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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 

  لرندرینگ صنعتی و تبلیغاتی از محصوتهیه  

 انجام کلیه پروژه های مدلسازی سه بعدی و نقشه کشی صنعتی 

 : آموزش های سازمانی و خصوصی نرم افزار سالید ورکز در بخش های 

، تحلیل Configuration، پیکر بندی  Sheet Metalمتوسطه، ورقکاری)مقدماتی، 

  ، رندرینگ، پایپینگFlow works، شبیه سازی سیاالتی  Simulationتنش 

Routing and Piping) 

 انجام کلیه پروژه های مهندسی معکوس و طراحی صنعتی 

 طراحی و مدلسازی پایپینگ در نرم افزار سالیدورکز 

 ی و انتقال حرارتشبیه سازی سیاالت 

 تحلیل تنش و سیمولیشن استاتیک 

 

 15626601210شماره تماس مستقیم )محمد قربانعلی بیک( :  

 15390322316شماره تماس مستقیم )حسین قربانعلی بیک( :  

 12611625669  -  12611916566:  دفتر شماره تماس 
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 کلیات بخش اسمبلی

به انواع روش های ایجاد حجم پرداخته شد. اکنون به  Featuresگذشته با تمرکز بر روی دستورات بخش  آموزش های در

وارد بخش بعدی  جزوهتوان مدل کرد. در این  مرحله ای رسیده ایم که با این دستورات تقریبا تمامی قطعات صنعتی را می

ط روی پنجره آموزش می شویم. بخش اسمبلی یکی از محیط های اصلی نرم افزار سالیدورک است. برای ورود به این محی

New  کلیک کنید. گزینه اول گزینهPart  می باشد که تمامی دستورات و آموزش هایی که تا کنون ارائه شده است، در این

 محیط بوده. گزینه دوم که از این پس به مدت چند هفته به آن خواهیم پرداخت محیط اسمبلی قطعات است.

 

 NEW: انتخاب محیط اسمبلی از پنجره  6تصویر شماره 

است. با استفاده  Insert Part/Assemblyپس از انتخاب بخش اسمبلی و ورود به محیط آن، اولین قسمتی که باز است بخش 

 از این بخش میتوان قطعات و یا اسمبلی هایی را که قبال ایجاد کرده ایم وارد محیط اسمبلی کنیم.

 

 



÷÷ 

 
 

 (Assembly - اسمبلیآموزش سالیدورکز )

 شرکت آراکو

 

P a g e  3 
 126-11625669فکس  : تل                                                            126-11916566تلفن : 

                                 www.araco.irآدرس سایت :                                         Info@araco.irپست الکترونیک : 

 Part / Assemblyایین سمت راست پنجره باز شده، بخشی برای فیلتر نوع فایل ها وجود دارد که شامل بخش در قسمت پ

/ Solidworks files / Custom / All files  است. با تعیین هر یک از فیلتر ها، فایل های مورد نظر در پنجره نمایش داده

 پوشه ها است.دا کردن سریعتر قطعات از یمی شوند. این بخش برای پ

 

 Insert Component: فراخوان قطعات و اسمبلی ها از طریق  2تصویر شماره 
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بخش اسمبلی نیز از نوار ابزار اصلی دستورات برخوردار است. همانگونه که در هفته پیش  Part –مانند بخش طراحی قطعه 

در سمت چپ ظاهر می شود که  Insert componentتوضیح داده شد وقتی وارد محیط اسمبلی می شوید، در ابتدا پنجره 

رای مثال در صورتی که می خواهید یک با استفاده از آن می توان قطعات یا زیر مجموعه های یک اسمبلی را وارد کرد. ب

خودرو را مدلسازی کنید، بهتر است ابتدا مجموعه هایی مانند موتور، گیربکس، بدنه و... را که خود از قطعات دیگری ساخته 

شده اند، به عنوان یک اسمبلی ذخیره و در مدل نهایی، اسمبلی ذخیره شده را وارد مجموعه کنید. این فایل های کوچکتر 

می نامند. البته این  Sub-Assemblyمبلی را که بعدا خود بخشی از یک مجموعه بزرگتر خواهند شد، زیر مجموعه یا اس

امکان نیز وجود دارد که همه قطعات در یک اسمبلی و بدون ایجاد زیر مجموعه ها وارد شوند اما باید توجه داشته باشید که 

افزایش داده و موجب افزایش حجم فایل شما نیز خواهد گشت به گونه ای که این کار تعداد قیدهای مورد نیاز را به شدت 

 ممکن است سیستم شما از لحاظ سخت افزاری نتواند پاسخگو باشد.

 

 : نوار ابزار اصلی محیط اسمبلی 3تصویر شماره 

( یک بار استفاده نمودید و یا آن را بستید می توان Begin Assemblyدر صورتی که در بخش ورودی از پنجره سمت چپ )

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

 نمود.
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 چرخش و حرکت – اسمبلی محیط

با وارد نمودن قطعات به محیط اسمبلی، جابجا نمودن قطعات برای جانمایی تقریبی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برای 

کلیک می کنیم. راحت تر است  Move Componentsجابجایی یا چرخش قطعه، از نوار ابزار اصلی اسمبلی، روی آیکون 

ر را از درخت طراحی و یا رابط گرافیکی و از طریق کلیک روی یکی از اگر قبل از اجرای دستور، قطعه یا قطعات مورد نظ

Surface  های آن انتخاب کنیم. در غیر اینصورت پس از اجرای دستور نیز امکان انتخاب قطعه از روش های گفته شده وجود

یا  Moveاز گزینه های  دارد. در نوار ظاهر شده در سمت چپ صفحه نمایش امکانات مختلفی وجود دارد. با انتخاب هر یک

Rotate  سایر امکانات ظاهر می شود. برای مثال در حالتMove   آپشن هایی از قبیل حرکت آزاد، حرکت در راستای محور

های اصلی، حرکت در راستای محور های انتخابی، و حرکت به نقطه مختصاتی مشخص وجود دارد. برای حالت چرخش نیز 

 است.امکانات مشابهی قابل انتخاب 

 

 Move / Rotate: آپشن های دستور  6تصویر شماره 

 در بخش های بعدی امکاناتی از قبیل حالت استاندارد، بررسی برخورد و بررسی روزنه برخورد وجود دارد.
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 قیدگذاری -محیط اسمبلی سالیدورک 

از مهمترین آموزش های محیط اسمبلی می توان به قیدگذاری اشاره کرد. قیدگذاری در واقع تعریف رابطه بین قطعات است 

که در بخش مدلسازی، تحلیل و آنالیزهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. برای تعریف قیدها و روابط بین قطعات ابتدا در 

کلیک می کنیم. الزم است تا قبل از تعریف قیدها در محیط نرم  mateنه در نوار ابزار اصلی، روی گزی Assemblyبخش 

 افزار، در ذهن خود روابط بین قطعات را درک کنیم.

 

 mate: انتخاب دستور  9تصویر شماره 

جاساز شود. لذا پس از  Bباید داخل سوراخ وسط چرخ دنده  Aشفت بیرون آمده از چرخ دنده  9برای مثال در تصویر شماره 

کلید می کنیم.  Bو محیط داخلی سوراخ چرخ دنده  Aروی محیط بیرونی استوانه شفت چرخ دنده  mateاجرای دستور 

معموال خود نرم افزار بصورت هوشمند بهترین نوع انطباق بین دو قطعه را پیدا می کند. در این مورد، بهترین نوع انطباق 

concentric باشد. در صورتی که خود نرم افزار گزینه مناسب را پیدا یا انتخاب نکرده بود، از پنجره سمت  )هم مرکز( می

 چپ می توان این انتخاب را انجام داد. الزم به ذکر است که ترتیب انتخاب اهمیتی ندارد.
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 قیدگذاری هم مرکزی mate – concentric: دستور  6تصویر شماره 
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دو استوانه یا یک شفت  concentricگذشته یکی از مهمترین قید های بخش اسمبلی را آموختیم. قیم هم محوری یا  بخشدر

نمی کند. ابتدا الزم است تا در خصوص  Fully Definedو محور را در راستای هم قرار می دهد. مسلما این قید اسمبلی شما را 

دهیم. همانگونه که در هفته های ابتدایی و در بخش اسکچ گفته شد، مقید شدن قطعات در اسمبلی ها توضیح مختصری ب

نرسد، قابل تغییر است. در بخش اسکچ حالت کامال مقید با رنگ مشکی  Fully Definedیک اسکچ تا زمانی که به حالت 

غییر ده باشد قابل تمشخص می شده است. در بخش اسمبلی نیز حالتی مشابه وجود دارد و تا زمانی که اسمبلی کامال مقید نش

الزم است که اسمبلی کامال مقید نباشد. در بخش اسمبلی  Motion studyاست. البته برای بعضی تحلیل ها و بخش ها مانند 

مقید شدن قطعات با عالمت های کنار نام قطعات در درخت طراحی مشخص می شود. در صورتی که قطعه مقید شده باشد، 

( در سمت چپ نام آن درج می شود. قطعات اصلی و -مقید باشد، عالمت ) هد بود. اگر قطعه ناهیچ عالمتی در کنار آن نخوا

( در سمت چپ آن درج می fان می شوند عالمت )ویا پایه طراحی نیز که معموال به عنوان اولین قطعه در محیط اسمبلی فراخ

 شود.

 

 : وضعیت قطعات در محیط اسمبلی از نظر نوع مقید بودن 0تصویر شماره 

 Idlerنامقید هستند. قطعه  socket head cap screw fineکامال مقید و قطعات  Idler gear topقطعه  0در تصویر شماره 

gear bottom ( نیز به عنوان قطعه پایه و فیکس با عالمتf.مشخص است ) 
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ری و قید های اصلی پرداخته شد. البته تعداد قید های بخش اسمبلی بیشتر از آن گذشته به مبحث قید گذا بخش هایدر 

است که توضیح داده شد، اما اکنون با آشنایی با اصول کلی این مبحث، یادگیری بخش های دیگر به مراتب آسان تر است. 

و یا تعریف زاویه فی ما بین، به همراه برای مثال قید های مانند توازی دو صفحه، فاصله بین دو صفحه، عمود بودن دو صفحه 

قیدهای مماس بودن دو منحنی یا یک منحنی با یک صفحه، تنها در بخش قیدهای استاندارد قابل تعریف است. عالوه بر آن 

قید های پیشرفته و قیود مکانیکی )مکانیزم ها( نیز در این بخش امکان تعریف دارد. در صورتی که الزم بود قیدهای تعریف 

 Matesده در اسمبلی را بازبینی کنیم و یا آنها را تغییر دهیم، از دو روش معمول استفاده میکنیم. روش اول از طریق گزینه ش

)که در پایان درخت طراحی قرار  Matesروی درخت طراحی است. الزم به ذکر است در بخش اسمبلی در کنار هر قطعه و 

می گیرد( یک عالمت + وجود دارد که با کلیک روی آن، دسترسی به زیر مجموعه های آن امکان پذیر می گردد. لذا برای 

روی عالمت + کلیک می کنیم. در زیر مجموعه آن عالوه بر درخت  Idler gear bottomدسترسی به قید های مرتبط با قطعه 

 وجود دارد. Mates، گزینه Partطراحی بخش 

 

 : درخت طراحی در محیط اسمبلی و نحوه دسترسی به قیدهای مختلف 5تصویر شماره 

 در این بخش عالوه بر مشاهده قیدهای مربوط به قطعه، امکان ایجاد تغییرات، حذف و یا از کاراندازی موقت آنها وجود دارد.



÷÷ 

 
 

 (Assembly - اسمبلیآموزش سالیدورکز )

 شرکت آراکو

 

P a g e  10 
 126-11625669فکس  : تل                                                            126-11916566تلفن : 

                                 www.araco.irآدرس سایت :                                         Info@araco.irپست الکترونیک : 

 پترن - اسمبلی در ها آرایه

وجود داشت، در محیط اسمبلی نیز بخش مشابهی وجود دارد. انواع  Patternقسمتی با عنوان  Partهمانگونه که در بخش 

توضیح داده شد. در محیط اسمبلی برای تکرار قطعات از دستور آرایه  Partآرایه های خطی، دایره ای و آینه در محیط 

ای توربین نیازی به بازخوانی تمام پره ها و تعیین قید های تک تک آنها استفاده می شود. برای مثال برای جا گذاری پره ه

نمی باشد. بلکه در صورتی که مجموعه از هندسه منظمی برخوردار باشد، می توان قطعات مورد نظر را انتخاب نموده و با 

قطعات مورد نظر و تعیید قیدها، از دستور آرایه آنها را تکرار کنیم. در پروژه نمونه مدلسازی چرخ و محور پس از فراخوانی 

را انتخاب می نماییم. در این مرحله به مانند  Circular component pattern گزینه Linear componentگزینه های زیر 

ابتدا محوری که قطعات نسبت به آن تقارن دارند انتخاب می شود. درست پایین آن زاویه قرار گیری قطعات و  partبخش 

زاویه قرارگیری بصورت دایره کامل  Equal Spacingتعداد تکرار در آن محدوده زاویه ای مشخص می شود. با زدن تیک 

 درجه( تعیین می شود. 311)

 

 در محیط اسمبلی Circular component pattern: دستور  61تصویر شماره 
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در ادامه قطعات مورد نظر و استثناهای مجموعه برای تکرار انتخاب می شود. در تصویر باال پیچ و مهره های اتصال محور به 

 رینگ برای تکرار انتخاب شده است.

در خصوص آرایه خطی توضیح داده می شود. همانگونه که در تصویر زیر مالحظه می شود برای ایجاد آرایه در  قسمتدر این 

عمل کرد. برای این منظور دستور آرایه خطی را اجرا می کنیم. سپس از  Partمحیط اسمبلی خطی می توان مانند بخش 

قطعات را مشخص می کنیم. در این بخش نیز گزینه هایی  درخت طراحی یا از طریق انتخاب مستقیم اجزاء از بخش گرافیکی

وجود دارد. با استفاده از این گزینه ها جهت امتداد آرایه خطی، فاصله تکرارها  partدر بخش  Linear Patternمانند دستور 

 و استثناها مشخص می گردد.

 

 در محیط اسمبلی Linear component pattern: دستور  66تصویر شماره 
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 تقارن - اسمبلی ها در آرایه

 Partو  Sketchیکی دیگر از آرایه های پر کاربرد در محیط اسمبلی آرایه قرینه است. این آرایه همان عملی را که در محیط 

، قطعات برای  Featuresانجام می داده در محیط اسمبلی انجام می دهد. با این تفاوت که در محیط اسمبلی به جای انتخاب 

پس از انتخاب آن از تب آرایه ها،  Mirror Component Patternعمل قرینه سازی انتخاب می شوند. برای اجرای آرایه 

صفحه ای که قطعات باید نسبت به آن قرینه شوند را انتخاب می کنیم. همچنین قطعات مورد نظر نیز در این بخش قابل 

دستورات دیگر آرایه ها نیز ممکن بود، انتخاب قطعات یا صفحه قرینه نیز قبل از اجرای  انتخاب است. البته همانگونه که در

 دستور امکان پذیر است.

 

 در محیط اسمبلی Mirror component pattern: دستور  62تصویر شماره 

یک دستور دو  Mirrorبا دستورات دیگری که در بخش آرایه ها گفته شد اندکی متفاوت است. در واقع  Mirrorالبته دستور 

نشانگر مرحله دوم آن است. در مرحله دوم این  2و تصویر شماره  6مرحله ای است که تصویر شماره یک نشانگر مرحله 

که تنها جهت قرارگیری بعضی از قطعات در آن  نهاد می شودپش شدستور عموما چهار حالت برای ایجاد تصویر قرینه پی

 متفاوت است.
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 Mirror component pattern: قسمت دوم دستور   63تصویر شماره 
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 استاندارد قطعات -اسمبلی 

 Tool boxیکی از مزیت های اساسی نرم افزار سالیدورک نسبت به برخی نرم افزارهای مشابه در بخش قطعات استاندارد یا 

آن است. با استفاده از این بخش می توان قطعات استاندارد مختلف از جمله پیچ و مهره، یاتاقان ها، دنده ها، واشر ها، پین ها 

و چندین قطعه استاندارد پر کاربرد را با استاندارد ها مختلف و اندازه های متفاوت وارد محیط اسمبلی نمود. برای اضافه کردن 

 د از دو طریق می توان اقدام نمود.بخش قطعات استاندار

( کلیک می کنیم. مانند Tools)تقریبا در انتهای نوار ابزار  Add Insدر نوار ابزار اصلی روی گزینه  Toolsروش اول: از پنجره 

 تصویر یک پنجره ای باز می شود. در این پنجره برای هر بخش دو گزینه قابل انتخاب و برداشتن است. مربع های سمت چپ

شامل بخش هایی هستند که در حال در برنامه فعال می باشند. در صورتی که گزینه های  Active Add-Insهر گزینه یا 

مربوط به این بخش فعال شوند، قسمت مربوطه بصورت موقت و تا زمان خروج از برنامه، فعال خواهد ماند. چنانچه مربع های 

 بخش برای همیشه با باز شدن برنامه سالیدورک باز خواهد شد.فعال شوند، آن  Start upسمت راست گزینه یا 

خودداری شود تا  Start upالبته پیشنهاد می شود به جهت افزایش سرعت برنامه تا حد امکان از زدن گزینه های بخش 

 برنامه در حداقل زمان ممکن بارگذاری گردد.

 

 Add-Ins: پنجره  66تصویر شماره 

 وجود دارد که در آینده به آن می پردازیم. Add-Insهمان گونه که مالحظه می گردد، امکانات جانبی بسیار بیشتری در بخش 
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در خصوص نحوه انتخاب و قرار دادن برخی از قطعات استاندارد توضیحاتی داده خواهد شد. پس از بارگذاری اد  بخش در این

در سمت راست می توان به این  Design Libraryط سالیدورک از طریق بخش ( در محیToolboxاین قطعات استاندارد )

استاندارد های مختلفی در  Toolboxبخش دسترسی پیدا کرد. همانگونه که مالحظه می شود با زدن عالمت + کنار گزینه 

آلمان که در زمینه  SKFزیر مجموعه های آن وجود دارد. استاندارد های کشورهای مختلف و مطرح ترین سازندگان مانند 

آلمان که بیشترین کاربرد را   DINیاتاقان ها یکه تاز است. در صورتی که از استاندارد خاصی استفاده می کنید )برای مثال 

در صنایع کشور دارد( مجددا عالمت + سمت چپ آن را بزنید. شکل ظاهری و نام قطعات تعریف شده در این استاندارد 

 bolts andمثال نیاز به یک عدد پیچ شش گوش نیم رزوه برای اتصال سه قطعه داریم. از شاخه  مشخص خواد شد. برای

screws  روی گزینهhex bolt and screws  کلیک می کنیم. در قسمت پایین سمت راست اشکال مختلف، نام و شماره

نظر خود را از قسمت پایین سمت راست درگ  استاندارد قطعه وجود دارد. کافی است از میان این شماتیک ها، استاندارد مورد

 و نزدیک به محل قرار گیری آن دراپ کنید.

 

 زیر گروه پیچ ها و نوع پیچ های موجود در یک زیر گروه DIN: شاخه استاندارد  69تصویر شماره 
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اطالعات اصلی قطعه  propertiesباز می شود. در بخش  configure componentپس از این عمل، در سمت چپ پنجره 

مانند سایز پیچ، طول، طول رزوه و نحوه نمایش رزوه ها قابل مشاهده و ویرایش است. پس از تعیین ابعاد و ویژگی های مورد 

نظر و زدن تیک قطعه استاندارد در جایگاه پیش فرض قرار می گیرد. پس از این در صورت نیاز به این قطعه با مشخصات 

دیگر، امکان قرار دادن آن تنها با نزدیک کردن به محل قرار گیری وجود دارد. نرم افزار سالیدورک  تعیین شده و در نقاط

)سالیدورکز( بصورت هوشمند جا و قید های مناسب هر قطعه را تشخیص می دهد. اما در صورت نیاز به تغییر قیدهای می 

 دام نمود.اق Matesتوان مانند سایر قطعات در محیط اسمبلی، از طریق قسمت 

 

 Configure component: تعیین مشخصات قطعه استاندارد از طریق پنجره  61تصویر شماره 
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 ارزیابی -اسمبلی 

یکی از مهم ترین نیاز ها که در بخش اسمبلی پیش می آید و بخصوص در مجموعه های بزرگ با تعداد قطعات زیاد بیشتر 

اهمیت پیدا می کند، اندازه گیری است. این اقدام باعث می شود خطاهای احتمالی که در بخش ساخت و مونتاژ ممکن است 

ه شده و نسبت به رفع آن اقدام گردد. برای مثال قسمتی از یک پیش بیاید، در بخش مرحله طراحی و مدلسازی مشاهد

دستگاه که توسط تیم شما طراحی شده، باید با چند قسمت دیگر از دستگاه که توسط گروه های دیگر طراحی شده بصورت 

. بلکه باید یک مجموعه واحد مونتاژ شود. بخش شما مسئول طراحی موتور بوده است. اما این موتور یک مجموعه جدا نیست

توسط دسته موتورها به شاسی متصل شده و مختصات آن بگونه ای باشد که در هنگام کوپل به جعبه دنده نیز مشکلی پیش 

نیاید. از طرف دیگر الزم است تا اطالعات الزم در خصوص وزن، مرکز جرم و ممان اینرسی در صفحه های مختصات را داشته 

در بخش اسمبلی شوید. گزینه های بسیار زیادی  Evaluateعات کافی است تا وارد پنجره باشید. برای بدست آوردن این اطال

در این بخش وجود دارد. از ارزیابی های اولیه ابعادی تا بررسی تداخل و حتی آنالیزهای ابتدایی. برای بدست آوردن اطالعات 

تمام اطالعات مورد نیاز در یک پنجره نمایش  کلیک شود. Mass Propertiesجرم، مرکز ثقل و ممان اینرسی کافیست روی 

 داده خواهد شد. در این پنجره همچنین امکان انتخاب واحد ها نیز وجود دارد.

 

 Mass Properties: مشخصات جرم،حجم و ممان یک مجموعه از پنجره  66تصویر شماره 
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استفاده میشود.  Measureع، نقطه، دایره و ... از بخش ضل سطح، دو زاویه برای بدست آوردن مشخصات ابعادی، فاصله و یا 

روی آیکون آن کلیک کنید. پنجره کوچکی باز می شود. در این حالت نشانگر موس بصورت یک متر تغییر پیدا می کند. 

. شودچنانچه فاصله بین دو استوانه یا سوراخ را بخواهیم با کلیک کردن بر روی سطح دو استوانه این اندازه مشخص می 

همچنین در این بخش آپشنی برای انتخاب وضعیت اندازی گیری وجود دارد. فاصله مرکز تا مرکز، حداقل فاصله، حداکثر 

 فاصله و ... قابل تعیین است.

 

 : اندازه گیری فاصله و آپشن های قابل انتخاب در آن 60تصویر شماره 
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پیش تر اشاره شد که نرم افزار سالیدورک که یک نرم افزار نسل پنجم طراحی به کمک کامپیوتر است، بسیار فراتر از یک 

نرم افزار طراحی قطعات و مجموعه ها عمل می کند. برای مثال در این نرم افزار امکاناتی برای شبیه سازی هرچه بهتر قطعات 

نتایج نهایی وجود دارد. برای مثال در ساخت یک مجموعه، معموال پیش نخواهد آمد و مجموعه ها با دنیای واقعی و تدقیق 

که سطح دو قطعه جامد درون یکدیگر فرو رود و تداخل داشته باشند. نرم افزار سالیدورک این امکان را به شما می دهد که 

در بخش  Interference Detectionپس از اسمبل یک مجموعه، تداخل قطعات را چک کنید. این آپشن از طریق گزینه 

Evaluate  در دسترس می باشد. با زدن این گزینه و باز شدن پنجره در ابتدا کل اسمبلی بصورت پیش فرض انتخاب می

تداخل قطعات محاسبه و در بخش  Calculateگردد. در صورت تمایل امکان انتخاب دو یا چند قطعه وجود دارد. با زدن گزینه 

Results اده می شود.نمایش د 

 

 Interference Detection: محاسبه تداخل قطعات در بخش  65تصویر شماره 
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در خصوص یکی از بخش های بسیار مهم در ارزیابی طرح مطالبی بیان شد. اشاره شد که پس از تکمیل اسمبلی  بخش قبل در

وجود دارد. در  Interference Detectionاستفاده ازبا هم تداخل دارند با مورد نظر، امکان محاسبه و مشاهده قطعاتی که 

صورتی که قطعات با هم تداخل داشته باشند، در هنگام مش بندی و تحلیل های استاتیکی مشکل بوجود خواهد آمد. در 

قسمت دیگری برای ارزیابی طراحی و پیش بینی نتایج حاصل در دنیای واقعی وجود دارد. برای مثال فرض  Evaluateبخش 

نید یک پیچ قرار است دو قطعه را به هم متصل نماید. بدون شک در زمان ساخت الزم است تا بین بدنه پیچ و سوراخ قطعات، ک

( وجود داشته باشد تا قطعات بدون مشکل بتوانند از درون هم عبور کنند. برای این منظور بخش جداگانه Clearanceلقی )

دارد. برای بررسی لقی، پس از اجرای دستور از طریق کلیک روی آیکون آن، وجود  Clearance Verificationای با نام 

 کلیک می کنیم. Calculateقطعات مورد نظر را انتخاب می کنیم. سپس مقدار حداقل لقی را مشخص و در نهایت روی گزینه 

 

 Clearance Verification: اجرای دستور  21تصویر شماره 

هیچ قطعه ای نمایش داده نمی  Resultsچنانچه مابین تمامی قطعات انتخاب شده لقی مورد نظر وجود داشته باشد، در بخش 

شود. اما اگر بین قطعات مختلف این لقی رعایت نشده باشد، خطا ها بصورت جفت جفت قطعات در این بخش قابل بررسی 

 است.
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 Resultsصورت جفت جفت در قسمت : بررسی لقی بین قطعات ب 26تصویر شماره 
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یا هم مرکزی  Hole Alignment دستور شود می داده آموزش اسمبلی –که در بخش ارزیابی سالیدورک دستور دیگری 

سوراخ هاست. در زمانی که تعدادی قطعه باید با استفاده از اتصاالتی مانند پرچ یا پیچ روی هم مونتاژ شوند، الزم است تا از 

را اجرا  Hole Alignmentهم راستا بودن تمامی سوراخ ها با دقت مورد نظر اطمینان حاصل شود. برای این منظور دستور 

 Selectedهیچ قطعه ای انتخاب نشده باشد، کل اسمبلی بصورت پیش فرض در قسمت میکنیم. در صورتی که 

Components  نمایش داده می شود. در صورت تمایل به بررسی چند قطعه خاص، می توان با انتخاب آنها در این قسمت کار

ن شده و با کلیک کردن بر روی تعیی Hole center deviationرا ادامه داد. سپس میزان تلرانس قابل قبول هم محوری در 

Calculate نتیجه در قسمت ،Results  نمایش داده می شود. چنانچه تلرانس هم محوری تمامی سوراخ های قطعات انتخاب

 به نمایش در می آید. No Misaligned Holesشده در محدوده مورد نظر باشد، 

 

 Hole Alignment: اجرای دستور  22تصویر شماره 
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 نمای انفجاری -اسمبلی 

یکی از بخش های مهم برای درک بهتر از قطعات تشکیل دهنده یک مجموعه است. بویژه  Exploded viewنمای انفجاری یا 

در اسمبلی های بزرگ، مانند یک موتور احتراق داخلی یا یک خودرو، این نما در واقع ضروری می باشد. کاربرد دیگر نمای 

بود. نرم افزار سالیدورک برای سهولت انفجاری بررسی چگونگی مونتاژ یک مجموعه و نمایش مناسب تر اجزای ریز خواهد 

کار مهندسان بخش نمای انفجاری را بصورت استاندارد در داخل محیط اسمبلی در دسترس قرار می دهد. در بخش اسمبلی 

کلیک کنید. پس از انتخاب قطعه یا قطعات یک سیستم مختصات به نمایش در می آید. این  Exploded viewروی گزینه 

رای سه محور اصلی و سه دایره حول محور های اصلی است که شش درجه آزادی معمول در فضا را در سیستم مختصات دا

 اختیار می گذارد. با کلیک و نگه داشتن موس روی هر محور یا دایره امکان جابجایی در آن راستا وجود دارد.
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 مکان قطعات مورد نظر و زدن تیک سبز، پروسه نمای انفجاری کامل می شود.پس از تغییر 

الزم به ذکر است نمای انفجاری جای قطعات و قید های قرار داده شده را تغییر نمی دهد، بلکه یک نوع نمایش قطعات است. 

در درخت  Configuration managerبدین معنی که در این پروسه هیچ قیدی تغییر یا حذف نمی شود. با انتخاب بخش 

( نمای انفجاری فعال و یا غیر Exploded view 1طراحی، نمای انفجاری قابل مشاهده خواهد بود. با دبل کلیک روی این نما )

 فعال می شود.



÷÷ 
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 شرکت آراکو
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