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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 

  

  

  

  



÷÷ 

 
 

  )Assembly - سمبلياآموزش ساليدوركز (
 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  16 

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.



÷÷ 

 
 

  )Assembly - سمبلياآموزش ساليدوركز (
 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  21 

  

  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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