
 

 هایی دارد؟نرم افزار سالیدورک چیست و چه ویژگی

 :نرم افزار سالیدورک چیست

باشد که محیط کار آن ای بسیار قوی در زمینه طراحی صنعتی میبرنامه نرم افزار سالیدورک

 .باشدمی Windows هایشبیه دیگر پنجره

 .آیدافزارهای روز دنیای طراحی به حساب میبه سبب سادگی و قدرت فوق العاده، از نرم

ها و های خود را ترسیم کرده و مدلکند تا در اسرع وقت طرحافزار به طراحان کمک میاین نرم

 .های دلخواه خود را تهیه نمایندنقشه

را توضیح  SolidWorks م افزارنر در این مقاله برخی از مفاهیم کلی به کار برده شده در

 .خواهیم داد

آن  Help افزاریترین راهنما در آموزش هر نرمالبته توجه داشته باشید که بدون شک کامل

 .باشدافزار مینرم

 < Help های مورد نیازتان با انتخابتوانید در همه زمینهفزار نیز میدر این نرم

SolidWorks Help Topics افزار دسترسی پیدا کنیداین نرم به مرجع راهنمای. 
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 :اصول و مفاهیم اولیه

به این صورت است که ابتدا قطعات مورد نظر  نرم افزار سالیدورک در طراحی روش معمول کار

 .کنیدو به صورت سه بعدی ایجاد می Part را در محیطی به نام

تهیه  Assembly سپس با مونتاژ کردن قطعات ساخته شده مجموعه مونتاژی را در محیط

 .پردازیدمی Drawing ها در محیطکنید و در نهایت به تهیه نقشهمی

توانید با رجوع به های مذکور، میتوجه داشته باشید که در خالل کار در هر یک از محیط

 .دازیدهای دیگر، به اصالح طراحی خود بپرمحیط

هایی که خود از چند قطعه با برای ایجاد یک مجموعه مونتاژی، به قطعات و یا زیرمجموعه

 .اند، نیاز خواهید داشتهای دیگر تشکیل شدهزیرمجموعه

 .باشدها میلذا اولین مرحله، مدل کردن قطعات و تهیه زیرمجموعه
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آغاز  «Sketch» سیم اولیه به نامرا با یک تر نرم افزار سالیدورک معموال کار ایجاد قطعه در

 .کنیدمی

 .کنیدای، طرح اولیه قطعه را ایجاد میسپس با استفاده از دستورهای ویژه

پس از آن با استفاده از دستورهای مختلف، طرح اولیه را تغییر داده تا به قطعه نهایی دست پیدا 

 .کنید

 .کنندایجاد میهر یک از دستورهای ذکر شده که تغییری سه بعدی در قطعه 

 .شوندشناخته می «Feature» به نام SolidWorks در

این است که در هر زمان و  SolidWorks هاییکی از مهمترین و در عین حال قویترین ویژگی

 توانید قطعه خود را با افزودن، تغییر دادن و یا تغییر ترتیبموقعیتی از ایجاد قطعه که باشید، می

Featureالح کنیدها بهینه و اص. 

در حقیقت، نرم افزار سالیدورک از این جهت مورد توجه زیادی قرار گرفته که قابلیت 

 .ای دارداصالح بسیار قوی، مدرن و در عین حال ساده

، SolidWorks ها درهای مونتاژی و نقشهها، مجموعهبه دلیل ارتباط موجود بین قطعه

 .شودهای مربوط به آن اعمال میتغییرات ایجاد شده در یک فایل به تمام فایل

ها با توانید اقدام به ایجاد نقشه ای از طراحی و مدلسازی که باشید میلذا در هر مرحله

های مونتاژی کنید، که این عامل نیز یکی از بزرگترین امتیازات این نرم افزار نسبت به مجموعه

 .سایر نرم افزارهای مشابه است
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یعنی کاربر با تغییر و اصالح قطعه، مجموعه مونتاژی و حتی نقشه )در شرایط مناسب به محض باز 

ها مشاهده کرده و تواند تأثیر مستقیم تغییر طراحی خود را در آن فایلهای مرتبط، میکردن فایل

 .گیری کنددر مورد طراحی خود تصمیم

 

 :محیط کاری نرم افزار سالیدورک

شود که در زیر به اختصار توضیح داده به چند بخش تقسیم می نرم افزار سالیدورک صفحه کار

 .شودمی

 بخش گرافیکی: 

هایی را که ها و نقشهها، مجموعهتوانید مدلکند، میدر این قسمت که عمده صفحه را اشغال می

 .اید، مشاهده کنید و با استفاده از ابزار مختلف، آنها را انتخاب کرده و یا تغییر دهیدایجاد کرده
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 .گذرانید، بیشتر وقت خود را در این قسمت و نمودار درختی میSolidWorks هنگام کار با

 نمودار درختی مراحل کار طراحی: 

 .واقع است SolidWorks نمودار درختی در سمت چپ پنجره برنامه

 .دهداین قسمت در واقع یک الگوی مرتب از ساختار قطعه، مجموعه مونتاژی با نقشه را ارائه می

های موجود در پایین نمودار درختی که البته قسمت نمودار درختی به تناسب فعال بودن برگه

 .تواند تغییر وضعیت دهدنشان داده شده است، می

 (FeatureManager Design Tree) این قسمت در حالت پیش فرض نمودار درختی

 .باشدمی

 ها، نمودار پیکره(PropertyManager) تواند به نمودار مشخصاتدر حالی که می

(Configuration Manager)قطعات استاندارد ، (Toolbox  دهد وضعیت تغییر …و. 

 .نمودار درختی و بخش گرافیکی صفحه به صورت دو جانبه با هم در ارتباط هستند

ها، محورها و ها، صفحهها، نماهای مختلف موجود در نقشهSketch، ها Featureتوانیدشما می

ضوع دیگری را در هر یک از دو قسمت ذکر شده انتخاب کنید و عملیات مختلف را روی یا هر مو

 .آنها انجام دهید
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 :توانید کارهای زیر را انجام دهیددر نمودار درختی می

 اساس ناممختلف مدل یا مجموعه مونتاژی بر انتخاب کردن موارد. 

 غییر دادن ترتیب قرار گرفتن موارد مختلف موجود در نمودار از قبیلتFeature  ،ها

 . ها و غیرهقطعه هاء نماهای مختلف نقشه

به وسیله ماوس  (Drag&Drop) ((کشیدن و انداختن))توانید از توانایی برای این کار می

 .استفاده کنید

 های مربوط به یکنشان دادن اندازه Feature ر کلیک کردن بر روی نامبا دو با 

Feature شوند قابل تغییر و هایی که در این حالت نشان داده میمربوطه، اندازه

باشند، به این ترکیب که با دو بار کلیک کردن بر روی اندازه، کادر مربوط به اصالح می

 .باشداندازه ظاهر شده و آماده پذیرش اندازه جدید می
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  تغییر دادن نام موارد مختلف موجود در نمودار درختی با دو کلیک فاصله دار با با راست

 Properties کلیک کردن و انتخاب گزینه

 غیرفعال کردن و فعال کردنFeature های یک مجموعه های یک قطعه یا قطعه

یا قطعه مورد نظر و انتخاب  Feature مونتاژی به وسیله راست کلیک کردن بر روی

         Set to و یا Unsuppress برای غیر فعال کردن( و) Suppress گزینه

Resolved (برای فعال کردن مجدد). 

 مشاهده روابط والد فرزند مربوط بهFeature  ها یا قطعات با راست کلیک کردن بر

 Parent\Child. یا قطعه مورد نظر و انتخاب گزینه Feature روی

 ودار درختی به پایین، آن را به دو بخش تقسیم توانید با کشیدن قسمت باالی نممی

 …کنید و در هر بخش به جای نمودار درختی، نمودار مشخصات، نمودار پیکربندی و 

 .دهید نمایش را

 :ها و ابزار زیر استنمودار درختی دارای شاخه

 توانید به طور موقت، مراحل طراحی موجود در می با لغزاندن غلتک ماوس به سمت باال

 .زیر نوار را غیرفعال کنید

 مورد نظر، راست کلیک کرده و گزینه Feature روش دیگر انجام این کار این است که بر روی

Rollback را انتخاب کنید. 

ت پایین های غیرفعال با استفاده از ماوس، نوار لغزنده را به سم Featureبرای فعال کردن مجدد

 .بکشید

 با راست کلیک بر روی شاخه Arrotations  واقع در باالی نمودار درختی، منویی باز

های ها و عبارتتوانید نمایش اندازهخواهد شد که با استفاده از ابزار موجود در آن می

 .متنی را کنترل کنید
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 رجعدر م Annotations Overview برای مطالعه بیشتر در این زمینه به قسمت

Help  مراجعه کنید رم افزار سالیدورکن. 

 با استفاده از شاخه Lighting توانید منابع نور جدیدی جهت دیدن مدل ایجاد می

 .کنید و مشخصات منابع نور موجود از قبیل شدت و جهت تابش نور را تغییر دهید

 توانید می هایی که در قسمت پایین نمودار درختی قرار دارند،با انتخاب هر یک از برگه

های نمودار درختی، صفحه مشخصات، نمودار صفحه مربوط به هر یک از قسمت

 .شوند، نمایش دهیدپیکربندی و موارد دیگری را که به نرم افزار الحاق می

 :ارتباط نرم افزار سالیدورک با نرم افزارهای دیگر

 .ای دیگر استافزارهافزار ارتباط آن با نرمیقیناً یکی از عوامل موفقیت هر نرم

به نرم افزارهای دیگر و بالعکس را  SolidWorks های قابل انتقال ازجدول صفحه بعد فایل

 .دهدنشان می
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 :تواند به چند صورت باشدافزارهای دیگر میسالیدورک با نرم ارتباط نرم افزار

 ای دیگر، با استفاده از قابلیتافزارههای مربوط به نرموارد کردن فایل 

FeatureWorks توان برخی پسوندها را محیطمی SolidWorks ،نمود. 

 هایی که نرم افزارهای دیگر قابلیت باز کردن آن را داشته باشندایجاد فایل. 

 افزارهاافزار خارجی در داخل نرمبه استفاده از ابزار مختلف یک نرم. 
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با  نرم افزار سالیدورک توانید از داخلافزارها بر روی سیستم خود میبا نصب کردن برخی نرم

 .آنها ارتباط داشته و از برخی ابزار آنها استفاده کنید

را نصب کنید،  MSC NASTRAN و یا Working Model افزاربه عنوان مثال چنانچه نرم

 Tools > Add – Ins  افزارها در قسمتهای مربوط به این نرمتوانید با فعال کردن گزینهمی

 .استفاده کنید SolidWorks های آنها در داخلاز توانایی …
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