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ﻣﻌـﺮﻓﯽ ﺳـﻨﺴـــﻮرھﺎی ﻧــﺮم اﻓــﺰار

SolidWorks
ﮐﺎری از  :زھﺮه داراﺑﯿﺎن
______________________________
در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯿﺨﻮام ﯾﮏ اﻣﮑﺎن از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ رو ﺑﮭﺘﻮن ﯾﺎد ﺑﺪم ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮﻧﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﮫ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ای ھﺴﺖ  ،اﻣﯿﺪوارم ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﮫ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .
اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ در ورژن  2009ﺳﺎﻟﯿﺪ در ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﮏ اوﻟﺶ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
در ﺳﮫ ﻧﻮع ھﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ روﺑﺮو ﮐﮫ از درﺧﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮﻧﺪ :
ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺮم – ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺠﻢ – ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم – ﺳﻨﺴﻮر اﻧﺪازه – ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻄﺢ
و ...
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺳﻨﺴﻮرھﺎ رو در ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ :
.1داده ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﯿﮫ ﺳﺎزی
.2وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺟﺮم ﻣﺎده
.3اﻧﺪازه ھﺎ
اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺴﻮر در ﺳﺎﻟﯿﺪ ﭼﯿﮫ و ھﺮ ﻧﻮع ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯿﺎد ؟
ﺟﻮاب  :ﺳﻨﺴﻮرھﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ از ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ
ﻣﺎده وزن ﻗﻄﻌﮫ از ﻣﻘﺪار ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﮫ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ در ﻧﻘﻄﮫ ای ﺧﺎص از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺸﮫ و ﯾﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﯾﮏ ﻟﻮﻟﮫ
در ﻃﺮاﺣﯿﺘﻮن ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮه و واﺳﺶ ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮی ھﺎی دﯾﮕﮫ .
در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز از ھﺮ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺼﻮرت دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺪه و ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺒﯿﮫ ﻋﻼﻣﺖ Errorروی ﭘﻮﺷﮫ و ﻧﺎم
ﺳﻨﺴﻮر ﻇﺎھﺮ ﻣﯿﺸﮫ  ،و ﺳﺎﻟﯿﺪ ﺷﻤﺎ رو از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ آﻻرم ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﮑﻨﮫ و ھﺸﺪار ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﮫ :
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ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ :
اﺑﺘﺪا از ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﺑﺰار ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ :
.1از ﻣﻨﻮی  Toolsﮔﺰﯾﻨﮫ
.2از درﺧﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺷﮫ  Sensorsزﯾﺮ ﭘﻮﺷﮫ Part

ﺧﺐ اﮔــﺮ از ﻣﻨﻮھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ رو ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺴــﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در
درﺧﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﮫ وﻟﯽ اﮔﮫ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از درﺧﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺳﻨﺴﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﭘﻮﺷﮫ ﺳﻨﺴﻮر راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﮫ Add sensor. . .
را ﺑﺰﻧﯿــﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤـﺖ ھﺪاﯾــﺖ
ﺷﻮﯾﺪ  .ﺣﺎﻻ در ﻗﺴﻤﺖ روﺑﺮو ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ :
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ﺧﺐ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺮم رو ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣﯿﺪم و ﺑﻘﯿﮫ اﻧﻮاع رو ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی در ﻧﺮم اﻓﺰار
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻢ رو ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﭘﺲ ﺗﯿﺘﺮ وار ﻣﯿﮕﻢ :
.1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ <<< mass properties

.2اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺴﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
در اﯾﻨﺠﺎ <<< mass
اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ :
ﺟﺮم – Mass
ﺣﺠﻢ – Volume
ﻣﺴﺎﺣﺖ – Surface Area
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم – Center of Mass
.3اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻗﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺸﯿﺪ
در اﯾﻨﺠﺎ <<< Is greater than
اﻧﻮاع ﻗﯿﺪھﺎ و آﻻرم ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ :
ﺑﯿﺸﺘﺮ از <<< Is greater than
ﮐﻤﺘﺮ از <<< Is less than
دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ <<< Is exactly
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ <<< Between
و ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ھﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮح ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﺗﮑﭙﺎرﭼﮫ ھﺴﺖ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ آﺑﯽ رﻧﮓ در ﮐﺎدر دوم ﭼﯿﺰی رو اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدم وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ
ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﮫ رو وزﻧﺶ رو ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب در اﯾﻦ ﮐﺎدر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر رو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎدر دوم ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ ً اﻻن ﺟﺮم ﻗﻄﻌﮫ ﻣﻦ در زﯾﺮ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ :
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ﺣﺎﻻ در زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﻗﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﻮن رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎدر آﻻرم ،
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ  ،اول ﻋﺪدی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺟﺮم ﻓﻌﻠﯽ ﻗﻄﻌﮫ رو ﺗﺎﯾﭗ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻟﯿﺪ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اون رو
ﺑﺪﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺧﺐ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﻟﯿﺪ رو ﺑﮭﺘﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم ﺑﻘﯿﮫ اﻧﻮاع رو ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ
روی ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎده ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺧﻮش ﺑﮕــﺬره !☺
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