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زارــرم افــورھای نـــنسرفی ســمع  

SolidWorks 
زھره دارابیان  : کاری از  

______________________________  

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   

 سالید در سرویس پک اولش ببینید 2009انواع سنسورھایی کھ میتونید در ورژن 
نوع ھست کھ ھمونطور کھ در شکل روبرو کھ از درخت طراحی گرفتھ شده  در سھ

:بھ ترتیب زیرند  سنسورھا این نمونھ ھایی از می بینید  

سطح سنسور  –اندازه سنسور  –مرکز جرم سنسور  –حجم سنسور  –سنسور جرم 
... و   

:شما میتونید سنسورھا رو در سھ دستھ بندی کلی زیر تعریف کنید   

داده ھای حاصل از شبیھ سازی.1  

ویژگی ھای جرم ماده.2  

اندازه ھا .3  

 اما کاربرد سنسور در سالید چیھ و ھر نوع بھ چھ کاری میاد ؟

سنسورھا در سالید نقش کنترل کننده ایفا می کنند بطور مثال شما میتونید از سنسور جرم استفاده کنید تا ھنگام تغییر جنس : جواب 
کمتر بشھ و یا اندازه طول یک لولھ ر شما ماده وزن قطعھ از مقدار خاصی تجاوز نکنھ یا تنش در نقطھ ای خاص از حد مورد نظ

.در طراحیتون بین دو مقدار مختلف قرار بگیره و واسش محدوده تعیین کنید و خیلی از کاربری ھای دیگھ   

Errorروی پوشھ و نام در صورت تجاوز از ھر مقداری برنامھ بصورت دینامیکی تغییر وضعیت میده و یک عالمت شبیھ عالمت    

: و ھشدار صادر می کنھ سنسور ظاھر میشھ ، و سالید شما رو از وضعیت با آالرم مطلع میکنھ   
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:حاال بیایم بھ نحوه تعریف یا ایجاد یک سنسور بپردازیم خب   

:از چند روش برای فعال کردن ابزار سنسور میتونید اقدام کنید ابتدا   

گزینھ   Tools 1. از منوی  

 Part   پوشھ زیر Sensors 2. از درخت طراحی پوشھ  

 

 

 

 

 

 

ور مستقیماً  در ــر از منوھای اصلی این گزینھ رو فعال کنید قسمت تعریف سنســاگخب   

بھ تعریف  از درخت طراحی اقدام قصد دارید درخت طراحی برای شما باز میشھ ولی اگھ  

Add sensor. . .  باید روی پوشھ سنسور راست کلیک کرده و گزینھ  کنیدسنسور  

ت ــیت ھداـد تا بھ ھمان قسمــبزنی را  

بھ سر  وبرورحاال در قسمت  .شوید   

:می برید   
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ع رو بھ شما می سپارم کھ با کنجکاوی در نرم افزار جرم رو بھ شما یاد میدم و بقیھ انوامن برای نمونھ نحوه ایجاد سنسور خب 
:ھایی کھ میگم رو بھ ترتیب انجام میدم پس تیتر وار میگم از اینجا بھ بعد کار .یاد بگیرید   

نتخاب مجموعھ سنسور مورد نظر ا.1  

mass properties اینجا ر د <<<  

 

 

 

انتخاب یکی از سنسورھای این مجموعھ .2  

mass اینجا ر د <<<  

: سنسورھای این مجموعھ انواع   

Mass  جرم–  

Volume  حجم–  

Surface Area  مساحت–  

Center of Mass  جرم مرکز–  

انتخاب نوع قید یا محدودیتی کھ میخواید برای کمیت مورد نظر قائل بشید .3  

 Is greater than >>> اینجا ر د  

:م ھای این مجموعھ قیدھا و آالرانواع   

Is greater than >>> از بیشتر   

Is less than >>> از کمتر   

Is exactly   >>>  برابر با دقیقاً 

Between بین  ما <<<  

خارج از این محدوده ھا و   

اینجا طرح من یک قطعھ تکپارچھ ھست برای ھمین در قسمت آبی رنگ در کادر دوم چیزی رو انتخاب نکردم ولی شما میتونید در 
بعد انتخاب شما میتونید مقدار کمیت . قطعھ چند پارچھ رو وزنش رو با انتخاب در این کادر محدود کنید  مثالً  یک قسمت از یک

:انتخابی سنسور رو در حال حاضر در کادر دوم ببینید مثالً  االن جرم قطعھ من در زیر رو ببینید   
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زیر قسمت نوع قید مقدار مورد نظرتون رو انتخاب کنید در کادر آالرم ،در اال ح  

رو تایپ از جرم فعلی قطعھ  وچکترکبا نرم افزار بازی کنیم ، اول عددی بیاید   

ببینید و بعد مقدار بیشتر و برابر با اون رو تا واکنش نرم افزار سالید رو  کنید  

.نتایج رو بررسی کنید  بدید و  

ردم بقیھ انواع رو شما با تست من این امکان سالید رو بھتون معرفی کخب   

.روی قطعات ساده کشف کنید   

☺!ذره ــبگخوش   
 


