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 در .نرم افزار است نیپرکاربرد ا یاز بخش ها  ی کی دورکیدر سال ی اسمبل
در کنار هم مونتاژ کنند و  توانند قطعات مختلف را ی بخش کاربران م  نیا

 ی کردن با بخش اسمبل کار .اورندیمورد نظر خود را به وجود ب زات یتجه
شده  فی است که در آن تعر ی کیمکان ودیتسلط باال به ق  ازمندین دورکیسال
 .اند

 ی به بررس دورک،ینرم افزار سال ی بخش اسمبل ی مقاله ضمن معرف  نیا در
 .می پرداز ی م زیآن ن ی کیمکان ودیق

 .دیبا ما همراه باش انیپا تا

 

 دورکیدر سال یبخش اسمبل یمعرف 1#
(Assembly in SolidWorks) 

 .دیرا دار  دورکیدوچرخه در سال کی یکه قصد مدل ساز  دیکن تصور
شده   لیو... تشک رهیدستگ ر،یزنج  ک،یمانند بدنه، الست یی از اجزا دوچرخه

عمال امکان    دورکیدر سال پارچهک یدوچرخه به صورت  یساز  مدل .است
باشد،  ریامکان پذ یکار  نیاگر انجام چن ی حال حت نی ع در .ستین ریپذ

  دیبا ی کی مکان  زیتجه  کیعملکرد  لیتحل یکه برا  چرا .ندارد یکاربرد
  نیهم به .دییکرده و سپس مونتاژ نما  یقطعات آن را جداگانه مدل ساز 

در نظر  دورکیدر سال (Assembly) ی تحت عنوان اسمبل ی بخش  لیدل
دوچرخه را به  یاز اجزا کیهر  د یمثال فوق شما با در .گرفته شده است
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 سپس .دیکن ینرم افزار مدل ساز  (Part) صورت جداگانه در قسمت پارت 
با استفاده از  تینها در .دیوارد کن ی اسمبل طیآن ها را جداگانه به مح

مونتاژ قطعات   ند یشما قرار دارند، فرآ اریبخش در اخت ن یکه در ا یی ابزارها
 .دیدوچرخه انجام ده جادیا یرا برا

 

 

 دورک یدر سال یآموزش ورود به بخش اسمبل 2#

بعد از باز کردن نرم افزار،  دورک،یدر سال ی ورود به بخش اسمبل یبرا
 .دیکن کیکل New کونیآ یرو  ریز ری مطابق تصو
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 .دیآ ی در م  شیدر صفحه به نما  ریپنجره ز بیترت  نیا به

 

 به .دیی را انتخاب نما OK و در ادامه دیکن کیکل Assembly نهیگز یرو
گام   در .شد دیخواه دورکیدر نرم افزار سال ی اسمبل طیوارد مح  بیترت  نیا

به  Part طی شده در مح ی اقدام به وارد کردن قطعات طراح  دیبا یبعد
 Insert) وارد کردن اجزا یمنظور از منو نیا یبرا .دیکن ی بخش اسمبل

Components )دیصفحه استفاده کن یدر باال. 
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پنجره با   نی ا در .شود ی در صفحه باز م یپنجره ا نه یگز نیانتخاب ا با
مورد نظر   یها لیفا دیتوان ی م (Browse) مرور کردن  نهیاستفاده از گز
 .دی کن ی انخود را فراخو
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 دورکی در سال یبخش اسمبل ودیآموزش ق  3#

 یکه ابزارها دیشو  ی متوجه م دورکیدر سال ی ورود به بخش اسمبل با
کار  دی که با ی بخش  نیمهم تر نیب نیا در .شما قرا دارند  یرو شیپ ی متنوع 

مونتاژ کردن  یبرا  .است Mate با نام ودیبخش ق د،یری کردن با آن را فرابگ
 به .دیکن نییرا تع  گریکدینحوه ارتباط آن ها با  دیقطعات در نرم افزار با

حول  دیدوچرخه با یها کیالست  .دیریعنوان مثال دوچرخه را در نظر بگ
که در بخش  یود یبا استفاده ق تی قابل نیا .خود دوران کنند یمحور مرکز 

 با .شود ی خه افزوده مدوچر کی وجود دارند، به الست دورکیسال ی اسمبل
در  دیپنجره جد کینرم افزار،   یباال یدر منو Mate نهیگز یرو کیکل

که   رندیگ ی شما قرار م یرو شیپ د یق 6پنجره  نیا در .شود ی صفحه باز م 
 .میپرداز یاز آن ها م  کیهر   ی در ادامه به معرف

 (Coincident) انطباق دیق  3#- 1

نقطه را  کی  دیخواه ی م  دورکیدر سال ی که در بخش اسمبل دیکن تصور
که نقطه مورد   یطور  به  .دیسطح مقطع خاص منطبق کن ایمحور  کی یرو

  .محور مورد نظر را داشته باشد ایسطح مقطع  ینظر فقط امکان حرکت رو
 .دیفعال کن Mate را در پنجره Coincident دیق دی منظور با نیا یبرا
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 پس .دیسطح مقطع مورد نظر را انتخاب کن اینقطه و محور  دیادامه با در
  .دهد ی انطباق آن ها را انجام م ات یاز آن نرم افزار به طور خودکار عمل

 به .گردد ی مورد نظر اعمال م  دیق Mate کنار پنجره کی با زدن ت  تاینها
  نیا .دیریلنگ را در موتور خودرو در نظر بگ لیم دیتوان  ی عنوان مثال م 

به   زین گریمتصل است و از طرف د ستونیطرف به شاتون پ کیقطعه از 
لنگ  لیتوسط م  ستونیپ ی خط حرکت .اتصال دارد (Flywheel) لیویفال

مهم   نکته .شود ی م  ی به حرکت چرخش لیمنتقل شده و تبد لیویبه فال
سطح  یقرار دارد و فقط رو لیویلنگ در تماس با فال لیاست که م نیا

 .کند ی آن حرکت م ی خارج
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 (Parallel) یمواز  دیق  2-3#

 ی خط را به موازات هم در بخش اسمبل ایدو سطح  دیکه بخواه  ی صورت در
 نهیانتخاب گز  با .دییاستفاده نما یمواز  دیاز ق دیبا د،یکن دیمق دورکیسال

Parallel در پنجره Mate شود ی فعال م دیق نیا. 

 

سطح، نرم افزار به طور خودکار آن ها را در   ایادامه با انتخاب دو خط  در
با استفاده   دیتوان ی به ذکر است که شما م  الزم .دهد ی قرار م یحالت مواز 

  ایو فاصله دو سطح  هی مشخص شده اند، زاو ری ز ریاز دو کادر که در تصو
 .دیکن ن یی را تع یخط مواز 
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 (Perpendicular) عمود دیق 3-3#

از  دیبا د،یسطح عمود کن کیخط را بر  کیکه  دیبه دنبال آن هست چنانچه
 در پنجره Perpendicular نهیانتخاب گز با .دیعمود استفاده کن دیق

Mate شود ی فعال م دیق نیا. 

 

 گریکدیعمود شدن بر  یخط و سطح مورد نظر را برا دیآن با از پس
مورد نظر در   دیق Mate در کنار پنجره کی ادامه با زدن ت  در .دییانتخاب نما 

 .شود ی صفحه اعمال م



 

9 www.namatek.com 

 (Tangent) مماس دیق 4-3#

انحنا مماس   یخط را بر شکل دارا ایسطح  کی دیخواه ی که م  دیکن فرض
  .شود ی فعال م دیق نی ا Mate در پنجره Tangent نهیانتخاب گز با .دیکن

 

مورد نظر، نرم افزار آن  ی سطح به همراه منحن  ایاز آن با انتخاب خط  پس
ندارد  ی که لزوم  دیخاطر داشته باش به .کند ی مماس م گریکدیها را بر 

 .باشد یا رهیمورد نظر حتما دا ی منحن 

 (Concentric) هم مرکز دیق 5-3#

مراکز آن ها   دی خواه ی و م  دیدار رهیچند قطعه با سطح مقطع دا  ایدو  اگر
  یدهایاز ق ی کی  .دییهم مرکز استفاده نما  دیاز ق دیبا د،ی را بر هم منطبق کن
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انتخاب   با .هم مرکز است دیق دیبدون ترد  دورکیدر سال ی پرکاربرد اسمبل
 .شود ی فعال م دیق نی ا Mate در پنجره Concentric نهیگز

 

هم مرکز شدن  یمورد نظر را برا یا  رهی دو سطح مقطع دا دیاز آن با پس
 یا نمونه .را اجرا کند ات یعمل نیتا نرم افزار به طور خودکار ا  دیانتخاب کن
موتور خودرو   لندریو س ستونیپ  ی توان در طراح   ی را م دیق نیاز کاربرد ا

برخوردار  یا رهیهر دو از سطح مقطع دا لندریو س ستونیپ .ه کردمشاهد
 لندریمرکز س یدر راستا ی فقط حرکت رفت و برگشت  دیبا ستونیپ هستند و

مهم را  نی توان ا ی م  ی هم مرکز به راحت دیاستفاده از ق با .داشته باشد
 .محقق کرد
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 (Lock) قفل دیق 6-3#

ثابت و   تی وضع کیچند قطعه را در  ای اوقات الزم است که دو  ی گاه
قفل   دیاز ق دیبا طیشرا نیا در  .دیکن دینسبت به هم مق ریی بدون تغ

 ی فعال م دیق نی ا Mate در پنجره Lock نهیانتخاب گز با .دیاستفاده کن
 .شود

 

ن آ یمورد نظر رو دیتا ق دیقطعات مورد نظر را انتخاب کن دیاز آن با پس
 ی گونه حرکت  چیقطعات مورد نظر بدون ه بیترت  نیا به .ها اعمال شود

 .مانند  ی م ی در حالت مذکور باق گریکدینسبت به 
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در   یاسمبل ودیق  حیاعمال صح تیاهم 4#
 دورکیسال

 دهایق نیاز ا حیصح  استفاده .میآشنا شد دورکیدر سال ی اسمبل یدهایق با
 ی م  هیموضوع گال نیاوقات کاربران از ا ی گاه .دارد ییباال اریبس تیاهم

در قطعات مورد نظر اعمال کنند و  ی را به درست دهایتوانند ق ی کنند که نم
 یدهایقرار است که ق نیاز ا ماجرا .شوند ی نرم افزار مواجه م یبا خطا

از آن   ی برخ دیتوان ی که نم  ی معن  نی ا به .ستندیمذکور الزاما با هم سازگار ن
کردن   نی با تمر دیبا نیبنابرا .دیقطعات اعمال کن یها را به طور همزمان رو

 .دیریرا فرابگ ودیق نیمهارت استفاده درست از ا


