
ـــادة : تكنولوجیـــــــاالمـــــــــ متقن عبد الرحمان ابن رستم التاریخ :  
 انجــــاز نمــوذج ثالثــــي األبعـــــــاد  السنة الدراسیة :

 (تصمیم أسلوب قطعة )
  تر ھندسة میكا 2المســـــتوى :  

 فــــــــــرع : ھندسة میكانیكیة  :االستاد
 

للقیام بتصمیم قطعة، یجب أوال أختیار األسلوب المناسب الذي  . تمثیل األشكال الھندسیة البسیطة: 1
 أسلوب قطعةھو 

 تنشأ السطوح باستعمال أدوات إنشاء الرسم . مراحل إنشاء السطح: 2

 قبل إنشاء السطح ننقر على

         Solidworksبرمجیات  -

 ملف جدید                     -

                        قطعةأسلوب  -
 

السطح ھو مظھر الجانبي للقطعة  . أنشاء سطح:2.1
 المراد إنشاءھا

 * اختیار المستوى أین یمثل فیھ السطح
 * إنشاء الشكل ( سطح) و تحدید أبعاده

 * تسجیل الرسم المنجز
 
 

 

 . أنشاء وظیفة قاعدیة:2.2
المستعملة في إنشاء الوظیفة القاعدیة ھي الوظیفة األولیة 

 قطعة ھي وظیفة تحدیب مجسم حیث تسمح بإنشاء حجم

 وظیفة التجسیم :     

 
 
 
 
 
 

یمكن إضافة وظائف شكلیة ( إضافة . إضافة وظیفة:3.2

 مادة، نزع مادة، شطفة ) . وطیفة نزع مادة :  
 اختیار مساحة عمل •
 رسم الشكل المراد انجازه •
 ا ( نزع المادة للتجسیم )اختیار الوظیفة المراد انجازھ •
ضبط الممیزات نتحصل على ضبط المادة في المكان  •

 المحدد
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 یجب دائما تمثیل سطح على مستوى أو على مساحة مرجعیةمالحظة: 

اختیار مستوى القاعدي ( أمامي، أیمن،  -1
 علوي )

 مثال : (plan de Face)نفر على  

  
نقر على أداة رسم ثم نقر على الشكل  -2

 المراد رسمھ ثم انجاز الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ضافة أبعاد للشكل،إل -3

 ننقر على أداة أبعاد     
ثم نقوم بتحدید االبعاد الحدود التي نرید  

 تحدیدھا
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 الوظیفة القاعدية إنشاء 
 منشط   ( Esquisse )نشاء وظیفة یجب أن یكون السطح إل  مالحظة:

 اختیار السطح في شجرة اإلنشاء  -1

 

في   انقر على رمز أداة إضافة مادة -2
 عارضة  أدوات الوظائف

 ضبط الممیزات في جدول   - 
حیث نقوم بضبط االتجاه و االرتفاع (   

 العمق ) ثم
 

 نقر على الرمز       

 
 La fonction(ینشأ الجسم ، الوظیفة القاعدیة  -3

de base(     تظھر في شجرة اإلنشاء 
یمكننا مشاھدة شجرة اإلنشاء ( ترتیب  -

 العملیات على القطعة ) 
یمكننا مشاھدة مختلف المساقط للقطعة  -

بالضغط على رمز المسقط المناسب ( 
عارضة أدوات مساقط 

)  اعتیادیة
لستة الموجودة إضافة إلى بعض المساقط ا

 المنظورات
  تسجیل القطعة -
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: بعد انشاء القطعة نختار الشكل نزع المادة للتجسم
المراد أنجازه على السطح المعني ثم بواسطة وظیفة 
نزع المادة للتجسیم و بعد ضبط الممیزات ، نتحصل 

د و تظھر ھذه على نزع المادة  في المكان المحد
 العملیة في شجرة اإلنشاء

 
 
 
 
 
 
 
 

 : یمكن  أنشاء حجم  دوراني باستعمال الطریقتین التالیتین : إنشاء حجم دوراني

 . استعمال وظیفة تحدیب مجسم   1-

 .  استعمال وظیفة تحدیب بالدوران  2-
نفس الطریقة في حالة انجاز  إنشاء حجم دوراني باستعمال وظیفة تحدیب مجسم: في ھذه الحالة نستعمل

 مجسم موشوري.
إنشاء حجم دوراني باستعمال وظیفة تحدیب 

: في ھذه الحالة یجب على شكل السطح أن بالدوران
 یكون لھ محور الدوران

 
 
 
 
 
  

بعد اختیار السطح و تحدیده، یتم تصمیم القطعة 
یب و نتحصل على بواسطة وظیفة قاعدتھ تحد

 القطعة المراد تصمیمھا و ھذا بعد ضبط الممیزات  
: یجب استعمال رمز قاعدة تحدیب مالحظة -

 بالدوران ثم اختیار نوع الدوران و زاویة الدوران
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