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 Sheet Metal Modeling المعدنية ةحيالصف نمذجة
  

  :األھداف
  ،2011برنامج إنفينتور برو ضمن  المعدنية الصفيحة المفاھيم األساسية لنمذجةموضوع التالي يشرح ال
 معدنيةيحة فالصلبة ثالثية األبعاد إلى ص ءاجزاأل تحويل وكيفية المعدنية،يحة الصف ءاجزطع أو أقِ  بناء وسبل

  علىاً قادرستكون دراسة ھذا الموضوع  بعد .مستوية
 المعدنية الصفيحة المفاھيم األساسية لنمذجة وصف .  
  المعدنية الصفيحة نمذجةوتحديد المتغيرات/البارامترات الالزمة إلنشاء . 
 الوجه  استخدامFace قاعدة الصفيحة المعدنية. وبثق لبناء  أداة  
 األداة  باستخدام يةصفيحة المعدنلل امتداد إنشاءFlange . 
  باستخدام األداة تين بوصلة قوسية معدنيربط صفيحتينFold.  
  الصفيحة المعدنية باستخدام األداة وتفريغ أجزاء من قصCut.  
  لصفيحة المعدنية باستخدام األداة ا وإضافة الثنيات على حوافثنيHem.  
  المعدنية المثنية والمتالصقة باستخدام األداة الصفيحةزوايا ربط Corner Seam.  
  الصفيحة المعدنية باستخدام األداة نفخPunchTool . 
  تعديل زوايا الصفيحة المعدنية باستخدام األداةChamfer  واألداةFillet .  
 3 المعدنية الصفيحة أجزاء نشاءإبناء وD .  
 3 المعدنية الصفيحة إفراد وتحويل أجزاءD 2إلى صفيحةD  .مستوية واحدة 

  
  نظرة عامة

، يكون سمكه أقل بكثير من عرضه 3D العناصر ثالثية األبعاد من  ر خاصبأنه عنص المعدنية الصفيحة نصريعرف ع
الصفيحة و ملم. 1ملم إلى  0.25بين  سمكھايتراوح رقيقة مسطحة وأو حتى طوله. وھي ألواح فلزية 

وتفرغ  تقطع مكن أنيحيث  ،إحدى المكونات األساسية المستخدمة في صنع الھياكل المعدنيةھي   المعدنية
من كل يوم تنشأ أجزاٌء جديدة و .شكاال مختلفة ومتنوعةأن تحنى أجزاؤھا لتأخذ أكما يمكن في أماكن محددة 
وح لملم بال 1د سمكھا عن يسندعو الصفيحة المعدنية التي يز، عادةبالحصى. وتال تعد وال الصفائح المعدنية 

بالوريقات  فندعوھا ةفافظھر كلوت ملم 0.1أقل من ليكون ھا سمك الصفائح المعدنية التي يتالشى أماالمعدني، 
، 3Dإلى  2Dتحويلھا من كيفية يجب أن تفكر بطريقة تصنيعھا وتصميمك للصفائح المعدنية  عند. أو الرقاقات

خطوط معرفة أمكنة الإذ من المھم معرفة الحجم اإلجمالي للقطعة األساسية قبيل الثني ووالعكس أيضاً. 
   .المعدنية ةصفيحجزاء المكونة للاألزوايا الثني بين وقياس 

  
فلزات مختلفة لصنع الصفائح  والتيتانيوم ،والنيكل ،والفوالذ ،والنحاس األصفر ،والنحاس ،األلمنيوميعتبر كالً من 

 مختلفة  وللصفائح المعدنية تطبيقات .ألغراض الزينة فضة والبالتينتستخدم صفائح الذھب والكما المعدنية. 
 الصفائح الحديديةكما تستخدم وأجنحة الطائرات والطاوالت الطبية وأسقف المباني. سيارات ال أجسام في
   .في المحوالت واآلالت الكھربائية المغناطيسية العالية النفاذية ذات

  
 من مختلفة مسطحة نماطأو المعدنية الصفيحة لبناء نفينتورأوتوديسك ا استخدام يةكيف سنتعلم، ھنا
عادية تمثل قطعة وصل  متالصقةو مثنيةالمكون من صفائح معدنية  المعدنيھيكل ال يظھر 1شكل .ئھاأجزا

 .واحدة معدنية صفيحةومشكالً  على سطح واحد نفسه مفرداً ھيكل ال 2شكل بينما يظھر 
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 لقطعة وصل المعدنيھيكل ال  :1 شكل

 
  

  مفرداً لقطعة الوصل : الجزء المعدني 2 شكل
  

  أساسية مفاھيم 
قـص ال عمليـاتإن وثنيـه وتشـكيله. من الصـاج لوح قص يلزمك فإنه  ،معدنيةائح صفمن مكون ھيكل أي  تصنيعل
واألھم من ھذا وذاك ثنـي  وثقبه في أماكن محددةقطع بعض أطرافه  علىتنطوي ھذا اللوح لتشكيل الوقطع وال

 افمـن الضـروري التأكـد أننـ ،1شـكل  ،تصنيع قطعة الوصلأردنا إذا . بزوايا محددةھا اآلخر على بعضأجزائه بعض 
المسـتطيلة  ھـذه القطعـة .الشـكلمن الصاج، على األغلب مسـتطيلة  أساسيةمستوية و قطعةبتوفير نبدأ س

ملفوفـة علـى اسـطوانة صاج لفافة ، أو ھي جزء بطول معين من ھي لوح من ألواح الصاج القياسيةواألساسية 
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إمـا  المحلـي ي السـوقفـان تـوفرماللفافـة  وألمسـتطيلة ، اتقطع حسب الطلب. وكلتا القطعتان األساسـيتانو
   .للھيكل مفرداً (عند إفراده) الحجم الكلي منأكبر  من الصاجبحجم على األغلب بنفس الحجم أو 

 
  .في انفينتور المعدنية وتصميمھاائح الصفبناء 

ر تماماً كما ھو الحال عند انفينتوفي تبنى الصفيحة المعدنية البسيطة المكونة من قاعدة مستوية وسمك ثابت 
  بناء مجسم ثالثي األبعاد. 

  الھندسي المرسوم. شكلإلى  الكاملة وأضف األبعاد والقيود 2D Sketchثنائية البعد رسم قاعدة الصفيحة ا
  .Sheet Metalالمعدنية  الصفيحةغير بيئة العمل العادية إلى بيئة 

 

 Sheet Metalى بيئة ة والتحول إلالمعدنيصفيحة الرسم قاعدة : 3 شكل
  

إلى صفيحة معدنية تلقائياً الھندسي المرسوم  الشكليتحول  Sheet Metalمن بيئة  Faceالوجه أيقونة انقر 
   .بالسمك االفتراضي

  
  

  

  Sheet Metalمن بيئة  Faceنقر أيقونة الوجه : 4 شكل
 

 3شكل فينتج صفيحة معدنية، ، Okالمستطيل المرسوم ثم  . ننقرFaceھنا، ندخل إلى صندوق الحوار وجه 
  على اليسار. 

وعدل ھناك السمك إلى Sheet Metal Default ملم انقر الزر  0.25لتغيير أو تعديل سمك الصفيحة إلى 
  .Okثم   Applyاضغط  القيمة المطلوبة.
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  والصفيحة المعدنية على اليسار ملم 0.25: تعديل سمك الصفيحة المعدنية إلى 5 شكل
  

   Flangeصفيحة لد لإضافة امتدا
. تلقائياً  األساسي لجزءاألول والذي سنعتبره ا ةالمعدنيالصفيحة  جزءإلى الجديدة) قطع (ال يضاف االمتداد
  المعدنية المتصلة والمتفرعة.  الصفيحةانحناءات وشقوق بين نتيجة ذلك وعندئذ، تنشأ 
  ملم. 20ھا طول، التي األساسيةالقطعة  يكون متصالً معمعدنية الصفيحة امتداد للإلنشاء وإضافة 

   . Flangeنستخدم أيقونة  
  

  من الريبون Flangeأيقونة اختيار : 6 شكل
 

  : التالية أو نعدل القيم االفتراضيةؤكد فن  Flangeندخل إلى صندوق الحوار
  القطعة األساسية. -الحافة العلوية للصفيحة  Shape اللسانختار من ن

  .3شكل . أنظر ملم 20ھا طول، بينما ملم 17عرض الصفيحة الجديدة يساوي 
  ملم.  4يساوي  ، األساسية والجديدةنصف قطر التدوير بين الصفيحتين

  بين الصفيحتين، األساسية والجديدة. قائمةالزاوية أن نحدد أيضا 
  فقط. Applyنضغط 
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  والصفيحة األصلية مع امتدادھا الجديد Flange: صندوق الحوار 7 شكل

  
  ما يلي: ضمن صندوق الحوار المفتوح فنحدد  ،االمتدادإضافة لتطبيقات نمطاً جديداً  إذا أردنا

حيث  ،8كل شصندوق الحوار،  فنحصل على ،7شكل ، وفي الوسط تقريباً ننقر زر السھمين في أقصى اليمين 
  أن:  

  القطعة األساسية. - للصفيحةرأسية الحافة ال Shapeاللسان من حدد ن
  . ملم 12 طول الصفيحة الجديدة ھو 

  منتصف الحافة. بحيث ننطلق من  ملم 8يساوي لالصفيحة الجديدة امتداد نحدد عرض 
  . ملم 1يساوي  نصف قطر التدوير بين الصفيحتين، األساسية والجديدة

  .قائمة األساسية والجديدة الزاوية بين الصفيحتينأن نحدد أيضا 
  

  

 ونمط آخر لتطبيقه Flange: صندوق الحوار 8 شكل
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  على حافتين.  Flangeأيقونة ستخدام : نتيجة التطبيقات ال9 شكل

  
  في الصفيحة المعدنية Cut القطعالتفريغ أو 

يمكنك تفريغ أو قطع الصفيحة المعدنية برسم أشكال ھندسية تمثل مقطع أو مسقط تلك األشكال عليھا. 
  .Create 2D Sketchتفريغ باستخدام أيقونة تعمل في العرف أوالً السطح الذي سلذلك، 

  ثم ارسم الشكل المطلوب تفريغه.   
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   عليهلرسم شكل ھندسي  Create 2D Sketch: تعريف السطح المعين كمستوى 10 شكل
  
  

  . قطعه –الشكل المطلوب تفريغه الواجھة المعينة كمستوىضمن ارسم 
  .رسم وعرف أبعاد الشكل الھندسي المرسوم بالكاملا

   Cutاستخدم أيقونة القطع 
  المطلوب تفريغه. شكل الھندسي انقر ال
 .ALLبالقيمة   Extentsحدود القطع  بين

  

  
  لتفريغ صفيحة معدنية Cut: استخدام أيقونة القطع 11 شكل

  
   Cutلتظھر نتيجة استخدام أيقونة القطع 
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  العلوية عدنيةمالصفيحة اللتفريغ  Cutالقطع بعيد تطبيق : 12 شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Contour Flangeممتدة كفافية الالحواف ال
تطبيقھا افتح ملفاً ل. ال تشكل مساراً مغلقاً بحيث  مط سلسلة خطوط مفتوحة تنشأ منكفافية ھي حواف 

  .Sheet metal.iptيمكن ملف  ،جديداً في إنفينتور
  أضف األبعاد الكاملة إليه. و ،التالي شكلالارسم 
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     الخط المرسوم مفتوح :13 لشك
  

  14شكل ، Contour Flangeاستخدم أيقونة 
  المرسوم  الھندسي الشكلانقر 

   وفي الجھتين. 25حدد ضمن صندوق حواره العرض المطلوب 
  .Applyإضغط 
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    Contour Flangeتطبيق أيقونة : 14شكل 
  

     Hemإضافة ثنية قوسيه
  

   .Hemتدخل إلى صندوق الحوار  يه للحافة السفليةإلضافة ثنية قوس  Hemاستخدم أيقونة
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  Hemثم التحضير الستخدام أيقونة   Contour Flangeبعيد تطبيق أيقونةلصفيحة ا: 15 شكل

  . 16 شكل على الخط األزرقحدد الحافة المطلوبة، 
  السمك. 5xالقطر = أن  أضعاف السمك. أي 5يعادل  Gap الفراغ

   السمك. 20x=  الطولأن ف السمك. أي ضع 20يعادل  Lengthالطول 
   .Applyإضغط 

  

  

  Hem: تطبيق أيقونة 16 شكل
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   Hemأيقونةبعيد تطبيق الصفيحة المعدنية مع الثني : 17 شكل
  

  .Foldباستخدام األداة لصفيحة المعدنية حول خط فيھا ثني جزء من ا
  خط الثني ونعرفه باألبعاد والقيود تعريفاً كامالً.نرسم 
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  : ترسم خطوط الثني على الصفيحة المعدنية  18شكل 
  لوجود خطين. Fold1. فندلف إلى صندوق الحوار Foldننقر األيقونة 

 .Flip Controlsفيظھر اتجاه اللف والدوران حول الخط. يمكن تغييره من الزر  2 – 1ننقر الخط 
  درجة. وقوس اللف وفقاً للقيمة االفتراضية.  90نحدد الزاوية 

 . Fold Locationد موقع الدوران من الزر نحد
  . Applyنضغط 

  

 
   2 – 1وتطبيقاته على الخط  Fold: صندوق الحوار 19شكل 

  .Fold2. فندلف إلى صندوق الحوار Foldننقر األيقونة 
 . إن لم تتمكن من الوصول على خط الثنيFlip Controlsونتحكم اتجاه اللف والدوران من الزر  4 -3ننقر الخط 

 له. Shareالمطلوب فعليك الرجوع إلى المستوى المطلوب وتفعيل 
  ملم.  5درجة. وقوس اللف وفقاً للقيمة  150نحدد الزاوية 

  . Fold Locationنحدد موقع الدوران من الزر 
  .Applyنضغط  
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   4 - 3وتطبيقاته على الخط  Fold: صندوق الحوار 20شكل 
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  لربط القطع ائح المعدنية الصف
. في وھياكل معدنيةلربط قطع المجسمات مع بعضھا البعض أو لربطھا إلى جدران  الصفائح المعدنية تخدمتس
تين، عدالربط ق) من الصاج (لوح من الصاج يشكل زاوية قائمة بين جزئيهكوع المطلوب إضافة التالي  شكلال

  بطھما أنبوبة وصل باللون السكني. والثانية دائرية السطوانة. الصندوق واالسطوانة يرإحداھا مربعة لصندوق 
  

  

   جمعة جزاء مبالصفائح المعدنية ألالقواعد ربط : 21 شكل
  

الفتحات  -المحيط الخارجي والدوائركسطح ثنائي البعد. نسقط عليه القاعدة المربعة  - نعرف أحد السطوح
 شكلالبحيث يصبح  المربع في األعلى قليالً مساحة  . نزيد )لذلك Project Geometryاستخدم أيقونة (

  .إنش مربع   4x4.1المرسوم مستطيالً 
  

  

  
  واسقاط الفتحات عليه  2Dكمستوىالصندوق طح قاعدة بيان س: 22 شكل

  
نتأكد من . فتنشأ صفيحة معدنيةإنش مربع    4x4.1أي المستطيل ،السطح الناتجوننقر  Faceنستخدم أيقونة 

  ملم.  0.5عمق الصفيحة المستخدمة 
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  الصفيحة المعدنية من تطبيقھا على سطح قاعدة الصندوق : 23 شكل

  
  نكرر الخطوات السابقة مرة أخرى لقاعدة االسطوانة. 

  . 2Dنعرف قاعدة االسطوانة كمستوى 
  قاعدة االسطوانة ونجعل حدوده من اليمين نھاية قاعدة للصندوق. -نضيف امتداداً للدائرة

  لوب ينتج ما يلي:ثم أنقر السطح المط Faceأنقر أيقونة 
    

  

  
   االسطوانة إلى نھاية قاعدة الصندوق الصفيحة الممتدة من قاعدة: 24 شكل

  
  لوصل القطعتان المتعامدان من الصاج مع بعض.  Bendنستخدم أيقونة االنحناء 

  .Okثم ننقر  1.2نحدد الحواف لقطعتي الصاج. نحدد القوس لالنحناء 
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   صفيحتين متعامدتان بوصلة قوسية -على قاعدتين Bendاء أيقونة االنحنتطبيق : 25 شكل
  

  الصفيحة المنحنية تظھر بلون آخر. 
  

  

 
  صفيحتين متعامدتان بوصلة قوسية  -على قاعدتين Bendتطبيق أيقونة االنحناء : 26 شكل

  
  عدياً. ب ھندسياً وبيان مساقطھا المعدنية و الصفيحةإفراد 

لة إلفراد صفائح الصاج بحيث نتمكن من تصميمھا الحقاً عندما نضيف للشكل ھائات يتوفر في إنفينتور إمكاني
 عدنية،يتم الحديث بتفصيل أكثر عن القطعة المسالھندسي خطوطاً للثني واألبعاد والقيود الھندسية الكاملة. 

ر ثالثاً. وكل ذلك إلى لوح الصفيحة ثانياً ثم بيان الصفيحة كما تظھأوالً وإضافة األبعاد سيتم إفرادھا . 12شكل 
  ضمن لوحة واحدة ووحيدة. 

   Sh M1.idwونحفظه باالسم  نبدأ بفتح ملف الرسم الھندسي
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  على اليمين وواجھة لوحة الرسم على اليسار : فتح ملف رسم ھندسي جديد27شكل 

 
  .28شكل  ،Drawing Viewنختار أيقونة المسقط األساس فيدخلنا إلى صندوق الحوار 

  . Flat Patternاليسار النمط إفراد على  1ن الشكل البيضاوي ھناك منحدد 
   Sh M1.idw.المجلد وضمنه الملف على اليمين  2من الشكل الدائري نحدد 
 . 5:1ونجعله  Scaleمقياس الرسم في األسفل نحدد 
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   Drawing Viewمسقط الرسم  صندوق الحوار: 28شكل 

 
  الشكل التالي.موافقين فيظھر  Okنضغط مفتاح اإلدخال 

  
  

  
 فرادھاابعيد الصفيحة المعدنية مسقط : 29شكل 

  
 . Annotationsاألبعاد إلى لسان  Base View لسان من الريبون نغير

  .Aالشكل الھندسي بالكامل. نستخدم أبعاداً تفصيلية إضافية مثل المقطع  - نرسم ونضيف أبعاد ھذه القطعة
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  ءاجزبعض األوتفاصيل دنية لصفيحة المعإضافة أبعاد ل: 30شكل 
  

 .28شكل ، Folded Modelوبالنمط  Base Viewباالسقاط من مجسم الصفيحة المعدنية من جديد ثم نضيف 
  : تالياً كما ھو 

  
  

 
 : الصفيحة المعدنية مفردة وبتفاصيل واضحة مع مجسمھا.31شكل 


