مختصات محلی
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

اســتفاده از مختصــات اصلــی یــا اوریجینــال بــرای رســم ســاختار ،ممکــن اســت پیچیدگیهایــی ماننــد محاســبات
مختصــات نقــاط و زوایــا و ...ایجــاد کنــد .تعریــف مختصــات محلــی ایــن امــکان را میدهــد کــه شــکلهایی کــه در
راســتای محــور مختصــات اصلــی نیســتند ،راحتتــر و ســریعتر رســم شــوند.
مختصــات اصلــی بــا ســه محــور  X-Y-Zکــه عمــود بــر هــم هســتند ،مشــخص میشــود .در مختصــات محلــی ،ایــن
ســه محــور عمــود بــر هــم ،بهصــورت  U-V-Wنشــان دادهمیشــوند.
نکته :هر شکل میتواند در یک مختصات محلی مختص خود ترسیم و ایجاد شود که مستقل از مختصات محلی
ایجاد شده برای سایر شکلها است!
در هر زمان که بخواهید میتوانید مختصات محلی را از ریبون  Modelingفعال یا غیرفعال کنید:
Modeling: WCS > Local WCS
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روشهای ایجاد یک مختصات محلی
بــا اســتفاده از ابزارهــای  Align WCSو  Transform WCSمیتوانیــد یــک مختصــات محلــی جدیــد ایجــاد
کنیــد ،آن را منتقــل کــرده یــا حــول یکــی از محورهــا ،بچرخانیــد تــا بــه وضعیــت مناســب بــرای رســم ســاختار مــورد
نظــر برســید.

روش اول
متداولتریــن روش بــرای تغییــر محــور مختصــات ،اســتفاده از  Align WCSو قــرار دادن محــور مختصــات محلــی
روی یــک نقطــه در امتــداد یــک لبــه یــا ســطح اســت.
بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا یــک نقطــه ،لبــه یــا ســطح را انتخــاب کــرده و ســپس روی گزینــه  Align WCSکلیــک
کنیــد .محــور مختصــات بــه آن نقطــه ،یــا مرکــز لبــه یــا ســطح منتقــل خواهــد شــد.

 .1اگــر یــک نقطــه را انتخــاب کــرده باشــید ،محــور مختصــات اصلــی بــدون هیــچ چرخشــی ،بــه آن نقطــه منتقــل
میشــود.
 .2اگــر ســه نقطــه انتخــاب شــود ،مبــدا مختصــات بــه نقطــه اول منتقــل شــده و صفحــه  U-Vبــر روی صفحــه
فرضــی کــه ســه نقطــه میســازند ،منطبــق میشــود.
 .3در صــورت انتخــاب یــک لبــه ،مبــدا مختصــات بــه مرکــز لبــه منتقــل شــده و محــور  Uدر راســتای لبــه قــرار
میگیــرد.
 .4بــا انتخــاب یــک ســطح ،مبــدا مختصــات بــه مرکــز ســطح منتقــل شــده و صفحــه  U-Vبــر آن ســطح ممــاس
میشــود.
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روش دوم
اســتفاده از تنظیمــات دســتی پارامترهــای مــورد نظــر اســت .بــا رفتــن بــه > Modeling: WCS > Local WCS

 ،Local Coordinate System Propertiesپنجــرهای بــاز میشــود کــه بهراحتــی میتوانیــد مختصــات مبــدا
مختصــات محلــی ،جهــت بــردار نرمــال و همچنیــن جهــت محــور  Uرا مشــخص کنیــد.

روش سوم
بــا اســتفاده از گزینــه  Transform WCSبهراحتــی میتوانیــد ،محــور مختصــات اصلــی را بــه یــک نقطــه دلخــواه
انتقــال دهیــد ( )moveیــا آن را حــول یکــی از محرهــای اصلــی ،بچرخانیــد ( )rotateو یــک محــور مختصــات
محلــی جدیــد ایجــاد کنیــد.
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