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مقدمه
نرم افزار SolidWorks یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه طراحی و مدل سازی سه بعدی به 
با آن به یکی از بهترین  صورت پارامتریک است که به دلیل جذابیت، توانایی باال و راحتی کار 
نرم افزارهای طراحی سه بعدی در دنیا تبدیل شده است� بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی 
از این نرم افزار برای اهداف طراحی و تولید خود استفاده می کنند� با توجه به گستردگی محیط های 
رعایت  برای  هم چنین  و  قیمت  افزایش  و  کتاب   شدن  حجیم  از  جلوگیری  برای  و  نرم افزار  این 
خوانندگان  تا  کردیم  قسمت بندی  جلد  ده  در  را  نرم افزار  این  آموزش  آموزشی،  استانداردهای 

گرامی بتوانند بخش های مورد نیاز خود را خریداری و مطالعه کنند� این ده جلد عبارتند از: 
 SolidWorks جلد اول: اصول طراحی مهندسی با
SolidWorks جلد دوم: طراحی سطوح پیچیده با

CATIA & SolidWorks جلد سوم: تمرین های پیشرفته
جلد چهارم: کاربرد SolidWorks در نقشه کشی صنعتی

SolidWorks جلد پنجم: اصول ورق کاری با
SolidWorks جلد ششم: طراحی بدنه خودرو با

SolidWorks جلد هفتم: اصول طراحی مکانیزم با
SolidWorks جلد هشتم: اصول تحلیل تنش با

SolidWorks جلد نهم: اصول پایپینگ و اتصاالت با
SolidWorks جلد دهم: طراحی سازه های اسکلت فلزی با

Drawing آموزش داده می شود و این جلد،  Assembly، Part و  در جلد اول، سه محیط 
پیش نیاز جلدهای بعدی می باشد� در محیط Part با طراحی ومدل سازی انواع قطعات و مدل های 
یاد خواهید گرفت که چگونه قطعات را روی   Assembly در محیط سه بعدی آشنا می شوید. 
یاد   Drawing محیط  توسط  انتها  در  بگیرد�  شکل  مربوطه  دستگاه  تا  کنید  مونتاژ  و  سوار  هم 
مطالعه  با  کنید�  تهیه  نقشه صنعتی  مدل سازی شده،  و دستگاه های  قطعات  از  خواهید گرفت که 
طراحی  و  صنعت  خواسته های  ساختن  برآورده  برای  خوانندگان  نیازهای   %80 حدود  اول  جلد 
برطرف می شود� از طرفی با مطالعه سایر جلدها، سایر محیط های این نرم افزار و نکات تکمیلی و 
حرفه ای تر مربوط به این نرم افزار را خواهید آموخت� همراه این کتاب یک DVD قرار دارد که در 
آن فایل ها و فیلم های آموزشی مرتبط با کتاب گنجانده شده است� شیوه مطالعه این کتاب به این 
صورت است که بعد از مطالعه هر قسمت، فیلم مربوط به آن قسمت را مشاهده کنید تا آموزش در 
کم ترین زمان و با باالترین کیفیت انجام شود� از طرفی بعضی از فیلم ها و مطالب فنی و مهندسی 
 QR اپلیکیشن   از طریق  است که  در کتاب گذاشته شده   QR Code به صورت  تکمیلی کتاب 
Code Reader می توانید به کمک تلفن همراه خود آن ها را مشاهده و یا مطالعه نمایید� با توجه 
به این که این کتاب بر اساس هزاران ساعت تجربه آموزشی و صنعتی استاد متقی پور عضو هیأت 



اساس  بر  و  اصولی  به صورت  نرم افزار  لذا آموزش  دانشگاه شریف جمع آوری شده است  علمی 
مالحظات فنی و مهندسی می باشد و سواالت خوانندگان در حین مطالعه کتاب و مشاهده فیلم ها 
برطرف می گردد� در انتهای هر فصل، تمرین های تکمیلی گذاشته شده است تا خوانندگان بتوانند 
با انجام آن ها مهارت های خود را کامل تر کنند� در صورتی که به هر نحوی برای شما خوانندگان 
عزیز سوالی پیش آمد می توانید سؤاالت خود را از استاد بپرسید� به این صورت است که ابتدا وارد 
وبگاه www�sharifcadcam�ir شوید و بعد از عضویت در سایت، مطابق شکل 1 روی کتاب 
اصول طراحی مهندسی SolidWorks کلیک کنید� سپس مطابق شکل 2 روی آیکن پرسش و 

پاسخ کلیک نمایید و وارد فصل مربوطه گردید� در آنجا سؤال خود را از استاد بپرسید�

با کتاب مانند تمرین های اضافه،  به مطالب مفید و مرتبط  در بخش فایل های مربوطه می توانید 
نکات حرفه ای و غیره دسترسی پیدا  کنید� امید است این مجموعه همچون مجموعه های قبلی مورد 
توجه شما خوانندگان عزیز قرار بگیرد� باعث خوشحالی و مسرت است که نظرات و پیشنهادات 

خود را از طریق ایمیل sharifcadcam@gmail.com به اطالع ما برسانید�

 با آرزوی موفقیت برای همه شما خوانندگان گرامی     
در پناه حق  

شکل 1

شکل 2



 چند صفحه از این کتاب را مالحظه خواهید کرد ،در ادامه
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1- هنگامی که روی یک خط به عنوان محور دوران کلیک می کنید نام آن 
در این قسمت ثبت می شود. 

2- به کمک این گزینه می توان )مشابه دستور اکسترود( مشخص کرد که 
دوران تا کجا امتداد یابد. 

3- در این قسمت، مقدار زاویه دوران مشخص می شود. 
4- با فعال کردن این گزینه می توان مقدار رشد دوران در جهت دوم را مشابه 

جهت اول مشخص کرد. 
5- با فعال کردن این گزینه می توان شکل ترسیمی را به صورت جدار نازک 

دوران و بعد داد. 
6- مشابه دستور اکسترود می توان از شکل های دوبعدی که در کنار هم قرار 

دارند مشخص کرد که عمل دوران برکدام یک از آن ها اثر کند.
مثال 15-3: نگهدارنده قائم موجود در شکل 62-3 را مدل سازی کنید.

روش رسم: ابتدا به کمک دستور خط و خط محور شکل 63-3 را در صفحه Front ترسیم کنید. سپس دستور 
Revovle را اجرا کرده و در کادر شماره 3  از شکل 61-3 مقدار زاویه را برابر 270 درجه انتخاب نمایید. در انتها 
روی عالمت چک مارک کلیک کنید تا شکل دوبعدی حول  خط محور ترسیم شده دوران یابد. صفحه A را انتخاب 
و روی آن دایره ای به قطر 20 واحد ترسیم کنید به طوری که تا مرکز دوران به اندازه 94 واحد فاصله داشته باشد. به 
کمک دستور Circular Sketch Pattern از آن به تعداد 12 عدد به صورت دایره ای کپی برداری کنید. در انتها 

آن ها را به صورت کاهشی اکسترود نمایید تا شکل نهایی حاصل شود.

مثال 16-3: گلوله موجود در شکل 64-3 را مدل سازی کنید.
روش رسم: ابتدا به کمک دستور خط و بیضی، نیمه باالیی شکل  65-3 را 
در صفحه Front ترسیم کنید. حال توسط دستور Revolve شکل دوبعدی 

را دوران و بعد دهید تا شکل 64-3 حاصل شود.

شکل 3-61

شکل 63-3شکل 3-62

شکل 3-64

برای آشنایی با نحوه رسم شکل 62-3، فیلم  3-62 
از فصل 3 از DVD همراه کتاب را مشاهده کنید. 
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فاصله 3 واحد از مسیر ترسیم کنید و به دنبال آن کلیدهای ترکیبی Ctrl+B را فشار دهید. حال دستور Sweep را 
اجرا کنید و دایره و مسیر را انتخاب کنید. از طرفی در قسمت Options گزینه های آن را مطابق شکل 85-3 انتخاب 
نمایید تا دایره به اندازه 30 دور، حول مسیر بپیچد و شکل 84-3 حاصل شود. وقتی گزینه  Follow Path انتخاب 

 شود باعث می گردد هر زاویه ای که در ابتدای مسیر بین پروفیل و مسیر 
وجود دارد در طول مسیر حفظ شود. 

مثال 20-3: مدل سه بعدی موجود در شکل 86-3 را به کمک دستور sweep ترسیم کنید.
به قطر 60 واحد در  ابتدا دایره ای  روش رسم: 
ترکیبی  کلیدهای  و  کنید  ترسیم   Top صفحه 
 Right را فشار دهید. سپس در صفحه Ctrl+B
یک شش ضلعی منتظم با طول ضلع 8 واحد رسم 
کنید به نحوی که مرکز آن بر مسیر منطبق باشد. 
دهید.  فشار  را   Ctrl+B ترکیبی  کلیدهای  حال 
سپس دستور Sweep را اجرا کنید و گزینه های 
آن را مطابق شکل 85-3 کامل کنید فقط به جای 

30 دور، عدد 3 را وارد کنید.

کمک  به  را   3-87 شکل  در  موجود  گیره  بدنه   :3-21 مثال 
دستور sweep ترسیم کنید.

را  مسیر  فیلت،  و  دستورهای خط  به کمک  ابتدا  رسم:  روش 
مطابق شکل 88-3 در صفحه Front ترسیم کنید به طوری که 
نقطه A از مسیر بر روی مبدأ مختصات قرار داشته باشد. سپس 

شکل 85-3شکل 3-84

شکل 3-86

برای آشنایی با نحوه رسم شکل 84-3،  فیلم  84-3 از فصل 3 از DVD همراه کتاب 
را مشاهده کنید. 

برای آشنایی با نحوه رسم شکل 3-86،  
فیلم  86-3 از فصل 3 از DVD همراه 

کتاب را مشاهده کنید. 

شکل 3-87
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4- در این قسمت می توان با انتخاب یک منحنی )به عنوان خط محور( مسیر اتصال پروفیل ها به یکدیگر را تعیین کرد. 
5-  با فعال بودن این قسمت می توان عمل الفت را به صورت جدار نازک انجام داد. 

در ادامه با انجام چند مثال با دستور الفت بیشتر آشنا خواهید شد. 
مثال 23-3: بطری موجود در شکل 100-3 را مدل سازی کنید.

روش رسم: ابتدا به کمک دستور بیضی، یک بیضی به ابعاد 80 در 50 در صفحه Top  رسم کنید و  توسط کلیدهای 
ترکیبی Ctrl+C یک کپی از آن بگیرید و از صفحه ترسیم خارج شوید. حال به کمک دستور Plane از آیکن 
Reference Geometry سه صفحه به ترتیب به فاصله های 90، 120 و 150 واحد از صفحه Top ایجاد کنید. 
صفحه اول را انتخاب کنید و آیکن Sketch را فشار دهید تا ترسیم بر روی این صفحه فعال شود. حال کلیدهای 
ترکیبی Ctrl+V را فشار دهید تا بیضی در این صفحه کپی شود. سپس دایره ای به شعاع 15 واحد بر روی دو صفحه 
دیگر ایجاد کنید. اگر دستور الفت را اجرا کنید و این چهار پروفیل را انتخاب کنید نتیجه به دست آمده مطابق شکل 
101-3 خواهد شد. برای این که کناره های بطری به صورت صاف دربیاید باید از خط راهنما کمک بگیرید. بنابراین 

خطوط کناری موجود در نمای روبه رو در شکل 100-3 را در 
صفحه Right به صورت مجزا رسم کنید و هنگام اجرای دستور 
الفت این خطوط را به عنوان خطوط راهنما انتخاب کنید تا شکل 
از دستور  باید  برای توخالی کردن بطری  100-3 حاصل شود. 

Shell استفاده کرد که در بخش3-15 با آن آشنا خواهید شد.

مثال 24-3: چرخ دنده مخروطی ساده و معمولی موجود در 
شکل 102-3 را مدل سازی کنید.

شکل 101-3شکل 3-100

شکل  رسم  نحوه  با  آشنایی  برای 
از فصل 3   3-100 فیلم    ،3-100
از DVD همراه کتاب را مشاهده 

کنید. 

شکل 3-102
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مثال 27-3: قالب جرثقیل نشان داده شده در شکل 109-3 را مدل سازی کنید.

روش رسم: ابتدا در صفحه Rigth دو منحنی راهنمای akb و chd را در یک اسکچ ترسیم کنید و از صفحه ترسیم 
خارج شوید. حال یک صفحه موازی با صفحه Top و به فاصله 325 واحد از آن ایجاد کنید. هم چنین یک صفحه 

شکل 108-3شکل 3-107

برای آشنایی با نحوه رسم شکل 107-3، فیلم  107-3 از فصل 3 از DVD همراه کتاب 
را مشاهده کنید. 

شکل 3-109
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برای مدل سازی قاب و فریم های سه بعدی  بهترین روش 
استفاده از اسکچ سه بعدی است. برای دسترسی به این دستور 
کافی است مطابق شکل 115-3 از زبانه Sketch روی فلش 
باز شده روی  منوی  از  و  کنید  Sketch کلیک  آیکن  زیر 
آیکن 3D Sketch کلیک نمایید. در این لحظه اگر روی 
یکی از دستورهای ترسیمی )مثل Line( کلیک کنید اشاره گر 

ماوس به صورت         در می آید. اندیس XY به معنای این است که ترسیم در صفحه XY انجام خواهد شد. برای تغییر 
صفحه ترسیم کافی است از دکمه Tab از صفحه کلید استفاده کنید. با هر بار فشردن کلید Tab صفحه ترسیم تغییر 

خواهد کرد. برای آشنایی بیشتر با این دستور، مثال های بعدی را دنبال کنید.
مثال 30-3: فریم لوله ای  پایه میز موجود در شکل 116-3 را مدل سازی کنید.

روش رسم: ابتدا روی آیکن 3D Sketch و سپس روی آیکن Line کلیک کنید و شکل 117-3 را از مبدأ 
مختصات شروع به ترسیم نمایید. حال به کمک دستور فیلت )با شعاع 20( و با انتخاب تمام شکل، گوشه های تیز آن 
را گرد کنید. سپس کلیدهای ترکیبی Ctrl+B را فشار دهید تا از این اسکچ خارج گردید. سپس در نقطه شروع یک 

دایره به قطر 15 واحد ترسیم کنید و از طریق دستور Sweep به آن بعد دهید. 

شکل 3-115

شکل 3-114

شکل 117-3شکل 3-116
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Circular Pattern را اجرا کنید و از پره ایجاد شده به 
تعداد 6 عدد حول محور پروانه الگوبرداری کنید.

مثال 40-3: گلدان موجود در شکل 159-3 را مدل سازی 
کنید.

روش رسم: ابتدا به کمک دستور اسپالین شکل 3-160 
را در صفحه Rigth رسم کنید. دقت کنید بردار مماس بر 

اسپالین در نقطه )0,0( در راستای افقی باشد. حال از این اسکچ خارج شده و سپس در صفحه Front یک دایره به 
قطر 5 میلیمتر در مبدأ مختصات ترسیم کنید. سپس به کمک دستور Sweep دایره را در طول اسپالین بعد دهید و 
 Front انتهای میله منحنی ایجاد شده را با شعاع 2 میلیمتر گرد کنید. هم چنین در صفحه Fillet سپس به کمک دستور
یک خط به عنوان محور دوران رسم کنید. حال دستور Circular Pattern را اجرا کنید و از میله منحنی به تعداد 

31 عدد حول خط ترسیم شده الگوبرداری کنید.

مثال 41-3: گلدان موجود در شکل 161-3 را مدل سازی کنید.
را  اسپالین و خط، شکل 3-162  به کمک دستور  ابتدا  روش رسم: 
در صفحه Front رسم کنید. دقت کنید که بردار مماس بر اسپالین در 
باالترین نقطه در راستای 37 درجه نسبت به افق قرار دارد. حال به کمک 
دستور Revovle آن را حول خط قائم، دوران و بعد دهید. مجدد صفحه 

شکل 3-157

شکل 160-3شکل 3-159

شکل 3-161

شکل 3-158

برای آشنایی با نحوه رسم شکل 
از فصل   3-153 فیلم    ،3-153
را  کتاب  همراه   DVD از   3

مشاهده کنید. 

شکل   ترسیم  نحوه  با  آشنایی  برای 
از   3 فصل  از   3-159 فیلم    ،3-159
DVD همراه کتاب را مشاهده کنید. 
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Insert-Features-Move/ را از مسیر Move/Copy میلیمتر بعد دهید تا یک رینگ حاصل شود. حال دستور
Copy اجرا کنید. سپس روی رینگ کلیک کنید و مطابق شکل 177-3 در کادر مربوط به  x مقدار 80 میلیمتر را 
وارد کنید تا رینگ به فاصله 80 میلیمتری کپی شود )شکل 178-3(. دوباره دستور Move/Copy را اجرا کنید و 
رینگ دوم را انتخاب نمایید. حال در قسمت Rotate مطابق شکل 179-3 در کادر مربوط به x عدد 15را وارد کنید 
 Circular Pattern به اندازه 15درجه دوران کند. حال دستور x تا مطابق شکل 180-3 رینگ دوم نسبت به محور
را اجرا کنید و روی لبه دایره ای رینگ اول کلیک کنید تا محور آن به عنوان محور الگوبرداری انتخاب شود. سپس 
قسمت Bodies را فعال کنید و روی رینگ دوم کلیک کنید و تعداد الگو را 15 وارد کنید تا شکل 181-3 حاصل 

شود.

حال دستور Mirror را اجرا کنید و صفحه Rigth را به عنوان 
 Bodies to به  مربوط  کادر  در  و  کنید  انتخاب  تقارن  صفحه 
Mirror روی تک تک این 15 رینگ )شکل 181-3( کلیک 
 3-176 نهایی  شکل  و  شود  ساخته  قرینه  آن ها  همه  از  تا  کنید 

حاصل گردد.

را   3-182 شکل  در  موجود  نارنجک  بدنه   :3-44 مثال 
مدل سازی کنید.

روش رسم: ابتدا شکل 183-3 را در صفحه Front رسم کنید 
 Front و حول خط قائم دوران و بعد دهید. مجددا صفحه ترسیم
را فعال کنید و کلیدهای ترکیبیCtrl+8 را فشار دهید تا آن را 
در راستای عمود بر صفحه Front مشاهده کنید. سپس مطابق 

  شکل 3-179

  شکل 3-181

 شکل 183-3       شکل 3-182

  شکل 2-177

  شکل 2-178

  شکل 2-180

شکل   ترسیم  نحوه  با  آشنایی  برای 
از   3 فصل  از   3-176 فیلم    ،3-176
DVD همراه کتاب را مشاهده کنید. 
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تکمیل نمایید. حال یک صفحه ترسیم عمود بر منحنی و در نقطه شروع آن ایجاد نمایید و دایره ای به قطر 8 
میلیمتر روی آن ترسیم کنید. در انتها به کمک  دستور Swept Boss/Base دایره را در طول مسیر منحنی 

بعد دهید تا شکل 255-3 حاصل شود.

مثال 51-3: فنر با گام متغیر موجود در شکل 
257-3 را ترسیم کنید.

 Top ترسیم  صفحه  در  ابتدا  رسم:  روش 
میلیمتر ترسیم کنید. سپس  به قطر 10  دایره ای 
و  اجرا کنید  را    Helix and Spiral دستور 
مطابق  را  مدیریت  پنجره  به  مربوط  گزینه های 
شکل 258-3 تکمیل نمایید. حال یک صفحه 
آن  شروع  نقطه  در  و  منحنی  بر  عمود  ترسیم 
میلیمتر روی  قطر 1  به  دایره ای  و  نمایید  ایجاد 
 Swept دستور  کمک   به  کنید.  ترسیم  آن 
Boss/Base دایره را در طول مسیر منحنی بعد 

دهید. در انتهای کار در صفحه Rigth در باال و پایین فنر دو مستطیل 
رسم کنید به نحوی که از وسط مرکز دایره مفتول فنر عبور کند. این 
دومستطیل را به کمک دستور اکسترود کاهشی از فنر کم کنید تا شکل 

257-3 حاصل شود.

را   3-259 شکل  در  موجود  عاج دار  دستگیره   :3-52 مثال 
ترسیم کنید.

 24 قطر  به  دایره ای   Top ترسیم  صفحه  در  ابتدا  رسم:  روش 
میلیمتر ترسیم کنید و آن را تا ارتفاع 20 میلیمتر اکسترود کنید. 
حال لبه باالیی و پایینی این استوانه را با شعاع 3 میلیمتر فیلت بزنید. 
سپس در صفحه کف استوانه یک دایره به قطر 24 میلیمتر ترسیم 
کنید و دستور Helix and Spiral  را اجرا و گزینه های مربوط 

به پنجره مدیریت را مطابق شکل 260-3 تکمیل نمایید.

  شکل 3-258

  شکل 3-259

  شکل 3-257

برای آشنایی با نحوه رسم شکل  255-3، فیلم  255-3 از فصل 3 از DVD همراه 
کتاب را مشاهده کنید. 

برای آشنایی با نحوه رسم شکل  257-3، فیلم  257-3 از فصل 3 از DVD همراه 
کتاب را مشاهده کنید. 
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قرقره  قطعات  و  DVD همراه کتاب شوید  در  واقع   Files پوشه  از   Assembly4 پوشه  وارد  ابتدا   :4-4 مثال 
هرزگرد را مطابق شکل 25-4 روی هم سوار کنید  و سپس از آن یک نمای انفجاری مطابق شکل 26-4 تهیه کنید.

برای آشنایی با نحوه مونتاژ قطعات موجود در شکل 23-4 و ایجاد نمای انفجاری، فیلم  
23-4 از فصل 4 از DVD همراه کتاب را مشاهده کنید. 

شکل 4-25

شکل 4-26

برای آشنایی با نحوه مونتاژ قطعات موجود در شکل 25-4 و ایجاد نمای انفجاری، فیلم  
25-4 از فصل 4 از DVD همراه کتاب را مشاهده کنید. 

مشاهده نحوه
 مونتاژ شکل 4-25
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چرخ دنده به خاطر شکل هندسی آن وجود دارد. به هرترتیبی که دایره ها 
انتخاب می کنید به همان ترتیب، تعداد دنده های دو چرخ دنده را در  را 
کادرهای مستطیلی شکل 41-4 وارد نمایید. مثال بعدی را دنبال کنید تا با 

این قید بهتر آشنا شوید. 

مثال 7-4: ابتدا وارد پوشه Assembly7 از پوشه Files واقع در DVD همراه کتاب شوید و گیربکس شکل 
42-4 را در محیط Assembly باز کنید و سپس به کمک قید Gear،  درگیری واقعی دو چرخ دنده را بر اساس 

تعداد دنده  روی آن ها اعمال کنید. تعداد دنده های دو چرخ دنده به ترتیب برابر 75 و 21 می باشد.

شکل 4-41

شکل 4-42

قید  اعمال  نحوه  با  آشنایی  برای 
گیربکس  دنده  چرخ  دو  به   Gear
شکل 42-4 ،   فیلم  42-4 از فصل 
4 از DVD همراه کتاب را مشاهده 

کنید. 

 Gear اعمال قید 
دنده  چرخ  دو  به 
شکل  گیربکس 

 4-42
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5-18 تمرین
در هر يک از شکل های زير نقشه قطعات به همراه نماهای برشی آن را تهیه کنید. 


