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  ی به خوب دیبا دیهست ی قطعات صنعت  ی اگر شما هم عالقه مند به طراح
 یبازساز  اگر کند؟ ی و چطور کار م  ستیچ دورکیکه نرم افزار سال دیبدان

مطلوب خواهد   اریبس جهینت د،یمنزلتان را بر اساس چند عکس انجام ده
  دیاجزا را مشاهده کرده ا دمانیحالت شما از قبل رنگ ها و چ نی بود، در ا

 .د یده رییخودتان تغ  لیرا بر اساس م یز یهر چ دیتوان  ی م و

و قبل از ساخت   ستندین ی قاعده مستثن  نی از ا زین ی قطعات صنعت ی طراح 
به   ی صنعت  ی نرم افزار طراح کیتوسط  دیها، با نیو ماش ی صنعت قطعات 

 یبرا یضرور  یاز نرم افزار ها ی کی دورکیسال .شوند  دهیکش  ری تصو
 .مهندسان است

مطلب همراه  ن یا یتا انتها ستیچ  دورکیکه سال دیبدان دیدوست دار اگر
 .دیما باش

 

 ست؟ یچ دورکیسال 1#

  ک،یمکان ی مهندس  یاز رشته ها ی ک ی لیفارغ التحص ایدانشجو  اگر
 دورکیاسم نرم افزار سال حتما  د،یبرق باش ی مهندس ای  ع یصنا  ی مهندس

(SolidWorks) رشته   نیاز ا ی کی  یدانشجو اگر .به گوشتان خورده است
به  ندهی در آ احتماال ست،یچ  دورکیکه سال دیدان ی و نم  دیها هست

 .کرد دیبرخورد خواه یادیز یو کار  ی ل یمشکالت تحص
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 (Computer Aided Design یاز نرم افزار ها  ی کی دورکیافزار سال نرم
CAD )یافزار ها نرم .است CADی طراح یهستند که برا یی ، نرم افزار ها  
آسان،  یکاربر  طیمح لیدل به .شوند ی استفاده م انه یتوسط را ی صنعت 

و   نیمحبوب ترنرم افزار جزء  نیساده، ا یر یادگیمناسب و  متیق
 (Industrial Design) ی صنعت  ی طراح  نهینرم افزار ها در زم نیپرکاربردتر 

 .باشد ی م

 

 

به   دیو تول وتریبه کمک کامپ یتفاوت طراح 2#
 ست؟ یچ وتریکمک کامپ

 CAD رشاخهی ز یاست که تفاوت نرم افزار ها نیاز سواالت کاربران ا ی کی
 Computer Aidedا ی انهیبه کمک را دیتول رشاخهیز یبا نرم افزار ها

Manufacturing  (CAM )ستیچ. 
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 رادات یا لیو تحل ی قطعات صنعت  یطراح  یدسته اول برا ینرم افزار ها از
قرار دارند،  CAM که در گروه یی از نرم افزار ها ی ول شود؛ ی سازه استفاده م 

 کنند؛ ی استفاده م  ی آالت صنعت  نی قطعات و ماش دیتول یدر کارخانه ها برا
 .است CAM رمجموعهیز یگر   ختهیدستگاه ر کینرم افزار کنترل   مثال

 

 دورکیسال خچهی تار  3#

دانشگاه  انیاز دانشجو یکیبار توسط  نیاول دورکیافزار سال نرم
از گذشت  بعد .و روانه بازار شد ی طراح  کایمتحده آمر  االت یماساچوست ا

 شد و لیتبد ی صنعت  ی طراح  یایدن  یاز برندها ی کینرم افزار به  نی ا ی مدت
 و Mechanical Desktop عرصه مثل نیبزرگ ا یغول ها بیرق

Autodesk Inventor شد. 

 (Dassault System) تمسیداژو س یشرکت فرانسو  1997در سال  تاینها
 نیا .کرد یدار یدانشجو خر نینرم افزار را از ا نیا یو حق انحصار  ازیامت
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را   (CATIA) ایکت ی صنعت  ی ، نرم افزار طراح1981شرکت قبل تر، در سال 
 .روانه بازار کرده بود

 

  دورکیسال دیخر یبرا ستمیشرکت داژو س لیکه دل دیبدان دیدوست دار اگر
 .دیرا مطالعه کن یقسمت بعد ست،یچ

 

 ست؟یچ دورکیبا سال ایکت یتفاوت ها  4#

نرم  نیاز بزرگ تر  ی ک یشرکت صاحب  کیبه نظر نرسد که  ی منطق  دیشا
 .نرم افزار تازه کار برود کیباشد؛ اما سراغ  ی صنعت ی طراح  یافزار ها

 لیدل .ستی چ دورکیسال دیخر لیدل دیدان  ی نم ادیبه احتمال ز  نیبنابرا
 .است دورکیو سال ایکت نیادیبن یدر تفاوت ها  ی اصل

 یبرا یهوانورد یشرکت ها ازیچون ن یالدیم 80در دهه   ی طور کل به
بود، شرکت   ادیز اریبس ماهایقطعات هواپ لیو تحل یساز  هیشب ،ی طراح 

 .کرد دیمنظور تول نیرا با ا اینرم افزار کت ستمیداژو س
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 .گران است زیباال بود و هنوز ن اریبس ایکت متیخاص، ق یکاربردها لیدل به
  دیکوچک توان خر یکسب و کار ها نکهیا لیشرکت به دل نی بعدتر ا ی کم
  رانیمد لیدل نیهم به .را نداشتند در حال از دست دادن بازار بود ایکت

 .رفتند دورکیشرکت سراغ سال

  نیهمچن .جذاب است اریبس ی کیگراف یبا رابط کاربر  ینرم افزار  دورکیسال
 ایکت ی طور کل به .ستین سهیاصال قابل مقا اینرم افزار با کت نیا متیق

 تیفیو ک یبودجه بند ازنظر است که ی بزرگ  ی صنعت ی مناسب شرکت ها
تر است که   ی نرم افزار عموم کی دورکیسال .هستند ی در سطح خاص یکار 

 یبرا مثال .اقشار جامعه قرار دارد ی ارزان در دسترس تمام  متیق لیبه دل
ارزان  متیندارد و ق یی دانشجو ای ی ورژن عموم  ایکت ،یکل سهیمقا کی

 .دالر است 9000  ایورژن کت نی تر

  زین انیدانشجو دالر است و 8000 دورک ینسخه سال نی که جامع تر ی درحال
 (Limited Version) دالر به نسخه محدود 150 یتوانند در ازا  ی م

 .کنند دایپ ی دسترس 
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 :میانداز ی دو نرم افزار م   نیا ی اصل یبه تفاوت ها ی نگاه اکنون

 .ارزان تر است ایاز کت دورکیسال •
 .شود ی استفاده م ی عموم  یها ی طراح یبرا رکدویسال •
 .در حوزه هوافضا است ی نرم افزار تخصص کی ایکت •
خسته   ایکت یرابط کاربر  ی است ول  ی کیگراف دورکیسال یکاربر  رابط •

 .باشد ی کننده م 
 .تر است  یقو ایکت یرندر سه بعد موتور •

 

 دورک یمختلف سال یها  طیمح 5#

 دیبا د،ینرم افزار بکن نیو استفاده از ا یر یادگیقرار باشد شروع به  اگر
استفاده از   روش شده است و لیتشک یی از چه بخش ها دورکیسال دیبدان

از سه  دورکیسال  ی طور کل به .ستیچ دورکیسال یهرکدام از قسمت ها
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و  یقطعات سه بعد می ترس ،یدوبعد یرسم نقشه ها یمجزا برا  طیمح
 .شده است لیقطعات تشک یسرهم بند

 

 :هستند ریبه شرح ز دورکیسال یها طیمح

 (Part)  ست؟ ی چ دورکیپارت در سال طیمح 1-5#

 ی م  ی به طور کل ی سخت است؛ ول   ی پارت کم یبرا قیکردن معادل دق دایپ
  کی مثال .شود  ی م لیاز چند قطعه کوچک تشک ی توان گفت هر دستگاه

قسمت پارت شما   در .شود ی م لی و لوال تشک رهیدستگ ،یدر از بدنه چوب
و سپس بعد سوم را به   دیقطعه را رسم کن یابتدا شکل دوبعد دیتوان  ی م

 یدر راستا ی درب را به صورت دوبعد دیتوان ی م مثال .دیقطعه اضافه کن
  میترس یبرا .دیعمق را به آن اضافه کن تایو نها دیطول و عرض رسم کن

 اسکچ طیهر سه بخش را به صورت مجزا داخل مح دیکامل در با
(Sketch) دیکن رهیجداگانه رسم و ذخ. 
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سال  طیمح 2-5# در   ست؟ی چ  دورکیمونتاژ 
(Assembly) 

بعد از رسم قطعات مختلف نوبت به سرهم   لهیوس کی  یساز  هیشب یبرا
  ،ی سمبلبعد از ورود به قسمت ا کاربران  .رسد ی اتصال آن ها م ایکردن 

 مشخص یدها یبا استفاده از ق  تاینها پارت هر قطعه را وارد کنند و دیبا
(mate) قطعات را به هم متصل کنند. 

 .است تیدر واقع لهیجوش دادن دو وس ایکردن  چیپ هیشب یز یکار چ نیا
  یساز  هیهمان شب ای (Rendering) یر یقسمت با استفاده از رندرگ نیا در

را به صورت   لهیوس ی نحوه حرکت و کارکرد اصل د یتوان ی م  ،یکیگراف
در نوع حرکت  رادیا ای یر یدرگ هرگونه .دیمشاهده کن یو سه بعد  ی کیگراف
بپرسند  ی صنعت   ی از متخصصان طراح  اگر .شود ی مرحله مشخص م نیدر ا
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  ی اسمبل طیبه مح ادیاحتمال ز به ست، یچ دورکیسال ط یمح  نیکه مهم تر
 .اشاره خواهند کرد

 

کش  طیمح 3-5# سال  ینقشه    ست؟یچ  دورکیدر 
(Drawing) 

نوبت به ساخت  د،یکرد  لیو تحل  یساز  هیقطعه را شب کی که  نیاز ا بعد
 .از قطعه است ینقشه دوبعد کیبه  ازیساخت ن یبرا .رسد ی آن قطعه م

  به ست،یچ دورک یدانند سال ی که نم نیاز صنعتگران با وجود ا یار یبس
و اجرا  لیرا بخوانند و آن ها را تحل یدوبعد یتوانند نقشه ها ی م  ی راحت
سرهم شده را وارد کرده  ایشده  ی اسمبل یی قسمت قطعه نها نیا در .کنند

از  ی کی قیو داشتن ابعاد دق یر یگ اندازه  .دیکن ی م هیرا ته یو نقشه دوبعد 
نقشه به واحد   نی ا تاینها .مناسب است ینقشه دوبعد کی مشخصات 

 لهیو وس ازیمورد ن قطعه فرستاده شده و یر یقالب گ ای  یگر  ختهیجوش، ر
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فقط نقشه   لهیوس  کی هیته یکه برا  نی ا ضمن .شود ی م  ی مورد نظر طراح 
نقشه هر کدام از قطعات به صورت   دیبا و ستین  ی کاف  یی نها لهیوس

 .و ارسال شوند هیجداگانه ته

 

 

 ست؟یچ دورکیکاربرد سال 6#

کاربرد   نی عمده تر دیاز خودتان بپرس حات یتوض نیا  ی بعد از تمام دیشا
تواند در   ی است که م ی نرم افزار عموم  کی دورکیسال .ستیچ دورکیسال

کاربرد   ی ول استفاده شود؛ یمعمار  ی و حت  ع ی صنا ک،ی برق، مکان ی مهندس
مختلف   یقطعات و سازه ها لیو تحل یساز  هیشب ،ی طراح یآن برا ی اساس
 .است

 :عبارتند از دورکینرم افزار سال یکاربردها  نی مهم تر ی طور کل به



 

11 www.namatek.com 

 (Designing Surfaces) سطوح ی طراح  .1
 (Designing Structures) سازه ها ی طراح  .2
 (Piping) ی لوله کش خطوط .3
 (Simulation) حرکت قطعات  یساز  هیشب .4
 (Mold Design) کیپالست قیتزر یقالب ها ی طراح  .5
)  محاسبه .6 سازه   Calculating Strength of theاستحکام 

Structure ) 

 


