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 Drawing (نقشه كشي)  بخش هاي آموزش

 اول بخش – تعيين فرمت نقشه – درس اول

محيط سوم از بخش اسمبلي (محيط  در اين بخشه پايان رسيده است. بآموزش هاي اصلي بخش اسمبلي با بيان نماي انفجاري 

هاي جديد مهندسي مكانيك مانند ساليدورك نسبت به نرم افزار هايي وزش داده مي شود. مزيت نرم افزارنقشه كشي) آم

يك قطعه يا مجموعه، نيازي به كشيدن مجدد نقشه نخواهد بود، بلكه خود  مانند اتوكد در اين است كه با طراحي و مدلسازي

نرم افزار با توجه به استاندارد ها تعيين شده، نماهاي مختلف را ايجاد مي كند. براي ورود به محيط نقشه كشي و ايجاد نقشه، 

و اسمبلي قبال انتخاب شده اند.  Partي كليك كنيد. گزينه ها Newزماني كه قطعه يا اسمبلي در محيط باز است، روي گزينه 

را انتخاب كنيد. در قسمت بعد پنچره ديگري باز مي شود. در اين قسمت ميتوان مشخصات كاغذ  Drawingاكنون گزينه 

  شامل اندازه و استاندارد آن را انتخاب كرد. بصورت پيش فرض گزينه هايي در اين قسمت وجود دارد.

  

  Drawingرمت و اندازه كاغذ نقشه در محيط : انتخاب ف 1تصوير شماره 

همچنين طراحي و انتخاب فرمت مخصوص شما كه براي شركت و يا كارگاه خود طراحي نموده ايد ممكن است. براي فراخوان 

كليك كنيد و فرمت خود را از آدرس ذخيره شده بيابيد. فايل هاي نقشه در نرم افزار  Browseنقشه مورد نظر كافيست روي 

  .گردد مي ذخيره	 SLDDRTو فايل هاي جداول نقشه با فرمت  SLDDRWيدورك با فرمت سال
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  )نقشه فرمت ويرايشبخش دوم ( – تعيين فرمت نقشه		–		درس دوم
 طمحي به ورود 		گذشته در خصوص ورود به محيط نقشه كشي و انتخاب فرمت و اندازه نقشه توضيح داده شد. پس از درسدر 

 قطعه، نام مثال براي. شود مي آورده جدول در استاندارد بصورت مجموعه يا و قطعه خود اطالعات از بسياري كشي، نقشه

) كه با توجه به اندازه كاغذ و ابعاد قطعه توسط خود نرم افزار پيشنهاد مي شود در اين Scale( فرض پيش مقياس كاغذ، اندازه

محيط وجود دارد. اما در هر صورت الزم است برخي از اطالعات بعدا وارد شوند و يا تغيير كنند. براي مديريت فرمت نقشه 

را انتخاب كنيد. در اين حالت  Edit sheet formatكافي است روي يك بخش خالي از نقشه كليك راست و سپس گزينه 

امكان ايجاد تغييرات روي فرمت نقشه وجود دارد. بهتر است اعمال تغييرات و توضيحات در اين بخش صورت پذيرد تا در 

  هنگام نقشه كشي تداخلي صورت نپذيرد.

  

  Drawing: ويرايش فرمت نقشه در محيط  2تصوير شماره 

 ,Designedنام قطعه، مقياس، سايز كاغذ، طراح، چك كننده و تأييد كننده نهايي ( توصيه مي شود اطالعاتي مانند

Checked, Approved.روش تصوير، تلرانس عمومي و متريال در اين بخش آورده شود ،(  
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   مدل فراخوان – درس سوم		
پس از ورود به محيط نقشه كشي و ويرايش فرمت نقشه، اكنون زمان تهيه نقشه از مدل است. همانگونه كه پيش تر توضيح 

، امكان ايجاد نقشه از مدل تهيه شده وجود دارد. اين قابليت درصد بروز CADداده شد، در نرم افزارهاي نسل چهارم به بعد 

ا مدل اصلي را به صفر مي رساند. براي فراخوان مدل در محيط نقشه كشي، پس خطا در هنگام نقشه كشي را و عدم تطابق ب

باز مي شود. درصورتي كه قطعه يا قطعاتي در محيط قطعه سازي يا  Model viewاز ورود به محيط نقشه كشي، پنجره 

مدل يا اسمبلي  browse نشان داده خواهد شد. در غير اين صورت بايد از طريق Model viewاسمبلي باز باشد، در پنجره 

 كيفيت و نقشه مقياس) …, Hidden lines, shadedمورد نظر را فراخوان كرد. در پنجره بعدي زاويه اصلي، نوع نمايش (

ر موارد، تصوير اول از مدل را محل دلخواه در نقشه قرار ساي و نمايش نوع اصلي، زاويه انتخاب از پس. است تعيين قابل تصوير

مي دهيم. بصورت خودكار با جابجايي موس به سمت هاي مختلف، نماي استاندارد ايجاد خواهد شد. براي مثال در صورتي كه 

اندارد انتخاب نماي روبرو را بعنوان نماي اول قرار دهيم، با كشيدن موس به سمت راست، نماي راست يا چپ (بسته به است

  ) قطعه نمايش داده مي شود. همين مورد در خصوص ساير نماها صدق مي كند.شده براي نوع نما

  

  : فراخوان قطعه به محيط نقشه كشي و ايجاد نماهاي مورد نظر 3تصوير شماره
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  مقدماتي گذاري اندازه -درس چهارم		

گذشته نحوه ايجاد نماهاي اصلي در محيط نقشه كشي آموزش داده شد. اكنون در خصوص اندازه گذاري قطعات  درسدر 

 Viewتوضيح داده خواهد شد. همانگونه كه مالحظه مي شود در نوار فرمان محيط نقشه كشي سه پنجره اول عبارتند از : 

Layout , Annotation , Sketch پنجره .View Layout رامين مربوط به ايجاد نماهاي مختلف از قطعه است. مخصوص ف

است. اما شايد پركاربرد ترين پنجره در بخش نقشه كشي همان  Partنيز مانند پنجره هم نام در محيط  Sketchپنجره 

Annotation اي ه باشد. بغير از ايجاد نما، تقريبا تمامي عمليات محيط نقشه كشي در اين پنجره است. براي ايجاد اندازه

است.  Smart  Dimensionمورد نياز در هر نما، ابتدا بايد آن نما را انتخاب كنيد. ساده ترين نوع اندازه گذاري استفاده از 

در صورتي كه اندازه مورد نظر مربوط به يك ضلع يا قطاع دايره باشد با كليك اول و در صورتي كه اندازه مورد نظر نسبي 

ه مشخص مي شود. سپس با كليك بعدي جاي اندازه معلوم مي شود. در پنجره باز شده در سمت باشد با دو كليك اول، انداز

شيوه نشان دادن اندازه را مشخص مي كند. اين شيوه معموال مطابق استاندارد  Styleچپ، چند بخش وجود دارد. بخش 

ي امكان انتخاب و نحوه نمايش تلرانس انتخاب شده است اما امكان انتخاب شيوه هاي ديگري نيز وجود دارد. مستطيل بعد

به همراه دقت اندازه (تعداد رقم اعشار) را در اختيار مي گذارد. در قسمت ديگر ويرايش هاي مربوط به متن اندازه و نماد هاي 

  ديگر وجود دارد.

  

  : پنجره مربوط به جزئيات اندازه گذاري 4تصوير شماره 
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 Smart Dimensionسوراخ سرتاسري در قطعه نشان داده شده، ابتدا از طريق براي مثال جهت نشان دادن اندازه چهار 

* (به معناي 4نماد  >MOD‐DIAM><DIM<قبل از نوشته  Dimension textاندازه را مشخص نموده، سپس در بخش 

د توجه داشت چنانچه (به معناي سوراخ سرتاسري) را تايپ مي كنيم. باي Thruوجود چهار ويژگي با ابعاد يكسان) و بعد از آن 

نوشته اوليه اندازه تغيير داده شود، اخطاري در برنامه نشان داده خواهد شد مبني بر اينكه تغيير اين اندازه، در مدل اعمال 

نمي شود و ممكن است محاسبات طراحي را تغيير دهد. بهتر است تغيير اندازه در اين بخش اعمال نشود و در خود مدل اندازه 

  كند.هاي تغيير 

	 

	  

	  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



÷÷ 

 
 

  )نقشه كشيآموزش مقدماتي ساليد وركز (بخش 
 شركت آراكو

 3واحد  – 192پالك   -خيابان ميرخاني نرسيده به ميدان توحيد  -خيابان دكتر قريب  –انتهاي بلوار كشاورز  –آدرس : تهران 
 021-66595231فكس  :                                                            021-66561974تلفن : 

                                 www.araco.irآدرس سايت :                                         Info@araco.irپست الكترونيك : 

P a g e  7 

  ه گذاري پيشرفتهانداز – درس پنجم

 Annotationتوضيح داده شد. در بخش  Smart dimensionگذشته در خصوص اصول اندازه گذاري با استفاده از  درس

گزينه هايي براي اندازه گذاري  Smart dimensionآيتم هاي ديگري نيز براي بيان اندازه وجود دارد. با زدن فلش زير 

را مشاهده كرد. اين  model itemsزنجيري، اندازه پخ ها، منحني ها و ... وجود دارد. همچنين در كنار آن مي توان گزينه 

گزينه براي ايجاد تمامي اندازه هاي ممكن روي يك نما بصورت خودكار استفاده مي شود. براي ايجاد اندازه هاي خودكار، ابتدا 

نماي مورد نظر را انتخاب كنيد. سپس روي گزينه مذكور كليك كنيد. قسمت اول اين دستور مربوط به مبدأ و مقصد اندازه 

گذاري است. در قسمت بعدي نوع اندازه ها مشخص مي شود. اندازه هايي كه براي مدلسازي تعيين شده اند، جاي سوراخ ها، 

ه و آرايه ها در اين بخش قابل تعيين است. همچنين اطالعات در خصوص تلرانس پروفيل سوراخ ها، تلرانس هاي قرار داده شد

هاي هندسي، عالئم جوشكاري، صافي سطح و ... در صورتي كه در مدل يا اسمبلي ايجاد شده باشند، در اين بخش براحتي 

  قابل نمايش است.

  

  Model items: ايجاد اندازه ها از طريق  5تصوير شماره 

اندازه ها و عالئم مورد نظر، با زدن تيك، محيط نقشه كشي ساليدوركز اقدام به ايجاد آنها در نماي انتخاب شده  پس از تعيين

  	مي كند. البته اين اندازه ها معموال در جاي مناسبي قرار نمي گيرند كه جابجايي آنها بايد بصورت دستي انجام پذيرد.
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  برش نمايش  – درس ششم		

هاي اول آموزش محيط  درسيكي از مهمترين قسمت ها در تهيه نقشه قطعات، ايجاد نماي برش خورده است. همانگونه كه در 

در دسترس است. نرم افزار  View Layoutنقشه كشي گفته شد، تمامي دستورات مربوط به ايجاد نماهاي مختلف در بخش 

گنجانده است. پس از انتخاب نمايي كه ميخواهيم از  Section Viewر ساليدورك تمامي امكانات مربوط به برش را در دستو

ظاهر مي شود. در اين قسمت  Property managerبخش  Section Viewآن نماي برش بگيريم، با كليك كردن روي دستور 

  نوع و زاويه برش قابل تعيين است.

  

  Section View: تعيين نوع برش در دستور  6تصوير شماره 

پس از انتخاب نوع و زاويه برش، محل عبور خط برش در نماي انتخاب شده مشخص مي شود. پس از آن ساير ويژگي هاي 

گزينه هايي جهت تعيين جهت ديد، برش موضعي،  Property managerنماي برش خورده بايد تعيين گردد. در قسمت 

  هاشور، نحوه نمايش و ميزان بزرگ نمايي و ... وجود دارد.
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  : تعيين مشخصات برش 7تصوير شماره 
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  نماي جزء		–		درس هفتم

در قطعات گاهي جزئياتي وجود دارد كه اندازه آن نسبت به خود قطعه بسيار كوچكتر است. براي مثال جزئيات شيار واشر 

) استفاده مي Detail viewجرء (روي يك محور بزرگ، در نقشه قابل مشاهده نيست. براي نشان دادن اين جزئيات از نماي 

 Viewشود. دستور نماي جزء به همين نام در بخش  Layout  قابل مشاهده است. با اجراي دستور پنجرهProperty 

manager  باز مي شود. در مرحله اول بايد يك دايره با شعاع مناسب به طوري كه جزئيات مورد نظر در داخل آن قرار بگيرد

ء ايجاد شده معموال با بزرگنمايي دو برابر نسبت به نماي اصلي نشان داده مي شود. نماي جزء را در ترسيم كنيم. نماي جز

محل مورد نظر قرار مي دهيم. سپس به ساير تنظيمات دلخواه مي پردازيم. همانگونه كه اشاره شد با اجراي دستور و باز شدن 

  نماي جزء و ... قابل تعيين خواهد بود. مواردي مانند نوع نمايش، مقياس Property Managerپنجره 

  

  : ايجاد نماي جزء 8تصوير شماره 
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  شكست – درس هشتم

گذشته در خصوص نماي جزء توضيح داده شد. اشاره شد كه گاهي در قطعه جزئياتي وجود دارد كه نسبت به اندازه  درسدر 

دستور شكست آموزش  درسقطعه بسيار كوچك تر است. در اين شرايط اين جزئيات را در نماي جزء مشخص ميكنيم. در اين 

 140mmن بسيار زياد است. براي مثال يك تير آهن اچ با عرض داده مي شود. گاهي نسبت طول يك قطعه به عرض و ارتفاع آ

را در نظر بگيريد كه روي آن عمليات سوراخ كاري نيز بايد انجام گيرد. در صورتي كه بخواهيم كل تير را  2400mmو طول 

ز شكست استفاده نمايش دهيم، جزئيات آنقدر كوچك خواهد شد كه قابل مشاهده نخواهد بود. در اين موارد است كه بايد ا

را اجرا مي كنيم. سپس نماي مورد نظر را روي صفحه انتخاب مي كنيم. در اين  Breakدستور  View Layoutكرد. در پنجره 

نوع شكست بايد تعيين شود  Property managerحالت، نشانگر موس به صورت يك خط شكسته در مي آيد. در بخش 

فاصله دو خط شكست از هم نيز در اين قسمت معين مي شود. در مرحله بعد  (افقي يا عمودي). همچنين شكل خط شكست و

محل شكست عالمتگذاري خواهد شد. پس از اتمام شكست، اندازه ظاهري قطعه كمتر مي شود، اما اندازه گذاري ساليدورك، 

  اندازه واقعي را نمايش خواهد داد.

  

  : دستور شكست 9تصوير شماره 
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  مقطعي برش – نهم درس

در محيط نقشه كشي ساده سازي و قابل فهم بودن نقشه يكي از اصول اوليه است. در اين راستا محيط نقشه كشي ساليدورك 

امكانات بسيار زيادي در اختيار طراح قرار مي دهد. يكي از اين امكانات دستور برش مقطعي است. در قطعاتي كه جزئياتي در 

داشته باشد، و نياز يا امكان استفاده از دستوراتي مانند برش وجود نداشته باشد، استفاده  قسمت غير قابل ديد در نماي موجود

‐Brokenدستور  View Layoutاز دستور نيم برش براي نمايش ويژگي هاي مورد نظر مفيد است. براي اين كار از قسمت 

out Section  را اجرا مي كنيم. نشانگر موس به حالتDrawing ر اين بخش الزم است تا شكل پروفيل مورد در مي آيد. د

مي توان هندسه هاي ديگري براي آن  Sketchاست. البته با انتخاب بخش  SP‐Lineنظر كشيده شود و هندسه پيش فرض 

  انتخاب نمود. در نهايت با انتخاب عمق برش فرضي و زدن تيك، برش مقطعي نمايش داده مي شود.

  

  مقطعي: دستور برش  10تصوير شماره 
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  گذاري رانسلت– دهم درس		

پيشرفته ترين مباحث نقشه كشي بحث تلرانس گذاري است. تلرانس گذاري در نقشه نهايي بيانگر حساسيت و دقت 	يكي از

ساخت قطعه است و تأثير مستقيم آن در هزينه تمام شده ساخت خواهد بود. تمامي اندازه هاي يك نقشه بايد تلرانس داشته 

بازه تلرانس بسته تر باشد، دقت ساخت باالتر است. تلرانس ها به دو دسته هندسي و ابعادي تقسيم مي شوند.  باشند و هرچه

به تلرانس هاي ابعادي در بخش اندازه گذاري اشاره مختصري شده بود. با انتخاب هر اندازه، در مستطيل دوم 

)Tolerance/Precisionتعيين است. اما براي قرار دادن عالمت تلرانس هندسي  ) دقت و نوع و محدوده تلرانس ابعادي قابل

كه اطالعات  Geometric tolerance		كه مرجع تلرانس و دستور  Datum Featureدو دستور اصلي وجود دارد . دستور 

بايد عالمت مبدأ را در محل  Datumمربوط به دقت و نوع تلرانس هندسي در آن مشخص مي شود. پس از اجراي دستور 

نظر قرار داده و سپس دستور اصلي را اجرا كنيم. در اين بخش و در مستطيل نمايش داده شده، نوع تلرانس، مرجع،  مورد

  	محدوده عددي و ساير ويژگي ها تعيين و در نهايت در محل مورد نظر جا گذاري مي شود.

  

  : دستورات مربوط به تلرانس گذاري 11تصوير شماره 
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  سطح صافي و جوشكاري عالئم –		يازدهم درس

در نقشه هاي اسمبلي مخصوصا در طراحي شاسي تجهيزات ثابت و متحرك، بدون شك عمليات جوشكاري يكي از حساس 

ترين قسمت هاي نقشه مي باشد كه الزم است عالئم جوشكاري با دقت و به درستي عالمت گذاري و در محل درست قرار 

و با  Annotationستور قرار دادن عالئم مخصوص به جوشكاري در بخش داده شوند. در محيط نقشه كشي ساليدورك د

در مرحله اول بايد نوع عالمت جوشكاري  Propertiesوجود دارد. بر روي آن كليك كنيد. در پنجره  Weld symbolعنوان 

نتخاب كنيد. در كليك كرده و عالمت جوشكاري مورد نظر را ا Weld symbolتعيين گردد. براي اين كار بر روي عالمت 

مستطيل هاي طرفين عالمت بايد اطالعات مربوط به ضخامت جوش، نوع و ساير اطالعات وارد شود. گزينه هايي براي قراردادن 

) جوشكاري دور تا دور وجود دارد. پس از تعيين تمام موارد بدون اينكه پنجره Field/siteعالمت جوشكاري در محل و (

Properties  نقاط و محل هاي مورد نظر عالئم را ايجاد كرده و سپس بر روي گزينه را ببنديد، درOk .كليك كنيد	  

  

  و تنظيمات مربوط به آن Weld Symbol: پنجره دستور  12تصوير شماره 

  

  در صورت نياز به ويرايش عالئم جوشكاري مي توان روي هر يك از آنها كليك نمود و بصورت مجزا آن را تغيير داد.
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در قسمت باالي عالئم جوشكاري، عالئم صافي سطح نيز قابل مشاهده است. در نرم افزار ساليدورك، ايجاد عالئم صافي سطح 

اطالعات  Surface Finishقابل تعيين است. در محيط نقشه كشي با كليك بر روي  Drawingو هم در  Partهم در قسمت 

  قابل تعيين است. Property Managerمربوط به عالئم صافي سطح در قسمت 

  

  و تنظيمات مربوط به آن Surface Finish: دستور  13تصوير شماره 
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  قطعات فهرست  –دوازدهم  درس

در تهيه نقشه هاي مونتاژي براي نشان دادن قطعات تشكيل دهنده از فهرست قطعات استفاده مي شود. فهرست قطعات يا 

)Bill Of Materials – BOM جدولي است كه تمامي زير مجموعه هاي درجه اول مجموعه مونتاژي به همراه تعداد استفاده (

شده و در صورت لزوم توضيحات، در آن بيان مي شود. ممكن است هر يك از زير مجموعه هاي مونتاژي خود شامل چند قطعه 

ت جلوگيري از پيچيدگي و شلوغي نقشه، تنها يا مجموعه مونتاژي ديگري باشد. در اين موارد براي سهولت فهم نقشه و جه

زيرمجموعه هاي اصلي در فهرست قطعات نمايش داده خواهد شد. براي ايجاد فهرست قطعات كافي است روي يك نما كليك 

كليك كنيد. جدول ايجاد شده  Bill Of Materialsو بعد از آن روي  Tablesروي گزينه  Annotationكنيد. سپس در بخش 

شامل قطعات اصلي مجموعه مونتاژي است و معموال در قسمت پايين سمت راست (باالي جدول اصلي نقشه) قرار مي گيرد. 

در صورت تمايل مي توان سطر ها و يا ستون هاي فهرست قطعات را پاك نمود. در مرحله بعد بايد قطعات و مجموعه هاي 

 Autoنماي مورد نظر نشان داد. براي اين كار مجددا نماي مورد نظر را انتخاب نموده و روي گزينه  موجود در فهرست را در

Balloon  كليك مي كنيم. با اين كار تمامي قطعاتي كه نام آنها در فهرست آمده، با همان ترتيب در نماي مشخص شده عالمت

  گذاري مي گردد.

  

  )Auto Balloonوه ايجاد شماره ها (: دستور فهرست قطعات و نح 14تصوير شماره 

 


