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الحاسباستخدامبالرسم الصناعي 

...(عمال -مشرفين -مهندسين )الرسم الهندسي هو لغة تستخدم لنقل االفكار الهندسية بين رجال الصناعة 

هي التعبير االول عن المنتجاتالهندسية الرسومات 

:ةمن أدوات التطور الصناعي استخدام الحاسب في ادارة العمليات الصناعي

التصميم . 1

االنتاج. 2

التحليل الهندسي . 3
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والصناعي مقدمة عامة عن الرسم الهندسي 



تمام سلوم                       الرسم الصناعي باستخدام الحاسب. د

سنة أولى متميزينجامعة المنارة

األدوات األساسية و استخداماتها
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Drawing Sheetsأوراق الرسم 
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Tringlesالمثلثات 
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Compassالفرجار 
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Templates( الشبلونات)الطبعات 
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أقالم الرصاص المستخدمة 
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ERASERSالممحاة 
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PROTRACTORالمنقلة 
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-TDrawing Board and Tلوحة الرسم والمسطرة حرف  Square 
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جدول المعلومات

أنواع الخطوط
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االسقاط االيزومتري
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المساقط
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طريقة توزيع المساقط
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أعلى أو أسفل

المسقط الرأسي

(األمامي)
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Sectioningالقطع  
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المحاكاة باستخدام الحاسبوالتصنيع والتصميم والرسم 
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... على الحاسب يسمح بتحديد مراكز الثقل و عزوم العطالة( 3D)التمثيل الفراغي لجسم 

Three Dimension

CAD  Computer           Aided               Design         

CAM Computer           Aided          Manufacturing      

التصميم بمساعدة الحاسب

التصنيع بمساعدة الحاسب
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بمساعدة الحاسبوالمحاكاة برامج الرسم و التصميم و التصنيع 

 CATIA V5

 SolidWorks

 AutoCAD

 Inventor

 Master CAD

 Master CAM

 SurfCAM

 ABAQUS

 ANSYS
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CATIA V5
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SOLIDWORKS
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Solid CAM
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ABAQUS



تمام سلوم                       الرسم الصناعي باستخدام الحاسب. د

سنة أولى متميزينجامعة المنارة



تمام سلوم                       الرسم الصناعي باستخدام الحاسب. د

سنة أولى متميزينجامعة المنارة

ANSYS



تمام سلوم                       الرسم الصناعي باستخدام الحاسب. د

سنة أولى متميزينجامعة المنارة



تمام سلوم                       الرسم الصناعي باستخدام الحاسب. د

سنة أولى متميزينجامعة المنارة

:بمساعدة الحاسب والنمذجةاهم برامج التصميم و التصنيع ABAQUS  CATIA V5ANSYSامجبرعتبرت

حقيقية في الفراغ الثالثي االبعادكاجسامتمثيل القطع الهندسية •

ANSYS ABAQUS( تحليل االجهادات و االنفعاالت)امكانية تصدير ملفات الرسم الى برامج التحليل •

MasterCAMامكانية تحميل ملفات الرسم على برامج التشغيل و االنتاج •

CNCComputer Numerical Controlالخاصة آلالت التشغيل المبرمجة الكوداتلتوليد 
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لآلالتالحقيقي تجميع القطع الهندسية للقيام بمحاكاة العمل •

تيكيةانشاء طبعات القوالب المعدنية المستخدمة في حقن النماذج البالس•

يفانشاء وصالت االنابيب وملحقاتها المستخدمة في التدفئة و التكي•

ايجاد مساقط الرسوم التجميعية المعقدة•

امكانية التعديل المستمر على الرسومات و التصاميم •
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