
Tiêu chuẩn quốc tế về CAD
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Tập tin bản vẽ trong CAD tùy theo ngành nghề và từng nơi có những quy định khác nhau 

Tiêu chuẩn tên tập tin bản vẽ trong CAD.
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Tiêu chuẩn tập tin bản vẽ BS 1192 (British Standard) - Tập tin bản vẽ gồm:
Quy tắc:  1 mẫu tự – Discipline.
Nguyên tố: 2 mẫu tự - Element.
Loại bản vẽ : 1 mẫu tự - Drawing type. 

P= preliminary, - Phác thảo sơ bộ.
X= special/xref, - Bản vẽ nối hoặc những chi tiết đặc biệt.
L= layout, - Xắp đặt.
C= component - Thành phần.
S=s chedules - Liệt kê.
A=assemby drawings - Bản vẽ lắp ráp tổng quát.
K=co-ordination drawing - Bản vẽ xếp loại chi tiết.

Số cơ bản: 3 số - Unique number.
Phiên bản: 1 mẫu tự - Revision.

A=emission, B,C,D… - Nới rộng = revisions. 

Tên bản vẽ thí dụ theo tiêu chuẩn BS 1192:   A22P012G.dwg 
A=Architect – Kiến trúc. 22= Internal walls in SfB – Loại tường. 
P= Preliminary design - Thiết kế phác thảo.
012 = Unique number – Tờ số. G= Revision G - Phiên bản G.Share bởi Advance Cad



Tập tin bản vẽ theo Tiêu chuẩn Mỹ AIA (American Institute of Architects).

Bản vẽ ứng dụng cho mô hình thiết kế (Model Files) và bản vẽ in ra giấy (Sheet 
Files) gồm 8 mẫu tự hoặc số và được chia theo từng thứ bậc. Có thể cho thêm tên 

thư mục hoặc vị trí tập tin cho từng công trình. 

Nguyên tắc của việc đặt tên cho từng lãnh vực hoặc trách nhiệm quản lý được 
sử dụng cho tên tập tin cũng như tên của lớp Layer. Những mẫu tự này dựa theo 
lo-gic và thứ tự của công trình thiết kế, tên của phần đầu tập tin gồm 2 mẫu tự:

1- Lãnh vực hoặc trách nhiệm quản lý. - Disciplne code hoặc Agent responsible.
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Mẫu tự thứ nhất là chữ tắt của những từ tiếng Anh khác nhau như A: Kiến trúc 
– Architect, C: Xây dựng dân dụng - Civil Engineering. 
Mẫu tự thứ hai có thể được định theo công ty hoặc theo từng công trình thiết 
kế hoặc bỏ trống với một gạch ngang –. 

Những mẫu tự thứ nhất được quy định:
A    Architect – Kiến trúc. C    Civil Engineering - Xây dựng dân dụng.
E    Electrical – Điện. F    Fire Protection –Phòng cháy.

     G    GIS (Geographic Information Systems) Tư liệu địa lý.
I    Interior Design - Trang trí nội thất.   L    Landscape Architecture – Kiến trúc phong cảnh.
M    Mechanical – Cơ khí. O    Other Consultants – Những yếu tố khác.
P    Plumbing – Hệ thống ống nước.  Q    Equipment Consultants – Những yếu tố thiết bị.
S    Structural – Cấu trúc, sắt thép.     T    Telecommunications – Thông tin, điện thoại.
Z    Contractor/ Shop Drawings – Công ty hợp đồng / Văn phòng tạo bản vẽ .Share bởi Advance Cad



Mẫu tự thứ hai có thể được dành cho những quy tắc trong tương lai hoặc theo 
quy định của công ty hoặc công trình, thí dụ như: 

AG được dùng cho Architectural Graphics. 
QK cho trang thiết bị nhà bếp - Kitchen Equipment.
OH cho những yếu tố khác - Other Consultants như thiết bị, vật liệu nguy hiểm -

Hazardous Materials.

2 - Thứ bậc ứng dụng theo quy luật. Designations applying to all disciplines. 

Thứ bậc ứng dụng theo quy luật gồm:
*-FP     Floor Plan – Tầng trệt.
*-SP     Site Plan – Khu vực địa lý  tổng quát.
*-DP     Demolition Plan – Sơ đồ khu vực được phá hủy. 
*-QP     Equipment Plan – Sơ đồ thiết bị.
*-XP     Existing Plan – Sơ đồ hiện hành.
*-EL     Elevation – Độ cao.
*-SC     Section – Khu vực.
*-DT     Detail – Chi tiết.
*-SH     Schedules – Liệt kê.
*-3D     Isometric/3D – Phép chiếu, hướng nhìn/3D.
*-DG    Diagrams – Biểu đồ. 59
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Kiến trúc – Architecture. 
A-EP     Enlarged Plans – Sơ đồ mở rộng.

      A-CP     Ceiling Plans - Sơ đồ trần nhà.
      A-RP     Furniture Plans - Sơ đồ trang trí nội thất.
      A-NP     Finish Plans - Sơ đồ hoàn thành.

Nội thất – Interiors.
      I-EP     Enlarged Plans - Sơ đồ mở rộng.
      I-CP     Ceiling Plans - Sơ đồ trần nhà.
      I-RP     Furniture Plans - Sơ đồ trang trí nội thất.
      I-NP     Finish Plans - Sơ đồ hoàn thành.

Cấu trúc – Structural. 
      S-FP     Framing Plans - Sơ đồ khung.
      S-NP     Foundation Plans - Sơ đồ nền và móng.

Cơ khí – Mechanical.
      M-HP     HVAC Ductwork Plans - Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.
      M-PP     Piping Plans - Sơ đồ đường ống.
      M-CP     Control Plans - Sơ đồ kiểm tra.

Hệ thống ống nước – Plumbing.
      P-PP     Plumbing Plan - Sơ đồ hệ thống ống nước.
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Phòng cháy - Fire Protection.
      F-KP    Sprinkler Plan - Sơ đồ phương tiện chữa cháy.
      *-VP     Evacuation Plan.

Sơ đồ di tản khi có sự cố (có thề nằm trong quy luật khác).

Điện – Electrical.
E-LP     Lighting – Nguồn chiếu sáng.
E-PP     Power – Năng lượng.
E-GP     Grounding – Bề mặt, nền.

      E-CP     Communication - Thông tin, điện báo, điện thoại.

Điện báo, điện thoại  - Telecommunications.  
      T-TP     Telephone - Điện thoại.

T-DP     Data – Dữ liệu.

Xây dựng dân dụng  - Civil.   
C-RP     Roads/ topo – Đường/ địa danh.

      C-GP     Grading -  Đặt đường sắt.
C-UP     Utility – Tiện ích, những ứng dụng khác.
C-EP     Environmental – Môi trường chung quanh.

      C-SV     Survey - Đo đạc địa hình, bản đồ.
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Thí dụ về tên tập tin theo tiêu chuẩn CAD của đại học Harvard – Mỹ:
4557_01A.dwg:

ROOT   #04557 - first floor #01 - architectural code A. hoặc:

4557-1F.dwg:
ROOT   #04557 - basement  #-1 - fire protection code F.

Đối với những bản vẽ về cấu trúc, sắt thép, tên của bản vẽ theo Đại học Harvard 
có thể là:

S-FP01.dwg:
Structural code S - floor plan code FP - first drawing, number 01.

Thí dụ khác về tên bản vẽ trong kỹ nghệ:
LORD_B012_ENGI_F0_DI_A140_CU.dwg

Thí dụ tên bản vẽ theo Tiêu chuẩn quốc tế, 
A-CLG---D. dwg

Vị trí nhà máy – Tòa nhà – Lãnh vực  – Tầng trệt – Sản phẩm riêng – Tên công trình – Tình trạng.

A:    Architect – Kiến trúc. CLG:  Ceiling plan - Trần nhà.
D: Dimension – Kích thước.
Bản vẽ trần và kích thước (Ceiling plan dimensions).Share bởi Advance Cad



Tiêu chuẩn về Layer trong CAD.

Tùy theo nhu cầu kỹ thuật và tùy theo ngành nghề mà hình thức tổ chức và quản lý 
dữ liệu khác biệt nhau. Chính vì thế nên một tiêu chuẩn quốc tế chung cho tất cả
những phần mềm CAD không thể thực hiện được. 

Năm 1998, Tiêu chuẩn quốc tế ISO 13567 về tên của Layer trong CAD đã được 
đưa ra từ bộ phận Technical Committee TC 10 (Technical product documentation) 
Subcommittee SC 8 (Construction documentation); Refer. ICS: 01.110; 35.240.10.

Để đồng nhất,  tiêu chuẩn Layer của các nước thành viên đều giữ lại số của tiêu 
chuẩn quốc tế, thí dụ như:

Tiêu chuẩn kỹ nghệ Anh quốc  BS EN ISO 13567
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Áo quốc OENORM EN ISO 13567 
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Đức DIN EN ISO 13567
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Hà Lan: NEN EN ISO 13567
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Nhật: ISO 13567
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Pháp: FR EN ISO 13567
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Singapore: ISO 13567 
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Úc - AS 13567
Tiêu chuẩn kỹ nghệ Thụy Điển - SS EN ISO 13567 v.v… 63
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Tiêu chuẩn về lớp Layer trong CAD - ISO 13567 được chia làm 3 phần chính :

ISO 13567-1:1998 
Tài liệu kỹ thuật – Phương thức tổ chức và đặt tên lớp Layer cho CAD.
Phần 1 – Mở đầu và nguyên tắc.

ISO 13567-2:1998 
Tài liệu kỹ thuật – Phương thức tổ chức và đặt tên lớp Layer cho CAD.
Phần 2: Khái niệm cơ bản, khổ và ký hiệu sử dụng trong tài liệu thiết kế xây dựng.

ISO 13567-3:1999 
Tài liệu kỹ thuật – Phương thức tổ chức và đặt tên lớp Layer cho CAD.
Phần 3:  Ứng dụng   ISO 13567-1 và ISO 13567-2. 
Phần 3 đã được điều chỉnh lại vào tháng 12 năm 2002.  

Nguyên tắc đặt tên Layer.
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Như đã nói ở trên, nguyên tắc đặt tên được ứng dụng cho tên bản vẽ và tên lớp 
Layer. Tập tin bản vẽ gồm những dữ liệu về toán học, hình học và có thể chuyển 
đổi với những hệ thống CAD khác nhau, ngược trở lại, Layer là những lớp được 
định theo đặc tính, ý nghĩa của từng chi tiết thiết kế. Những chi tiết này có thể 
được chỉnh hiển thị hoặc làm ẩn trên màn hình hoặc trên bản vẽ khi in ra giấy.
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Cấu trúc của tên Layer.

Việc đặt tên cho lớp Layer gồm 2 cấu trúc. 
Cấu trúc dài tồn tại theo tiêu chuẩn AIA từ năm 1990. 
Cấu trúc ngắn được cải tiến từ năm 2002. 

Cấu trúc dài - Long Format.
Nguyên tắc:

___ ___   ___ ___ ___ ___  - ___ ___ ___ ___
^___^     ^___________^       ^___________^
|             |                  |
|             |                  Minor Group/Annotation 
|             Major Group 
Discipline Code

Thí dụ như: A-EQPM-MOVE.
A:    Architect – Kiến trúc.
EQPM: Equipment - Thiết bị.
MOVE: Move – Di chuyển đi nơi khác.
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Cấu trúc ngắn - Short Format.
Nguyên tắc:

___ ___   ___ ___ __ _   ___ ___ - ___
^___^     ^_______^     ^___^     ^
|           |           |       |
|           |           |       Annotation
|           |           Minor Group 
|           Major Group 
Discipline Code

Thí dụ như: A-WALLNW-D.
A:    Architect – Kiến trúc.
WAL: Wall – Tường.
NW: New Work – Công việc mới.
D: Dimensions – Kích thước.

Discipline Code  – Lãnh vực.
Major Group – Nhóm chính
Minor Group – Nhóm phụ.
Annotation Group – Nhóm chú thích.
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Tên của Layer tóm lại gồm 1 mẫu tự theo quy định và một mẫu tự hoặc số
khác, sau đó là 6 mẫu tự chi tiết của công trình xây dựng, mỗi nước có
thể tự định riêng phần này trong tên Layer. 

Phần thứ ba là 2 mẫu tự sử dụng cho phần ghi chú và sau đó là đặc tính 
của bản vẽ như phục vụ giới thiệu, tình trạng, hướng nhìn, phép chiếu, tỷ
lệ, phạm vi  công việc.

1- Lãnh vực.
Discipline Group hoặc Agent responsible

Lãnh vực  hoặc trách nhiệm quản lý được sử dụng dành cho tên của lớp 
Layer theo 2 mẫu tự :

Mẫu tự đầu là chữ tắt của những từ tiếng Anh như A: Architect  - Kiến 
trúc, C: Civil Engineering - Xây dựng dân dụng.
Mẫu tự thứ hai có thể được định theo công ty hoặc theo công trình thiết 
kế hoặc là một gạch ngang –. 
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Những mẫu tự đầu được quy định:

A    Architect – Kiến trúc.
C    Civil Engineering - Xây dựng dân dụng.
E    Electrical – Điện.
F    Fire Protection – Phòng cháy.

     G    GIS (Geographic Information Systems) Tư liệu địa lý.
I     Interior Design - Trang trí nội thất.
L    Landscape Architecture – Kiến trúc phong cảnh.
M    Mechanical – Cơ khí.
O    Other Consultants – Những yếu tố  tư vấn khác.
P    Plumbing – Hệ thống ống nước.
Q    Equipment Consultants – Những yếu tố về thiết bị.
S    Structural – Cấu trúc, sắt thép.
T    Telecommunications – Thông tin, điện báo, điện thoại.
W- Contractors – Công ty hợp đồng.
X- Sub-contractors – Công ty hợp đồng phụ.
Z    Contractor/ Shop Drawings – Công ty hợp đồng/Văn phòng thiết kế.

Mẫu tự thứ hai có thể được dành cho những quy tắc trong tương lai hoặc theo 
quy định của công ty, hoặc công trình như phần trên.
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Nhóm chính - Major Group.
Nhóm chính gồm những mẫu tự thuộc hệ thống xây dựng, những  mẫu 
tự này phụ thuộc lo-gic của từng nhóm phụ và theo những hình thức 
quản lý đặc trưng. Có thể kết hợp những ký tự của nhóm chính với ký 
tự của những nhóm khác.

Trong cấu trúc ngắn, những ký tự này được rút ngắn thí dụ như: 
WAL thay vì WALL hoặc DOR thay vì DOOR.

Nhóm phụ - Minor Group.
Nhóm phụ gồm những ký tự có thể cho thêm vào hoặc những chi 
tiết dành cho tương lai nhưng khác với nhóm chính, thí dụ như:
A-WALPR 
A: Architecture – Wall: Tường, phần tường có chiều cao riêng: 
partial height. 

Những ký tự được sử dụng thông dụng trong nhóm phụ:
ID  Identification – Nhận dạng.
PA     Pattern – Mẫu.
DE     To be demolished – Chi tiết được tháo gỡ.
EX     Existing to Remain – Chi tiết hiện có được giữ lại như cũ.
NW    New Work – Công việc mới. 69
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Nhóm chú thích – Annotation.
Nhóm chú thích gồm những ký tự có thể thêm vào và dấu gạch ngang. Những 
ký tự quy định gồm:

N    Note – Ghi chú.
T    Text – Chữ.
D    Dimensions – Kích thước.
S    Symbols – Ký hiệu.
B    Borders and Title Blocks – Tên bản vẽ hoặc Block ghi chú.
C    Construction Lines and non-plotting information – Đường thiết kế phụ

hoặc những đường hiển thị trên màn hình nhưng không được in ra giấy.
P    Plot information – Thông tin về dữ liệu in.
R    Redlines – Dấu hiệu gạch đỏ.
L    Legends and Schedules – Bảng chú thích hoặc liệt kê.
V    Revisions – Chi tiết nới rộng.
K    Keynotes – Chi tiết cơ bản.

Nhóm mẫu tự chú thích này đi sau những mẫu tự chi tiết xây dựng.
Thí dụ Layer kích thước tường:
A-WAL---D 
A: Architecture – Kiến trúc.
WAL:  Wall – Tường.
D: Dimensions – Kích thước.
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Những khả năng khác không bắt buộc.
Ngoài ra, Layer có thể được thêm 1 ký tự dựa theo ISO cho những yếu tố không 
bắt buộc như đặc tính vật lý của chi tiết xây dựng: 
- whole, no subdivision – Gạch ngang khi không sử dụng.
N new part – Chi tiết mới.
E existing to remain – Chi tiết hiện có được giữ lại. 
R to be removed – Chi tiết tháo gỡ.
T temporary – Chi tiết tạm thời.
O to be moved original position – Chi tiết cần thay đổi vi vấn đề tổ chức.
F to be moved final position – Chi tiết di chuyển đến vị trí cuối cùng.
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Khu vực – Sector.  
Khu vực Sector gồm 4 mẫu tự, sử dụng cho đặc tính vật lý phụ của công trình xây 
dựng theo ký tự của tiêu chuẩn ISO 4157-2/3:
---- whole project, all levels all blocks – Sử dụng cho toàn công trình.
00-- ground floor – Tầng trệt. 02-- 2nd floor – Tầng 2.
-1— basement – Tầng hầm. SA-- section AA – Khu vực AA.
EA-- elevation A – Độ cao A. EB-- elevation B – Độ cao B.
--B1 block 1 – Lô 1. --A- zone A – Vùng A.
01B1 1st floor block#1 – Tầng 1, Block 1.
-2-- 2nd basement level – Tầng hầm 2. 
01A- storey 01 zone A – Phòng cùng đặc tính 01, khu vực A.
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Giai đoạn – Phase.
Giai đoạn gồm 1 mẫu tự chỉ thời gian hoặc vị trí của những công việc phụ:
- whole duration – Gạch ngang có gía trị cho tất cả thời gian.
P pre-design/preliminary – Thời gian phác thảo.
D design – Thiết kế ở giai đoạn phác thảo, tạo mẫu.
R procurement – Cung cấp.
C construction – Thiết kế khung.
0 post-construction – Thiết kế cột.
1 phase#1 (pre-design) – Thiết kế giai đoạn 1.
2 phase#2 - Thiết kế giai đoạn 2.
3 phase#3 (licence design) – Tài liệu phục vụ việc xin phép.

Cấu hình  - Projection.
Cấu hình Projection gồm 1 mẫu tự theo ký hiệu ISO dùng chỉ phép chiếu 
hoặc hướng nhìn:
- all – Gạch ngang cho tất cả.
0 plan – Mặt bằng.
1 elevation – Độ cao.
2 section – Mặt cắt.
3 3D model – Mô hình 3D.
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Tỷ lệ – Scale. 
Ký hiệu ISO gồm 1 mẫu tự cho tỷ lệ:
- all – gạch ngang cho tất cả.
A 1:1
B 1:5
C 1:10
D 1:20
E 1:50
F 1:100
G 1:200
H 1:500
I 1:1000
J 1:2000
K 1:5000
1 1:1-5
2 1:5-20
3 1:20-50
4 1:20-100
5 1:50-200
6 1:200-500
7 1:500-1000

Nhóm gia công - Work Package.
Nhóm gia công gồm 2 ký tự tượng trưng vật 
liệu hoặc nhóm gia công:
RC reinforced concrete – Bê-tôn chịu lực.
SS Structural steel – Chi tiết sắt thép, cấu 

trúc khung. 
23 phase#23 – Giai đoạn 23.

Phần theo ý người thiết kế.

Những ký tự đặc biệt.

- Gạch ngang khi không sử dụng.
_ Gạch dưới tượng trưng cho tất cả những 
ký tự có thể chọn.
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Thí dụ về tên Layer theo cấu trúc ngắn:

A-B374--T-

Architect, element Roof window in SfB, presentation text.
Kiến trúc, số chi tiết mái theo SfB, chữ sử dụng trong giới thiệu, trình bày.

A-B374--E-

Architect, element Roof window in SfB, presentation graphic element 
Kiến trúc, số chi tiết mái theo SfB, chi tiết hình vẽ, biểu đồ, đồ họa.

Thí dụ về tên Layer theo cấu trúc dài:
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Discipline code – Lãnh vực hoặc trách nhiệm quản lý.
Major group – Nhóm chính.
Minor group: Nhóm phụ.
Satus code: Ký tự về tình trạng.
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Những thí dụ khác:

A-37420-T2N01B113B23pro

Architect, element Roof Window in SfB, presentation Text#2, New part, floor 
01, block B1, *phase 1, projection 3D, scale 1:5(B), work package 23 and 
user definition "pro" 

Kiến trúc, số chi tiết mái cửa sổ theo SfB, chi tiết trình bày chữ số 2, Chi tiết 
thiết kế mới, tầng 01, phạm vi B1, giai đoạn 1, phép chiếu 3D, tỷ lệ 1:5, nhóm 
gia công 23, ghi chú từ người sử dụng: pro
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Trích: ISO 13567 - The proposed international standard for structuring – Layers in computer aided 
building design - Royal Institute of technology, Stockholm, Sweden; FFNS Group, Stockholm -Studio Kivi, 
Helsinki, Finland. Share bởi Advance Cad



Những khả năng đặt tên Layer theo nhóm.

Thí dụ 1: Major & Minor Groups Thí dụ 2: Major Group & Status Field.

Thí dụ 3: Major Group. Thí dụ 4: Tất cả các nhóm.

Trích Tiêu chuẩn Layer -  Đại học Kansas – Mỹ. 76
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Thí dụ về tên Layer theo tiêu chuẩn Đại học Harvard – Mỹ.
: Những Layer Cơ bản :
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Cơ 
bản

LAYER Thuộc tính

� Tên Ý nghĩa Màu Nét Loại đường
Architectural -
Kiến trúc. 
A-ANNO-TEXT General Text 4-cyan Liên tục

A-EQPM-MOVE Moveable equipment Liên tục

A-FLOR Floor information Liên tục
� A-ROOF Roof 1-red Liên tục

A-WALL Walls – general Liên tục

Liên tục4-cyanLegends and schedulesI-ANNO-LEGN
Liên tục4-cyanSymbolsI-ANNO-SYMB
Liên tục4-cyanGeneral TextI-ANNO-TEXT

Interior -
Nội thất
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Tiêu chuẩn về chất lượng CAD - ISO 16792
Geometry Quality

Technical product documentation — Threedimensional CAD models in mechanical 
engineering: Tài liệu kỹ thuật trong sản xuất - Mô hình CAD 3 chiều trong cơ khí. 
Phần 1: Mức chi tiết của bộ phận thiết kế. Levels of geometrical detail.
Phần 2: Đặc trưng của mô hình. Model features

Lỗ khoan - Centre holes. Độ cao thấp của đường rãnh - Relief grooves.
Đường rãnh vòng đai, vành khung - Grooves for retaining rings for shafts.
Đường rãnh trong lỗ khoan - Grooves for retaining rings for bores.

Trong những biểu đồ về đặc trưng, điểm chuẩn và hướng nên được sử dụng như hình dưới.
Điểm chuẩn và hướng.

6.1 Lỗ khoan kín - Blind hole  ISO 16792-1. Định nghĩa những thông số cho lỗ khoan kín - Blind holes.

78

Thông số Ý nghĩa Giới hạn

DB Diameter of hole

DP Diameter of fit DB, có thể loại bỏ

T Depth of hole >TP

TP Depth of fit < T, có thể loại bỏ

SW Point angle of hole > 0°, < 180 °

F Depth of chamfer Có thể loại bỏ

W Angle of chamfer Có thể loại bỏShare bởi Advance Cad
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6.2 Lỗ khoan kín đáy phẳng - Flat blind hole ISO 16792-2.

Định nghĩa những thông số cho lỗ khoan kín đáy phẳng 
Thông số Ý nghĩa Giới hạn

DB Diameter of hole

DP Diameter of fit Có thể loại bỏ

T Depth of hole

TP Depth of fit < T, có thể loại bỏ

F Depth of chamfer Có thể loại bỏ

W Angle of chamfer Có thể loại bỏ

TB Depth of base point <= T, có thể loại bỏ

DB2 Diameter of base 
point

>= DP, có thể loại bỏ

6.3 Lỗ khoan suốt – Clearance hole 
ISO_16792-3. 

Thông số Ý nghĩa Giới hạn

DB Diameter of hole

DP Diameter of fit Có thể loại bỏ

T Depth of hole

TP Depth of fit < T, có thể loại bỏ

F Depth of chamfer Có thể loại bỏ

W Angle of chamfer Có thể loại bỏ

TB Depth of base point <= T, có thể loại bỏ

DB2 Diameter of base 
point

>= DP, có thể loại bỏShare bởi Advance Cad



6.5 Lỗ khoan suốt có 2 đầu vát mép –
Clearance hole with 2 chamfers ISO_16792-5.

6.4 Lỗ khoan khoét côn suốt –
Clearance hole with protective countersink ISO_16792-4.

6.7 Lỗ khoan suốt khoét trụ - Clearance hole with counterbore ISO 16792-7.

6.6 Lỗ khoan suốt có cạnh vét côn song song –
Clearance hole with parallel countersink ISO 16792-6 
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Những thông số cho lỗ khoan suốt có khoét trụ

Thông số Ý nghĩa Giới hạn

DA Diameter of counterbore

DB Diameter of clearance hole

DP1 Diameter of fit 1 Có thể loại bỏ

DP2 Diameter of fit 2 Có thể loại bỏ

TA Depth of counterbore

TP1 Depth of fit 1 < TF, có thể loại bỏ

TP2 Depth of fit 2 <= L, có thể loại bỏ

L Depth of clearance hole >= TP2

F1 Depth of chamfer, top Có thể loại bỏ

W1 Angle of chamfer, top Có thể loại bỏ

F2 Depth of chamfer, center Có thể loại bỏ

W2 Angle of chamfer, center Có thể loại bỏShare bởi Advance Cad



6.8 Lỗ ren xoáy ốc kín - Tapped blind holes ISO 16792-8.

holes.
Thông 
số

Ý nghĩa Giới hạn

DG Diameter of thread

GB Type of thread

SR Direction of pitch

P Thread pitch

TG Depth of thread < T

DK Core diameter Tùy thuộc vào DG 
và P

T Depth of core hole > TG

SW Point angle of core 
hole

DS Diameter of 
chamfer

> DG

W Angle of chamfer Có thể loại bỏ

6.9 Lỗ ren xoáy ốc kín có khoét côn –
Tapped blind hole with protective countersink ISO 16792-9.

6.10 Lỗ ren xoáy ốc kín có khoét côn song song –
Tapped blind hole with parallel countersink ISO_16792-10.
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6.9 Lỗ ren xoáy ốc kín có khoét côn –
Tapped blind hole with protective countersink ISO 16792-9.

6.10 Lỗ ren xoáy ốc kín có khoét côn song song –
Tapped blind hole with parallel countersink ISO_16792-10.
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6.11 Tapped blind hole with counterbore ISO 16792-11.

6.12 Thread with blind hole ISO 16792-12.

6. 13 Tapped clearance hole ISO 16792-13.

6.14 Tapped clearance hole with protective countersink ISO 16792-14.

6.15 Tapped clearance hole with parallel countersink ISO 16792-15.

6.16 Tapped clearance hole with counterbore ISO 16792-16.

6.17 Rectangular pocket ISO 16792-17.
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Những khả năng chuyển đổi mô hình CAD.

1-Dữ liệu tập tin của một hệ thống CAD riêng như DXF, Parasolid.
2-Dữ liệu chuyển đổi trung tính không lệ thuộc vào những hệ thống CAD như     

IGES, IFC, SAT, VDASF, VRML và Tiêu chuẩn quốc tế STEP.
DXF.
Drawing Interchange Format  hoặc Drawing Exchange Format là tiêu chuẩn 
chuyển đổi tập tin riêng của công ty Autodesk. DXF chép những dữ liệu bản vẽ
theo mã tiêu chuẩn ASCII (American Standard Code for Information Interchange).  

PARASOLID.
Parasolid là tiêu chuẩn chuyển đổi hình khối 3D được sử dụng rộng rãi trong nhiều 
công ty chế tạo xe hơi, chế tạo máy công cụ và những lãnh vực liên quan. 
Parasolid được định nghĩa từ công ty ShapeData và hiện nay là UGS Corp.

IGES.
Tiêu chuẩn IGES (Initial Graphics Exchange Specification) là tiêu chuẩn chuyển 
đổi dữ liệu bản vẽ CAD và mô hình 3D giữa những hệ thống CAD khác nhau, 
ngoài ra IGES còn được sử dụng trong lãnh vực chuyển đổi dữ liệu qua những 
phần mềm mô phỏng (Simulation) và nối trực tiếp với máy gia công 
(Manufacturing).

83
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IFC.
IFC (Industry Foundation Classes) là tiêu chuẩn chuyển đổi mô hình 3D phổ biến 
trong ngành xây dựng và kiến trúc. Đặc điểm của tiêu chuẩn này là những đối 
tượng về xây dựng như cửa, cửa sổ, tường, mái, thang bậc và những thuộc tính 
liên quan như khả năng tính toán sức chịu lực, trọng tải, năng lượng, giá thành 
và những cấu hình riêng trong xây dựng có thể được chuyển đổi tương đối hoàn 
chỉnh.
IFC được đưa ra từ Hiệp hội quốc tế IAI (International Alliance for 
Interoperability) và là một phần của tiêu chuẩn quốc tế ISO 16739.

SAT.
SAT là tiêu chuẩn chuyển đổi mô hình 3D. SAT được đưa ra từ công ty 
Dassault Systems Spatial. Tiêu chuẩn này chuyển dữ liệu theo dạng ACIS. 
Những đối tượng chuyển đổi được thực hiện với ngôn ngữ C++, khả năng 
quan trọng của SAT là quản lý được những mô hình về mặt phẳng, mặt cong 
và hình lưới. 

STEP.
STEP (STandard for the Exchange of Product model data) là tiêu chuẩn 
chuyển đổi những tập tin CAD, mô hình 2D hoặc 3D qua những phần mềm 
khác nhau. Đặc điểm nổi bật của STEP là chuyển đổi được những thông số
(parametrish) của hình khối 3D và những dữ liệu liên quan. 84
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VDA-FS.
VDA-FS (Verband Deutscher Automobilbauer –Flaechenschnittstelle)
là tiêu chuẩn chuyển đổi mô hình CAD về mặt phẳng, mặt cong giữa các hệ
thống CAD khác nhau. Tiêu chuẩn này được đưa ra từ Hiệp hội những công ty 
sản xuất xe hơi Đức. VDA-FS không chuyển đổi những dữ liệu 2D hoặc chi tiết 
của bản vẽ. Tiêu chuẩn này phần lớn phục vụ việc chuyển đổi những mô hình 
3D giữa những hệ thống CAD chuyên ngành như CATIA, ProEngineer, Tebis, 
Unigraphics hoặc NX. 

VRML97 ISO/IEC 14772
VRML (Virtual Reality Modeling Language) là tiêu chuẩn chuyển đổi dữ liệu mô 
hình 3D theo cấu hình vec-tor, tiêu chuẩn này lúc đầu được đưa ra để phục vụ
việc chuyển đổi dữ liệu qua mạng Internet nhưng hiện nay tiêu chuẩn này đã 
được phát triển rộng hơn và được sử dụng trong phần lớn những hệ thống CAD.

Tập tin VRML có định dạng *.wrl  và có cấu trúc theo bảng mã ASCII hoặc UTF-8. Thời 
gian gần đây, tiêu chuẩn VRML đã được chuyển thành tiêu chuẩn quốc tế ISO 14772.
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Những hệ thống CAD chuyên ngành hiện nay phần lớn đưa ra những  khả năng 
chuyển đổi tương đối phong phú, thí dụ như hệ thống Unigraphis - NX, 

Những khả năng xuất hoặc chuyển đổi dữ liệu trong UGS- NX.

86
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Khả năng chọn đối tượng chuyển đổi là hình lưới, bề mặt, hình khối 
hoặc dữ liệu sản phẩm trong UGS – NX.

87
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Tiêu chuẩn về trao đổi tập tin bản vẽ ISO 10303
ISO 10303 Industrial automation systems and integration — Product data 

representation and exchange.
Hệ thống tự động hóa trong kỹ nghệ và hội nhập – Dữ liệu sản phẩm và chuyển đổi.

Thời gian trước, những tiêu chuẩn đầu tiên về lãnh vực chuyển đổi dữ liệu 
được phát triển ở Pháp như  tiêu chuẩn SET,  ở Đức như VDAFS, ở Mỹ như 
IGES. Những năm gần đây tiêu chuẩn STEP đã đáp ứng được phần lớn 
những yêu cầu kỹ thuật chung nên đã được chuyển thành tiêu chuẩn quốc tế
ISO 10303.

Hiện nay phần lớn những hệ thống CAD chuyên ngành đều có khả năng nhập 
và xuất dữ liệu mô hình CAD qua tiêu chuẩn STEP. Việc chép hoặc đọc dữ
liệu được dựa trên từng Biên bản tài liệu ứng dụng AP - Application Protocols. 

Những biên bản này tùy từng ngành và tùy từng yêu cầu có những cấu trúc 
khác nhau. Thí dụ như tại Mỹ, việc chuyển đổi dữ liệu mô hình 3D cho chi tiết 
thiết kế và mô hình tổng quát dựa trên tài liệu ứng dụng AP 203, tại Âu châu 
AP-214 được sử dụng tương đối phổ biến hơn.

STEP phát triển nhanh trong kỹ nghệ, số Tài liệu ứng dụng AP mỗi ngày một 
tăng, chưa kể là mỗi tài liệu ứng dụng  còn có những phiên bản riêng. 
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Với cấu hình cơ bản chung là những đối tượng hình học, cấu trúc của chi 
tiết thiết kế nên những tài liệu ứng dụng AP này có thể có rất nhiều điểm 
trùng nhau. Chất lượng và sự thông suốt của tài liệu ứng dụng AP vì thế
cũng bị giới hạn rất nhiều. Để giải quyết khó khăn này, STEP đưa ra những 
yêu cầu về ứng dụng hội nhập thiết kế AIC (Application integrated 
constructs) trong việc phác thảo những tài liệu ứng dụng (concept) cũng 
như nguyên tắc về cấu hình nên có của những mô hình CAD.

Cấu trúc của STEP:

Tùy theo yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu ngành nghề, STEP được chia thành nhiều 
phần:

Môi trường – Environment.

- Phần 1 x : Diễn tả phương pháp sử dụng EXPRESS, EXPRESS-X. 
Mô hình dựa theo EXPRESS có thể chuyển đổi theo hai hướng, theo mã chữ
(Textually) và theo hình học (Graphically). EXPRESS và EXPRESS-X  là ngôn ngữ
của STEP, tiêu chuẩn ISO 10303-11.

89

- Phần 2x : Phương thức thực hiện (Implementation methods) STEP-File, STEP-
XML, SDAI.
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STEP-File là tập tin chuyển đổi chính của  STEP dựa theo tiêu chuẩn ASCII. 
Cấu trúc STEP theo tiêu chuẩn này được định trong ISO 10303-21 (Clear Text 
Encoding of the Exchange Structure) định nghĩa phương thức chuyển đổi theo 
phương pháp sử dụng EXPRESS.
STEP-File còn được gọi là tập tin p21-File theo từng tài liệu ứng dụng AP và có 
định dạng  .stp hoặc .step.

STEP XML là phương pháp chuyển đổi dữ liệu với ngôn ngữ XML - Extensible 
Markup Language theo cách sử dụng EXPRESS và là một phần của ISO 10303-
28, Industrial automation systems and integration - Product data representation 
and exchange - Part 28: Implementation methods: XML representations of 
EXPRESS schema and data.

SDAI là ngôn ngữ chuẩn Standard data access interface sử dụng trong STEP. 
SDAI định nghĩa những phương thức chuyển đổi mô hình CAD theo EXPRESS 
dưới dạng những API abstract (Application Programming Interface).

- Phần 3x : Phướng pháp kiểm tra hình dạng và sườn mô hình 3D 
(Conformance testing methodology and framework).

- Hội nhập mô hình CAD - Integrated data model.
90
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Part 4x và 5x: Integrated generic resources - Khả năng hội nhập theo 
những đặc điểm chung.
Part 1xx: Integrated application resources - Khả năng hội nhập theo ứng 
dụng.

- Hội nhập mô hình CAD - Integrated data model.

- PLIB ISO 13584-20 Parts library: Logical model of expressions – 
Thư viện chi tiết thiết kế: Diễn đạt logic của mô hình CAD.

Parts 5xx: Application Integrated Constructs (AIC) - Khả năng hội nhập trong xây dựng 
Parts 1xxx: Application Modules (AM) define common building blocks to create 
modular AP – Đơn vị ứng dụng định nghĩa khuôn và đơn vị AP.

Chi tiết chính - Top parts.
Những chi tiết đầu được định nghĩa với những phần:
Parts 2xx: Application Protocols (AP) – Tài liệu ứng dụng.
Parts 3xx: Abstract Test Suites (ATS) for Aps. – Hệ thử nghiệm lý thuyết 
trong ứng dụng.
Parts 4xx: Implementation modules for Aps – Đơn vi thực hiện ứng dụng.
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Nhóm tài liệu ứng dụng AP tạo mẫu, thiết kế:

Nhóm tài liệu ứng dụng AP tạo mẫu, thiết kế được chia theo từng lãnh vực:
Cơ khí,
Xây dựng, 
Điện, đường ống, 
Kỹ nghệ đóng tàu,
Những đối tượng khác.

92

Cơ khí:
Những tài liệu ứng dụng AP chính trong lãnh vực cơ khí:

Part 201 - Explicit draughting. Sử dụng cho những bản vẽ 2D, chi tiết hình học 
tương quan với thành phẩm, chi tiết thiết kế không liên hệ với dữ liệu khác và không 
xếp đặt trong một hệ thống phục vụ lắp ráp.
Part 203: Configuration controlled 3D designs of mechanical parts and assemblies. 
Sử dụng cho những chi tiết thiết kế cơ khí trong mô hình 3D và lắp ráp.
Part 204 - Mechanical design using boundary representation – Thiết kế cơ khí, sử
dụng boundary.
Part 207 - Sheet metal die planning and design – Kế hoạch và thiết kế khuôn thép 
tấm.
v.v…
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Xây dựng:
Những tài liệu ứng dụng AP chính trong lãnh vực xây dựng:
Part 202 - Associative draughting. - Bản vẽ mẫu 2D/3D có liên hệ nhưng không 
có cấu trúc về sản phẩm.
Part 225 - Building elements using explicit shape representation – Chi tiết xây 
dựng sử dụng những cấu hình vật liệu theo tiêu chuẩn.

Điện, ống dẫn, hệ thống thông khí:
Những tài liệu ứng dụng AP chính trong nhóm điện, ống dẫn, thông khí
(Connectivity oriented electric, electronic and piping / ventilation):
Part 210 - Electronic assembly, interconnect and packaging design. Lắp ráp tổng 
thể điện, đường nối và thiết kế từng cụm. 
Part 212 - Electrotechnical design and installation – Kỹ thuật thiết kế điện và lắp 
đặt đường dây.
Part 227 - Plant spatial configuration - Hình thể không gian xí nghiệp.

Kỹ nghệ đóng tàu:
Những tài liệu ứng dụng AP chính trong nhóm kỹ nghệ đóng tàu:
Part 215 - Ship arrangement – Lắp ráp tàu.
Part 216 - Ship moulded forms – Hình thể từng đơn vị tàu.
Part 218 - Ship structures – Cấu hình tàu.
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Thí dụ về mô hình 3 D.     Trích: CATIA Media Library.

Thí dụ về tập tin chuyển đổi mô hình 3D theo tiêu chuẩn ISO 10303.
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Bản vẽ 3 D.

Thiết kế trong không gian 3 chiều đã được thực hiện từ khoảng 20 năm nay, 
thế nhưng những mô hình 3D vẫn chưa thay thế được những bản vẽ 2D. 
Người thiết kế truyền đạt lại những kiến thức và ý định đến người gia công 
qua trung gian những bản vẽ 2D với danh sách chi tiết thiết kế, biểu đồ, kích 
thước, dung sai, chú thích và những yêu cầu kỹ thuật khác.

Ngoại trừ một số lãnh vực nhỏ có thể nối trực tiếp từ hệ thống CAD đến 
những máy công cụ gia công CAM (Computer-aided manufacturing) những 
hệ thống CAD nói chung vẫn chuyển mô hình 3D qua bản vẽ kỹ thuật 2D.

Việc chuyển và thay thế bản vẽ 2D bằng bản vẽ 3D trong những năm vừa 
qua chưa đạt được một kết qủa đáng nói. Hiệp hội cơ khí Mỹ ASME - 
American Society of Mechanical Engineers đã đưa ra tiêu chuẩn ASME Y 
14.41 định nghĩa cấu trúc mô hình để phục vụ bản vẽ 3D. Tiêu chuẩn gồm 
hầu hết những chi tiết của bản vẽ 2D và đáp ứng tương đối đầy đủ những 
nhu cầu cần thiết từ thiết kế đến gia công, tuy thế tiêu chuẩn này vẫn chưa 
hoàn chỉnh. Hiện nay tiêu chuẩn ASME Y 14.41  đang chờ đợi trở thành 
tiêu chuẩn quốc tế ISO 16792.
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Bản vẽ 2 chiều được thực hiện từ mô hình 3D.

Trích UGS - NX Design Siemens PLM Software.Share bởi Advance Cad
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Bản vẽ 3D.

Bản vẽ 3D dựa trên mô hình 3 chiều nhưng được thêm vào đầy đủ những yếu 
tố chú thích thường có trong bản vẽ 2D như kích thước, dung sai hình dạng, 
dung sai vị trí, kích thước vật liệu thô, kích thước phục vụ công đoạn tiếp 
theo, độ nhám bề mặt, ghi chú kỹ thuật v.v... Ngoài ra trong bản vẽ còn có
những dữ liệu như tên bản vẽ, ngày thiết kế, người thiết kế, người chịu trách 
nhiệm, danh sách thay đổi thiết kế, phiên bản, tên công ty và những thông tin 
khác.

Một số hệ thống CAD như 
UGS-NX, CATIA, 
Pro/Engineer Wildfire 2.0 
hiện nay phần nào đã hội 
nhập được những chi tiết kỹ
thuật trên vào bản vẽ 3D 
nhưng chưa hoàn chỉnh. Tuy 
nhiên với thời gian, bản vẽ
3D sẽ được tiêu chuẩn hóa 
và thay thế những bản vẽ
2D.
Bản vẽ 3D chưa được tiêu chuẩn hoá.
Trích: UGS - NX Mach Series Design 
Solutions. Share bởi Advance Cad



Văn bản đề nghị về chất lượng CAD–VDA 4955 
(VDA Verband der Automobilindustrie e.V - VDMA Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau – Hiệp hội kỹ nghệ xe hơi – Hiệp hội cơ 

khí và quy trình công nghệ Đức).

Văn bản đề nghị được đưa ra từ nhóm "CAD/CAM" của những công ty:
Audi, Becker Group, Behr, BMW, Bosch, Brose, Continental-Teves, 
DaimlerChrysler, Delphi, Flachglas, Ford, Freudenberg, GETRAG, Happich, 
Hella, Iveco, Johnson Controls, Karmann, Keiper, Knecht, Kostal, Krupp- Hoesch 
Automotive, Küster Automobiltechnik, MAN, Mannesmann Sachs, Mannesmann 
VDO, Opel, Pierburg, Porsche, Sekurit, Siemens, VW, Wabco, Webasto, ZF.

Nguyên tắc về chất lượng mô hình CAD.
Định nghĩa sản phẩm, trách nhiệm: 
Những yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng mô hình CAD là việc sử dụng 
những phương thức thiết kế và hệ thống CAD phù hợp. Những yếu tố liên 
quan khác không kém phần quan trọng là quy trình gia công, giới hạn dung sai 
và vật liệu của chi tiết thiết kế. 

98

Yếu tố phức tạp của mô hình CAD:
Trong thiết kế CAD, nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất là nên sử dụng 
những đối tượng hình học giản dị. Những đối tượng hình học phức tạp chỉ
nên sử dụng khi yêu cầu kỹ thuật của chi tiết thiết kế đòi hỏi hoặc khi đối 
tượng giản dị làm giới hạn khả năng thiết kế.Share bởi Advance Cad



Hiển thị mô hình 3D:
Mô hình CAD trong không gian 3 chiều hiển thị cấu hình thực của chi tiết thiết 
kế. Tỷ lệ của mô hình CAD vì thế phải là tỷ lệ trung thực 1:1. 

Hình dạng của chi tiết thiết kế. 
Hình dạng của chi tiết thiết kế trong mô hình CAD nên rõ ràng, cụ thể và
không có những định nghĩa trùng lặp. 

Cấu hình - Structur:
Cấu hình của mô hình CAD và những dữ liệu liên quan là yếu tố quan 
trọng đánh giá chất lượng của mô hình CAD.
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2.3 Chất lượng về hình dạng.
Chất lượng về hình dạng của mô hình 3D là khả năng giữ lại được những định 
nghĩa về phương thức thực hiện, độ chính xác cần thiết của chi tiết thiết kế. 

2.3.1 Hình lưới.
Hình lưới trong mô hình 3D gồm những đường cong, đường thẳng và điểm. Hình 
lưới có thể là những đối tượng hình học phụ của hình khối 3D hoặc là khuôn chuẩn 
tạo những bề mặt như mặt cong, mặt phẳng của chi tiết thiết kế. Hình lưới cũng có
thể là những dữ liệu cần thiết để định nghĩa bề mặt cho lập trình NC hoặc những đối 
tượng hình học của bản vẽ kỹ thuật 2D.
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2.3.1.1 Những đối tượng hình học nhỏ của chi tiết thiết kế. 
Diễn tả vấn đề:
Đối với một số đối tượng hình học nhỏ, tùy từng trường hợp, cấu hình của chi tiết 
thiết kế có thể bị thay đổi, thí dụ như khi đổi tỷ lệ, tạo thêm một đối tượng song 
song (Offset) hoặc khi chuyển đổi dữ liệu qua một hệ thống CAD, hoặc qua NC.  
Cấu hình của chi tiết thiết kế thay đổi thường do độ cong bề mặt bị thay đổi, 
nơi tiếp giáp bị gián đoạn hoặc mô hình phát sinh những đối tượng nằm 
trùng lên nhau v.v…

Hướng giải quyết:
Thay thế những đối tượng hình học nhỏ bằng cách kéo dài đường thẳng hoặc 
đường cong cho phù hợp, thí dụ như thực hiện phép ngoại suy (Extrapolation) hủy 
đường nối hoặc phóng lớn đối tượng để nối lại đến vị trí chính xác cần thiết.
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Đối tượng hình học nhỏ.
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2.3.1.2 Chi tiết thiết kế có cùng cấu hình hoặc tương tự.

Diễn tả vấn đề:
Khi sử dụng những lệnh cộng, trừ hoặc loại bỏ để thay đổi cấu hình chi tiết thiết 
kế, mô hình thường gặp tình trạng phát sinh thêm những đối tượng hình học 
mới ngoài dự tính của người thiết kế và cấu hình bị thay đổi....
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Hướng giải quyết:
Đối tượng hình học nằm trùng lên nhau nên được xóa bỏ. Khi xóa bỏ cần 
xác định rõ đối tượng chính và đối tượng không cần thiết.

2.3.1.3  Vị trí tiếp nối không gián đoạn.
Đường cong là một đường tạo thành từ một hoặc nhiều đối tượng hình học 
cong hoặc thẳng nối với nhau, đó cũng có thể là một nhóm đối tượng hình 
học tạo từ những đoạn ngắn (Segment). 
Yêu cầu kỹ thuật tại những vị trí giới hạn hoặc tiếp nối của Segment cũng 
như của những đoạn cong là phẳng đều và không bị gián đoạn.  Vị trí tiếp 
nối (G0) là chuẩn của vị trí tiếp tuyến (G1) và độ cong (G2). Share bởi Advance Cad



Thí dụ: Vị trí tiếp giáp của những đối tượng hình học.

Vị trí tiếp giáp và tiếp tuyến (G1).

Thí dụ: Vị trí tiếp tuyến.

Vị trí tiếp nối, tiếp tuyến và độ cong (G2)

Thí dụ: Vị trí tiếp tuyến và độ cong. 102
Share bởi Advance Cad



2.3.1.4 Độ đa thức – Polynominal.
Diễn tả vấn đề:
Đối với những đường cong được nối từ những đoạn ngắn, số lượng đoạn càng 
cao, cấu hình chi tiết thiết kế càng phức tạp. Những đoạn nối nhau này rất dễ
tạo ra những mặt cong bất kỳ. Khi chuyển đổi dữ liệu qua một hệ thống CAD 
khác, những đối tượng hình học này thường gây ra những cấu hình phức tạp 
ngoài dự tính của người thiết kế

Hướng giải quyết:
Nên giới hạn số lượng đối tượng hình 
học có độ đa thức cao, tránh sử dụng 
những đối tượng mà độ đa thức trên 
cấp 9.  Trong thiết kế ứng dụng, phần 
lớn cấu hình đối tượng có độ đa thức 
dưới cấp 6. Khi cần thiết, nên chia độ
cong phù hợp với từng đối tượng hình 
học ở cấp thấp nhất.

Độ đa thức
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2.3.2 Bề mặt khuôn (Surface)

Bề mặt khuôn là bề mặt giới hạn chung quanh chi tiết thiết kế. Thông 
thường những bề mặt khuôn được giới hạn bằng những cạnh có những 
đặc tính hình học giản dị, yếu tố chính của bề mặt khuôn là chi tiết thiết kế
phải nằm hoàn toàn trong phạm vi  khuôn. 
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Bề mặt khuôn có thể gồm nhiều mảng bề mặt nhỏ (Segment) và được gọi là
những Patches. Những mảng này có thể được nối nhau với độ chính xác tùy 
theo nhu cầu kỹ thuật về vị trí, dung sai và độ cong. Số lượng Segment n và m 
tương ứng số mảng của nhóm bề mặt khuôn.

Thí dụ: Bề mặt khuôn và giới hạn.
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Thí dụ: Khoảng gián đoạn của mảng.

Thí dụ: Vị trí – Tiếp tuyến – Độ cong của mảng
105
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2.3.2.5 Độ đa thức .

Diễn tả vấn đề:

Độ đa thức của mỗi mảng xác định số lượng những bề mặt bất kỳ. Hiện tượng chi 
tiết thiết kế hiển thị rung thường phát sinh khi độ đa thức cao. Khi giảm độ đa thức, 
cấu hình của chi tiết thiết kế sẽ bị thay đổi, dung lượng mô hình sẽ tăng cao.

Hướng giải quyết:

Tránh sử dụng những đường có 
độ đa thức cao trên cấp 9, tránh 
sử dụng những bề mặt phức tạp 
khi không cần thiết hoặc không 
đạt yêu cầu kỹ thuật. Nên chia lại 
mặt cong có độ đa thức thấp. 
Trong ứng dụng, thông thường 
những bề mặt có độ đa thức tối đa 
là 6.

Thí dụ: Độ đa thức  của những bề mặt chuẩn.
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2.3.3 Bề mặt giới hạn - Bounded Surface, Face.
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Bề mặt giới hạn „Bounded Surface“ hoặc „Face“ là bề mặt của một đối tượng 
hình học, kể cả những lỗ hở, mặt cắt hoặc những chi tiết tương tự năm trên mặt 
chuẩn như những đường cạnh viền cong hoặc thẳng.

Những cạnh viền được hiểu là những đường nối kín. Sự liên hệ của bề mặt chuẩn 
và bề mặt giới hạn tùy thuộc vào độ đa thức và độ cong không gián đoạn. 

2.3.3.3 Độ không gián đoạn của đường viền.
Diễn tả vấn đề:
Tùy theo nhu cầu kỹ thuật trong thiết kế, có thể có những 
mặt cong gián đoạn hoặc những mặt chuyển góc. Những 
đường viền gián đoạn của góc mặt cong giới hạn thường 
tạo ra những kẽ hở hoặc những bề mặt nằm trùng lên 
nhau. Tình trạng này thường gây ra rất nhiều khó khăn 
cho những công đoạn sau đó như gia  gia công hoặc 
chuyển đổi mô hình dữ liệu. 

Hướng giải quyết:
Định lại giới hạn và dung sai những điểm góc của đường 
viền. Việc chỉnh sửa lại đoạn cuối đường viền nên được ưu 
tiên hơn so với việc tạo thêm những đường Mini segment 
mới.

Thí dụ: Đường viền bị gián đoạn.
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Thí dụ: Khoảng cách đường viền và bề mặt chuẩn.

Thí dụ: Chia Segment trên đường viền.
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2.3.4 Nhóm bề mặt - Topology.
Những bề mặt giới hạn nằm cạnh nhau chứa những bề mặt hoặc một phần bề
mặt của chi tiết thiết kế được gọi là một nhóm bề mặt hoặc Topology của chi 
tiết thiết kế. Trong phạm vi nhóm bề mặt, những bề mặt chứa đường viền phải 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phù hợp.

2.3.4.1 Không gián đoạn.

Thí dụ: Vị trí gián đoạn.

2.3.4.2 Phân nhánh

Để đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết 
của nhóm bề mặt Topology, mỗi 
đường viền bên trong của bề mặt 
phải có độ tiếp giáp chính xác và
rõ

Thí dụ: Bề mặt tiếp giáp hình chữ T.
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2.3.4.3 Hướng đường trực giao của bề mặt 
cùng đặc tính.
Diễn tả vấn đề:
Hướng những đường trực giao của bề mặt 
trong một nhóm Topology phải có cùng một 
đặc tính, thí dụ như cần định nghĩa chiều của 
công đoạn gia công phay, tạo bóng hiển thị chi 
tiết thiết kế, định hướng mặt cong hoặc định 
hướng và điểm cho thiết bị hoặc máy đo.

Thí dụ: Chỉnh lại hướng đường trực giao của bề mặt.

2.3.5 Solid B-Rep.

2.3.5.1 Những yếu tố tổng quát cửa Solid B-Rep.
Diễn tả vấn đề:
Khi chuyển đổi mô hình 3D hình khối qua những cổng trung tính, thí
dụ như tiêu chuẩn STEP, hình khối 3D sẽ được chuyển qua những bề
mặt bao tượng trưng B-Rep (Boundary Representation) và được giới 
hạn bằng những bề mặt (Faces). Những mặt này nằm trên những bề
mặt chuẩn và nơi tiếp giáp sẽ là những đường viền. Chính vì thế chất 
lượng hình khối CAD chính là chất lượng của những nhóm bề mặt.
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Thí dụ: Hình khối nhỏ Mini-element.
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2.3.6 Chi tiết của bản vẽ.

2.3.6.1 Mini - elemente

2.3.6.2 Những chi tiết hình học giống nhau hoặc gần giống nhau.

2.3.6.3 Chuyển đổi mô hình với tiêu chuẩn IGES.
Những ký tự đặc biệt hoặc những dòng chữ dài trên 70 mẫu tự hoặc chữ nhiều 
hàng khi chuyển đổi qua một hệ thống CAD khác thường gây rất nhiều khó khăn. 

2.4 Quản lý và tổ chức chất lượng CAD

2.4.1 Thông tin về tổ chức, tên của mô hình CAD.
2.4.2 Cấu tạo của mô hình CAD.

Cấu tạo mô hình CAD có thể dựa theo những yếu tố:

• Dễ nhận biết, có thể đưa ra được chu kỳ thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn 
mô hình CAD.
• Mô hình 3D phải bảo đảm đạt những yêu cầu kỹ thuật định trong tiêu 
chuẩn, kể cả khi mô hình được chuyển đổi qua một hệ thống CAD khác.
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• Những chi tiết phụ phục vụ chi tiết chính của mô hình thiết kế nên 
được phân biệt rõ. Trong 3D, hình lưới, bề mặt, hình khối phải rõ ràng và
phù hợp với từng đặc tính riêng.
• Những phạm vi như trái, phải hoặc giữa của mô hình thiết kế nên được 
định rõ khi cần thiết.
• Trong mô hình, chi tiết thiết kế nên có thông tin về sự liên quan với 
những  bộ phận khác của nhóm chi tiết, chức năng kỹ thuật v.v…
• Trong mô hình, nên định rõ phạm vi  cấu hình bắt buộc phải giữ và
phạm vi chi tiết có thể được thay đổi.
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2.4.3 Bản vẽ
Những điểm dưới đây đề cập đến những yếu tố đánh giá riêng cho 

bản vẽ kỹ thuật trong CAD.
2.4.3.1 Hướng nhìn trong CAD (Views).

Đề nghị:
• Những hình chiếu của chi tiết thiết kế nên nằm trong phạm vi  bản vẽ
• Chi tiết bản vẽ cần thiết trong một hướng (View) nên được thiết kế trong 
chính hướng này khi điều kiện kỹ thuật cho phép.
• Những mặt cắt hoặc chi tiết phóng lớn nên cùng có một trục tọa độ của tọa 
độ hướng nhìn chính (View origin).
• Tỷ lệ của hướng nhìn có thể được thay đổi nhưng tỷ lệ của cấu hình chi tiết 
thiết kế không được thay đổi.Share bởi Advance Cad



2.4.3.2 Sự liên quan giữa bản vẽ và mô hình 3D.
Diễn tả vấn đề:
Một số những hệ thống CAD, thí dụ như hệ thống CATIA V4 
„Transparency“ cho phép chuyển hướng nhìn 3D qua đối tượng hình 
học trên bản vẽ 2D theo những phép chiếu khác nhau mà không cần 
tạo những đối tượng mới.

Đề nghị:
Khi bắt đầu thực hiện công trình thiết kế, nên thỏa thuận về hình thức 
bản vẽ của chi tiết thiết kế. Bản vẽ có thể gồm những đối tượng hình 
học riêng trong 2D hoặc từ những phép chiếu của mô hình 3D. Đối với 
cả hai trường hợp, chi tiết của mô hình 3D phải chính xác và quan trọng 
nhất là bản vẽ 2D và mô hình 3D không được mâu thuẫn nhau.

2.4.3.3 Ghi chú nguồn hệ thống CAD.

2.4.3.4 Thông tin về ngân hàng dữ liệu và thư viện.
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2.4.4 Hình khối Solids
2.4.4.1 Khả năng tạo lại cấu hình.
Diễn tả vấn đề:
Một số hệ thống CAD không tự động cập nhật hình khối thiết kế khi 
những hình khối này được sửa đổi. Việc sửa đổi cấu hình có thể hiển thị
rõ trên màn hình nhưng việc cập nhật vào mô hình CAD phải thực hiện 
riêng từ người thiết kế.

2.4.4.3 Cấu trúc của hình khối Solids.
2.4.4.3.1 Ưu tiên sử dụng đối tượng hình học cơ bản (canonic).

Chi tiết thiết kế được tạo thành từ những đối tượng hình học cơ bản 
canonic thường phù hợp với yêu cầu thiết kế và đáp ứng được nhu cầu 
sửa đổi. Thí dụ như những khối ống, khối vuông, khối cầu, khối vòng, 
khối được tạo từ những đường viền quay quanh một trục hoặc những 
khối có đường viền là những vòng cung, đường thẳng v.v...

2.4.4.3.2 Ưu tiên cho cấu hình đặc trưng (Formfeatures).
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Kỹ thuật cấu hình đặc trưng Formfeatures diễn tả những đối tượng hình học và ý nghĩa của 
từng nhu cầu thiết kế, thí dụ như sử dụng lỗ khoan thay vì sử dụng hình khối ống, sử
dụng không gian trống thay vì sử dụng khối vuông v.v...
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Thí dụ về mảng bề mặt trong thiết kế.
Trích: Lifecycle Simulation - Siemens PLM Software –

Image courtesy of Ford Motor Co. 116
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Thí dụ về mảng bề mặt trong thiết kế.
Trích: Lifecycle Simulation - Siemens PLM Software –

Image courtesy of DaimlerChrysler.
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Trích: Lifecycle Simulation - Siemens PLM Software –

Xin cám ơn sự quan tâm của anh chị. 118
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