




.مقدمه

.اجزاي اندازه گذاري

.اندازه گذاري ويژگي هاي يك جسم

.محل قرارگيري اندازه ها





اطالعات
ن ن آ ف

طراحي
منتقل شده نتيجه

از شماتيك

فرآيند

ي ر
يك قطعه

شماتيكي از
ايده ها

.شكل رسم نماها تهيه 
نقشهها

.اندازه، موقعيت -1اندازه گذاري
.اطالعات غيرگرافيكي-2

نقشه ها
ي ي ر ير

ساخت



عبارت است از فرآيند مشخص كردن اطالعات قطعه با   اندازه گذاري
.نوشته هاو عالئم،شكل هااستفاده از

:ازعبارتنداطالعاتاين
.قطعاتموقعيتواندازه-1 يوز1 و
.قطعات جنس -2
ا3 اا ن

در اين درس
.نيازمورداعداد-3
.سطوح پرداخت نوع -4
.ساخت فرآيند -5
.هندسيوابعاديتلورانس-6 س يور يوب



كت1 ات ا تان ISOJISا .JISوISOاستانداردهاي:متريكسيستم-1
32, 32.5, 32.55, 0.5 (not .5). مثال

در اين
درس

.عشاري-اينچيسيستم-2 .عشارياينچيسيستم2
0.25 (not .25), 5.375. مثال

.كسري -اينچي سيستم -3

4
1

8
35, مثال





.رابط اندازه ز ر
رسم شوند، 4Hبا مداد .خط اندازه

ت طضخا خط ك )همراه با سهم يا پيكان(
هادي .خط

يك سوم خطوط:ضخامت
.اصلي

.خط هادي

.عدد اندازه ز
با مداد :نوشته ها

.نوشته هاي محلي -
كل شتهها ن

2Hنوشته شوند.

.نوشته هاي كلي-



.نشان دهنده قسمت هايي از جسم است كه بايد اندازه گذاري شوند



 قرارآنروي بر اندازهعددواستاندازه يكطولوراستادهندهنشان
.مي گيرد

10 27

13

43



 يكياولويت ترتيببهكهمي شودمشخصپيكانياسهمبااندازهخطسردو
.است E تا A حالت هاي از

A

B

C

D

E

.Eبه Aاز:ترتيب اولويت



 نقشهخطوط ضخامتونقشهكوچكيوبزرگي بامتناسببايستيسهماندازه
.باشد

3a

a

15°



  محلييادداشتيكباكهاستجسمقسمتيكازجزيياتيدهندهنشان
.مي باشد همراه

10 27 10 Drill, 2 Holes

R16R16

13

43





.دهيدادامهميليمتر2اندازه،خط)آخرين(ازپسرااندازهرابط .دهيد ادامهميليمتر2اندازه،خط )آخرين(ازپسرااندازهرابط

ل 2فا
رايج اشتباه

mm2حدودفاصله



.نشكنيدجسم،خطوط قطعهنگامدررااندازهرابط

يجاشتباه رايج ر ب
پيوسته



.بسيار نزديك به يكديگر و نما قرار گيرند نبايدخطوط اندازه 

دو برابرحداقليك فاصله
.ارتفاع يك حرف قرار دهيد

16

11 3435

يك برابرحداقليك فاصله
.ارتفاع يك حرف قرار دهيد



3~2.5 بين اعداد ارتفاع mm مي شود پيشنهاد . 
1 تقريباً فاصله در را اعداد mm دو وسط در و اندازه خط باالي در  
ط ااندازا دق .دهيدقراراندازهرابط

اشتباه رايج
1

34

11

1

34



  در راآنها،ندارد وجودسهم هايااندازهعدد برايكافيفضايكههنگامي
.دهيد قرار اندازه رابط دو بيرون

عدد اندازه فضاي كافي  وجود سهم هافضاي كافي براي

16 25 1

ي زي
وجود ندارد

ي بر ي وجوهمي
ندارد

1 116.2516.25 1 1 1

or



:مي كننداتخاذرازير واحدهايISOوJISاستاندارد

بولز  واحدعالمت كردنمشخصبدونوميليمتربرحسبطولاندازه ربر ي ونوي نصب ور
“mm” مي باشد.

ويز  الزم،صورت در(”o“عالمتباهمراهودرجهحسببرزاويهاندازه زمورر(برورجببرز
.)شوند استفاده يكديگر با بايد نيز ثانيه و دقيقه



)Aligned Method(روش هم تراز  - 1
  و پايين سمت از خواندن قابل كه مي گيرد قرار بنحوي اندازه عدد

شوندنوشتهاندازهخطچپسمتياباالدر(باشندنقشهراست )م .)مي شوند نوشتهاندازهخطچپسمت ياباالدر(باشندنقشهراست

)Unidirectional method(روش تك جهتي  -2
ا  خواندن قابل نقشهپايينازتنهاكهمي گيردقراربنحوياندازهعدد

.باشند

نقشههاهرگز از گروه يك يا و نقشه يك در سيستم دو نكنيداز استفاده استفاده نكنيد از دو سيستم در يك نقشه و يا يك گروه از نقشه هاهرگز
)JIS Z8317.(
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.به ويژگي مورد نظر و در خارج نما قرار دهيدنزديكنوشته ها را ر يو يز ر ر رج ر و ر ور ي ويژ ب

.خوانده شوندبطور افقينوشته ها بايد همواره

ا ا ا اش
10 Drill

اشتباهات رايج
10 Drill

≈ 10mm D
ril

l

≈ 10mm

10
 Dخيلي دور





ارياز كه موقعيت و اندازهبهمربوطاطالعاتكردناضافه:اندازه گذاريازهدف از ناا الر ازبربوا يوا و
.مي باشند نياز مورد شيء، ساخت براي

:بايستياطالعاتاين

.واضح
.كامل
:كنندهآسان :كنندهآسان

.ساخت روش-
.اندازهگيريروش- .اندازه گيريروش



مثال
L L

قطعه 
طراحي شده

L
L

L
L

S L

S
قطعهاينساختبراي
S...بدانيم است الزم

.قطعهضخامتوعمق،پهنا-1
S.سوراخ هاعمقوقطر-2 خقور ور
.سوراخ ها موقعيت -3

“S”ه داندازهدهاشا دا Sدارد اندازهبعدبهاشاره.
“L” دارد موقيعت بعد به اشاره.



رر زاويهرأس مركز بهكهمدوراندازهخطاز زاويهيكاندازه گذاريبراي وز ززز سر ور ز
.كنيد استفاده است، شده زده

اشتباه رايج



كمان در نمايي كه شكل واقعي آنها ظـاهر   شعاع براي اندازه گذاري كمان، 
ش ا ا .مي شود، نشان داده مي شودش

آنكهكندتأكيدتاميشودگذاشته”R“حرفعدد،ازقبلهميشه  آنكهكند تأكيدتامي شودگذاشتهR حرفعدد،ازقبلهميشه
.است كمان يك شعاع اندازة

or



 داخل در بايستي پيكان و اندازه عدد كافي، فضاي وجود صورت در
.باشندكمان

فضاي كافي
براي هر دو

فضاي كافي
براي تنها پيكان

فضاي ناكافي
و.براي هر د 

R 62 5

شكل اندازه را به بيرون
منتقل كنيد

شكل اندازه و پيكان را به
بيرون منتقل كنيد

R 62.5

R 6.5
R 58 5R 58.5



  درجه 60 تا 30 حدود زاويه يك در و مايل و شعاعي بايد هادي خط
ت باشدافقبهن  .باشدافقبهنسبت

ا ا اشتباه رايجاش
R62.5 R62.5R62.5

R62.5

R62 5R62 5 R62.5R62.5



  ديگر با آن تداخل يا نقشه از خارج در كمان مركز قرارگيري صورت در
.كنيد استفادهشدهكوتاه شعاعياندازهخط از نماها،

1روش 

كاغذ نقشه كشي



  ديگر با آن تداخل يا نقشه از خارج در كمان مركز قرارگيري صورت در
.كنيد استفادهشدهكوتاه شعاعياندازهخط از نماها،

2روش 

كاغذ نقشه كشي



  مشخص آن محل در نوشته يك از استفاده با تنها را انحنا يك شعاع
د .كنيدك
ننم  كردحذف را اندازهمي توانهستند،يكسان اندازهدارايانحناهاتماماگر ي
.كنيم اضافه زير صورت به نوشته يك كه است الزم ولي

“All fillets and rounds are Rxx ”
R6.5

  All fillets and rounds are Rxx.

R12

NOTE:
All fillets and rounds are R6.5

كشي نقشه كاغذ
unless otherwise specified.

NOTE:
All fillets and rounds are R6.5



 اندازه كه است نياز و است شده تشكيل كمان چند يا دو از منحني يك
.شودمشخصكمانهرمركزمحلوشعاع

اشتباه رايج
نقطه مماس



.ارتفاعو  قطرابعاد اندازه عبارتند از 
  در و استوانه مركز خطوط توسطبايستي حتماً استوانه، مكاني موقعيت

.شودانجامآندايره اينماي

روش

يي منير وج

روش
اندازه گيري 

سوراخ موقعيت سوراخموقعيت
نسبت به سطح  

.مبنا



φ“عالمت با همراه بايد استوانه قطر ،طولي نماي يك در   از قبل در ”
.شودبياناندازهعدد

00 0

φ
10

φ
70



.عمق و قطر از عبارتند اندازه ابعاد
  نمايدرو سوراخمركزخطوطتوسطبايستيحتماًمحلكردنمشخص
.شودانجامآندايرهاي .شودانجامآندايره اي

روش
اندازه گيرياندازهگيري

موقعيت سوراخ
ط

موقعيت دو سوراخ
.نسبت به هم 

نسبت به سطح 
.مبنا



  در سوراخ عمق و قطر كردن مشخص براي محلي نوشته و هادي خط از
.كنيداستفادهدايره اينماي

كور-2 سوراخ اخ-1 يسو تاس س

φ xx, yy Deep

سوراخ كور 2 سرتاسريسوراخ-1

φ xx

عمقعمق
سوراخ



استفاده از خطوط رابط 
و اندازه

استفاده از خط اندازه
قطري

استفاده از خط هادي و
نوشته

φ xx



اشتباهات رايج
φ xx φ xx

φ xx
φ xx φ xx

Rxx

φ xx

φ xx



.كنيد استفاده پخ زاويه و طول دادن نشان براي نوشته و هادي خط از

S
S  θ

درجه 45براي يك پخ 
or

S  SCS



.بر اساس روشي كه كارخانه سازنده استفاده مي كند، اندازه گذاري شود

φ
R12

φ 12 فاصله مركز تا مركز

21

5



.بر اساس روشي كه كارخانه سازنده استفاده مي كند، اندازه گذاري شود

R12

12

21

فاصله مركز تا مركز

5



.بر اساس روشي كه كارخانه سازنده استفاده مي كند، اندازه گذاري شود

R12R12

12
2116 2116



.بر اساس روشي كه كارخانه سازنده استفاده مي كند، اندازه گذاري شود

R12R12

12

2727

زا ا ش له فاصله برش ابزارفا



 قرار كه قطعاتي ديگراستاندارداندازه هاي براساس بايد اندازه گذاري
.مي باشد شده، استفاده ساخت روش براساس يا و شوند مونتاژ است

پين
)استانداردقطعه(

25



 قرار كه قطعاتي ديگراستاندارداندازه هاي براساس بايد اندازه گذاري
.مي باشد شده، استفاده ساخت روش براساس يا و شوند مونتاژ است

2020





. خط اندازه را قطع كنند نبايدرابط هاي اندازه و خطوط هادي  -1

ضعيفف خوب



 اندازه گذاري است قرار جاييكه از فاصله نزديكترين از بايد اندازه رابط هاي -2
.شوندرسمشود،

ضعيفف خوب



 خطوط با برخورد در مي توانند داخلي ويژگي هاي براي اندازه رابط هاي -3
.كنندعبورخاليفضايگذاشتنبدونمرئي،

ا اشتباها صحيح



.نكنيد استفاده رابط خطوط بعنوان اندازه و تقارن ،جسم خطوط از هرگز -4

ضعيفف خوب



.كنيد اجتناب نامرئي خطوط اندازه گذاري از -5

ضعيف خوب



 به داخل در آن ها دادن قرار آنكه مگر دهيد، قرار نما از خارج را اندازه ها -6
كاف كك .كندكمكنقشهبيشترشفافيت

ضعيف خوب



 به داخل در آن ها دادن قرار آنكه مگر دهيد، قرار نما از خارج را اندازه ها -6
كاف كك

JUST OK !!! BETTER

.كندكمكنقشهبيشترشفافيت

JUST OK !!! BETTER



  ويژگي هاي يا شكل معرف بخوبي كه كنيد اعمال نمايي در را اندازه گذاري
.باشدجسميك

ف ض ضعيفخ خوب



.باشند شده گروه بندي و خط يك در المكان حتي بايد اندازه خطوط -8

ف ض ضعيفخ خوب



.نكنيد تكرار را اندازه اي يك -9

ضعيف خوب



زنجيري موازي

تركيبي


