ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﺬﺍﺭی
ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
۱ــ اﻧﺪازهﮔﺬاریﻫﺎی وﻳﮋه را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
۲ــ اﻧﺪازه ﮔﺬاریﻫﺎی وﻳﮋه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

۱ــ۱۰ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری
داﻣﻨﻪی اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت زﻳﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد.
در واﻗﻊ ،اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺪازهﮔﺬاریﻫﺎﻳﯽ وﻳﮋه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار

زﻳﺮ اﺳﺖ.
۱ــ۱ــ۱۰ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ :در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪازه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻳﮏ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن،
اﻧﺪازهﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱۰ــ ﺧﻂﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪی  ۴۰ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ.

۱۴۱

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازهی ﻋﻤﻮدی  ۱۰۰از
ﻣﺒﻨﺎی اﻓﻘﯽ و اﻧﺪازه ی اﻓﻘﯽ  ۸۳از ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻮدی ﺳﻨﺠﻴﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ.
۲ــ۱ــ۱۰ــ ﺿﺨﺎﻣﺖ :اﮔﺮ ﻗﻄﻌﻪای دارای ﺿﺨﺎﻣﺖ

ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻤﻪ و ورق ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺣﺬف ﺷﻮد .آن وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺿﺨﺎﻣﺖ را روی ﻧﻘﺸﻪی ﺳﻄﺤﯽ
آن ﻧﻮﺷﺖ )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۲ــ۱۰ــ ﻗﻼب ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۰

۳ــ۱ــ۱۰ــ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮد ﺷﺪه :در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان
وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ را ،وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺪازهﮔﺬاری

ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۰ــ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻓﻮﻻدی

۱۴۲

اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎع
اﻳﻦ ﻗﻮسﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۴ــ ۱ــ ۱۰ــ زاوﻳﻪ :زاوﻳﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﺗﻮان ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۴ــ ،۱۰اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺮد.
دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺧﻂ اﻧﺪازه
اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن رأس زاوﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۵ــ۱ــ۱۰ــ ﮐﻤـﺎن ،زاوﻳـﻪ ،وﺗـﺮ :ﻧـﻮﺷﺘﻦ اﻧـﺪازهی
ﮐﻤﺎن ،زاوﻳﻪ و وﺗﺮ روی داﻳﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ۵ــ ۱۰اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱۰ــ زاوﻳﻪﻫﺎ

زاوﻳﻪ

زاوﻳﻪ

وﺗﺮ

زاوﻳﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺣﺪود

زاوﻳﻪ

ﮐﻤﺎن
ﺷﮑﻞ  ۵ــ۱۰ــ زاوﻳﻪ و ﮐﻤﺎن

۱۴۳

۶ــ۱ــ۱۰ــ ﮐﺮه :ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺮه ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺮف
 Sاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۱۰

در اﻳﻦ ﻣﻮرد دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازهی ﺷﻌﺎع و ﻳﺎ
ﻗﻄﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۱۰ــ  ،aدرﭘﻮش ﺑﺮﻧﺰی ــ  ،bدﺳﺘﮕﻴﺮه ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و ﻓﻮﻻد

 ۷ــ۱ــ۱۰ــ اﺟﺰای ﻳﮑﺴﺎن :ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﺬاری
اﺟﺰاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﮑﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
۷ــ ،۱۰از  aﺗﺎ  cﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 aــ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای  ۵ﺳﻮراخ اﺳﺖ.

 bــ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ  ۱۳ﺳﻮراخ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ۱۲
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻮراخﻫﺎ اﺳﺖ.
 cــ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪی ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎج داﻳﺮه اﺳﺖ ،ﺑﺎ  ۷ﺳﻮراخ
و  ۶ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺮاﺑﺮ.

ﺷﮑﻞ ۷ــ۱۰ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺟﺰءﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن

۱۴۴

اداﻣﻪی ﺷﮑﻞ ۷ــ۱۰ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺟﺰءﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎن

۷ــ۱ــ۱۰ــ اﻧﺪازهی اﺿﺎﻓﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺪدی را داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آنﮐﻪ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﺳﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۱۰
ــ از اﺷﺘﺒﺎه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ــ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪای را ﻣﯽدﻫﺪ.
ــ در ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )ﻣﺜ ًﻼ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه آن
را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ(.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۱۰ــ اﻧﺪازهی اﺿﺎﻓﯽ

 ۹ــ  ۱ــ  ۱۰ــ ﻣﻮارد ﺗﮑﺮاری:
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﮑﺮاری ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺷﮑﻞ ۹ــ ،۱۰ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازه را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ ۹ــ۱۰ــ ﺟﺰءﻫﺎی ﺗﮑﺮاری

۱۴۵

اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮارد ﺗﮑﺮاری ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺿﺮﺑﺪر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۱۰ــ ﺟﺰءﻫﺎی ﺗﮑﺮاری

۹ــ۱ــ۱۰ــ ﺣﺮوف :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮوف از
ﺷﻠﻮغﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ در زﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻی
ﺟﺪول ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮوف را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۱۰ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف

۱۰ــ۱ــ۱۰ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻨﺎ :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮان ،اﻧﺪازهﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی دﻳﮕﺮی از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ
داد )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۱۰ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻨﺎ

۱۴۶

۱۰ــ۱ــ۱۰ــ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ :۱ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﺬاری
ﺑﻪ روش ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ.(۱۰
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻤﮑﻦ ،در ﻳﮏ
ﺟﺪول ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺒﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﻢ در ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
و ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۱۰ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺘﺼﺎت ،ﻣﺒﺪأ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﮔﻮﺷﻪی ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ.

۲ــ۱۰ــ آج

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ۱۰ــ آج ــ  ،aﭘﻴﭻ ﻓﻮﻻدی اﻧﺒﺮ ﻗﻔﻠﯽ ــ  ،bﭘﻴﭻ ﺑﺮﻧﺰی

ﺑﺮای آج ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺎم  ۱اﺳﺖ.

۲

آج ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻇﺮﻳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ روی ﻗﻄﻌﺎت
اﺳﺘﻮاﻧﻪای و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮕﻴﺮه ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن زده ﻣﯽﺷﻮد .آج
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ.(۱۰
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان از رﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ آج
ﺧﻮدداری ﮐﺮد .در ﺷﮑﻞ ﮔﺎم آج  ۱و زاوﻳﻪی آن  ۴۵درﺟﻪ اﺳﺖ.

۳ــ۱۰ــ ﺗﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ
ﺗﺨﺖﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد آﭼﺎرﺧﻮر،
ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺎزک ﺿﺮﺑﺪری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازهی ﺗﺨﺖﺷﺪﮔﯽ را
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻤﺎی دﻳﮕﺮ داد )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۱۵ــ۱۰ــ ﺗﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ
۱ــ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽCoordinative :

۲ــ آج:

knurl

۱۴۷

۴ــ۱۰ــ ﭘﺦ

۱

ﺑﺮای از ﺑﻴﻦﺑﺮدن ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﭘﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن اﻳﺠﺎد ﭘﺦ در ﺷﺮوع دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻳﮏ ﭘﻴﭻ ﻳﺎ ﻣﻬﺮه
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای راﺣﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻴﭻ ﻻزم اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ

ﺳﺮ ﭼﮑﺶ

ﭘﻴﭻ

اﺳﺘﻮاﻧﻪ

۱۶ــ.(۱۰
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ  ۴۵درﺟﻪ ،اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای زاوﻳﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎری
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

ﭘﺦ

ﭘﺦ

ﭘﺦ

ﺷﮑﻞ ۱۶ــ۱۰ــ ﭘﺦ

۵ــ۱۰ــ ﮔﻮﺷﻪ

۲

در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮاﻗﻊ و ﺑﺮای از ﺑﻴﻦﺑﺮدن ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﻴﺰ و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻗﻄﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ
را ﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮد ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏاﻧﺪ
)ﺷﮑﻞ ۱۷ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۱۰ــ  ،aﭼﺮخ دﺳﺘﮕﻴﺮه ــ  ،bﺑﺪﻧﻪی ﭘﻤﭗ ﭼﺪﻧﯽ
۱ــ ﭘﺦchamfer :
۲ــ ﮔﻮﺷﻪ ،ﻓﻴﻠﺖ ،راﮐﻮردracord, Fillet :

۱۴۸

ﭘﻤﭗ

اداﻣﻪی ﺷﮑﻞ ۱۷ــ۱۰

ﮔﻮﺷﻪ را ﻓﻴﻠﺖ ﻳﺎ راﮐﻮرد ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی
رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی از ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻌﺎع ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ را روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻓﻘﻂ در ﺟﺎﻳﯽ،

ﻣﺜ ًﻼ ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮد ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  ۲ﻳﺎ
راﮐﻮردﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  .۲/۵ﻧﻘﺸﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪی ۱۸ــ ۱۰را ،ﮐﻪ در آن ﻣﻮاردی
از اﻧﺪازهﮔﺬاری دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ دﻗّﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۱۸ــ۱۰ــ ﻗﻄﻌﻪی اﺗﺼﺎل ﭼﺪﻧﯽ

۱۴۹

ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ
۱ــ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﻧﺪازهﻫﺎ ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان از اﻧﺪازهﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۲ــ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﺮه از ﺣﺮف  Sﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  Rﻳﺎ ∅ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
 ۳ــ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﮑﺮاری را ﺳﺎده ﮐﺮد.
اﺿﺎﻓﯽ
ِ
۴ــ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺷﺘﺒﺎه ،دادن اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ از ،ﻳﮏ اﻧﺪازهی
ﻣﻨﺪرج در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۵ــ در ﻧﻘﺸﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻄﺢ آجدار ،آجزده ﻣﯽﺷﻮد.
۶ــ ﺷﻌﺎع ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ را ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﮔﺮ ﻗﻄﻌﻪی دارای ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻤﻪ( ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد؟
۳ــ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮد ﺷﺪه و ﻧﺤﻮهی از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﻴﺰی آنﻫﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
۴ــ زاوﻳﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد؟
۵ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺪازهﮔﺬاری زاوﻳﻪ ،ﮐﻤﺎن و وﺗﺮ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۶ــ ﮐﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد؟
۷ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﻳﮏﺳﺎن در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
۸ــ در ﻣﻮرد اﻧﺪازهی اﺿﺎﻓﯽ ،ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۹ــ از ﺣﺮف ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﻧﺪازهﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۱۰ــ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ و اﻧﺪازهﮔﺬاری آج ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۱۱ــ ﺗﺨﺖﺷﺪﮔﯽ روی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد؟
۱۲ــ ﭘﺦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص آن ﭼﻴﺴﺖ؟
۱۳ــ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﺍﺭﺯﺵﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
۱ــ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد داده ﺷﺪه در ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺪازه ﮔﺬاری ﻗﺴﻤﺖ دوم را ﺑﺎ دﻗﺖ روی ﮐﺎﻏﺬ A ۴

و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻠﻴﻪی

ﻗﻮاﻋﺪ ،ﻣﺠﺪد ًا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ  ۱۹ــ ۱۰و ﮐﻠﻴﻪی ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻣﯽآﻳﺪ ،ﻳﮏ ﮐﭙﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎوی
و ﻳﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺪام روی ﻳﮏ ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ  A۴و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.
۱۵۰

اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۱

ﺷﮑﻞ ۱۹ــ۱۰
ﺟﻨﺲ :ﭼﺪن
ﻧﺎم :ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن
ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :
اﻧﺪازهﮔﺬاری روی ﺷﮑﻞ

۱ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری روی ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب
ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺪازهﮔﺬاریﻫﺎ ،ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ
درﺳﺘﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۵۱

۳ــ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺶ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﺳﺘﺎد ،ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ۱۰را اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۰ــ۱۰
ﺟﻨﺲ :ﻓﻮﻻد
ﮐﻠﻔﺘﯽ ورق ۱۰

۱۵۲

ﻧﺎم :دﻳﻮاره
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ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :
اﻧﺪازهﮔﺬاری

۴ــ ﺷﮑﻞﻫﺎی ۲۱ــ ۱۰و ۲۲ــ ۱۰را ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ دﻳﺪ اﺳﺘﺎد
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۱ــ۱۰
ﺟﻨﺲ :ﭼﺪن

ﻧﺎم :راﺑﻂ

ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

اﻧﺪازه ﮔﺬاری

۱۵۳

ﺷﮑﻞ ۲۲ــ۱۰
ﺟﻨﺲ :آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

۱۵۴

ﻧﺎم :ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﻘﻴﺎس١:٢ :

اﻧﺪازهﮔﺬاری

۵ــ ﺷﮑﻞ ۲۳ــ ۱۰را اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۳ــ۱۰
ﺟﻨﺲ :ﻓﻮﻻد

ﻧﺎم :ﺷﺎﺳﯽ

ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

اﻧﺪازهﮔﺬاری

۱۵۵

۶ــ ﺷﮑﻞ ۲۴ــ ۱۰را ﺑﺎ ﻓﺮض آنﮐﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ  ١:٢اﺳﺖ ،اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد درﺳﺘﯽ اﻧﺪازهﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲۴ــ۱۰
ﺟﻨﺲ :آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ

۱۵۶

ﻧﺎم :درﭘﻮش

ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

اﻧﺪازهﮔﺬاری

۷ــ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ دلﺧﻮاه ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
۱ــ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ در ﻣﻮرد اﻧﺪازهﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺪام اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد؟
۲ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮردی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﺬاری اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
۳ــ ﭼﺮا در ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﮔﺮد ﺷﻮﻧﺪ؟

۱۵۷

