
  ۱۴۱  

فصل دهم

اندازه گذاری
بخش دوم

هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:
۱ــ اندازه گذاری های ويژه را معرفی کند. 
۲ ــ اندازه گذاری های ويژه را انجام دهد. 

ـ  ۱۰ــ اندازه گذاری  ۱ ـ
مربوط  امر  اين  است.  گسترده  بسيار  بحث  اين  دامنه ی 
دارد.  وجود  صنعتی  قطعه های  در  که  است  زيادی  جزئيات  به 
از  استفاده  به  وادار  را  ما  که  است  قطعه  شرايط  اين  واقع،  در 
اندازه گذاری هايی ويژه می کند. برخی از حالت های مهم تر به قرار 

زير است.
که  شرايطی  در  مبنايی:  اندازه گذاری  ۱ ــ۱ ــ۱۰ ــ 
تعداد اندازه زياد باشد و يا مبنای خاصی مورد نظر است، از آن 
استفاده می شود. پس يک مبنا تعريف می شود و بعد با توجه به آن، 

اندازه ها را می نويسيم (شکل ۱ ــ۱۰).

شکل ۱ــ۱۰ــ خط های مبنا هرکدام تا خط لبه، به ميزان اوليه ی ۴۰ فاصله دارند.



  ۱۴۲  

از   ۱۰۰ عمودی  اندازه ی  که  می شود  ديده  نمونه  برای 
سنجيده  عمودی  مبنای  از   ۸۳ افقی  اندازه ی  و  افقی  مبنای 

شده اند. 
ضخامت  دارای  قطعه ای  اگر  ضخامت:  ۲ ــ۱ ــ۱۰ ــ 

تصوير  يک  است  ممکن  ورق،  و  تسمه  مانند  باشد،  يک نواخت 
حذف شود. آن وقت می توان ضخامت را روی نقشه ی سطحی 

آن نوشت (شکل ۲ ــ۱۰).

۳ ــ۱ ــ۱۰ ــ گوشه های گرد شده: در اين مورد می توان 
وضعيت اوليه را، وقتی هنوز گوشه  گرد نشده است، اندازه گذاری 

کرد (شکل ۳ ــ۱۰). 

شکل ۲ــ۱۰ــ قالب فوالدی با ضخامت ۱۰

شکل ۳ــ۱۰ــ شابلون فوالدی



  ۱۴۳  

اين کار برای از بين بردن لبه های تيز، مناسب است. شعاع 
اين قوس ها ممکن است خيلی بزرگ باشد. 

مختلف  شرايط  در  را  زاويه  زاويه:  ۴ ــ۱ ــ۱۰ ــ 
می توان، مطابق شکل ۴ ــ۱۰، اندازه گذاری کرد. 

دقت کنيد که در هر حال مرکز کمانی که معرف خط اندازه 
است بايد همان رأس زاويه باشد. 

ـ۱ ــ۱۰ ــ کمـان، زاويـه، وتـر: نـوشتن انـدازه ی   ۵      ـ 
کمان، زاويه و وتر روی دايره مانند شکل ۵ ــ۱۰ است. 

شکل ۴ــ۱۰ــ زاويه ها

شکل ۵ ــ۱۰ــ زاويه و کمان

زاويهزاويه

زاويه با قيد حدود وتر

کمانزاويه



  ۱۴۴  

۶   ــ۱ ــ۱۰ ــ کره: برای اندازه گذاری کره بايد از حرف 
S استفاده کرد (شکل ۶ ــ۱۰).   

در اين مورد ديده می شود که می توان اندازه ی شعاع و يا 
قطر را مشخص کرد. 

شکل ۶ ــ۱۰ــ a، درپوش برنزی ــ b، دستگيره پالستيک و فوالد

اندازه گذاری  برای  يکسان:  اجزای  ۷   ــ۱ ــ۱۰ ــ 
اجزائی که مانند هم و در نتيجه تکراری هستند، می توان مانند شکل 

۷ ــ۱۰، از a تا c عمل کرد. 
اضافه می شود: 

a ــ يک قطعه ی مستقيم است که دارای ۵ سوراخ است. 

 ۱۲ نتيجه  در  و  سوراخ   ۱۳ با  طوالنی  قطعه ی  يک  ــ   b
فاصله ی برابر بين سوراخ ها است. 

c ــ يک قطعه ی کمانی به نام تاج دايره است، با ۷ سوراخ 
و ۶ فاصله ی برابر.

شکل ۷ــ۱۰ــ اندازه گذاری جزء های يکسان



  ۱۴۵  

ـ  ۱ ــ۱۰ ــ اندازه ی اضافه: در صورتی که نياز باشد  ۷  ـ
می توان عددی را داخل پرانتز معرفی کرد که با آن که اضافی است 

می تواند دارای سه مزيت باشد (شکل ۸  ــ۱۰).
ــ از اشتباه احتمالی جلوگيری می کند. 

ــ اطالعات اوليه ای را می دهد. 
ــ در بازرسی های بعدی مهم است (مثًال سفارش دهنده آن 

را کنترل می کند). 

ادامه ی شکل ۷ــ۱۰ــ اندازه گذاری جزء های يکسان

تکراری:  موارد  ۱ ــ۱۰ ــ  ـ   ۹ ـ
برای اندازه گذاری موضوعات تکراری، مطابق 
تنها  را  اندازه  می توان  ۹ ــ۱۰،  شکل  نمونه ی 

برای يک مورد نوشت.

شکل ۸ ــ۱۰ــ اندازه ی اضافی

شکل ۹ــ۱۰ــ جزء های تکراری 



  ۱۴۶  

البته اين در زمانی است که هيچ گونه ابهام و اشتباهی 
به وجود نيايد. ممکن است موارد تکراری مشابه را با يک 

نشانه ی ضربدر مشخص کنيم (شکل ۱۰ ــ۱۰). 

۹ ــ۱ ــ۱۰ ــ حروف: ممکن است به کمک حروف از 
شلوغ شدن نقشه جلوگيری کنيم و سپس در زير نقشه و يا باالی 

جدول مفهوم حروف را توضيح دهيم (شکل ۱۱ــ۱۰).

از  جلوگيری  برای  مبنا:  از  استفاده  ۱۰ــ۱ ــ۱۰ ــ 
شلوغی نقشه می توان، اندازه ها را به گونه ی ديگری از حالت مبنايی 

داد (شکل ۱۲ ــ۱۰). 

شکل ۱۰ــ۱۰ــ جزء های تکراری

شکل ۱۱ــ۱۰ــ استفاده از حروف

شکل ۱۲ــ۱۰ــ استفاده از مبنا



  ۱۴۷  

ـ  ۱ ــ۱۰ ــ مختصاتی۱: می توان برای اندازه گذاری  ۱۰ ـ
به روش مختصاتی هم عمل کرد (شکل ۱۳ ــ۱۰).

يک  در  ممکن،  مشخصات  و  مختصات  صورت  اين  در 
جدول مرتب خواهد شد. مبنا يا مبدأ مختصات هم در سمت پايين 

و چپ خواهد بود. 

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

۲ ــ۱۰ ــ آج۲
آج معموًال شيارهايی ظريف است که بيش تر روی قطعات 
استوانه ای و به منظور دستگيره برای چرخاندن زده می شود. آج 

شکل های گوناگون دارد (شکل ۱۴ ــ۱۰). 
آج   کامل  رسم  از  می توان  می شود،  ديده  که  گونه  همان 
خودداری کرد. در شکل گام آج ۱ و زاويه ی آن ۴۵ درجه است. 

برای آج مستقيم گام ۱ است. 

۳ ــ۱۰ ــ تخت شدگی
تخت کردن قسمتی از استوانه، به منظور ايجاد آچارخور، 
با خط نازک ضربدری مشخص می شود. اندازه ی تخت شدگی را 

بايد در نمای ديگر داد (شکل ۱۵ ــ۱۰).

Coordinative :۱ــ مختصاتی
knurl  :۲ ــ آج

شکل ۱۴ــ۱۰ــ آج ــ a، پيچ فوالدی انبر قفلی ــ b، پيچ برنزی

شکل ۱۵ــ۱۰ــ تخت شدگی



  ۱۴۸  

۴ ــ۱۰ ــ پخ۱
برای از بين بردن لبه های تيز می توان از پخ استفاده کرد. 
مهره  يا  پيچ  يک  دندانه های  شروع  در  پخ  ايجاد  آن  از  نمونه ای 
است. اين کار برای راحت تر شدن کاربرد پيچ الزم است (شکل 

۱۶ــ۱۰).
ديده می شود که در حالت ۴۵ درجه، اندازه گذاری می تواند 
شکل خاصی داشته باشد ولی برای زاويه های ديگر چنين کاری 

ممکن نيست. 

شکل ۱۶ــ۱۰ــ پخ

استوانه
پخ

سر چکشپيچ
پخ

پخ

۵   ــ۱۰ ــ گوشه۲
و  تيز  گوشه های  بين بردن  از  برای  و  مواقع  بسياری  در 
هم چنين افزايش استحکام قطعه و نيز ساده تر شدن ساخت، گوشه ها 
را گرد می کنند. اين گوشه های گرد شده معموًال خيلی کوچک اند 

(شکل ۱۷ ــ۱۰).

chamfer :۱ ــ پخ
racord, Fillet :۲ــ گوشه، فيلت، راکورد

شکل ۱۷ــ۱۰ــ a، چرخ دستگيره ــ b، بدنه ی پمپ چدنی 



  ۱۴۹  

قطعه های  در  می گويند.  هم  راکورد  يا  فيلت  را  گوشه 
ريخته گری از گوشه به مقدار زياد استفاده می شود. معمول است 
که شعاع گوشه ها را روی نقشه نوشته نمی نويسند. فقط در جايی، 

مثًال باالی جدول، نوشته می شود: گوشه های گرد شده برابر ۲ يا 
راکوردها برابر ۲/۵. نقشه ی نمونه ی ۱۸ ــ۱۰ را، که در آن مواردی 

از اندازه گذاری ديده می شود، با دّقت مالحظه کنيد. 

R3 گوشه های داده نشده

شکل ۱۸ــ۱۰ــ قطعه ی اتصال چدنی

ادامه ی شکل ۱۷ــ۱۰
 پمپ 



  ۱۵۰  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ در زمانی که شمار اندازه ها خيلی زياد است می توان از اندازه گذاری های مبنايی استفاده کرد. 
∅ استفاده می شود.  ۲ ــ برای اندازه گذاری کره از حرف S به همراه R يا 

۳ ــ می توان اندازه گذاری جزئيات تکراری را ساده کرد. 
۴ ــ می توان برای جلوگيری از اشتباه، دادن اطالعات اوليه و يا تأکيد برای بازرسی از، يک اندازه ی اضافِی 

مندرج در داخل پرانتز استفاده کرد. 
۵  ــ در نقشه، تنها قسمتی از سطح آج دار، آج زده می شود. 

۶ ــ شعاع گوشه ها معموًال روی نقشه نوشته نمی شود. 

                       خودآزمايی 

۱ ــ حالت های مختلف اندازه گذاری مبنايی را با رسم شکل توضيح دهيد. 
۲ ــ اگر قطعه ی دارای ضخامت يک نواخت باشد (مانند تسمه)، چگونه اندازه گذاری می شود؟ 

۳ ــ اندازه گذاری گوشه های گرد شده و نحوه ی از بين بردن تيزی آن ها، چگونه است؟ 
۴ ــ زاويه در شرايط مختلف چگونه اندازه گذاری می شود؟ 

۵  ــ با رسم شکل، چگونگی اندازه گذاری زاويه، کمان و وتر را شرح دهيد. 
۶ ــ کره چگونه اندازه گذاری می شود؟ 

۷ ــ با رسم شکل نشان دهيد که اجزای يک سان در حالت های مختلف چگونه مشخص می شوند؟ 
۸  ــ در مورد اندازه ی اضافی، با رسم شکل، توضيح دهيد. 

۹ ــ از حرف چگونه در اندازه گذاری استفاده می شود؟ 
۱۰ ــ در مورد چگونگی نمايش و اندازه گذاری آج توضيح دهيد. 

۱۱ ــ تخت شدگی روی استوانه برای چيست و چگونه اندازه گذاری می شود؟ 
۱۲ ــ پخ چگونه اندازه گذاری می شود؟ و حالت خاص آن چيست؟ 

۱۳ ــ گوشه ها را چگونه مشخص می کنند؟ 

            ارزش يابی عملی
۱ ــ تمامی موارد داده شده در مبحث اندازه گذاری قسمت دوم را با دقت روی کاغذ A۴  و با رعايت کليه ی 

قواعد، مجددًا رسم کنيد. 
ـ۱۰ و کليه ی شکل  هايی که پس از آن می آيد، يک کپی با اندازه ی مناسب، حداقل مساوی  ۲ ــ برای شکل ۱۹ـ 

و يا بزرگ تر، هر کدام روی يک برگ کاغذ A۴ و با حذف متن مربوط به آن تهيه و سپس اندازه گذاری کنيد. 



  ۱۵۱  

اين تمرين بايد دقيقًا تحت نظر استاد محترم انجام شود.۱

۱ ــ توجه شود که اندازه گذاری روی شکل های موجود در کتاب 
مطلقًا قابل قبول نخواهد بود و اندازه گذاری ها، مورد به مورد بايد از نظر 

درستی بازرسی شوند. 

شکل ۱۹ــ۱۰ 
جنس: چدن 
نام: ياتاقان

مقياس: ۱:۱
اندازه گذاری روی شکل



  ۱۵۲  

۳ ــ به ترتيب پيش و با مشورت استاد، شکل ۲۰ ــ۱۰ را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۰ــ۱۰
جنس: فوالد                               نام: ديواره                              مقياس: ۱:۱

کلفتی ورق ۱۰                          گوشه های داده نشده R2                            اندازه گذاری



  ۱۵۳  

۴ ــ شکل های ۲۱ ــ۱۰ و ۲۲ ــ۱۰ را پس از بررسی های الزم اندازه گذاری کنيد و سپس نتيجه را به ديد استاد 
برسانيد. 

شکل ۲۱ــ۱۰
جنس: چدن                    نام: رابط                   مقياس: ۱:۱                   اندازه گذاری



  ۱۵۴  

شکل ۲۲ــ۱۰
جنس: آلومينيم                     نام: بدنه                   مقياس: ١:٢                   اندازه گذاری



  ۱۵۵  

۵  ــ شکل ۲۳ ــ۱۰ را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۳ــ۱۰
جنس:  فوالد                 نام: شاسی                  مقياس: ۱:۱                 اندازه گذاری



  ۱۵۶  

۶ ــ شکل ۲۴ ــ ۱۰ را با فرض آن که مقياس ترسيم ١:٢ است، اندازه گذاری کنيد. 
سپس در مورد درستی اندازه گذاری ها با دوستان خود مشورت کنيد. 

شکل ۲۴ــ۱۰
جنس: آلومينيم                   نام: درپوش                   مقياس: ۱:۱                    اندازه گذاری



  ۱۵۷  

۷ ــ يک قطعه را به دل خواه طراحی و اندازه گذاری کنيد. 

                     تحقيق كنيد

۱ ــ برای بررسی کامل تر در مورد اندازه گذاری به کدام استاندارد بايد مراجعه شود؟ 
۲ ــ آيا می توانيد موردی را مشخص کنيد که در بحث های اندازه گذاری اين کتاب به آن اشاره نشده باشد؟ 

۳ ــ چرا در قطعه های ريخته گری بهتر است گوشه ها گرد شوند؟ 

 


