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شيب◄هاي◄نوع◄دوم◄◄
در برخي از اجسام، ممكن است تغيير شكل توسط چند صفحه و يا يك جسم 

ديگر به وقوع بپيوندد )شكل 3-17(.

براي تصويربرداري از اين جســم نيز همانند گذشــته عمل خواهيم كرد، ولي 
ســطح شــيب دار را بايد به نوعي در نماهاي مختلف بيابيم در اين جا از راه هاي 
مختلفي مي توانيم به اين مهم دست يابيم. بهترين و ساده ترين راه براي دست يابي 

به پاسخ، آناليز سطوح است.
با نام گذاري تك تك ســطوح و بــا بهره گيري از خطــوط رابط و كمكي، 

به سادگي عمل تصويربرداري را انجام خواهيم داد )شكل 3-18(.

شكل◄3-18

شكل◄3-17
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همان گونه كه مالحظه  كرديد در اين گونه از شيب ها، ما در هر سه  نما صفحه سطح شيب دار ديده مي شود كه هيچ  كدام 
از نماها با اندازه واقعي سطح شيبدار يكسان نيستند. 

تمرين: با در نظر گرفتن هر واحد به اندازه 10 ميلي متر، سه نماي هر يك از اجسام زير را در يك كاغذ A4 ميلي متري ◄◄
يا شطرنجي به صورت مجزا ترسيم كنيد.

شكل◄3-19
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1-4-3◄استوانه◄
در شــكل 20-3 چگونگي تصويربرداري از يك استوانه را مي بينيد. با توجه به 
شكل درمي يابيم  كه در هنگام ترسيم مقطع جسم، شعاع ديد ما تا قطر دايره را 
در بر مي گيرد و بدين ترتيب عرض مســتطيل نماي روبه روي استوانه به دست 

مي آيد و براي نماي جانبي نيز به  همين ترتيب عمل مي كنيم.

همچنيـن تركيب استوانه با ساير اجسام را در مجموعه شكل هاي 3-21 ، 3-22 
و 23-3 مشاهده مي كنيد.

شكل◄3-20

شكل◄21-3◄طريقه تصويربرداري از نماي جانبي

)شكل20-3 سه نماي استوانه به همراه تصوير مجسم در جعبه  تصويررا نشان مي دهد(.
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شكل◄22-3◄طريقه تصويربرداري از نماي باال

شكل◄23-3◄طريقه تصويربرداري از نماي روبه رو
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در شكل های زير استوانه با حجم ادغام شده است. سه نمای هر يك را ترسيم كنيد.
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2-4-3◄هرم◄
همان طور كه در شــكل 24-3 مالحظه مي كنيد، روش كار تصويربرداري مانند 
گذشته است و باز هم با بهره گيري از سه صفحه تصوير قائم و افق و نيم رخ كه 

همگي بر هم عمود هستند، مي توانيم سه نما از جسم را تهيه كنيم.
)به شكل هاي 5 و 4 و 3 و 2 و 1-25-3 نگاه كنيد و از آن ها با توجه به جهت 

ديد F سه نما ترسيم كنيد(.

شكل3-24

شكل3-25
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3-4-3◄مخروط◄
به شــكل  زير نگاه كنيد.  در اين شكل  چگونگي تصويربرداري از يك مخروط 

عمود كامل )شكل هاي26-3 و27-3( ناقص را مشاهده مي كنيد.

شكل◄26-3◄سه نماي يك مخروط 

شكل◄27-3◄سه نماي يك مخروط ناقص
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5-4-3◄كره
بعد از بررسي اجسام مختلف و تصويربرداري از آن ها، نوبت كره است.

همان گونه كه در فصل پيش مشــاهده كرديد، كره در هيچ يك از تعاريف منشورها و هرم ها قرار 
نمي گيرد. در حقيقت كره يك جســم دو انحنايي است كه داراي مشتقات مربوط به خود است و در 

سال هاي بعد با اين جسم بيشتر آشنا خواهيد شد )شكل3-28(.
اما روش ترسيم سه نما و تصويربرداري را در شكل 29-3 مالحظه مي كنيد.

شكل◄3-28

شكل◄29-3◄سه نماي يك كره
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5-3◄جانمايي◄سه◄نما◄روي◄كاغذ◄)تعيين◄فواصل◄بين◄نماها(
چــون جايگزيني نماها به زيبايي نقشــه كمك مي كند و از برخي اشــتباهات 
جلوگيري مي كند و موجب مي شــود سطح كاغذ به نحو صحيحي مورد استفاده 
قرار گيرد، لذا به  طريقي كه توضيح مي دهيم، فواصل بين نماها پيش از شــروع 

تعيين و اجرا مي شود.
براي ترســيم نماهاي يك جســم بهتر است، ابتدا با اســتفاده از ابعاد طول 
و عرض و ارتفاع كلي ســه مربع يا مربع مســتطيل )اگر ســه نما مدنظر باشد. (
به گونه اي ترســيم  كنيم كه فواصل افقي آن ها با هم و فواصل عمودي نيز با هم 

يكسان باشند.
براي اين منظور چنان چه مطابق شــكل 30-3 طول و عرض و ارتفاع جسم 
را به ترتيب با حروف A-B-C نمايش دهيم و طول و عرض كاغذ را با حروف 

M-N شكل )31-3( نام گذاري كنيم، مي توانيم روابط زير را به دست آوريم:

x = 
M-(A+B)

3
y = 

N-(C+B)
3

مقادير x و y همان فواصل افقي و عمودي بين نماها هستند)شكل 3-32(. 

شكل3-32

B

C

A

شكل◄3-30

شكل3-31
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مثال:◄از جســمي كه در شــكل b و a 33-3 ارائه شده است، سه نما را با ◄◄
توجه به تعيين فواصل بين نماها روي كاغذ ترسيم كنيد.

x =  =  = 55/66 ~ 55/5◄mm
M-)A+B(

3
287◄-)80+◄40(

y =  =  = 13/33 ~ 13◄mm
N-)C+B(

3
140◄-)60+◄40(

حــل: براي اين كار مطابق شــكل 30-3 مقادير طــول و عرض و ارتفاع را 
استخراج مي كنيم. پس A =80 )طول(، B =40 )عرض(، و C = 60 )ارتفاع(.

و با توجه به شكل 25-3 مقادير N و M مي شود: 
M=287mm

N=140mm
حال با توجه به ابعاد طول و عرض و ارتفاع، مقادير x و y را محاســبه كرده و 

به صورت تقريبي شكلb 33-3 در ترسيم اعمال مي كنيم.

نكته

الف( نقشــه را همــواره بايد 
به گونــه اي در دســت گرفت 
كه جدول مشــخصات آن در 
نقشه  پايين  و  راســت  سمت 

قرار گرفته باشد.
از نوشــتن مشــخصات  ب( 
خارج از جدول، يا توضيحات 
زائد و اضافي بر روي نقشــه 

خودداري كنيد.

3

3-33◄aشكل

3-33◄ bشكل

3
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ارزشيابي◄پاياني

نظري:◄◄
صفحه H را صفحه  . . . . . . . . . . . . گويند.. 1
صفحه V را صفحه  . . . . . . . . . . . . گويند.. 2
صفحه P را صفحه  . . . . . . . . . . . . گويند.. 3
چرا از اجسام، تصاوير دوبعدي ترسيم مي كنيم؟. 4
انواع شيب ها را نام ببريد و براي هريك مثالي بزنيد.. 5
در ترسيم استوانه ها چگونه عمل تصوير برداري را آغاز كنيم؟. 6
در ترسيم منشورهاي مستوي، اعم از عمود يا مايل، چگونگي سه نماكشي را با ذكر مثال شرح دهيد.. 7
در ترسيم هرم هاي مستوي، اعم از عمود يا مايل، عمل تصويربرداري را با ترسيم يك شكل دستي توضيح دهيد.. 8
در ترسيم مخروط ها، تصويربرداري چگونه صورت مي گيرد؟ با ترسيم يك شكل توضيح دهيد.. 9

چگونگي تعيين فواصل در نقشه ها را با ترسيم يك شكل دستي و مبناي كاغذ A4 توضيح دهيد.. 10
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عملي:◄◄
1. جدول مربوط به تصاوير سه نماي هر يك از تصاوير مجسم A تا M را تكميل كنيد.

نماي روبه رو

نماي باال

ماره ها
ش

نماها

نماي جانبي

13

2

27
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2. ازتصاوير مجسم داده شده مطابق جهت فلش سه نماي آن را ترسيم كنيد.

نماي روبه رو

نماي باال

ماره ها
ش

نماها

نماي جانبي

17

19

16
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3. ازتصاوير مجسم داده شده مطابق جهت فلش سه نماي آن را ترسيم كنيد.
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تفاوت◄ترسيم◄تصاوير◄فرجه◄اول◄و◄فرجه◄سوم◄و◄لزوم◄تبديل◄

آن◄ها◄به◄يكديگر

هدف◄های◄رفتاری◄◄
پس◄از◄آموزش◄اين◄فصل◄از◄هنرجو◄انتظار◄می◄رود:

ـ فرجه اول و سوم را مشخص كند.
ـ تفاوت فرجه اول و سوم را بيان كند.

ـ تفاوت تبديل نقشه هاي فرجه اول به سوم را توضيح دهد.
ـ روش تبديل نقشه هاي فرجه سوم به اول را بيان كند.

ـ عالمت و نماد فرجه اول را ترسيم كند.
ـ عالمت و نماد فرجه سوم را ترسيم كند.

ـ تصاوير اجسام را در فرجه اول و سوم رسم كند.

فصل◄چهارم
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همان طور كه مي دانيم، صفحات قائم و افق تصوير فضا را به چهار قســمت يا 
چهار فرجه تقســيم مي كنند كه از اين چهار فرجه، دو فرجه مورد استفاده قرار 

مي گيرند. فرجه اول و فرجه سوم )شكل 4-1(.

فرجه◄اول
 در اين فرجه جســم در صفحه قائم و افق تصوير )جعبه تصوير( طوري واقع 

مي شود كه  جسم بين صفحه تصوير و ناظر قرار مي گيرد )شكل 4-2(.

اگر صفحات تصوير را در هر دو حالت 90 درجه دوران دهيم، تصاوير دوبعدي 
مطابق شكل 3-4 حاصل مي شود.

در فرجه  اول تصوير قائم )روبه رو( در باالي تصوير افقي )باال( قرار مي گيرد.

فرجه◄اول

فرجه◄دوم

فرجه◄سوم

شكل◄4-2

شكل◄4-1

فرجه◄چهارم

شكل◄4-3
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فرجه◄سوم
در اين فرجه جســم بدين صورت واقع مي شود كه صفحه تصوير بين جسم و 

ناظر قرار مي گيرد )شكل 4-4(.

اگر صفحات تصوير را 90 درجه دوران دهيم، تصاوير دوبعدي مطابق شــكل 
5-4 حاصل مي شود.

شكل◄4-4

شكل◄5◄-4
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در فرجه اول تصوير قائم)رو به رو( در باالی تصوير افقی)باال( قرار می گيرد.
اين روش بر اســتاندارد ISO منطبق اســت كه به روش اروپايي يا فرجه اول 
 E نام گذاري شده و در جدول نقشه ها با نماد  يا عالمت اختصاري
آن را نشــان مي دهند، اما فرجه سوم، تصوير قائم )روبه رو( در زير تصوير افقي 

)باال( قرار مي گيرد.
اين روش بر استانداردهاي كشور امريكا منطبق بوده و به نام روش امريكايي 
يا فرجه ســوم معروف است و آن را در جدول مشخصات با نماد     

يا عالمت اختصاري A نشان مي دهند.
حال به جسمي كه تمامي نماهاي آن از دو طريق اروپايي و امريكايي استخراج 
شده است، توجه كنيد و تفاوت آن ها را توضيح دهيد )شكل هاي 6-4 و 4-7(.

شكل◄6◄-4 شكل◄7◄-4
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اما◄چند◄پرسش◄مهم:

1. چرا در عرصه رسم فني دو روش تصويربرداري وجود دارد؟
2. حال كه در كشــور ما از سيســتم اروپايي يا فرجه اول استفاده مي شود، چه 

ضرورتي دارد كه روش فرجه سوم يا امريكايي را ياد بگيريم؟
3. در تبديل نقشه ها چه مواردي را بايد مورد توجه قرار دهيم؟

در پاســخ به پرســش هاي باال بايد كمي تاريخ را مــورد مطالعه قرار دهيم 
)اطالعات فصل اول در رابطه با پيدايش نقشه و مقدمه كتاب را بار ديگر مورد 
مطالعه قرار دهيد(. آن چه از قرائن و شواهد پيداست، پس از پايان جنگ جهاني 
دوم، دنيا از لحاظ صنعتي به دو قسمت و يا دو بلوك شرق و غرب تقسيم شد 
و هر يك با تمام قدرت و در محيطي كاماًل مخفي و ســّري، به توسعه صنعت 
خود مشغول شــدند و به  علت عدم وجود يك نهاد بين المللي جهت كمك به 
يكپارچه سازي توســعه صنعتي، دو روش فوق در عرصه تصوير برداري )رسم 

فني( از جسم، براي ساليان متمادي مرسوم بود.
پس از اين كه ضرورت وجود يك نهاد بين المللي جهت كمك به يكسان سازي 
توسعه صنعتي احساس شد، مقر◄آن◄در◄شهر◄ژنو◄به◄نام◄مؤسسه◄استاندارد◄تحقيقات◄
بين◄المللي◄ISO◄تعيين◄شد و در آن جا برخي از قوانين در هم ادغام، بعضي حذف 
و بعضي ويرايش شدند و تقريباً مي توان گفت كه امروزه تمام كشورهاي صنعتي 
دنيا از روش فرجه اول در تصويربرداري )رســم فني( استفاده مي كنند. از طرفی 
در آن زمان كشور آلمان كه به لحاظ صنعتی كشور توسعه يافته اي بود، استاندارد 
ملي DIN را در كشــور خود به اجرا در آورد و تمام صنعتگران اين عرصه را به 
اجراي كامل و دقيق آن موظف ساخت، كه هنوز هم از آن استانداردها در صنايع 

كشورهاي دنيا استفاده مي شود.  
توضيحات فوق و همچنين واردات و صادرات دســتگاه ها از كشور سازنده 
به كشورهاي خريدار سبب مي شود. هردو روش نقشه خواني از اهميت ويژه اي 

برخوردار باشد.
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الف(◄تبديل◄نقشه◄هاي◄فرجه◄سوم◄به◄فرجه◄اول
در نخستين قدم مي بايســت جاي تصوير روبه رو و افقي را عوض كنيم، يعني 

تصوير از باال را به زير تصوير از جلو منتقل كنيم )شكل 4-8(.

در مرحله بعد، نماي جانبي )ديد از چپ( موجود به  سمت راست تصوير از جلو و نيز 
ديد از راست موجود به  سمت چپ تصوير از جلو منتقل مي شود )شكل 4-9(.

شكل◄4-8

شكل◄4-9
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ب(◄تبديل◄نقشه◄هاي◄فرجه◄اول◄به◄فرجه◄سوم
در مرحله اول كافي اســت جاي تصوير رو به رو و افقي را عوض كنيم، يعني 

تصوير از باال را به باالي تصوير از جلو منتقل سازيم )شكل 10- 4(.

در مرحله بعد ديد از چپ موجود به  ســمت راست تصوير از جلو و نيز ديد از 
راست موجود به  سمت چپ تصوير از جلو برده مي شود )شكل 11 -4(.

شكل◄4-10

شكل◄4-11
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ارزشيابي◄پاياني

نظري◄◄
با رسم يك شكل توسط دست  آزاد، شرايط نقشه از فرجه اول به فرجه سوم را نشان داده و توضيح دهيد.. 1
با رسم يك شكل، توسط دست  آزاد شرايط تبديل نقشه از فرجه سوم به فرجه اول را نشان داده و توضيح دهيد.. 2
عالمت و نماد فرجه اول در نقشه را بنويسيد و به طور كامل ترسيم كنيد.. 3
عالمت و نماد فرجه سوم در نقشه را بنويسيد و به طور كامل ترسيم كنيد.. 4
چرا ما بايد هر دو روش تصويربرداري فرجه اول و سوم را ياد بگيريم؟. 5
دليل داشتن دو نوع تصويربرداري در رسم  فني چيست؟. 6



81

عملي◄◄
1. با توجه به عالمت )فرجه اول( و تصاوير مجســم شــكل هاي 1 تا 18 ارائه شده، سه تصوير مربوط به هر 

جسم را پيدا و جدول را تكميل كنيد.

نماي روبه رو

نماي باال

ماره ها
ش
نماها

نماي جانبي
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نماي روبه رو

نماي باال

ماره ها
ش
نماها

نماي جانبي

2. با توجه به عالمت   )فرجه ســوم( و تصاوير مجسم شكل هاي 1 تا 18 ارائه شده، سه تصوير مربوط به هر 
جسم را پيدا و جدول را تكميل كنيد.
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3. سه نماي ارائه شده مربوط به هر تصوير مجسم را در دوحالت فرجه اول و سوم تكميل كنيد.

تصوير◄مجسم فرجه◄اولفرجه◄سوم
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اندازه◄گذاري

هدف◄های◄رفتاری◄◄
پس◄از◄آموزش◄اين◄فصل◄از◄هنرجو◄انتظار◄می◄رود:

ـ اندازه گذاري و لزوم آن را بيان كند.
ـ اصول اندازه گذاري را توضيح دهد.

ـ اندازه گذاري روي نقشه هاي دوبعدي را به سادگي انجام دهد.
ـ حروف و اعداد را مطابق با استاندارد بنويسد.

ـ اندازه گذاري زوايا و پخ ها را طبق استاندارد انجام دهد.
ـ اندازه گذاري دواير، قوس ها و استوانه را طبق استاندارد انجام دهد.

ـ اندازه گذاري شيب ها، مخروط ها و قطعات چهارگوش را طبق استاندارد انجام دهد.
ـ تفاوت اندازه گذاري پله اي و زنجيره اي را در عمل به كار ببرد.

ـ نحوه استفاده از شابلون اعداد و حروف را توضيح دهد. 
ـ از دستورالعمل هاي استاندارد ISO )ايزو( در نقشه كشي استفاده كند.

فصل◄پنجم
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1-5◄اندازه◄گذاري
هر جســمي داراي طول، عرض و ارتفاع اســت. تعيين و درج اندازه اين ابعاد 
بر روي نقشــه، اندازه گذاري نام دارد. به عبارت ديگر مفهوم اندازه گذاري تعيين 
ابعاد براي ســاخت بر روي يك نقشه ترسيمي است. در حقيقت اندازه و تعيين 
محل سوراخ ها، شكاف ها و شيارها و غيره، از خصوصيات مربوط به جسم است 
و ارائه اين اطالعات به وســيله  اندازه گذاري روي نقشه صورت خواهد گرفت.

بدين منظور از عالئم و نشــانه هايي كه استاندارد در اين خصوص معرفي و 
تعيين كرده، بهره  مي گيريم. اين نشانه ها و عالئم به شرح زير هستند:

2-5◄عالئم◄و◄نشانه◄هاي◄اجزاء◄اندازه◄گذاري
به شكل 1-5 نگاه كنيد. سه تصوير )نماي روبه رو، نماي باال و نماي جانبي( از 
يك مكعب مستطيل را نشان مي دهد. تصويرهاي فوق داراي اندازه گذاري هستند 

و مقادير طول و عرض و ارتفاع قطعه را به ما نشان مي دهد.
اما در اين جا چند نشانه مشاهده مي شوند كه عبارت است از:

A ـ خط رابط يا كمكي
B ـ خط اندازه

C ـ فلش يا سهمي اندازه
D ـ عدد اندازه

اينك به توضيح هر يك از آن ها مي پردازيم.

13

2

27

A

B

C

D

شكل5-1
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خط◄اندازه:◄خطي اســت نازك و پيوسته موازي با خط اصلي كه حدود 1 ◄◄
تا 2 ميلي متر عقب تر )پايين تر( از انتهاي خط رابط ترسيم مي شود.

خط◄رابط◄يا◄كمكي:◄خطي اســت نازك و پيوســته كه بايد به محل اندازه ◄◄
بچسبد. طول خط رابط اندازه 7 تا 10 ميلي متر است )شكل 5-2(.

فلش◄يا◄اندازه:◄در انتهاي خط اندازه رســم مي شــود و طول آن تقريبًا 3 ◄◄
ميلي متر و ضخامت آن يك سوم طولش خواهد بود. درضمن رأس هر سهمي به 

يك خط رابط منتهي مي شود)شكل 5-3(.
البته يابد اذعان داشــت كه اين فلش در انواع مختلفي كه در زير مشــاهده 
مي كنيد، وجود دارد. همان طور كه در شــكل 4-5 كه در استاندارد ISO معرفي 
شده است، مالحظه مي كنيد از رديف اول طبق پيشنهاد ISO براي كار در رسم 

فني استفاده مي كنيم.

عدد◄اندازه: عددي است كه بايد در وسط و باال روي خط اندازه به  فاصله ◄◄
0/5 ميلي متر از آن نوشته شود. ارتفاع اين عدد معموالً برابر طول فلش است.

در صنعت مكانيك معموالً واحد اندازه mm اســت بنابراين از نوشتن آن 
خودداري مي شود)شكل 5-5(.

شكل◄5-3

شكل◄4◄-5◄◄انواع فلش

شكل◄5-2

شكل◄5◄-5



89

3-5◄اصول◄اندازه◄گذاري
در هنگام اندازه گذاري نقشه  بايد اصول و قراردادهايي را كه در ذيل به آن مي پردازيم 
و در استاندارد ISO نيز به آن اشاره شده، به دقت رعايت، و به آن ها عمل كنيم.

اين موارد عبارت است از:
هر اندازه فقط يك بار در نقشه نوشته مي شود )از تكرار اندازه ها خودداري كنيم(.. 1
همه اندازه هاي مورد نياز در نقشــه وارد مي شوند )هيچ اندازه اي نبايد در . 2

نقشه كم باشد(.
سعي مي شود اندازه ها در بهترين جاها درج شوند و حتي االمكان در اطراف . 3

تصوير پخش، و نوشته شوند.
اگر براي رسم فلش جاي كافي وجود نداشته باشد، بسته به فاصله بين دو  . 4

خط رابط، جاي فلش ها و اعداد تغيير مي كند. جدول 1-5 جاي درســت 
فلش ها و اعداد را نشان مي دهد.

فلش مي تواند به خط اصلي تكيه كند.. 5
خط چين )خط نديد( يكي از خطوط نقشــه است، پس فلش مي تواند در . 6

جاي◄اعداد

داخل

داخل

داخل

خارج

جاي◄فلش◄ها

داخل

خارج

خارج

جايگزيني◄به◄وسيله◄نقطه

فاصله◄بين◄دو◄خط◄رابطنحوه◄ترسيم◄اندازه

بيشتر◄از◄10◄ميلي◄متر
»10◄ميلي◄متر◄دلخواه«

بين◄1◄تا◄7◄ميلي◄متر

كمتر◄از◄5◄ميلي◄متر

جدول◄5-1
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صورت نياز به آن تكيه كند.
اســتفاده مي كنيــم. . 7  R از حــروف  نمايــش شــعاع، هميشــه  بــراي 

از خطوط اصلي و محور تقارن نمي توان به جاي خط اندازه استفاده كرد، ولي   .  8
مي توان از آن به عنوان خط رابط اندازه يا كمكي بهره گرفت)شــكل 5-6(. 

براي نمايش قطر، همواره از عالمت ∅ استفاده مي كنيم.   .9

براي نمايش مقطع مربع، از عالمت  استفاده مي كنيم. . 8
در اندازه گذاري، اندازه هاي افقي، در وسط خط اندازه و باالي آن نوشته مي شود.. 9

در اندازه گــذاري، اندازه هاي عمودي در ســمت چپ خط اندازه نوشــته . 10
مي شود، به گونه اي كه از سمت راست خوانده شود)شكل 5-7(.

فاصله خط اندازه تا خط اصلي و همين طور فاصله خط هاي اندازه پشــت . 11
سر هم 7/5 ميلي متر است.

در اندازه گذاري هميشــه اندازه هاي كوچك تر پيش از اندازه هاي بزرگ تر . 12
نمايش داده مي شود، زيرا خط اندازه نبايد با خط رابط قطع شود. 

اندازه◄گذاري◄درستاندازه◄گذاري◄نادرست

شكل◄5-6

شكل5-7
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براي آنچه كه در مورد بند هاي 11 و 12 و 13 و 14 گفته شده به نمونه اي از يك نقشه اندازه گذاري شده نگاه كنيد.

شكل◄5-8
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4-5◄نمايش◄انواع◄اندازه◄گذاري
اندازه◄گذاري◄پله◄اي

 اين نوع اندازه گذاري با درنظر گرفتن روش ســاخت، كه بايد از يك خط يا يك 
سطح مبنا اندازه گيري شود، پيش مي آيد. در اين روش اندازه گذاري، كنترل اندازه ها 
.)5-9  a و  bبه وسيله ابزار اندازه گيري، به طور بهتر و دقيق تر انجام مي شود)شكل

اندازه◄گذاري◄زنجيره◄اي◄)متوالي(
 در شــكل )b و a 10-5( دو نــوع از ايــن اندازه گذاري را مشــاهده مي كنيد 
كه اندازه ها پشــت ســر هم و به طور رديفي قرار مي گيرند. البته به طور معمول 

اندازه گذاري پله اي بيشتر توصيه مي شود.چرا؟

)a( )b(

شكل◄5-9

شكل◄5-10

)a( )b(
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اندازه◄گذاري◄زوايا
در اندازه گــذاري زوايــا به جهت قــرار دادن اندازه زاويه توجه مي شــود. در 
شــكل 11-5  طريقه قرار گرفتن اندازه زوايا در دايره و در شكل 12-5 روش 

اندازه گذاري زوايا در نقشه نشان داده شده است.

اندازه◄گذاري◄روي◄سطح◄شيب
 چگونگي اندازه گذاري شــيب در تمامي موارد و تمام سطوح ممكن، در شكل 
13-5 نشان داده شده است و در شكل 14-5 روش هاي درست قرار دادن اندازه 
روي يك سطح شيب دار را نمايش داده است. بايد توجه داشت كه در هر حال 
خط اندازه با كم تر از 90 درجه گردش به حالت افقي درآيد تا اندازه به درســتي 

خوانده شود.

شكل◄5-11

شكل◄5-12

شكل◄5-13

شكل◄5-14
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اندازه◄گذاري◄قوس◄ها،◄وترها◄و◄زوايا
 همان طور كه در شــكل 15-5 مالحظه مي كنيد، چگونگي نمايش درست آن ها 

به اجرا درآمده است.

اندازه◄گذاري◄مربوط◄به◄مشتقات◄دايره◄)استوانه(
1. اگر اندازه مربوط به شــعاع )داخلي يا خارجي( باشد، حرف R قبل از عدد 
اندازه شعاع حرف قرار مي گيرد. ضمنًا بسته به اندازه قطر دايره ها، خطوط اندازه 
مي تواند نســبت به قطر تغيير كند. فلش ها )سهمي ها( در صورت كوچك بودن 

اندازه قطر، در بيرون دايره رسم  مي شوند )شكل 5-16(.  

2. در مواردي كه مركز يك قوس، خارج از حد نقشــه قرار گرفته باشــد، خط 
اندازه را به صورت شكسته نشان مي دهند )شكل 5-17(.

شكل◄5-15

شكل◄5-16

شكل◄5-17

اندازه◄گيري◄قوساندازه◄گيري◄وتراندازه◄گيري◄زاويه
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اندازه◄گذاري◄پخ◄ها
پخ ها همانند شكل 18-5 اندازه گذاري مي شوند.

1. در پخ هــاي 45 درجه طول پخ با عالمت ×  با زاويه 45 درجه به طور يك جا 
.)5-18 a نوشته مي شود )شكل

 2. در پخ هــاي غيــر از 45 درجــه، زاويه موردنظر و عرض پخ داده مي شــود 
.)5-18 b شكل(

اندازه◄گذاري◄قطعات◄كروي
 اين قطعات را با نوشتن حرف S مخفف "Sphere" به معناي كره، اندازه گذاري مي كنند.

 S 1. اندازه گــذاري قطر كره با قرار دادن عالمــت ∅ قبل از عدد و بعد از حرف
)شكل 5-19(.

◄شكل◄5-18

◄شكل◄5-19

◄شكل◄5-20

 S قبل از عدد اندازه، بعد از حرف R 2. اندازه گذاري شــعاع كره با قرار دادن حرف
)شكل 5-20(.

)a(

)b(

اندازه◄گذاري◄قطعات◄نازك◄و◄مسطح
 t بــراي قطعاتي كه ضخامت ناچيز و كم تر از 5 ميلي متــر دارند، از حرف التين
)به جاي واژه thickness( به مفهوم ضخامت استفاده مي شود. با اين كار از ترسيم 
نماي اضافي خودداري مي كنيم. در شــكل 21-5 ضخامت قطعه نشان داده شده 

برابر 4/2 ميلي متر است. ◄شكل◄5-21
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اندازه◄گذاري◄سوراخ◄هاي◄مشابه◄
ســوراخ هاي )شكاف هاي( مشابه را مي توان به روش ساده اي اندازه گذاري كرد، 
بدين ترتيب كه ابتدا تعداد آن ها و ســپس قطــر )پهناي( آن ها را با يك عالمت 
ضربدر )×( نمايش مي دهند. به شكل 22-5 كه دو سوراخ به قطر 15 ميلي متر و 

سه سوراخ به  قطر 5 ميلي متر را معرفي مي كند، توجه كنيد.

◄شكل◄5-22

اندازه◄گذاري◄براي◄قطعات◄با◄خط◄شكستگي
در صــورت زياد بودن طول قطعه اي با شــكل يكنواخت، مي توان آن را با خط 
شكســتگي به صورت كوتاه تري رســم كرد، ولي بايد اندازه را درست و كامل 

نوشت)شكل 5-23(.
 همچنين مي توان خط شكستگي را به شكل ديگري نيز نمايش داد )شكل 5-24(.

◄شكل◄5-23

◄شكل◄5-24

در اين صورت بايد اطمينان يابيم كه اشتباهي پيش نمي آيد، زيرا ممكن است 
يك سر اندازه ناتمام رها شود.



97

5-5◄حروف◄و◄اعداد◄)شماره◄ها(
براي انجام درســت اندازه گذاري و درج حروف و اعداد، الزم است به جدول  
2-5  توجه كنيم. در اين جدول شــماره ها و حروف در هشت بلندي )ارتفاع( 
داده شده اند. ضخامت )پهناي( قلم نوشتاري نيز معلوم است. براي نمونه، اعداد 

با بلندي 5، بايد با قلم 0/5 نوشته شود.
جدول◄5-2

بلندي حروف بزرگ يا شماره

بلندي حروف كوتاه

پهناي خط

كمترين فاصله

كمترين فاصله  دو خط

كمترين فاصله  دو كلمه

شكل 25-5 جزئيات دقيق تري را نشان مي دهد.

◄شكل◄5-25

جدول هاي 3-5 و 4-5 چگونگي درست نوشتن حروف و شماره ها را بهتر 
معرفي مي كند. همان طور كه مي بينيد شــماره و حروف بايد در نهايت سادگي 
نوشــته شود و حروف و اعداد در دو حالت مايل با زاويه 75 درجه و عمودي، 

كه معموالً به كار مي رود، ارائه شده اند.

جدول◄4-5جدول◄5-3
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شكل◄5-26

دقت و تأمل در اندازه ها ما را در درست نوشتن كمك خواهد كرد. البته در اين 
راســتا وسايلي نيز به نام شابلون هاي اعداد و حروف كه با جدول فوق مطابقت 
دارند نيز در فروشــگاه هاي لوازم فني و مهندسي موجود است تا كار با سادگي 
هرچه بيشتري انجام گيرد. با اين وجود يك نقشه كش بايد بتواند بدون استفاده 
از ابزارهاي نامبرده نيز نقشــه را اندازه گذاري، و نشــانه هاي الزم را ثبت كند. 

شكل 26-5 نمونه اي از شابلون اعداد و حروف را نشان مي دهد.

6-5◄جمع◄بندي
در پايان بايد گفت كه قواعد و روش هاي گفته شده، براي اندازه گذاري قطعات 
در نقشه هاي صنعتي و نمايش آن ها مرتبًا در حال تغيير و بررسي است و هيچ يك 
از موارد ذكر شــده در اين درس به صورت هميشگي و ثابت باقي نخواهد ماند. 
براي مثال در اســتانداردهاي پيشــين ISO از گذاشــتن عالمت قطر )∅( براي 
مقاطع اســتوانه اي روي دايره خودداري مي شــد، ولي در استاندارد كنوني، اين 

عالمت قبل از اندازه گذاشته مي شود )شكل 5-27(.

در هر صورت بايد گفت قواعد رســم  فني چون برگرفته از استانداردهاســت، 
همــواره به روز خواهد بود و براي كســب اطالع از قواعــد جديد مي توان از 
راه هاي مختلفي به اين مهم دســت  يافت، كه ســاده ترين و رايج ترين روش آن 

استفاده از اينترنت و سايت هاي مرتبط با آن است.

◄شكل◄5-27
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ارزشيابي◄پايانی

نظري:◄◄
با رسم شكل دلخواه، اجزاي يك اندازه را شرح دهيد.. 1
اصول اندازه گذاري را نام ببريد )حداقل ده مورد(.. 2
اندازه گذاري را تعريف كنيد و لزوم انجام آن را در نقشه ها شرح دهيد.. 3
اندازه گذاري پله اي را شرح دهيد )با رسم شكل(.. 4
اندازه گذاري زنجيره اي را شرح دهيد )با رسم شكل(.. 5
اندازه گذاري روي سطوح شيب دار را شرح دهيد )با ترسيم يك شكل(.. 6
اندازه گذاري روي قوس ها و كمان ها را با رسم شكل توضيح دهيد.. 7

اندازه گذاري روي پخ ها چگونه صورت مي گيرد؟ توضيح دهيد.  .   8
اندازه  گذاري روي قطعات كروي را با رسم شكل، شرح دهيد.  .9

اندازه گذاري روي قطعات  نازك و مسطح را با رسم شكل توضيح دهيد.  .10
اندازه گذاري سوراخ هاي مشابه در يك نقشه را با رسم يك شكل توضيح دهيد.  .11

اندازه گذاري مخروط ها به چند روش ممكن است؟ نام ببريد و توضيح دهيد.  .12
اندازه گذاري سطوح تخت چگونه انجام مي شود؟ با رسم شكل شرح دهيد.  .13

با رسم شكل چگونگي استفاده از خط شكستگي را شرح دهيد.  .14
اگر ضخامت خط اصلي 0/7 باشد، بلندي اعداد و حروف چيست؟  .15
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عملي:◄◄
1. روي يك برگ كاغذ A4، ده رديف خط موازي به فاصله تقريبي 3 تا 4 ميلي متر مطابق شكل رسم كنيد. حروف الفباي 

التين را ده بار و با دقت مانند نمونه داده شده، بنويسيد.

2. پس از انجام تمرين اول، همين كار را براي اعداد، دست كم بيست مرتبه در رديف ها با دقت بنويسيد.


