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فصل پنجم
اندازه گذاري

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

1- عالئم اندازه گیری مانند فلش، خط اندازه و اعداد را 
بر طبق استاندارد رسم نماید.

2- اندازه گذاری خطی، زنجیره ای و پله ای را تمیز دهد.

3- دوایر را بر طبق استاندارد اندازه گیری کند.

4- شیب های ســاده و مخروطی را بــر طــبق استاندارد 
اندازه گیری کند.

5- تصاویر دوبعدی را اندازه گیری کند.

اندازه گیری عبارت است از معرفی ابعادی جسم با یک یکای )واحد( استاندارد.

1-5- تعریف اندازه گیری

اندازه گیری عبارت اســت از معرفی ابعاد جســم با 
یک یکای اســتاندارد. یکای معمول در صنعت مکانیک 

میلی متر و در ساختمان متر و سانتی متر است.

اندازه گیری کاري دقیق است.

نخســتین چیزی که در نقشــه ی یک جسم درک 
می شود ساختمان آن جسم اســت ولی این دریافت ها 
برای ساخت آن کافی نیســت، زیرا اندازه های هر جزء 

باید با دقت مناسب برای سازنده مشخص شود.
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2-5- اجزای اندازه

اجزای اندازه در شکل 1-5 مشخص شده است.

برای رسم خط اندازه، خط رابط و نوشتن شماره ها، 
از خط نازک اســتفاده می شــود. بلندی شماره ده برابر 
پهنای خط نازک است. برای نمونه اگر پهنای خط اصلی 
نقشــه 0/5 باشــد، پهنای خط نازک 0/25 و در نتیجه 

بلندی شماره 2/5 خواهد شد.

- طول فلش نیز 5 برابر ضخامت خط اصلی در نظر 
گرفته می شود.

-شمارهي1،خطاندازه

-شمارهي2،مقداراندازه

-شمارهي3،پيکانیافلشکهدوسراندازهرانشانميدهد

-شمارهي4،رابطاندازه

شکل5-1

زاویــه ی فلش را حدود 15 درجه تــا 30 درجه در 
نظر می گیریم، یعنی اگر α زاویه ی فلش باشــد )شکل 

:)5-2

30° > α > 15°   

شکل5-2

- انواع فلش: شــکل 3-5 گونه هــای فلش پیش 
نهادی ایزو را معرفی می کند.

در نقشه های ساختمانی از خط تیره مورب ونقطه ی 
پر برای اندازه گیری استفاده می شود.

براياندازهگذارينهایيروينقشهياصلي

دراندازهگذاريدستيونهایي

درنقشههايدستيومقدماتي

درنقشههايدستيومقدماتي

درنقشههايساختماني

درنقشههايساختماني

شکل5-3

3-5- اصول اندازه گیری 

چرا در اندازه گیری نقشــه ها از اصــول خاصی باید 
پیروی کنیم.

توجه به نکته های صفحه ی بعد ما را در اندازه گذاری 
درست راهنمایی می کند.
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- بــرای اندازه ی کمتــر از 7mm ، فلش در بیرون زده 
می شود.

- میــان دو اندازه ی کوچک کنار هم، که باید فلش آن ها 
از بیرون زده شــود، یک نقطه ی توپر می گذاریم. )شکل 

)5-4

- در نقشه هیچ اندازه ای نباید تکرار شود.

- در نقشه هیچ اندازه ای نباید کم باشد.

- اندازه های افقی در وســط خط اندازه و باالی آن نوشته 
شوند.

- اندازه های عمودی در ســمت چپ خط اندازه نوشــته 
شوند، به گونه ای که از سمت راست خوانده شوند. 

- فاصله ی خط اندازه تا خط اصلی 7/5 میلی متر اســت،  
چنان چه خط اندازه به صورت پله ای باشــند فاصله ی هر 

یک با اندازه ی بعدی و قبلی باید 7/5 میلی متر باشد. 

- خط رابط باید حدود یک میلی متر از فلش ادامه یابد. 

- اندازه ی کوچک قبل از اندازه ی بزرگ داده شود. 
- خط اندازه نمی تواند خط اندازه را قطع کند. 

- فلش می تواند به خط اصلی هم تکیه کند. 
- فلش می تواند در صورت نیاز به خط چین تکیه کند. 

- برای نمایش شعاع، همیشه از حرف R استفاده می شود. 
- برای نمایش قطر همیشه از عالمت Ø استفاده می شود. 
- برای مربع هم نشــانه ی  را به کار می بریم )شــکل 

 .)5-4

  درشــکل 4-5 اندازه ی 41 به اندازه ی مکانی شــناخته 
می شــود زیرا موقعیت مرکز مربع را به نسبت به لبه ی 
 ، Ø16 قطعه نشــان می دهد. از طرف دیگر اندازه های
، R22 و R10  از نــوع انــدازه ی بعدی  10 ،R21
هســتند، زیرا اندازه و ابعاد مورد نظر را برای هر کدام از 

قسمت ها نشان می دهند.

عالئم مربوط به قطر، شعاع و مربع قبل از عدد اندازه آورده می شوند.



شکل5-4

خط شکستگی: اگر طول یک قطعه، که دارای   شکل 
یکنواختی اســت، زیاد باشد، می توان با خط شکستگی 

آن را کوتاه تر رســم کرد ولی انــدازه ی کامل )واقعی( 
نوشته می شود )شکل 5-5(. 
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شکل5-5

از مهم ترین این قواعد عدم قطع خط اندازه توســط 
خط رابط اندازه اســت برای این منظور می بایســت از 
اندازه های کوچک شــروع و با بزرگتریــن اندازه اندازه 

گیری را به اتمام برسانیم.

4-5- اندازه گذاری پله ای

درشــکل 6-5- الف قواعد اندازه گیری پله ای دیده 
می شود.

شکل5-6

5-5- اندازه گذاری زنجیره ای )ردیفی(

درشکل 7-5، اندازه گذاری زنجیره ای دیده می شود. 

شکل5-7
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 6-5- اندازه گذاری دایره و کمان 

امتداد خط اشــاره یا اندازه باید از مرکز دایره بگذرد 
)شکل 8-5 و 5-9(.

- نمایش اندازه ی R200 به صورت شکسته به دلیل 
آن اســت که مرکز کمان خارج از محدوده ی نقشه قرار 

می گیرد.

شکل5-8

شکل5-9

7-5- اندازه گیری شیب

اندازه گیری شیب، مطابق الگوی شکل 10-5 انجام 
می شود.

توجه شود که در هر حال باید خط اندازه با کمتر از 
90 درجه گردش به حالت افقی درآید، تا اندازه درست 

خوانده شود.

شکل11ـ   5 نمونه ای از انـدازه گیری درست را برای 
شیب ها نمایش می دهد.

اندازه های مشخص شده در شکل 11-5 با کدام خط 
اندازه در الگو شــکل 10-5 مربوط می شــود؟ در شکل 

نشان دهید.

شکل5-10

شکل5-11
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8-5- حرف و شماره

برای آنکه بتوانیم حروف را با اندازه ی درست بنویسیم 
به جدول 1-5 توجه کنید.

برای نمونــه اعداد با بلندی 2/5 بایــد با قلم 0/25 
نوشته شوند.

جدول5-1

21410753/52/51/8hبلندي حرف یا شماره

1/410753/52/5--cبلندي حرف کوتاه

21/410/70/50/350/250/18dپهناي خط

42/821/410/70/5-aکم ترین فاصله

3222/81611/485/74-bکم ترین فاصله ي دو خط

128/464/232/11/5-cکم ترین فاصله ي دو کلمه

ارزش یابی:

1- مشخصات فلش اندازه گذاری را ذکر کنید؟

2- انواع فلش های مورد استفاده در اندازه گیری را رسم کنید و کاربرد هر یک را شرح دهید.

3- درشکل 12-5 کدام اندازه ها درست و کدام ها نادرست رسم شده اند؟

شکل5-12

4- برای اندازه گیری، چه اصولی باید رعایت شود؟

5- از تصاویر مجسم ارائه شده سه نما تهیه و هر یک را اندازه گیری کنید.
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شکل5-13


