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فصل 2
استاندارد هاي نقشه كشي
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تولرانس هاي ابعادي عمومي

اندازه نامی

بزرگ ترین اندازٔه مجاز= انحراف باالیی+ اندازه نامی
185+)+1(=186 mm

کوچک ترین اندازه مجاز=انحراف پایینی+اندازه اسمی
185+)-0/5(=184/5 mm

تولرانس=کوچک ترین اندازه مجاز -بزرگ ترین اندازه مجاز
186-184/5=1/5 mm

انحراف ها

انحراف  باالیی
انحراف پایینی

جدول تولرانس های عمومی و آزاد بر حسب درجهٔ تولرانس 

اندازه نامی
درجٔه 

تولرانس
باالی 30 تا باالی 6 تا 30باالی 3 تا 6از 0/5 تا 3

120
باالی 120 تا 

400
باالی 400 تا 

1000
باالی 1000 تا 

2000
باالی 2000 تا 

4000

-f±0/05±0/05±0/1±0/15±0/2±0/3±0/5ظریف

m±0/1±0/2±0/3±0/5±0/8±1/2±2متوسط

c±0/2±0/3±0/5±0/8±1/2±2±3±4خشن

v-±0/5±1±1/5±2/5±4±6±8خیلی خشن

محدودٔه انحراف اندازه ها برای اندازه های شعاع قوس ها، پخ ها و ارتفاع خزینه ها )بر حسب میلی متر(

اندازٔه نامی             درجٔه تولرانس
 

باالی 6باالی 3 تا 6از 0/5 تا 3

fظریف
±0/2±0/5±1

mمتوسط

cخشن
±0/4±1±2

vخیلی خشن

محدودٔه انحراف اندازه ها برای اندازهٔ  زوایا برای اندازه های نامی با توجه به ضلع كوتاه تر زاویه )بر حسب میلی متر(

اندازٔه نامی             درجٔه تولرانس
 

باالی 400باالی 120 تا 400باالی 50 تا 120باالی 10 تا 50تا 10

fظریف
±0/1°±30'±20'±10'±5'

mمتوسط

'c±0/1°30'±1°±25'±15'±10خشن

'v±3°±2°±1°±30'±20خیلی خشن
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نقشه در حرفه های مختلف
با آنکه مطالب و عناوین پایه در همه نقشه کشی ها یکسان است، اما نقشه ها در حرفه های مختلف 

تفاوت هایی را با هم خواهند داشت. به نمونه هایی نگاه کنید.

ریخته گریماشین ابزار

صنایع چوبساختمان

الکترونیکبرق

صنایع فلزیتاسیسات
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                         کاغذهای نقشه کشی
1 استاندارد سایرکشورها

DINآلمانASاسترالیاISIRIایران

ASAآمریکاBSانگلستانUNIایتالیا

FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد دیگر( با یک شماره منتشر می شوند. 
برای نمونه به چند مورد توجه کنید )که پس از انتشار تا زمانی که منسوخه اعالم نشوند اعتبار 

خواهند داشت(. برای نمونه:

ISO -128اصول نقشه کشی

ISO -129اندازه گذاری

ISO -206تولرانس های ابعادی

ISO -1101تولرانس های هندسی

ISO -2768تولرانس های هندسی

a
b

= 2
 
1000000mm2A m= =2

0 1
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اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

420×297A 31189×841A 0

297×210A 4841×594A 1

210×148A 5594×420A 2

این جدول، گروه های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می دهد.

خط اصلی گروه
d

خط متوسط 
d'

d" پهنای خط خط نازک
مناسب برای كاغذ اصلی

خیلی بزرگ121/41

21/410/7A0

310/70/5A0

40/70/50/35A0 - A1

50/50/350/25 A0- A1 -A3-)   (

60/350/250/18A2 - A3 -A4

70/250/180/13A4 - A5

A4
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                         تعیین مقیاس نقشه
گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای تعیین مقیاس نقشه ای 
که دارای اندازه گذاری است باید یکی از اندازه های طولی )ترجیحاً یکی از اندازه های بزرگ تر( را 
با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود 
تا مقیاس نقشه به دست آید. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هایی که اندازه گذاری نشده اند 

را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه 42 میلی متر اندازه گیری شده است. بنابراین مقیاس نقشه 0/75 یا 

 است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است با خط کش 18 میلی متر اندازه گیری شد که  42
56

  18
0/75 = 24 در واقع 24 میلی متر است. 
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رسم های هندسی باکمك جدول
الف( قطر دایره محیطی چندضلعی منتظم معین است. طبق جدول می توان با توجه به تعداد ضلع 
چندضلعی )n( و قطر دایره محیطی )D(، ضریب K مشخص است. پس دهانه پرگار به اندازه 

LN=KD باز و دایره تقسیم می شود )Ln طول ضلع چندضلعی(.

n'Kn'Kn'Kn'K

1---268.93145116.88037624.1985

2---279.24915217.19847724.5167

31.1547289.56685317.51667824.8349

41.4142299.88455417.83477925.1531

51.70133010.20235518.15298025.4714

62.00003110.52015618.47108125.7896

72.30483210.83805718.78928226.1078

82.61313311.15585819.10738326.4261

92.92383411.47375919.42558426.7443

103.23613511.79166019.74378527.0625

113.54953612.10966120.06198627.3808

123.86373712.42756220.38008727.6990

134.17863812.74556320.69828828.0172

144.49403913.06356421.01648928.3355

154.80974013.38156521.33469028.6537

165.12584113.69956621.65289128.9720

175.44224214.01766721.97109229.2902

185.75884314.33566822.28929329.6085

196.07554414.65376922.60749429.9267

206.39254514.97177022.92569530.2450

216.70954615.28987123.24389630.5632

227.02674715.60797223.56209730.8815

237.34394815.92607323.88029831.1997

247.66134916.24417416.88039931.5180

258.61385016.56227517.198410031.8363
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ب( و در صورت داشتن طول چندضلعی می توان پس از به دست آوردن قطر دایره محیطی طبق 

 ، آن را در دایره ساخت. جدول ضرایب ′K را می دهد n
n

LD L K
sin

n

′= = ×
180

رابطه 

n'Kn'Kn'Kn'K

1---268.93145116.88037624.1985

2---279.24915217.19847724.5167

31.1547289.56685317.51667824.8349

41.4142299.88455417.83477925.1531

51.70133010.20235518.15298025.4714

62.00003110.52015618.47108125.7896

72.30483210.83805718.78928226.1078

82.61313311.15585819.10738326.4261

92.92383411.47375919.42558426.7443

103.23613511.79166019.74378527.0625

113.54953612.10966120.06198627.3808

123.86373712.42756220.38008727.6990

134.17863812.74556320.69828828.0172

144.49403913.06356421.01648928.3355

154.80974013.38156521.33469028.6537

165.12584113.69956621.65289128.9720

175.44224214.01766721.97109229.2902

185.75884314.33566822.28929329.6085

196.07554414.65376922.60749429.9267

206.39254514.97177022.92569530.2450

216.70954615.28987123.24389630.5632

227.02674715.60797223.56209730.8815

237.34394815.92607323.88029831.1997

247.66134916.24417416.88039931.5180

258.61385016.56227517.198410031.8363
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رسم های هندسی
خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره

روش اول: به کمک دو گونیا 
1 ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که 
از نقطه A گذشته و بر دایره به  صورت ظاهری مماس 

باشد.
 گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید. 2

اول  گونیای  است  ثابت  دوم  گونیای  که  حالی  در    3
را طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از مرکز دایره 
نازک رسم  دایره یک خط  روی  این حالت  در  بگذرد. 

کنید.
 حال با مشخص شدن نقطۀ مماس، خط مماس را  4

رسم کنید.
روش دوم: ترسیمی

 خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنید. 1
 نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید. 2

 به مرکز M دایره MA را رسم کنید. 3
 نقطۀ N محل تقاطع دو دایره نقطۀ مماس است. 4

خط مماس دو دایره 
 ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که بر  1

دایره به صورت ظاهری مماس باشد.
 گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید. 2

در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای اول را  3
دایره  مرکز  از  آن  قائمه  لبۀ  که  دهید  حرکت  طوری 
نازک رسم  دایره یک خط  روی  این حالت  در  بگذرد. 

کنید.
 برای دایره دوم نیز همین مرحله را تکرار کنید. 4

را  نقاط مماس، خط مماس  با مشخص شدن  حال  5
رسم کنید.

رسم قوس های مماس
برای ترسیم قوس مماس عالوه بر معلوم بودن شعاع  6
مماس نیاز به مشخص کردن نقاط مماس و مرکز قوس 

مماس است.



22

مماس بین دو خط متقاطع
فاصله  به  اول  موازی ضلع   خطی  1

R رسم کنید.
فاصله  به   خطی موازی ضلع دوم  2
دو  این  تقاطع  محل  کنید.  رسم   R

خط مرکز قوس مماس است.
عمود  اضالع  بر  مماس  مرکز  از    3

کنید تا نقاط مماس به دست آید.

مماس از یک نقطه بر دایره
 R شعاع  به  کمانی   A مرکز  به    1

)  شعاع معلوم مماس( رسم کنید.
شعاع  به  کمانی  دایره  مرکز  به   2
شعاع  به عالوۀ  دایره  ) شعاع   r+R
محل  کنید.  رسم  مماس(  معلوم 
تقاطع این دو کمان )O( مرکز قوس 

مماس است.
مرکز  به  خطی  مماس،  مرکز  از    3
 M مماس  نقطۀ  تا  کنید  رسم  دایره 

به دست آید.



23

مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه 
خارج  یا  و  دایره  داخل  در  مماس  که  نمود 
قرار  کدام سمت خط  در  همین طور  و  دایره 
دارد. در صورتی که مماس داخل دایره باشد 
برای   r+R از  بود  دایره  اگر خارج  و   r-R از 

شعاع کمان استفاده کنید.
 خطی موازی خط به فاصله R رسم کنید  1

)باالی خط(.
 کمانی به شعاع r+R ) شعاع دایره به عالوۀ  2
شعاع معلوم مماس( رسم کنید. محل تقاطع 

این خط و کمان، مرکز قوس مماس است.
3 از مرکز مماس بر خط عمود کنید تا نقطۀ 

مماس روی خط به دست آید.
دایره  مرکز  به  خطی  مماس  مرکز  از    4
نیز  دایره  روی  مماس  نقطۀ  تا  کنید  رسم 

به دست  آید.

مماس بین دو دایره )مماس خارج(
با  مماس  قوس  مرکز  فاصله  مماس  این  در 

مرکز دایره مجموع دو شعاع است.
نظر  مورد  موقعیت  در  را  معلوم  دایره های 

ترسیم کنید.
اول  دایره  شعاع   (  r1+R شعاع  به  کمانی 

به عالوۀ شعاع معلوم مماس( رسم کنید. 
دوم  دایره  شعاع   (  r2+R شعاع  به  کمانی 

به عالوۀ شعاع معلوم مماس( رسم کنید.
اول  دایرۀ  مرکز  به  خطی  مماس،  مرکز  از 
دایره  این  روی  مماس  نقطه  تا  کنید  رسم 

به دست  آید.
دوم  دایره  مرکز  به  خطی  مماس  مرکز  از 
رسم کنید تا نقطۀ مماس روی این دایره نیز 

به دست آید.
مماس بین دو دایره )مماس داخل(

با  مماس  قوس  مرکز  فاصلۀ  مماس  این  در 
شعاع  با  مماس  شعاع  تفاضل  دایره  مرکز 

دایره  است.
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دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.
از مرکز دایرۀ اول کمانی به شعاع R-r1 ) شعاع مماس 

منهای دایرۀ اول( رسم کنید. 
از مرکز دایرۀ دوم کمانی به شعاع R-r2 ) شعاع مماس 

منهای دایرۀ دوم( رسم کنید. 
از مرکز مماس خطی به مرکز دایرۀ اول رسم کرده و 
امتداد دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره به دست 

آید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایرۀ دوم رسم کرده و 

امتداد دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره نیز به دست 
آید.

مماس محدب مقعر )مماس تركیبی(
در این مماس فاصلۀ مرکز قوس مماس با مرکز یکی از 
دایره ها مجموع دو شعاع است و با دایرۀ دیگر تفاضل 

شعاع مماس با شعاع دایره است.
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع r1+R ) شعاع دایره ای که خارج از 
قوس مماس قرار دارد به عالوه شعاع معلوم قوس 

مماس( رسم کنید. 
کمانی به شعاع R-r2 ) شعاع مماس منهای شعاع 

دایره ای که داخل قوس مماس قرار دارد( رسم کنید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا 

نقطۀ مماس روی این دایره به دست آید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایره دوم رسم کرده و 

امتداد دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره نیز به دست 
آید.
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رسم نما )در روش های مختلف(
رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول و فرجۀ سوم انجام می شود. فرجۀ اول را با عالمت های 
 مشخص می کنند. در ایران این روش متداول است. در این روش نمای افقی در زیر  E یا 

نمای رو به رو و دید از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم می شود.

  مشخص می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو و دید از  در فرجۀ سوم که با A یا 
راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می شود.
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                         انواع تصویر مجسم

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

نمای مركزی نمای موازی

یک نقطه گریز دو نقطه گریزسه نقطه گریز نمای عمودی

ایزومتریک دیمتریکتریمتریک

كاوالیركابینتكلینو گرافیکپالن ایلیک نظامی

نمای مایل

جنرال

نمای مجسم
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روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک
مرحله 1ـ ترسیم خطوط محور

مرحله 2ـ ترسیم خطوط موازي با محورها به فاصلۀ شعاع دایره از مرکز به طوري که یک متوازي 
االضالع تشکیل شود.

مرحله 3ـ ترسیم خطوط از گوشۀ باز متوازي االضالع به محل تقاطع محور ها با اضالع
مرحله 4ـ ترسیم قوس هاي بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازي االضالع

مرحله 5  ـ ترسیم قوس هاي کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسیمي از گوشه ها

ترسیم دایره در تصویر مجسم دیمتریک
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ترسیم منحنی های نامنظم در تصویر مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم
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ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد 
اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:

 A3 و A4 هاشور با خط نازک رسم می شود. فاصلۀ هاشورها بین 2 تا 3 میلی متر در کاغذهای
مناسب است.

زاویه هاشورها معموالً 45 درجه است.هاشور به خط چین تکیه نمی کند. هاشور می تواند گاهی به 
خط محور یا خط نازک متکی شود.

هاشور از روی خط اصلی نمی گذرد. در داخل هاشور می توان اندازه گذاری کرد )در محل نوشتن 
عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود(.

هاشور در سطوح بزرگ می تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می توان به جای هاشور 
سطح را سیاه کرد.

قطعات کنار یکدیگر در برش را می توان کمی نسبت به هم فاصله داد. هاشورهای معرفی شده 
عمومی است، اما برای برخی مواد هاشور مخصوص وجود دارد.
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انواع هاشور براساس جنس مواد

فوالد- فلزات سخت 
ـ چدن

شیشه و سایر اجسام 
شفاف

چوب در جهت الیاف

چوب در مقطع

شن و ماسه

غیر فلزات به استثنای 
آنها كه در جدول هست 
و همچنین برخی فلزات 

نرم مثل روی و سرب

بتن

بتن مسلح

آجر

مایعات

آجر نسوز ـ آجر 
ضد اسید

خاک



31

ISO – 129 اصول اندازه گذاري مطابق
در نقشه هیچ اندازه ای نباید تکرار شود.

نقشه باید کاماًل اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.
واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.

اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر را قطع 
نکنند.

فلش اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.
اندازه ها را می توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.

اندازه گذاری طولی
 این اندازه ها شامل اندازه های افقی، عمودی و مورب است.

در اندازه های افقی عدد اندازه وسط خط اندازه و باالی آن نوشته می شود.
در اندازه های عمودی عدد اندازه وسط خط اندازه و سمت چپ آن )از پایین به باال( نوشته می شود.

اندازه گذاری طول كمان، طول وتر و زاویۀ رأس كمان 
در اندازه گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه و یا باالی آن یک کمان گذاشته می شود.

اگر زاویه رأس کمان بیشتر از 90 درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.
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اندازه گذاری پخ ها
پخ های 45 درجه با یک اندازه طولی مشخص می شود.

پخ های غیر 45 درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.

اندازه كوتاه شده
اگر طول قطعه ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می توان آن را با خط شکسته کوتاه 

کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

اندازه گذاری زنجیره ای
 در این روش تمام اندازه ها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک داده می شود. انتهای 

یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.
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اندازه گذاری پله ای
 7 اندازه  بین خطوط  فاصله  مبنا گذاشته می شوند.  به یک سطح  نسبت  اندازه ها  این روش  در 

میلی متر است.

اندازه گذاری مختصاتی
در این روش اندازه ها نسبت به یک نقطۀ مشترک )نقطه صفر یا نقطه مبنا( گذاشته می شوند.

اندازه گذاری جدولی
زمانی  سوراخ ها  موقعیت  اندازه گذاری  برای 
که تعداد آنها زیاد باشد از این روش استفاده 
مرکز  موقعیت  بر  عالوه  در جدول  می شود. 
سوراخ می توان قطر، عمق و دیگر مشخصات 

سوراخ را نیز قید کرد.
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عالئم و نشانه ها
عالئم و نشانه هایی که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

 )فی(: قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می شود.
R : همیشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف R  گذاشته می شود.

S : قبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف S که مخفف )Sphere( است آورده شود.
°)عالمت درجه(: در اندازه گذاری زاویه باید حتماً عالمت درجه و در صورت نیز عالمت دقیقه و 

ثانیه درج شود.
□) مربع(: اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه عالمت مربع درج می شود.

͡ )کمان(: در اندازه گذاری طول کمان قبل یا باالی عدد اندازه کمان گذاشته می شود.
SW : آچارخور را با حروف SW نمایش می دهند.
t : ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می دهند.
) ( : اندازه های کمکی داخل پرانتز نوشته می شود.

ــ : زیر اعداد اندازه هایی که با مقیاس نمی خواند خط کشیده می شود.
][ : اندازه خام و پیش ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می دهند.

سفارش دهنده  توسط  خاصی  دقت  با  که  اندازه هایی  و  کنترل  و  بازرسی  اندازه های  گرد:  کادر 
خواسته شده است در کادر گرد قرار می گیرد.

کادر چهارگوش: اندازه های دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار می گیرد.
:شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت که جهت آن   

باید مطابق با شیب سطح باشد نشان می دهند.
: میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت نوشته   

می شود. جهت این عالمت نیز باید مطابق با باریک  شدن قطعه باشد.
به نقشه های زیر که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.
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خط راهنما
خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره می کند و اطالعاتی را به آن نسبت می دهد.

اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده می شود.
اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با فلش معمولی نشان داده می شود

انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنمای دیگر اشاره می کنند فلش یا نقطه 
توپر گذاشته نمی شود.

در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می شود.
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وقتی طول خط اندازه کمتر از 10 میلی متر باشد فلش بیرون ترسیم می شود. عدد اندازه نیز اگر 
فضای کافی نداشته باشد می تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.

در اندازه های پی درپی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده 
می شود. در این اندازه ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می توان با خط راهنما 

عدد اندازه را نمایش داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی
این اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دایره و کمان است.

 نشان داده می شود. اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف 
خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.

در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد می توان آنها را 
در بیرون درج کرد.

  را نباید فراموش نمود. اندازه قطری را به صورت طولی نیز می توان ارائه کرد اما عالمت 
اندازه قطری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.

باشد  با نماهای دیگر تداخل داشته  یا  از کادر و نقشه بوده و  در صورتی که مرکز دایره خارج 
می توان با شکستگی خط اندازه آن را کوتاه کرد.

قبل از عدد اندازه شعاع و قطر »کره« با حرف S نوشته شود.
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اندازه گذاری زاویه ای
خط رابط اندازه در امتداد اضالع زاویه ترسیم می شود.

خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه است.
بعد از عدد اندازه عالمت درجه گذاشته می شود.

جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر است.

اندازه سوراخ
اطالعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم می توان با یک اندازه نشان داد.

عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا می شود )20 / 21  (.
.)M10  × 1/5( گام سوراخ با یک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می شود

طول رزوه و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا می شوند
.)M14 × 18 / 23(



38

سوراخ های پله دار زیر هم نوشته می شوند. اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و
.   عمق پله با حرف U مشخص می شود 

. در سوراخ های خزینه  دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتدا نوشته می شود 
 

اندازه گذاری عناصر تکراری
در اندازه گذاری عناصر و سوراخ های یکسان کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه یکی از آنها 

ذکر کرد.
در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله 20 در شکل زیر(.
تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته می شود. می توان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمکی 

قید کرد.

اندازه جای خار
وهاب ب شکل  روی شفت  اندازه جای خار 

زیر توجه کنید.


