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فصل پنجم
اندازه گذاري

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:

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

2- اندازه گذارى خطى، زنجيره اى و پله اى را تميز دهد.
3- دواير را بر طبق استاندارد اندازه گيرى كند.

4- شيب هاى ســاده و مخروطى را بــر طــبق استاندارد 
اندازه گيرى كند.

5- تصاوير دوبعدى را اندازه گيرى كند.

اندازه گيرى عبارت است از معرفى ابعادى جسم با يك يكاى (واحد) استاندارد.

1-5- تعريف اندازه گيرى
ــم با  ــت از معرفى ابعاد جس ــرى عبارت اس اندازه گي
ــتاندارد. يكاى معمول در صنعت مكانيك  يك يكاى اس

ميلى متر و در ساختمان متر و سانتى متر است.

اندازه گيرى كاري دقيق است.

ــم درك  ــه ى يك جس ــتين چيزى كه در نقش نخس
ــت ولى اين دريافت ها  ــود ساختمان آن جسم اس مى ش
ــت، زيرا اندازه هاى هر جزء  ــاخت آن كافى نيس براى س

بايد با دقت مناسب براى سازنده مشخص شود.
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2-5- اجزاى اندازه
اجزاى اندازه در شكل 1-5 مشخص شده است.

براى رسم خط اندازه، خط رابط و نوشتن شماره ها، 
ــماره ده برابر  ــتفاده مى شود. بلندى ش از خط نازك اس
پهناى خط نازك است. براى نمونه اگر پهناى خط اصلى 
ــد، پهناى خط نازك 0/25 و در نتيجه  ــه 0/5 باش نقش

بلندى شماره 2/5 خواهد شد.
ــول فلش نيز 5 برابر ضخامت خط اصلى در نظر  - ط

گرفته مى شود.

- شماره ي 1، خط اندازه

- شماره ي 2، مقدار اندازه

- شماره ي 3، پيكان يا فلش كه دوسر اندازه را نشان مي دهد

- شماره ي 4، رابط اندازه

شكل 5-1

ــا 30 درجه در  ــش را حدود 15 درجه ت ــه ى فل زاوي
ــد (شكل  نظر مى گيريم، يعنى اگر α زاويه ى فلش باش

:(5-2
30° > α > 15°   

شكل 5-2

ــاى فلش پيش  ــكل 3-5 گونه ه - انـواع فلش: ش
نهادى ايزو را معرفى مى كند.

در نقشه هاى ساختمانى از خط تيره مورب ونقطه ى 
پر براى اندازه گيرى استفاده مى شود.

براي اندازه گذاري نهايي روي نقشه ي اصلي

در اندازه گذاري دستي و نهايي

در نقشه هاي دستي و مقدماتي

در نقشه هاي دستي و مقدماتي

در نقشه هاي ساختماني

در نقشه هاي ساختماني

شكل 5-3 

3-5- اصول اندازه گيرى 
ــول خاصى بايد  ــه ها از اص ــرا در اندازه گيرى نقش چ

پيروى كنيم.
توجه به نكته هاى صفحه ى بعد ما را در اندازه گذارى 

درست راهنمايى مى كند.
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ــش در بيرون زده  ــدازه ى كمتر از 7mm ، فل - براى ان
مى شود.

ــان دو اندازه ى كوچك كنار هم، كه بايد فلش آن ها  - مي
ــكل  ــود، يك نقطه ى توپر مى گذاريم. (ش از بيرون زده ش

(5-4
- در نقشه هيچ اندازه اى نبايد تكرار شود.

- در نقشه هيچ اندازه اى نبايد كم باشد.
ــط خط اندازه و باالى آن نوشته  - اندازه هاى افقى در وس

شوند.
ــته  ــمت چپ خط اندازه نوش - اندازه هاى عمودى در س

شوند، به گونه اى كه از سمت راست خوانده شوند. 
ــت،   ــه ى خط اندازه تا خط اصلى 7/5 ميلى متر اس - فاصل
ــند فاصله ى هر  چنان چه خط اندازه به صورت پله اى باش

يك با اندازه ى بعدى و قبلى بايد 7/5 ميلى متر باشد. 
- خط رابط بايد حدود يك ميلى متر از فلش ادامه يابد. 

- اندازه ى كوچك قبل از اندازه ى بزرگ داده شود. 
- خط اندازه نمى تواند خط اندازه را قطع كند. 

- فلش مى تواند به خط اصلى هم تكيه كند. 
- فلش مى تواند در صورت نياز به خط چين تكيه كند. 

ــتفاده  ــه از حرف R اس ــعاع، هميش ــش ش ــراى نماي - ب
مى شود. 

ــتفاده  ــه از عالمت Ø اس ــر هميش ــش قط ــراى نماي - ب
مى شود. 

ــكل  ــانه ى  را به كار مى بريم (ش - براى مربع هم نش
 .(5-4

ــناخته  ــكل 4-5 اندازه ى 41 به اندازه ى مكانى ش   درش
ــبت به لبه ى  ــود زيرا موقعيت مركز مربع را به نس مى ش
 ، Ø16 ــر اندازه هاى ــان مى دهد. از طرف ديگ قطعه نش
ــدى  ــدازه ى بع ــوع ان ، R22 و R10  از ن 10 ،R21
ــتند، زيرا اندازه و ابعاد مورد نظر را براى هر كدام از  هس

قسمت ها نشان مى دهند.

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

 

شكل 5-4 

خط شكستگى: اگر طول يك قطعه، كه داراى شكل 
يكنواخته است، زياد باشد، مى توان با خط شكستگى آن 

ــم كرد ولى اندازه ى كامل (واقعى) نوشته  را كوتاه تر رس
مى شود (شكل 5-5). 
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شكل 5-5

ــط  از مهم ترين اين قواعد عدم قطع خط اندازه توس
ــت از  ــت براى اين منظور مى بايس ــط رابط اندازه اس خ
ــدازه اندازه  ــروع و با بزرگترين ان ــاى كوچك ش اندازه ه

گيرى را به اتمام برسانيم.

4-5- اندازه گذارى پله اى
ــدازه گيرى پله اى ديده  ــكل 6-5- الف قواعد ان درش

مى شود.

شكل 5-6

5-5- اندازه گذارى زنجيره اى (رديفى)
درشكل 7-5، اندازه گذارى زنجيره اى ديده مى شود. 

شكل 5-7
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 6-5- اندازه گذارى دايره و كمان 
ــاره يا اندازه بايد از مركز دايره بگذرد  امتداد خط اش

(شكل 8-5 و 5-9).
- نمايش اندازه ى R200 به صورت شكسته به دليل 
ــت كه مركز كمان خارج از محدوده ى نقشه قرار  آن اس

مى گيرد.

شكل 5-8

شكل 5-9

7-5- اندازه گيرى شيب
ــيب، مطابق الگوى شكل 10-5 انجام  اندازه گيرى ش

مى شود.
توجه شود كه در هر حال بايد خط اندازه با كمتر از 
ــت  90 درجه گردش به حالت افقى درآيد، تا اندازه درس

خوانده شود.
شكل 11-5 نمونه اى از اندازه گيرى درست را براى 

شيب ها نمايش مى دهد.
اندازه هاى مشخص دشه در شكل 11-5 با كدام خط 
ــود؟ در شكل  ــكل 10-5 مربوط مى ش اندازه در الگو ش

نشان دهيد.

شكل 5-10

شكل 5-11
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8-5- حرف و شماره
براى آنكه بتوانيم حروف را با اندازه ى درست بنويسيم 

به جدول 1-5 توجه كنيد.

ــد با قلم 0/25  ــداد با بلندى 2/5 باي ــراى نمونه اع ب
نوشته شوند.

جدول 5-1
21410753/52/51/8hبلندي حرف يا شماره
1/410753/52/5--cبلندي حرف كوتاه
21/410/70/50/350/250/18dپهناي خط
42/821/410/70/5-aكم ترين فاصله
3222/81611/485/74-bكم ترين فاصله ي دو خط
128/464/232/11/5-cكم ترين فاصله ي دو كلمه

ارزش يابى:
1- مشخصات فلش اندازه گذارى را ذكر كنيد؟

2- انواع فلش هاى مورد استفاده در اندازه گيرى را رسم كنيد و كاربرد هر يك را شرح دهيد.
3- درشكل 12-5 كدام اندازه ها درست و كدام ها نادرست رسم شده اند؟

شكل 5-12

4- براى اندازه گيرى، چه اصولى بايد رعايت شود؟
5- از تصاوير مجسم ارائه شده سه نما تهيه و هر يك را اندازه گيرى كنيد.
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شكل 5-13


