
تصوير مجسم



مقدمه
تصوير به صورت دو بعدي      

. خواهد بود 

رسم به صورت تصاوير سه بعدي        : روش دوم

چرخش قائم 

دوران افقي    

جهت شناخت كامل جسم، بايد      
. تصاوير ديگري نيز رسم شوند          

رسم سه نما    رسم سه نما    

Axonometric Axonometric  روش اكزنومتريك روش اكزنومتريك  
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هاي مصور   آيد به موقعيت جسم نسبت به شعاع        تصويري كه از يك جسم بدست مي         
. بستگي دارد 
هاي مصور در امتداد هيچيك از ابعاد و يا موازي با هيچيك از صفحات             اگر شعاع

. جسم نباشد، تصوير به دست آمده تصوير مجسم جسم خواهد بود             
هاي مصور بر صفحه عمود باشد، تصوير بدست آمده را تصوير مجسم قائم        اگر شعاع

.نامند و در غير اينصورت تصوير مجسم مايل مي     
رد كه    در تصوير مجسم قائم، الزم است جسم نسبت به صفحه تصوير طوري قرار گي            

.هيچيك از ابعادش با صفحه تصوير موازي نباشد    
.   شود براي رسم تصوير مجسم، معموالً از روش اكزنومتريك استفاده مي       

در اين روش به جاي آنكه جسم مايل قرار گيرد، دستگاه           :  روش اكزنومتريك  
كه جسم در آن رسم شده است به صورت مايل در مقابل             )  كنج سه قائمه  ( مختصاتي 

.آيد گيرد و سپس تصوير مجسم سه محور را به دست مي      صفحه تصوير قرار مي 



تصوير مجسم قائم 
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 بر صفحه تصوير 
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تصوير مجسم قائم انواع   
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b c

 ديمتريك-2
ي بين دو يال مكعب      زوايا    

. با هم برابر است 

b

a

c

 تريمتريك-3
زواياي بين سه يال مكعب با هم       

. برابر نيست

a

b c

 ايزومتريك-1
زواياي بين سه يال مكعب برابر       

. است  
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C

D

محورهاي اكزنومتريك 

محورهاي اكزنومتريك 

محورهاي اكزنومتريك 

تصوير مجسم قائم 
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روش اكزنومتريك



XOAp:مقياس محور 
OX
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YOBq:مقياس محور 
OY

=

:توان نتيجه گرفت  با توجه به هندسه شكل مي      
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تصوير مجسم ايزومتريك و روش رسم آن  
اگر مقياس هر سه محور با هم برابر باشند تصوير مجسم رسم شده                  

: به عبارت ديگر     . گويند را تصوير مجسم ايزومتريك مي         
p q r= =

2 2 2 22 3 2 0 8166 0 82p q r p p . .+ + = → = → =

30 30α = β =

:توان نوشت  ميrو  qو   pبا توجه به روابط     

:توان نوشت    ميb و α با   rو  qو   pبا توجه به روابط     



حول  °45 چرخش
محور قائم    

چرخش حول محور افق   
(35o16’)

تصوير ايزومتريك     

اند  برابر شده    82/0تمام ابعاد 



. در تصوير مجسم ايزومتريك مقياس هر سه محور با هم برابر هستند                 

تصوير ايزومتريك       
)تصوير واقعي      (

تصوير ايزومتريك       
 (ابعاد كامل)

ابعاد كوچك شده   
ابعاد كامل   

تصوير ايزومتريك     
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 تصوير مجسم شكل زير را كه دو نما از آن رسم شده              : 1مثال  
. است را رسم نماييد    
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: رسم محورها -1



: گذاري صفحات       نام -2
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 رسم تصوير -3
:مجسم  



اندازه خطوط در تصوير مجسم ايزومتريك    

محورهاي ايزومتريك      

خطوطي كه در تصوير مجسم موازي محورهاي مختصات             
به اين     .   هستند  طول واقعي   ايزومتريك رسم شوند برابر با       

.شود   گفته مي    خطوط ايزومتريك  خطوط، 

خطوط غيرايزومتريك   
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گذاري    نام  -2  
:  صفحات   

:  رسم محورها  -1
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 تصوير مجسم شكل زير را كه دو نما از آن رسم شده              : 3مثال  
. است را رسم نماييد    
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اي   روش جعبه: 4مثال  



x

z

y

Z

Y

X



x

z

y

Z

Y

X



x

z

y

Z

Y

X



x

z

y

Z

Y

X



اي  روش جعبه : تمرين 

رسم تصوير مجسم ايزومتريك قائم        
كه نماي جلو، باال و راست    

.  قابل مشاهده باشد        



جلو

ارتفاع    

طول



ارتفاع    

عمق

نماي راست   



نماي باال 











مراحل
 تعيين موقعيت جسم      -1

 انتخاب محورهاي ايزومتريك     -2

 رسم جعبه محاط بر جسم     -3
 تعيين جزييات     -4

 رسم خطوط مريي    -5

رسم تصوير مجسم يك جسم    



 تعيين موقعيت جسم      -1
 انتخاب محورهاي ايزومتريك     -2
 رسم جعبه محاط بر جسم     -3
 تعيين جزييات     -4

شود نظر مي  صرف) نامريي (در ترسيم تصوير مجسم از رسم خطوط نديد    
.شوند   و تنها در صورتي كه براي معرفي كامل جسم نياز باشد رسم مي      

رسم تصوير مجسم يك جسم    
مراحل

 رسم خطوط مريي    -5



هاي مختلف رسم تصوير مجسم يك جسم در جهت

با تغيير محورهاي تصوير  . دده  هر تصوير مجسم سه جهت جسم را نشان مي            
.  ي ترسيم نمود جهت هاي مختلف     توان جسم را     مجسم، مي    



جلو

جلو

زير

چپ 

باال

چپ 
جلو

باال
رسم تصوير مجسم كه      

. جلو، باال و چپ ديده شود        

رسم تصوير مجسم كه      
. و چپ ديده شود      زير   جلو، 
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چپ 

با تغيير محورهاي  . دده هر تصوير مجسم سه جهت جسم را نشان مي
. ي ترسيم نمودجهت هاي مختلفتوان جسم را  تصوير مجسم، مي
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رسم تصوير مجسم كه    
. ديده شود     جلو، باال و چپ   
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رسم تصوير مجسم كه    
. ديده شود     جلو، باال و راست    
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رسم تصوير مجسم كه    
. ديده شود     جلو، باال و راست    

y

Z

x



x

z

y

Y

A

Z

B E D

C

رسم تصوير مجسم كه    
. ديده شود     جلو، زير و چپ  
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رسم تصوير مجسم كه    
. ديده شود     جلو، زير و راست   
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 رسم تصوير مجسم با ديد جلو، باال، راست         :مثال 



خطوط غير ايزومتريك     
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 رسم تصوير مجسم با ديد جلو، باال، راست         :مثال 
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 رسم تصوير مجسم با ديد جلو، باال، راست         :مثال 



تصوير مجسم       :مثال
ايزومتريك با نماي       

جلو، باال و راست   
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تصوير مجسم ديمتريك قائم 
اگر جسم در مقابل صفحه تصوير قرار گيرد كه مقياس دو محور          

در  ،   yمعموالً (با هم برابر باشند و مقياس محور سوم      ) zو   xمعموالً (
نصف آن دو محور باشد؛ تصوير مجسم رسم شده را )جهت عمق جسم

2p: به عبارت ديگر  . گويند   تصوير مجسم ديمتريك مي      r q= =

2 2 2 22 9 2 0 47 0 94 0 94p q r q q . , p . , r .+ + = → = → = = =

:توان نوشت  ميrو  qو   pبا توجه به روابط     

:براي سادگي در انتقال محورها
0 5 1 1q . , q , q= = =



تصوير مجسم ديمتريك قائم 

7 10 41 25, ,′ ′α = β =

   rو  qو  pبا توجه به روابط   
: را بدست آورد   b و αتوان مي

1 7( ) ( )
8 8

tan , tanα = =β
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z
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β

:رسم محورها 
o
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رسم تصوير مجسم ايزومتريك دايره        
. شود ، به بيضي تبديل مي   تصوير مجسم ايزومتريك دايره     در 

.   لوزي محاط بر دايره را رسم نماييد      -2
.)تصوير مجسم مربع لوزي است  (

.  قوسهاي مماس بر لوزي را رسم نماييد      -3

مراحل رسم
.  مركز بيضي را بدست آوريد    -1



رسم تصوير مجسم ايزومتريك دايره        
. شود ، به بيضي تبديل مي   تصوير مجسم ايزومتريك دايره     در 

يابي  روش نقطه 

a
b

21 4 5

21
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3



هاي منفرجه لوزي به وسط     از گوشه -2
.مقابل وصل كنيد          اضالع    

.  مراكز چهار قوس را مشخص نماييد -3
 چهار قوس را به كمك مراكز آن   -4

.      و مماس بر لوزي رسم نماييد     

مراحل رسم
 مركز دايره و لوزي محاط بر دايره   -1

. را رسم نماييد    

رسم تصوير مجسم ايزومتريك دايره        
، به روش چهار كمان    وير مجسم ايزومتريك دايره      رسم تص



هاي اضالع    عمود منصف -2
.  متوازي االضالع را رسم كنيد     

.  مراكز چهار قوس را مشخص نماييد -3
 چهار قوس را به كمك مراكز آن   -4

.     و مماس بر متوازي االضالع رسم نماييد       

مراحل رسم
 متوازي االضالع محاط بر دايره    -1

. را رسم نماييد    

رسم تصوير مجسم ديمتريك دايره          
) ها عمود منصف   ( در تصوير از جلو ، روش چهار  قوس       تريك دايره      ديم وير مجسم     رسم تص  

7°



 رسم تصوير مجسم با ديد جلو، باال، چپ         :مثال 
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 رسم تصوير مجسم    :مثال 
 با ديد جلو، باال، راست       -الف 
 با ديد زير، باال، راست        -ب



رسم منحني در تصوير مجسم     
 ايزومتريك 

 نقاطي از منحني را در نماهاي موجود    -1
.انتخاب نماييد 

. تصوير مجسم آن نقاط را مشخص نماييد          -2

. نقاطي حاصل را به هم متصل نماييد         -3

مراحل
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موازي و مايل نسبت    
 به صفحه تصوير 
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تصوير مجسم مايل 
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C D
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زواياي رايج امتداد مايل    

30o
45o60o

انواع تصوير مجسم مايل   

45o45o

 ديمتريك-2 ايزومتريك-1

مقياس  
مقياس  كامل

نصف

تصوير مجسم مايل 

) °45( كابينت  ) °45( كاوالير  



. هاي مصور نسبت به صفحه تصوير مايل است      در تصوير مجسم مايل، شعاع        
تصوير مجسم مايل      

اگر دو بعد از جسم را موازي با صفحه   
تصوير در نظر بگيريم، در اين حالت           
تصوير مجسم مايل صفحاتي از جسم         
كه موازي با صفحه تصوير باشند به        

. اندازه واقعي تصوير ميشوند  
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o

Z

 45، 30معموالً برابر با       aزاويه   
  . شود  درجه در نظر گرفته مي 60و يا 



اگر مقياس سه محور برابر با يك باشد، تصوير مجسم رسم شده را                
. گويند  تصوير مجسم مايل ايزومتريك يا تصوير مجسم كاوالير مي                

تصوير مجسم مايل ايزومتريك        

تصوير مجسم مايل ديمتريك         

با هم برابر باشند و مقياس محور           ) zو   xمعموالً (اگر مقياس دو محور    
نصف آن دو محور باشد؛ تصوير مجسم رسم شده را       )yمعموالً (سوم 

. گويند   تصوير مجسم مايلديمتريك مي        
  باشند به اندازه     yهايي كه موازي با محور        به عبارت ديگر تمام اندازه    

. شوند  نصف خود به تصوير مجسم منتقل مي   



تصوير مجسم ديمتريك مايل جسم زير را رسم كنيد كه                   :مثال
. نماي جلو، باال و راست قابل مشاهده باشد            



تصوير مجسم مايل جسم زير را رسم كنيد كه نماي جلو،                 :مثال
. باال و راست قابل مشاهده باشد          
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رسم تصوير مجسم مايل از يك جسم         
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 تصوير مجسم مايل ايزومتريك جسم زير را رسم كنيد كه                   :مثال
. نماي جلو، باال و چپ قابل مشاهده باشد            
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تصوير مجسم مايل ديمتريك جسم زير را رسم كنيد كه                   :مثال
. نماي جلو، باال و چپ قابل مشاهده باشد            
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تصوير مجسم مايل جسم زير را رسم كنيد كه نماي جلو،                 :مثال
. باال و راست قابل مشاهده باشد          
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تصوير مجسم مايل جسم زير را رسم كنيد كه نماي جلو،                 :مثال
. باال و راست قابل مشاهده باشد          
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تصوير مجسم مايل جسم زير را رسم كنيد كه نماي جلو،                 :مثال
. باال و راست قابل مشاهده باشد          
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تصوير مجسم مايل جسم زير را رسم كنيد كه نماي جلو،                 :مثال
. باال و راست قابل مشاهده باشد          



جهت مناسب در تصوير مجسم مايل     
موازي صفحه )  قوس، سوراخ، سطوح نامنظم جسم   (  نماهاي پيچيده جسم      

.  گيرد تصوير جلو قرار مي 
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نامناسب 

جهت مناسب در تصوير مجسم مايل     
.   گيرد بزرگترين بعد جسم موازي صفحه تصوير جلو قرار مي         



جهت مناسب در تصوير مجسم مايل     

كدام جهت مناسب است؟       



A

B

z

o

A

B

هاي مختلف  تصوير مجسم مايل در جهت       

A

B

A

B

x

y

z

o

x

y
z

ox

y

x

y

z

o

جلو، باال، چپ  

جلو، زير، چپ  

جلو، باال، راست 

جلو، زير، راست  

A

B



برش 



جسم

هاي مهندسي   فرآيند تهيه نقشه         

تهيه نقشه  

گويا و كامل   

رسم تصوير 
مجسم

ترسيم نماهاي    
كمكي

ترسيم برش  

انتخاب نماهاي      
مناسب

اتمام 
بله

خير

گيري   اندازه  
ابعاد     



هدف از رسم نماهاي برش  

شفاف و واضح نمودن نماهاي رسم شده    

تسهيل در اندازه گذاري

كاهش و يا حذف خطوط نديد
نشان دادن و معلوم كردن سطح مقطع شكل جسم   

به مثال زير دقت كنيد       



 مزایای استفاده از نمای برش    :مثال



 صفحه برش 

صفحه برش   

خط صفحه برش      

اي است كه به منظور آشكار شدن مشخصات   صفحه صفحه برش 
.دهد ميبرش   جسم را )  خيالي  (داخلي جسم، به صورت مجازي       

خطوط برش         



خطي است كه مسير صفحه برش       :  برش  )صفحه  (خط 
.دهد  را نشان مي   

خط صفحه برش      

مسير صفحه برش 



ANSI
standard

ضخيم خط  

ضخيم خط  

JIS & ISO
standard

خط نازك 

صفحه برش   خط      نمايش

جهت ديد  

جهت ديد  

در اين درس   جهت ديد  



رسم هاشور برش
هاشور برش خطوطي هستند كه سطوح برش            :  هاشور برش  

. دهند  خورده توسط صفحه برش را نشان مي      

هاشور برش



انواع هاشور برش   

.شود   نوع هاشور برش با توجه به جنس جسم رسم مي        

آهن ريخته گري،   
خوار  آهن چكش   

فوالد   بتن  ماسه چوب

مورد استفاده   ) چدن(معموالً نوع هاشوري كه آهن ريخته گري      
. شود   گيرد براي ديگر فلزات نيز استفاده مي       قرار مي



انواع هاشور برش   

Cast Iron (General Use)Cast Iron (General Use) White Metal (Zinc)White Metal (Zinc) SandSand

SteelSteel Magnesium, AluminumMagnesium, Aluminum TitaniumTitanium

Marble, Slate, Glass, etc.Marble, Slate, Glass, etc. Water, LiquidsWater, Liquids Wood; Cross GrainWood; Cross Grain
With GrainWith Grain

Felt, Leather, & FiberFelt, Leather, & Fiber Bronze, Brass, etc.Bronze, Brass, etc. ConcreteConcrete



خطوط هاشور برش 

.خط هاشور خط نازك است     
 به  45°زاويه خطوط هاشور نسبت به خطوط اصلي تصوير         

.طرف راست يا چپ است   
. خورند تمام تصاوير يك قطعه از يك جهت هاشور مي               

فاصله خطوط هاشور در قطعات فلزي با توجه به نوع آن         
.شود  عوض مي   

. فاصله خطوط هاشور ثابت و مناسب است          



خطوط هاشور برش 

. شود هاشور قطعات بزرگ فقط در حاشيه رسم مي          
. شود هاشور قطعات كوچك در صورت عدم وضوح، فقط سياه مي    

يا جهت    .(قطعات مجاور هاشور داراي هاشور متفاوت هستند              
)راستا مخالف، و يا غير هم         

. شود قطعات كوچك همجوار، با فاصله رسم مي
خط   (گذاري، عدد اندازه نبايد در ناحيه هاشور باشد                در اندازه    

) . اندازه اشكالي ندارد       



خطوط هاشور برش 

. كداميك از نكات خطوط هاشور در اينجا رعايت نشده است      : مثال

50



ترسيم هاشور برش 

اشتباه هاي متداول 

 3 ميليمتر، براي مقاطع كوچك، تا      1.5فاصله بين دو خط هاشور از       
. كند  ميليمتر، براي مقاطع بزرگ، تغيير مي    



خطوط هاشور نبايد عمود و يا به موازات ديگر خطوط نما رسم            
. شوند 

اشتباه هاي متداول 

ترسيم هاشور برش 



انواع برش
 برش متوالي  -2متقارن، يا غير متقارن :  برش ساده -1
 برش شكسته -3

 برش شعاعي شكسته -7 برش شعاعي -6
 برش موضعي -5

جا  برش گردشي جابه-9 برش گردشي-8
 برش مايل-10
 برشهاي خاص-11

 نيم برش  -4



برش ساده متقارن  
در اين برش صفحه برش به صورت مستقيم سراسر  

.دهد    جسم را مورد برش قرار مي

A A

A-A برش



متقارنغيربرش ساده   

 در مقطع تحت برشنديد خطوط معموالً  
.شوند  رسم نمي  

A A

A-A برش



تغيير مشخصات جسم در طول قطعه      
 متوالي  برش

A-A برش B-B برش C-C برش D-D برش

A

A

B

B

C

C

D

D

برش متوالي 
برش متوالي به عنوان مثال؛ تغيير سطح مقطع جسم        



شكسته برش  
در اين برش صفحه برش به صورت صفحه شكسته   

.دهد  شده تمام جسم را مورد برش قرار مي   
خطوط به وجود آمده توسط صفحه برش رسم      

.  شود  نمي 

A

A

A-A برش



نيم برش 
از  ) يك چهارم(در اين برش؛ صفحه برش نيمي   

دهد و يك چهارم  جسم مورد برش قرار مي 
.شود جسم برداشته مي   



نيمي از جسم كه برش نخورده توسط يك خط تقارن از قسمت برش          
. شود خورده جدا مي     

. شوند   در مقطع برش نخورده نيز رسم نمي      خطوط نديد   

نيم برش 



در اين برش، صفحه برش عمود بر جهت ديد قسمتي از     
دهد و قسمتي از جلوي جسم     جسم را مورد برش قرار مي 

.شود برداشته مي 

برش موضعي  



)  خط ضخيم و پيوسته      ( ي  رسم خطوط شكسته 
ي  براي جدا كردن قسمت برش خورده با بقيه         

.شود ها رسم مي  قسمت
خطي به عنوان صفحه برش در اينجا وجود      

.ندارد 

برش موضعي  



 مقایسه انواع برشها در یک جسم :مثال 



برش ساده   

A A

SECTION A - A

چيست؟ برش مناسب براي نماي جلو      : سئوال اول 



نيم برش چيست؟برش مناسب براي نماي راست        : سئوال دوم 



نيم برش  چيست؟ برش مناسب براي نماي راست      : سئوال دوم 



برش شكسته   چيست؟برش مناسب براي نماي راست      : سئوال سوم



D

D
SECTION  D - D

برش شكسته   چيست؟برش مناسب براي نماي راست      : سئوال سوم



برش موضعي  چيست؟برش مناسب براي نماي جلو      : سئوال چهارم  



شعاعي  برش 
صفحه برش در امتداد شعاع  و در آن  رودكار مي اين برش براي اجسام مدور به 
. يكديگر را قطع كنند  توانند   ميقرار مي گيرد و صفحات برش 

ي برشي كه به موازات صفحات تصوير است به عنوان مبنا    در اين برش؛ صفحه 
يابد تا در   شود و بقيه صفحات نسبت به مركز شكست، دوران مي   انتخاب مي

.امتداد صفحه مبنا قرار گيرد

كند، به عنوان  در برش شعاعي؛ شكستن مسير برش در محلي كه ابهام ايجاد مي    
.مثال قبل خروج از سوراخ و يا مماس بر آن، صحيح نيست 

. برگردان مسير برش شكسته به عقب نيز صحيح نيست   



اين ابهام به وجود آيد كه در اين صورت  
.صورت تقارن محوري نيست

شعاعي  برش 



شعاعي  برش 



مايلبرش 
به صفحه برش  در برش مايل،  

موازات صفحات تصوير قرار 
در اين برش تصوير . گيرد  نمي 

برش خورده به موازات صفحه  
. گردد  برش رسم مي  

A

A

A-A برش



   

a

o

مايل  برش شكسته  
در برش شكسته مايل همانند برش  

كه نسبت به صفحه برش شعاعي؛   
صفحه تصوير مايل است، دوران  
يافته تا به موازات صفحه تصوير   

.قرار گيرد

   

A

A

   

a

o

A-A برش

L

L



توان مشخصات سطح مقطع يك جسم را نشان     با برش گردشي مي   
از اين برش براي معرفي سطح مقطع تيرها و محور استفاده       . داد
.شود   مي

برش گردشي   

با رسم برش گردشي ديگر نيازي به تصوير مجسم و يا نماي ديگر               
.جسم نيست 

كند سودمند       برش گردشي در مواقعي كه سطح مقطع تغيير مي       
.  خواهد بود 



برش گردشي   



مرحله اول
 . موقعيت صفحه برش را تعيين كنيد    -الف
. محور دوران را در نماي جلو رسم نماييد   -ب

لبه سطح مقطعلبه سطح مقطع

برش گردشي   
مثال



. ابعاد عمق جسم را به نماي جلو منتقل نماييد        -الف
مرحله دوم 

برش گردشي   



. سطح مقطع دوران يافته را رسم نماييد        -الف
مرحله سوم

. خطوط برش را اضافه كنيد   -ب

برش گردشي   



ترسيم نهايي

برش گردشي   



محل و موقعيت برش گردشي     
 اضافه كردن بر روي نماي     -1

انفصالافزودن

 قرار كردن بر روي نما با انفصال       -2

برش گردشي   



6. Removed section
جا همان برش گردشي است كه محل              برش گردشي جابه    

.جا شده است      رسم آن جابه  

جا برش گردشي جابه   

. شود جا خارج از نما رسم مي       برش جابه 

هاي كه فضاي كافي براي برش گردشي نيست از           در محل  
. شود جا استفاده مي        برش جابه 



Example : Revolved vs. removed sections.

برش گردشي   جا   گردشي جابه  برش 

جا برش گردشي جابه   



Example : Situation that removed section is preferred.

نامناسب مناسب 

!!  شلوغ

جا برش گردشي جابه   



ر براي ترسيم قطعاتي كه يك بعد آن، در مقايسه با ديگر ابعاد آن بزرگت          
  است؛ از اين رو بايد با مقياسي ترسيم شوند تا در كاغذ رسم قابل رسم                 

با انتخاب يك مقياس بزرگ، ديگر ابعاد جسم كوچك رسم خواهند                 .  باشند 
.توان از برش طولي استفاده نمود       براي پرهيز از اين موضوع مي    . شد

هاي خاص  برش 



مقياس  1:1

مثال



مقياس  2:1

مثال



هاي خاص   برش 

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        



هاي خاص   برش 

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        

شكستن اجسام گرد توپر     

شكستن مواد چوبي  شكستن ديگر مواد    

شكستن اجسام گرد توخالي     



شكستن اجسام و نشان دادن سطح مقطع     

هاي خاص   برش 

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        



رسم خطوط شكست در مقطع استوانه       

R

R/3 R/3

30o

30o



شكستن اجسام و نشان دادن سطح مقطع     

هاي خاص   برش 

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        



شكستن اجسام و نشان دادن سطح مقطع     

هاي خاص   برش 

.برش در اجسامي كه يك بعد آنها نسبت به ديگر ابعاد آن بزرگتر است        



800

گذاري در اجسام با شكست طولي           اندازه   

قطعه بدون شكست   
طولي  

φ16

مقياس تاثيري در ابعاد ندارد       

φ16

800



نشانه تقارن 

نيمه چپ  نيمه راست 

خطوط تقارن اجسام مدور به      
عنوان خطوط قرينه جسم عمل         

.كنند مي 

!خط پيوسته نيست       

هاي خاص  برش  

قطعات قرينه   



بدون نشانه تقارن  

هاي خاص  برش  

روش دوم ترسيم     قطعات قرينه   

.ميتوان خطوط شكسته رسم نمود    



هاي خاص  برش  

قطعات با دو محور قرينه      



. كند نويسي پيروي مي اندازه   از اصول كلي  در نماي برشي  نويسي  اندازه  

نامناسب مناسب 



نامناسب مناسب 

φ 50
10

φ 50

10

نويسي      اندازه  



هاي   در نيم برش؛ تنها يكي از پيكان  
اندازه و آن هم در قسمت برش خورده   

.شود رسم مي
φ 50

نويسي      اندازه  



مستثنيات برش     

پين، پيچ، مهره،      
 واشر و پرچها      

.خورد  ي در تماس با صفحه برش هاشور نمي    صفحه



مستثنيات برش     

ها   خارها و گوه    
ها   محورها ، ميله    

ها   ها ، كره      ساچمه   
هاي زنجير    و حلقه  

بلبرينگ  



مستثنيات برش     

ها   دنده چرخدنده       

ها قطعات تخت و باريكي هستند، كه براي استحكام          تيغه  (Rib)ها  تقويت كننده 
.  گيرند  يك سازه مورد استفاده قرار مي     

ها ها و تيغه   تقويت كننده 



رسم دو نما   

ي برشيرسم نما



قابل اشتباه با     

ي برشي با رعايت قوانين برش         رسم نما 



رسم دو نما   

برش طولي يك تقويت كننده          : مثال

ي برشي رسم نما 



ي برشي با رعايت قوانين برش         رسم نما 

برش طولي يك تقويت كننده          : مثال



برش عرضي يك تقويت كننده       : مثال

رسم دو نما   



برش عرضي يك تقويت كننده       : مثال

ي برشي با رعايت قوانين برش         رسم نما 



رسم چند برش يك تقويت كننده       : مثال



مستثنيات برش   
بازوها، پره چرخ و دستگيره  

قابل اشتباه با       



ي برشي با رعايت قوانين برش         رسم نما 

مستثنيات برش
بازوها، پره چرخ و دستگيره  



برش گردشي   ؟ روش مناسب نشان دادن سطح قطعه چيست       :  سئوال اول 



جا  برش گردشي جابه   

؟ روش مناسب نشان دادن سطح قطعه چيست       :  سئوال دوم 



جا  برش گردشي جابه   

؟ روش مناسب نشان دادن سطح قطعه چيست       :  سئوال دوم 



برش شعاعي   چيست؟برش مناسب براي نماي راست       : سئوال چهارم  



برش شعاعي   چيست؟برش مناسب براي نماي راست       : سئوال چهارم  



A-A برش

A

A

پره چرخ 

دستگيره 

برش شعاعي   چيست؟برش مناسب براي نماي چپ      : سئوال چهارم  



  
اي توپري هستند كه يك شياري مارپيچ روي   پيچها معموالً استوانه  :كاربرد

. كند آنها تعبيه شده و نقش سطح شيبدار را بازي مي    

تواند   قسمت انتهاي پيچ، قسمت آچارخور پيچ، با توجه به نوع كاربرد پيچ مي     
. شكلهاي مختلفي را به خود بگيرد   

ترسيم پيچ و مهره  



) رزوه ( دنده   
 خارجي 

)رزوه(دنده  
 داخلي 

خارجي و داخلي   )دندانه  ( رزوه  

.شود مي) رزوه(سطح خارجي استوانه دندانه         

.شود مي) رزوه(سطح داخلي يك جسم دندانه     

داخلي   دندانه     
دندانه خارجي      



رزوه خارجي  رزوه داخلي   

    ريشه رزوه       سر رزوه

زاويه دندانه 

        ريشه رزوه          سر رزوه    

ي   
اخل
ر د

قط

جي   
خار

طر 
ق

ي   
اخل
ر د

قط

جي   
خار

طر 
ق

گام گام



گويند   شكل پروفيل دنده را فرم رزوه مي  
.هاي مختلفي باشد   تواند به شكل     كه مي رزوه) شكل(فرم 

“منحني ”فرم  : مثال



ايجاد رزوه خارجي   
عملكردابزار 

 قالب توليد رزوه   

قالب     دستگيره 



 مته جهت ايجاد سوراخ    
ابزار 

حديده

 دستگيره حديده     

عملكرد

ايجاد رزوه داخلي 



مقايسه ايجاد رزوه خارجي و داخلي              
داخلي رزوه خارجيرزوه

قطر خارجي   

قطر داخلي 



رزوه خارجي رزوه داخلي ترسيم با جزييات   

60o   گام

رزوه پاياني      

رزوه خارجيشماتيك    ترسيم  

گام    )خطوط نازك (سر رزوه  
)   خطوط ضخيم (ريشه   

رزوه داخلي



رزوه خارجي  رزوه داخلي

شود     ترسيم مي   ضخيم خطوط  قطر خارجي 
.شود    ممتد در نزديكي قطر خارجي رسم مي      خطوط نازك با  قطر داخليو 

نصف گام 

ريشه 
سر رزوه    

رزوه پاياني      

ساده شدهترسيم  



نماي برشي 

شود     ترسيم مي   ضخيم خطوط  قطر خارجي 
.شود    ممتد در نزديكي قطر خارجي رسم مي      خطوط نازك با  قطر داخليو 

ساده شده   ترسيم 

رزوه خارجي  رزوه داخلي



 (ISO)فرم متريك رزوه    

رزوه خارجي

رزوه داخلي 

محور سوار شده

60o

P ,گام   

P/4

P/8

تواند بر روي يكديگر سوار شوند دقت كنيد هنگامي رزوه داخلي و خارجي مي        
. كه سايز نامي  و گام هر دو يكسان باشد       



10.0010.111.7512.00M12
8.508.381.5010.00M10
6.756.651.258.00M8
5.004.921.006.00M6

سايز مته سوراخ    
قطر خارجي گامقطر داخلي كاري

(mm)
)نامي  (سايز 

)درشت  ( نمايش متريك رزوه        

قطر داخلي =    قطر خارجي  -گام   

رزوه متريك  سايز مته سوراخ كاري ≈قطر داخلي   

:    جهت ترسيم



9.008.9171.00
9.259.1880.75

10.00M10
8.758.6471.25

7.006.9171.00
7.257.1880.75

8.00M8

سايز مته سوراخ    
قطر خارجي گامقطر داخلي كاري

(mm)
سايز 

)نامي (

قطر داخلي =    قطر خارجي  -گام   

سايز مته سوراخ كاري ≈قطر داخلي   
:    جهت ترسيم

)ريز( نمايش متريك رزوه        



طول رزوه   

مراحل ترسيم رزوه خارجي      

محل شروع  

جي   
خار

طر 
ق

خلي 
ر دا

قط

ترسيم خط
45o

ترسيم خط
30o

ترسيم دايره جهت       
نمايش سر رزوه 

ترسيم سه چهارم دايره      
جهت نمايش ريشه رزوه    



Internal Thread
)راه به در (  رزوه سرتاسري -1

جي   
خار

طر 
ق

خلي 
ر دا

قط

رسم ريشه رزوه    
رسم سر رزوه     

نماي برشي

ترسيم دايره جهت 
 نمايش سر رزوه    

ترسيم سه چهارم  
دايره جهت نمايش 

ريشه رزوه    ريشه 

سر رزوه    

شوند خطوط هاشور برش به سر رزوه ختم مي   

مراحل ترسيم رزوه داخلي      

جي   
خار

طر 
ق



)كور( رزوه با طول محدود    -2

عمق سوراخ مته  
عمق رزوه   

ترسيم دايره جهت 
 نمايش سر رزوه    

ترسيم سه چهارم دايره جهت   
نمايش ريشه رزوه    

مراحل ترسيم رزوه داخلي      



نماي برشي 

)كور( رزوه با طول محدود    -2
مراحل ترسيم رزوه داخلي      



M10 ×1.5
دنده ريز  1.0×

دنده درشت 

xx
  طول رزوه   

) در صورتي كه دنده ريز است    ( سايز نامي و گام      عالمت فرم رزوه،   -1

 طول رزوه  -2

گذاري رزوه خارجي      اندازه   



عالمت فرم رزوه    -3
 سايز نامي رزوه   -4
 گام رزوه -5

 سايز مته سوراخ كاري   -1
 عمق سوراخ كاري  -2

 عمق رزوه  -6

8.50 Drill, 20 Deep,
M10 Tapped, 15 Deep

گذاري رزوه داخلي       اندازه   



پيچ
.اي رزوه شده با يك سر  انتهايي، جهت استفاده از آچار است    پيچ يك ميله استوانه   

پيچ با انتهاي شش گوش  
و مهره   ضخامت     

سر پيچ  

طول رزوه   

طول
پهنا 



رسم نماي   
جانبي
سر پيچ  

s
H

رسم  
 سر پيچ 

s/2 s/2

30o

طول

طول رزوه 

طر
φق

رسم استوانه پيچ  

پيچمراحل رسم    

.  از جدول قابل اقتباس است  H و sبا تعيين قطر نامي پيچ مقادير      



رسم نماي جانبي 
سر پيچ

s
H

s/2 s/2

از خط چين داخلي كه نشان دهنده   
.شود  رزوه داخل مهره صرف نظر مي      

مهرهمراحل رسم    



 وارد كردن پيچ با توجه   -1
)clearance(  به لقي سوراخ   

واشر وارد كردن -2

 بستن مهره     -3

در حالت سوار شده   مهره وپيچ ترسيم  



كشي نقشه



)پيش ترسيم(هاي اسكچ   نقشه 
و از روي آن    ).   كروكي (كند   اي كه طراح با دست روي كاغذ ترسيم مي       نقشه 

. شود نقشه اجرا يا مركب به صورت دقيق ترسيم مي        

هاي مكانيكي    انواع نقشه   

)سوار شده يا مونتاژ (هاي مركب    نقشه 
 مركب از يك دستگاه در حالي كه قطعات بر روي هم سوار شده رسم                  نقشه 

شود و هدف آن نشان دادن چگونگي سوار و يا پياده كردن قطعات و         مي 
.مكانيزم دستگاه است

) طراحي وساخت  (هاي مكانيكي   نقشه 

هاي صنعتي  انواع نقشه   

هاي تاسيساتي    نقشه 
هاي ساختماني   نقشه 



) اجزاء يا كارگاهي   (هاي اجرا    نقشه
.شود   نقشه اجرا به منظور تهيه و ساخت يك قطعه ترسيم مي      

هاي مكانيكي انواع نقشه 

) با برش يا بدون برش، انفجاري       (هاي مجسم    نقشه
 مجسم بيشتر براي معرفي يك دستگاه براي افرادي كه از اصول           نقشه
در بروشور، پوستر و يا         . شود   كشي كمتر اطالع دارند ترسيم مي     نقشه

.شود   از اين نوع نقشه استفاده مي    ) كاتالوگ   (كاالنما   



 اجرا نقشهاطالعات الزم در   

 توصيف شكل -2-1
 توصيف ابعاد    -2-2

 مشخصات ويژه-2-3

 اطالعات عمومي   -1

 اطالعات قطعه -2
جدول نقشه 

نماهاي   
جسم 

Notes
)يادداشت(



اطالعات عمومي   
نام شركت 

)معموالً نام قطعه (عنوان نقشه 
(sheet number)شماره نقشه   )

نام نقشه كش و كنترل كننده       
جدول تجديد نظر    ) ترسيم، كنترل، تاييد      (هاي مربوطه    تاريخ  

واحد اندازه گذاري 
مقياس  

روش ترسيم   



قطعه  اطالعات   
رسم سه نما

تصوير مجسم     

گذاري و تولرانس    اندازه  
مشخصات

توضيحات عمومي  
جنس ماده مورد استفاده

پرداخت سطوح  
تولرانس عمومي

شماره قطعه، نام و اعداد الزم 

شكل

ابعاد 

خصوصيات حرارتي 



بررسي جزييات يك نقشه اجرا :  مثال

توضيحات

جدول تجديد نظر 

جدول نقشه  

 ترسيم نماهاي-1
 جسم

 اندازه گذاري و -2
تولرانس

تولرانس عمومينوع رسم

 پرداخت-3
سطوح 



هاي اجراي هر قطعه روي يك برگ كاغذ استاندارد به صورت        نقشه
. شود  جداگانه مي 

هاي اجرا  نقشه

. تعداد و نوع تصاوير مناسب الزم و كافي باشد           
. گذاري كامل و دقيق و مطابق قواعد استاندارد باشد       اندازه

با رسم يك جدول ساده در گوشه سمت راست كاغذ ترسيم            
. اطالعات مورد نياز در آن رسم درج شود   

. تمام تصاوير در يك مقياس رسم شوند         
…   10:1   5:1    2:1:مقياسهاي استاندارد    1:2.5   1:5   1:10 …



.شود   براي نشان دادن جزييات از نماهاي كمكي استفاده مي      

هاي اجرا  نقشه



معرفي صريح    
شكل جسم

نماي محلي    : مثال 

.شود   براي نشان دادن جزييات از نماهاي كمكي استفاده مي      

هاي اجرا نقشه 



معرفي كامل   
شكل شكاف

R6
7

اندازه گذاري  
ساده

نماي محلي    : مثال 



نماي اصلي

A

A (3:1)

نماي بزرگ شده   

A (3:1)

يا

ارجاع به محل اصلي  
مقياس  

) نما با تغيير مقياس، نماي بزرگ شده         (نماي جزييات    : مثال 



نماي اصلي

.درك جسم و اندازه گذاري آن مشكل است    

نماي راست    نماي چپ   

در اين دو نماي متقابل بيان جزييات باعث بروز        
شود اشتباه مي  

.هاي اضافي در تصاوير معمولي و تصاوير بريده شده حذف گردد    خط چين    
هاي اجرا   نقشه



ناقص  نماي راست     نماي اصليناقص نماي چپ    

.گذاري بهتر است     جهت توصيف جسم و اندازه    



نقشه مركب از يك دستگاه در حاليكه قطعات بر روي هم سوار شده،          
و هدف اصلي از رسم آن نشان دادن نحوه سوار و پياده        . شود رسم مي

.كردن قطعات يك دستگاه است   

 مركب  نقشه

از كاغذ استاندارد با جدول مركب در گوشه سمت راست آن استفاده               
.شود و اطالعات خواسته شده در جدول درج گردد     

.تعداد و نوع تصاوير مناسب، الزم و كافي باشد   

و تنها ابعاد مورد نياز جهت سوار          . شود نقشه سوار شده اندازه نويسي نمي     
. شود كردن قطعات مجموعه آورده مي



 مركب  نقشه

شماره گذاري  : شوند،  قطعات در نقشه سوار شده شماره گذاري مي 
:مطابق صول زير است  

.ها ترتيب سوار شدن قطعات است    ترتيب شماره-1
.شود  به قطعات مشابه يك شماره داده مي   -2
هاي شماره تالقي نداشته      رابط شماره بايد نازك باشد و با ديگر رابط      -3

.باشند 
.  شوند هاي زايد در تصاوير حذف مي   خط چين    

رعايت ... ) محل تصاوير برش و (كشي  تمامي اصول استاندارد نقشه     
. شوند مي



 نقشه مركب انفجاري-1

 نقشه مركب با جزييات -3

انواع نقشه مركب    

)عمومي  ( نقشه مركب -2

 به ترتيب  شوند ولي،   در اين نقشه، قطعات به صورت جداگانه رسم مي    
.شوند  محور سوار شدن رديف مي در امتداد  و 

شوند تمام قطعات در موقعيت كاربرد ترسيم مي   

شوند  تمام قطعات در موقعيت كاربرد  و با اندازه گذاري كامل ترسيم مي       



 نقشه مركب انفجاري-1

دستگاه نهايي  
نمايش تصوير مجسم     



 نقشه مركب انفجاري-1
  نمايش نماهاي قطعات   



 نقشه مركب-2

تصوير مجسم    ترسيم نما  



تنها ابعادي كه در رابطه با عملكرد      
.شوند دستگاه باشد، داده مي 

تنها ابعادي كه در رابطه با عملكرد دستگاه      
.شوند باشد، در يك جدول داده مي   

) ترسيم نشده (

 نقشه مركب-2



 نقشه مركب-2



 نقشه مركب با جزييات -2



. شوند    تمام قطعات در موقعيت كاربرد ترسيم مي     -1
(Part list) ليست قطعات    -2

 درج شماره قطعات با خطوط راهنما بر روي قطعات         -3

 شماره قطعه-2-1
قطعه) توصيف( نام -2-2
 جنس قطعه-2-3
 تعداد قطعه براي هر دستگاه -2-4

 فرآيند سوار كردن، ماشين كاري و ابعاد وابسته به عملكرد دستگاه             -4

اطالعات ضروري در نقشه مركب     



 قطعات سوار شده  -
 اعداد مربوط به قطعات     -

توضيحات عمومي
جدول عنوان

ليست قطعات

محل درج اطالعات نقشه   



6
5
4

2
3

1

وزن قطعه   شماره قطعه    جنس نام قطعه و توضيحات مربوطه       تعداد  رديف

7

مالحظات 

) تغييرات (

استاندارد  

نقشه كش 
بازبين  

نامتاريخ 

)   شماره نقشه  ()   نام نقشه (مقياس  

مورد استفاده) نام موسسه() سفارش دهنده(
 براي اندازه انطباق    

و غيره   



ليست قطعات  

شماره قطعه جنسنام قطعهرديف 

گيرد و به    جدول عنوان قرار مي  ) و يا پايين   ( جدول ليست قطعات باال    
. شود  صورت زير تكميل مي  

توضيحاتوزن قطعهتعداد
 2 Kg. چدن تكيه گاه   121

Stainless
Steel

محور 212 4 Kg.

343
Stainless

Steel
 M3 HEXپيچ

SOCK CUP PT





 ترسيم قطعات اصلي با توجه به جهت نماي انتخاب شده           -4

.)شوند قطعات اصلي قطعاتي هستند كه قطعات ديگر بر روي آنها سوار مي         ( انتخاب قطعات اصلي،   -3

و شكل نهايي        تجزيه و تحليل هندسي و ابعادي قطعات به منظور درك مراحل سواركردن             -1

 انتخاب يك نما و جهت مناسب        -2

مراحل ترسيم يك نقشه مركب       

 جهت تعيين موقعيت قطعات نسبت به يكديگر در صورت لزوم                 نماهاي برشي  كاربرد  -6

 اضافه كردن تمام قطعات، توضيحات و ابعاد عملكرد دستگاه          -7

د اضافه كردن جزييات نما با افزودن قطعات باقيمانده در موقعيت كاركر              -5

ليست قطعات      ايجاد جدول  -8



 در نقشه مركب ميتواند يك، دو ، سه و در صورت لزوم بيشتر            تعداد نماها 
. باشد  حداقل ممكن بايد    اماباشد    

ترسيم نقشه مركب     

قطعات سوار شده     ) ويا بيشتر    ( تمام، جهتي است كه در آن   جهت مناسب
.  باشند  قابل رويت در موقعيت كاركرد     

 مگرآنكه خطوط نديد بيانگر يك     شوند خطوط نديد معموالً، حذف مي     
.ويژگي اصلي از جسم باشند و يا حذف آنها ابهامي را ايجاد نمايد              



1قطعه  2قطعه 

انتخاب نماي الزم      :  مثال 
قطعات 

A انتخاب B انتخاب

كدام نما براي نقشه سوار شده مناسب است؟    



A  قطعه

B  قطعه

A

B

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟         :  مثال 



A  قطعه

B  قطعه

A

B

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟         :  مثال 



به منظور واضح نمودن نحوه سوار شدن قطعات مورد نياز است            برشتكنيك 

صحيح

بهتر   

A  قطعه

B  قطعه

.مختلف براي قطعات مجاور استفاده نماييد        ) هاشور (از خطوط برش  

رنگي  

ترسيم نقشه مركب     



مراحل سوار كردن   :  1مثال  

 3پين       

  2بازو   

1گاه     تكيه



رسم هاشور مناسب     :  2مثال  
A

B

كداميك از نماهاي برشي براي نشان     
دادن نحوه سوار شدن مناسب است؟   



مراحل سوار كردن   :  3مثال  

3پين     

   2         شافت      

 1  گاه  تكيه



A B

C D

رسم نماي برشي مناسب   :  4مثال  

كداميك از نماهاي برشي   
 براي نشان دادن نحوه سوار    

 شدن مناسب است؟   



 3پين       

  2بازو   

 1گاه     تكيه

مراحل سوار كردن   :  5مثال  



A

B

كدام نماي برشي براي نشان     
 دادن اتصال مناسب است؟    

C

رسم نماي برشي مناسب   :  6مثال  



خطوط رابط  

.شوند خطوط رابط به صورت مايل ترسيم مي   

خطوط رابط در داخل جسم وارد شده و به يك دايره توپر ختم شده و در        
.شود انتهاي ديگر آن شماره قطعه در يك دايره نوشته مي      

1
2



شافت  

نگهدارنده

بلبرينگ  
پيچسرپوش 

 سرپوش

مثال  



مقدمه 
نويسي   اجزاي اندازه

نويسي   محل اندازه 

نويسي كاربردي  اندازه

نويسي      اندازه  



شكل  ترسيم
 نماها

اندازه نويسي    

طراحي يك    
قطعه

 ابعاد، موقعيت   -1

طراحي مهندسي  

 اطالعات غير ترسيمي   -2

انتقال اطالعات

ترسيم نقشه 

توليد

نتايج

ترسيم ايده 
) كروكي(

فرآيند



تعاريف
است كه اطالعات مربوط به قطعه را به صورت       فرآيندي  نويسي اندازه
. كند   بيان ميتوضيحات   و  عاليم  ،  شكل

:اين اطالعات شامل    
 ابعاد و موقعيت اجزاي قطعه    -1
 جنس قطعه  -2
 اعداد مورد نياز -3
)نوع پرداخت سطوح   ( سطوح نهايي قطعه      -4
 فرآيند توليد -5
 تولرانس ابعادي و هندسي     -6



نويسي     سيستم اندازه     

4
1

(ISO standards) سيستم متريك-1

اعشاري- سيستم اينچي-2

كسري- سيستم اينچي-3

8
35,

0.25 (not .25),  5.375  ... مثال

مثال

32,  32.5, 32.55, 0.5 (not .5)  ... مثال

...



نويسي اندازه   اجزاي
رابط اندازه   

خطوط نازك 
خط اندازه   
سهم اندازه    
خط راهنما    

عدد اندازه      
: توضيحات 

 توضيح محلي   -
 توضيح كلي -

50

10 Drill

: توضيحات   
... جهت نصب اين قطعه    



. كند  نويسي معرفي مي   را جهت اندازه) مرز محدوده آن(قسمتي از جسم 

رابط اندازه



خط اندازه 
.   كند  نويسي شود، معرفي مي    ي را كه در نظر است اندازه امتداد و محدوده  

. گيرد  بر روي اين خط قرار مي  عدد اندازه

10 27

43

13
123 o



توان جزييات يك قسمت از جسم را به صورت          به كمك خط راهنما مي 
.نويسي نمود  محلي اندازه

خط راهنما 

10 27

43

13
123 o

10 Drill, 2 Holes

R16



رابط اندازه
يك فضاي خالي بين خطوط اصلي نما و شروع خط رابط اندازه ايجاد شود            

(≈ 1 mm).

فضاي خالي 

اشتباهات متداول

.يابد تا بعد از خط اندازه ادامه مي         mm 2-1رابط اندازه حدود    



اشتباهات متداول
پيوسته

رابط اندازه
.شود شكسته نمي كند،  رابط اندازه وقتي با خطوط نما تالقي پيدا مي          



11 34

 برابر  2حداقل   ،يك فضاي خالي   
 ايجاد شود  ، ندازه ارتفاع عدد ا 

16
35

 برابر  1حداقل   ،يك فضاي خالي   
 ايجاد شود  ، ندازه ارتفاع عدد ا 

خط اندازه 
م  خط اندازه نبايد چسبيده به خطوط اصلي نما و يا ديگر خطوط اندازه رس              

.شوند



اشتباهات متداول

11

11
34

34

عدد اندازه
.شود پيشنهاد مي   mm 3-2 ارتفاع عدد اندازه بين     

.شود باالي خط اندازه و در وسط آن واقع مي      mm 1عدد اندازه را حدود    



16.2516.25

يا 

1

فضاي كافي براي عدد اندازه    
وجود ندارد فضاي كافي براي سهم اندازه وجود ندارد    

1 1

عدد اندازه

، آنها  هرگاه فضاي كافي براي عدد اندازه و يا سهم اندازه وجود نداشته باشد             
. گيرند خارج رابط اندازه قرار مي   



:گيري عبارتنند از   واحدهاي اندازه  ISOدر استاندارد 

واحد اندازه : عدد اندازه

.“”mmبدون عالمت  و شود   بيان مي  )mm(واحد طول بر حسب ميليمتر       

  .“”oشود بدون عالمت  واحد زاويه بر حسب درجه بيان مي    



 روش همتراز  -1

 روش يك جهته-2

 سمت راست  و يا از  سمت پايين   گيرد كه از    عدد اندازه به نحوي قرار مي    
).  شود در باال يا سمت چپ خط اندازه نوشته مي          (قابل خواندن باشد     

 قابل خواندن    سمت پايين    گيرد كه تنها از     عدد اندازه به نحوي قرار مي     
.  باشد

.شود  نويسي يك نقشه تنها از يك روش استفاده مي  در اندازه 

عدد اندازه



30

30

30
30

30

30

30

30

نويسي طولي به روش همتراز    اندازه: مثال



30

30

30

30

3030

30

30

نويسي طولي به روش يك جهته      اندازه: مثال



45 o

45 o
45o

45
o

45
o

45o

45
o

45
o

اي به روش همتراز   اندازه نويسي زاويه  : مثال



45o

45o

45o

45o

45o45o

45o

45o

اي به روش يك جهته     اندازه نويسي زاويه  : مثال



توضيحات محلي 

10 Drill

اشتباهات متداول
10 Drill

≈ 10mm

10
 D

ril
l

خيلي دور 

توضيحات در نزديكي محل مشخصه قطعه و خارج از نماي قطعه قرار        
. گيرد مي

.گيرد توضيحات معموالً به صورت افقي قرار مي   



مفاهيم پايه       

نويسي هنگامي دقيق و كامل است كه اطالعات ابعادي و موقعيت مكاني          اندازه  
.  اجزاي قطعه را براي ساخت قطعه به صورت دقيق بيان نمايد            

واضح
:اين اطالعات بايد    

كامل
:تسهيل كننده در  

 فرآيند ساخت  -
گيري  اندازه   -



L
L

S

S

S
قطعه

 طراحي شده 

مثال

: اطالعات ضروري براي توليد اين قطعه     

 طول، ارتفاع و عمق قطعه       -1

 ارتفاع و عمق سوراخ ها    -2

بعادي مربوط به اندازه ا  ”S“ موقعيت سوراخ ها  -3
“L”  مربوط به اندازه موقعيت مكاني

S

L
L



نويسي زاويه  اندازه
مركز . گيرد نويسي زاويه با استفاده از خط اندازه مدور صورت مي          اندازه  

.اين قوس بر راس زاويه منطبق است   
اشتباهات متداول



R 200
R 200

يا

نويسي قوس  اندازه
نويسي قوس، شعاع قوس در نماي كه قوس به اندازه واقعي ترسيم                در اندازه   

.شود شده، داده مي
. قبل از اندازه قوس، بيانگر شعاع قوس است          ”R“حرف  



R 20
0 R 62.5

جابجاي عدد اندازه به خارج 

R 6.5

جابجاي عدد و سهم    
اندازه به خارج   

فضاي كافي براي هردو    فضاي كافي تنها براي سهم اندازه     

R 58.5

عدم فضاي كافي 
 براي هردو  

نويسي قوس  اندازه
كه  )  سمت مركز انحنا   (بايد در داخل       ي قوس و سهم اندازه      عدد اندازه  

.فضاي كافي وجود دارد قرار گيرند    



اشتباهات متداول

R62.5

R62.5

R62.5

R62.5R62.5

30
o

60 o

R62.5

نويسي قوس  اندازه
 درجه و در انتها     60 ~ 30اي بين     خط راهنما شعاعي بايد شيبدار و با زاويه        

.افقي باشد   



كاغذ ترسيم 

روش اول   

روش دوم    

نويسي قوس  اندازه
  هنگامي كه مركز قوس بيرون از كاغذ و يا در نماهاي ديگر واقع شود از        

.گردد خط اندازه شعاعي كوتاه شده استفاده مي       



R6.5

:توضيحات
.هستند   R6.5تمام شعاع انحناها 

كاغذ ترسيم 

R12

.مگر آنها كه مشخص شده است
:توضيحات

.هستند R6.5تمام شعاع انحناها  

نويسي انحناها  اندازه
.شود تنها شعاع انحنا به صورت توضيح محلي آورده مي       

  هنگامي كه ابعاد تمام شعاع انحناها در قطعه يكسان است تنها يك شعاع          
شود ولي الزم است در توضيحات نقشه اضافه شود كه     انحنا آورده مي  

. “هستند Rxxتمام شعاع انحناها        ” 



اشتباهات متداول

نقطه مماس

نويسي منحني   اندازه
يك منحني از دو يا چند قوس به وجود مي آيد از اين رو بايد شعاع          

.قوس ها و موقعيت مركز آنها تعيين شود     



گيري روش اندازه 

نويسي استوانه   اندازه
.  هاي ضروري قطر و ارتفاع استوانه هستند       اندازه  

 به    موقعيت مكاني استوانه با تعيين محل خطوط تقارن، در نماي كه استوانه                   
.شود شود، معرفي مي شكل دايره ديده مي



φ
10

0

φ
70

نويسي استوانه   اندازه
قبل از عدد اندازه بيان      ”φ“ قطر استوانه در نماي طولي و با عالمت             

.مي شود



گيري روش اندازه 

نويسي سوراخ    اندازه
.  هستندسوراخ  هاي ضروري قطر و ارتفاع  اندازه  

موقعيت مكاني سوراخ با تعيين محل خطوط تقارن، در نماي كه سوراخ به              
.شود شود، معرفي مي شكل دايره ديده مي



φ xx

سوراخ سرتاسري) 1

) با ابعاد كوچك   (سوراخ نويسي   اندازه

φ xx, yy Deep

Hole’s
depth

سوراخ كور) 2

با خط راهنما و توضيح محلي قطر و عمق سوراخ در نماي مدور معرفي         
.شود مي



φ xx

استفاده از خط رابط و   
خط اندازه 

   ي  استفاده از خط اندازه  
قطري 

استفاده از خط راهنما و   
توضيح

)با ابعاد بزرگ   (سوراخ نويسي   اندازه



اشتباهات متداول

φ xx
φ xx φ xx

Rxx

φ xx

φ xx

سوراخنويسي   اندازه



S

θ
S  θ

45o  براي پخ

S  SCS

يا 

)(CHAMFERنويسي پخ   اندازه
.شود  پخ معرفي مي   زاويه و طول خطيبا خط راهنما و توضيح محلي       



R12
φ 12

21

5 فاصله مركز تا مركز  

هاي گرد نويسي قطعاتي با گوشه  اندازه
.شود هاي مورد نياز اين قطعات با توجه به روش توليد آن داده مي        اندازه  



R12

21

5

12

فاصله مركز تا مركز  

هاي گرد نويسي قطعاتي با گوشه  اندازه
.شود هاي مورد نياز اين قطعات با توجه به روش توليد آن داده مي        اندازه  



R12

21

12

16

هاي گرد نويسي قطعاتي با گوشه  اندازه
.شود هاي مورد نياز اين قطعات با توجه به روش توليد آن داده مي        اندازه  



R12

27

12

فاصله برش ابزار 

هاي گرد نويسي قطعاتي با گوشه  اندازه
.شود هاي مورد نياز اين قطعات با توجه به روش توليد آن داده مي        اندازه  



25

 خار
)قطعه استاندارد (

هاي گرد نويسي قطعاتي با گوشه  اندازه
هاي اين قطعه با توجه به ابعاد استاندارد قطعات ديگري كه بر روي                اندازه  

.شود شوند و يا روش توليد قطعه داده مي     اين قطعه سوار مي   



20

هاي گرد نويسي قطعاتي با گوشه  اندازه
هاي اين قطعه با توجه به ابعاد استاندارد قطعات ديگري كه بر روي                اندازه  

.شود شوند و يا روش توليد قطعه داده مي     اين قطعه سوار مي   



.   با ديگر خطوط اندازه تالقي داشته باشد        نبايد   رابط اندازه و خط راهنما  -1

نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه



نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه

.نويسي ترسيم شود       رابط اندازه بايد در نزديكترين محل براي اندازه        -2



اشتباه صحيح

هاي كاربردي توصيه
به  اگر رابط اندازه با خطوط نما تالقي داشته باشد در محل تالقي نياز       -3

. ايجاد فاصله نيست  



نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه
 از خطوط نما، خطوط تقارن و خطوط اندازه به عنوان رابط اندازه    -4

.استفاده نشود   



نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه
. نويسي خطوط نديد پرهيز شود         از اندازه-5



نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه
نويسي   كه اندازه   گيرد مگر آن   نويسي خارج از نما صورت مي     اندازه-6

.تر شدن نما منجر گردد     در داخل نما به شفاف   



!! ! مناسب  رت مناسب

هاي كاربردي توصيه
نويسي   كه اندازه   گيرد مگر آن   نويسي خارج از نما صورت مي     اندازه-6

.تر شدن نما منجر گردد     در داخل نما به شفاف   



نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه
نويسي به نحوي انجام شودكه شكل و مشخصات قطعه به          اندازه-7

. بيان گردد صورت شفاف   



نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه
 خطوط اندازه بايد حتي المقدور در يك رديف و پست سرهم           -8

. ترسيم شوند   



نامناسب مناسب

هاي كاربردي توصيه
. نويسي تكراري پرهيز نمايد      از اندازه-8


