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سرفصل مطالب 

مقدمه 
نويسي اجزاي اندازه

نويسي محل اندازه 

نويسي كاربردي  اندازه
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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

مقدمه 
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،شكل است كه اطالعات مربوط به قطعه را به صورت         فرآيندي نويسي  اندازه     
.كند  بيان مي  توضيحات و عاليم

: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

مقدمه 
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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

...

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

نويسي اندازه اجزاي
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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

نويسي اندازه اجزاي
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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

نويسي اندازه اجزاي
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نويسي اصول و قوانين اندازه    
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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    
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اشتباهات متداول
پيوسته

رابط اندازه

.شود شكسته نمي كند،  رابط اندازه وقتي با خطوط نما تالقي پيدا مي          
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11 34

 برابر2حداقل   ،يك فضاي خالي   
 ايجاد شود، ندازهارتفاع عدد ا 

16
35

 برابر1حداقل   ،يك فضاي خالي   
 ايجاد شود، ندازهارتفاع عدد ا 

خط اندازه 

مخط اندازه نبايد چسبيده به خطوط اصلي نما و يا ديگر خطوط اندازه رس              
.شوند
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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    
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16.2516.25

يا 

1

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

1 1

عدد اندازه

، آنهاهرگاه فضاي كافي براي عدد اندازه و يا سهم اندازه وجود نداشته باشد             
. گيرند خارج رابط اندازه قرار مي   
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:گيري عبارت است از   واحدهاي اندازه  ISOدر استاندارد 

واحد اندازه: عدد اندازه

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

.“”oشود بدون عالمت واحد زاويه بر حسب درجه بيان مي    
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 روش همتراز-1

 روش يك جهته-2

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

).شود   مي

 قابل خواندنسمت 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
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30
30

30
30

30

30

30

30

نويسي طول  اندازه: مثال
به روش همتراز 

عدد اندازه
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30

30

30

30

3030

30

30

نويسي طول  اندازه: مثال
به روش يك جهته   

عدد اندازه
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45 o

45 o

45o

45
o

45
o

45o

45
o

45
o

نويسي زاويه    اندازه: مثال
به روش همتراز 

عدد اندازه
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45o

45o

45o

45o

45o45o

45o

45o

اندازه نويسي زاويه: مثال
به روش يك جهته

عدد اندازه
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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   
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نويسي كاربردي   اندازه 
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اندازه نويسي
نويسي هنگامي دقيق و كامل است كه اطالعات ابعادي و موقعيت اندازه

.مكاني اجزاي قطعه را براي ساخت قطعه به صورت دقيق بيان نمايد    

واضح 
: اين اطالعات بايد    

كامل
:تسهيل كننده در    

 فرآيند ساخت   -
گيري  اندازه -
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اندازه نويسي
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
بعاديمربوط به اندازه ا  ”S“ موقعيت سوراخ ها  -3

“L”  مربوط به اندازه موقعيت مكاني

S

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

.مركز اين قوس بر راس زاويه منطبق است       

اشتباهات متداول
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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  
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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    
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اشتباهات متداول

R62.5

R62.5

R62.5

R62.5R62.5

30
o

60 o

R62.5

نويسي قوس  اندازه
 درجه و در انتها60 ~ 30اي بين     خط راهنما شعاعي بايد شيبدار و با زاويه        

.افقي باشد   

30



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       
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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        ” 
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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     
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گيري روش اندازه 

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

 بهموقعيت مكاني استوانه با تعيين محل خطوط تقارن، در نماي كه استوانه                   
.شود شود، معرفي مي شكل دايره ديده مي
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φ
10

0

φ
70

نويسي استوانه اندازه

قبل از عدد اندازه بيان  ”φ“ قطر استوانه در نماي طولي و با عالمت             
.مي شود
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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
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φ xx

سوراخ سرتاسري) 1

)با ابعاد كوچك (نويسي سوراخ     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
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φ xx

استفاده از خط رابط و
خط اندازه 

 ي  استفاده از خط اندازه  
قطري 

استفاده از خط راهنما و
توضيح

)با ابعاد بزرگ(نويسي سوراخ     اندازه
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اشتباهات متداول

φ xx
φ xx φ xx

Rxx

φ xx

φ xx

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

نامناسب مناسب

محل اندازه نويسي
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نامناسب مناسب

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

محل اندازه نويسي
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اشتباه صحيح

به اگر رابط اندازه با خطوط نما تالقي داشته باشد در محل تالقي نياز       -3
.ايجاد فاصله نيست  

محل اندازه نويسي
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نامناسب مناسب

از خطوط نما، خطوط تقارن و خطوط اندازه به عنوان رابط اندازه-4
.استفاده نشود   

محل اندازه نويسي
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نامناسب مناسب

. نويسي خطوط نديد پرهيز شود         از اندازه-5

محل اندازه نويسي
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نامناسب مناسب

نويسي كه اندازه   گيرد مگر آن   نويسي خارج از نما صورت مي    اندازه-6
.تر شدن نما منجر گردد     در داخل نما به شفاف   

محل اندازه نويسي
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!! ! مناسب  رت مناسب

نويسي كه اندازه   گيرد مگر آن   نويسي خارج از نما صورت مي    اندازه-6
.تر شدن نما منجر گردد     در داخل نما به شفاف   

محل اندازه نويسي
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نامناسب مناسب

نويسي به نحوي انجام شودكه شكل و مشخصات قطعه به اندازه-7
. بيان گردد صورت شفاف   

محل اندازه نويسي
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نامناسب مناسب

خطوط اندازه بايد حتي المقدور در يك رديف و پست سرهم-8
. ترسيم شوند   

محل اندازه نويسي
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نامناسب مناسب
. نويسي تكراري پرهيز نمايد      از اندازه-9

محل اندازه نويسي

57




