


انواع نقشه هاي صنعتيانواع نقشه هاي صنعتي



)ترسيمپيش(اسكچهاينقشه
به.)كروكي(كندميترسيمكاغذرويدستباطراحكهاينقشه

ترسيمدقيقصورتبهمركبيااجرانقشه،اسكچنقشه هايكمك

.شودمي

هاي مكانيكيانواع نقشه

شودمي

)مونتاژياشدهسوار(مركبهاينقشه
شكلوموقعيتكهاستمقياسدارايفنينقشهيكمركب،نقشه

دادننشانآنهدفوددهمينشانرامجموعهبهمربوطاجزايي
.استدستگاهيكقطعاتكردنپيادهياوسوارچگونگي



)كارگاهييااجزاء(اجراهاينقشه
تماموشودميترسيمقطعهيكساختوتهيهمنظوربهاجرانقشه
.شودميبيانآندرساختجهتالزمهاياندازه

هاي مكانيكيانواع نقشه

)انفجاري،كليبرش،بدونيابرشبا(مجسمهاينقشه )انفجاري،كليبرش،بدونيابرشبا(مجسمهاينقشه
ياوتواماًدستگاهيكياوماشينيكنقشه هايتماممجسمنقشهدر
برايبيشترمجسمنقشه.دهندمينشان)انفجاري(شدهبازصورتبه

اطالعكمتركشينقشهاصولازكهافراديبرايدستگاهيكمعرفي
از)كاتالوگ(كاالنماياوپوستربروشور،در.شودميترسيمدارند

.شودمياستفادهنقشهنوعاين



اجرانقشه اجرانقشه



اجرانقشهاطالعات الزم در 

اطالعات عمومي-1

اطالعات قطعه-2

جدول نقشه

توصيف شكل- 2-1

توصيف ابعاد- 2-2

مشخصات ويژه- 2-3

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�



قطعهاطالعات 

رسم سه نما�
تصوير مجسم�

گذارياندازه نويسي و تلرانس�

شماره قطعه، نام و اعداد الزم�مشخصات

شكل

ابعاد

مشخصات

توضيحات عمومي�

مورد استفادهجنس قطعه�

پرداخت سطوح�

تلرانس عمومي�

شماره قطعه، نام و اعداد الزم�

خصوصيات حرارتي�



بررسي جزييات يك نقشه اجرا: مثال

ترسيم نماهاي-1
جسم

اندازه نويسي و -2

توضيحات

جدول تجديد نظر

جدول نقشه

تلرانس

تلرانس عمومينوع رسم

پرداخت-3
سطوح



صورتبهاستانداردكاغذبرگيكرويقطعههراجرايهاينقشه
.شودميجداگانه

هاي اجرانقشه

.باشدكافيوالزممناسبتصاويرنوعوتعداد

نويسياندازهاستانداردقواعدمطابقودقيقكامل،صورتبهقطعه نويسياندازهاستانداردقواعدمطابقودقيقكامل،صورتبه

.)هاتلرانسقطعه،هايشكلجزءموقعيت،ابعاد،شامل(ودش
ترسيمكاغذراستسمتگوشهدرسادهجدوليكرسمبا

.شوددرجرسمآندرنيازمورداطالعات

.شوندرسممقياسيكدرتصاويرتمام

2:1:هاي استانداردمقياس 5:1 10:1 …    1:2.5 1:5 1:10 … 



كاملصورتبهابعادوشكلنظرازراقطعهمشخصاتبايداجرانقشه

.ددهنارجاعنقشه هاديگربهوندكبيانساختجهت

هاي اجرانقشه

.دوشارايهاجرانقشهدربايد،قطعهپيچيدگيبهتوجهبا،الزمنماهاي

)(قطعه و)نيازصورتدر(حرارتيعملياتجنس، شاملقطعهخصوصيات
.گرددبيانقطعهنهاييرنگسطوح،پرداختعمليات

.شوداستفادهكمكينماهايازجزيياتدادننشانبراي



نماي محلي : مثال

هاي اجرانقشه

معرفي صريح 
شكل جسم



معرفي كامل  
شكل شكاف

نماي محلي : مثال

هاي اجرانقشه

شكل شكاف

R6
7

اندازه نويسي
ساده



نماي اصلي نماي بزرگ شده

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

هاي اجرانقشه

A

A (3:1) A (3:1)

يا

ارجاع به محل اصلي
مقياس



سوارهمرويبرقطعاتكهموقعيتيدردستگاهيكازمركبنقشه
وسوارنحوهدادننشانآنرسمازاصليهدفوشودميرسمشده،

.استدستگاهيكقطعاتكردنپياده

مركبنقشه

راستسمتگوشهمركبجدولبااستانداردكاغذازمركبنقشه راستسمتگوشهدرمركبجدولبااستانداردكاغذازمركبنقشهدر
.گردددرججدولدرشدهخواستهاطالعاتوشوداستفادهآن

.باشدكافيوالزممناسب،تصاويرنوعوتعداد

سوارجهتنيازموردابعادتنهاوشودنمينويسياندازهشدهسوارنقشه

.شودميآوردهمجموعهقطعاتكردن



مركبنقشه
مطابقگذاريشمارهشوند،ميگذاريشمارهشدهسوارنقشهدرقطعات
:استزيراصول

.استقطعاتشدنسوارترتيبهاشمارهترتيب-1
.شودميدادهشمارهيكمشابهقطعاتبه-2
هاي شماره تالقي نداشته  رابط شماره بايد نازك باشد و با ديگر رابط3 هاي شماره تالقي نداشته  رابط شماره بايد نازك باشد و با ديگر رابط-3

.باشند
.شوندميحذفتصاويردرزايدهايچينخط

رعايت)...وبرشتصاويرمحل(كشينقشهاستاندارداصولتمامي

.شوندمي
الزماندشدهتشكيلقطعهتعداديازهامكانيزموآالتماشينكهآنجااز

.شونددادهنشانشدهسوارصحيحموقعيتدرمركبنقشهدرقطعاتاست



نقشه مركب انفجاري-1

انواع نقشه مركب

درونصبموقعيتترتيببهتوجهبادستگاهيكقطعات،نقشهايندر

بسياركاربربراينقشهاينفهم.دشونميترسيمشدنسوارمحورامتداد

.بودخواهدمفيدبسيارقطعاتنصبوتعميراتجهتنقشهاين.استآسان

نقشه مركب با جزييات-3

)عمومي(نقشه مركب -2

بودخواهدمفيدبسيارنصبوتعميراتجهتاين

.شوندتمام قطعات در موقعيت كاربرد ترسيم مي

.شوندتمام قطعات در موقعيت كاربرد  و با اندازه گذاري كامل ترسيم مي



نقشه مركب انفجاري

نمايش تصوير مجسمنمايش تصوير مجسم
دستگاه نهايي



نمايش نماهاي قطعات نمايش نماهاي قطعات 

نقشه مركب انفجاري



نقشه مركب

تصوير مجسمتصوير مجسم ترسيم نماترسيم نما



نقشه مركب

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

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

)ترسيم نشده(



نقشه مركب



نقشه مركب با جزييات



.شوندتمام قطعات در موقعيت كاربرد ترسيم مي-1

(Part list)ليست قطعات  -2

شماره قطعه- 1- 2

اطالعات ضروري در نقشه مركب

درج شماره قطعات با خطوط راهنما بر روي قطعات  -3

قطعه) توصيف(نام - 2- 2

جنس قطعه- 3- 2

تعداد قطعه براي هر دستگاه- 4- 2

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



شمارهنيستاستانداردمركبنقشهدرايقطعهكهصورتيدر-5

.شودآوردهبايد،شدهميرستآندرقطعهآنكهاينقشه

دستورالعملقطعات،وزندستگاه،كلابعادشدهسوارنقشهدر-6

اطالعات ضروري در نقشه مركب

دستورالعملقطعات،وزندستگاه،كلابعادشدهسوارنقشهدر6

.شودميآوردهساختجهتالزم

سوارنقشهاستبهترباشدكمدستگاهيكقطعاتتعدادهرگاه-7
يكدر)دستگاهقطعاتساختهاينقشه(آنجزيياتوشده

.شودآوردهنقشه



قطعات سوار شده-

محل درج اطالعات نقشه

اعداد مربوط به قطعات -

توضيحات عمومي
جدول عنوان

ليست قطعات



7
6
5
4
3
2
1

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

جدول عنوان و ليست قطعات

)تغييرات(

مورد استفاده
براي اندازه انطباق 

و غيره

)نام موسسه( )سفارش دهنده(
نام تاريخ

نقشه كش

بازبين

استاندارد

)  شماره نقشه( )  نام نقشه( مقياس



ليست قطعات

گيرد و به  جدول عنوان قرار مي) و يا پايين( جدول ليست قطعات باال 

.شودصورت زير تكميل مي

شماره قطعهجنسنام قطعهرديف توضيحاتوزن قطعهتعداد

2 Kg. چدن تكيه گاه 121

Stainless
Steel

محور 2124 Kg.

343
Stainless
Steel

M3پيچ HEX 
SOCK CUP PT



نقشه مركب



مراحلدركمنظوربهقطعاتابعاديوهندسيتحليلوتجزيه-1

دستگاهنهاييشكلوسواركردن

انتخاب يك نما و جهت مناسب-2

مراحل ترسيم يك نقشه مركب

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

ديگركههستندقطعاتياصليقطعات(اصلي،قطعاتانتخاب-3

.)شوندميسوارآنهارويبرقطعات

انتخاب يك نما و جهت مناسب-2



يكديگربهنسبتقطعاتموقعيتتعيينجهتبرشينماهايكاربرد-6

موقعيتدرباقيماندهقطعاتافزودنبانماجزيياتكردناضافه-5

كاركرد

مراحل ترسيم يك نقشه مركب

يكديگربهنسبتموقعيتتعيينجهتبرشينماهايكاربرد

لزومصورتدر

دستگاهعملكردابعادوتوضيحاتقطعات،تمامكردناضافه-7

قطعاتليستجدولايجاد-8



مراحل ترسيم يك نقشه مركب

http://www.me.metu.edu.tr/me114/assembly_files/assembly3.swf



مراحل ترسيم يك نقشه مركب



مراحل ترسيم يك نقشه مركب

View A

A



مراحل ترسيم يك نقشه مركب



تواند يك، دو ، سه و در صورت لزوم در نقشه مركب ميتعداد نماها

.باشدحداقل ممكنبايد امابيشتر باشد  

ترسيم نقشه مركب

قطعات سوار شده ) ويا بيشتر( تمام، جهتي است كه در آن جهت مناسب، جهتي است كه در آن 

.باشندقابل رويتدر موقعيت كاركرد 



انتخاب نماي الزم: مثال

قطعات

ترسيم نقشه مركب

1قطعه  2قطعه 
Aانتخاب Bانتخاب

كدام نما براي نقشه سوار شده مناسب است؟



شوند مگرآنكه خطوط نديد بيانگر يك خطوط نديد معموالً، حذف مي

.ويژگي اصلي از جسم باشند و يا حذف آنها ابهامي را ايجاد نمايد

ترسيم نقشه مركب



A قطعه

A

B

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟: مثال

A قطعه

B قطعه

B

C

مناسب نامناسب



A قطعه

A

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟: مثال

A قطعه

B قطعه

B

مناسب نامناسب



A

خطوط نديد قابل حذف هستند يا خير؟: مثال

A قطعه

B قطعه

B

مناسب نامناسب



استنيازموردقطعاتشدنسوارنحوهنمودنواضحمنظوربهبرشتكنيك

صحيح

.نماييداستفادهمجاورقطعاتبرايمختلف)هاشور(برشخطوطاز

ترسيم نقشه مركب

صحيح

بهتر

A قطعه

B قطعه

OFF ONرنگي



مراحل سوار كردن: 1مثال

1گاه   تكيه

3پين   

2بازو   



رسم هاشور مناسب: 2مثال

A

B

مناسب نامناسب

OFF ONرنگي

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



مراحل سوار كردن: 3مثال

1گاه تكيه

3پين  

2شافت 

تكيه



A B

رسم نماي برشي مناسب: 4مثال

مناسب نامناسب

C D

OFF ONرنگي

كداميك از نماهاي برشي
براي نشان دادن نحوه سوار

شدن مناسب است؟



2بازو   

مراحل سوار كردن: 5مثال

3پين   

2بازو   

1گاه   تكيه



A

B

رسم نماي برشي مناسب: 6مثال

B

مناسب نامناسب

OFF ONرنگي

كدام نماي برشي براي نشان
دادن اتصال مناسب است؟

C



خطوط رابط

.شوندخطوط رابط به صورت مايل ترسيم مي

خطوط رابط در داخل جسم وارد شده و به يك دايره توپر ختم شده و در 

.شودانتهاي ديگر آن شماره قطعه در يك دايره نوشته مي

11
2



مثال

ترسيم نقشه مركب

شافت

نگهدارنده

بلبرينگ

پيچسرپوش
سرپوش


