
הנדסת מידע

באופן  הנחוצה  מידע,  החלפת  הנה  טכנית  תקשורת 
ישיר או עקיף ליצירת סחורות ושירותים.

מסוע  לבניית  הובלה  גלילי  למשל  מזמין  מפעל  אם 
זקוק  )ספק(  היצרן  של  הטכני  המשרד  )תמונה 1(, 
לממדים והעומסים הפועלים על אותם גלילים. מלבד 
זאת צריך לקבוע ולרכוש את חומרי הגלם. במחלקת 
הייצור צריכים להכין את המכונות הנדרשות ובמחלקת 

הרכבה מתקנים מתאימים.

תקנים  תקפים   הטכנית  התקשורת  בתחום  תקנים. 
עבור )לדוגמה(:

ƕ ,)1 הכנת שרטוטים )תמונה
ƕ  אלן בורג  )כמו  תקניים  חלקים  של  וממדים  צורות 

מספר 7 בתמונה 1(.
ƕ  הגליל מיוצר  שממנו  )החומר,  חומרים  של  תכונות 

מספר 1 בתמונה 1, מתאים לטיפול תרמי(
סימון  אלה  לדפים  תקנים.  בדפי  מופצים  תקנים 
מקוצר, )למשל  ,)DIN EN מספר סידורי ותאריך ההוצאה 
) תמונה 2(. על פי הסימון המקוצר ניתן להבין, אם מדובר 

בתקן גרמני, אירופאי או בינלאומי )טבלה 1(.

לשים לב  יש  ובנוסף,  התקנים  מלבד  )כללים(,  הנחיות 
אגוד  כגון  הרלוונטיים   המקצוע  אגודי  של  להנחיות 
מהנדסי וטכנאי החשמל לדוגמה )תמונה 6( וכן לתקנים 

והנחיות פנים מפעליים. 

הנדסת מידע.7  

תקשורת טכנית7.1  

תקנים והנחיות )כללים(7.1.1  

טבלה 1: תקנים
הסבר  תקן

DIN תקן גרמני 
)DIN = מכון התקנים הגרמני(

DIN EN  ,תקן אירופאי 
הקיים בגרסה גרמנית )תמונה 3(

DIN ISO  ,תקן בינלאומי 
הקיים בגרסה גרמנית )תמונה 4(

DIN EN ISO תקן אירופאי,  המכיל תקן בינלאומי קיים
וגם קיים בגרסה גרמנית )תמונה 5(

יסוד  תקנים מכילים הסדרים מחייבים, המהווים 
במסחר ומערכת החוק.

תמונה 1: שרטוט הרכבה של גליל הובלה 
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DIN תמונה 2: תקן 

תק� גרמני
מ�ב גלילה

מ�ב חרי� עמוק
שורה אחת

אפריל 1989

תחלי� להוצאה
מ-09.59 ו-

הקשר ע� הארגו� ל�טנדרטיזציה בינלאומית (ISO) הוצאת תק� בינלאומי
ISO 15: 1981 ראה הבהרות.

זהירות! בשימוש מלא שטחי הצדדי� (למשל על ידי די�קיות קפיציות
לפי DIN 42013) שימו לב להבהרות.

DIN EN תמונה 3: תקן

תק� גרמני
רכיבי חיבור מכני�

קדחי מעבר לברגי�
פברואר 1992

EN 20 273 : 1991 ה גרמניתגר
(ISO 273 : 1979)

התק� הזה מכיל את התרגו� הגרמני לתק� הבינלאומי

תחלי	 ל-

DIN ISO תמונה 4: תקן 

תק� גרמני מאי 2002

(ISO 128-44 : 2011)

שרטוטי� טכניי�
יודות כללי� להצגה

חלק 44: חתכי� בשרטוטי מכניקה

ע�
ו-

תחלי� ל-

DIN EN ISO תמונה 5: תקן

תק� גרמנייוני 2002

EN ISO 1302 2002 גר�ה גרמנית

(GPS) נתוני� על מצב טיב פני השטחאיפיוני מוצרי� הנד�יי�
(ISO 1302 : 2002)

בתיעוד הטכני
תחלי� ל-

 תמונה 6: הנחיות )כללים( של אגוד מקצועי

יוני 1985

�פלדות השבחה וחנקו
חומרי� למכניקה עדינה

איגוד מהנד�י גרמניה
איגוד טכנאי חשמל גרמניי�
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