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۱ــ رنگ ابزار به ويژه گونيا، آبى روشن، قهوه اى روشن، دودى يا بى رنگ توصيه مى شود. اين مسئله از نظر حفظ سالمت چشم و جلوگيرى از خستگى 
آن مهم است. ضمنًا به هيچ وجه نبايد صفر در لبه ى گونيا باشد.

پيش گفتار
سخنى با همکاران ارجمند

«نقشه» زبان صنعت است. پس براى سخن گفتن و درست نوشتن بايد الفباى آن را به درستى فرا گرفت. بنابراين، براى آشنايى 
درست با اين زبان نياز به دانستن اصطالحات، قواعد و ضروريات آن است. گرايش نقشه کشى با هدف آموزش اين قوانين و مقررات و 

کسب تجربه در اين زبان به وجود آمده است.
آن چه طى کتاب حاضر مورد بررسى و کار قرار خواهد گرفت، حرکتى در اين راستا و بر اين مبناست. بديهى است براى رسيدن به 
اين هدف، آموزش هايى به همراه تمرين هاى مناسب داده مى شود. در انجام اين تکاليف نکته ى اساسى رعايت دقت الزم در ترسيم است. 
به عبارت ديگر يک نقشه، آن گاه ارزش واقعى خود را خواهد يافت که خطوط، اندازه گذارى و رعايت قواعد، درنهايت توانايى صورت 
گيرد. چنين کارى از يک طرف باعث باال رفتن دقت نقشه کش در انجام کار و از سويى ديگر نتيجه گيرى عالى از صرف وقت و استفاده 

از ابزار با  ارزش است.
يک نقشه کش زمانى مى تواند جايگاه واقعى خود را در صنعت بيابد که فردى دقيق و با  انضباط باشد. از همکاران گرامى تقاضا 
مى شود، حتى االمکان فراگيران را در انجام کار با انضباط و دقيق تشويق و ترغيب نمايند. چرا که يک کار با حجم کم، اما دقيق و قابل قبول، 

بهتر از انجام کار با حجم زياد ولى بى دقت و شتاب زده است.
کار روى کاغذ سفيد انجام مى شود، مگر در مواردى خاص و با نظر استاد. هر تمرين بايد تا آخرين مرحله و با ابزار درست آن 

اجرا شود و درستى کارها توسط استاد بررسى و تأييد شود.
الزم به تذکر است که فراگيران عزيز تا حدودى با برخى مباحث آشنايى دارند، اما به دليل آن که اين آشنايى براى تخصص نقشه کشى 
کافى نيست، دريافت مطالب با دقت و عمق بيش تر و خصوصيات دقيق تر، فوق العاده ضرورى است. مباحث مورد بررسى، به طور عمده، 
تاريخچه ى نقشه کشى را مطرح و در مورد ابزارهاى نقشه کشى و کاربرد آن ها گفتگو مى کند. درباره ى چگونگى ترسيم نقشه و اصول و 

قواعد آن بحث مى نمايد. در همين راستا تمرين هاى الزم هم داده مى شود.
در اين جا خواهشمند است حتمًا قبل از شروع هر ترسيم، از تفهيم مقررات و ارزش به کارگيرى آن ها مطمئن شده باشيد. شايد 
نياز به يادآورى باشد که يک فرد فنى قبل از هر چيز بايستى انسانى با  انضباط و دقيق باشد، يکى از وظايف نقشه يا رسم فنى، به موازات 
مواردى مانند کارگاه فلزکارى مقدماتى، ايجاد و تقويت انضباط، هماهنگى بين ذهن و دست، توانايى تفکر دقيق و خالقيت در هنرجويان 

است. لذا هرگونه کم توجهى ممکن است پيامدهاى نامناسب داشته باشد.
ابزار اصلى گونيا، تى و پرگار است که بايد هنرجو در کار با آن ها به يک روان حرکتى قابل قبول برسد۱. پس بهتر است از ابتدا 
اين وسايل با کيفيت و رنگ و اندازه ى مناسب تهيه شوند. ضمنًا استفاده از ابزارهايى مانند شابلون دايره، نقاله و خط کش معمولى در 
اين کالس هرگز پيش نهاد نمى شود. در همين جا توجه داده مى شود که واحد اصلى اندازه گيرى در صنعت مکانيک ميلى متر است که در 
تمام کتاب رعايت خواهد شد. پس اين موضوع بايد يک بار و براى هميشه تفهيم شود که اندازه ها برحسب ميلى متر است و واحد آن هم 

ذکر نمى شود.
مواردى زير عنوان «براى مطالعه و تحقيق» آورده مى شود که به هيچ عنوان و در هيچ آزمونى نبايد مورد پرسش قرار گيرند. آن ها مربوط 

به فعاليت هايى است که هنرجو در صورت تمايل مى تواند شخصًا به آن ها بپردازد و استاد هم وظيفه اى در قبال آن ها ندارد.

هدف کلى

به دست آوردن توانايى ترسيم نقشه ى قطعات به صورت دوبعدى و سه بعدى
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فصل اول

تاريخچه و دگرگونی های نقشه كشی
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تاريخچه و سير تحول نقشه کشی را بيان کند.
۲ــ استاندارد و لزوم آن را بيان کند.

۳ــ لزوم استاندارد جهانی و استاندارد ملی را بيان کند.
۴ــ توانايی نقشه کش را بيان کند.

۱ــ۱ــ تاريخچه و تحوالت
به شمار  صنعت  مهم  ارکان  از  يکی  به عنوان  نقشه کشی 
حجمی  چه  روزانه  که  گفت  نمی توان  به درستی  چند  هر  می رود. 
رسم می شود،  زمينه ها  تمام  ساخت، در  از نقشه برای طراحی و 
اما همين قدر می توان گفت که نقشه، به صورت زبانی زنده، گويا و 
روشن، بار سنگين انتقال ذهنيات و افکار ميليون ها طراح و متفکر را 
به سازندگان و توليدکنندگان در زمينه های گوناگون، مانند مکانيک، 
ساختمان، برق، الکترونيک،… برعهده دارد. زبانی که بدون آن 

صنعت و هنر رشد نمی کند و تکنيک منتقل نمی شود.
چه بسيار صنعتگران کهن سال و باتجربه که در اثر ندانستن 
زبان نقشه، دانش و فن آوری به دست آمده ی ده ها سال خويش را 
با خود بردند و چه بسيار طرح ها و نظرها که به علت آشنا نبودن با 
نقشه، در مغزها ماند و هرگز به عمل درنيامد. درحال حاضر به درستی 

صنعتی  شکوفايی  و  بالندگی  نشانه های  از  يکی  که  گفت  می توان 
هر کشور، حجم نقشه های ترسيم شده ی ساالنه ی آن هاست. اگر 
نقشه های انباشته شده برای تغيير اساسی در سيستم يک خودرو را، 
که بيش از ده متر است، درنظر بگيريد، متوجه درستی گفتار خواهيد 
شد. برای ساخت يک آسمان خراش هزاران و برای ساخت يک 
کارخانه ی ذوب آهن بيش از ميليون ها برگ نقشه الزم است به اين 
ترتيب برای کشوری که درحال رشد صنعتی باشد، رشته ای به نام 

نقشه کشی از نيازهای اساسی است.
نقشه يک زبان است، زبانی گويا و توانا. بشر، با اين زبان 
از روزگار کهن آشنايی داشته است. حتی آن زمان که هنوز خط و 
نوشتن اختراع نشده بود، او با زبان تصويری می توانست افکار خود را 
يادداشت و منتقل کند. تصاوير به جا مانده بر روی سنگ و رس حاکی 

از اين مطلب است. به نمونه ای توجه کنيد۱ (شکل ۱ــ۱).

۱ــ اين نمودار می گويد: مردی با قايق برای شکار به جزيره ای در يک درياچه رفت و با يک شکار و مردی ديگر بازگشت.

شکل ۱ــ۱
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اين روش بعدها به صورت خط های تصويری، که بارزترين 
آن ها در مصر و به نام هيروگليف۱ است، تکامل می يابد. يا در فنيقيه۲، 
برای معرفی گاو، شکلی شبيه سر آن رسم می کردند که بعدها همان 
شايد  است۳.  درآمده  امروزی   A حرف  به صورت  گاو  يعنی  آلفا 
درنتيجه  و  ساختمان  به  انسان  نياز  از  می ناميم  نقشه  که  را  آن چه 
نقشه های ساختمانی آغاز شده باشد. چگونه می توان تصور کرد 
شده  ساخته  نقشه  بدون  قديمی  باشکوه  بناهای  و  ساختمان ها  که 

باشند؟ (شکل ۲ــ۱)

شکل ۲ ــ۱ــ کاخ پارتی در ۱۹۰۰ سال قبل

شکل ۳ ــ۱ــ چند وسيله ی جابه جايی اجسام، طراحی ابن سينا

نقشه ها  صنعت،  نيز  و  ساختمان  فن  پيشرفت  با  رفته رفته 
تکامل بيش تر می يافتند، اما هر کس با سليقه ی خود کار را ادامه 
می داد. مثًال طراحان بزرگ در خيلی موارد، ايده های فنی را با 

شکل های سه بعدی بيان کرده اند (شکل ۳ــ۱).

Hieroglyph ۱ــ هيروگليف
۲ــ فنيقيه که حدود لبنان امروز است.

۳ــ الفباهای امروز رايج در اروپا در حقيقت برگرفته از همين الفبای فنيقی است. امروزه هنوز هم آثاری قابل لمس در الفبای چينی و ژاپنی ديده می شود.
۴  ــ استاندارد Standard که در آلمانی Norm، نرم گفته می شود به مفهوم دستور، هماهنگی و يک سان کردن است.

۲ــ۱ــ استاندارد
است  روشن  آن:  به  نياز  و  استاندارد۴  ۱ــ۲ــ۱ــ 
که ساختن سازه های فنی دقيق به نقشه های دقيق تری نياز داشته 
اصول  در  علوم،  پيشرفت  و  زمان  گذشت  با  طرفی  از  دارد.  و 
از  مجموعه ای  پيدايش  ضمنًا  می آمد.  به وجود  تغييراتی  ترسيم 
است.  شده  بيش تر  توانمندی  و  بهبود  باعث  ترسيم  در  نشانه ها 
رفته رفته کارخانه ها و صاحبان صنعت به فکر هماهنگی نشانه ها و 
قراردادهای پراکنده افتادند. متفکران و مهندسان بر اين امر معتقد 
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بودند که همسان سازی و يک سان کردن، بسياری از نارسايی ها را 
حل خواهد کرد. امروزه آن چه که از استاندارد موردنظر است، 

ايجاد نوعی هماهنگی می باشد.
اولين سازمان استاندارد رسمی در ۱۹۰۲ م در انگلستان 
و سپس در ۱۹۱۶ م در هلند و در ۱۹۱۷ م در آلمان بنيان گذاری 
شد. آن ها سازمان های استاندارد ملی بودند. در ۱۹۲۶ م سازمانی 
۱ ايجاد شد،  ISA از مجموع بيست سازمان ملی استاندارد به نام
که وظيفه ی آن جهانی کردن استانداردها بود. همين سازمان پس 
اين  شد.  بازسازی   ،۲ ISO نوين  عنوان  با  دوم  جهانی  جنگ  از 
بنياد در بسياری زمينه ها به ويژه صنعت و فن، دستورهای با ارزشی 

ارائه می دهد.

و  شد  تأسيس  ش   ۱۳۳۲ در  ايران۳  استاندارد  سازمان 
ايزو  دستورهای  حاضر  درحال  درآمد.  ايزو  عضويت  به  بعدها 
در نقشه کشی ما رايج است. در خاتمه نياز به تأکيد بر اين نکته 
است که در يک نقشه، اگر استاندارد با تمام دقت رعايت نشود، 
شروع  از  قواعد  و  اصول  رعايت  پس  ندارد.  ارزشی  نقشه  آن 
و  است  صنعت  زبان  نقشه  کوتاه،  گفته ای  به  است.  الزامی  کار 
دقيق،  شکل  شناساندن  مانند  نيازها،  همه ی  خوب  نقشه ی  يک 
نقشه  می سازد.  برآورده  را  و…  سطح  صافی  جنس،  اندازه ها، 
می تواند يک سازنده را در مراحل کار راهنمايی کند. نقشه پلی 
است که دفترهای طراحی را به کارگاه های ساخت وصل می کند 

(شکل ۴ــ۱).

شکل ۴ ــ۱  ــ قوری از جنس چينی

International Standardization Association ۱ــ سازمان جهانی استاندارد
۲ــ سازمان جهانی استاندارد International Standardization Organization که اختصار آن ISO است و به صورت ايزو هم گفته می شود. ايزو در زبان التين به معنی 

همگن يا يک سان است.
۳ــ سازمان استاندارد ايران با عنوان کامل، «مؤسسه ی استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران» و با  عنوان های اختصاری ISIRI يا ماتصا

استاندارد مورد استفاده در نقشه، فقط دستورهای ايزو (ISO) است.

قوری چينی
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امروزه سازمان های جهانی گوناگونی برای دادن استانداردهای 
موردنياز به وجود آمده اند. که از معتبرترين آن ها دفتر جهانی اوزان 
و مقياسات، با اختصار BIPM است که تصميم گيری های اصلی 
سازمان  اما  می دهد.  انجام  اندازه گيری،  يکاهای  زمينه ی  در  را، 
دستورهای  است،  غيرانتفاعی  بنياد  يک  حقيقت  در  که  «ايزو»، 
خود را با شماره هايی ارائه می کند (مانند ISOR/128) که درباره ی 
اصول نقشه کشی است. اين دستور از زمان صادر شدن تا وقتی 

که دستور جديدی آن را برکنار کند، معتبر است.
کشورها در سطح ملی خود نيز به استانداردهای بسياری 
نياز دارند. از اين رو سازمان های ملی استاندارد به وجود آمده اند 
که با نهايت توانايی فعال خواهند بود. در اين جا اضافه می شود که 

پيشينه ی استاندارد به روزگاران پيش از تاريخ می رسد. هرگونه 
عالمت و نشانه ای که همه آن را بپذيرند و به کار برند، در حقيقت 
نيز  و  اشاره ها،…  خط،  واژه ها،  مانند  است  استاندارد  نوعی 
سنجه های جرم، زمان، طول… پس استاندارد چيز جديدی نيست 

و اين نياز بشر در همه ی زمينه های زندگی است.

۳ــ۱ــ توانايی های نقشه کش
اختصاصی  استانداردهای  به  آشنا  است  فردی  نقشه کش 
رشته ی خود که می تواند با درک نقشه های ترسيمی توسط طراح، 

آن ها را به زبان روز نقشه ارائه دهد.

برای مطالعه
برای آشنايی، چند سازمان ملی مهم معرفی می شوند۱ (جدول ۱ــ۲).

کشور نشانه  کشور  نشانه  کشور   نشانه   
ايران  ISIRI چين   CAS ايتاليا    UNI  

سوئد  SIS مکزيک   DGN آلمان    DIN  

اتريش  ONORM هند   BIS روسيه    GOST  

رومانی  STAS استراليا   AS ژاپن    JSA  

آفريقای جنوبی  SABS انگلستان   BSI فرانسه    AFNOR  

برزيل  ABNT آمريکا   ASA کانادا    CSA  

جدول ۱ــ۲

        خالصه ی مطالب مهم

۱ــ وظيفه ی نقشه انتقال افکار طراح به سازنده است.
۲ــ حجم نقشه ی ترسيمی ساالنه در يک کشور، به گونه ای معرّف پيشرفت صنعتی است.

۳ــ نقشه يک زبان است، زبانی گويا و توانا.
۴ــ به احتمال قوی، اولين نقشه ها، نقشه های ساختمانی هستند.

۱  ــ برای ژاپن و آمريکا، سازمان های ملی صنعتی عبارتند از JISC و ANSI و برای جامعه ی اروپا EU، نشان استاندارد است.
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۵  ــ استاندارد ايجاد نوعی هماهنگی است.
۶  ــ سازمان جهانی استاندارد يعنی ISO وظيفه ی تهيه ی استانداردهای جهانی نقشه کشی را دارد.

۷ــ سازمان ملی استاندارد ايران ISIRI است.
۸  ــ نقشه پلی است بين قسمت طراحی و قسمت توليد.

۹ــ رعايت استانداردهای ISO در نقشه اجتناب ناپذير است.

                         خودآزمايی 

۱ــ وظيفه ی نقشه چيست؟
۲ــ اگر از نقشه استفاده نکنيم چه می شود؟

۳ــ آشنا نبودن صنعتگران تجربی با نقشه چه پيامدی داشت؟
۴ــ يکی از نشانه های پيشرفت صنعتی در جامعه را توضيح دهيد.

۵  ــ نقشه را در يک جمله تعريف کنيد.
۶  ــ آشنايی انسان با نقشه از چه زمانی است؟

۷ــ آيا می توان گفت خط نيز نوعی نقشه است؟
۸  ــ چه چيزهايی موجب تکامل نقشه می شود؟

۹ــ همسان سازی چه فايده ای دارد؟
۱۰ــ مهندسان بر چه امری اتفاق نظر داشتند؟

۱۱ــ عنوان کامل سازمان استاندارد ايران و اختصارات آن چيست؟
۱۲ــ اختصار سازمان جهانی استاندارد و عنوان کامل آن چيست؟

۱۳ــ رعايت نکردن استاندارد در نقشه چه اشکالی دارد؟
۱۴ــ دستورهای ايزو چگونه ارائه می شود و تا کی اعتبار دارد؟ مثال بزنيد.

۱۵ــ توانايی نقشه کش چيست؟

                          تحقيق كنيد

۱ــ به نظر شما برای ساخت يک کارخانه ی ذوب آهن نياز به چه نقشه هايی هست؟
۲ــ در تغيير عالمت سازمان استاندارد جهانی از ISA به ISO چه نکته ای هست؟

۳ــ آيا استانداردها بايد مرتبًا تغيير کنند؟
۴ــ جز ISOR/128 می توانيد به استاندارد ديگری اشاره کنيد؟

۵ ــ علت تفاوت رنگ در جدول استاندارد کشورها (صفحه ی ۴) چيست؟
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فصل دوم

ابزارهای نقشه كشی
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ انواع مداد و کاربرد آن ها را معرفی کند.
۲ــ چگونگی آماده به کار کردن مداد را توضيح دهد.

۳ــ مداد مناسب را انتخاب و آماده به کار کند.
۴ــ ويژگی ها و انواع پاک کن را معرفی کند.

۵  ــ تخته ی رسم و مشخصات آن را بيان کند.
۶  ــ خط کش تی و مشخصات آن را بيان کند.

۷ــ مشخصات گونيا و کاربرد آن را توضيح دهد.
۸  ــ کاغذ و خصوصيات و انواع آن را بيان کند.

۹ــ اندازه ی کاغذ استاندارد را بيان کند.
۱۰ــ اندازه های اصلی و فرعی کاغذ را از جدول استخراج کند.

۱۱ــ ويژگی کادر و جدول را معرفی کند.
۱۲ــ عناوين موجود در جدول را بازگو کند.

۱ــ۲ــ ابزارهای نقشه کشی۱
مجموعه وسايلی است که نقشه با آن رسم می شود.

مقدماتی  نقشه های  رسم  برای  مداد۲:  ۱ــ۱ــ۲ــ 
و نقشه ی با دست آزاد۳، از مداد استفاده می شود. گاهی هم 
نقشه های اصلی با مداد ترسيم می شود. خطوط ترسيم شده ی 
يک نواخت  و  سياه  کافی  اندازه ی  به  و  پر رنگ  بايد  مداد  با 
باشد. برای راحت تر بودن انگشتان در موقع کار، بايد بدنه ی 

قرار  چوبی  بدنه ای  در  مداد  مغزی  باشد.  شش گوش  مداد 
می گيرد. جنس چوب و ساخت آن بايد به گونه ای باشد که مانع 
باشد  مقاومت  دارای  نيز  خود  و  شود  مداد  مغز  شکستن  از 

(شکل ۱ــ۲).
درجه بندی مغز مداد: مغز مداد از جنس گرافيت۴ و خاک 

رس۵ است (شکل ۲ــ۲).

۱ــ به دليل طوالنی بودن اين مبحث، موارد الزم در دو بخش ارائه می شود.
Pencil ۲ــ مداد

Free Hand ۳ــ دست آزاد
Graphite ۴ــ گرافيت، کربن بی شکل

Clay ۵  ــ ُرس، خاک رس
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شکل ۱ــ۲ــ مداد شش گوش ويژه ی ترسيم نقشه های مقدماتی

شکل ۲ــ۲  ــ مغز مداد زير ميکروسکوپ 

   گرافيت
    خاک رس
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هرچه مقدار گرافيت موجود در مغز مداد بيش تر باشد، مداد 
نرم تر و درنتيجه پر رنگ تر خواهد بود. با توجه به مقدار گرافيت و 
رس، مدادها به ۱۹ درجه تقسيم می شوند که آن ها را در سه گروه، 

مدادهای سخت۱، مدادهای متوسط۲ و مدادهای نرم۳ قرار می دهند. 
سخت ترين مداد ۹H و نرم ترين مداد ۸B است۴. در جدول ۱ــ۲، 

انواع مداد و کاربرد تقريبی آن ها معرفی شده است.
جدول ۱ــ۲

Hard، Firm ۱  ــ سخت
Medium ۲ــ متوسط

۳  ــ نرم Soft اما حرف B از سياه يا Black است.
۴ــ امروزه کارخانه های سازنده ی مغز مداد کوشش می کنند درجه ی رنگ مدادهايشان را تا حد ممکن يک سان نمايند (در گذشته اين گونه نبوده است).

کاربرد مداد: انتخاب مداد بستگی به جنس کاغذ دارد. 
اما معموًال از مدادهای H، F، HB و B برای ترسيم نقشه استفاده 
کاربرد را دارد. توجه به  می شود. HB يا مداد متوسط بيش ترين 
اين نکته الزم است که بايد رنگ خطوط يک نقشه يک سان باشد. 

بنابراين، می توان تنها از يک نوع مداد، مانند HB استفاده کرد.
هنگامی  رسم خطوط  برای  مداد  مداد: نوک  کردن  تيز 
قابل استفاده است که با روش درستی تراشيده شده باشد. طول 
قسمت تراشيده شده حدود ۲۴ تا ۳۰ و نوک آن حدود ۸ تا ۱۲ 

ميلی متر است (شکل ۳ــ۲).
می توان نوک مداد را به کمک کاغذ سنباده ی نرم به صورت 

تخت درآورد (شکل ۴ــ۲).
شکل ۳ــ۲

شکل ۴ــ۲

۸B    ۷B    ۶B     ۵B     ۴B     ۳B    ۲B       B     HB       F     ۲H    H      ۳H    ۴H    ۵H     ۶H     ۷H    ۸H    ۹H    درجه ی مداد 

    برای خط کشی و نوشتن
    نوشتن، اسکچ، سايه

    نقشه کشی
    کشيدن خط روی مواد

    کشيدن روی مواد سخت
    روی مواد سخت تر

    کارهای هنری
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است  شده  چسبانده  چوب  تکه  يک  روی  سنباده  کاغذ 
(شکل ۵  ــ۲).

روش سايش نوک مداد در شکل ۶  ــ۲ ديده می شود. 

شکل ۵   ــ۲ــ کاغذ سنباده زبر و نرم

شکل ۶   ــ۲ــ روش سايش نوک مداد

چنان چه از نوک مداد به صورت مخروطی استفاده می شود، 
اشاره  و  شست  انگشت  به وسيله ی  را  مداد  بايد  ترسيم  طول  در 
چرخاند تا خطوط تا جای ممکن يک نواخت ترسيم شوند (شکل 

۷ــ۲).

شکل ۷ــ۲ــ رسم خط و چرخاندن آرام مداد

مداد نوکی۱: در اين مدادها می توان از مغزی ها با ضخامت 
از  می توان  زياد  قطرهای  برای  کرد.  استفاده  شده  استاندارد 
تراش های ويژه يا کاغذ سنباده استفاده کرد، ولی مغزی های ظريف 
نياز به سايش ندارند و مستقيمًا به کار می روند. جدول ۲ــ۲ قطر 

مغزی ها را نشان می دهد.

جدول ۲ــ۲

درجه ی رنگ موجود قطرهای استاندارد 
4H  3H  2H  H  ۰/۲۵  
HB  F    ۰/۳۵  
B  2B    ۰/۵  

۰/۷  

۱  
 9H  8H  7H  6H  5H  4H  3H  2H  H  ۱/۴  
HB  F    B    2B  3B  4B   5B  6B       ۲  

۱ــ مداد نوکی يا مداد مکانيکی Mechanical Pencil، که به آن مداد «اتود» هم می گويند.
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آن ها  می روند.  به کار  خود  ويژه ی  قلم های  با  مغزی ها  اين 
در دو نوع فشاری۱ و پيچی۲ در دسترس هستند که نوع فشاری 

در  معموًال   ۰/۲۵ قلم  البته  ۸  ــ۲).  دارد (شکل  بيش تری  کاربرد 
دسترس نيست.

مداد  نوک  کردن  آماده  برای  مداد:  نوک  کردن  آماده 
استفاده  الکتريکی  و  مکانيکی  و  دستی  مداد تراش های۳  انواع  از 
می شود. نوک مداد توسط اين ابزارها به صورت مخروط تراشيده 
می شود. می توان به کمک تيغ و مانند آن هم چوب مداد را تراشيد 
و مغز آن را به صورت استوانه و به طول حدود ۱۲ خارج نمود۴ تا 

برای سايش با کاغذ سنباده آماده شود.
مداد تراش های دستی معمولی: که از يک تيغه ی ثابت 
تشکيل می شود و به وسيله ی يک پيچ به بدنه محکم شده است و 

                         Mechanical Pencil of push type ۱ــ مداد نوکی فشاری
Mechanical Pencil of Screw type ۲ــ مداد نوکی پيچی

 Pencil Pointer برای نوک Pencil Sharpener  ۳ــ مدادتراش برای مداد
۴ــ برای اين کار هم مدادتراش مخصوص وجود دارد.

شکل ۸   ــ۲ــ a مداد نوکی فشاری، b مداد نوکی پيچی

a

b

شکل ۱۰ــ۲ــ مداد تراش روميزیشکل ۹ــ۲ــ مداد تراش

يک سوراخ مخروطی شکل دارد. با چرخاندن مداد در اين فضای 
مخروطی، مداد تراشيده و تيز می شود (شکل ۹ــ۲).

مدادتراش روميزی مکانيکی: که قابل نصب روی ميز 
يا ديوار است. پس از قرار دادن درست مداد در آن، با چرخاندن 

دسته، مداد تراش می خورد (شکل ۱۰ــ۲).
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مثل  ضخيم،  مغزی های  کردن  تيز  برای  تيزکن:  مغزی 
١/٤ يا ۲ به کار می رود. نمونه هايی از آن ها در شکل ۱۱ــ۲ ديده 

می شود.
مدادتراش های الکتريکی نيز موجودند. بايد توجه کرد که 

خط های  زدودن  برای  پاک کن  پاک کن۱:  ۲ــ۱ــ۲ــ 
مدادی يا مرکبی به کار می رود. پاک کن مناسب، با توجه به نوع مداد 
و کاغذ، انتخاب می شود، زيرا بايد کم ترين آسيب را به کاغذ وارد 
کند. پاک کن ها، از نظر جنس، به دو گونه ی صمغی يا الستيکی و 
پالستيکی تقسيم می شوند. برای افزايش زبری و درنتيجه سايندگی 
بهتر، به ويژه برای خط های مرکبی، ذرات ساينده ای به آن اضافه 
می شود. شکل ۱۲ــ۲، پاک کن معمولی را با جلد نگه دارنده نشان 

می دهد.

شکل ۱۱ــ۲ــ نوک تراش

در موقع کار بايد پاک کن به اندازه ی مناسب از جلد خارج 
شود.

شکل ۱۳ــ۲، پاک کِن با شکل مدادی را معرفی می کند. 
می توان آن را به کمک مداد تراش يا تيغ مخصوص تيز نمود.

تراشه های مداد، به ويژه مغزی مداد باعث کثيف شدن کاغذ و نقشه 
می شود. لذا پس از تراش مداد خوب است که نوک آن با پارچه 

تميز شود.

Eraser ۱ــ پاک کن

شکل ۱۳ــ۲ــ انواع پاک کن شکل ۱۲ــ۲
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مانند  می توان  که  است  نوکی  پاک کن  ديگر،  گونه ی 
مداد  نوکی، آن را به مقدار نياز بيرون آورد (شکل ۱۴ــ۲).

شکل ۱۵ــ۲ــ پاک کن الکتريکی با باتری های قابل شارژ

و  کار  ظرافت  نوکی،  و  مدادی  پاک کن های  مزايای  از 
با  نيز  الکتريکی  پاک کن  است.  مجاور  خط های  به  کم تر  آسيب 
حرکت چرخشی خود، ظرافت و دقت بيش تری در کار دارد. از 
آن ها با باتری استفاده می شود. گاهی هم قابل شارژ هستند (شکل 

۱۵ــ۲).

Erasing Shield :۱ــ سپر پاک کن ــ راهنمای پاک کن
Dusting brush يا brush :۲ــ برس

شکل ۱۶ــ۲ــ راهنمای پاک کن

۳ــ۱ــ۲ــ سپر پاک کن۱: ورقه ای پالستيکی يا فلزی 
شکل های  با  سوراخ هايی  دارای  است،  کم  خيلی  ضخامت  با 
خط  روی  مناسب  شيار  دادن  قرار  با  می توان  که  است  گوناگون 
موردنظر، به گونه ای آن را پاک کرد که به ساير خط ها آسيبی نرسد 

(شکل ۱۶ــ۲).

شکل ۱۷ــ۲ــ برس

۴ــ۱ــ۲ــ ُبرس۲: اين ابزار برای پاک نمودن ذراتی 
است که از پاک کن، به هنگام کار، به وجود می آيد. برای اين کار 
نبايد از دست استفاده شود، بلکه بايد برس مويی به کار برد، برس 
مدتی  از  پس  می شود.  درست  پالستيک  يا  اسب  يال  موی  از 
بايد برس را با آب نيم گرم و مايع صابون به آرامی شست (شکل 

۱۷ــ۲).

شکل ۱۴ــ۲ــ پاک کن نوکی، برای پاک کردن ظريف
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روی  کاغذ  نگه داری  برای  نوارچسب۱:  ۵  ــ۱ــ۲ــ 
در  نوارچسب ها  می شود.  استفاده  نوارچسب  از  رسم  تخته 
معمولی  به طور  موجودند.  نايلونی  و  پارچه ای  کاغذی،  انواع 

نوارچسب های نايلونی شفاف توصيه می شود (شکل ۱۸ــ۲).

۶  ــ۱ــ۲ــ تخته ی رسم۲: سطحی است تخت که نقشه 
روی آن ترسيم می شود. چون اين سطح مرجع تمام کارهای ماست، 

بايد از صافی آن اطمينان داشته باشيم.
جنس مرغوب آن معموًال از چوب کاج است ولی امروزه 
بيش تر از تخته های مصنوعی و پالستيک ساخته می شود. لبه ی 
راهنمای  لبه  اين  شود.  ساخته  مستقيم  کامًال  بايد  آن  سمت چپ 
(شکل  بود  خواهد  عمودی  و  افقی  موازی،  خط های  ترسيم 

۱۹ــ۲).

شکل ۱۸ــ۲ــ نوار چسب

Tape ۱ــ نوارچسب
Drawing board :۲ــ تخته ی رسم

T.Square :۳ــ خط کش تی

شکل ۱۹ــ۲ــ تخته رسم

چوب کاج
چوب سخت

آن ها در دو گونه ی قابل حمل و نيز با ميز ساخته می شوند. 
شده  داده  ۳ــ۲  جدول  در  رسم،  تخته ی  از  مناسبی  اندازه های 

است.

۵۰۰*۳۵۰  ۶۵۰*۵۰۰  
۵۵۰*۳۵۰  ۹۰۰*۶۵۰  
۶۰۰*۴۰۰  ۱۲۵۰*۹۰۰  

جدول ۳ــ۲

برای رسم های مقدماتی هنرجويان، يک تخته ی ٣٥٠×٥٠٠ 
پيش نهاد می شود.

۷ــ۱ــ۲ــ خط کش تی۳: يک خط کش لبه دار است که 
لبه ی آن نسبت به تيغه دارای زاويه ی نود درجه است. با تکيه دادن 
ِسر تی به لبه ی سمت چپ تخته ی رسم و حرکت دادن آن می توان 

خط های موازی رسم کرد (شکل ۲۰ــ۲).

شکل ۲۰ــ۲ ــ خط کش تی ساده
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اندازه های تی گوناگون است و طول ۴۰۰ تا ۶۰۰ آن برای 
کارهای مقدماتی کافی است.

آن  کمک  به  که  است  مهمی  ابزار  گونيا۱:  ۸    ــ۱ــ۲ــ 
می توان خط هايی با زاويه های ٤٥º ،۳۰º، ٦۰º و ٩۰º را مستقيمًا 
رسم کرد. با تکيه دادن آن بر خط کش تی می توان خط های عمود 
 ۳۰º ،٦۰º) بر تی را با دقت خوب کشيد. گونياها در دو نوع ثابت

و ٤٥º) و نيز قابل تنظيم موجودند (شکل ۲۱ــ۲).

شکل ۲۱ــ۲ــ گونيا متغير زاويه ای

نظر به اين که بيش تر کار رسم به ياری گونيا انجام می شود، 
در انتخاب آن بايد دقت بسيار کرد. چون رنگ نامناسب آن باعث 
گونيای  از  بايد  بنابراين،  شد.  خواهد  چشم  کسالت  و  خستگی 

بی رنگ يا آبی روشن يا قهوه ای روشن استفاده کرد. تهيه ی دو 
گونيا با اندازه ی متوسط و دو گونيا با اندازه ی کوچک الزم است. 

اندازه های مناسب در شکل ۲۲ــ۲ نشان داده شده است.

شکل ۲۲ــ۲ــ اندازه های مناسب برای گونيا

توجه: از ابزار رسم بايد همواره به درستی محافظت کرد. 
حتمًا پس از انجام کار بايد آن ها را در جلد ويژه ی خودشان قرار 

داد. هيچ گونه استفاده ی ديگر به جز ترسيم از آن ها مجاز نيست.
از  نوشتن،  و  ترسيم  برای  بشر  کاغذ۲:  ۹ــ۱ــ۲ــ 
لوحه های گلی، سنگ، پوست حيوان و گياهان استفاده می کرد. 

توسط  کاغذ  اختراع  پاپيروس۳.  به نام  گياهی  و  آهو  پوست  مثل 
چينی ها در حدود يک صد سال قبل از ميالد انجام شد که به کندی 

در سراسر جهان رايج شد (شکل ۲۳ــ۲).
ايران  در  کاغذسازی  کارخانه ی  ساسانيان،  روزگار  در 

وجود داشت.
Triangle :۱ــ گونيا

۲ــ کاغذ: Paper. کاغذ واژه ای چينی است که با تغيير تلفظ در بسياری از کشورها و زبان ها رواج يافته است.
۳ــ پاپيروس (Papyrus): استفاده از برگ پهن اين گياه برای نوشتن در مصر باستان رايج بوده است و کلمه ی پيپر (Paper) به معنی کاغذ از آن گرفته شده است.
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کاغذ مناسب برای نقشه بايد شرط های زير را داشته باشد:
ــ رنگ سفيد مايل به کرم

ــ مقاوم در برابر پاک کردن
ــ مقاوم در مقابل پاره شدن
ــ رنگ مات و بدون موج۱

نهايی  نقشه ی  برای  هم  و  پيش نويس  برای  هم  کاغذ  از 
هم  معمولی  کاغذهای  از  می توانند  هنرجويان  می شود.  استفاده 

برای ترسيم استفاده کنند.

شکل ۲۳ــ۲ــ نمونه هايی از کاغذ، a ميلی متری، b کالک

گونه ی ديگر کاغذ، که نيمه شفاف است، کالک۲ نام دارد. 
اغلب  نقشه.  کردن  مرکبی  برای  مناسب  بسيار  است  کاغذی 
لوله های  در  کاغذ  اين  می شود.  ترسيم  آن  روی  نهايی  نقشه ی 
۲۰ و ۵۰ متری با پهنای ۹۰ و ۱۱۰ سانتی متر در بازار موجود 
قرار  استفاده  مورد  مدّرج  به صورت  گاهی  را  کاغذها  است. 
و…  ايزومتريک  ميلی متری،  شطرنجی،  کاغذ  مانند  می دهيم، 

۲۴ــ۲). (شکل 

شکل ۲۴ــ۲ــ a کاغذ ميلی متری، b کاغذ شطرنجی، c کاغذ ايزومتريک
abc

١ــ کاغذهای مرغوبی با نام های تجارتی اشتنباخ، فابريانو، فيلی و… در بازار موجودند، که دارای گزينه های مناسب برای نقشه هستند.
(Papier calque :فرانسه) Tracing paper :۲ــ کاغذ کالک

a b
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مورد  مناسب،  اندازه های  با  بايد  کاغذ  کاغذ:  اندازه ی 
استفاده قرار گيرد. استاندارد، اندازه های کاغذ را برای نقشه کشی، 
 A۰ انواع تکثير، چاپ و تجارت معين کرده است. کاغذهای پايه
و B۰ و C۰ هستند١. از کاغذهای A برای نقشه استفاده می شود. 

اندازه ی کاغذ مبنای A۰، براساس دو قاعده، معين می شود:
۱ــ مساحت کاغذ مبنا يک مترمربع است.

2 است. ۲ــ نسبت طول کاغذ بر عرض آن 
نشان   b با  آن  عرض  و   a با  کاغذ  طول  ۲۵ــ۲،  درشکل 

شکل ۲۵ــ۲ــ طول و عرض کاغذ

داده شده است.
کاغذ  برای   b  = ٨٤١ و   a  = ١١٨٩ داريم  ترتيب  اين  به 

.A۰
کاغذ A۰ را می توان به قسمت های کوچک تر تقسيم کرد. 
در اين مورد هم يک قاعده وجود دارد: هر کاغِذ کوچک تر از 
نصف کردن طول کاغذ بزرگ تر به دست می آيد. هر کاغذ کوچک تر 

نام خود را دارد (شکل ۲۶ــ۲).

A0  ۸۴۱×۱۱۸۹  A3  ۲۹۷×۴۲۰  
A1  ۵۹۴×۸۴۱  A4  ۲۱۰×۲۹۷  
A2  ۴۲۰×۵۹۴  A5  ۱۴۸×۲۱۰  

جدول ۴ــ۲

اندازه ی اصلی کاغذها در جدول ۴ــ۲ داده شده است.

٣A3  ۴۲۰×۸۹۱  ۲A0  ۱۱۸۹×۱۶۸۲  
٤A3  ۴۲۰×۱۱۸۹  ٣A1  ۸۴۱×۱۷۸۳  
٣A4  ۲۹۷×۶۳۰  ٣A2  ۵۹۴×۱۲۶۱  

جدول ۵  ــ۲ــ اندازه های فرعی انتخابی

کرد.  خواهيم  استفاده   A۴ کاغذ  از  مقدماتی  کارهای  در 
اين اندازه به صورت آماده در بازار موجود است.

برای افزايش تنوع اندازه های کاغذ، استاندارد جدول های 

A0   به کاغذهای کوچک تر شکل ۲۶ــ۲ــ روش تقسيم کاغذ 

فرعی هم ارائه کرده است. اين اندازه ها ترکيبی از اندازه های اصلی 
است. جدول ۵  ــ۲ چند اندازه انتخابی را می دهد.

يادآوری می شود در همه ی موارد، کاغذها بايد از طول به هم 
وصل باشند (شکل ۲۷ــ۲).

٣Aشکل ۲۷ــ۲ــ اندازه های کاغذ ٣

۱ــ برای اندازه های کاغذهای B۰ و C۰ به پيوست ها نگاه کنيد.
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(Cadre فرانسه) Frame :۱ــ کادر
Title block :۲ــ جدول

حاشيه ی  بايد  نقشه  رسم  از  پيش  کادر۱:  ۱۰ــ۱ــ۲ــ 
گويند  «کادر»  را  خط کشی  محدوده ی  شود.  خط کشی  کاغذ 

(شکل ۲۸ــ۲).

شکل ۲۸ــ۲ــ حاشيه ی کاغذ

فاصله ی خطوط کادر تا لبه ی کاغذ به اندازه ی کاغذ بستگی 
دارد. جدول ۶ــ۲ مقدار e و f را نشان می دهد.

جدول ۶   ــ۲

اندازه ی f برای منگنه و کالسه کردن است و اگر اين کار 
الزم نباشد همه ی لبه ها برابر e خواهد بود.

به  که  را  اطالعاتی  از  بسياری  جدول۲:  ۱۱ــ۱ــ۲ــ 
نقشه مربوط اند، نمی توان روی خود نقشه نوشت پس بايد در جايی 
مناسب آن ها را نوشت. اين جای مناسب، جدول نقشه است. اما 

نظر به اطالعات گوناگونی که مربوط به حرفه های مختلف است، 
پس  کرد.  پيش بينی  رشته ها  همه ی  برای  کاملی  جدول  نمی توان 
جدول، موردی است که کارخانه می تواند با توجه به نيازهای خود 

آن را تنظيم کند.
جايگاه جدول معموًال پايين و راست کاغذ چسبيده به کادر 
می باشد. در شکل ۲۹ــ۲ جايگاه جدول در شرايط افقی و عمودی 

کاغذ ديده می شود.

شکل ۲۹ــ۲ــ جای رسم جدول

کارهای  برای  که  جدول،  از  نمونه هايی  ۳۰ــ۲  درشکل 
برای  پيش نهادی  اندازه های  می شود.  ديده  است،  مناسب  ما 
يک  در  شده  طراحی  جدول  می باشد.   ١٥۰×٤۰ جدول ها 
کاغذ،  اندازه ی  به  و  دارد  ثابت  اندازه ای  همواره  کارخانه، 

ندارد. بستگی 

A۵  A۴  A۳  A۲  A۱  A۰  
              کاغذ

لبه  
 

۵  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۲۰  ۲۰  e   
۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  ۲۰  f  
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از  عبارت اند  جدول ها  در  رايج  عنوان های  از  برخی 
مقياس۵،  تصويب کننده۴،  بازبين کننده۳،  نقشه کش۲،  طراح۱، 

سازمان۱۱،  شماره۱۰،  قطعه۹،  نام  تولرانس۸،  جنس۷،  تاريخ۶، 
سفارش دهنده۱۲…  .

جنس سفارش  نام  تاريخ   
 طراح

تولرانس نقشه کش    
بازبينی

نام سازمان نام قطعه     مقياس 

خط کادر شماره

جنس: نام نقشه:  ترسيم: 

تولرانس: رشته:  

مقياس: سازمان آموزشی:  بازبين: 

شماره: تاريخ:  

شکل ۳۰ــ۲ــ دو جدول پيشنهادی مناسب برای کارهای آموزشی

Draftsman :۲ــ نقشه کش  Draftsman و گاهی Designer :۱ــ طراح
(Approval) Approve :۴ــ تصويب کننده  Controller :۳ــ بازبين کننده

Date :۶  ــ تاريخ  Scale :۵  ــ مقياس
Tolerance :۸  ــ تولرانس  Quality :۷ــ جنس

Number :۱۰ــ شماره  Part name :۹ــ نام قطعه
(By order of) Orderer :۱۲ــ سفارش دهنده  Establishment - Association - Organization :۱۱ــ سازمان

a

b
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        خالصه ی مطالب مهم

۱ــ معموًال از مداد برای رسم نقشه های مقدماتی استفاده می شود.
۲ــ مغز مداد از گرافيت و ُرس به نسبت های گوناگون ساخته می شود.

۳ــ مدادها، برحسب مقدار گرافيت خود، به سه گروه نرم، متوسط و سخت تقسيم می شوند.
۴ــ مدادهای نوکی در دو نوع فشاری و پيچی موجودند.

۵  ــ برای پاک کردن خط های مدادی و مرکبی بايد از پاک کن مناسب استفاده شود.
۶  ــ تخته ی رسم سطحی است تخت که ترسيم نقشه روی آن انجام می شود.

۷ــ لبه ی سمت چپ تخته ی رسم مبنای ترسيم های ماست. پس بايد کامًال مستقيم باشد.
۸  ــ تی و گونيا بايد با اندازه و مخصوصًا رنگ مناسب انتخاب شوند.

۹ــ کاغذ بايد به رنگ سفيد مايل به کرم، مات و مقاوم باشد.
۱۰ــ کاغذ پايه ی نقشه کشی A۰ به مساحت يک مترمربع است.

۱۱ــ هر کاغذ کوچک تر، از نصف کردن کاغذ بزرگ تر به دست می آيد.
2 است. ۱۲ــ نسبت طول کاغذ بر عرض آن همواره 

۱۳ــ رسم کادر و جدول اطالعات روی کاغذ الزامی است.

                     خودآزمايی

۱ــ از مداد در چه مواردی استفاده می شود؟
۲ــ جنس مغز مداد چيست و کم و زياد شدن اين مواد چه تأثيری در رنگ مداد دارد؟

۳ــ دسته بندی مدادها چگونه است و در مجموع چند درجه مداد موجود است؟
۴ــ مدادهای معمولی برای نقشه کشی چه نام دارند و کدام مورد بيش تر توصيه می شود؟

۵  ــ در مورد آماده کردن نوک مداد توضيح دهيد.
۶  ــ مداد نوکی و انواع آن را معرفی کنيد.

۷ــ انواع لوازم تراش مداد و مغزی کدام اند؟
۸  ــ پاک کن چه ويژگی هايی دارد و جنس آن معموًال چيست؟

۹ــ پاک کن ها به چه شکل هايی موجودند؟
۱۰ــ تخته ی رسم چيست و ويژگی های مهم آن کدام اند؟

۱۱ــ در مورد تی و توانايی های آن توضيح دهيد.
۱۲ــ در مورد گونيا و توانايی های آن توضيح دهيد.
۱۳ــ چرا بايد ابزار را با رنگ مناسب انتخاب کرد؟

۱۴ــ موارد ايمنی در مورد ابزارها چيست؟
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۱۵ــ ويژگی های کاغذ نقشه کشی کدام اند؟
۱۶ــ انواع کاغذ و کاربرد آن چيست؟

۱۷ــ اندازه ی کاغذ مبنا بر چه اساسی معين می شود؟
۱۸ــ برای افزايش تنوع اندازه های کاغذ، استاندارد چه کرده است؟

۱۹ــ چرا بايد از جدول استفاده شود؟
۲۰ــ حداقل، ده عنوان به کار برده شده در جدول را بگوييد.

              ارزش يابی عملی

توجه: تمام کارها بايد زير نظر استاد انجام گيرد.
۱ــ سه عدد مداد H و B و HB را به کمک ابزار تيز به صورت استوانه ای به طول حدود ۱۲ خارج کنيد. سپس 

آن ها را مانند شکل ۴ــ۲ به کمک کاغذ سنباده آماده کنيد. نوک مداد تقريبًا مستطيلی حدود ۱/۵×۰/۵ باشد.
۲ــ يک مداد را به کمک مدادتراش دستی، يکی را با مدادتراش مکانيکی و سومی را با مدادتراش الکتريکی 

تيز کنيد. روش های کار را با هم مقايسه کنيد.
۳ــ چند خط با مداد HB روی يک برگ کاغذ رسم کنيد. سپس با پاک کن های معمولی، مدادی و نوکی آن ها 

را پاک کنيد. روش های کار را مقايسه نماييد.
۴ــ روی يک برگ کاغذ چند خط دستی درهم رسم کنيد. سپس به کمک سپر پاک کن کوشش کنيد که قسمت های 

خاصی را، بدون آسيب به ساير قسمت ها، پاک کنيد.

                   تحقيق كنيد

۱ــ چگونه می توانيد از مستقيم بودن لبه ی تخته ی رسم مطمئن شويد؟
۲ــ چگونه می توانيد از دقت زاويه ی ۹۰ درجه ی گونياهای خود اطمينان حاصل کنيد؟

۳ــ اندازه ی کاغذهای B۰ و C۰ و مبنای اين اندازه ها چيست؟
۴ــ از کاغذهای A۷ ،A۶ و A۸ در کجا استفاده می شود؟

٥ ــ چگونه می توانيد مستقيم بودن لبه ی خط کش تی را تحقيق کنيد؟



  ۲۱  

۱ــ۳ــ خط
پيدايش  باعث  چيزی  چه  کنيد.  توجه  ۱ــ۳  شکل  به 
اول  درجه ی  در  است.  روشن  پاسخ  است؟  شده  نقشه  اين 
بهتر  دريافت  برای  است.  نقشه  يک  ايجاد  اصلی  رکن  خط 
گوناگون  شکل های  و  پهنا  با  خط  از  بايد  نقشه  يک  جزئيات 

کرد.  استفاده 
استاندارد ايزو در اين مورد دستورهای الزم را می دهد. 

به اين شرح:
ــ خط در ۹ پهنا داده می شود.

2 است. ــ نسبت پهنای هر خط نسبت به خط بعدی 
ــ هر سه خط پشت سر هم، نماينده ی يک گروه خط است 

و هر گروه نام سر گروه خود را می گيرد.
ــ پهنای خط مبنا ۲ و ديگر خط ها از تقسيم متوالی آن بر 

2 حاصل می شود.

فصل سوم

خط1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ نقش خط را در ايجاد نقشه شرح دهد.
۲ــ پهنای استاندارد و نسبت خط ها را بيان کند.

۳ــ گروه های خط ايزو و پهنای هر خط را بيان کند.
۴ــ با توجه به اندازه ی کاغذ، پهنای خط اصلی را از جدول استخراج کند.

۵  ــ خط ها را از نظر شکل و کاربرد معرفی کند.
۶ ــ خط های استاندارد را رسم کند.

۷ــ کاغذ را به شکل مناسب روی تخته نصب کند.
۸  ــ خط کش تی و گونيا را به درستی به کار برد.

۹ــ به کمک دو گونيا، خط های موازی و عمود را رسم کند.
۱۰ــ چگونگی استفاده از نور مناسب را شرح دهد.

۱ــ خط line نکته: در تمام موارد منظورمان از کلمه ی خط، قسمت محدودی از آن است. البته می دانيم قسمت محدود را پاره خط می گويند پس برای سادگی، از به کار بردن 
اصطالحات نيم خط و پاره خط خودداری می شود.



  ۲۲  

جدول ۱ــ۳، عالوه بر معرفی نه پهنای استاندارد، ۷ گروه خط را هم مشخص می کند.

شکل ۱ــ۳ــ محور فوالدی

گروه خط خط اصلی  خط متوسط     خط نازک 
۲  ۲  ۱/۴  ۱  
۱/۴  ۰/۴  ۱  ۰/۷  
۱  ۱  ۰/۷  ۰/۵  
۰/۷  ۰/۷  ۰/۵  ۰/۳۵  
۰/۵  ۰/۵  ۰/۳۵  ۰/۲۵  
۰/۳۵  ۰/۳۵  ۰/۲۵  ۰/۱۸  
۰/۲۵  ۰/۲۵  ۰/۱۸  ۰/۱۳  

جدول ۱ــ۳ــ پهنای خطوط

اصلی  خط  پهنای  کاغذ،  اندازه ی  به  توجه  با  سپس  می شود. 
انتخاب می شود. اين کار با توجه به جدول شماره ی ۲ــ۳ انجام پذير 

است.
برای   ۰/۵۰ گروه خط  ديده می شود که  جدول  با توجه به 
کارهای ما، که معموًال روی کاغذ A۴ و A۳ انجام می شود، مناسب 

است.

است.   ۰/۵ گروه  پنجم،  گروه  نمونه  برای  باال  جدول  در 
در اين گروه خط اصلی ۰/۵، خط متوسط ۰/۳۵ و خط نازک 

۰/۲۵ است.
۱ــ۱ــ۳ــ انتخاب خط: پهنای خط اصلی يک نقشه 
توجه  با  ابتدا،  يعنی  می شود.  انتخاب  کاغذ  اندازه ی  به  توجه  با 
به نيازهايی که برای يک نقشه وجود دارد، اندازه ی کاغذ تعيين 
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اندازه ی کاغذ خط نازک  خط متوسط  خط اصلی  گروه خط   
A0  ۰/۷  ۱  ۱/۴  ۱/۴  
A0  ۰/۵  ۰/۷  ۱  ۱  

A0) A1)  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۷  ۰/۷  
A1) A2 A3 A4)  ۰/۲۵  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۵  

A2 A3 A4  ۰/۱۸  ۰/۲۵  ۰/۳۵  ۰/۳۵  

A4 A5  ۰/۱۳  ۰/۱۸  ۰/۲۵  ۰/۲۵  

جدول ۲ــ۳

پهنا۱  نظر  از  خط  نقشه:  در  خط  انواع  ۲ــ۱ــ۳ــ 
سه گونه است ولی از نظر شکل کاربردی، گونه های زيادی دارد. 

به شکل ۲ــ۳ توجه کنيد. در اين نقشه يک وسيله برای شکستن 
گردو ديده می شود.

شکل ۲ــ۳ــ گردوشکن

جدول ۳ــ۳  اطالعات زيادی درباره ی خط می دهد. ضمنًا 
نقشه ی  روی   F و   A، B، C، D حروف  با  که  خط هايی  مفهوم 

گردوشکن مشخص شده در جدول داده شده است۲.

Width :۱ــ پهنا، عرض
۲ــ اين جدول برای شروع و ادامه ی کار ما کافی است ولی کامل نيست. اطالعات بيش تر بنا بر نياز داده خواهد شد.
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جدول ۳ــ۳ــ کاربرد خط
خط کاربرد    

خط اصلی يا پر يا ديد خط پهن برای نمايش لبه های ديد   A  

خط نديد يا خط چين خط متوسط برای نمايش لبه های نديد   B  

خط پر نازک خط نازک برای خط اندازه، هاشور، دنده ی پيچ   C  
و ......   

خط محور يا خط نقطه  خط نازک (متوسط) برای نمايش محور و خط تقارن   D  

خط برش خط پهن ــ نازک برای نمايش مسير برش   E  

خط دستی يا خط شکستگی خط نازک برای نمايش خط شکستگی   F  

خط دو نقطه خط نازک برای شکل و وضعيت   G  

گروه  برای  ۴ــ۳،  جدول  در  خط:  ترسيم  ۳ــ۱ــ۳ــ 
خط ۰/۵ و چگونگی رسم آن ها اطالعاتی داده شده است. البته 

موارد گفته شده در جدول بايد با دقت بسيار زياد به کار رود. در 
اين جدول d پهنای خط پر می باشد. 

جدول ۴ــ۳ــ جزئيات برای رسم درست خط ها

d
2

d
2
d( )
2

خط  پهنا            مشخصات ترسيمی  
d خط پر   

خط متوسط، خط چين  
 

d و  خط برش، نازک، پهن   

خط محور   

d
2
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۲ــ۳ــ چسباندن کاغذ
روی  مناسب  به گونه ای  کاغذ  بايد  ترسيم  کار  شروع  برای 

تخته چسبانده شود. شکل ۳ــ۳ روش درست را نشان می دهد.

روش کار به اين ترتيب است:
ــ ابتدا چهار تکه چسب به طول حدود 

۲۰ تا ۲۵ را آماده کنيد.
کاغذ  درست  موقعيت  تی  کمک  به  ــ 

را تنظيم کنيد.
ــ ابتدا چسب را روی کاغذ بچسبانيد. 
سپس، با کمی کشش به سمت بيرون، آن را به 

تخته وصل کنيد.
ــ بايد کاغذ را طوری روی تخته يا ميز 
قرار دهيد که فاصله ی آن از لبه ی پايينی تخته 
حدود ۸۰ تا ۱۰۰ و از سمت چپ حدود ۵۰ 

باشد (شکل ۴ــ۳).

شکل ۳ــ۳ــ چسباندن کاغذ

شکل ۴ــ۳ــ فاصله ی مناسب کاغذ از لبه ها
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بهتر  و  درست  کشيدن  برای  خط:  ترسيم  ۱ــ۲ــ۳ــ 
خط بايد به چند نکته ی مهم توجه کرد:

ــ خط افقی از چپ به راست و به کمک تی کشيده می شود. 

۱ــ کمی روی تی فشار وارد می شود، در عين حال به سمت چپ تخته ی رسم فشرده شده، به سمت راست کشيده می شود.
۲ــ برای مداد نوکی ظريف (مثل ۰/۵ و…) تا ۸۵ درجه خواهد بود. چرا؟

در اين حال بايد سر تی دقيقًا متکی به لبه ی سمت چپ تخته ی رسم 
يعنی لبه ی مبنا باشد. سر تی و خود آن توسط دست چپ کنترل 

خواهد شد۱ (شکل ۵  ــ۳).

شکل ۵   ــ۳ــ رسم درست خط

ــ مداد بايد با زاويه ای حدود ۶۰ درجه و همواره متکی به 
ابزار حرکت کند۲.

همواره  خط  که  به گونه ای  کنيد،  کنترل  را  دست  فشار  ــ 
رنگ و پهنای خود را داشته باشد.

(شکل  شود  کشيده  حرکت  يک  در  فقط  بايد  خط  هر  ــ 
۶  ــ۳).

ــ خط عمودی از پايين به باال، به کمک گونيای متکی بر 
تی کشيده می شود (شکل ۷ــ۳).

شکل ۶  ــ۳ــ زاويه ی مناسب مداد

شکل ۷ــ۳
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ــ به کمک تی و هريک از گونياها می توان خط، با زاويه های 
گوناگونی، رسم کرد (شکل ۸  ــ۳). ضمنًا به  جهت درست کشيدن 

خط ها توجه کنيد.

    شکل ۸    ــ۳
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و  چپ  سمت  لبه ی  بر  متکی  تی،  توانايی  ۹ــ۳،  شکل 
کشيدن  درست  به  جهت  اين جا  در  می کند.  معرفی  را  گونياها 
خط ها نيز توجه کنيد. هم چنين ديده می شود که با دو گونيا و تی 

می توان زاويه های ٠º تا ٩٠º را با ١٥º، افزايش رسم کرد.

شکل ۹ــ۳ــ رسم زاويه های ممکن به کمک دو گونيا

شکل ۱۰ــ۳، چگونگی 
ترسيم يک خط موازی با خط 
نشان  زياد  دقت  با  را  ديگر 
دو  از  استفاده  به ويژه  می دهد. 
مهم  بسيار  کار  اين  برای  گونيا 

است.

شکل ۱۰ــ۳ــ چگونگی تنظيم و شروع به ترسيم خط موازی
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شکل ۱۱ــ۳، چگونگی ترسيم خطی عمود بر خط ديگر را به روش های گوناگون نشان می دهد.

۳ــ۳ــ نور
برای رسم نقشه، نور کافی بسيار مهم است. نور بايد از 
روز  طبيعی  نور  روشنايی،  بهترين  بتابد.  باال  کمی  و  چپ  سمت 

می باشد، ولی استفاده از چراغ هم ممکن است (شکل ۱۲ــ۳).

شکل ۱۱ــ۳ــ رسم خط موازی يا عمود بر خط ديگر به کمک تی و گونيا

شکل ۱۲ــ۳ــ نور مصنوعی و جايگاه تابش آن
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          خالصه ی مطالب مهم

۱ــ خط رکن اصلی در ايجاد يک نقشه است.
2 است. ۲ــ خط ۹ پهنا دارد که نسبت هر خط به خط بعدی 

۳ــ هر سه خط پياپی، يک گروه خط را به وجود می آورد.
۴ــ پهنای خط اصلی يک نقشه با توجه به اندازه ی کاغذ تعيين می شود.

۵  ــ خط با سه پهنای مختلف در يک نقشه به کار می رود.
۶  ــ خط افقی از چپ به راست کشيده می شود.

۷ــ خط عمودی از پايين به باال رسم می شود.
۸  ــ هر خط فقط در يک حرکت رسم می شود.

۹ــ نور بايد از سمت چپ و از باال بتابد.
۱۰ــ در استاندارد ايزو، هفت گروه خط مورد استفاده است.

                      خودآزمايی

۱ــ مهم ترين عامل در ايجاد يک نقشه چيست؟ چرا؟
۲ــ آيا نقشه را می توان با خط های دل خواه رسم کرد؟

۳ــ خط در چند پهنا موجود است؟ آن ها کدام اند؟
۴ــ نسبت پهنای يک خط به خط قبلی و بعدی آن چيست؟

۵  ــ انواع خط و کاربرد هريک چيست؟
۶  ــ پهنای خط اصلی نقشه چگونه انتخاب می شود؟

۷ــ يک خط چگونه رسم می شود و زاويه ی مداد چيست؟
۸  ــ توانايی های تی و گونيا چيست؟

۹ــ چند گروه خط موجود است و سرگروه ها کدام اند؟
۱۰ــ در مورد چسباندن کاغذ روی تخته رسم، دقيقًا توضيح دهيد.

۱۱ــ چگونگی کشيدن خط های افقی يا عمودی را شرح دهيد.
۱۲ــ روش استفاده از دو گونيا برای رسم خط موازی يا عمود بر خط ديگر را دقيقًا توضيح دهيد.



  ۳۱  

               ارزش يابی عملی

ابتدا يک برگ کاغذ A۴ را با دقت تنظيم کنيد و بچسبانيد.
کادر و جدول را ترسيم کنيد۱ و از آماده به کاری ابزارهای خود مطمئن شويد. از ترسيم نقشه های کنونی دو 
هدف مهم داريم. يکم آن که خط ها بايد با کمال دقت در جهت رسم، رنگ و پهنا کشيده شوند. دوم آن که دقت اندازه ای 

و زاويه ای رعايت شود. پس:

هدف نهايی رسم درست نقشه است نه نقاشی آن!

۱ــ با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، شکل ۱۳ــ۳ را رسم کنيد. جهت درست کشيدن خط را بايد کامًال توجه 
داشت. اندازه ی کاغذ الزم چيست؟

شکل ۱۳ــ۳ــ ترسيم خط به کمک تی

۱ــ بهتر است هنرجو تعدادی کاغذ با کادر و جدول را در خانه آماده کند و بياورد تا زمان کم تری برای شروع به کار صرف شود.



  ۳۲  

۲ــ ابتدا با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، نقاط G، F، E، D، C ،  B، A و H را در سطح کاغذ خود مشخص 
کنيد. سپس مطابق شکل ۱۴ــ۳، آن ها را به هم وصل کنيد.

شکل ۱۵ــ۳ــ ترسيم خط به کمک تی و گونيا

اينک پنج خط موازی AB و با طول برابر با آن، پنج عمود بر CD و سپس پنج خط با زاويه ی ۳۰ درجه نسبت 
به EF و پنج خط با زاويه ی ۷۵ درجه نسبت به GH و با همان طول ها رسم کنيد.

۳ــ با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، طرح شکل ۱۵ــ۳ را رسم کنيد.

شکل ۱۴ــ۳ــ رسم خط موازی، عمود يا با زاويه ی معين نسبت به يک خط به کمک دو گونيا



  ۳۳  

۴ــ با درنظر گرفتن هر مربع برابر ۱۰، طرح شکل ۱۶ــ۳ را رسم کنيد.

شکل ۱۶ــ۳ــ رسم خط با شيب های گوناگون

۵  ــ با توجه به اندازه های مشخص شده در شکل ۱۷ــ۳، آن را رسم کنيد. هر مربع را ۱۰ درنظر بگيريد.

شکل ۱۷ــ۳ــ رسم خط خط های موازی و نمايش حجم



  ۳۴  

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا غير از روش گفته شده برای چسباندن کاغذ، روش ديگری می شناسيد؟ اين روش ها را با هم مقايسه کنيد 
و مزايا و معايب هرکدام را مشخص کنيد.

۲ــ آيا خط های ديگری هم وجود دارند که در جدول ۳ــ۳ نيامده اند؟ آن ها کدام اند؟
۳ــ آيا ترسيم دو خط عمود بر هم توسط دو گونيا به اندازه ی ترسيم دو خط موازی، دقت دارد؟

                      برای مطالعه

اگر نقشه های رسم شده روی کاغذ، به ويژه کالک، بايد به مدت زياد نگهداری شوند يا مورد استفاده قرار گيرند، 
بهتر است دور آن ها را نوار مخصوص نايلونی مات چسباند. اين نوارچسب های مخصوص، با دستگاه ويژه ی آن معروف 

به نوارگير به دور نقشه چسبانده می شوند.
اين نوارها از پاره شدن اتفاقی نقشه جلوگيری می کنند و نقشه دوام بيش تری خواهد داشت (شکل ۱۸ــ۳).

دستگاه ابداعی ۷۵ (آبشخور هميشه پر از آب)
ل س  ع  ف  م  ص  د  و  ج  ب  ا 

نمای شير کنترل جريان (شير خروسی)

شکل ۱۸ــ۳ــ دستگاه نوارگير دور نقشه



  ۳۵  

فصل چهارم

ابزارهای ديگر
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ انواع پرگار و کاربرد آن ها را معرفی کند.
۲ــ با انواع پرگار کار کند.

۳ــ شابلون و مزايای کاربردی آن را شرح دهد.
۴ــ انواع شابلون و کاربرد آن ها را معرفی کند.

۵  ــ راپيد و چگونگی استفاده از آن را شرح دهد.
۶  ــ ماشين نقشه کشی و توانايی های آن را شرح دهد.

۷ــ برگردان و انواع آن را معرفی کند.
۸ ــ چگونگی استفاده از برگردان را شرح دهد.

۱ــ۴ــ ابزارهای ديگر
به  اين جا  در  متنوع اند.  بسيار  نقشه کشی  ابزارهای 

تعدادی از وسايل مهم ديگر اشاره می شود.
۱ــ۱ــ۴ــ پرگار۱: برای ترسيم کمان های دايره ای 
با مداد يا مرکب، از پرگار استفاده می شود. اين ابزار دارای 
دهانه ای است که به کمک اصطکاک و يا پيچ ثابت نگه  داشته 

می شود (شکل ۱ــ۴).

Compass :۱ــ پرگار

شکل ۱ــ۴ــ a، پرگار بازويی ــ b، پرگار فنری ــ c، پرگار پيچی 

       a                                       b                                            c



  ۳۶  

در شکل ۲ــ۴، چگونگی تنظيم دهانه ی پرگار ديده می شود.

در شکل ۴ــ۴، روش گرفتن دستگيره ی پرگار با دو انگشت 
شست و اشاره و چرخاندن آن ديده می شود۱. البته چرخاندن پرگار 

در جهت مخالف هم اشکالی ندارد. می توان آن را تجربه کرد.
توجه به نکته های زير الزم است:

ــ پرگار بايد با دقت انتخاب شود، به گونه ای که بتوان با آن 
راحت و دقيق کار کرد.

ــ نوک مداد حدود ۰/۵ از سوزن کوتاه تر باشد، چرا؟
سايش  تيغه ای  صورت  به  سنباده  کمک  به  مداد  نوک  ــ 

شود (شکل ۵   ــ۴).

شکل ۲ــ۴ــ تنظيم دهانه ی پرگار تقسيم

شکل ۳ــ۴ــ قرار دادن سوزن در مرکز

در شکل ۳ــ۴، قراردادن سوزن پرگار در مرکز دايره نشان 
داده شده است.

۱ــ در صورت نياز خواهشمند است استادان گرامی توضيحات بيش تری ارائه فرمايند.

شکل ۴ــ۴ــ رسم دايره

شکل ۵  ــ۴ــ تنظيم نوک پرگار به طور مناسب

ــ نوک مداد پرگار يک درجه پررنگ تر از نوک مداد ترسيم 
انتخاب شود، چرا؟



  ۳۷  

پرگار  آن  به  که  است  ديگری  مهم  پرگار  تقسيم۱:  پرگار 
انتقال اندازه هم گفته اند.

هر دو نوک آن سوزن است. به کمک آن می توان اندازه ها 
را خيلی سريع منتقل نمود و يا به کمک خط کش تعيين کرد (شکل 

۶  ــ۴).
از اين پرگار می توان برای ايجاد تقسيم های مساوی روی 

يک خط يا کمان هم استفاده کرد. 
پرگار ريززن: گونه ای ديگر از پرگار به نام ريززن، برای 
رسم دايره های کوچک تا قطر ۱ موجود است. شکل ۷ــ۴، اين 

پرگار و روش گرفتن و کاربرد آن را نشان می دهد.

bow divider :۱ــ پرگار تقسيم

شکل ۶   ــ۴ــ تنظيم و استفاده از پرگار تقسيم

شکل ۷ــ۴ــ پرگار ريز زن و چگونگی کاربرد آن



  ۳۸  

پرگار نوکی: امروزه پرگارهايی هم با قلم نوکی موجودند، 
با کاربردی ساده (شکل ۸ ــ۴).

۲ــ۱ــ۴ــ شابلون۱: الگو يا شابلون ابزاری است برای 
آن  جنس  خوب.  نسبتًا  دقت  با  گوناگون،  شکل های  سريع  رسم 
معموًال پالستيک و با ضخامت کم است. آن ها به ويژه برای رسم 

شکل های تکراری مناسب اند (شکل ۹ــ۴).
برد.  کار  به  را  راپيد۲  قلم های  بايد  آن ها  از  استفاده  برای 
(شکل  کرد  استفاده  می توان  هم  نوکی  مداد  از  موارد  برخی  در 

۱۰ــ۴).

شکل ۸   ــ۴ــ پرگار با مداد نوکی

schablone به آلمانی ،template :۱ــ شابلون، الگو، نمونه
۲ــ راپيد: rapidograph، قلم هايی برای مرکبی کردن نقشه

شکل ۹ــ۴ــ شابلون دايره

شکل ۱۰ــ۴ــ استفاده از شابلون



  ۳۹  

شابلون ها را می توان به چهار دسته تقسيم کرد.
از  هستند  پرکاربرد  ترين  که  منظم:  شکل های  شابلون 
نمونه های مهم تر می توان نمونه ی دايره و نمونه ی بيضی را نام برد 

(شکل ۱۱ــ۴).
نمونه برای شکل های نامنظم: در اين دسته منحنی کش ها۱ 

جای دارند (شکل ۱۲ــ۴).

شکل ۱۱ــ۴ــ شابلون بيضی

شکل ۱۲ــ۴ــ يک سری ۱۵ تايی از منحنی کش ها

۱ــ منحنی کش، خم کش: irregular curve، french curve که به آن در فارسی پيستوله هم می گويند.



  ۴۰  

از آن ها در رسم منحنی های نامشخص و يا قانون   مند می توان 
استفاده کرد. برای اين کار بايد قوس يا قوس های مناسبی را برای 

اتصال نقطه ها پيدا کرد. (شکل ۱۳ــ۴).
در  بيش تر  يا  سه تايی  سری های  يا  تکی  صورت  به  آن ها 
دسترس هستند. گونه ای از آن ها به نام منحنی کش ماری۱، قابل 

تنظيم است و می توان آن را با شکل منحنی موردنظر مطابقت داد 
(شکل ۱۴ــ۴).

قابل  مغز  و  پالستيکی  مدرج  روکش  توسط  امکان  اين 
انعطاف سربی ممکن است.

شکل ۱۳ــ۴ــ چگونگی به کارگيری منحنی کش

شکل ۱۴ــ۴ــ کار با منحنی کش ماری

adjustable  curve ۱ــ منحنی کش ماری



  ۴۱  

نمونه ی حروف و اعداد: از آن ها برای نوشتن حروف 
و اعداد، به هر زبان، با بلندی های استاندارد و به کمک قلم راپيد 

استفاده می شود (شکل ۱۵ــ۴).

شکل ۱۵ــ۴ــ شابلون حروف واعداد و استفاده از آن

بلندی حرف و عدد ده برابر پهنای قلم نوشتن آن است. برای 
نمونه، حرف و عدد به بلندی ۳/۵ با قلم ۰/۳۵ نوشته می شود. به 

جدول ۱ــ۴ توجه کنيد.

جدول ۱ــ۴

۳ــ۱ــ۴ــ الگوی عالمت ها: آن ها را برای رسم نشانه ها 
تأسيسات،  برق،  مانند  گوناگون  رشته های  در  ويژه  شکل های  و 

شيمی، ساختمان، … به کار می برند (شکل ۱۶ــ۴).

شکل ۱۶ــ۴ــ گونه هايی از شابلون

بلندی حروف و شماره

ضخامت خط
۱/۸  ۲/۵  ۳/۵  ۵  ۷  ۱۰  ۱۴  ۲۰  
۰/۱۸  ۲۵/۰  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۷  ۱/۰  ۱/۴  ۲/۰  



  ۴۲  

۴ــ۱ــ۴ــ هاشور زن: ابزاری است برای رسم خط های 
موازی با فاصله ی معين، از آن به ويژه در رسم خط های موازی 
با فاصله ی کم به نام هاشور، به راحتی می توان استفاده کرد. اين 
کرد  تنظيم  معين  فاصله ی  با  خط ها  رسم  برای  می توان  را  ابزار 

(شکل ۱۷ــ۴).

شکل ۱۷ــ۴ــ هاشورزن

شکل ۱۸ــ۴ــ استفاده های ديگر از هاشورزن

هم چنين می توان با وصل کردن يک شابلون به آن، اقدام به 
برخی ترسيم های تکراری، با فاصله ی معين کرد (شکل ۱۸ــ۴).

به  مجبور  موارد  بسياری  در  کاغذ:  برش  ۵  ــ۱ــ۴ــ 
بريدن کاغذ و به اندازه  رساندن آن هستيم. برای برش کاغذ می توان 
از ابزار ساده ی قيچی يا ماشين مخصوص استفاده کرد. دو دستگاه 

برش دستی کاغذ در شکل ۱۹ــ۴ ديده می شود. 
کاغذ   ،a مورد  در  می گذارند،  ميز  روی  را  دستگاه ها  اين 
با دست نگه داری و با حرکت اهرم برش، کار انجام می شود. در 
مورد b دستگاه کاغذ را ثابت نگه می دارد و سپس با حرکت وزنه ی 

مخصوص که دارای لبه ی برش است، کاغذ بريده می شود.

شکل ۱۹ــ۴ــ a، دستگاه برش کاغذ ــ b، دستگاه بزرگ برش



  ۴۳  

از  می توان  زياد  برش های  برای 
موقع  در  کرد.  استفاده  خودکار  ماشين 
نکات  به  دقيقًا  بايد  ماشين ها  اين  با  کار 

ايمنی توجه کرد (شکل ۲۰ــ۴).

شکل ۲۰ــ۴ــ دستگاه برش برقی

۶   ــ۱ــ۴ــ راپيد: راپيد، قلم مرکب کاری است. نوک 
آن استوانه ای و دارای قطر دقيق برای رسم پهنای استاندارد خط 

می باشد. يک جعبه راپيد کامل، دارای قلم با نه پهنای استاندارد 
از ۰/۱۳ تا ۲ را درون خود دارد. (شکل ۲۱ــ۴).

شکل ۲۱ــ۴ــ a، راپيدهای استاندارد ــ b، راپيدهای قديمی



  ۴۴  

۷ــ۱ــ۴ــ مرکب: مرکب با رنگ های گوناگون به ويژه 
سياه، برای ريختن، داخل خودنويس راپيد موجود است (شکل 

۲۲ــ۴).

شکل ۲۲ــ۴ــ مرکب

پر  سالم  و  تازه  مرکب  از  را  راپيد  بايد  کار  شروع  برای 
کرد۱.

در صورتی که مدت زيادی نخواهيم از راپيد استفاده کنيم 
يک بار  راپيدهای  شست.  را  قلم  و  کرد  خالی  را  آن  مرکب  بايد 

مصرف نيز با کيفيت خوب موجود است. 
سوار  پرگار  روی  ويژه  گيره ی  توسط  می توان  را  راپيد 
کرد. هم چنين برای استفاده از شابلون، آن ها را به کار برد (شکل 

۲۳ــ۴).

۱ــ در صورت نياز استادان گرامی توضيح بيش تری خواهند داد.

شکل ۲۳ــ۴ــ کاربردهای حلقه ی راپيدگير



  ۴۵  

۸       ــ۱ــ۴ــ ماشين نقشه کشی۱: اين ماشين ابزاری 
بازوهای  و  نقاله۲  هم،  بر  عمود  خط کش  دو  دارای  است 
آن  با  می شود.  نصب  نقشه کشی  ميز  روی  که  مخصوص، 
می توان در هر نقطه از ميز خط های عمودبرهم يا موازی رسم 

کرد. خط باهر زاويه ای نيز قابل رسم است (شکل ۲۴ــ۴).

۹ــ۱ــ۴ــ رايانه۳: امروزه به ميزانی 
گسترده از رايانه در نقشه کشی استفاده می شود 

(شکل ۲۵ــ۴).
در مورد آن در دروس تخصصی بررسی 

می کنيد.

شکل ۲۴ــ۴ــ ميز و ماشين نقشه کشی

شکل ۲۵ــ۴ــ رايانه و يک نوع دستگاه رسام

protractor :۲ــ نقاله             draughting machine يا drafting machine :۱ــ ماشين نقشه کشی
computer :۳ــ رايانه
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۱۰ــ۱ــ۴ــ برگردان۱: برای درج بسياری از نقش ها، 
نايلونی  برگه های  از  می توان  نشانه ها  و  سايه ها  اعداد،  حروف، 
از  پس  که  است  کافی  آن  کاربرد  برای  کرد.  استفاده  مخصوص 

نقش  آورد.  فشار  کمی  آن  پشت  موردنظر،  جای  در  برگه  تنظيم 
روی کاغذ منتقل می شود (شکل ۲۶ــ۴).

شکل ۲۶ــ۴ــ حروف برگردان و شکل برگردان

نوع ديگر به ويژه برای سايه، را بايد مطابق شکل موردنظر 
بريد و سپس آن را چسباند (شکل ۲۷ــ۴).

transfer :۱ــ برگردان
shading medium يا zip-a-ton ۲ــ زيپاتون

lettering transfer يا Lettraset ۳ــ حروف برگردان
۴ــ آن ها برای هر شکل موردنياز موجود هستند. 

شکل ۲۷ــ۴ــ گونه هايی از سايه برگردان

زيپاتون۲،  يا  سايه برگردان  از  می توان  برگردان ها  ميان  از 
شکل  رسم  در  برد۴.  نام   … برگردان،  شکل  برگردان۳،  حروف 

۲۸ــ۴، از برگردان ها استفاده شده است.

شکل ۲۸ــ۴ــ استفاده از برگردان ها در رسم يک شکل
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خالصه ی مطالب مهم

۱ــ پرگار ابزاری مهم است. پس بايد با دقت انتخاب شود.
۲ــ نوک مدادی پرگار به اندازه ی ۰/۵ کوتاه تر و يک درجه نرم تر از مداد است.

۳ــ از پرگار تقسيم برای انتقال اندازه و هم چنين تقسيم های مساوی استفاده می شود. 
۴ــ برای رسم سريع يک شکل معروف با دقت نسبتًا خوب از شابلون استفاده می شود.

۵  ــ بلندی حروف و اعداد روی شابلون ده برابر پهنای خط مناسب آن است.
۶   ــ کاغذ را فقط با قيچی يا ماشين برش می بريم.

۷ــ با قلم های راپيد می توان خط را با پهنای استاندارد کشيد.
۸ ــ از برگردان می توان برای انتقال نقش های موردنظر روی نقشه استفاده کرد.

                    خودآزمايی

۱ــ مکانيزم های نگه دارنده ی بازوهای پرگار کدام اند؟
۲ــ يک پرگار مناسب چه ويژگی هايی دارد؟

۳ــ يک پرگار را دقيقًا چگونه آماده به کار می کنيد؟
۴ــ توانايی های پرگار تقسيم کدام اند؟

۵  ــ شابلون يا الگو يا نمونه، را تعريف کنيد.
۶  ــ توانايی های شابلون چيست؟

۷ــ گونه های شابلون چند تاست و هرکدام به چه منظور به کار می روند؟
۸  ــ بلندی حرف و عدد روی شابلون چه نسبتی با پهنای خط نوشتاری دارد؟

۹ــ در مورد توانايی های هاشور زن توضيح دهيد.
۱۰ــ در مورد قلم راپيد و چگونگی استفاده از آن توضيح دهيد.

۱۱ــ ماشين نقشه کشی چه تجهيزاتی دارد؟
۱۲ــ برگردان چيست و گونه های آن کدام اند؟

                ارزش يابی عملی

در تمام مراحل کار، ابزارهای مجاز تنها پرگار، گونيا و تی است۱. 
۱ــ در دو جعبه ی مکعبی هم اندازه، به ترتيب ۸ و ۱ ساچمه ی فوالدی قرار دارد (شکل ۲۹ــ۴).

۱ــ توجه شود در انجام همه ی کارها، تنها کشيدن شکل ظاهری موردنظر نيست بلکه روش های درست کار و استفاده از ابزار همراه با فکر، مالک است، 
با حداکثر استفاده از پرگار تقسيم.
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قطر ساچمه ها به ترتيب ۲۶ و ۵۲ است. شکل ها را دوباره رسم کنيد. بدنه ی جعبه با خط پهن و خط های ديگر 
نازک باشد. شکل ها را از نظر دقت به تأييد استاد برسانيد. به نظر شما کدام جعبه سنگين تر است؟

۲ــ شکل کلبه را، با اندازه ی داده شده، رسم کنيد. توجه کنيد که هيچ گونه اندازه گيری با خط کش مجاز نيست 
و فقط بايد انتقال اندازه با پرگار تقسيم انجام شود (شکل ۳۰ــ۴).

A۴ شکل ۲۹ــ۴ــ اندازه ی کاغذ

شکل ۳۰ــ۴ــ نام: کلبه
A۴ :اندازه ی کاغذ

۳ــ ساعت داده شده در شکل ۳۱ــ۴ را با استفاده  از پرگار ساده، تقسيم و ريززن و با اندازه ی دو برابر بکشيد. 
برای رسم درست نقشه، ابتدا دقيقًا بررسی و سپس با استاد مشورت کنيد. به نظر شما قسمت ليوان مانندِ نصب شده، 

برای چيست؟



  ۴۹  

 

۴ــ دوچرخه ی داده شده در شکل ۳۲ــ۴ را رسم کنيد. در صورت تمايل می توانيد چيزهای ديگری هم به آن 
بيفزاييد. از چه کاغذی بايد استفاده کنيد؟

شکل ۳۱ــ۴ــ نام: ساعت 
A۴ اندازه ی کاغذ

شکل ۳۲ــ۴ــ نام: دوچرخه
A۴ رسم شکل روی کاغذ
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             تحقيق كنيد
۱ــ در يک جعبه ی پرگار کامل چه چيزهايی وجود دارد؟

۲ــ پرگارهای پيچی و اصطکاکی را مقايسه کنيد و برتری و ضعف هرکدام را بگوييد.
۳ــ يک پرگار تقسيم عالی چه ويژگی هايی دارد؟

۴ــ نمونه های بيضی چگونه ساخته می شوند؟ 
۵  ــ زاويه ی بيضی چيست؟ پرکاربردترين شابلون بيضی کدام است؟

۶  ــ يک مرکب سالم و تازه چه ويژگی هايی دارد؟
۷ــ خط کش های يک ماشين نقشه کشی را چگونه تنظيم می کنند؟

۸   ــ قلم ترلين چيست؟

                   برای مطالعه

جعبه ی پرگار
يک جعبه پرگار کامل می تواند در زمينه های گوناگون مفيد باشد. در 
شکل ٣٣ــ٤، نمونه ای از آن، که با تعدادی از وسايل آن آشنا هستيد، ديده 

می شود. اضافه می شود که:
سوار  آن  روی  مدادی  نوک  که  است  اصلی  پرگار   ،١ شماره ی  ١ــ 
می شود. هم چنين می توان روی آن حلقه ی راپيدگير، نوک سوزنی دوم و قلم 

ترلين سوار نمود۱.
٢ــ شماره ی ٢ يک پرگار فنری بسيار دقيق برای تقسيم است «پرگار 

تقسيم». اين پرگار هم قابل تبديل به پرگار مدادی يا مرکب کاری هست.
٣ــ شماره ی ٣ يک پرگار «ريز زن» بسيار دقيق است که به کمک ترلين 

قابل تبديل به ريز زن مرکب کاری هم هست.
٤ــ شماره های ٤، ترلين است (کوچک و بزرگ).

٥ ــ شماره ی ٥، يک بازو برای رسم دايره های بزرگ است که روی 
پرگار اصلی سوار می شود.

٦ ــ شماره ی ٦ يک دنباله برای نصب ترلين می باشد.
٧ــ شماره ی ٧، جعبه ی سوزن و پيچ و مهره ی اضافی است. 

شکل ۳۳ــ۴ــ جعبه پرگار

١ــ ترلين وسيله ای است برای مرکب کاری. دهانه ی آن قابل تنظيم برای رسم خط با پهناهای مختلف است.

۳

۱

۵ ۴

۲

۴

۶۷
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فصل پنجم

رسم های هندسی1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ رسم های هندسی را توصيف کند.
۲ــ دقت رسم هندسی را تحقيق کند.

۳ــ رسم های مهم هندسی پايه را انجام دهد.
۴ــ چند  ضلعی های منتظم را رسم کند.

۵  ــ از روش سعی و خطا در تقسيم زاويه و دايره استفاده کند.

geometrical Drawing :۱ــ رسم های هندسی

ـ  ۵   ــ رسم هندسی ۱ـ
قواعد  و  اصول  طبق  که  است  نقشه ای  هندسی،  رسم 
کمک  به  که  می دانيم  دقيق.  بسيار  نقشه ای  شود.  رسم  هندسی 
تی و گونيا هم می توان خط های عمود برهم رسم کرد و مثًال يک 
مربع به ضلع ۱۰۰ را ساخت. بد نيست اين کار را آزمايش کنيد. 
پس از ترسيم مربع، به کمک پرگار تقسيم دو قطر مربع را مقايسه 

کنيد. آيا می توانيد توضيح دهيد که آن ها چرا دقيقًا مساوی نيستند 
(شکل ۱ــ   ۵)؟

درست است، به سادگی متوجه می شويم که دقت ابزارهای 
ما خيلی زياد نيست. اکنون اگر بخواهيم مربعی واقعًا دقيق رسم 

کنيم، روش کار چيست؟ 

ـ   ۵   ــ کنترل دقت يک مربع شکل ۱ـ
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به شکل ۲ــ ۵ توجه کنيد.
ــ خط L را رسم و روی آن نقطه ی A را انتخاب کرديم۱.

ــ AB را برابر ۱۰۰ جدا کرديم.
ــ به مرکزهای A و B دو کمان به شعاع AB زديم تا E به 

دست آمد.
ــ از B به E وصل کرديم و امتداد داديم و سپس از E به 

شعاع AB کمان زديم تا F معين شد.
ــ با اتصال F به A، D معين شد و کمانی به شعاع AB و 

به مرکز D زديم. 

با به   دست آمدن C، مربع کامل می شود. اکنون دقت آن را 
بررسی کنيد. در اين روش از اصول و قضيه های هندسی استفاده 

کرديم. به اين جهت اين رسم را هندسی می گوييم. نتيجه:
نقشه ی  يک  حقيقت  در  يا  و  دقيق  شکل  يک  رسم  برای 
هندسی بايد از اصول و قضيه های هندسی استفاده نماييم. اينک 

به گفتن چند مورد مهم و کاربردی می پردازيم. 
ابزارهای اصلی فقط خط کش؛ يعنی تی يا لبه ی گونيا، پرگار 

ساده و پرگار تقسيم، با نوک مداد و نوک مداد پرگار تيز.

ـ   ۵   ــ روش رسم يک مربع دقيق شکل ۲ـ

۱ــ يادآوری می شود در ترسيم های هندسی، برای رسيدن به جواب های خوب نوک مداد و نوک مدادی پرگار بايد کامًال تيز باشند.
Perpendicular bisector :۲ــ عمود منّصف

ـ   ۵   ــ عمودمنّصف  شکل ۳ـ

کنيد  رسم  را   AB پاره خط  عمودمنّصف  ۱ــ  مسئله ی 
(شکل ۴ــ   ۵).

۲ــ   ۵   ــ عمود منّصف۲
نصف  وسط  در  را   AB پاره خط  يک  که  است  خطی  ــ 

می کند و بر آن عمود هم هست (شکل ۳ــ   ۵   ).

ـ   ۵   ــ روش رسم عمودمنّصف  شکل ۴ـ
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روش کار
ــ دهانه ی پرگار را بيش از نصف AB باز کرديم.

ــ دو کمان، يکی به مرکز A و يکی به مرکز B زديم، ۱ و 
۲ به دست آمد.

ــ ۱ را به ۲ وصل کرديم. پای عمود H است.
ـ خط ۲ و ۱ هم بر AB عمود است و هم آن را دو نيم می کند. ـ

مسئله ی ۲ــ از نقطه ی M در خارج AB، خطی بر آن عمود 
کنيد (شکل ۵   ــ   ۵).

ـ   ۵   ــ رسم عمود بر يک خط شکل ۵   ـ

ــ به مرکز B و با همان شعاع کمانی زديم، C تعيين شد.
ــ به مرکز C و با همان شعاع کمانی زديم تا امتداد BC را 

در F قطع کرد.
ــ H را به F وصل می کنيم. عمود مطلوب به دست می آيد.

ــ در حالت C مسئله را با استفاده از عمود منّصف حل 
کرديم. آيا می توانيد روش کار را شرح دهيد؟

ـ   ۵   ــ رسم عمود در H بر يک خط شکل ۶   ـ

روش كار: 
ــ به مرکز A کمانی زديم که از M گذشت.

 ۱ نقطه ی  گذشت.   M از  که  زديم  کمانی   B مرکز  به  ــ 
به دست آمد.

ــ از اتصـال ۱ به M، خط مطـلوب رسم می شود.
مسئله ی ۳ــ در نقطه ی H واقع بر AB، عمودی بر آن رسم 

کنيد (شکل ۶  ــ  ۵).
روش کار:

ــ به مرکز H و شعاع HB قوسی زديم.
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(شکل  کنيد  رسم   AB بر  عمودی   A در  ۴ــ  مسئله ی 
۷ــ   ۵).

روش کار:
مانند مسئله ی ۳ می باشد. حل از دو روش  ــ روش کار 

انجام شده است.

مسئله ی ۵    ــ دايره ای رسم کنيد که از سه نقطه ی A و B و 
C بگذرد (شکل ۸ ــ   ۵).

روش کار:
ــ A را به B و C وصل کرديم.

ـ   ۵   ــ رسم عمود در سر يک خط شکل ۷ـ

ــ عمود    منّصف AB و BC را رسم نموديم.
ــ برخورد آن ها يعنی O مرکز دايره است.

ـ   ۵   ــ گذراندن يک دايره از سه نقطه شکل ۸   ـ
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کنيد  مشخص  را  دايره ای  کمان  يک  مرکز  ۶   ــ  مسئله ی 
(شکل ۹ــ   ۵).

روش کار:
ــ دو وتر دل خواه به نام های AB و CD را انتخاب می کنيم.

ــ عمود منّصف های اين دو وتر را رسم می کنيم.
O مرکز کمان است.

ـ   ۵   ــ تعيين مرکز يک کمان دايره شکل ۹ـ

ـ سه ضلع يک مثلث معلوم است.  مسئله ی ۷ــ رسم مثلثـ 
آن را بسازيد (شکل ۱۰ــ   ۵).

روش کار:
3 را رسم کرديم. ــ ابتدا يک ضلع مانند 

R دو کمان، از دو سر ضلع     ۳  =2 2 R و  =1 1 ــ به شعاع 
زديم. نقطه ی A يا رأس سوم مثلث به دست آمد.

مسئله ی ۸    ــ نيمساز۱ زاويه ی ABC را رسم کنيد (شکل 
۱۱ــ  ۵).

نيمساز خطی است که از رأس يک زاويه رسم می شود و 
آن را به دو بخش مساوی تقسيم می کند.

ـ   ۵   ــ ساخت يک مثلث با ضلع های معلوم شکل ۱۰ـ

روش کار:
به   ۲ و   ۱ نقطه های  تا  زديم  دل خواه  کمانی   B مرکز  به  ــ 

دست آمد.
ــ به مرکزهای ۱ و ۲، دو کمان مساوی زديم، ۳ به دست 

آمد. از B به ۳ وصل می کنيم.

bisector :۱ــ نيمساز
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مسئله ی ۹    ــ زاويه ی ۹۰ درجه را به سه بخش مساوی 
تقسيم کنيد (شکل ۱۲ــ   ۵).

روش کار:
ــ کمان دل خواهی به مرکز A زديم تا ۱ و ۲ به دست آمد.

ــ با همان شعاع و به مراکز ۱ و ۲ دو کمان زديم تا ۳ و ۴ 
مشخص شد.

ــ از ۳ و ۴ به A وصل کرديم.

ـ   ۵   ــ تقسيم يک زاويه ۹۰ درجه به سه قسمت مساوی شکل ۱۲ـ

مسئله ی ۱۰    ــ رسم خطی موازی با خط ديگر از نقطه ای 
معلوم (شکل a ۱۳ــ  ۵).

ـ   ۵   ــ رسم نيمساز يک زاويه شکل ۱۱ـ

ـ   ۵   ــ رسم يک خط از نقطه ای معلوم موازی با يک خط شکل ۱۳ـ

روش کار:
ــ پيش از اين با حل اين مسئله به روش عالی دو گونيا آشنا 
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شديم. اينک روشی ديگر:
ــ به شعاع BA کمانی زديم، ۱ به دست آمد.

ــ به مرکزهای A و ۱ و با همان شعاع دو کمان زديم، ۲ به 
دست آمد. از A به ۲ وصل کرديم که خط موازی موردنظر است 

(شکل b ۱۳ــ  ۵).
مسئله ی ۱۱    ــ پاره خط AB را به n قسمت مساوی تقسيم 

کنيد (شکل ۱۴ــ   ۵).
روش کار:

ــ با فرض ٣=n مسئله را حل می کنيم.
ــ از A خط دل خواهی رسم کرديم.

ــ روی آن، به کمک پرگار تقسيم، سه قسمت مساوی جدا 
نموديم تا نقطه های ۱ و ۲ و ۳ مشخص شد.

ــ از ۳ به B وصل کرديم.
داريـم  کشيديـم.   B3 بـا  مـوازی  خـط  دو   ۲ و   ۱ از  ــ 

.AM = MN = NB

ـ   ۵   ــ تقسيم پاره خط شکل ۱۴ـ

مسئله ی ۱۲    ــ تقسيم زاويه ی ABC به سه قسمت مساوی 
(شکل ۱۵ــ   ۵).

روش کار:
ــ به مرکز B و به شعاع دل خواه کمانی زديم (کمان را هرچه 

بزرگ تر بزنيم بهتر است). نقاط ۱ و ۲ به دست آمد.
  1
3

ــ دهانه ی پرگار تقسيم را روی اندازه ای، تقريبًا برابر 
کمان ۱ و ۲، باز می کنيم و کمان را تقسيم می کنيم. ممکن است 

کمی از کمان باقی بماند و يا کمی از آن بگذاريم. اين مقدار جزئی 
را خطا می گوييم.

1 اين خطا دهانه ی پرگار را اصالح 
3

ــ بار دوم به اندازه ی 
می کنيم و دوباره عمل تقسيم را انجام می دهيم.

با چند بار تکرار، زاويه با دقت خوب تقسيم می شود. اين 
يک روش کوشش و خطاست. اين کار برای هر تقسيم ديگری 

هم ممکن است.

ـ   ۵   ــ تقسيم زاويه شکل ۱۵ـ

 مقدار خطا

 اندازه ی انتخابی
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۲ــ ۵ ــ تقسيم دايره
ـ    ۵    ــ چندضلعی منتظم۱:  شکلی است که در آن  ۱ــ۲ـ
ضلع ها و زاويه ها با هم برابر هستند. شکل ۱۶ــ  ٥، نمونه هايی از 

  Regular polygon  چند ضلعی منتظم ،Polygon ۱ــ چندضلعی يا چند بر

کاربرد آن ها را نشان می دهد.
بهترين راه برای ساختن يک چندضلعی منتظم، رسم دايره ی 

محيطی آن و سپس تقسيم آن دايره است.

ـ   ۵   ــ کاربردهايی از چند ضلعی ها شکل ۱۶ـ

مسئله ی ۱۳    ــ دايره را به سه قسمت مساوی تقسيم کنيد (شکل ۱۷ــ  ۵).

ـ   ۵   ــ سه ضلعی منتظم شکل ۱۷ـ
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روش کار:
ــ برای تقسيم دايره، در همه ی موارد بايد دو قطر عمود برهم 

آن، به روش عمود منصف، رسم شود. قطر دايره هم معين است.
ــ به مرکز B و به شعاع R، يعنی شعاع دايره کمانی زديم تا 
نقطه های ۱ و ۲ به دست آمد. سه ضلعی موردنظر (A۱۲) است که 

يک متساوی االضالع می باشد.
(شکل  مساوی  قسمت   ۴ به  دايره  تقسيم  ۱۴    ــ  مسئله ی 

۱۸ــ  ۵).
روش کار:

ــ در شکل b کافی است که نقطه های A و B و C و D را 
به هم وصل کنيم 

ــ در شکل C، به کمک نيم ساز، نقطه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 
را به دست آورديم و به هم وصل کرديم. 

ـ   ۵   ــ ساخت چهارضلعی منتظم شکل ۱۸ـ

(شکل  مساوی  قسمت   ۵ به  دايره  تقسيم  ۱۵    ــ  مسئله ی 
۱۹ــ  ۵).

روش کار:
 OB عمود منّصف ،OB و شعاع B ــ با رسم کمانی به مرکز

رسم و M وسط آن مشخص شد.
ــ به مرکز M و به شعاع MC، کمانی زديم تا E به دست آمد. 

CE است که با آن دايره تقسيم شد. طول ضلع برابر 

ـ   ۵   ــ ساخت پنج ضلعی شکل ۱۹ـ
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مسئله ی ۱۶    ــ تقسيم دايره به شش قسمت مساوی (شکل 
۲۰ــ   ۵).

روش کار:
ــ طول ضلع شش ضلعی منتظم، برابر شعاع دايره ی محيطی 

است. پس با شعاع خود دايره آن را تقسيم کرديم.

ـ   ۵   ــ ساخت شش ضلعی شکل ۲۰ـ

مسئله ی ۱۷    ــ تقسيم دايره به ۷ قسمت (شکل ۲۱ــ  ۵).
روش کار:

ــ حل اين مسئله خيلی دقيق نيست.

ـ   ۵   ــ ساخت هفت ضلعی شکل ۲۱ـ

مسئله ی ۱۸    ــ تقسيم دايره به ۸ قسمت (شکل ۲۲ــ   ۵).
روش کار:

ــ کافی است با رسم نيم سازها، نقطه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 

را مشخص کنيم.

ــ با رسم عمود منّصف OB، نقطه ی ۱ را مشخص کرديم.
ــ طول ضلع ۷ ضلعی تقريبًا M1 است، که با آن دايره تقسيم 

شد. آيا هميشه بايد تقسيم دايره را از نقطه ی B شروع کنيم؟
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ـ   ۵   ــ ساخت هشت ضلعی شکل ۲۲ـ

ـ   ۵   ــ تقسيم زاويه شکل ۲۳ـ

۱ــ دايره را هم می توان به روش کوشش و خطا، تقسيم کرد.

 n مساوی:  قسمت   n به  دايره  تقسيم  ـ   ۵   ــ  ۲ــ۴ـ
می تواند هر عددی باشد. اين روش هم تقريبی است.

(شکل  کنيد  قسمت   ۹ به  را  دايره  ۱۹    ــ  مسئله ی 
۲۳ــ۵).

روش کار
ــ ابتدا قطر دايره؛ يعنی CD، را به ۹ قسمت مساوی تقسيم 

می کنيم.
ــ به مرکز D و شعاع CD؛ يعنی قطر دايره، دايره ای زديم 

تا ۱ و ۲ مشخص شد. 
ــ از ۲ و ۱، يک درميان به نقطه های تقسيم وصل کرديم و 

ادامه داديم تا با دايره برخورد کنند.
وصل  هم  به  شکل  مطابق  را  آمده  به دست  نقطه های  ــ 

کرديم۱.
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ـ   ۵   ــ تقسيم دايره شکل ۲۴ـ

۱ــ اگر بار ديگر به روش کوشش و خطا توجه کنيد، متوجه برتری آن خواهيد شد.

ـ   ۵    ــ تقسيم زاويه به n قسمت مساوی ۳ـ
برای تقسيم زاويه به n قسمت روشی تقريبی وجود دارد. 
مساوی  قسمت   ۵ به  را   ABC زاويه ی  ۲۰    ــ  مسئله ی 

تقسيم کنيد (شکل ۲۴ــ  ۵).
روش کار:

ــ ابتدا دايره ای به مرکز B و به شعاع دل خواه زديم تا ۱ و 
۶ و D به دست آمد. عمودی هم در B بر AB رسم شد.

ــ از D به ۶ وصل کرديم، E مشخص شد.
است،   ۵ اين جا  در  که  قسمت   n به  را   BE خط  پاره  ــ 

بخش نموديم. 
ــ از D به نقاط تقسيم وصل کرديم و ادامه داديم، ۲ تا ۵ 
 e شکل  کنيم۱.  وصل   B به   ۵ تا   ۲ از  بايد  اکنون  شد.  مشخص 

همه ی کارها را نشان می دهد. 
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           خالصه ی مطالب مهم

۱ــ رسم هندسی، نقشه ای است بسيار دقيق.
۲ــ در رسم هندسی از اصول و قواعد هندسی استفاده می شود.

۳ــ در يک ترسيم دقيق، ابزار اصلی خط کش و پرگار است.
۴ــ به خط عمود بر خط ديگر، که آن را نصف می کند، عمود منّصف می گويند.

۵  ــ از هر نقطه ی واقع در خارج يک خط می توان خطی بر آن عمود کرد.
۶   ــ از هر نقطه ی روی يک خط می توان يک عمود بر خط رسم کرد.

۷ــ در يک دايره، عمود منّصف وترها همه از مرکز می گذرند.
۸  ــ نيم ساز خطی است که زاويه را به دو بخش برابر تقسيم می کند.

۹ــ به کمک قضيه ی تالس می توان خط را به نسبت های معلوم تقسيم کرد. 
۱۰ــ به روش کوشش و خطا يا سعی و خطا می توان يک خط يا قوس را تقسيم کرد.

۱۱ــ در چندضلعی منتظم، همه ی ضلع ها و زاويه ها برابرند.
۱۲ــ در تقسيم يک دايره به چند قسمت مساوی، قطرها دقيقًا بايد به روش عمودمنّصف رسم شوند.

                       خودآزمايی

۱ــ رسم هندسی و برتری آن چيست؟
۲ــ چه عاملی باعث دقت يک رسم هندسی است؟

۳ــ ابزارهای اصلی در رسم هندسی کدام اند؟
۴ــ عمودمنّصف  يک پاره خط چيست و چگونه رسم می شود؟

۵  ــ روش کار برای تقسيم يک پاره خط به قسمت های مساوی چيست؟
۶  ــ روش کار برای تقسيم يک زاويه ی دل خواه به سه قسمت مساوی چگونه است؟

۷ــ روش کار برای تقسيم يک دايره به ۵ قسمت مساوی را شرح دهيد.
۸ ــ روش کار برای تقسيم دايره به سه، چهار، شش و هفت قسمت مساوی را شرح دهيد.

                    ارزش يابی

۱ــ پاره خط AB را به طول ۱۲۰ رسم کنيد؛ به گونه ای که A در سمت چپ باشد و برای آن کارهای زير را 
انجام دهيد:

ــ عمود منّصف آن را رسم کنيد.
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ــ نقطه ی C را به فاصله ی ۴۰ از خط و به فاصله ی ۲۰ در سمت راست A درنظر بگيريد و از آن عمودی بر 
AB وارد کنيد. 

ــ عمودی در A بر AB وارد کنيد.
۲ــ دو نقطه ی A و B را به فاصله ی ۸۰  انتخاب کنيد. نقطه ی C را به فاصله ی ۴۵ از AB و به اندازه ی ۲۵ 

سمت راست A درنظر بگيريد. دايره ای رسم کنيد که از A و B و C بگذرد. 
۳ــ اضالع مثلث ABC، به ترتيب ۱۰۰ ، ۸۰  و ۶۰ می باشد. آن را رسم کنيد. آيا نکته ی جالبی در اين مثلث 

می بينيد؟
۴ــ يک کمان به شعاع ۱۰۰ رسم کنيد. به روش عمودمنصف وترها، مرکز را معين کنيد. به اين ترتيب دقت 

ترسيم شما مشخص می شود. چه طور؟
۵  ــ يک زاويه ی دل خواه، مانند ۴۵ درجه رسم و آن را چهار قسمت کنيد.

۶  ــ يک زاويه ی دل خواه مانند ۴۵ درجه رسم و آن را به روش کوشش و خطا، ۵ قسمت کنيد.

                تحقيق كنيد
AB، از دو سر آن به يک فاصله است.  ۱ــ ثابت کنيد که هر نقطه از عمود منصف پاره خط 
۲ــ آيا می توانيد بگوييد مسئله ی شماره ی ۳ را در متن اصلی، طبق چه قضيه ای حل کرده ايم؟

۳ــ کمانی در اختيار داريم که نمی دانيم دايره ای است يا نه، چگونه اين موضوع را تحقيق کنيم؟
۴ــ آيا می توانيد روش حل مسئله ی ۵ را ثابت کنيد؟

۵  ــ قضيه ی تالس چيست و چه می گويد؟
۶  ــ گفته ی معروفی در ارتباط با مسئله ی ۱۰ وجود دارد، آن گفته چيست و مربوط به کيست؟

۷ــ يک دايره را به روش کوشش و خطا، هفت قسمت کنيد و نتيجه را، ازنظر دقت، با روش اصلی مقايسه 
کنيد.
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فصل ششم

خط ها و دايره های مماس
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ هدف از بحث مماس ها را شرح دهد.
۲ــ دايره را در شرايط مختلف بر دو خط مماس کند.

۳ــ دايره را در شرايط مختلف بر خط و دايره مماس کند.
۴ــ دايره را در شرايط مختلف بر دو دايره مماس کند.

شکل ۱ــ۶   ــ نمونه هايی از رسم مماس ها
a قالب فوالدی، b بست فوالدی (ضامن)

ـ   ۶   ــ مماس ها ۱ـ
اختصاص  مماس ها  به  هندسی  رسم های  از  مهمی  بخش 

و  خط ها  ناگزيريم  شکل ها  از  بسياری  رسم  برای  زيرا  دارد. 
کمان های مختلف را برهم مماس کنيم.
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بررسی  را  موضوع  اين  مقدماتی،  مسئله ی  چند  حل  با 
می کنيم.

روش کار
ديده می شود که دو خط D و ′D نسبت به هم، سه حالت 

ــ خطی به موازات D و به فاصله ی R از آن رسم شد.
′D و به فاصله ی R از آن رسم شد. ــ خطی به موازات 

از برخورد اين دو خط نقطه ی O يعنی مرکز قوس موردنظر 

شکل ۲ــ۶   ــ حالت هايی از دو خط در صفحه

شکل  به  است.  يکی  حالت  سه  هر  در  مسئله  حل  روش  دارند. 
۳ــ۶ توجه کنيد.

شکل ۳ــ۶   ــ تعيين مرکز

به دست آمد. در شکل ۴ــ۶، کمان های موردنظر رسم شده اند.
برای معين شدن نقطه های دقيق تماس، بايد  از O عمودهايی 

′H پای عمودهاست. بر دو خط رسم کنيم. H و 

شکل ۴ــ۶   ــ رسم کمان مماس بر دو خط

مسئله ی ۱ــ دايره ای با شعاع معلوم R را بر دو خط معين 
مماس کنيد (شکل ۲ــ۶).
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مسئله ی ۲ــ کمانی با شعاع معلوم R را بر خط D و دايره ی 
معلوم C۰ مماس کنيد (شکل ۵  ــ۶).

روش کار
ــ کمانی به شعاع R+r و به مرکز O۰ زديم.

ــ خطی موازی با D و به فاصله ی R از آن رسم کرديم. 
O مشخص شد. 

ــ به مرکز O و به شعاع R کمان موردنظر رسم شد. H و 
′H نقطه های دقيق تماس هستند.

شکل ۵   ــ۶   ــ کمان مماس بر يک خط و يک دايره

مسئله ی ۳ــ دايره ای با شعاع معلوم R رسم کنيد که از 
نقطه ی A بگذرد و بر دايره ی C۰ مماس شود (شکل ۶  ــ۶).

روش کار
ــ به مرکز A کمانی با شعاع R زديم.

 O نقطه ی  زديم.   R+r۰ شعاع  با  دايره ای   O۰ مرکز  به  ــ 
مرکز دايره است. در شکل، نقطه ی دقيق تماس يعنی H مشخص 

شده است.

شکل ۶   ــ۶   ــ رسم کمان گذرنده از A و مماس بردايره

 C۰ بر دو دايره ی R مسئله ی ۴ــ دايره ای با شعاع معلوم
و C۱ مماس کنيد.

مسئله را در سه حالت بررسی می کنيم:
الف ــ دايره با شعاع R مماس خارجی بر دو دايره است 

(شکل ۷ــ۶).

روش کار
ــ به مرکز O۰ کمانی با شعاع R+r۰ زديم.

ــ به مرکز O۱ کمانی با شعاع R+r۱ زديم، O معين شد. 
H۱ و H۰ هم نقطه های دقيق تماس هستند.
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مماس  C۰ و  بر  خارجی  مماس   R شعاع با  دايره ای  ب ــ 
داخلی بر C۱ رسم کنيد (شکل ۸   ــ۶).

روش کار
ــ به شعاع R+r۰ کمانی زديم.

شکل ۷ــ۶   ــ رسم کمان مماس بر دو دايره در بيرون

ــ به شعاع R-r۱ کمانی زديم، O مرکز دايره به شعاع R به 
دست آمد. در شکل، H۱ و H۰، نقطه های تماس هستند. آن هـا 

OO0 هستند.  OO1 و  بـه ترتيب واقع بر 

شکل ۸    ــ۶   ــ رسم دايره ی مماس خارج و داخل

ـ دايره ای با شعاع معلوم R مماس داخلی بر دو دايره ی پـ 
C۰ و C۱ رسم کنيد (شکل ۹ــ۶).

روش کار
ــ کمانی با شعاع R-r۰ و به مرکز O۰ زديم. 

نقطه ی  زديم.   O۱ مرکز  به  و   R-r۱ شعاع  با  کمانی  ــ 
تعيين  هم   H۰ و   H۱ يعنی  تماس؛  نقطه های  شد.  مشخص   O

شده اند.
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مسئله ی ۵ ــ خطی بر دو دايره ی C۰ و C۱ مماس کنيد.
مسئله را در دو حالت بررسی می کنيم.

(شکل  است  دايره  دو  بر  خارجی  مماس  خط  ــ  الف 
۱۰ــ۶).

روش کار
 O۰O۱ وسط M نقطه ی ،O۰O۱ ــ با رسم عمود منصف

مشخص شد.

ــ به مرکز M و به قطر O۰O۱ دايره زديم.
ــ دايره ای به مرکز O۰ و به شعاع r۰- r۱ زديم، A مشخص 

شد.
به دست   H۰ داديم.  امتداد  و  کرديم  وصل   A به   O۰ از  ــ 

آمد.
ــ از O۱ موازی با O۰H۰ رسم کرديم، H۱ به دست آمد.

H۰ را به H۱ وصل می کنيم.

M

شکل ۱۰ــ۶   ــ رسم مماس مشترک خارجی

 C۱ و C۰ ب ــ خطی مماس داخل و خارج بر دو دايره ی
رسم کنيد (شکل ۱۱ــ۶).

روش کار
ــ مانند مسئله ی قبل دايره به قطر O۰O۱ رسم شد.

به دست   A تا  زديم   r۰+ r۱ شعاع  به  کمانی   O۰ مرکز  به  ــ 

آمد.
ــ از O۰ به A وصل کرديم، H۰ مشخص شد.

ــ از O۱ موازی با O۰A رسم کرديم، H۱ به دست آمد.
H۱ را به H۰ وصل کرديم.

شکل ۹ــ۶   ــ رسم دايره مماس داخلی
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شکل ۱۱ــ۶    ــ رسم مماس مشترک داخلی
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          خالصه ی مطالب مهم

۱ــ مرکز کمان مماس بر دو خط، دارای فاصله ای مساوی از دو خط و برابر شعاع کمان است.
۲ــ يک کمان می تواند در حالت های مختلف بر دو دايره مماس شود.

۳ــ مماس مشترک دو دايره، خطی است که بر آن دو مماس شود.

                 خود را بيازماييد

۱ــ چگونگی رسم کمانی دايره ای، مماس بر دو خط معين، را شرح دهيد.
۲ــ يک دايره، با شعاع R مماس بر يک دايره و گذرنده از نقطه ای معين، چگونه رسم می شود؟

۳ــ يک دايره، با شعاع R مماس بر يک خط و يک دايره، چگونه رسم می شود؟
۴ــ يک دايره در چند حالت می تواند بر دو دايره مماس شود؟

۵  ــ چگونگی رسم دايره ی R مماس بر دو دايره را در حالت های مختلف شرح دهيد.
۶   ــ مماس مشترک دو دايره چيست؟

۷ــ مماس مشترک دو دايره، در حاالت مختلف، چگونه رسم می شود؟

                 ارزش يابی عملی

۱ــ سه حالت رسم يک کمان مماس بر دو خط را رسم کنيد. شعاع کمان را ۲۰ درنظر بگيريد.
۲ــ دايره ای با شعاع ۳۰، مماس بر دايره ای با شعاع ۲۵ رسم کنيد که از نقطه ی A بگذرد (فاصله ی A تا مرکز 

دايره به قطر ۵۰، برابر ۵۳).
۳ــ خط دلخواهی رسم کنيد. به فاصله ی ۵۰ از آن، نقطه ی O۰ را درنظر بگيريد. ابتدا دايره ای به مرکز O۰ و 

به شعاع ۲۳ رسم کنيد. سپس دايره ای به شعاع ۲۶ را بر آن ها مماس کنيد.
۴ــ دو دايره به قطرهای ۳۰ و ۴۰ و به فاصله ی دو مرکز ۵۰ رسم کنيد. دايره ای به شعاع ۴۶ را در سه حالت 

رسم کنيد:
مماس خارج، مماس داخل و خارج و مماس داخل بر آن ها.

۵ ــ برای دو دايره، به قطرهای ۳۴ و ۴۷ و به فاصله ی دو مرکز ۷۰، مماس های خارجی و نيز داخل و خارج 
را رسم کنيد.

.A4 ۶  ــ موارد داده شده در شکل ۱۲ــ۶ را رسم کنيد. هر مورد روی يک برگ



  ۷۲  
A شکل ۱۲ــ۶   ــ هر نقشه روی يک برگ ٤

۱ ــ قيف، پالستيک     ۲ ــ شابلون، فوالد

۳ ــ بدنه، فوالد ۴ ــ واشر، مقوا روغنی

۵ ــ تيغه برش، فوالد ۶ ــ دستگيره ی شير آب، برنز ــ ترسيم دو برابر
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۷ــ موارد داده شده در شکل ۱۳ــ۶ را رسم کنيد. 

A شکل ۱۳ــ۶   ــ هر نقشه روی يک برگ ٤

۱ــ مفتول فنری، فوالد ۲ــ حديده، فوالد

۳ــ بادامک، فوالد، رسم دو برابر ۴ ــ بادامک، فوالد

۵ ــ خار ضامن، فوالد، رسم دو برابر ۶ ــ بازوی پرگار کج، فوالد
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فصل هفتم

تصوير1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ مفهوم نقطه، خط و صفحه را بيان کند.
۲ ــ تصوير را تعريف کند.

۳ ــ صفحه های تصوير و فرجه را تعريف کند.
۴ــ تصوير نقطه، خط، سطح و جسم را رسم کند. 

۵  ــ فرجه ها را به هم تبديل کند. 

۱ ــ۷ ــ مفاهيم پايه
نقطه، خط و صفحه مفهوم های اوليه ای به شمار می آيند که 
به درستی قابل تعريف نيستند و بايد آن ها را پذيرفت. با اين حال به 

صورتی ساده می توان آن ها را معرفی کرد. 
۱ ــ۱ ــ۷ ــ نقطه ۲: کوچک ترين جزِء يک جسم است. 

می توان آن را با اثر نوک تيز مداد و يک نام، مانند A روی کاغذ 
معرفی کرد (شکل ۱ ــ۷).

نقطه  حرکت  از  خط  گفت،  می توان  خط :  ۲ ــ۱ ــ۷ ــ 
به وجود می آيد۳.  هر چه بتوان آن را نازک تر رسم کرد، به واقعيت 
خط نزديک تر خواهد بود. خط می تواند راست يا شکسته يا خميده 

             Projection :۱ ــ تصوير، نما
Point :۲ ــ نقطه

۳ ــ خط: Line، می توان گفت خط از اتصال دو نقطه ايجاد می شود. قسمت محدودی از خط را پاره  خط می گويند. همه ی خط ها در نقشه های ما در واقع پاره خط اند، که 
برای کوتاهی سخن همان واژه ی خط را به کار می بريم. 

شکل ۱ــ۷ــ نقطه
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باشد (شکل ۲ ــ۷).
آن  از  نقطه  دو  يا   D مانند  حرف  يک  با  را  خط  می توان 

معرفی کرد. 

صفحه را می توان با يک حرف مانند P معرفی کرد. 
خط  صفحه،  دو  برخورد  از  که  گفت  می توان  نکته: 

به وجود می آيد. 

۳ ــ۱ ــ۷ ــ صفحه۱:  می توان گفت که صفحه از حرکت 
يا  تخت  است  سطحی  صفحه  حال  هر  به  می شود.  حاصل  خط 

دارای خم (شکل ۳ ــ۷).

شکل ۲ــ۷ــ خط

شکل ۳ــ۷ــ صفحه

Surface - Plane :۱ ــ صفحه
Volume :۲ ــ حجم

۳ ــ جسم: Object می توان گفت جسم قسمتی از فضاست که به وسيله ی مجموعه ای از صفحات محدود می شود. البته اين مجموعه می تواند، يک تا بی شمار صفحه داشته 
باشد. 

به وسيله ی  که  فضاست  از  مقداری  حجم:  ۴ ــ۱ ــ۷ ــ 
يک جسم۳ اشغال می شود (شکل ۴ ــ۷). 

در شکل آشنا ترين حجم ها را می بينيم. 
معموًال در صنعت کوشش می شود که قطعه هايی که ساخته 

می شوند، به گونه ای از اين حجم ها يا ترکيبی از آن ها باشند. زيرا 
آن ها هم از نظر محاسبه و هم از نظر روش های شکل دهی و ساخت 

ساده ترند. راحت ترين از نظر ساخت کدام است؟ 
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۲ ــ۷ ــ تصوير
نما يا تصوير در حقيقت سايه ای از يک نقطه، خط، سطح 
(شکل  نور  بدون  يعنی  سياه،  است  سطحی  سايه  است.  حجم  يا 

۵ ــ۷). 

 AA′ ،صفحه ی تصوير۱ و شعاع تصوير۲ را داشته باشيم. در شکل
شعاع تصوير است. 

′AA بر P عمود باشد، تصوير را عمودی و در غير  اگر 
اين صورت، آن را مايل گويند. اگر شعاع های تصوير همه موازی 
باشند تصوير را موازی۳ گويند مانند آن چه که از تابش نور خورشيد 

حاصل می شود (شکل ۷ ــ۷).

شکل ۴ــ۷ــ حجم های معروف

شکل ۵  ــ۷ــ تصوير موازی

اما معمول نقشه کشی، شکلی است که همه ی نقطه ها و خط ها 
يعنی لبه های موجود در آن معرفی شوند. در هندسه، تصوير، تعريف 

بسيار دقيقی دارد. 
 A نقطه ی  از  خطی  اگر  تصوير:  تعريف  ــ۲ ــ۷ ــ   ۱
′A را  ′A قطع کند، بنا بر تعريف ،  بگذرد و صفحه ی P را در 

تصوير  A نامند (شکل ۶ ــ۷).
به گفته ای ساده، برای داشتن يک تصوير يا نقشه بايد جسم، 

plane of projection يا Projection plane :۱ ــ صفحه ی تصوير
projector يا Projection line :۲ ــ شعاع تصوير

Porallel projection :۳ ــ تصوير موازی

شکل ۶   ــ۷ــ تصوير هندسی
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تصوير  شوند،  صادر  مرکز  يک  از  نور  شعاع های  اگر  و 
را مرکزی۱ نامند. مانند آن چه که از نور يک المپ آويز به دست 

می آيد (شکل ۸  ــ۷).

۲ ــ۲ ــ۷ ــ نمای خط: برای به دست آوردن نمای يک 
خط مستقيم کافی است که نمای دو نقطه از آن را داشته باشيم 

(شکل ۹ ــ۷). 
در ضمن، چون همه ی نقشه های صنعتی با روش عمودی 

رسم می شوند، ما هم فقط به همين روش بسنده می کنيم. 

شکل ۷ــ۷ــ نمای مايل

S

داريم: شکل ۸   ــ۷ــ نمای مرکزی، S ماننديک المپ  ،p به  نسبت   AB شيب  دليل  به  که  می شود  ديده 
A حالت های ديگر هم هست:  B AB′ ′ <

A B AB′ ′ = ــ اگر AB موازی با p باشد، داريم: 
A B′ ′ =0 ــ اگر AB عمود بر p باشد، داريم:  

با  می توان  را  صفحه  يک  صفحه:  نمای  ـ  ۷ ــ  ۳ ــ۲ ـ
قسمت محدودی از آن مـعرفی کـرد، مانند مثلث، مستطيل. بـا 

Central projection :۱ ــ تصوير مرکزی

شکل ۹ــ۷ــ نماهای يک خط
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A خواهد  B C D′ ′ ′ ′ در نظرگرفتن مستطيل ABCD، تصوير آن 
شد (شکل ۱۰ ــ۷). 

ريـم  دا بـاشد،   p بـا  مـوازی   ABCD گـر  ا ــ 
ABCD A B C D′ ′ ′ ′=

جسم  يک  ترتيب  همين  به  جسم:  نمای  ۴ ــ۲ ــ۷ ــ 
می تواند نماهای گوناگونی داشته باشد. معمول آن است که يک 
حالت  ساده ترين  در   P يعنی  تصوير،  صفحه ی  به  نسبت  را  جسم 

ممکن در  نظر بگيريم (شکل ۱۱aــ۷).
قاعده ی منشور با p موازی است، پس نمای ديواره ها همه 
تبديل به خط خواهند شد و نمای جسم بر p يک مستطيل است 

(شکل ۱۱bــ۷). 

شکل ۱۰ــ۷ــ نماهای يک سطح

اگر  است.  مستطيل  نمای   A B C D′ ′ ′ ′ که  می شود  ديده 
مستطيل نسبت به p حالت دل خواهی داشته باشد، داريم:

هم  ديگر  حالت های  سطح   A B C D′ ′ ′ ′< سطح   ABCD

هست: 
خط  يک  فقط  تصوير  باشد،   p بر  عمود   ABCD اگر  ــ 

می شود. 
شکل ۱۱ــ۷ــ نمای يک حجم
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۳ ــ۷ ــ صفحه ی تصوير
در هندسه صفحه نامحدود است. برای رسم يک نقشه ی 
صنعتی الزم است از يک جسم در چند جهت مختلف تصوير 

رسم کنيد. 

b

اين  ترکيب  با  می تواند  انسان  مغز  که  می دهد  نشان  تجربه 
تصويرهای دو بعدی به يک حالت سه بعدی برسد، يعنی جسم را 

درک نمايد. به شکل ۱۲ ــ۷ توجه کنيد: 

شکل ۱۲ــ۷ــ نماهای يک حجم 

اگر جسم را حذف کنيم و تنها به دو نمای داده شده 
روی يک صفحه ی افقی۱، يعنی pH و يک صفحه ی عمودی۲ 

رو به رو يعنی V.P. نگاه کنيم، جسم را درک می کنيم. 
اين  تعداد  دارد.  نياز  تمرين  مقداری  به  کار  اين  البته 
نماها، که می توانند در جهت های مختلف تهيه شود زياد است 

ولی معموًال به ۲ يا ۳ مورد آن ها بسنده می شود. 
عالوه بر اين، نماها بايد يک نظم درست داشته باشند. 
صفحه هايی که برای تصوير در نظر می گيرند ويژگی های زير 

را خواهند داشت: 
ــ برهم عمودند

ــ در اصل نامحدودند (شکل ۱۳ ــ۷) 

horizontal plane :۱ ــ صفحه ی افقی
 Frontal روبه رو:  صفحه ی  و   vertical plane عمودی  صفحه ی  ۲ ــ 

planeشکل ۱۳ــ۷ــ چهار فرجه

فرجه ی دوم

فرجه ی سوم

چهارم
فرجه ی   

فرجه ی اول

يا

يا يا
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 H و V ديده می شود که سه صفحه ی شکل،  با توجه به 
و p فضای مورد نظر ما را به چهار بازه يا ناحيه، يا فرجه۱ تقسيم 
کرده اند. اين چهار ناحيه را به ترتيب فرجه ی اول، فرجه ی دوم، 
فرجه ی سوم و فرجه ی چهارم می نامند. برای رسم نماها فقط از 

دو بازه ی اول و سوم استفاده می شود. 
۱ ــ۳ ــ۷ ــ فرجه ی اول۲: در شکل ۱۴ ــ۷ ، تنها فرجه ی 

اول را در نظر گرفتيم.

ناظر کسی است که می خواهد تصوير تهيه کند. پس او بايد 
الزم  نماهای  و  نگاه  تصوير،  صفحه ی  سه  بر  عمود  سمت  سه  از 

را تهيه کند. 
ــ آن چه روی V قرار می گيرد نمای روبه رو۳ است. 

ــ آن چه روی H قرار می گيرد، نمای افقی۴ است.
ــ آن چه روی p قرار می گيرد، نمای نيم رخ۵ است.  

  مهم ترين تصوير، نمای روبه رو است که به آن نمای اصلی 
هم می گويند. جهت اين نما را با F مشخص می کنيم. 

اينک اگر جسم را حذف کنيم، شکل ۱۵ ــ۷ را داريم. 

شکل ۱۴ــ۷ــ صفحه و نما

First angle ۲ ــ فرجه ی اول، بازه ی اول                 angle :۱ ــ فرجه، بازه
۳ ــ نمای ربه رو: Frontal view به آن نمای از جلو يا قائم هم گفته اند.            ۴ ــ نمای افقی؛ Horizontal view ، به آن نمای از باال، سر، سطحی هم گفته اند. 

(Top view) .که به آن نمای جانبی، جنبی، ديد از چپ هم می گويند ،Side view :۵ ــ نمای نيم رخ

شکل ۱۵ــ۷ــ سه نما

صفحه ی نيمرخ تصوير 
رF  ياVجايگاه نمای نيمرخ

 تصوي
صفحه ی روبه روی

 نمای روبه رو
ای گاه

ج

صوير 
افقی ت

صفحه ی 

ی افقی
گاه نما

جاي

اين شکل سه بعدی و رسم آن مشکل می باشد. زاويه ها هم 
درست نيستند. 

۲ ــ۳ ــ۷ ــ گسترش فرجه: در عمل اين سه صفحه را 
گسترش می دهند و بر سطح کاغذ منطبق می کنند (شکل ۱۶ ــ۷). 
اين شکل دو بعدی و اندازه ها و زاويه های آن درست است.

تأييد  مورد  نازک  ارتباطی  نماها با خط های  درستی جای 
قرار می گيرد. 



  ۸۱  

اين خط های ارتباط را می توان مطابق شکل ۱۷ ــ۷ هم در نظر گرفت. 

شکل ۱۶ــ۷ــ گسترش صفحه های تصوير

شکل ۱۷ــ۷ــ خط های رابط



  ۸۲  

بودن  نامحدود  دليل  به  که  می شود  ديده  دقت  کمی  با 
صفحه های تصوير، ممکن است که خطوط حاشيه ی صفحه ها را 

حذف کرد (شکل ۱۸aــ۷). 

۳ ــ۳ ــ۷ ــ ارتباط بين نماها: همان گونه که در شکل های 
کمک  به  ديگر،  نمای  با  را  نما  هر  اجزای  می توان  شد،  ديده  قبل 
خط های رابط نازک به هم مربوط کرد و به اين ترتيب درک بهتری 
به دست آورد و در ضمن از اشتباه هم جلوگيری کرد. پس هر نقطه 

در يک نما بايد با نقطه ای در نمای ديگر توجيه شود. 
نيم رخ،  و  رو  به  رو  يا  افقی  و  رو  به  رو  نمای  بين  ارتباط 
مستقيم است ولی ارتباط بين نمای افقی و نيم رخ بايد به کمک خط 
کمکی ۴۵ درجه برقرار شود. محل خط ۴۵ درجه دل خواه است 
و تغيير جای آن فقط باعث تغيير جای نمای نيم رخ خواهد شد. اين 

ارتباط به شکل های گوناگون امکان دارد (شکل ۱۹ ــ۷). 

در شکل ۱۸bــ۷، حتی خط های اشتراک صفحه را نيز 
حذف کرديم. می بينيم که شکل به دست آمده ساده تر است. فاصله ی 
نماها را هم می توان به دل خواه کم تر يا بيش تر در نظر گرفت که اين 

امر تأثيری در شکل نماها نخواهد داشت. 
توجه کنيد: ابتدا ديد روبه رو رسم می شود. سپس نمای 
خواهد  رسم  آن،  راست  سمت  در  نيم رخ  نمای  و  آن  زير  افقی 

شد. 

شکل ۱۸ــ۷ــ حذف محدوده ی صفحه ها

شکل ۱۹ــ۷ــ روش های گوناگون رسم رابط



  ۸۳  

در جدول ۱ ــ۷ سه نما از چند جسم مهم هندسی داده شده است. 

ـ حجم های هندسی جدول ۱ــ۷ـ

۱ منشور ۲ هرم

۳ منشور ۴ هرم ناقص

۵ منشور برش دار ۶ هرم برش دار



  ۸۴  

در جدول های ۲ ــ۷ و ۳ ــ۷ تعداد ديگری از احجام آشنا در دو يا سه نما ديده می شوند. 

جدول ۲ــ۷ــ حجم های هندسی

۷   استوانه ۸   مخروط

۹  استوانه، لوله ۱۰  مخروط ناقص

۱۱  استوانه ی برش دار ۱۲  مخروط ناقص برش دار



  ۸۵  
جدول ۳ــ۷ــ حجم های آشنا با برش

۱۳ منشور ۱۴ استوانه

۱۵ استوانه ۱۶ هرم

۱۷ کره ۱۸ کره



  ۸۶  

توجه کنيد که اگر خطی در راستای ديد قرار داشته باشد 
ولی ديده نشود بايد با خط چين يا خِط نديد معرفی شود. 

نما  سه  موجود  مدل  به  توجه  با  ۱ــ  نمونه ی  مسئله ی 
چيست؟ (شکل ۲۰ ــ۷)

شکل ۲۰ــ۷ 

مسئله ی نمونه ی ۲ــ با توجه به قطعه ی 
موجود سه نما چيست؟ (شکل ۲۱ ــ۷)

شکل ۲۱ــ۷ــ ديوارکوب چدنی

 a  ــ مدل b ــ سه نما از مدل



  ۸۷  

ادامه ی شکل ۲۱ــ۷ــ ديوارکوب چدنی

۴ ــ۷ ــ چيدمان نقشه
چگونگی قراردادن نماها را در يک نقشه «چيدمان نقشه» 
گوييم. اندازه ی کاغذی که برای رسم نقشه انتخاب می کنيم بايد 

مناسب باشد. هم چنين نماها بايد به گونه ای در سطح کاغذ چيده 
شکل  مانند  نقشه هايی،  پس  باشد.  شده  تناسب  رعايت  که  شوند 

۲۲ ــa ،۷ و b دارای تناسب يا چيدمان خوب هستند. 

شکل ۲۲ــ۷ــ اندازه ی کاغذ و جاگذاری نماها خوب است.



  ۸۸  

و نقشه هايی، مانند شکل ۲۳ ــa ،۷ و b چيدمان نامناسب دارند. 

شکل ۲۳ــ۷ــ جاگذاری نماها در a بد است. در b، اندازه ی کاغذ کوچک است.

۵   ــ۷ ــ فرجه ی سوم۱
تصويرهای سه گانه را می توان در فرجه ی سوم هم داشت: 

به شکل ۲۴ ــ۷ توجه کنيد. 
نماگيری الزم را انجام می دهيم (شکل ۲۵ ــ۷).

Third angle :۱ ــ فرجه ی سوم

شکل ۲۴ــ۷ــ ديد از جلو، ديد از باال

شکل ۲۵ــ۷

T



  ۸۹  

گسترش رويه های تصوير مطابق شکل ۲۶ ــ۷ است. 

به اين ترتيب ديده می شود که در فرجه ی سوم، نمای افقی 
نمای  راست  سمت  در  راست  از  ديد  و  روبه رو  نمای  باالی  در 

روبه رو رسم می شود. 

شکل ۲۶ــ۷

مطابق  نما،  سه  شده  داده  جسم  برای  ــ  نمونه  مسئله ی 
شکل ۲۷a ــ ۷، خواهد بود. 

شکل ۲۷ــ۷ــ پايه ی آلومينيمی



  ۹۰  

ادامه ی شکل ۲۷ــ۷ــ پايه آلومينيمی

۶ ــ۷ ــ تبديل فرجه ها
به  را  سوم  فرجه ی  نقشه ی  می توان  نماها  جابه جا کردن  با 
فرجه ی اول و برعکس تبديل نمود. شکل ۲۸ ــ۷، را در نظر می گيريم 

که سه نمای يک قطعه را در فرجه ی سوم معرفی می کند. 

شکل ۲۸ــ۷ــ مدل، نماها در فرجه ی سوم



  ۹۱  

برای تبديل آن به فرجه ی اول کافی است نمای از باال به 
زير نمای روبه رو آورده شود و نمای از راست به سمت چپ نمای 

روبه رو برود.

در اين حال، نماهای «روبه رو»، «از باال» و «از راست» را 
خواهيم داشت (شکل ۲۹ ــ۷). 

شکل ۲۹ــ۷ــ نماها در بازه ی اول

۷  ــ۷ ــ نشانه ی فرجه ها
فرجه های اول و سوم را می توان با يک عالمت شکلی يا 

حرفی معرفی نمود. 
۱ ــ۷ ــ۷ ــ نشانه ی فرجه ی اول: فرجه ی اول به نام 
و   E آن حرفی  اختصاری  عالمت  است.  معروف  اروپايی  روش 

نشانه ی اختصاری شکلی آن                                   است۱.

نام  به  سوم  فرجه ی  سوم:  فرجه ی  نشانه ی  ۲ ــ۷ ــ۷ ــ 

۱ ــ اين روش در اکثر کشورهای جهان، که با يکاهای متريک کار می کنند، رايج است. روش نقشه کشی در ايران نيز روش اروپايی است. ضمنًا نقشه کشی جهانی تدريجًا به اين 
سمت می رود. 

۲ ــ اين روش در گذشته به روش هلندی و سپس هلندی آمريکايی و در حال حاضر آمريکايی معروف است. از آن بيش تر در کشورهای آمريکا و کشورهای انگليسی زبان استفاده 
می شود. 

روش آمريکايی شناخته می شود. نشانه ی اختصاری حرفی آن A و 
عالمت اختصاری شکلی آن                                     است۲.

روش  در  ما،  ترسيمی  نقشه های  معموًال  چون  توجه: 
با  را  نقشه ای  اگر  ولی  نيست  عالمت  اين  به  نياز  است  اروپايی 
روش فرجه ی سوم رسم کنيم، برای جلوگيری از اشتباه، عالمت 
مربوط به آن را در يک جای مناسب درج می کنيم، شکل ۳۰ ــ۷ 

نمونه ای را ارائه می دهد. 



  ۹۲  

۸     ــ۷ ــ تعداد نماها
مجموعه ی نماهای مورد نياز برای معرفی يک قطعه است. 
پس برای معرفی يک جسم بايد به تعداد الزم نما رسم شود. تعداد 
نماها محدود نيست، زيرا می توان از شش سو به طور معمول به 
جسم نگاه کرد و نما رسم نمود. شکل ۳۱ ــ۷ نمونه ای را معرفی 

می کند. به نام نماها و جهت ديد آن ها دقيقًا توجه کنيد. 
در شکل ۳۲ ــ۷ جسم داخل جعبه ی تصوير قرار دارد. 

شکل ۳۰ــ۷ــ نقشه ی فرجه ی سوم

شکل ۳۲ــ۷ــ جعبه ی تصوير کاملشکل ۳۱ــ۷ــ نما از شش سمت

راست
ديد از 

باال
از 

ديد 

ديد از پشت 

يد از چپ
د

زير
از 

ديد 

ديد از روبه رو



  ۹۳  

پس نماها بايد روی H، V و P، يعنی صفحه های معمول تصوير و 
′P  رسم شوند.  ′H و   ،V′

در شکل ۳۳ ــ۷، شش نما رسم شده است. 

شکل ۳۳ــ۷ــ شش نما

در شکل ۳۴ ــ ۷ صفحه های تصوير مطابق دستور 
باز شده است. 

شکل ۳۴ــ۷ــ گسترش جعبه



  ۹۴  

در شکل ۳۵ ــ۷ چگونگی قرارگرفتن نماها مشخص شده 
است. 

ـ ۷ ــ رسم تصاوير شش گانه درفرجه ی  ۱ ــ   ۸    ـ 
سوم: قطعه ای را در نظر می گيريم. برای آن شش نما در 

فرجه ی اول رسم می کنيم (شکل ۳۶ ــ۷). 

شکل ۳۵ــ۷ــ گسترش جعبه ی تصوير

شکل ۳۶ــ۷ــ گوه در شش نما، در فرجه ی اول



  ۹۵  

ابتدا اين نماها را به درستی مرور و تجزيه و تحليل 
نماها،  اين  در  که  کنيد  توجه  چيست؟  نما  هر  نام  کنيد. 

خط چين ها رسم نشده اند. 
می کنيم.  رسم  سوم  فرجه ی  در  را  آن ها  اکنون 
(شکل  می يابيم  در  را  کار  اجرای  ترتيب  دقت  کمی  با 

۳۷ ــ۷). 

شکل ۳۷ــ۷ــ گوه در شش نما، در فرجه ی سوم

۹ ــ۷ ــ ارتباط بين نماها
قبًال از رابطه ی بين نماها و خط کمکی ۴۵ درجه، برای 
شايد  کرده ايم.  استفاده  اندازه،  انتقال  و  ترسيم  شدن  ساده تر 
دريافته باشيد که گاهی يک نما را به طور کامل نمی توانيم رسم 
از  رابط  کمک  به  را  آن  از  نقطه هايی  يا  نقطه  بايد  حتمًا  و  کنيم 

نماهای ديگر به دست آوريم (مثل نمونه ی شماره ی ۱۱ در جدول 
۳۸ ــ۷  شکل  نمونه ی  در  استوانه).  جانبی  نمای  برای  ۲ ــ۷، 
به  را  آن  نمای  سه  از  يک  هر  که  می شود  ديده  ساده ای  قطعه ی 

طور کامل می توان رسم کرد. 

شکل ۳۸ــ۷ــ مدل



  ۹۶  

اينک شکل ۳۹ ــ۷ را در نظر می گيريم. که با يک برش از 
جسم قبل به دست آمده است. ديده می شود که نماهای رو  به  رو و 
جانبی به سادگی قابل رسم اند. ولی برای رسم نمای افقی ناگزيريم 
از نمای جانبی و روبه رو کمک بگيريم. در غير اين صورت اين نما 

به تنهايی قابل تکميل نيست. 
که  را  آن چه  تصوير  هر  از  ابتدا  موارد،  اين گونه  در  پس 
می  توانيم رسم می کنيم و سپس به کمک ارتباط بين نماها، نواقص 

را تکميل می نماييم.  

۱۰ ــ۷ ــ تصوير کمکی۱
رسم  نما از جهت های ديگر هم ممکن است. اين امر بستگی 

به ساختمان جسم دارد (شکل ۴۰ ــ۷).

معموًال، به اين نماهای موردی و غيرعادی، تصوير کمکی 
می گويند. 

شکل ۳۹ــ۷ــ مدل، استفاده از ارتباط ميان نماها

شکل ۴۰ــ۷ــ نمای کمکی

۱ــ نمای کمکی (auxiliary view)، اين نما معموًال، در مواردی که شيب وجود دارد، مورد نياز است. 

ديد کمکی

ديد کمکی

ديد کمکی
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۱۱ ــ۷ ــ نمای ناقص
کامل  طور  به  نما  يک  مختلف،  دليل های  به  است  ممکن 
بيش تر يا کم تر  تصوير  نيم  نمای ناقص می تواند از  رسم نشود. 

از  قسمتی  کفايت  يا  جا  کم بود  می توان  ساده  گونه ای  به  باشد. 
تصوير را علت اين کار دانست. در شکل ۴۱ ــ۷، دليل کم بود 

جاست.

شکل ۴۱ــ۷ــ فالنچ چدنی

نمای ناقص می تواند هر يک از نماها، بسته به شرايط، باشد. در شکل ۴۲ ــ۷، علت کفايت تصوير است. 

شکل ۴۲ــ۷ــ پايه ی چدنی، نمای ناقص

۱۲ ــ۷ ــ نما۱
اين  می گويند.  نما  خالصه  طور  به  را  ناقص  نمای  گاهی 
موضوع بيش تر در زمانی است که نمای ناقص در جای درست 
تعداد  و  جا  نبودن  مناسب  دليل  به  امر  اين  نشود.  کشيده  خود 

View :۱ ــ نما

بيش تر نماهای ناقص است. در قطعات صنعتی اين امر بسيار اتفاق 
می افتد. در شکل ۴۳ ــ۷ نمونه ای ديده می شود. 



  ۹۸  

شکل ۴۳ــ۷ــ بدنه ی چدنی، نمای ناقص

ديد  جهت  و  نام گذاری  بايستی  نما  موارد،  اين گونه  در 
از  برخی  شود  می  ديده  شکل  در  که  همان گونه  شود.  مشخص 

            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ نقطه، خط و صفحه، سه مفهوم پايه اند، که تعريف دقيق ندارند. 
′A را تصوير A نامند.  ′A قطع کند، بنابر تعريف،  ۲ ــ اگر خطی از نقطه ی A بگذرد و صفحه ی P را در 

۳ ــ اگر شعاع های تصوير موازی باشند، تصوير را موازی گويند. 
۴ ــ اگر شعاع های تصوير از يک نقطه  بگذرند، تصوير را مرکزی نامند. 

۵ ــ برای به وجود آمدن تصوير، نياز به «شعاع تصوير»، «صفحه» و «جسم» هست. 
۶ ــ اگر شعاع های تصوير بر صفحه ی تصوير عمود باشند، تصوير عمودی است. 

۷ ــ روش رسم نقشه در صنعت روش عمودی است. 
۸  ــ برای رسم «نما» از يک جسم، بايد آن را در بهترين حالت ممکنه نگه داريم. 

۹ ــ مغز انسان می تواند از ترکيب نماهای دو بعدی، جسم سه بعدی را بسازد. 
۱۰ ــ يک نقشه ی صنعتی از نماهای دو بعدی تشکيل می شود. 

۱۱ ــ روش نقشه کشی اروپايی فرجه ی اول و آمريکايی فرجه ی سوم است.
۱۲ ــ با آوردن نمای از باال به زير نمای روبه رو، نقشه ی فرجه ی سوم به نقشه ی فرجه ی اول تبديل می شود.

۱۳ ــ به طور عادی می توان از يک جسم تا شش نما رسم کرد. 

نماهای ناقص در جهت های معمولی هم نيستند. 



  ۹۹  

                       خودآزمايی

۱ ــ مفاهيم پايه و تعريف ساده ی آن ها کدام اند؟ 
۲ــ با رسم شکل، تصوير را دقيقًا تعريف کنيد.

۳ ــ حجم را تعريف کنيد. 
۴ ــ برای ساخت قطعه های صنعتی، بيش تر کوشش می شود که از چه حجم هايی استفاده شود؟ 

۵  ــ برای داشتن يک تصوير به چه چيزهايی نياز هست؟ 
۶  ــ در مورد اصطالحات تصوير عمودی، مايل، موازی و مرکزی توضيح دهيد. 

۷ ــ با رسم شکل، در مورد چگونگی تصوير عمودی يک مستطيل در حاالت مختلف، توضيح دهيد. 
۸  ــ نتيجه ی ترکيب نماهای دو بعدی توسط مغز انسان چيست؟ 

۹ ــ ويژگی صفحه های تصوير در فضا چيست؟ 
۱۰ ــ گسترش رويه ها يا صفحه های تصوير به چه مفهومی است؟ 

۱۱ ــ خط های رابط بين نماها چه مزايايی دارند و چگونه رسم می شوند؟ 
۱۲ ــ با رسم شکل دستی، مفهوم چيدمان نقشه را شرح دهيد. 

۱۳ ــ در مورد چگونگی تبديل فرجه ها با رسم شکل توضيح دهيد. 
۱۴ ــ نشانه های فرجه ها چيست و چه وقت از آن ها استفاده می  شود؟ 

۱۵ ــ در مورد تعداد نماهای الزم برای معرفی يک جسم توضيح دهيد. 
۱۶ ــ در مورد نمای ناقص با رسم شکل دل خواه توضيح دهيد. 

            ارزش يابی عملی
۱ ــ سه نما از اجسام داده شده را رسم کنيد (شکل ۴۴ ــ۷ تا ۴۸ ــ۷).



  ۱۰۰  
شکل ۴۴ــ۷ــ سه نما؛ هرمربع برابر ۱۰ در نظر گرفته شود

روبه رو

۱  مدل چوبی۲  مدل چوبی
روبه رو

۳  مدل۴  مدل 

۵  مدل ۶  مدل 



  ۱۰۱  
شکل ۴۵ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰

۷  مدل۸  مدل 

۹  مدل ۱۰  مدل 

۱۱  مدل ۱۲  مدل 



  ۱۰۲  

۱۳  مدل۱۴  مدل 

۱۵  مدل ۱۶  مدل 

۱۷  مدل ۱۸  مدل 

شکل ۴۶ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰



  ۱۰۳  
شکل ۴۷ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰

۱۹  مدل۲۰  مدل 

۲۱  مدل ۲۲  مدل 

۲۳  مدل ۲۴  مدل 



  ۱۰۴  
شکل ۴۸ــ۷ــ سه نما، هر مربع برابر ۱۰

۲۵  مدل۲۶  مدل 

۲۷  مدل ۲۸  مدل 

۲۹  مدل ۳۰  مدل 



  ۱۰۵  

ـ برای هر يک از اجسام داده شده و با رعايت اندازه، سه نما روی کاغذ A۴ رسم کنيد. نقشه ها به هيچ عنوان  ۲ـ 
اندازه گذاری نشوند۱. شکل های ۴۹ ــ۷ تا ۵۶ ــ۷. در ضمن به چيدمان نماها کامًال توجه داشته باشيد. 

شکل ۴۹ــ۷
سه نما رسم با توجه به اندازه ها  نام: پايه ی کشويی  جنس: چدن   

توجه: به هيچ عنوان نبايد نقشه اندازه گذاری شود.

۱ ــ اين نقشه ها بايد کامًال تميز و مرتب رسم شوند. در مبحث اندازه گذاری روی آن ها اندازه گذاری خواهد شد. 



  ۱۰۶  

شکل ۵۰  ــ۷
جنس: چدن               نام: ديوارکوب               رسم با توجه به اندازه ها               سه نما  



  ۱۰۷  

شکل ۵۱  ــ۷
رسم سه نما نام: پايه  جنس: چدن   

شکل ۵۲   ــ۷
رسم سه نما جنس: چدن   نام: ياتاقان ديوارکوب   



  ۱۰۸  

شکل ۵۳ ــ۷
جنس: چدن                           نام: ياتاقان لغزنده                        رسم سه نما  



  ۱۰۹  

شکل ۵۴ ــ۷
جنس: آلومينيوم

نام: بدنه                                      
رسم سه نما

شکل ۵۵ ــ۷
جنس: چدن
نام: بست

رسم سه نما



  ۱۱۰  

شکل ۵۶ ــ۷
جنس: فوالد                     نام: رابط                          رسم سه نما



  ۱۱۱  

۳ ــ برای جسم های داده شده در شکل ۵۷ ــ۷ و ۵۸ ــ۷ سه نما در فرجه ی سوم رسم کنيد. 

شکل ۵۷ ــ۷
جنس: آلومينيوم

نام: بدنه 
رسم سه نما در فرجه سوم

ــ ديد از جلو
ــ ديد از باال

ــ ديد از راست

شکل ۵۸ ــ۷
جنس: چدن

نام: ديوار کوب
رسم سه نما دربازه ی سوم

ــ ديد روبه رو
ــ ديد از باال

ــ ديد از راست
ــ جهت ديد را خودتان انتخاب کنيد



  ۱۱۲  

۴ ــ نقشه ی ۵۹  ــ۷ را به نقشه ی فرجه ی اول تبديل و روی کاغذ A۴ رسم کنيد. 

شکل ۵۹ ــ۷
ــ نمای از چپ نام: پايه             رسم سه نماها در بازه ی اول             ــ نمای روبه رو       ــ نمای از باال              جنس: چدن 



  ۱۱۳  

۵ ــ از جسم داده شده، شش نما رسم کنيد (شکل ۶۰ ــ۷). توجه: در نماها، خط چين ها را رسم نکنيد. 

شکل ۶۰ ــ۷
جنس: آلومينيوم          نام: واسطه             رسم شش نما بدون خط  چين



  ۱۱۴  

(A۴ شکل ۶۱ ــ۷، کاغذ) ۶ ــ از جسم داده شده سه نما رسم کنيد

(A۴ شکل ۶۲ ــ۷، کاغذ) ۷ــ از جسم داده شده سه نما رسم کنيد

شکل ۶۱ ــ۷
جنس: چدن

نام: نگهدارنده ی ابزار
رسم سه نما

شکل ۶۲ ــ۷ 
جنس: چدن 
نام: فالنچ 
رسم سه نما



  ۱۱۵  

                     تحقيق كنيد

۱ ــ آيا اين جمله درست است؟ در تصوير عمودی، نمای يک صفحه از آن کوچک تر و حداکثر با آن مساوی 
است. 

۲ ــ آيا جسم يا وسيله ای را می توانيد نام ببريد که از شش سو دارای نماهای متفاوت باشد؟ 
۳ ــ آيا می توانيد تعريف های ديگری برای نقطه، خط و صفحه ارائه کنيد؟ 

۴ ــ نماهای يک صفحه در حالت تصوير مايل کدام اند؟ 
۵  ــ برای تبديل يک نقشه ی اروپايی به آمريکايی چه بايد کرد؟ 

                     برای مطالعه

اين امر ثابت شده است که تصويرهای دو بعدی توانايی نمايش همه ی جزئيات را دارند. بنابراين، به طور قطعی 
روش ترسيم نقشه های صنعتی، نقشه ی دو بعدی است. از طرف ديگر مسئله ی رسم نما در فرجه ی اول يا سوم و اين که 
کدام يک به راستی ساده تر و بهتر است، هنوز حل نشده و گفت وگوها ادامه دارد؛ مانند مسئله ی اينچ و ميلی متر، چيزی 
که به نظر می رسد جای گزين شدن تدريجی فرجه ی اول در دراز مدت است. هم اکنون بيش تر نقشه های ترسيمی در 
انگلستان به فرجه ی اول تبديل شده است. نقشه کشی آمريکايی نيز تا اندازه ای به آن توجه می کند. نقشه های دو بعدی 
به دليل نمايش درست زاويه ها (مثًال زاويه ی قائمه) به نقشه  های راستگوشه۱ موسوم اند.                                             

می توان نقشه های راستگوشه را، قائم الزاويه يا اورتوگرافيک ناميد. 

orthographic ،۱ ــ اورتوگرافيک، راستگوشه، قائم الزاويه



  ۱۱۶  

ـ   ۸    ــ اندازه گذاری ۱ ـ
اندازه گذاری عبارت است از معرفی ابعاد جسم با يک 
ميلی متر  مکانيک،  صنعت  در  معمول  يکای  استاندارد.  يکای 

است. 
شکل  می کنيم،  درک  نقشه  يک  از  ما  که  چيزی  نخستين 
ساختمانی قطعه است ولی اين دريافت ها برای ساخت کافی نيست 
زيرا اندازه های هر جزء بايد با دقت مناسب برای سازنده مشخص 

شود. اندازه گذاری کاری دقيق است. 

ـ   ۸    ــ اجزای اندازه ۲ ـ
ـ  ۸  توجه کنيد.  به شکل ۱ ـ

ــ شماره ی ۱ خط اندازه است. 
ــ شماره ی ۲ مقدار اندازه است، که هميشه برحسب ميلی متر 

خواهد بود. 
ــ شماره ی ۳ پيکان يافلش است، که دو سر اندازه را نشان 

می دهد. 
ــ شماره ی ۴ رابط اندازه است. 

فصل هشتم

اندازه گذاری1
بخش اّول

هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:
۱ــ اندازه گذاری و لزوم آن را بيان کند. 

۲ ــ اصول اندازه گذاری را توضيح دهد. 
۳ ــ اندازه گذاری های ساده را انجام دهد. 

۴ ــ اندازه ی حرف و شماره ی استاندارد را بيان کند. 
۵  ــ حرف و عدد استاندارد را بنويسد. 

dimentioning :۱ ــ اندازه گذاری
شکل ۱ ــ ۸ ــ اجزای اندازه



  ۱۱۷  

ــ شماره ی ۵، اضافه ی رابط است. 
از  شماره ها،  نوشتن  و  رابط  خط  اندازه،  خط  رسم  برای 
خط نازک استفاده می شود. بلندی شماره ده برابر پهنای خط نازک 
است. برای نمونه اگر پهنای خط اصلی نقشه ۰/۵ باشد، پهنای خط 

نازک ۰/۲۵ و در نتيجه بلندی شماره ۲/۵ خواهد شد. 
ـ بلندی فلش با بلندی شماره مساوی است؛  ۱ ــ۲ ــ   ۸ ـ 

يعنی ده برابر پهنای خط نازک (شکل ۲ ــ ۸). 

فلش  گونه های  ۳ ــ  ۸ ،  شکل  فلش:  انواع  ـ ۸    ــ  ۲ ــ۲ ـ
پيش نهادی ايزو را معرفی می کند. 

شکل ۳ــ ۸ ــ گونه های فلششکل ۲ــ ۸ ــ اجزاء فلش

زاويه ی فلش را حدود ۱۵ درجه تا ۳۰ درجه در نظر می گيريم؛ 
.٣٠º > α >١٥º زاويه ی فلش باشد داريم α يعنی اگر

در جدول ۱ ــ    ۸ اندازه های دقيق فلش ديده می شود. هر مربع 
نماينده ی پهنای خط نازک می باشد. معموًال از مورد اول در نقشه 

جدول ۱ــ ۸ ــ اندازه ها به نسبت خط نازک داده شده است.

برای اندازه گذاری نهايی روی نقشه ی اصلی

در اندازه گذاری نهايی و دستی

در نقشه های دستی و مقدماتی  

در نقشه های دستی و مقدماتی

در نقشه های ساختمان  

در نقشه های ساختمان 



  ۱۱۸  

استفاده می شود. از خط تيره ی مورّب و نقطه هم در نقشه کشی 
ساختمان استفاده می کنند. 

ـ    ۸     ــ اصول اندازه گذاری ۳ ـ
توجه به نکته های زير ما را در اندازه گذاری درست راهنمايی 

ـ    ٨ را در نظر بگيريد.  می کند. شکل ۴ ـ

اگر خط پهن در اين نقشه ۰/۵ باشد: 
ــ کوشش می شود که اندازه ها در بهترين جاها گذاشته شوند.
تصوير  اطراف  در  اندازه ها  که  می شود  کوشش  بيش تر  ــ 

نوشته شوند. 
ــ برای اندازه ی کم تر از ۷، فلش در بيرون زده می شود. 

ــ ميان دو اندازه ی کوچک کنار هم، که بايد فلش آن ها از 

شکل ۴ــ ۸ ــ پايه، چدن ــ نمونه ای از اندازه گذاری



  ۱۱۹  

بيرون زده شود، يک نقطه ی توپر می گذاريم.
ــ هيچ اندازه ای نبايد تکرار شود.  

ــ هيچ اندازه ای نبايد کم باشد. 
ــ اندازه های افقی در وسط خط اندازه و باالی آن نوشته 

می شوند. 
نوشته  اندازه  خط  چپ  سمت  در  عمودی  اندازه های  ــ 

می شوند، به گونه ای که از سمت راست خوانده شوند. 
و  می باشد   ۷/۵ اصلی  خط  تا  اندازه  خط  فاصله ی  ـ  ـ

همين طور فاصله ی خط های اندازه ی پشت سرهم. 
ــ خط رابط بايد حدود يک ميلی متر بعد از فلش ادامه يابد. 
ــ اندازه ی کوچک تر قبل از اندازه ی بزرگ تر داده می شود 
زيرا خط اندازه نبايد با خط رابط قطع شود. پس خط رابط هرگز 

نبايد خط اندازه را قطع کند. 

ــ خط اندازه می تواند، خط اندازه را قطع کند. 
ــ فلش می تواند به خط اصلی هم تکيه کند. 

فلش  پس  است،  نقشه  خط های  از  يکی  هم  خط چين  ــ 
می تواند در صورت نياز به آن هم تکيه کند.

ــ يک اندازه مانند L را مکانی و يک اندازه مانند S را بعدی 
می گويند. البته S يا L هيچ وقت نوشته نمی شود.

اينک به نمونه ای ديگر توجه کنيد (شکل ۵  ــ  ۸ ).
است.  شده  اندازه گذاری  ديگری  جزئيات  شکل  اين  در 

دايره، کمان و زاويه از آن جمله اند. 
ــ  برای نمايش شعاع، هميشه از حرف R استفاده می شود. 
∅ استفاده می شود.  ــ برای نمايش قطر هميشه از عالمت 
ــ برای مربع هم نشانه  ی  را به کار می بريم. شکل ۶  ــ   ۸، 

اندازه ی درست عالمت ها را می دهد. 

شکل ۵ ــ ۸ ــ صفحه شابلون، نمونه ای از اندازه گذاری

شکل ۶ ــ ۸ ــ خط ترسيم، خط نازک است.



  ۱۲۰  

قطعه،  يک  طول  اگر  شکستگی:  خط  ۸  ــ  ـ   ۱ ــ۳ ـ
خط  با  می توان  باشد،  زياد  است،  يک نواخت  شکل  دارای  که 

شکستگی آن را کوتاه تر رسم کرد ولی اندازه درست نوشته می شود 
(شکل ۷ ــ ۸). 

ديده می شود که خط شکستگی را می توان به دو صورت 
رسم کرد.

شود (شکل  رهـا  نـاتمام  است  ممکن  انـدازه  سر  يـک  ــ 
۸    ــ  ۸).

اين کار در صورتی انجام می شود که اطمينان داشته باشيم 
اشتباهی پيش نمی آيد. 

۹ ــ  ۸     شکل  در  پله ای:  اندازه گذاری  ـ  ۸  ــ  ۲ــ۳ ـ
اندازه گذاری پله ای ديده می شود. 

شکل ۷ــ ۸ ــ ميله ی فوالدی، استفاده از شکستگی با خط نازک

شکل ۸ ــ ۸ ــ خط اندازه ی ناقص

شکل ۹ــ ۸ ــ اندازه گذاری پله ای



  ۱۲۱  

ـ  ۸     ــ اندازه گذاری زنجيری: در شکل ۱۰ ــ  ۸  ۳ ــ۳ ـ
اندازه گذاری زنجيری ديده می شود. 

به طور معمول اندازه گذاری پله ای بيش تر توصيه می شود. 
ــ برای نمايش قطرها در تمام نقشه، می توان از روش شکل 

ـ   ۸ هم  استفاده کرد.  ۱۱ ـ
ــ روشن است که امتداد خط اشاره يا اندازه بايد از مرکز 

دايره بگذرد.

مطابق  شيب،  اندازه گذاری  شيب:  ۸      ــ  ـ    ۴ ــ۳ ـ
شکل ۱۲aــ ۸  انجام می شود. در حالت b، همه ی موارد ديده 

می شود. 

توجه شود که در هر حال بايد خط اندازه با کم تر از ۹۰ 
خوانده  درست  اندازه  تا  آيد،  در  افقی  حالت  به  گردش  درجه 

شود. 

شکل ۱۰ــ ۸ ــ اندازه گذاری زنجيره ای

شکل ۱۱ــ ۸ ــ روش دوم نمايش قطر

شکل ۱۲ــ ۸ ــ اندازه گذاری روی شيب



  ۱۲۲  

ـ  ۸  ــ کمان: اندازه گذاری کمان ها در شرايط  ۵ ــ۳ ـ
گوناگون در شکل ۱۳ ــ   ۸  داده شده است. 

ـ  ۸   ــ حرف و شماره ۴  ـ
برای آن که بتوانيم اندازه گذاری و نوشتن حروف را به 

درستی انجام دهيم نياز است به جدول ۲ ــ     ۸ توجه کنيم. 
داده  بلندی   ۸ با  حرف ها  و  شماره ها  جدول  اين  در 
شده اند. پهنای قلم نوشتن هم معلوم است. برای نمونه اعداد 
۱۴ــ   ۸  شکل  شود.  نوشته   ۰/۲۵ قلم  با  بايد   ۲/۵ بلندی  با 

جزئيات دقيق تری را می دهد. 

h  بلندی حرف يا شماره  ١/٨  ۲/۵  ۳/۵  ۵  ۷  ۱۰  ۱۴  ۲۰  
c  بلندی حرف کوتاه ــ  ــ   ۲/۵  ۳/۵  ۵  ۷  ۱۰  ۱/۴  

d  پهنای خط  ۰/۱۸  ۰/۲۵  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۷  ۱  ۱/۴  ۲  
a  کم ترين فاصله ــ   ۰/۵  ۰/۷  ۱  ۱/۴  ۲  ۲/۸  ۴  

b  کم ترين فاصله ی دو خط ــ   ۴  ۵/۷  ۸  ۱۱/۴  ۱۶  ۲۲/۸  ۳۲  
e  کم ترين فاصله ی دو کلمه ــ   ۱/۵  ۲/۱  ۳  ۴/۲  ۶  ۸/۴  ۱۲  

ـ    ۸ جدول ۲ ـ

شکل ۱۳ــ ۸ ــ اندازه گذاری کمان

شکل ۱۴ــ ۸ ــ جزئيات نوشتاری



  ۱۲۳  

جدول های ۳ ــ   ۸  و ۴  ــ  ۸ چگونگی درست نوشتن حرف 
و شماره را بهتر معرفی می کند. 

ديده می شود که شماره و حرف بايد در نهايت سادگی نوشته 

ـ     ۸ ــ اعداد و حروف بزرگ و کوچک مايل و نسبت اندازه ای آن ها. خط نوشتن، خط نازک است. جدول ۳ـ

جدول ۴ــ ۸ ــ اعداد و حروف بزرگ و کوچک عمودی و اعداد و نسبت اندازه ی آن ها ــ خط نوشتن نازک

شود. حرف ها و عددها در دو حالت مايل، با زاويه ی ۷۵ درجه و 
عمودی، که معموًال مورد استفاده است، داده شده  اند. دقت در 

اندازه ها ما را در درست نوشتن ياری می کند. 



  ۱۲۴  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ واحد معمول در نقشه های مکانيک ميلی متر است. 
۲ ــ تمام اجزای اندازه گذاری با توجه به پهنای خط اصلی تعيين می شوند، مانند بلندی حرف و شماره، فاصله ی 

خط اندازه، طول فلش و … . 
۳ ــ اندازه های افقی در وسط خط اندازه و باالی آن نوشته می شوند. 

۴ ــ اندازه ی عمودی در سمت چپ خط نوشته می شود به گونه ای که از سمت راست خوانده شود. 
۵ ــ خط اندازه نبايد به وسيله ی خط رابط بريده شود. 
۶ ــ حرف و شماره بايد در نهايت سادگی نوشته شود. 

                       خودآزمايی 

۱ ــ اندازه گذاری و نياز به آن را بيان کنيد. 
۲ ــ با رسم شکل اجزای اندازه را توضيح دهيد. 

۳ ــ اصوًال مشخصات اجزای اندازه چگونه تعيين می شود؟ 
۴ ــ برای خط اصلی ۰/۵، بلندی شماره و فلش چيست؟ 

۵ ــ برای خط اصلی ۰/۵، رسم فلش برای اندازه ی ۷ و بيش تر از آن چگونه است؟ 
۶ ــ برای شناساندن شعاع، قطر و مربع چه نشانه هايی را به کار می بريد؟ 

۷ ــ با رسم شکل چگونگی استفاده از خط شکستگی را توضيح دهيد. 
۸  ــ در مورد اندازه گذاری پله ای توضيح دهيد. 

۹ ــ در مورد اندازه گذاری زنجيری توضيح دهيد (با رسم شکل).
۱۰ ــ يک شيب چگونه اندازه گذاری می شود؟ (با رسم شکل) 

۱۱ ــ با رسم شکل چگونگی اندازه گذاری کمان ها را توضيح دهيد. 

            ارزش يابی عملی
ـ روی يک برگ کاغذ A۴، شش رديف خط موازی به فاصله ی تقريبی ۲/۵ تا ۳، مطابق شکل ۱۵ ــ ۸ ،  رسم  ۱ـ 
کنيد. آن گاه حروف الفبا را سه بار و با دقت، مانند نمونه ی داده شده، بنويسيد. (بهتر است برگه ی موجود را کپی کنيد 

و سپس روی آن تمرين نماييد).



  ۱۲۵  

شکل ۱۵ــ ۸ ــ تمرين برای حروف

۲ ــ پس از رسم شکل ۱۶ ــ  ۸ ، اعداد را دست کم، ۱۲ بار در رديف ها و با دقت، بنويسيد. 

شکل ۱۶ــ ۸ ــ تمرين برای اعداد

۳ ــ پس از رسم شکل ۱۷ ــ   ۸، با استفاده از يک لبه ی گونيا، موارد نمونه را با راهنمايی استاد، شش بار بنويسيد، 
می توان مطالب ديگری را هم نوشت. 

اين يک تمرين مناسب برای بهتر نوشتن در جدول است. 

شکل ۱۷ــ ۸ ــ تمرين برای نوشتن

نقشه کشی صنعتی هنرستان فنی کار آموز                                          رسام                   طراح                  شماره                       مقياس                              تولرانس                          تاريخ



  ۱۲۶  

۴ ــ ابتدا چند خط موازی به فاصله تقريبی ۳۰ رسم کنيد. بين آن ها خط اندازه قرار دهيد (شکل ۱۸ ــ  ۸). 

شکل ۱۸ــ ۸ ــ تمرين رسم درست فلش

اکنون در سر هر خط يک فلش، که طول آن حدود ۲/۵ تا ۳ است، بگذاريد. فلش ها، مانند فلش شماره ی  ۱، 
در متن اند. 

کارهای انجام شده، تنها پس از تأييد استاد، قابل قبول خواهند بود. 
۵ ــ شکل های ۳ ــ   ۸ تا ۱۳ ــ   ۸ متن را دوباره و با دقت روی کاغذ A۴  رسم کنيد. 

قواعد،  و  اصول  کليه ی  رعايت  با  بوديد،  کرده  رسم  هفتم  فصل  در  که  را،  ۶۲ ــ۷  تا  ۴۹ ــ۷  شکل های  ۶ ــ 
اندازه گذاری کنيد۱. هر تمرين می بايست بعد از تأييد درستی تمرين قبل توسط استاد، شروع شود.

۷ ــ نماهای موجود در شکل ۱۹ ــ   ۸ را رسم و اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۱۹ــ ۸ 
جنس: فوالد             نام: قالب     رسم دوباره ی نماها با اندازه گذاری

۱ ــ اندازه گذاری خارج از اصول و قواعد، به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. 



  ۱۲۷  

بودن  کافی  می توانيم  چگونه  کنيد۱.  اندازه گذاری  را  آن  ۲۰ ــ   ۸  شکل  در  موجود  نماهای  ترسيم  از  پس  ۸ ــ 
اندازه ها را بررسی کنيم؟ 

۱ ــ می توان برای پرسش های ۸ و ۹ و ۱۰، شکل آن ها را قبًال کپی کرد و روی آن ها اندازه گذاری نمود. 

شکل ۲۰ــ ۸ 
جنس: آلومينيم                           نام: محفظه                         رسم دو نمای موجود و اندازه گذاری



  ۱۲۸  

۹ ــ پس از رسم شکل ۲۱ ــ ۸، طبق اندازه های موجود، آن را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۱ــ ۸
جنس: آلومينيم                                نام: پايه                              رسم نماها با اندازه گذاری



  ۱۲۹  

۱۰ ــ شکل ۲۲ ــ  ۸ را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۲ــ ۸
نام: مدل                           اندازه گذاری کامل

                     تحقيق كنيد

۱ ــ اگر خط پهن نقشه ٠/٧ باشد، فاصله ی خط اندازه، بلندی شماره و فلش چيست؟ 
۲ ــ چگونه می توان تشخيص داد که اندازه ای در نقشه کم است؟ 
۳ ــ برتری اندازه گذاری پله ای بر اندازه گذاری زنجيری چيست؟ 



  ۱۳۰  

فصل نهم

مقياس 1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تشابه۲ بين دو شکل را بيان کند. 
۲ ــ نسبت تشابه را طبق استاندارد بيان کند. 

۳ ــ مقياس را تعريف کند.
۴ ــ داليل استفاده از مقياس را بيان کند. 

۵ ــ  مقياس های استاندارد را شرح دهد. 
۶ ــ نقشه را با مقياس های استاندارد رسم کند. 

ـ  ۹ــ تشابه ۱  ـ
اندازه  نظر  از  گرچه  شکل ها،  کنيد.  توجه  ۱ ــ۹  شکل  به 
ديگر  عبارت  به  دارند.  شباهت  هم  به  کامًال  ولی  نيستند  مساوی 

می گوييم آن ها متشابه هستند. 

از نظر علمی، هرگاه در دو شکل زاويه ها مساوی و ضلع ها 
متشابه اند.  آن ها  می گوييم  باشند،  شده  کوچک   نسبت  يک  به 
پس در دو شکل متشابه ، زاويه ها برابر و اندازه ها به يک نسبت 

را  متشابه  شکل های  ۲ ــ۹،  شکل  شده اند.  بزرگ  يا  کوچک 
نشان می دهد. 

شکل ۱ــ۹ــ همسانی يا تشابه

 massstab آلمانی ،echelle در فرانسه ،Scale :۱ ــ مقياس
similarity :۲ ــ تشابه، همسانی



  ۱۳۱  

شکل ۲ــ۹ــ تشابه شکل های هندسی

به صورت هندسی اجزای نظير به نظير طولی در دو شکل 
را  مطلب  اين  ۳ ــ۹  شکل  مساوی اند.  نسبت  دارای  متشابه، 

روشن می کند. 

شکل ۳ــ۹ــ تشابه هندسی

زاويه های دو مثلث مساوی است. پس آن ها متشابه اند و 
A است.  B′ ′ AB بر  نسبت تشابه مثل نسبت 

شکل ۴ــ۹ــ آالچيق

به دو نقشه ی داده شده در شکل ۴ ــ۹ توجه کنيد. 



  ۱۳۲  

آن ها هم متشابه اند. در اين شکل چند نکته جالب است: 
ــ هر دو نقشه يک مفهوم را می رسانند و اطالعات آن ها 

مشابه  است. 
طول  تفاوت  وجود  با  شکل،  دو  هر  در  اندازه   اعداد  ــ 
ترسيمی، برابر است. معموًال کوشش می شود که نقشه ی هر قطعه 
را به اندازه ی خودش رسم کنند ولی به داليل زير هميشه نمی توان 

اين کار را انجام داد.

ــ قطعه خيلی بزرگ است، به گونه ای که روی کاغذهای 
معمولی جا نمی شود. 

ــ قطعه خيلی کوچک است، به طوری که نقشه ی ترسيمی 
مفهوم نيست. 

ــ کاغذی که در نظر می گيريم کوچک است. 
به اين ترتيب، مجبور خواهيم بود، گاهی نقشه را کوچک تر 

از اندازه ی اصلی آن رسم کنيم (شکل ۵ ــ۹). 

شکل ۵ ــ۹ــ ميز نوشتن چوبی

يا نقشه را بزرگ تر از اندازه ی اصلی ترسيم نماييم (شکل ۶ ــ۹).

شکل ۶ ــ۹ــ کليد برنزی

آيا می توانيم شکل را به هر اندازه که بخواهيم کوچک يا 
بزرگ کنيم؟ پاسخ منفی است، زيرا نسبت های تشابه در استاندارد 

تعريف شده است و به آن «مقياس» می گويند. 



  ۱۳۳  

ـ  ۹ــ مقياس ۲ ـ
مقياس عبارت  است از نسبت اندازه ی ترسيمی به اندازه ی 

حقيقی؛ يعنی 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ =     مقياس                                اندازه ی تصويری              
                                  اندازه ی حقيقی               

می توان مقياس را با عالمت اختصاری Sc۰ معرفی کرد. 
مقياس های کاهشی يا افزايشی طبق نمودار ۱ ــ۹ است، که 

به وسيله ی استاندارد معين شده است. 

مقياس نامحدود است ولی آن چه در نمودار معرفی شده در 
صنعت مکانيک کاربرد بيش تری دارد۱.

توجه به چند نکته الزم است: 
۱ــ اگر اندازه ی نقشه ای را، که با مقياس ۱:۱ رسم شده 

است، دو بار نصف کنيم مقياس نقشه ۱:۲ می شود.
ــ با دو برابر کردن اندازه ی کاغذ، مقياس دو برابر نمی شود. 
چرا؟ در شکل ۷ ــ۹ سه قطعه ی صنعتی، به کمک مقياس مناسب 

برای هر کدام، در کنار هم ديده می شوند. 

۱ ــ برای مثال در صنعت ساختمان معموًال مقياس ها از ۱:۲۰ و کم تر ادامه می يابد. 

نمودار ۱ــ۹

شکل ۷ــ۹ــ a، ليوان بلور ــ b، پيچ فوالدی ــ c، قلم راپيد

مقياس واحد
۱:۱

بزرگ کردن کوچک کردن   
۲:۱  ۱:۲  
۲/۵:۱  ۱:۲/۵  
۵:۱  ۱:۵  
۱۰:۱  ۱:۱۰  
۲۰:۱  ۱:۲۰  



  ۱۳۴  

ـ  ۹ــ بزرگ نمايی۱ ۳ ـ
بخش کوچکی از يک نقشه است که با مقياس 
درستی  به  يا  نمی شود و  مشخص  خوبی  به  موجود 

نمی توان آن را اندازه گذاری کرد (شکل ۸  ــ۹). 
مورد نظر،  قسمت  مشکل،  اين  حل  برای 
می شود  نام گذاری  و  مشخص  نازک،  دايره  يک  با 

(شکل ۹ ــ۹).

۱ ــ ريز، جزء detail، که در اين مورد بزرگ نمايی مناسب است. 

شکل ۹ــ۹ــ ديتايل يا بزرگ نمايیشکل ۸ ــ۹ــ راپيد

بزرگ نمايی

سپس دايره به مقياس مناسبی بزرگ می شود. روی نقشه ی 
به  کرد.  هم  گذاری  اندازه  می توان  ديتايل)  (يا  شده  بزرگ  جزيی 

چند نکته توجه کنيد: 
ــ جای رسم ديتايل دل خواه است. در سطح کاغذ جای 

مناسبی برای آن در نظر می گيريم. 
ــ دايره ی نازک شامل موارد و جزئيات موجود در دايره ی 

کوچک است. 
ــ نام و مقياس ديتايل در کنار آن نوشته می شود. 

رسم  هم  دل خواه  مقياس  با  را  جزئی  نقشه ی  گاهی  ــ 
می کنند. در اين صورت بايد نوشته شود، «مقياس دل خواه»

ــ تعداد ديتايل در يک نقشه محدود نيست. 
شکل ۱۰ ــ۹ نمونه ی ديگری را نشان می دهد. 

شکل ۱۰ــ۹ــ a، پيچ ــ b، بزرگ نمايی ــ c، بزرگ نمايی دندانه

بزرگ نمايی بزرگ نمايی
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شکل اصلی

شکل ترسيمی

همواره

ـ  ۹ــ مشابه نگار۱ ۴ ـ
بنابراين به  ابزاری است برای شکلی مشابه با شکل ديگر 
کمک آن می توان شکلی را مساوی با شکل ديگر، کوچک تر يا 

بزرگ تر از آن رسم نمود (شکل ۱۱ ــ۹).
خاصيت  براساس  وسيله  اين  است.  ساده  آن  با  کار 
متوازی االضالع کار می کند. نقطه ی A روی صفحه ثابت است. 
دارد۲.  قرار   F در  مدادی  نوک  يک  و   E در  سوزنی  نوک  يک 
سوزن E را با دست روی خط های شکل حرکت می دهيم و نوک 
F شکل جديد را برای ما رسم می کند. B و C و D و F حالت 

مفصلی قابل چرخش دارند. 

 D مفصل های  جای  می توان  و  هستند  مدرّج   CE و   AC

و B را تغيير داد. در نتيجه  اندازه ی شکل رسم شده هم عوض 
می شود. 

شکل  می توانند  آن ها  دارند،  بسيار  انواع  پانتوگراف ها 
کنند، البته با  ترسيمی را به کلی متفاوت با شکل اصلی هم رسم 
قوانين و شرايطی ويژه، اين وسيله بيش تر مناسب شکل های هنری 

است. در دستگاه های صنعتی هم از آن استفاده می شود. 

۱ ــ مشابه نگار: Pantograph که به آن، نقشه سواد کن، هم گفته اند. 
۲ ــ می توان برای بزرگ کردن شکل، جای سوزن و مداد را عوض کرد. در شرايط باال، شکل کوچک تر از شکل اصلی رسم می شود. 

شکل ۱۱ــ۹ــ a، چگونگی استفاده از متوازی االضالع در پانتوگراف ــ b، کار با يک مشابه نگار
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ در دو شکل متشابه، زاويه ها مساوی و اضالع به يک نسبت هستند. 
۲ ــ اجزای نظير به نظير طولی در دو شکل متشابه دارای نسبت مساوی هستند. 

۳ ــ با کوچک  يا بزرگ کردن يک نقشه، اعداد اندازه را تغيير نمی دهيم. 
۴ ــ نقشه بايد با مقياس استاندارد رسم شود. 

۵ ــ مقياس عبارت است از نسبت اندازه ی تصويری براندازه ی حقيقی. 
۶ ــ تصاوير جزئی بزرگ شده را نقشه ی جزئی يا ديتايل گويند. 

۷ ــ نقشه ی جزئی، هم در نمای اصلی و هم در نمای بزرگ شده با يک دايره ی نازک محدود می شود. 

                       خودآزمايی 

۱ــ يک تعريف برای تشابه بگوييد. 
۲ ــ آيا با تغيير مقياس، اعداد اندازه تغيير می کند؟ 

۳ ــ در چه زمانی می توان از مقياس ۱:۱ استفاده کرد؟ 
۴ ــ چه عواملی باعث می شود که نتوانيم از مقياس ۱:۱ استفاده کنيم؟ 

۵  ــ مقياس را چگونه تعريف می کنيد؟ 
۶ ــ آيا می توان در رسم نقشه از مقياس دل خواه استفاده کرد؟ 

۷ ــ مقياس های استاندارد در مکانيک کدام اند؟ 
۸ ــ نقشه ی جزئی چيست؟ آيا می توان آن را اندازه گذاری کرد؟ 

۹ ــ چگونگی ترسيم يک نقشه ی جزئی و نام گذاری آن را توضيح دهيد.
۱۰ ــ در مورد مشابه نگار هر چه می دانيد بنويسيد. 

            ارزش يابی عملی
۱ ــ نمای داده شده را با مقياس ۲:۱ رسم کنيد. نقشه 

اندازه گذاری و جدول کامل شود. 
شکل ۱۲ــ۹
جنس: فوالد

نام: قالب 
مقياس: ۱:۱

رسم با مقياس: ۲:۱  
اندازه گذاری کامل
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۲ ــ برای قطعه ی داده شده سه نما با مقياس ۱:۲ رسم و اندازه گذاری شود. 

شکل ۱۳ــ۹
جنس: چدن
نام: بدنه

مقياس: ۱:۲
رسم با مقياس: ۱:۲ 
اندازه گذاری کامل

شعاع کليه ی قوس های داده نشده ۳ می باشد. 
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۳ ــ با مشورت استاد، حداقل تصاوير برای معرفی جسم را با مقياس ۵:۱  رسم کنيد. اندازه گذاری بايد کامل 
باشد. 

شکل ۱۴ــ۹
نام: واسطه                         مقياس: ۵:۱ جنس: پالستيک 

اندازه گذاری کامل                رسم با مقياس: ۵:۱ 
توجه: سوراخ موجود در ديد روبه رو يک شش ضلعی منتظم خواهد بود.
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۴ ــ حداقل نماهای الزم برای معرفی جسم داده شده را با مقياس ۱:۵ رسم و اندازه گذاری کنيد و سپس نتيجه 
را به ديد استاد برسانيد. 

شکل ۱۵ــ۹
جنس: چدن                           نام: بدنه                          مقياس: ۱:۵                      

مقياس رسم: ۱:۵                             اندازه گذاری
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۵ ــ در ترسيم نقشه برای قطعه ی داده شده از نمای ناقص و نمای جزئی يا بزرگ نمايی استفاده کنيد. نقشه 
بايستی به طور کامل اندازه گذاری شود. 

شکل ۱۶ــ۹
جنس: چدن                        نام: پايه                      مقياس: ۱:۱

                                    رسم با مقياس: ۱:۱                                   اندازه گذاری 

عمق
 به 

زينه
خ

                     تحقيق كنيد

۱ ــ آيا می توانيد چيزی را نام ببريد که برای نمايش آن به مقياس خيلی بزرگ نياز باشد؟ 
۲ ــ آيا می توانيد چيزی را نام ببريد که برای نمايش آن به مقياس خيلی کوچک نياز باشد؟ 

۳ ــ غير از مورد اشاره شده، می توانيد کاربرد ديگری از مشابه نگار را بگوييد؟ 
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فصل دهم

اندازه گذاری
بخش دوم

هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:
۱ــ اندازه گذاری های ويژه را معرفی کند. 
۲ ــ اندازه گذاری های ويژه را انجام دهد. 

ـ  ۱۰ــ اندازه گذاری  ۱ ـ
مربوط  امر  اين  است.  گسترده  بسيار  بحث  اين  دامنه ی 
دارد.  وجود  صنعتی  قطعه های  در  که  است  زيادی  جزئيات  به 
از  استفاده  به  وادار  را  ما  که  است  قطعه  شرايط  اين  واقع،  در 
اندازه گذاری هايی ويژه می کند. برخی از حالت های مهم تر به قرار 

زير است.
که  شرايطی  در  مبنايی:  اندازه گذاری  ۱ ــ۱ ــ۱۰ ــ 
تعداد اندازه زياد باشد و يا مبنای خاصی مورد نظر است، از آن 
استفاده می شود. پس يک مبنا تعريف می شود و بعد با توجه به آن، 

اندازه ها را می نويسيم (شکل ۱ ــ۱۰).

شکل ۱ــ۱۰ــ خط های مبنا هرکدام تا خط لبه، به ميزان اوليه ی ۴۰ فاصله دارند.
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از   ۱۰۰ عمودی  اندازه ی  که  می شود  ديده  نمونه  برای 
سنجيده  عمودی  مبنای  از   ۸۳ افقی  اندازه ی  و  افقی  مبنای 

شده اند. 
ضخامت  دارای  قطعه ای  اگر  ضخامت:  ۲ ــ۱ ــ۱۰ ــ 

تصوير  يک  است  ممکن  ورق،  و  تسمه  مانند  باشد،  يک نواخت 
حذف شود. آن وقت می توان ضخامت را روی نقشه ی سطحی 

آن نوشت (شکل ۲ ــ۱۰).

۳ ــ۱ ــ۱۰ ــ گوشه های گرد شده: در اين مورد می توان 
وضعيت اوليه را، وقتی هنوز گوشه  گرد نشده است، اندازه گذاری 

کرد (شکل ۳ ــ۱۰). 

شکل ۲ــ۱۰ــ قالب فوالدی با ضخامت ۱۰

شکل ۳ــ۱۰ــ شابلون فوالدی
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اين کار برای از بين بردن لبه های تيز، مناسب است. شعاع 
اين قوس ها ممکن است خيلی بزرگ باشد. 

مختلف  شرايط  در  را  زاويه  زاويه:  ۴ ــ۱ ــ۱۰ ــ 
می توان، مطابق شکل ۴ ــ۱۰، اندازه گذاری کرد. 

دقت کنيد که در هر حال مرکز کمانی که معرف خط اندازه 
است بايد همان رأس زاويه باشد. 

ـ۱ ــ۱۰ ــ کمـان، زاويـه، وتـر: نـوشتن انـدازه ی   ۵      ـ 
کمان، زاويه و وتر روی دايره مانند شکل ۵ ــ۱۰ است. 

شکل ۴ــ۱۰ــ زاويه ها

شکل ۵ ــ۱۰ــ زاويه و کمان

زاويهزاويه

زاويه با قيد حدود وتر

کمانزاويه
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۶   ــ۱ ــ۱۰ ــ کره: برای اندازه گذاری کره بايد از حرف 
S استفاده کرد (شکل ۶ ــ۱۰).   

در اين مورد ديده می شود که می توان اندازه ی شعاع و يا 
قطر را مشخص کرد. 

شکل ۶ ــ۱۰ــ a، درپوش برنزی ــ b، دستگيره پالستيک و فوالد

اندازه گذاری  برای  يکسان:  اجزای  ۷   ــ۱ ــ۱۰ ــ 
اجزائی که مانند هم و در نتيجه تکراری هستند، می توان مانند شکل 

۷ ــ۱۰، از a تا c عمل کرد. 
اضافه می شود: 

a ــ يک قطعه ی مستقيم است که دارای ۵ سوراخ است. 

 ۱۲ نتيجه  در  و  سوراخ   ۱۳ با  طوالنی  قطعه ی  يک  ــ   b
فاصله ی برابر بين سوراخ ها است. 

c ــ يک قطعه ی کمانی به نام تاج دايره است، با ۷ سوراخ 
و ۶ فاصله ی برابر.

شکل ۷ــ۱۰ــ اندازه گذاری جزء های يکسان
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ـ  ۱ ــ۱۰ ــ اندازه ی اضافه: در صورتی که نياز باشد  ۷  ـ
می توان عددی را داخل پرانتز معرفی کرد که با آن که اضافی است 

می تواند دارای سه مزيت باشد (شکل ۸  ــ۱۰).
ــ از اشتباه احتمالی جلوگيری می کند. 

ــ اطالعات اوليه ای را می دهد. 
ــ در بازرسی های بعدی مهم است (مثًال سفارش دهنده آن 

را کنترل می کند). 

ادامه ی شکل ۷ــ۱۰ــ اندازه گذاری جزء های يکسان

تکراری:  موارد  ۱ ــ۱۰ ــ  ـ   ۹ ـ
برای اندازه گذاری موضوعات تکراری، مطابق 
تنها  را  اندازه  می توان  ۹ ــ۱۰،  شکل  نمونه ی 

برای يک مورد نوشت.

شکل ۸ ــ۱۰ــ اندازه ی اضافی

شکل ۹ــ۱۰ــ جزء های تکراری 
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البته اين در زمانی است که هيچ گونه ابهام و اشتباهی 
به وجود نيايد. ممکن است موارد تکراری مشابه را با يک 

نشانه ی ضربدر مشخص کنيم (شکل ۱۰ ــ۱۰). 

۹ ــ۱ ــ۱۰ ــ حروف: ممکن است به کمک حروف از 
شلوغ شدن نقشه جلوگيری کنيم و سپس در زير نقشه و يا باالی 

جدول مفهوم حروف را توضيح دهيم (شکل ۱۱ــ۱۰).

از  جلوگيری  برای  مبنا:  از  استفاده  ۱۰ــ۱ ــ۱۰ ــ 
شلوغی نقشه می توان، اندازه ها را به گونه ی ديگری از حالت مبنايی 

داد (شکل ۱۲ ــ۱۰). 

شکل ۱۰ــ۱۰ــ جزء های تکراری

شکل ۱۱ــ۱۰ــ استفاده از حروف

شکل ۱۲ــ۱۰ــ استفاده از مبنا
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ـ  ۱ ــ۱۰ ــ مختصاتی۱: می توان برای اندازه گذاری  ۱۰ ـ
به روش مختصاتی هم عمل کرد (شکل ۱۳ ــ۱۰).

يک  در  ممکن،  مشخصات  و  مختصات  صورت  اين  در 
جدول مرتب خواهد شد. مبنا يا مبدأ مختصات هم در سمت پايين 

و چپ خواهد بود. 

شکل ۱۳ــ۱۰ــ استفاده از مختصات، مبدأ حقيقی گوشه ی قطعه است.

۲ ــ۱۰ ــ آج۲
آج معموًال شيارهايی ظريف است که بيش تر روی قطعات 
استوانه ای و به منظور دستگيره برای چرخاندن زده می شود. آج 

شکل های گوناگون دارد (شکل ۱۴ ــ۱۰). 
آج   کامل  رسم  از  می توان  می شود،  ديده  که  گونه  همان 
خودداری کرد. در شکل گام آج ۱ و زاويه ی آن ۴۵ درجه است. 

برای آج مستقيم گام ۱ است. 

۳ ــ۱۰ ــ تخت شدگی
تخت کردن قسمتی از استوانه، به منظور ايجاد آچارخور، 
با خط نازک ضربدری مشخص می شود. اندازه ی تخت شدگی را 

بايد در نمای ديگر داد (شکل ۱۵ ــ۱۰).

Coordinative :۱ــ مختصاتی
knurl  :۲ ــ آج

شکل ۱۴ــ۱۰ــ آج ــ a، پيچ فوالدی انبر قفلی ــ b، پيچ برنزی

شکل ۱۵ــ۱۰ــ تخت شدگی
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۴ ــ۱۰ ــ پخ۱
برای از بين بردن لبه های تيز می توان از پخ استفاده کرد. 
مهره  يا  پيچ  يک  دندانه های  شروع  در  پخ  ايجاد  آن  از  نمونه ای 
است. اين کار برای راحت تر شدن کاربرد پيچ الزم است (شکل 

۱۶ــ۱۰).
ديده می شود که در حالت ۴۵ درجه، اندازه گذاری می تواند 
شکل خاصی داشته باشد ولی برای زاويه های ديگر چنين کاری 

ممکن نيست. 

شکل ۱۶ــ۱۰ــ پخ

استوانه
پخ

سر چکشپيچ
پخ

پخ

۵   ــ۱۰ ــ گوشه۲
و  تيز  گوشه های  بين بردن  از  برای  و  مواقع  بسياری  در 
هم چنين افزايش استحکام قطعه و نيز ساده تر شدن ساخت، گوشه ها 
را گرد می کنند. اين گوشه های گرد شده معموًال خيلی کوچک اند 

(شکل ۱۷ ــ۱۰).

chamfer :۱ ــ پخ
racord, Fillet :۲ــ گوشه، فيلت، راکورد

شکل ۱۷ــ۱۰ــ a، چرخ دستگيره ــ b، بدنه ی پمپ چدنی 
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قطعه های  در  می گويند.  هم  راکورد  يا  فيلت  را  گوشه 
ريخته گری از گوشه به مقدار زياد استفاده می شود. معمول است 
که شعاع گوشه ها را روی نقشه نوشته نمی نويسند. فقط در جايی، 

مثًال باالی جدول، نوشته می شود: گوشه های گرد شده برابر ۲ يا 
راکوردها برابر ۲/۵. نقشه ی نمونه ی ۱۸ ــ۱۰ را، که در آن مواردی 

از اندازه گذاری ديده می شود، با دّقت مالحظه کنيد. 

R3 گوشه های داده نشده

شکل ۱۸ــ۱۰ــ قطعه ی اتصال چدنی

ادامه ی شکل ۱۷ــ۱۰
 پمپ 



  ۱۵۰  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ در زمانی که شمار اندازه ها خيلی زياد است می توان از اندازه گذاری های مبنايی استفاده کرد. 
∅ استفاده می شود.  ۲ ــ برای اندازه گذاری کره از حرف S به همراه R يا 

۳ ــ می توان اندازه گذاری جزئيات تکراری را ساده کرد. 
۴ ــ می توان برای جلوگيری از اشتباه، دادن اطالعات اوليه و يا تأکيد برای بازرسی از، يک اندازه ی اضافِی 

مندرج در داخل پرانتز استفاده کرد. 
۵  ــ در نقشه، تنها قسمتی از سطح آج دار، آج زده می شود. 

۶ ــ شعاع گوشه ها معموًال روی نقشه نوشته نمی شود. 

                       خودآزمايی 

۱ ــ حالت های مختلف اندازه گذاری مبنايی را با رسم شکل توضيح دهيد. 
۲ ــ اگر قطعه ی دارای ضخامت يک نواخت باشد (مانند تسمه)، چگونه اندازه گذاری می شود؟ 

۳ ــ اندازه گذاری گوشه های گرد شده و نحوه ی از بين بردن تيزی آن ها، چگونه است؟ 
۴ ــ زاويه در شرايط مختلف چگونه اندازه گذاری می شود؟ 

۵  ــ با رسم شکل، چگونگی اندازه گذاری زاويه، کمان و وتر را شرح دهيد. 
۶ ــ کره چگونه اندازه گذاری می شود؟ 

۷ ــ با رسم شکل نشان دهيد که اجزای يک سان در حالت های مختلف چگونه مشخص می شوند؟ 
۸  ــ در مورد اندازه ی اضافی، با رسم شکل، توضيح دهيد. 

۹ ــ از حرف چگونه در اندازه گذاری استفاده می شود؟ 
۱۰ ــ در مورد چگونگی نمايش و اندازه گذاری آج توضيح دهيد. 

۱۱ ــ تخت شدگی روی استوانه برای چيست و چگونه اندازه گذاری می شود؟ 
۱۲ ــ پخ چگونه اندازه گذاری می شود؟ و حالت خاص آن چيست؟ 

۱۳ ــ گوشه ها را چگونه مشخص می کنند؟ 

            ارزش يابی عملی
۱ ــ تمامی موارد داده شده در مبحث اندازه گذاری قسمت دوم را با دقت روی کاغذ A۴  و با رعايت کليه ی 

قواعد، مجددًا رسم کنيد. 
ـ۱۰ و کليه ی شکل  هايی که پس از آن می آيد، يک کپی با اندازه ی مناسب، حداقل مساوی  ۲ ــ برای شکل ۱۹ـ 

و يا بزرگ تر، هر کدام روی يک برگ کاغذ A۴ و با حذف متن مربوط به آن تهيه و سپس اندازه گذاری کنيد. 



  ۱۵۱  

اين تمرين بايد دقيقًا تحت نظر استاد محترم انجام شود.۱

۱ ــ توجه شود که اندازه گذاری روی شکل های موجود در کتاب 
مطلقًا قابل قبول نخواهد بود و اندازه گذاری ها، مورد به مورد بايد از نظر 

درستی بازرسی شوند. 

شکل ۱۹ــ۱۰ 
جنس: چدن 
نام: ياتاقان

مقياس: ۱:۱
اندازه گذاری روی شکل



  ۱۵۲  

۳ ــ به ترتيب پيش و با مشورت استاد، شکل ۲۰ ــ۱۰ را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۰ــ۱۰
جنس: فوالد                               نام: ديواره                              مقياس: ۱:۱

کلفتی ورق ۱۰                          گوشه های داده نشده R2                            اندازه گذاری



  ۱۵۳  

۴ ــ شکل های ۲۱ ــ۱۰ و ۲۲ ــ۱۰ را پس از بررسی های الزم اندازه گذاری کنيد و سپس نتيجه را به ديد استاد 
برسانيد. 

شکل ۲۱ــ۱۰
جنس: چدن                    نام: رابط                   مقياس: ۱:۱                   اندازه گذاری



  ۱۵۴  

شکل ۲۲ــ۱۰
جنس: آلومينيم                     نام: بدنه                   مقياس: ١:٢                   اندازه گذاری



  ۱۵۵  

۵  ــ شکل ۲۳ ــ۱۰ را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۳ــ۱۰
جنس:  فوالد                 نام: شاسی                  مقياس: ۱:۱                 اندازه گذاری



  ۱۵۶  

۶ ــ شکل ۲۴ ــ ۱۰ را با فرض آن که مقياس ترسيم ١:٢ است، اندازه گذاری کنيد. 
سپس در مورد درستی اندازه گذاری ها با دوستان خود مشورت کنيد. 

شکل ۲۴ــ۱۰
جنس: آلومينيم                   نام: درپوش                   مقياس: ۱:۱                    اندازه گذاری



  ۱۵۷  

۷ ــ يک قطعه را به دل خواه طراحی و اندازه گذاری کنيد. 

                     تحقيق كنيد

۱ ــ برای بررسی کامل تر در مورد اندازه گذاری به کدام استاندارد بايد مراجعه شود؟ 
۲ ــ آيا می توانيد موردی را مشخص کنيد که در بحث های اندازه گذاری اين کتاب به آن اشاره نشده باشد؟ 

۳ ــ چرا در قطعه های ريخته گری بهتر است گوشه ها گرد شوند؟ 

 



  ۱۵۸  

فصل يازدهم

تقارن1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تقارن را تعريف کند.
۲ــ مفهوم تقارن را در ارتباط با نقشه بيان کند.

۳ــ با استفاده از تقارن نقشه را ساده کند.
۴ــ نيم نما را در شرايط مختلف رسم کند.

۱ــ۱۱ــ تقارن
توازن دو  هم سانی و  عبارت است از  بودن  قرينه  يا  تقارن 
قسمت نسبت به جزء مبنا. جزء مبنا می تواند يک نقطه، يک خط 

يا يک صفحه باشد.
به شکل ۱ــ۱۱ نگاه کنيد. از a تا d، در همه ی شکل ها دو 

قسمت مساوی وجود دارد.

شکل ۱ــ۱۱ــ تقارن

تقارن بر سه گونه است: مرکزی، محوری و صفحه ای
۱ــ۱ــ۱۱ــ تقارن مرکزی: تقارن نسبت به يک نقطه 

را گويند. به شکل a ۲ــ۱۱ نگاه کنيد.
نقطه های A و O را در نظر بگيريد. اگر از A به O وصل 

′A می رسيم. بنابر تعريف،    کنيم و به اندازه ی خودش ادامه دهيم، به 
′A قرينه ی مرکزی A نسبت به O است.

شکل  يک  برای  مرکزی  تقارن  گويند.  تقارن  مرکز  را   O
هم ممکن است.

Symmetry :۱ــ تقارن



  ۱۵۹  

دارای  مربع،  و  دايره ای  سوراخ  مثل  جزءهايی،  شکل،  در 
تقارن مرکزی نسبت به O هستند. اين مطلب روشن است که برای 
شکل  در  باشد.  قرينه  دارای  نقطه  هر  بايد  مرکزی  تقارن  برقراری 

۳ــ۱۱ تعدادی از شکل های دارای تقارن مرکزی را می بينيد.
تقارن مرکزی در جسم هم ممکن است. شکل ۴ــ۱۱ چند 

قطعه را معرفی می کند.

شکل ۲ــ۱۱ــ تقارن مرکزی، شابلون فوالدی

شکل ۳ــ۱۱ــ تقارن مرکزی، a لوزی، b بيضی، c واشر

شکل ۴ــ۱۱ــ تقارن مرکزی در جسم



  ۱۶۰  

نيمه ی  دو  داشتن  يعنی  محوری:  تقارن  ۲ــ۱ــ۱۱ــ 
هم سان نسبت به يک محور. خط D و نقطه ی A رادر نظر می گيريم 

(شکل a ۵ ــ۱۱).
اگر از A عمودی بر D وارد کنيم و به اندازه ی خودش 

نسبت   A قرينه ی   A′ تعريف  بنابر  می رسيم.   A′ به  دهيم  ادامه 
به D است. شکل b ۵ــ۱۱، تقارن محوری دارد. تصاوير داده 
محور   DD و  محوری اند  تقارن  دارای  ۶   ــ۱۱،  شکل  در  شده 

تقارن است.

شکل ۵ ــ۱۱ــ تقارن محوری

شکل ۶ ــ۱۱ــ a، تيرآهن ــ  b، اهرم چدنی ــ c، چرخ لنگر چدنی ــ d ، اهرم فوالدی



  ۱۶۱  

ديده می شود که برخی از شکل ها، دو محور تقارن يا بيش تر 
باشد  داشته  وجود  می تواند  هم  جسم  در  محوری  تقارن  دارند. 

(شکل ۷ــ۱۱).

شکل ۷ــ۱۱ــ a، محور فوالدی ــ b، دستگيره با کاليت و فوالد ــ c، دستگيره فوالد

۳ــ۱ــ۱۱ــ تقارن صفحه ای: يعنی داشتن دو نيمه ی 
هم سان نسبت به يک صفحه.

اين تقارن ويژه ی اجسام است و زمانی درست است که اگر 

يک جسم را با يک صفحه ببريم، دو نيمه ی کامًال مساوی داشته 
باشيم (شکل ۸   ــ۱۱).

شکل ۸ ــ۱۱ــ a، سر چکش فوالد ــ b، پايه چدن 

a ــ يک صفحه ی تقارن bــ دو صفحه ی تقارن



  ۱۶۲  

ديده می شود که يک صفحه ی تقارن در نما به صورت يک محور تقارن درمی آيد (شکل ۹ــ۱۱).

شکل ۹ــ۱۱

رو  روبه  محوری،  تقارن  bــ 
و  محور  يک  هرکدام  نيم رخ  و 

نمای افقی دو محور
a ــ تقارن محوری در دو تصوير رو به   رو و افقی

۲ــ۱۱ــ نيم نما۱
(شکل  گويند  نيم نما  را  متقارن  تصوير  يک  از  نيمی 

۱۰ــ۱۱).
به اين ترتيب رسم نيم نما زمانی ممکن است که تصوير دارای 
نکته های  به  می کنيم؟  استفاده  نيم نما  از  چرا  باشد.  تقارن  محور 

زير    توجه کنيد.
۱ــ نياز داشتن به جای کم تر

۲ــ ساده تر شدن نقشه که مهم ترين علت است.
۳ــ صرفه جويی کردن در وقت

half view  :۱ــ نيم نما
۲ــ به طول تقريبی ۶ در شرايطی که خط اصلی نقشه ٠/٥ می باشد.

شکل ۱۰ــ۱۱ــ a ، نمای کامل ــ b، نيم نما

معرفی  برای  نيم نما:  معرفی  چگونگی  ۱ــ۲ــ۱۱ــ 
محور  هر  سر  در  موازی،  نازک  خط  دو  از  فقط  نيم نما،  درست 

استفاده می شود۲ (شکل ۱۱ــ۱۱).



  ۱۶۳  

توجه کنيد که نياز به هيچ عالمت يا حرف ديگری نيست. 
مگر  نمی شود.  محور  خط  جای گزين  اصلی  خط  هرگز  ضمنًا 

(شکل  باشد  داشته  وجود  نما  خود  در  اصلی  خط  اصًال  آن که 
۱۲ــ۱۱).

شکل ۱۱ــ۱۱ــ a، پايه چدن ــ b، پايه چدن

شکل ۱۲ــ۱۱ــ آچار برنزی



  ۱۶۴  

به شکل ۱۳ــ۱۱ نگاه کنيد:
در اين شکل هر سه نما کامل است. به نکته های زير توجه 

کنيد:
۱ــ اگر نمای افقی کامل باشد، نيم نمای ۱ و ۱ درست و  

۵ و ۵ غلط است.
۲ــ اگر نمای روبه رو کامل باشد، نيم نمای ۴ و ۴ درست 

و ۳ و ۳ غلط است.
۳ــ اگر نمای روبه رو کامل باشد، نيم نمای ۱ و ۱ درست 

است.
۴ــ معموًال با انتخاب درست محور، نيمه ی برداشته شده 

فرقی نمی کند.

شکل ۱۳ــ۱۱ــ پايه آلومينيم



  ۱۶۵  

شکل ۱۴ــ۱۱ نمونه ای را ارائه می کند.
در اين شکل نيمه ی پايين نمای افقی حذف شده است.

شکل ۱۴ــ۱۱ــ نيم نما، پايه ی چدنی



  ۱۶۶  

شکل ۱۵ــ۱۱ نمونه ای ديگر است.
در اين شکل، نيمه ی باالی نمای افقی برداشته شده است. 

شکل ۱۵ــ۱۱ــ پايه ی ياتاقان چدنی

به نظر شما حذف کدام نيمه از نمای افقی بهتر است؟



  ۱۶۷  

به نمونه ای ديگر توجه کنيد (شکل ۱۶ــ۱۱).
در اين جا هر دو نما به صورت نيم نما معرفی شده اند، با اين 

توضيح که اگر ابهامی پيش نيايد، قابل قبول خواهند بود. 

شکل ۱۶ــ۱۱ــ بدنه پالستيک



  ۱۶۸  

در شرايطی خاص ممکن است از يک چهارم نما هم استفاده کرد (شکل ۱۷ــ۱۱).

شکل ۱۷ــ۱۱ــ ديوارکوب پالستيک



  ۱۶۹  

۳ــ۱۱ــ اندازه گذاری در نيم نما
از  کمی  و  دارد  فلش  سِرخود  يک  در  فقط  اندازه  خط 
محور می گذرد، اما اندازه ی درست روی آن نوشته می شود (شکل 

۱۸ــ۱۱).
از  کمی  اندازه ی  خط  نيم نما،  روی  قطر  اندازه گذاری  در 

مرکز می گذرد.۱

شکل ۱۸ــ۱۱ــ بدنه از چدن

۱ــ در گروه خط ۰/۵، آن را ۳ در نظر می گيريم.



  ۱۷۰  

           خالصه ی مطالب مهم

۱ــ هم سانی و توازن دو قسمت نسبت به يک جزء مبنا را تقارن گويند.
۲ــ تقارن سه گونه ی مرکزی، محوری و صفحه ای دارد.

۳ــ تقارن نسبت به يک نقطه را مرکزی، نسبت به يک خط را محوری و نسبت به يک صفحه را، صفحه ای گويند.
۴ــ در صفحه، فقط تقارن مرکزی و محوری ممکن است.

۵  ــ نيمی از يک تصوير متقارن را نيم نما گويند.

۶  ــ عالمت نيم نما، دو خط موازی نازک است.

                       خودآزمايی

۱ــ تقارن را تعريف کنيد (رسم شکل الزم است).
۲ــ انواع تقارن کدام اند؟ (برای هر کدام شکلی رسم کنيد)

۳ــ انواع تقارن را تعريف کنيد.
۴ــ برای هر يک از انواع تقارن چهار مثال ذکر کنيد (با رسم شکل).

۵   ــ در يک سطح دو بعدی، چه تقارن هايی ممکن است؟
۶   ــ معموًال در نقشه،چه نوع تقارنی مطرح می شود؟

۷ــ از نيم نما چرا استفاده می شود؟ عالمت آن چيست؟ (با رسم شکل)
۸   ــ هر يک از اشکال دارای چه تقارنی هستند؟ (شکل های ١٩ــ١١ تا ٢١ــ١١)

شکل ۱۹ــ۱۱

۱ــ مثلث متساوی الساقين ۲ــ مثلث متساوی االضالع   ۳ــ لوزی 

۴ــ ذوزنقه ۵ ــ مستطيل   ۶ ــ متوازی االضالع 



  ۱۷۱  

۹ــ هر يک از اجسام داده شده دارای چه نوع تقارنی هستند؟

۷ــ مربع ۸ ــ دايره  ۹ــ سهمی 

۱۰ــ بيضی ۱۱ــ هذلولی  ۱۲ــ واشر 

شکل ٢٠ــ۱۱

۱۳ــ مدل چوبی ۱۴ــ مدل چوبی  ۱۵ــ مدل چوبی 

۱۶ــ مدل چوبی ۱۷ــ بوش، چهار سوراخ، فوالد  ۱۸ــ تکيه گاه محور، آلومينيم 

۱۹ــ رابط، آلومينيم ۲۰ــ پيچ، فوالد  ۲۱ــ بدنه، برنز 

شکل ۲١ــ۱۱



  ۱۷۲  

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای جسم معرفی شده در شکل ۲٢ــ۱۱ سه نما رسم کنيد (مقياس ترسيم ۱:۱ است). نمای روبه رو کامل، 

تصويرهای افقی و نيم رخ، در نيم نما. نقشه اندازه گذاری شود.

شکل ۲٢ــ۱۱
جنس: آلومينيم                  نام: بدنه                   مقياس: ۱:۱                 برابر خواسته ها با اندازه گذاری



  ۱۷۳  

جانبی  کامل، افقی و  نمای روبه رو  کنيد.  اندازه گذاری  رسم و  مجددًا  نمای موجود از يک جسم را  ۲ــ سه 
نيم نما.

شکل ۲٣ــ۱۱
جنس: چدن                     نام: بدنه                     مقياس: ٢:١                     با اندازه گذاری 



  ۱۷۴  

۳ــ برای جسم موجود، سه نما رسم کنيد. از جلو نيم نما، از باال نيم نما، از چپ يک چهارم نما. الزم است 
نقشه به طور کامل اندازه گذاری شود.

                     تحقيق كنيد

۱ــ سه جسم را نام ببريد که دارای هر سه گونه ی تقارن باشند.
۲ــ آيا نمايی که دارای تقارن محوری است می تواند مربوط به جسمی باشد که در فضا دارای تقارن صفحه ای 

نيست؟

شکل ۲٤ــ۱۱
جنس: چدن                   نام: بدنه                   مقياس: ١:٢

مقياس رسم: ۱:۱                   با اندازه گذاری



  ۱۷۵  

فصل دوازدهم

تصوير مجّسم1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تصوير سه ُبعدی را شرح دهد.
۲ــ تصوير مجّسم ايزومتريک را معرفی کند.

۳ــ محورهای سه گانه را رسم کند.
۴ــ سه بعدی اجسام ساده را رسم کند.

۱ــ۱۲ــ تصوير مجسم
تصوير مجسم گونه ای از تصوير است که جسم را به صورت 
سه بعدی معرفی کند. پس يک راه برای نشان دادن جسم، استفاده 

از شکل مجسم خواهد بود (شکل ۱ــ۱۲).
درباره ی تصوير مجّسم می توان گفت:

۱ــ سه ُبعد جسم را معرفی می کند. پس درک آن ساده است 
و اين دليل مهمی برای استفاده از آن است.

۱ــ تصوير مجسم يا سه بعدی، اين اصطالح در مقابل Pictorial Projection به مفهوم تصوير منظری به کار برده می شود.

شکل ۱ــ۱۲ــ مدل

۲ــ شکل کلی قطعه برای هر کس قابل درک است.
جسمی  اگر  به ويژه  می رسد،  نظر  به  مشکل  آن  رسم  ۳ــ 

پيچيده باشد.
۴ــ خط ها در آن قابليت دسته بندی دارند (از جمله وجود 
داشتن سه دسته خط موازی در آن)، که باعث ساده تر شدن رسم 

آن خواهد شد.
در شکل ۲ــ۱۲، دسته بندی خط ها بهتر ديده می شود.

شکل ۲ــ۱۲



  ۱۷۶  

اگر نقطه ی A را مبنا بگيريم، سه  خط خارج شده از آن 
آن ها  موازات  به  ديگر  خط های  و  باشند  اوليه  خط  سه  می توانند 

خواهند بود. می توان آن ها را X، Y و Z ناميد.

۲ــ۱۲ــ ايزومتريک۱
تصويری است سه بعدی با مقياس برابر روی سه محور در 

اين سه بعدی، زاويه ی محورهای X و Y نسبت به يک خط راهنما، 
که با تی کشيده می شود، ۳۰ درجه است (شکل ۳ــ۱۲).

 b يا   a صورت  به  درجه   ۳۰ زاويه های  که  می شود  ديده 
می توانند رسم شوند که به ترتيب روش a را اروپايی و روش b را 

آمريکايی گويند. ما معموًال روش b را به کار می بريم.

شکل ۳ــ۱۲ــ محورها

Isometric :۱ــ ايزومتريک، هم مقياس
۲ــ می توانيد گونيا را به گونه ای قرار دهيد که ضلع بلند مدّرج به موازات X يا Y قرار گيرد.

۳ــ۱۲ــ ترسيم سه بعدی
مکعب  يک  که  است  آن  ترسيم  شروع  برای  راه  بهترين 
مستطيل فرضی را رسم کنيم. جسم بدون لقی در اين جعبه قرار 

می گيرد (شکل ۴ــ۱۲).

ابزارهای ما برای رسم اين جعبه، تی و گونيای ۳۰ درجه 
است که مطابق شکل ۵   ــ۱۲ آن ها را به کار می بريم۲.

شکل ۴ــ۱۲



  ۱۷۷  

شکل ۵      ــ۱۲ــ کاربرد گونيای ۳۰ درجه

۱ــ۳ــ۱۲ــ اندازه های جعبه: با توجه به شکل a ۶  ــ۱۲، اندازه های جعبه به ترتيب، ۳۰ ، ۳۲ و ۵۰ هستند.

شکل ۶       ــ۱۲

پس از انتخاب A، در جايی دل خواه ولی مناسب، محورها 
را رسم می کنيم (شکل b ۶  ــ۱۲). برای شروع رسم، خوب است 

چند نکته را در نظر داشته باشيم:
آن ها  از  کدام  هر  پس  دارد،  گوشه  هشت  ُبعدی  سه  ۱ــ 

می تواند در A قرار گيرد.

۲ــ بهتر است گوشه ای را در A قرار دهيم که با نماهای 
موجود، هماهنگی بيش تری داشته باشد.

انتخاب  را  مناسب تر  گوشه ی  b ۷ــ۱۲،  شکل  به  توجه  با 
کرديم.



  ۱۷۸  

شکل ۷ــ۱۲ــ ترسيم سه بعدی

 Yو X اکنون با رعايت موازی بودن خط ها با محورهای
و Z، نقطه های الزم را، با در نظر گرفتن اندازه ها، تعيين و سپس 
به هم وصل می کنيم. شکل های b و c و d، مراحل کار را نشان 
می دهند. در شکل ۸   ــ۱۲، سه بعدی تکميل شده است. می توان 

خط های اضافه راهم پاک کرد.

شکل ۸ ــ۱۲



  ۱۷۹  

۲ــ۳ــ۱۲ــ رسم خط شيب دار: از آن جايی که يک 
باشد،  موازی  نمی تواند   Z، Y، X محور  سه  با  شيب دار  خط 
راه ساده ی رسم آن اين است که دو نقطه ی ابتدا و انتهای آن 

شکل ۹ــ۱۲ــ رسم شيب

را تعيين کنيم و سپس، با يک لبه ی گونيا، آن ها را به هم وصل 
نماييم (شکل ۹ــ۱۲).



  ۱۸۰  

روشن است که برای تعيين نقطه های C و D، از مختصات 
آن ها استفاده می کنيم. در شکل ۱۰ــ۱۲ نمونه ی ديگری داده 

شده است.

شکل ۱۰ــ۱۲

به نمونه های ديگری در شکل ۱۱ــ۱۲ توجه کنيد.



  ۱۸۱  

۱ــ مهر چوبی ۲ــ پايه چوبی

۳ــ دم چلچله فوالد ۴ــ کشويی، آلومينيم

۵ ــ پايه بلور ۶ ــ پايه الستيک

شکل ۱۱ــ۱۲



  ۱۸۲  

۴ــ۱۲ــ رسم دايره
دايره در تصوير مجسم، به شرط آن که روی سطح شيب دار 
نباشد، به صورت نوعی بيضی درمی آيد، که آن را بيضی ايزومتريک 

می نامند. به شکل ۱۲ــ۱۲ نگاه کنيد.
دايره های موجود در اين جسم، در سطوح بدون شيب يعنی 

XOZ، XOY و ZOY قرار دارند. به عبارت درست تر می توان 

گفت با آن صفحات موازی اند.
برای رسم اين بيضی ها روش های مختلفی وجود دارد، که 

در اين کتاب تنها به بيان يک روش آن ها بسنده می شود.

۱ــ۴ــ۱۲ــ بيضی ايزومتريک: شکل a ۱۳ــ۱۲ يک مربع را معرفی می کند.

شکل ۱۲ــ۱۲ــ ديوارکوب چدن

شکل ۱۳ــ۱۲



  ۱۸۳  

24 محورها  13 و  در آن C، B، A و D، گوشه ها و خط های 
يا عمود منصف های اضالع اند. در شکل b ۱۳ــ۱۲، همين مربع به 
صورت يک لوزی در شرايط ايزومتريک ديده می شود. اکنون در 

اين مربع يک دايره در نظر می گيريم (شکل  a ۱۴ــ۱۲).
شکل b ۱۴ــ۱۲، لوزی را به همراه دايره، که به شکل بيضی 

درآمده است، نشان می دهد.

شکل ۱۴ــ۱۲

در  بيضی  يک  رسم  برای  کار:  روش  ۲ــ۴ــ۱۲ــ 
دايره  مشخص  مرکز  به  توجه  با  است،  کافی  ايزومتريک  شرايط 

يعنی O، شروع به کار کنيم (شکل ۱۵ــ۱۲).
ــ دو خط از O، موازی با محورهای مربوطه، به صورت 
13 و  خط محور رسم می کنيم و روی آن ها به ترتيب پاره خط های 

.(a شکل) 42 را برابر قطر دايره ی موردنظر جدا می کنيم
ــ از نقطه های ۱ ، ۲ ، ۳  و ۴ چهار خط به موازات محورها 

شکل ۱۵ــ۱۲



  ۱۸۴  

لوزی   ،D و   C، B، A نقطه های  آمدن  به دست  با  می کنيم.  رسم 
.(b شکل) محيطی بيضی ساخته می شود

ــ از B به ۳ و ۴ و از D به ۱ و ۲ وصل می کنيم. نقطه های 
.(c شکل) حاصل می شود n و m

ــ چهار کمان به مرکزهای m و n و B و D می زنيم. شکلی 
مرکزه  چهار  بيضی  شبه  آن  به  که  می شود،  ساخته  بيضی  به  شبيه 
می گويند (شکل d). شکل ۱۶ــ۱۲، سه شبه بيضی را بر بدنه ی 

يک مکعب درهر سه صفحه معرفی می کند.
صفحه ی  سه  هر  در  کار  روش  که  می بينيم  دقت  کمی  با 
مکعب، يک سان است شکل ۱۷ــ۱۲، نمونه ای از يک جسم ساده 

را، که دارای سوراخ دايره ای است، نشان می دهد.

شکل ۱۶ــ۱۲

شکل ۱۷ــ۱۲ــ بست آلومينيم



  ۱۸۵  

در شکل ۱۸ــ۱۲ نمونه های ديگری ديده می شود۱. با دقت در چگونگی ترسيم آن ها، نکته های قابل توجهی را به دست می آوريم.

۱ــ به دليل گستردگی مبحث تصوير مجسم ايزومتريک، در زمان ديگری، بار ديگر به آن خواهيم پرداخت.
شکل ۱۸ــ۱۲ــ سه بعدی های ساده

۱ــ استوانه ۲ــ مخروط

۳ــ منشور، استوانه ۴ــ مخروط ناقص

۵ ــ استوانه برش دار ۶ ــ لوله

۷ ــ بست ۸ ــ گوشه قائمه



  ۱۸۶  

توجه به روش کار در شکل ۱۹ــ۱۲ نيز مفيد خواهد بود.

شکل ۱۹ــ۱۲ــ سه بعدی اجسام ساده

۹ــ پايه برنز ۱۰ــ بست فوالد

۱۱ــ پايه چوب ۱۲ــ رابط پالستيک

۱۳ــ بست پالستيک ۱۴ــ رابط آلومينيم



  ۱۸۷  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ تصوير مجسم، تصويری است که جسم را به صورت سه بعدی معرفی می کند.
۲ــ به دليل مجسم بودن آن، دريافت های ما از آن زياد خواهد شد.

۳ــ برای رسم هر تصوير سه بعدی، نياز به سه محور مبناست.
۴ــ استفاده از جعبه ی محيطی، کار ترسيم سه بعدی را آسان تر می کند.

۵   ــ برای رسم خط شيب دار بايد دو نقطه از آن را تعيين کرد.
۶   ــ به کمک لوزی محيطی می توان شبه بيضی چهار مرکزه را رسم کرد.

                       خودآزمايی 

۱ــ تصوير مجسم را تعريف کنيد.
۲ــ توانايی سه بعدی چيست؟

۳ــ برای رسم يک سه بعدی نياز اوليه چيست؟
۴ــ جعبه ی محيطی چيست و چه مزّيتی دارد؟

۵   ــ برای رسم يک خط شيب دار در تصوير مجسم چه بايد کرد؟ (با رسم شکل)
۶   ــ با رسم شکل، چگونگی ترسيم شبه بيضی را در ايزومتريک شرح دهيد.

۷ــ جعبه ی محيطی برای اجسام داده شده در شکل ۲۰ــ۱۲ چه ابعادی دارد؟

            ارزش يابی عملی
۱ــ نمای ايزومتريک اجسام داده شده در شکل ۲۱ــ۱۲ را روی کاغذ سفيد يا کاغذ ايزومتريک۱ و با دست آزاد 

و با دقت مجددًا رسم کنيد.

۱ــ کاغذ ايزومتريک، کاغذ مدّرج مخصوص تصوير ايـزومتريـک است کـه نمونه ای از آن در پـايـان کتاب ضميمه است. اين کـاغذ دارای خط هـای ۳۰ درجه و درجـه بندی 
۵ ميلی متری است.



  ۱۸۸  

۱ــ مدل ۲ــ مدل

شکل ۲۰ــ۱۲ــ مدل از مواد مصنوعی

۳ــ مدل ۴ــ مدل

۵ــ مدل ۶ــ مدل



  ۱۸۹  
شکل ۲۱ــ۱۲ــ رسم سه بعدی با دست آزاد

۱ــ گوشه گونيايی ۲ــ واسطه

۳ــ بست ۴ــ قطعه ی اتصال

۵ ــ اتصال دهنده ۶ ــ رابط اتصال



  ۱۹۰  

۲ــ اجسام داده شده در شکل ۲۲ــ۱۲ را روی کاغذ سفيد و با استفاده از وسايل، با توجه به اندازه ها، رسم کنيد.

شکل ۲۲ــ۱۲ــ قطعه های ساده ی آلومينيمی

۷ــ گوشه نود درجه ۸ ــ موقعيت دهنده

۹ــ گوه ۱۰ــ پايه

۱۱ــ رابط ۱۲ــ کشويی



  ۱۹۱  

۳ــ اجسام داده شده در شکل ۲۳ــ۱۲ را، با توجه به اندازه ها، به صورت سه بعدی ايزومتريک رسم کنيد.

شکل ۲۳ــ۱۲ــ قطعه های ساده ی آلومينيمی

۱۳ــ بست ۱۴ــ واسطه

۱۵ــ بدنه ۱۶ــ بدنه

۱۷ــ اتصال دهنده ۱۸ــ مغزی



  ۱۹۲  

۴ــ با توجه به نماهای موجود از چند جسم، تصوير ايزومتريک رسم کنيد ( شکل ۲۴ــ۱۲).

شکل ۲۴ــ۱۲ــ قطعه های ساده آلومينيم

۱۹ــ استوانه ۲۰ــ واشر

۲۱ــ کشويی ۲۲ــ پايه

۲۳ــ رابط ۲۴ــ پايه



  ۱۹۳  

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا روش ديگری برای رسم بيضی در تصوير ايزومتريک وجود دارد؟
۲ــ يک تصوير مجسم ايزومتريک، را در چند حالت می توان رسم کرد؟

۳ــ با رسم يک جسم نمونه، روش های اروپايی و آمريکايی را مقايسه کنيد.



  ۱۹۴  

فصل سيزدهم

نقشه خوانی
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ نقشه خوانی را تعريف کند.
۲ــ اهميت  توانايی در نقشه خوانی را شرح دهد.

۳ــ مسئله ی اصلی در مجهول يابی را توضيح دهد.
۴ــ کاربرد خط ۴۵درجه را در مجهول يابی بيان کند.

۵   ــ روش ذهنی در مجهول يابی را بيان کند.
۶  ــ روش های مجهول يابی را به کمک ساخت جسم معرفی کند.

۷ــ استفاده از اختالف سطح را در مجهول يابی توضيح دهد.
۸   ــ روش های تجزيه را در مجهول يابی شرح دهد.

۹ــ روش کلی کار در نقشه خوانی را بيان کند.
۱۰ــ نمای مجهول اجسام را به دست آورد.

۱ــ۱۳ــ نقشه خوانی
يعنی درک جسم سه بعدی از روی نماهای دو بعدی

 b و   a  ،۱۳۱ــ شکل  به  نقشه:  خواندن  ۱ــ۱ــ۱۳ــ 
نگاه کنيد.

شکل ۱ــ۱۳ــ  a، ديوارکوب زاويه ای ــ b ،آموزشی.



  ۱۹۵  

اگر بتوانيم بدون اجرای هرگونه کار اضافی، تنها با دقت در 
نماهای موجود، شکل جسم و جزئيات آن را درک کنيم، می گوييم 

نقشه را خوانده ايم.
روشن است که اين نقشه خوانی، کار چندان ساده ای نيست. 
شده،  آشنا  نوشتن  و  خواندن  با  تازه  که  کسی  برای  که  همان گونه 
برای  نيست.  آسانی  کار  آن  نوشتن  يا  پيچيده  متن  يک  خواندن 
دقت های  و  زياد  تمرين های  نقشه،  خواندن  امر  در  شدن  ورزيده 

نما  دو  به  که  است  آن  تمرين ها  اين  از  يکی  است.  الزم  فراوان 
توجه کنيم و سپس با دقت در آن ها، و در نظر گرفتن حالت های 
را  سوم  نمای  آن  از  پس  و  کنيم  درک  را  جسم  شکل  گوناگون، 

به دست آوريم.
اندازه ها  انتقال  در  را  ما  درجه   ۴۵ خط  از  استفاده  البته 
 ،b و   a  ،۱۳۲ــ شکل  می کند.  کمک  سوم  نمای  حدود  تعيين  و 

اجرای کار را نشان می دهد.

شکل ۲ــ۱۳

از آن جايی که ما در اين مسير، نمايی را که موجود نبود 
به دست آورديم، در اصطالح می گويند، مجهول يابی کرده ايم. پس 

منظور از مجهول يابی، همان نقشه خوانی است.
اين که  به  توجه  با  مجهول يابی،  در  ورزيدگی  مسئله ی 
نقشه های صنعتی عمومًا به صورت «نما» هستند، اهميت بسياری 
ارتباط اند،  در  نقشه  با  که  کسانی  است  الزم  بنابراين،  دارد. 
جسم  شکل  به  نقشه ها،  ازروی  که  باشند  داشته  را  توانايی  اين 

پی ببرند.
اين  از  ما  اصلی  هدف های  کار:  روش  ۲ــ۱ــ۱۳ــ 

مبحث به طور خالصه به اين شرح است:
مشکل،  به  ساده  از  نقشه ها،  خواندن  روی  تمرين  با  ۱ــ 

ورزيدگی بيش تری در نقشه خوانی به دست آوريم.
۲ــ کم کم در خواندن نقشه روشی مناسب پيدا کنيم.

در اين جا توجه به يک نکته ی مهم الزم است. مجهول يابی، 
و  کنيم  حرکت  آن  طبق  ما  که  ندارد  روشن  و  دقيق  فرمول  يک 
نتيجه  به  می توان  ساده ای  روش های  با  ولی  برسيم۱.  جواب  به 
رسيد. پس، بايد با توجه به راهنمايی های زير، نهايت دقت را به 

کاربنديم.
۳ــ۱ــ۱۳ــ مسئله ی اصلی: با توجه به دو نمای موجود 
نمای سوم را به دست آوريد (شکل ۳ــ۱۳). در اين مثال نماهای 

روبه  رو و از باال داده شده است.

۱ــ اگر بخواهيم بگوييم که روش دقيق دارد، خطا نگفته ايم ولی اين کار تنها با داشتن آگاهی های زياد و قدرت استدالل باال امکان پذير است.



  ۱۹۶  

شکل ۳ــ۱۳ــ ليوان چينی

يا آن که با توجه به نماهای روبه رو و نيم رخ، نمای افقی را 
تعيين کنيد (شکل ۴ــ۱۳).

يا با توجه به دو نمای افقی و نيم رخ، نمای روبه رو را به دست 
آوريد (شکل ۵  ــ۱۳).

شکل ۴ــ۱۳ــ ليوان چينی

شکل ۵ ــ۱۳ــ ليوان چينی

آيا امکان دارد که با توجه به يک «نما» بتوان «نما»های ديگر 
مطابق  استوانه،  مانند  مورد جسمی  را به دست آورد؟ بله مثًال در 

شکل ۶   ــ۱۳، اين کار ممکن است.
درباره ی  ما  پيشين  آگاهی های  به  توجه  با  کار،  اين  البته 

استوانه، امکان پذير است.



  ۱۹۷  

شکل ۶ ــ۱۳ــ استوانه ی برش دار

۲ــ۱۳ــ روش های نقشه خوانی
استفاده از  مجهول، می توان ابتدا با  برای به دست آوردن 
خط ۴۵ درجه، سريعًا به اندازه ها و نقطه های مربوط به نمای مجهول 

دست يافت (شکل ۷ــ۱۳).

تا  کنيم  درک  را  جسم  جزئيات  بايد  بعد  به  مرحله  اين  از 
بتوانيم نقطه های درست را به هم وصل کنيم.

توجه  موجود  نمای  دو  به  ذهنی:  روش  ۱ــ۲ــ۱۳ــ 
کنيد (شکل ۸   ــ۱۳).

شکل ۸ ــ۱۳ــ آموزشیشکل ۷ــ۱۳ــ پايه ی فوالد



  ۱۹۸  

در آغاز، تنها يکی از نماها، مثًال روبه رو را در نظر می گيريم. 
اين نما می تواند مربوط به اجسام فراوانی باشد. تعدادی از آن ها 

را در ذهن خود مجسم می کنيم۱.

شکل ۹ــ۱۳ می تواند نماينده ی گروهی از آن چه که تصور 
کرده ايم باشد.

۱ــ اين کار فقط چند ثانيه وقت می گيرد و هم چنين تمرين خوبی برای تقويت تجّسم است. ضمنًا با توانايی تقريبی ای که در رسم سه بعدی داريم، ممکن است آن ها را با دست 
آزاد هم رسم کنيم.

شکل ۹ــ۱۳

مطابقت  افقی  نمای  با  کرده ايم  فکر  که  را  آن چه  اکنون 
می دهيم. در اين صورت، به زودی متوجه می شويم که کدام يک 

از آن ها با نمای افقی هم سازگاری دارد. سپس با چنين درکی، 
نمای سوم را کامل می کنيم (شکل ۱۰ــ۱۳).



  ۱۹۹  

شکل ۱۰ــ۱۳

 k، b، a ديده می شود که مسئله چند جواب دارد (موارد
(l و

جسم  زيادی  تعداد  کردن  تجسم  وجود  با  است  ممکن  آيا 
چيزی  چنين  بله  نرسيم؟  نتيجه  به  روبه رو،  نمای  خصوص  در 
امکان دارد. دراين صورت مجددًا بايد اجسام ديگری را تجسم 

نماييم.

نما  دو  اغلب  بله  برسيم؟  جواب  چند  به  است  ممکن  آيا 
کند.  معرفی  را  جسم  يک  جزئيات  تمام  قطعی  به طور  نمی تواند 
اين مطلب در مورد قطعه های صنعتی کم تر و در مورد نقشه های 
آموزشی بيش تر اتفاق می افتد. پس اگر دو نما واقعًا برای معرفی 
يک جسم کافی نباشد، امکان چند جوابی هست. به شکل ۱۱ــ۱۳ 

نگاه کنيد.

شکل ۱۱ــ۱۳

?



  ۲۰۰  

وجود  شده  گرد  گوشه های  آن  در  اگر  که  می شود  ديده 

يا  کردن  مجّسم  معنی  به  تجسم  تجّسم۱:  ۲ــ۲ــ۱۳ــ 
چيز  اين  است.  چيز  يک  عين  از  ذهنی  تصوری  آوردن  به دست 
می تواند يک مفهوم، يک فضای خاص، يک جسم موجود، يک 
طرح جديد يا يک جسم خيالی … باشد. دانشمندان برای تجسم 

در  افراد  اغلب  که  می دهد  نشان  تجربه  قايل اند.  زيادی  اهميت 
اين کار توانا هستند، البته در زمينه ای که به آن عالقه دارند. در 
موجود  جسم  يک  از  ذهنی  تصور  همان  مقصود  هم  نقشه کشی 
است که با نماهايش معرفی شده و در ابتدا ما تصوری سه بعدی از 

embodiment :۱ــ تجّسم

شکل ۱۲ــ۱۳ــ بست آلومينيمی

نداشته باشد، تنها يک پاسخ داريم (شکل ۱۲ــ۱۳).



  ۲۰۱  

آن نداريم. اين امر به قدرت تصور افراد بستگی دارد و به هر حال 
می توان آن را با تمرين تقويت کرد. در اين روش ما به طور همزمان 
روی هر دو تصوير فکر می کنيم و برداشت هايمان را جزء به جزء با 

هر دو تصوير مطابقت می دهيم، تا به نتيجه برسيم.
کوشش  روش  اين  در  قطعه:  ساختن  ۳ــ۲ــ۱۳ــ 
عملی  به طور  آن،  نماهای  به  توجه  با  را،  جسم  يک  که  می کنيم 
خمير  چوب،  فوم۱،  مثل  شکل پذير،  مواد  از  می توان  بسازيم. 
مجسمه سازی، … استفاده کرد. در هر مورد ابزار برش مناسب 

الزم است (شکل ۱۳ــ۱۳).
روش کار آن است که ابتدا متناسب با ابعاد اصلی جسم، 
يک قطعه يونوليت يا خمير مجسمه سازی را آماده کنيم. اگر آن 
را مانند جعبه ی محيطی در نظر بگيريم، می توانيم کم کم با برداشتن 

قسمت های اضافی، با ابزاری مثل سيم حرارتی، تيغ، چاقو، … 
به شکل تقريبی جسم برسيم۲. سپس با توجه به آن، نمای مجهول 

را رسم کنيم (شکل ۱۴ــ۱۳).

۱ــ فوم: (fume) که به طور معمول به آن يونوليت می گويند. 
۲ــ بسيار دقت شود که در موقع کار با ابزار تيز، حتمًا از ميز يا صفحه ی مخصوص استفاده شود. هرگز از ابزار نقشه کشی برای هدايت ابزار برنده استفاده نشود.

شکل ۱۳ــ۱۳ــ مدل

شکل ۱۴ــ۱۳ــ مرحله های ساخت يک مدل با استفاده از مواد مناسب مثل 
يونوليت يا خمير مجسمه سازی



  ۲۰۲  

ادامه ی شکل ۱۴ــ۱۳ــ مرحله های ساخت يک مدل با استفاده از مواد مناسب 
مثل يونوليت يا خمير مجسمه سازی

در  از  پس  که  کرد،  درست  هم  تکه تکه  را  جسم  می توان 
(شکل  آيد  به دست  اصلی  جسم  تکه ها،  آن  دادن  قرار  هم  کنار 

۱۵ــ۱۳).

شکل ۱۵ــ۱۳ــ ساخت جسم از چند تکه



  ۲۰۳  

کنيم  کوشش  باال،  مواد  از  استفاده  جای  به  است  ممکن 
سه بعدی جسم را با دست آزاد يا با وسيله رسم نماييم که باز هم 

به نتيجه خواهيم رسيد.

۴ــ۲ــ۱۳ــ اختالف سطح: برخورد دو صفحه ايجاد 
يک خط می کند۱ (شکل ۱۶ــ۱۳).

۱ــ به ياد داريم: خط از برخورد دو صفحه به وجود می آيد.
analysis :۲ــ تجزيه

شکل ۱۶ــ۱۳

چون دو صفحه ی P۱ و P۲ دارای شرايط يکسان نيستند، 
بهتر  عبارت  به  است.  اجتناب ناپذير  آن ها  بين  خط  يک  ايجاد 
يک  نماينده ی  نقشه،  در  موجود  خط  هر  بگوييم،  می توانيم 

اختالف ميان دو سطح است.
می گيريم  نظر  در  را  روبه رو  نمای  مثًال  نما،  يک  ابتدا  پس 

(شکل ۱۷ــ۱۳).

خط   P۲ و   P۱ بين  چون  می ناميم.   P۲ و   P۱ را  سطح  دو 
هست، پس آن ها با هم اختالف دارند. در اين جا شروع به بررسی 

می نماييم؛ برای نمونه:
ــ P۱ و P۲ صفحاتی هستند موازی با صفحه ی روبه روی 

تصوير، يعنی V ولی P۱ جلوتر است.

شکل ۱۷ــ۱۳

جلوتر   P۱ ولی   V با  موازی  هستند  صفحاتی   P۲ و   P۱ ــ 
است.

ــ P۱ با V موازی و P۲ شيب دار است. .....
بررسی  با  می کنيم.  مراجعه  افقی  نمای  به  بررسی ها  اين  با 
آن و مطابقت آن با تصورات خود، نتيجه گيری می کنيم. در شکل 

۱۸ــ۱۳ يکی از جواب ها به دست آمده است.

جواب های ديگری را هم می توان به دست آورد.

۳ــ۱۳ــ تجزيه۲
در اين روش می توان جزئی از يک جسم، مثل نقطه يا خط 
يا سطح يا حجم را در نظر گرفت و نمای سوم آن را به دست آورد. 

شکل ۱۸ــ۱۳



  ۲۰۴  

اين کار بايد گام به گام جلو رود تا همه ی جسم را شامل بشود. 

شکل ۱۹ــ۱۳

نظر  در  با  حال  اين  در  نقطه:  تجزيه ی  ۱ــ۳ــ۱۳ــ 
گرفتن تنها يک نقطه کار را شروع می کنيم (شکل ۲۰ــ۱۳).

يافت  خواهد  ادامه  نقطه ها  تمام  تصوير  تعيين  تا  کار  اين 

ولی باز هم برای رسيدن به پاسخ های درست، بی نياز از تجّسم و 
استدالل نخواهيم بود!

شکل ۲۰ــ۱۳

شکل ۱۹ــ۱۳ را در نظر می گيريم.



  ۲۰۵  

۲ــ۳ــ۱۳ــ تجزيه ی خط: در اين روش با در نظر گرفتن 

به اين روش آناليز خط هم می گويند.
۳ــ۳ــ۱۳ــ تجزيه ی سطح: آغاز کار در اين روش، 

در نظر گرفتن يک سطح است (شکل ۲۲ــ۱۳).

در  ما  اوليه ی  ادراکات  روش ها،  اين  در  که  است  روشن 
مورد چگونگی نقطه، خط و سطح اهميت زيادی دارد. از اين رو 

بايد آن ها را به درستی انتخاب کنيم.

شکل ۲۱ــ۱۳

شکل ۲۲ــ۱۳

تنها يک خط از جسم، کارمان را شروع می کنيم (شکل ۲۱ــ۱۳).



  ۲۰۶  

۴ــ۳ــ۱۳ــ تجزيه ی حجم: می توان جسم 
را به چند جسم فرعی تقسيم کرد و جزء به جزء جلو 

رفت. شکل ۲۳ــ۱۳ روش کار را نشان می دهد۱.

۱ــ احجام را می توان به صورت مثبت يا منفی در نظر گرفت. در صورت نياز، از استادان محترم خواهشمند است در اين باره بيش تر توضيح دهند.

شکل ۲۳ــ۱۳

۴ــ۱۳ــ نتيجه
توجه  شده  گفته  روش  هشت  مجموعه ی  به  دقت  با  اگر 
کنيد خواهيد ديد که آن ها به صورت های مختلف به هم وابسته اند. 
هرکدام به نوعی ما را کمک می کنند، اما هيچ کدام برای يک نفر، 
با قدرت تصور معمولی، جواب قطعی نيست.پس کوشش ما بايد 
آن باشد که با توجه به همه ی آن چه که گذشت، روشی برای کار 
خود به دست آوريم. اين امر هم با دقت در تمرين های ارائه شده 

حاصل خواهد شد.

۵  ــ۱۳ــ جمع بندی
را  نکته  چند  نقشه خوانی  در  توانايی  آوردن  به دست  برای 

بايد درنظر داشت:
الف ــ ابتدا نماها را با دقت بررسی می کنيم.

ب ــ برای رسيدن به پاسخ، روش های گفته شده را مرور 
می کنيم.

پ ــ به آرامی و با حوصله، پاسخ را رسم می کنيم.
ت ــ مسئله را از نظر داشتن جواب های ديگر هم بررسی 

می کنيم.
ث ــ کار تمرين را از ساده به مشکل شروع می کنيم.

ـ ممکن است برای يک نقشه، بارها مجبور به فکر کردن  جـ 
شويم (مثل هر مسئله ی ديگر).

ـ در هر بار بايد به دقت، اشکال و اشتباه خود را بررسی  چـ 
کنيم و دقت کنيم که در مسئله ی بعدی آن را تکرار نکنيم.

ح ــ هيچ کس نمی تواند بگويد که هر مجهولی را می تواند 
پيدا کند!

خ ــ ممکن است نقشه ای که برای يک نفر سخت است، 
برای ديگری ساده باشد. اين به نوع نگرش فرد به مسئله بستگی 

دارد.
به  ساده  از  روند  است  شده  کوشش  آينده،  تمرين های  در 
الزم،  کوشش  از  پس  را،  تمرينی  اگر  ولی  شود  رعايت  مشکل 
نمی توانيد حل کنيد، از آن رد شويد و پس از حل چند تمرين بعدی، 
دوباره به آن برگرديد. خواهيد ديد که برای شما ساده تر شده است. 

بعدها خواهيد ديد که نقشه های صنعتی خيلی ساده ترند.



  ۲۰۷  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ نقشه خوانی يعنی درک جسم سه بعدی از روی نماهای دو بعدی.
۲ــ نقشه های صنعتی عمومًا به صورت نما هستند و توانايی در درک آن ها يک اصل است.

۳ــ هر کس بايد روشی معين و کار شده، در نقشه خوانی داشته باشد.
۴ــ مجهول يابی را می توان با ساختن اجسام متعدد، فقط برای يک نما شروع کرد.

۵  ــ هر کس می تواند جسمی را در ذهن خود تجسم کند.

۶   ــ می توان برای مجهول يابی ابتدا سه بعدی را ساخت.
۷ــ هر خط در يک نقشه، نماينده ی يک اختالف است.

۸   ــ می توان از اختالف سطح برای مجهول يابی بهره گرفت.

۹ــ با روش های تجزيه و استدالل می توان مجهول يابی کرد.
۱۰ــ روش های تجزيه ی نقطه، خط، سطح و حجم در مجهول يابی اهميت دارند.

۱۱ــ تنها با تمرين، دقت و نتيجه گيری می توان در مجهول يابی ورزيدگی الزم را به دست آورد.

                       خودآزمايی 

۱ــ نقش خط ۴۵ درجه  در مجهول يابی چيست؟ با رسم شکل توضيح دهيد.
۲ــ چرا نقشه خوانی اهميت دارد؟

۳ــ آيا نقشه خوانی راه معين و ساده ای دارد؟
۴ــ مسئله ی اصلی در مجهول يابی چگونه مطرح می شود؟

۵  ــ در مورد روش ذهنی توضيح کامل بدهيد (با رسم شکل نمونه).
۶   ــ تجسم به چه مفهومی است و چگونه در مجهول يابی ما را کمک می کند؟

۷ــ آيا برای رسيدن به نمای مجهول می توان جسم را ساخت؟ چگونه؟
۸    ــ در مورد هر خط موجود در نقشه چه می توان گفت؟

۹ــ تجزيه در نقشه خوانی به چه مفهوم است و از آن چگونه استفاده می شود؟
۱۰ــ چند روش تجزيه داريم و هر کدام چگونه اند؟

۱۱ــ با رسم يک نقشه ی نمونه، چگونگی استفاده از تجزيه ی سطح را شرح دهيد.
۱۲ــ با رسم شکل نمونه، چگونگی استفاده از تجزيه ی حجم را شرح دهيد.

۱۳ــ از همه ی روش های مجهول يابی چه بايد به دست آوريم؟
۱۴ــ جمع بندی کلی خود را از چگونگی فکر کردن و نتيجه گيری برای مجهول يابی توضيح دهيد.



  ۲۰۸  

            ارزش يابی عملی
برای همه ی نقشه هايی که رسم می کنيد اندازه گذاری الزم نيست و خط های رابط پاک نشوند.

۱ــ در شکل ۲۴ــ۱۳، چند نما داده شده است. برای هر کدام ۴ جسم تصور کنيد. نماها را، نمای روبه رو 
فرض کنيد و تصاوير مجسم را با دست آزاد برای هر مورد رسم کنيد. توجه: دقت ترسيمی تمام تمرين های بعدی کافی 
 A۳ يا A۴ ،است. اين نقشه ها به هيچ عنوان نبايد دوباره رسم شوند، بلکه بايد از همه ی آن ها کپی روی کاغذ مناسب
قبًال تهيه و به صورت دفتر تمرين در اختيار هنرجويان قرار گيرد. تمرين ها نياز به اندازه گذاری ندارند. آن چه موردنظر 

است فقط مجهول يابی و رعايت اصول نقشه کشی است. کليه ی خطوط رابط نيز باقی خواهند ماند۱.

۱ــ زيرا در انتقال نقشه ها وقت زيادی صرف خواهد شد که می توان از آن استفاده ی بهتری کرد.



  ۲۰۹  
شکل ۲۴ــ۱۳

۱ ۲

۳ ۴

۵ ۶



  ۲۱۰  

۲ــ برای شکل های ۲۵ــ۱۳ تا ۲۸ــ۱۳ نمای نيم رخ را رسم کنيد. استفاده از وسايل به طور کامل الزم است.

شکل ۲۵ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۱ ۲

۴

۵ ۶

۳



  ۲۱۱  
شکل ۲۶ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۷ ۸

۱۰

۱۱ ۱۲

۹



  ۲۱۲  
شکل ۲۷ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۱۳ ۱۴

۱۶

۱۷ ۱۸

۱۵



  ۲۱۳  
شکل ۲۸ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۱۹ ۲۰

۲۲

۲۳ ۲۴

۲۱



  ۲۱۴  

۳ــ برای شکل های  ۲۹ــ۱۳ تا ۳۲ــ۱۳ نمای افقی را رسم کنيد.

شکل ۲۹ــ۱۳ــ مدل، نمای سوم

۲۵ ۲۶

۲۸

۲۹ ۳۰

۲۷



  ۲۱۵  
شکل ۳۰ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۳۱ ۳۲

۳۴

۳۵ ۳۶

۳۳



  ۲۱۶  
شکل ۳۱ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۳۷ ۳۸

۴۰

۴۱ ۴۲

۳۹



  ۲۱۷  
شکل ۳۲ــ۱۳ــ مدل آموزشى، نماى سوم

۴۳ ۴۴

۴۶

۴۷ ۴۸

۴۵



  ۲۱۸  

۴ــ براى شکل هاى ۳۳ــ۱۳ تا ۳۶ــ۱۳ نماى روبه رو را رسم کنيد.

شکل ۳۳ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۴۹ ۵۰

۵۲

۵۳ ۵۴

۵۱



  ۲۱۹  
شکل ۳۴ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۵۵ ۵۶

۵۸

۵۹ ۶۰

۵۷



  ۲۲۰  
شکل ۳۵ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۶۱ ۶۲

۶۴

۶۵ ۶۶

۶۳



  ۲۲۱  
شکل ۳۶ــ۱۳ــ مدل، نماى سوم

۶۷ ۶۸

۷۰

۷۱ ۷۲

۶۹



  ۲۲۲  

۵   ــ نماى سوم را براى جسم داده شده در شکل ۳۷ــ۱۳ رسم کنيد.قبًال کپى تهيه شود و کار روى آن انجام 
شود.۱

شکل ۳۷ــ۱۳
جنس: آلومينيم                       نام: پايه

مقياس: ۱:۱                          تنها ترسيم نماى سوم

۱   ــ براى جلوگيرى از اتالف وقت در انتقال نقشه هاى مشخص شده در کتاب، مى توان کپى آن ها را روى کاغذى که داراى کادر وجدول نيز هست تهيه 
کرد. اين کار مى تواند قبًال به صورت يک مجموعه نقشه به راهنمايى استاد صورت پذيرد.



  ۲۲۳  

۶   ــ نماى سوم را براى شکل ۳۸ــ۱۳ رسم کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۳۸ــ۱۳
نام: پايه  جنس: چدن 

تنها ترسيم نماى جانبى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۲۴  

۷ــ از اجسامى فقط يک نما داريم. دو نماى ديگر را رسم کنيد (شکل ۳۹ــ۱۳ و ۴۰ــ۱۳). با تهيه ى کپى 
 .A۴ براى هرنما برروى يک برگ

شکل ۳۹ــ۱۳ 
جنس: فوالد 

نام: بوش 
مقياس: ۱:۱

فقط ترسيم دو نماى ديگر

شکل ۴۰ــ۱۳ 
جنس: فوالد 

نام: بوش 
مقياس: ۱:۱

رسم دو نماى ديگر



  ۲۲۵  

۸    ــ سه نما از اجسامى ساده در شکل ۴۱ــ۱۳ داده شده است، که برخى از آن  ها ناقص اند. خط هاى جا   افتاده 
را رسم کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۱ــ۱۳ــ تکميل کردن نماها

۱ ۲

۳ ۴

۵ ۶



  ۲۲۶  

۹ــ نماى سوم را به همراه تصوير مجسم ايزومتريک، از شکل ۴۲ــ۱۳، رسم کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۲ــ۱۳
نام: پايه  جنس: چدن 

رسم نماى سوم و رسم نماى ايزومتريک مقياس: ۱:۱ 



  ۲۲۷  

 .A۴ ۱۰ــ نماى سوم را براى شکل ۴۳ــ۱۳ رسم کنيد. با تهيه ى کپى، هر مورد بر روى يک برگ

۱۱ــ سه نماى موجود را در شکل ۴۴ــ۱۳ و ۴۵ــ۱۳ کامل کنيد.با تهيه ى کپى، هر مورد بر روى يک برگ 
 .A۴

شکل ۴۳ــ۱۳
نام: پايه  جنس: چدن 

فقط نماى سوم مقياس: ۱:۱ 

شکل ۴۴ــ۱۳ 
جنس: چدن 

نام: راهنماى زاويه اى 
مقياس: ۱:۱

تنها نماها کامل شود



  ۲۲۸  

شکل ۴۵ــ۱۳
نام: بلوک نگهدارنده  جنس: چدن 

تکميل نماها مقياس: ۱:۱ 



  ۲۲۹  

۱۲ــ در شکل ۴۶ــ۱۳، نماى از جلو کامل است. نماى افقى آن را کامل کنيد و نماى سوم را نيز به دست 
آوريد.

شکل ۴۶ــ۱۳
نام: تکيه گاه کشويى  جنس: آلومينيم 

تکميل نماى افقى رسم نماى سوم مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۰  

۱۳ــ نماى سوم براى شکل ۴۷ــ۱۳ را به دست آوريد. توجه کنيد که نماى روبه رو نيز بايد کامل شود.

شکل ۴۷ــ۱۳
نام: جداساز  جنس: چدن 

تکميل نماى روبه رو رسم نماى جانبى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۱  

۱۴ــ نماى سوم براى شکل ۴۸ــ۱۳ را تعيين کنيد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۸ــ۱۳
نام: اهرم  جنس: چدن 

رسم نماى سوم مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۲  

۱۵ــ نماى سوم را براى شکل ۴۹ــ۱۳ تا ۵۱ــ۱۳ به دست آوريد. قبًال کپى تهيه شود.

شکل ۴۹ــ۱۳
نام: مدل  جنس: چوب 

رسم نماى افقى مقياس: ۱:۱ 

شکل ۵۰ ــ۱۳
نام: گونيايى  جنس: چدن 

فقط رسم نماى افقى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۳  

شکل ۵۱ ــ۱۳
نام: روبند  جنس: چدن 

رسم نماى افقى مقياس: ۱:۱ 



  ۲۳۴  

۱۶ــ نماهاى نيم رخ چپ و راست را براى شکل ۵۲ ــ۱۳ رسم کنيد. تصوير روبه رو نيز کامل شود. قبًال کپى 
تهيه شود.

شکل ۵۲ ــ۱۳
مقياس: ۱:۱ جنس: چدن      نام: پايه 

رسم نماى جانبى ديد از راست تکميل نماى روبه رو



  ۲۳۵  

                     تحقيق كنيد

۱ــ نماى روبه رو و نماى افقى جسمى را به دل خواه در فرجه ى سوم رسم کنيد و سپس براى آن نماى سوم را 
تعيين کنيد. آيا روش کار تفاوتى دارد؟ 

۲ــ به نظر شما کدام يک از روش هاى گفته شده براى مجهول يابى بهتر مى تواند ما را به جواب برساند؟
۳ــ آيا بدون استفاده از عالئم، فقط يک نما مى تواند معرف يک جسم مشخص باشد؟

                     برای مطالعه

در شکل هاى ۵۳   ــ۱۳ تا ۵۶    ــ۱۳ تعدادى نقشه معرفى شده اند، که نماى سوم آن ها بايد معين شود. بيش تر آن ها 
نقشه هاى معروفى هستند. در صورت تمايل به حل آن ها، قبًال کپى تهيه شود.



  ۲۳۶  
شکل ۵۳ ــ۱۳

۷۳ ۷۴

۷۶

۷۷ ۷۸

۷۵



  ۲۳۷  
شکل ۵۴ ــ۱۳

۷۹ ۸۰

۸۲

۸۳ ۸۴

۸۱



  ۲۳۸  
شکل ۵۵ ــ۱۳

۸۵ ۸۶

۸۸

۸۹ ۹۰

۸۷



  ۲۳۹  
شکل ۵۶ ــ۱۳

۹۱ ۹۲

۹۴

۹۵ ۹۶

۹۳



    ٢٤٠    

۱ــ۱۴ــ برش ساده
هر قطعه ممکن است عالوه بر شکل بيرونی خود، دارای 
بخش های داخلی باشد. نقشه بايد به خوبی بتواند هر دو قسمت را 

معرفی کند. به شکل ۱ــ۱۴ نگاه کنيد.
گرچه اين نماها جسم را به خوبی معرفی می کنند، اما به دليل 

وجود خط چين زياد، درک آن کمی مشکل است.
به  که  دارد  وجود  «برش»  نام  به  ابزاری  نقشه کشی  در 
کمک آن می توان قسمت های غيرقابل ديد را در نماها به صورت 
ديد  خط های  به صورت  خط چين ها  آن که  نتيجه  درآورد.  ديد 

درمی آيند.

فصل چهاردهم

برش1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش و ارزش آن را در نقشه شرح دهد.
۲ــ چگونگی رسم هاشور و انواع آن را معرفی کند.

۳ــ برش را برای قطعات با جنس های مختلف اجرا کند.

شکل ۱ــ۱۴ــ بدنه ی شير آب برنزی

coupe فرانسه ،section :۱ــ برش



    ٢٤١  

درنتيجه  است.  شده  برداشته  جسم  اين  از  قسمت هايی 
بخش هايی، که به طور معمول قابل ديد نبود، اکنون ديده می شود. 
با رسم نما از باقی مانده، تصوير قوی تری خواهيم داشت. به طور 

خالصه:

ــ برش، قسمت های نديد را در حالت ديد قرار می دهد.
ــ به کمک برش، نقشه ساده تر می شود.

ــ به کمک برش، از خط چين کم تر استفاده می شود.
در شکل ۳ــ۱۴ قطعه ای ديده می شود.

شکل ۲ــ۱۴ــ بدنه ی بريده شده ی شير آب برنزی

شکل ۳ــ۱۴ــ درپوش آلومينيمی 

۱ــ۱ــ۱۴ــ تعريف: برش در نقشه ابزاری است برای 
نمايش قسمت های نديد. به شکل ۲ــ۱۴ نگاه کنيد.
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آن را از روی صفحه ی تقارن می بريم. اکنون، دو نيمه ی 
فرضی  به طور  يا  برمی داريم  را  جلويی  قسمت  که  داريم،  مساوی 

حذف می کنيم. دقت کنيد:
برش عملی است فرضی که می تواند در يک نما يا چند نما، 

۴ــ۱۴  شکل  صورت  به  به دست آمده  نمای  شود.  انجام  همزمان 
است.

برای مشخص شدن جاهايی که با اّره ی فرضی بريده شده، از 
خط هايی نازک و موّرب به نام هاشور۱ استفاده شده است.

hatch :۱ــ هاشور

شکل ۴ــ۱۴

۲ــ۱ــ۱۴ــ مسير برش: مسير فرضی اره را برای برش، 
در نما با خطی معين به نام خط برش نمايش می دهيم.

اين خط در حقيقت تصوير خط تقارن است، که به صورت 
خط محور درمی آيد. هر مسير برش را بايد نام گذاری کرد؛ مانند 

B-B ،A-A، … (شکل ۵  ــ۱۴).

صفحه ی  است،  معروف  ساده  برش  به  که  برش،  اين  در 
موازی   P و   H ،V تصوير  صفحه های  از  يکی  با  برش  فرضی 

خواهد بود. درنتيجه:
ـ اگر صفحه ی برش موازی با V باشد، مسير برش در  الفـ 

نمای افقی و خود برش در نمای روبه رو رسم می شود.
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  H با  موازی  برش  صفحه ی  اگر  ــ  ب 
باشد، مسير برش در نمای روبه رو، و خود   برش 

در نمای از باال رسم می شود.
 P با  موازی  برش  صفحه ی  اگر  ــ  پ 
باشد، مسير برش در نمای روبه رو و خود   برش 
در نمای از چپ رسم می شود. در شکل ۶  ــ۱۴ 

هر سه نما برش خورده اند۱.

شکل ۵ ــ۱۴ــ درپوش آلومينيمی

شکل ۶ ــ۱۴ــ محفظه ی پالستيک

برش

برش  کلمه ی  آوردن  از  شکل  اين  در  ۱ــ 
خودداری شده و تنها نام برش، مانند A-A نوشته شده 

است.
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دقت شود که مسير برش همان خط محور معمولی است 
که فقط دو سر آن، مطابق شکل، با خط پهن رسم می شود. اگر 
که  انتهايی،  قسمت های  طول  باشد،   ۰/۵ ما  نقشه ی  اصلی  خط 
بود.  خواهد   ١٤ تا   ١٢ حدود  شده اند،  معرفی   A-A به صورت 
فلش  است.  آن  نقطه ی  و  کوتاه  پاره خط  دو  به  مربوط  طول  اين 

کمی قوی تر و نزديک به انتهای بيرونی است. کوشش می شود که 
پاره خط های پهن در بيرون از تصوير باشند. فلش، جهت نگاه به 
نيمه ی بريده شده را، نشان می دهد، بلندی حروف ١٠ برابر پهنای 
خط اصلی است و با همان پهنا نوشته خواهد شد١. به نمونه ای 

ديگر توجه کنيد (شکل ۷ــ۱۴).

شکل ۷ــ۱۴ــ قطعه ی فرضی

نام برش در نمای هاشورخورده و در جای مناسب نوشته 
می شود. در اين برش ديده می شود که برخی از خط ها، که قبل از 
برش ديده می شدند، در  اثر برش به نديد تبديل شده اند. اگر حذف 
خط چين ها برای درک نقشه ايجاد مشکل نکند، می توان آن ها را 

حذف کرد٢ (شکل ۸     ــ۱۴).
خط چين  رسم  از  برش  خورده  تصوير  در  معموًال  پس، 
(شکل  باشد  ضروری  آن  رسم  آن که  مگر  می شود،  خودداری 

۹ــ۱۴).

١ــ حروف نام برش مانند شکل در دو انتهای مسير برش نوشته می شود (تا حد ممکن). برای آگاهی بيش تر به استاندارد ISO128-  40 نگاه کنيد.
٢ــ اگر در نقشه ای مانند شکل۷ــ۱۴ چند نما در برش باشند، بهتر است که جهت  هاشور در همه ی نماهای برش خورده يکی باشد و فاصله ی خطوط هاشور هم يکسان. ولی اگر 

جهت هاشور يا فاصله ی خط های هاشور در يکی از نماها، مثًال جانبی فرق کند، اشکالی ندارد.
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شکل ۸ ــ۱۴ــ درپوش آلومينيمی

شکل ۹ــ۱۴ــ درپوش چدنی
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 آيا برش فقط از سطح تقارن زده می شود؟
 همان گونه که قبًال ديديم.

خير. در صورت نياز می توان برش را در هر جا رسم کرد. 
شکل ۱۰ــ۱۴ نمونه ی ديگری را نشان می دهد.

شکل ۱۰ــ۱۴ــ نگهدارنده ی ابزار فوالد

آيا در نيم نما می توان از برش استفاده کرد؟
 بله، نيم نما می تواند در برش باشد (شکل ۱۱ــ۱۴).

شکل ۱۱ــ۱۴ــ پايه ی محور چدن
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۲ــ۱۴ــ هاشور
فرضی  اّره ی  به وسيله ی  که  جاهايی،  مشخص کردن  برای 

بريده شده است، از هاشور استفاده می شود (شکل ۱۲ــ۱۴). 

برای رسم درست هاشور به نکته های زير توجه کنيد:
الف ــ زاويه ی هاشور ۴۵ درجه۱ و خط آن، خط نازک 

است.
ب ــ جهت هاشور، معموًال از چپ و پايين به سمت باال 

و راست است.

جهت عکس آن هم ممکن است.
ــ هاشور معموًال بايد به خط اصلی تمام شود.

ــ هاشور از خط اصلی عبور نمی کند.
سطح،  اندازه ی  به  توجه  با  هاشور،  خط های  فاصله ی  ــ 
  A۳ و A۴ می تواند از ۱ تا ۱۰ ميلی متر تغيير کند ولی در نقشه های

حدود ۲ تا ۳ ميلی متر هم مناسب است.
ــ اگر سطح هاشور بزرگ باشد، يا محدود نباشد، می توان 

هاشور را ناقص زد (شکل ۱۳ــ۱۴).
جهت  می توان  شوند،  بريده  هم  کنار  در  قطعه  چند  اگر  ــ 

هاشور و فاصله ی  آن ها را تغيير داد (شکل ۱۴ــ۱۴).
در شکل ۱۵ــ۱۴ نمونه ای از نحوه ی رسم هاشور برای 
يک قوطی ديده می شود، در اين جا، با توجه به جنس پالستيک 

هاشور زده شده است.

شکل ۱۲ــ۱۴ــ رسم هاشور

۱ــ در اين مورد از زاويه های ديگری هم استفاده می شود، که بعدها درباره ی آن ها توضيح داده می شود. 

شکل ۱۴ــ۱۴

شکل ۱۳ــ۱۴

شکل ۱۵ــ۱۴ــ قوطی کرم پالستيکی 
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ــ اگر نياز باشد، در هاشور می توان اندازه گذاری هم کرد 
(شکل ۱۶ــ۱۴).

توجه: هاشور هرگز به خط چين تمام نمی شود! چرا؟
۱ــ۲ــ۱۴  گونه های ديگر هاشور: هاشوری که گفته 
شد، به طور معمول مربوط به فوالد، چدن و فلزهای ديگر است. 
ولی بسياری از استانداردهای ملی و نيز کارخانه های سازنده ی مواد 
گوناگون، به استفاده از هاشور با طرح های ديگر، تمايل دارند. اين 
مصنوعی و … دارای اهميت است.  نرم،  امر به   ويژه برای مواد 
در جدول ۱ــ۱۴ برخی از هاشورهای ويژه، که کاربرد بيش تری 

۱ــ برش برای مواد مختلف فاقد استاندارد جهانی است. 

شکل ۱۶ــ۱۴

جدول ۱ــ ۱۴ــ مربوط به هاشور مواد مختلف در نقشه های مکانيک 

دارند، داده شده است۱.

بتن

بتن مسلح

آجر

مايعات

آجر نسوز ــ آجر ضد اسيد

خاک

فوالد ـ فلزات سخت ـ 
چدن

غيرفلزات به استثنای آنها که 
در جدول هست و همچنين 
برخی فلزات نرم مثل روی 

و سرب.

شيشه و ساير  اجسام شفاف

چوب در جهت الياف

چوب در مقطع 

شن و ماسه
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۳ــ۱۴ــ برش های نازک
اگر ضخامت قطعه ی مورد برش کم باشد، می توان آن را به 

۴ــ۱۴ــ قطعه ی مجاور
يک قطعه ی فرعی است که برای نشان دادن ارتباط آن همراه 
قطعه يا قطعه های اصلی رسم می شود. شکل ۱۸ــ۱۴، يک قطعه ی 

مجاور را معرفی می کند.

جای هاشور  زدن، که مشکل است، سياه نمود. در شکل ۱۷ــ۱۴ 
چند نمونه ديده می شود.

دو  و  خط  با  مجاور  قطعه ی  می شود،  ديده  که  همان گونه 
برش  مجاور می تواند در  قطعه ی  رسم شده است.  نازک  نقطه ی 

هم رسم شود (شکل ۱۹ــ۱۴).
به چگونگی هاشور برای قطعه ی مجاور دقت کنيد.

شکل ۱۷ــ۱۴ــ a ،تيرآهن ــ b ، ليوان بلور ــ c ،ظرف بلور

شکل ۱۹ــ۱۴ــ قطعه ی مجاور در مدل و ماهيچهشکل ۱۸ــ۱۴ــ قطعه ی مجاور
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۵  ــ۱۴ــ جزء حذف شده
جزئی است که در  اثر برش حذف می شود. اگر حذف اين 
جزء برای درک نقشه ايجاد ابهام کند، می توان آن را با خط و دو 

نقطه ی نازک رسم نمود(شکل ۲۰ــ۱۴). 
روی جزِء حذف شده، می تـوان انـدازه گـذاری هـم نمـود 

(شکل ۲۱ــ۱۴).
را  برش خورده  نقشه ی  از  ديگر  نمونه ای  ۲۲ــ۱۴  شکل 
معرفی می کند. در اين برش، سه نمای روبه  رو، از چپ و از راست 

ديده می شود.

شکل ۲۱ــ۱۴ــ اندازه گذاری روی جزء حذف شدهشکل ۲۰ــ۱۴ــ جزء حذف شده

شکل ۲۲ــ۱۴ــ بدنه ی آلومينيمی
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ برش در نقشه، ابزاری است برای نمايش قسمت های نديد.
۲ــ به کمک برش می توان نقشه را ساده تر و ميزان درک آن را بيش تر کرد.

۳ــ مسير برش با خط نماينده ی برش رسم و نام گذاری می شود.
۴ــ در برش ساده، اّره ی فرضی، موازی با يکی از صفحه های تصوير حرکت می کند.

۵  ــ در «نيم نما» هم می توان از برش استفاده کرد.
۶  ــ زاويه ی هاشور ۴۵ درجه، دارای خطی نازک است و هرگز به خط چين تمام نمی شود. 

۷ــ معموًال از خط چين های غيرضروری در برش استفاده نمی کنند.
۸   ــ معموًال مقاطع نازک را سياه می کنند.

۹ــ قطعه ی مجاور، با خط و دو نقطه رسم می شود.
۱۰ــ قسمت های حذف شده را، در صورت لزوم، می توان با خط و دو نقطه رسم کرد.

                       خودآزمايی 

۱ــ دليل استفاده از برش چيست؟
۲ــ برش را تعريف کنيد.

۳ــ آيا به کمک برش فقط قسمت های داخلی را در معرض ديد قرار می دهند؟
۴ــ آيا برش فقط روی يک نما اجرا می شود؟

۵  ــ هاشور چيست و چرا از آن استفاده می شود؟
۶   ــ مسير و نام گذاری برش چگونه تعيين می شود؟ با رسم شکل توضيح دهيد.

۷ــ وضعيت خط چين در يک تصوير برش خورده چيست؟
۸   ــ آيا نمای نامتقارن را می توان برش زد؟ با رسم شکل توضيح دهيد.

۹ــ پنج مورد از قواعد مربوط به رسم درست هاشور را بگوييد.
۱۰ــ سه مورد از هاشور برای مواد مختلف را رسم کنيد.

۱۱ــ با رسم شکل در مورد چگونگی نمايش قطعه ی مجاور توضيح دهيد.
۱۲ــ جزِء حذف شده چيست و در صورت لزوم چگونه نمايش داده می شود؟
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            ارزش يابی عملی
۲۳ــ۱۴).  (شکل  برش  بدون  باال  از  و  برش  در  روبه رو  کنيد.  رسم  تصوير  دو  جلو،  از  ديد  به  توجه  با  ۱ــ 

اندازه گذاری الزم نيست. 

شکل ۲۳ــ۱۴
نام: بدنه  جنس: چدن 

نمای روبه رو در برش ديد از باال مقياس: ۱:۱ 
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۲ــ با توجه به ديد از جلو، دو تصوير رسم و اندازه گذاری کنيد. از جلو بدون برش، از باال در برش (شکل 
۲۴ــ۱۴).

شکل ۲۴ــ۱۴
جنس: پالستيک                       نام: بست                         مقياس: ۱:۱

نمای روبه رو، نمای افقی در برش، اندازه گذاری
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(شکل  اندازه گذاری  بدون  نيم نما  به صورت  باال  از  برش،  در  جلو  از  کنيد.  رسم  را  موجود  نمای  دو  ۳ــ 
۲۵ــ۱۴).

شکل ۲۵ــ۱۴
جنس: چدن                  نام: پايه                  مقياس: ۱:۱
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۴ــ اگر جنس قطعه ی موجود از باکاليت باشد، سه نما از آن، هرسه در حالت برش، بدون اندازه گذاری رسم و 
نام گذاری کنيد (شکل ۲۶ــ۱۴).

شکل ۲۶ــ۱۴
نام: نگهدارنده ی عايق  جنس: باکاليت 

سه نما در برش مقياس: ۱:۱ 
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۵  ــ دو نما از قطعه ای داده شده است. برای آن، نمای از جلو را در برش، ديد از باال را در نيم نما و ديد از چپ 
را در نيم نما و برش، رسم و اندازه گذاری کنيد (شکل ۲۷ــ۱۴).

شکل ۲۷ــ۱۴
جنس: آلومينيم                نام: بدنه                 مقياس: ۱:۱
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۶  ــ قطعه ی مخروطی، مطابق شکل ۲۸ــ۱۴، موجود است، که آن را يک قطعه ی مجاور در نظر می گيريم.

اين مخروط بايد در قطعه ی داده   شده، در شکل ۲۹ــ۱۴، قرار گيرد.
نمای از جلوی مجموعه را در حالت برش و نمای از راست را رسم کنيد. اندازه گذاری کامل الزم است.

شکل ۲۸ــ۱۴
جنس: فوالد                    نام: مخروط                 مقياس: ۱:۱

شکل ۲۹ــ۱۴
جنس: فوالد                    نام: کالهک                     مقياس: ۱:۱
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۷ــ برای قطعه ی معرفی شده در شکل ۳۰ــ۱۴ سه نما رسم کنيد. از جلو و از راست در برش، از باال بدون 
برش. آيا اگر در هر سه نما خط چين نگذاريم، اشکالی ايجاد خواهد شد؟

شکل ۳۰ــ۱۴
جنس: چدن                   نام: بست                   مقياس: ۱:۱ 
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ـ قطعه ای دارای جداره ی نازک از ورق فوالدی، در شکل ۳۱ــ۱۴، معرفی شده است. نمای روبه رو را در  ۸   ـ 
برش و نمای جانبی را در نيم نما و برش، رسم کنيد. 

در صورت نياز، يک نمای ناقص برای تصوير افقی در نظر بگيريد.

شکل ۳۱ــ۱۴
جنس: فوالد  ورق                نام: شاسی منگنه                مقياس: ۱:۱

R2 گوشه های داده نشده
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قطعه ی  برش،  بدون  برش خورده و افقی  روبه روی  نمای  دو  با  شده، فقط  حذف  جزِء  قانون  از  استفاده  با  ۹ــ 
داده شده را معرفی و اندازه گذاری کنيد (شکل۳۲ــ۱۴).

شکل ۳۲ــ۱۴
جنس: آلومينيم                 نام: پايه                    مقياس: ۱:۱  
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و  رسم  را  شده  داده  جسم  از  کاملی  نقشه ی  ضروری،  نماهای  تعداد  و  الزم  برش های  تعيين  از  پس  ۱۰ــ 
اندازه گذاری کنيد (شکل ۳۳ــ۱۴).

شکل ۳۳ــ۱۴
جنس: آلومينيم                نام: بدنه ی نگهدارنده                 مقياس: ۱:۱
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                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان نقشه ای را بدون خط چين ولی به کمک برش رسم کرد؟
۲ــ آيا می توان نمای يک چهارم را در برش رسم کرد؟

۳ــ آيا می توانيد گروهی از قطعات را، که شامل برش های نازک اند، نام ببريد؟
۴ــ به نظر شما برش های عرضی از تيرهای آهنی، پروفيل ها و ورق ها چگونه بايد نمايش داده شوند؟
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فصل پانزدهم

نمايش دندانه1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ چگونگی نمايش دندانه را شرح دهد.
۲ــ چگونگی نام گذاری پيچ را بيان کند.

۳ــ ميله های دندانه شده و سوراخ های مهره شده را رسم کند.

۱ــ۱۵ــ پيش گفتار
همان گونه که می دانيد برای اتصال دو يا چند قطعه به هم، 
روش های گوناگون وجود دارد. از ميان آن ها يکی هم اتصال به 

کمک پيچ و مهره است (شکل ۱ــ۱۵).
برخی از پيچ ها برای اتصال و برخی برای انتقال قدرت و 
حرکت مورد استفاده قرار می گيرند (شکل ۲ــ۱۵). گاهی مهره ی 
می رود  کار  به  پيش ساخته  و  جدا  قطعه ی  يک  به صورت  اتصال 
و گاهی ناگزير در بدنه ی قطعه سوراخی را ايجاد و آن را دندانه 

می کنند (شکل ۳ــ۱۵).
به اين ترتيب، زمانی که پيچ يا مهره جزئی از يک قطعه است، 

tooth :۱ــ دندانه
thread :۲ــ پيچ

بايد در نقشه نمايش داده شود. به همين دليل ضرورت دارد در اين جا 
به چگونگی نمايش آن بپردازيم.

ثابت  گام  با  مارپيچ،  است  شياری  پيچ۲:  ۱ــ۱ــ۱۵ــ 
روی يک استوانه يا مخروط (شکل ۴ــ۱۵).

۲ــ۱ــ۱۵ــ ساخت پيچ: پيچ به اين ترتيب ايجاد می شود 
که يک ميله ی استوانه ای يا مخروطی با سرعت ثابت می چرخد و 
(شکل  می خراشد  را  آن  ثابت  خطی  سرعت  با  متحرکی  همزمان 

۵  ــ۱۵).
(شکل  است  حديده  از  استفاده  پيچ  ساخت  روش  يک 

۶  ــ۱۵).
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شکل ۱ ــ۱۵ــ تکيه گاه ميله، ياتاقان چدنی         

درپوش

پايه

واشر

مهره 
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شکل ۲ ــ۱۵ ــ مواردی از کاربرد پيچ 

راهنما

پيچ اصلی 
پرس دستی

پيچ اصلی در پولی کش

پيچ در گيره ی دستی 

شکل ۳ ــ۱۵

پيچ

واشر

درپوش

پايه

1

9

8

765432
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شکل ۴ ــ۱۵   

شکل ۵ ــ۱۵ــ چگونگی تراشيدن يک پيچ روی دستگاه تراش

شکل ۶ ــ۱۵

حديده 
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اجزای يک پيچ را در شکل ۷ــ۱۵ می بينيد.
برای ساخت يک پيچ بايد ابتدا ميله را نزديک به اندازه ی 
شکل  طبق  کرد.  ايجاد  دندانه  آن  روی  سپس  و  کرد  آماده  نامی 
در  پيچ  حقيقی  شکل  ترسيم  که  می شود،  ديده   a حالت  ۸    ــ۱۵، 
نقشه مشکل است، در اين صورت، مانند شکل b، که يک شکل 

قراردادی است، رسم خواهد شد۱.

اضافه می شود که:
ــ قطر خارجی يا قطر نامی پيچ با خط اصلی رسم می شود.

ــ قطر داخلی پيچ با خط نازک نمايش داده می شود.
ــ انتهای دندانه با يک خط اصلی محدود می شود.

ــ تيزی سرپيچ معموًال با يک پخ گرفته می شود.

۱ــ در استانداردهای قديمی به جای خط نازک دنده، از خط چين استفاده می شد.

شکل ۷ ــ۱۵ 

شکل ۸     ــ۱۵

                   

۱ ــb ــ شکل قديمی    ۲ ــ b ــ شکل کنونی    a ــ شکل حقيقی    

قطر داخلی
قطر خارجی

ته دندانه
گامزاويه  دندانه

سردندانه

قطر داخلی
قطر خارجی يا اندازه ی نامی

قطر   نامی

قطر   داخلی

شده 
انه 

دند
ول 

ط

َپخ سردنده
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۲ــ۱۵ــ نام گذاری
در  اما  هستند.  مختلفی  استانداردهای  دارای  پيچ ها 
به  است.   M اتصال  پيچ  مشخصه ی  عالمت  متريک  استاندارد 

شکل ۹ــ۱۵ توجه کنيد.
در اين جا ميله ای، که قسمتی از آن دندانه دارد، داده شده 

است. اضافه می شود که:

ــ M عالمت پيچ اتصال با دنده ی مثلثی ۶۰ درجه است.
ــ ۳۰ قطر نامی و دندانه ی پيچ خشن است۱.

۱ــ۲ــ۱۵ــ گام۲: مقدار پيشروی پيچ در مهره به ازای 
يک دور گردش را گام گويند. يک پيچ با قطر معين می تواند دارای 
گام های مختلف باشد. پيچ ها را با گام های گوناگون می سازند. به 

جدول ۱ــ۱۵ نگاه کنيد.

pitch :۱ــ اندازه ی داخلی پيچ هيچ وقت داده نمی شود زيرا با توجه به گام و ديگر مشخصات، به دست خواهد آمد.                     ۲ــ گام

شکل ۹ ــ۱۵

 Sw = آچارخور

شده 
انه 

دند
ول 

ط

آچارخور

پيچ تمام دنده

طول دندانه شده
طول کامل پيچ

نمونه 

پيچ دوسردنده
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ـ  ۱۵ ــ مربوط به پيچ های خشن و گام های ظريف «انتخابی» متريک۱ جدول ۱ ـ

اندازه  قطر داخلی  دنده خشن  دنده ظريف  اندازه اسمی  قطر داخلی   دنده خشن  دنده ظريف     
d اسمی انتخابی    انتخابی      

۱  ۰/۷۳۰  ۰/۲۵ ــ   ۲۴  ۲۰/۷۵۲  ۳ ــ   
 ۰/۷۸۳ ــ   ۰/۲۰   ۲۱/۸۳۵ ــ   ۲  

۲  ۱/۵۶۷  ۰/۴ ــ   ۲۷  ۲۳/۷۵۲  ۳ ــ   
۱/۷۳۰ ــ   ۰/۲۵   ۲۴/۸۳۵ ــ   ۲  

۲/۵  ۲/۰۱۳  ۰/۴۵ ــ   ۳۰  ۲۶/۲۱۱  ۳/۵ ــ   
 ۲/۱۲۱ ــ   ۰/۳۵   ۲۷/۸۳۵ ــ   ۲  

۳  ۲/۴۵۹  ۰/۵ ــ   ۳۳  ۲۹/۲۱۱  ۳/۵ ــ   
 ۲/۶۲۱ ــ   ۰/۳۵   ۳۰/۸۳۵ ــ   ۲  

۳/۵  ۲/۸۵۰  ۰/۶ ــ   ۳۶  ۳۱/۶۷۰  ۴ ــ   
 ۳/۱۲۱ ــ   ۰/۳۵   ۳۲/۷۵۲ ــ   ۳  

۴  ۳/۲۴۲  ۰/۷ ــ   ۳۹  ۳۴/۶۷۰  ۴ ــ   
 ۳/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۳۵/۷۵۲ ــ   ۳  

۴/۵  ۳/۶۸۸  ۰/۷۵ ــ   ۴۲  ۳۷/۱۲۹  ۴/۵ ــ   
 ۳/۹۵۹ ــ   ۰/۵   ۳۸/۷۵۲ ــ   ۳  

۵  ۴/۱۳۴  ۰/۸ ــ   ۴۵  ۴۰/۱۲۹  ۴/۵ ــ   
 ۴/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۴۱/۷۵۱ ــ   ۳  

۶  ۴/۹۱۸  ۱ ــ   ۴۸  ۴۲/۵۸۷  ۵ ــ   
 ۵/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۴۴/۷۵۲ ــ   ۳  

۷  ۵/۹۱۸  ۱ ــ   ۵۲  ۴۶/۵۸۷  ۵ ــ   
 ۶/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۴۸/۷۵۲ ــ   ۳  

۸  ۶/۶۴۷  ۱/۲۵ ــ   ۵۶  ۵۰/۰۴۶  ۵/۵ ــ   
 ۷/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۵۱/۶۷۰ ــ   ۴  

۹  ۷/۶۴۷  ۱/۲۵ ــ   ۶۰  ۵۴/۰۴۶  ۵/۵ ــ   
۸/۴۵۹ ــ   ۰/۵   ۵۵/۶۷۰ ــ   ۴  

۱۰  ۸/۳۷۶  ۱/۵ ــ   ۶۴  ۵۷/۵۰۵  ۶ ــ   
 ۸/۶۴۷ ــ   ۱/۲۵   ۵۹/۶۷۰ ــ   ۴  

۱۱  ۹/۳۷  ۱/۵ ــ   ۶۸  ۶۱/۵۰۵  ۶ ــ   
 ۹/۹۱۸ ــ   ۱   ۶۳/۶۷۰ ــ   ۴  

۱۲  ۱۰/۱۰۶  ۱/۷۵ ــ   ۷۲  ۶۷/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۰/۳۷۶ ــ   ۱/۵   ۷۴/۹۱۸ ــ   ۱  

۱۴  ۱۱/۸۳۵  ۲ ــ   ۷۶  ۶۹/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۲/۳۷۶ ــ   ۱/۵   ۷۴/۹۱۸ ــ   ۱  

۱۶  ۱۳/۸۳۵  ۲ ــ   ۸۰  ۷۳/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۴/۳۷۶ ــ   ۱/۵   ۷۸/۹۱۸ ــ   ۱  

۱۸  ۱۵/۲۹۴  ۲/۵ ــ   ۸۵  ۷۸/۵۰۵ ــ   ۶  
 ۱۵/۸۳۵ ــ   ۲   ۸۳/۳۷۶ ــ   ۱/۵  

۲۰  ۱۷/۲۹۴  ۲/۵ ــ   ۹۰  ۸۳/۵۰۵ ــ   ۶  
۱۷/۸۳۵ ــ   ۲   ۸۸/۳۷۶ ــ   ۱/۵  

۲۲  ۱۹/۲۹۴  ۲/۵ ــ   ۱۰۰  ۹۳/۵۰۵ ــ   ۶  
۱۹/۸۳۵ ــ   ۲   ۹۸/۳۷۶ ــ   ۱/۵  

 

قطر نامی پيچ
۱ــ جدول فوق بخشی از مشخصات جداول کامل مربوط به پيچ ها است.

d′
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جدول ١٥ــ١ طبق استاندارد متريک است. در آن برخی 
گام های انتخابی ديده می شود. اگر يک پيچ مانند M20، دارای 

گام خشن باشد، از نوشتن آن خودداری می شود ولی اگر گام آن 
ظريف باشد، بايد نوشته شود (شکل ۱۰ــ۱۵).

۲ــ۲ــ۱۵ــ شکل دندانه: دندانه ها دارای شکل های 
گوناگون اند. پيچ های اتصال معمولی دارای زاويه ی ۶۰ درجه و 

ديده  ۱۱ــ۱۵  شکل  در  دندانه  يک  اجزای  هستند.  مثلثی  شکل 
می شود. 

شکل ۱۰ ــ۱۵
a ــ پيچ دنده خشنb ــ پيچ دنده ظريف 

 ISO شکل ۱۱ ــ۱۵ ــ مشخصات دندانه ی پيچ اتصال متريک، استاندارد

جی
خار

طر 
ق

نده
ی د

بلند
خلی

ر دا
قط

 فاصله ی دو
 دنده

گامتختی سردندانه 

دندانه
گردی ته دندانه

در جدول ۲ــ۱۵ برخی دندانه های ديگر با عالئم اختصاری 
معرفی شده اند.

۳ــ۱۵ــ نماهای پيچ
می کنيد.  مالحظه  را  پيچ  يک  نماهای  ۱۲ــ۱۵  شکل  در 

برای گرداندن و بستن پيچ، سر ديگر آن را آچارخور ساخته اند.
دندانه  عالمت   ، 3

4
نازک  خط  يک  سرپيچ،  نمای  در  ــ 

است. اين خط بر خط پخ ارجحيت دارد و با بودن آن از ترسيم 
خط پخ صرف نظر می شود۱. 

را   3
4

خط  می توان  نشود  ديده  سر  نمای  در  پيچ  اگر  ــ 
به صورت خط چين رسم کرد.

ــ معمول است که شيار پيچ گشتی خور را با زاويه ی ۴۵ 
درجه رسم می کنند.

3 در پايين سمت چپ گذاشته می شود ولی در ديگر قسمت ها هم اشکالی ندارد. 
4

۱ــ معموًال قسمت ناقص دايره ی 

شکل ۱۲ ــ۱۵ ــ پيچ اتصال با سرپيچ گشتی خور 
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ـ  ۱۵  جدول ۲ ـ

در اتصاالت پيچ و مهره ای

در اتصاالت پيچ و مهره ای 

به  که  حرکتی  پيچ های  در 
برای  مختلف  صورت های 
به  قدرت  و  حرکت  انتقال 

کار می روند

برای اتصال لوله ای 

با  متری  ميلی  پيچ  يعنی   M۲۰
اندازه ی نامی ۲۰ و دنده ی خشن 
ميلی متری  پيچ  يعنی    M۲۰×٢
دنده ی  و   ۲۰ نامی  اندازه ی  با 

ظريف 

ويتورث  پيچ  معنی  به   ′′7
16

١٤ــ
دنده  تعداد  و   7

16
نامی  قطر  با 
در اينچ ۱۴

٦×Tr۴۰ به معنی پيچ دنده ذوزنقه 
به قطر نامی ۴۰ و گام ۶ 

R به معنی پيچ لوله با اندازه ی  ′′12
4

′′12
4

نامی 

M

با  متريک  ميلی متری  پيچ  معنی  به 
زاويه ی ۶۰ درجه 

W

زاويه ی  با  ويتورث۱  معمولی  پيچ 
۵۵ درجه 

Tr

پيچ دنده ذوزنقه ای با زاويه ی ۳۰ 
درجه

R

و  گرد  دندانه ی  سر  با  لوله  پيچ 
زاويه ی ۵۵ درجه 

۱ ــ پيچ معمولی ويتورث Whitworth با زاويه ی۰ ۵۵ که معموًال بدون عالمت مورد استفاده قرار می گيرد منتها در سيستم اينچی معموًال مشخصات پيچ نيز داده می شود. مانند 
  . ′′7

16
7 که در اين مورد منظور پيچ Unifiedcoarse Series»  UNC » با رديف انطباقی ۲A و ۱۴ دندانه در اينچ است با قطر نامی 

16
-۱۴UNC-۲A

فرم پروفيل دندانه عالمت اختصاری  مثال          موارد مصرف 
و نام دنده      

گام

گام

گام

گام
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۴ــ۱۵ــ مهره
مهره يک پيچ داخلی است. برای ساخت آن بايد در قطعه 
سوراخی با قطر مناسب ايجاد شود. جدول ۱ــ۱۵ اندازه ی مته ی 

الزم را معرفی می کند. بعد می توان با قالويز مهره را ساخت (شکل 
۱۳ــ۱۵).

شکل ۱۳ ــ ۱۵ ــ ساخت مهره

قالويز 
مته

پيچ  مانند  مهره  دقيق  رسم  مهره:  رسم  ۱ــ۴ــ۱۵ــ 
مشکل است. پس آن را به کمک خط نازک و به صورت قراردادی 

نمايش می دهند (شکل ۱۴ــ۱۵).

شکل ۱۴ ــ۱۵ 

   a ــ شکل حقيقی                                                          ۱ ــ b ــ شکل قديم                                                 ۲ ــ b ــ شکل کنونی

ـ ۱۵، نماهای مختلف يک قطعه ی مکعب مستطيلی  در شکل ۱۵ـ
که در آن مهره ساخته شده داده شده است.

دقت کنيد:
ــ خط نازک عالمت دندانه است.

a b
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ــ هاشور از روی خط نازک گذشته و به خط اصلی رسيده 
است.

ــ در نمای نديد، خط عالمت دندانه با خط چين معمولی 
معرفی می شود.

، عالمت مهره و به اندازه ی قطر  3
4

ــ در نمای سر، خط 

نامی است.
توجه: هم در پيچ و هم در مهره قطر کوچک اندازه گذاری 
رسم  نقشه  در   ۰/۸M اندازه ی  به  تقريبًا  را  آن  ولی  نمی شود 

می کنيم۱.

شکل ۱۵ ــ۱۵ ــ مهره 

شکل ۱۶ ــ۱۵
b  a ــ مهره ی بن بست در قطعه با ضخامت زياد 

دليل  به  است  ممکن  بن بست:  مهره ی  ۲ــ۴ــ۱۵ــ 
ضخامت زياد قطعه، انتهای مهره بسته باشد. انتهای بن بست توسط 

ُنک مته ايجاد می شود. در نقشه معموًال انتهای مهره را با زاويه ی 
۱۲۰ درجه رسم می کنند۲ (شکل ۱۶ــ ۱۵).

۱ــ قطر داخلی به طور دقيق از جدول برداشته می شود. اين قطر تقريبًا يک گام کم تر از قطر نامی پيچ خواهد بود. ضمنًا می توان آن را نيز محاسبه کرد.
۲ــ نک مته برای فوالد و چدن معموًال ۱۱۸ درجه است. 
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به چگونگی کاربرد گونيای ۳۰ درجه برای رسم ُنک مته يا 
انتهای بن بست مهره توجه کنيد (شکل ۱۷ــ۱۵). اين زاويه هرگز 

اندازه گذاری نمی شود.
اضافه می شود که:

انتهای دندانه ی مهره با خط اصلی مشخص می شود.

اندازه گذاری  که  زيرا  می شود،  زده  اضافه تر  کمی  مته  ــ 
نخواهد شد.

ــ طول قسمت دندانه شده اندازه گذاری می شود.
ــ بيش تر مهره را در برش رسم می کنند. به نقشه ی نمونه 

توجه کنيد (شکل ۱۸ــ۱۵).

شکل ۱۷ ــ۱۵ ــ مته زدن برای ساخت مهره 

شکل ۱۸ ــ۱۵ ــ پايه ی ياتاقان
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ پيچ شياری است مارپيچ با گام ثابت روی يک استوانه يا مخروط.
۲ــ M عالمت پيچ متريک و به مفهوم پيچ دندانه مثلثی اتصال است.

۳ــ در کنار M، قطر نامی و در صورت لزوم گام ظريف آن را می نويسند.
3 است.

4
۴ــ عالمت دندانه، در نمای اصلی خط نازک و در نمای سر خط نازک 

۵  ــ دندانه ی خارجی را پيچ و دندانه ی داخلی را مهره گويند.
۶  ــ در نقشه های معمولی فاصله ی دو خط نازک ۰/۸M است.

                       خودآزمايی 

۱ــ پيچ را تعريف کنيد.
۲ــ يک پيچ چگونه ساخته می شود؟

۳ــ يک ميله را، که نيمی از آن دندانه شده است، رسم کنيد.
۴ــ عالمت M به چه مفهوم است؟

۵  ــ گام در پيچ و مهره چگونه تعريف می شود؟
۶  ــ با رسم شکل نماهای يک پيچ را معرفی کنيد.

۷ــ با رسم شکل، نماهای يک مهره را معرفی کنيد.
۸  ــ با رسم شکل، نماهای يک مهره ی بن بست را رسم و اندازه گذاری کنيد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ با توجه به ديد از جلوی داده شده، نمای روبه رو را در برش و نمای افقی را بدون برش، رسم و اندازه گذاری 

کنيد (شکل ۱۹ــ  ۱۵).
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شکل ۱۹ ــ۱۵
جنس: برنز            نام: فالنچ            مقياس: ۱:۱           توجه: همه ی مهره ها راه به در هستند. 

۲ــ ميله ای با سه قسمت، به قطرهای مختلف در اختيار است. بايد هر سه قسمت آن دندانه شود. نماهای روبه رو، 
از چپ و از راست آن را رسم کنيد. رسم تمام خط چين ها و اندازه گذاری الزم است (شکل ۲۰ــ۱۵).

شکل ۲۰ ــ۱۵          
 جنس: فوالد St37             نام: محور            مقياس: ۱:۱              خواسته ها: 

۱ ــ سمت راست، تمام طول دنده ی M14 با گام ۱/۵، ظريف                  ۲ ــ قسمت ميانی پيچ M42 با گام ۳، ظريف 
۳ ــ سمت چپ، پيچ خشن به طول ۲۲                   ۴ ــ پس از تکميل نماهای روبه رو، از چپ و از راست، اندازه گذاری شود. 
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۳ــ دو نمای ناقص از يک قطعه داده   شده است. برای آن کارهای زير را اجرا کنيد (شکل ۲۱ــ۱۵).
ــ از جلو در برش، از باال بدون برش، اندازه گذاری کامل.

ــ در نقطه ی A، مهره ی M16، در B مهره ی بن بست M20 به عمق ۳۲ و با دندانه ی ظريف به گام ۱ و در نقطه ی 
C مهره به قطر نامی ۱۰، ايجاد شود.

شکل ۲۱ ــ۱۵
جنس: چدن                  نام: پايه                 مقياس: ۱:۱
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۴ــ برای نقشه ی موجود، نمای روبه رو را در برش، نمای نيم رخ راست را در نيم نما و نيم رخ چپ را رسم کنيد. 
تصاوير بدون خط چين با اندازه گذاری کامل (شکل ۲۲ــ۱۵).

راهنمايی: در نمای از راست برای مهره، نيمی از خط نازک را رسم نکنيد.

شکل ۲۲ ــ۱۵
جنس: برنز                       نا م: مهره ی پولی کش                      مقياس: ۱:۱، مقياس ترسيم نقشه: ۲:۱        

                                                خواسته ها: 
۱ ــ پيچ M30 با گام ظريف ۲                    ۲ ــ مهره ی M18 در همه ی طول سوراخ ۱۵/۸ ∅               ۳ ــ اندازه گذاری کامل نقشه 

                     تحقيق كنيد

۱ــ قطر داخلی برای پيچ M20 و نيز برای مهره ی M20 چيست؟
۲ــ پخ سرپيچ، عالوه بر از بين   بردن لبه های تيز، چه ارزش ديگری دارد؟

۳ــ چرا پيچ يا مهره را با گام های ظريف هم می سازند؟
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فصل شانزدهم

بی برش ها1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ بی برش را تعريف کند.
۲ــ بی برش ها را نام ببرد.

۳ــ بی برش ها را در نقشه های برش نمايش دهد.

۱ــ۱۶ــ بی برش
جزئی است در نقشه که در زمان برش، هاشور نمی خورد. 
آن ها اجزا يا قطعاتی هستند که جزئيات قابل برش را ندارند. به 

گفته ی ديگر هاشو  ر زدن آن ها کار را مشکل تر می کند. به نمونه هايی 
از بی برش ها دقت کنيد (شکل ۱ــ۱۶).

شکل ۱ ــ۱۶ 

بی برش هاست  آشناترين  از  يکی  تيغه۲:  ۱ــ۱ــ۱۶ــ 
(شکل ۲ــ۱۶).

nervure و در فرانسه rib، web :۲ــ تيغه ۱ــ بی برش ها را استثنائات برش هم می گويند.   

شکل ۲ ــ۱۶ ــ تکيه گاه ميله 

مخروط
محور

ميله

پيچ 

کره

رسم  کامل  طولی  برش  در  را  اجسام  اين  که  دانست  بايد 
خواهند  زده  عرضی  برش  آن ها  نياز،  صورت  در  اما  نمی کنيم. 

شد.
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تيغه جزئی است که برداشتن آن تغييری در کار قطعه به  وجود 
نمی آورد ولی افزودن آن باعث استحکام بيش تر خواهد شد. برش 

قطعه در شکل ۳ــ۱۶ داده شده است. 

شکل ۳ ــ۱۶

پس از تشخيص آن که کدام قسمت به منزله ی تيغه است، 
زد.  برش  را  قطعه  و  برداشت  فرضی  به طور  آن را  ابتدا  می توان 

سپس تيغه را اضافه نمود. 
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به نمونه های داده    شده در شکل ۴ــ۱۶ دقت کنيد. آن ها نيز به برش طولی نياز ندارند.

شکل ۴ ــ۱۶
a ــ پايه ی ميله، جنس چدن 

b ــ کوپلينگ يا همراه کننده ی محور، جنس برنز 
c  ــ بدنه، جنس پالستيک 

   

تيغه

تيغه
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شکل ۵   ــ۱۶ نمونه ای ديگر را معرفی می کند.

شکل ۵ ــ۱۶ ــ ياتاقان، جنس چدن 
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در شکل ۶  ــ۱۶ ديده می شود که بازوها هم جزء بی برش ها 
هستند. 

برش  در  بايد  تيغه  که  می شود  ديده  اين جا  در  هم چنين 

شکل ۶ ــ۱۶ ــ بدنه، جنس آلومينيم  

عرضی هاشور بخورد. اضافه می شود که در اين مورد، در نمای 
روبه رو تيغه به صورت طولی بريده شده ولی در نمای جانبی برش 

آن عرضی است.
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اينک به نمونه ای که در آن بازو با شکلی ديگر ديده می شود، 
توجه کنيد (شکل ۷ــ۱۶).

ـ۱۶ يک محور با دو برش داده شده است. در شکل ۸   ـ 

ديده می شود که محور، برش عرضی را دريافت می کند.
از بی برش ها می توان کره، استوانه، مخروط، پيچ و مهره ی 

استاندارد را نام برد به عالوه بازوها، تيغه ها، پين ها، خارها و محورها 
جزِء بی برش ها هستند.

جدول های ۱ــ۱۶ و ۲ــ۱۶ تعدادی از آشناترين بی برش ها 
را معرفی می کنند. 

شکل ۷ ــ۱۶ ــ چرخ دستی، جنس چدن

شکل ۸     ــ۱۶ ــ محور، جنس فوالد 
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ـ  ۱۶ ــ مربوط به بی برش ها در نقشه های صنعتی جدول ۱ ـ

       نام قطعه                غلط                         استثناهای برش                                   صحيح

پيچ اتصال  
 

محور  

پيچ حرکتی   

دنده و بازو   

 

مهره ی استاندارد  

دسته يا هرم   

تيغه  بازو تيغه و بازو      
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ـ  ۱۶ ــ مربوط به بی برش ها در نقشه های صنعتی جدول ۲ ـ

تصوير قطعه  کاربرد   تصوير در برش  نام قطعه    

      ساچمه ها، کره ها،
استوانه، مخروط

 

ُگوه ها  

خارها  

پرچ ها  

مفتول  در زنجيرها  

پين ها  
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ بی برش جزئی است که از برش طولی معاف است.
۲ــ  دليل بی برش  بودن يک قطعه، نداشتن چيزی برای نمايش است.

۳ــ تيغه برای افزايش استحکام است و جزِء بی برش هاست.
۴ــ همه ی بی برش ها، جز کره، برش عرضی را قبول می کنند.

۵  ــ تيغه، کره، بازو، پيچ، مهره، خار، … جزِء بی برش ها هستند.

                       خودآزمايی 

۱ــ بی برش چيست؟ و در چه حالتی برش نمی خورد؟
۲ــ تيغه چگونه جزئی است؟ (با رسم شکل توضيح دهيد)

۳ــ برای به وجود نيامدن اشتباه در نمايش تيغه بهتر است چه کار کنيم؟
۴ــ ده جزِء بدون برش را نام ببريد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای جسمی که به صورت مجسم داده شده، نماهای از جلو و افقی را رسم کنيد، از جلو در برش، از باال 

نيم نما. اندازه گذاری الزم نيست (شکل ۹ــ۱۶).

شکل ۹ ــ۱۶
جنس: آلومينيم                

نام: تکيه گاه ميله                   
مقياس: ۱:۱

برش             در   F جهت  در  جلو  از  ديد  ۱ ــ 
۲ ــ ديد از باال در نيم نما 

مقياس ترسيم: ۱:۱
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(شکل  برش  بدون  باال  از  برش،  در  جلو  کنيد.از  رسم  اندازه گذاری،  بدون  مجددًا،  را  موجود  نمای  دو  ۲ــ 
۱۰ــ۱۶).

شکل ۱۰ ــ۱۶
جنس: چدن                     نام: بدنه                      مقياس: ۱:۱
۱ ــ ديد از جلو در برش           ۲ ــ ديد از باال              مقياس ترسيم: ۱:۱

توجه: برای آن که با دو تصوير، مشکلی در معرفی قطعه پيش نيايد چه بايد کرد؟ 
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کامل  اندازه گذاری  برش.  در  چپ  از  موجود،  به صورت  جلو  از  کنيد.  رسم  داده   شده  قطعه ی  از  نما  دو  ۳ــ 
(شکل ۱۱ــ۱۶).

شکل ۱۱ ــ۱۶
جنس: چدن                  نام: چرخ لنگر                     مقياس : ١:٥

مقياس ترسيم: ١:٥                    اندازه گذاری کامل  

                         تحقيق كنيد

۱ــ آيا يک ميله يا محور در طول خود هيچ گونه برشی نمی خورد؟
۲ــ آيا می توان يک استوانه ی توخالی را برش زد؟

۳ــ می توانيد حداقل سه مورد بی برش را، که در متن مطرح نشده است، نام ببريد.
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فصل هفدهم

نيم برش1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ نيم برش و مزايای آن را شرح دهد.
۲ــ قواعد نيم برش را بيان کند.

۳ــ نيم برش را رسم و اندازه گذاری کند.

۱ــ۱۷ــ نيم برش
گونه ای از برش است که در آن تنها نيمی از قطعه در برش 

رسم می شود. به شکل ۱ــ۱۷ توجه کنيد:

شکل ۱ــ۱۷ ــ p صفحه ی تقارن است. 

half section :۱ــ نيم برش
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تقسيم  مساوی  قسمت  دو  به  را  جسم   p برش  صفحه ی 
می کند. با درنظرگرفتن F  به عنوان جهت ديد رو به رو، نما را رسم 

می کنيم (شکل ۲ــ۱۷). خط P در نما، همان صفحه ی P است.

شکل ۲ ــ۱۷ ــ p_ p  صفحه ی تقارن 

اگر اين تصوير را در برش کامل رسم کنيم خواهيم ديد که 
آن چه در سمت چپ است، در سمت راست تکرار می شود. يک 

کار قوی آن است که نيمی از تصوير را در برش و نيم ديگر را بدون 
برش رسم کنيم (شکل ۳ــ۱۷).

شکل ۳ ــ۱۷ ــ نيم برش، نيم ديد 
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ديده می شود که تصوير بسيار قوی تر و گوياتر شده است. 
پس مزيت مهم اين برش آن است که يک نما، هم زمان هم جسم را 

در برش و هم بدون برش نشان می دهد. 
۱ــ۱ــ ۱۷ــ قواعد نيم برش: در نيم برش می توان از 
رسم خط چين خودداری کرد. اين نقشه را به طور کامل، نيم برش 

نيم ديد گويند. در مورد آن به نکته های زير توجه کنيد:
ــ نيم برش نام گذاری نمی شود.

ــ مسير برش، معموًال نمايش داده نمی شود ولی در صورت 
نياز مثل شکل ۴ــ۱۷ عمل می شود.

شکل ۴ ــ۱۷ ــ مسير برش در صورت نياز 

هاشور  نياز،  صورت  در  و  می شود  حفظ  محور  خط  ــ 
می تواند به آن تکيه کند.

ــ از نيم برش هم می توان در يک نما يا بيش تر استفاده کرد 
(شکل ۵  ــ۱۷).



  ٢٩٣  

۲ــ۱۷ــ نمونه های خاص
در نيم برش موارد خاصی پيش می آيد که به برخی از آن ها 

اشاره می شود.

شکل ۵ ــ۱۷ ــ هر سه نما در نيم برش رسم شده است. 

آن که  با  نامتقارن:  جسم  روی  نيم برش  ۱ــ۲ــ۱۷ــ 
نيم برش برای اجسام متقارن بسيار مناسب است،. به اجسام نامتقارن 

هم تعلق می گيرد. شکل ۶  ــ۱۷ نمونه هايی را ارائه می دهد.

شکل ۶ ــ۱۷ 
a ــ پايه ی جک کوچک روميزی 

b ــ پايه ی جک 



  ٢٩٤  

به دليل مشابه نبودن دو نيمه، ممکن است در هر قسمت خط 
چين های الزم را رسم کنيم.

۲ــ۲ــ۱۷ــ تکيه ی هاشور به خط محور: نمونه ای از 

اين حالت را قبًال ديديم و اينک نمونه ای ديگر (شکل ۷ــ۱۷).
ممکن  باشد،  ديده می شود که اگر قسمت هايی از جسم پر 

است هاشور  به خط محور تکيه کند.

۳ــ۲ــ۱۷ــ خط اصلی: ممکن است يک خط بر محور قطعه قرار گيرد (شکل ۸   ــ۱۷).

شکل ۷ ــ۱۷ 
a ــ درپوش برنزی  b ــ مهره ی مخصوص 

شکل ۸ ــ۱۷ ــ آچار مخصوص 



  ٢٩٥  

طبق معمول می توان برای آن نيم برش در نظر گرفت. به اين 
ترتيب مالحظه می شود که روی خط محور يک خط اصلی قرار 

گرفته است (شکل ۹ــ۱۷).
اين موضوع اشکالی ندارد ولی نبايد موجب اشتباه شود۱.

۱ــ بعدها در يک برش، به نام موضعی، خواهيم ديد که اين مسئله به صورت بهتری هم حل می شود. 

شکل ۹ ــ۷ ــ قرارگرفتن يک خط ديد روی محور 

۴ــ۲ــ۱۷ــ نيم نما: نيم نما را هم می توان در برش رسم کرد (شکل ۱۰ــ۱۷).

شکل ۱۰ ــ۱۷ ــ نيم نما در برش

آيا می توان نيم نما را به نوبه ی خود در نيم برش رسم کرد؟ 
پاسخ مثبت است.

(شکل  کرد  هم  کاری  چنين  نياز  صورت  در  است  ممکن 
۱۱ــ۱۷).

شکل ۱۱ ــ۱۷ ــ نيم نما در نيم برش 



  ٢٩٦  

۵  ــ۲ــ۱۷ــ انتخاب محور: اگر جسمی در يک نما 
دارای دو محور باشد، کدام محور بايد برای نيم برش انتخاب شود؟ 

به شکل ۱۲ــ۱۷ نگاه کنيد.

شکل ۱۲ ــ۱۷   

a ــ قرقره برنزی 
b ــ چرخ الستيکی 

قرقره ی a، دارای دو محور تقارن A-A و B-B است. در 
حقيقت می توان هريک از محورها را برای نيم برش انتخاب نمود ولی 
با کمی توجه ديده می شود. که محور A-A مناسب تر است. شکل 

۱۳ــ۱۷، به همين ترتيب برای چرخ b محور بهتر B-B است.

برش  قسمت  در  اگر  می شود،  ديده  که  همان گونه  توجه: 
ولی  نمی گذاريم  خط چين  آن  برای  شود،  واقع  سوراخی  نخورده 

محور آن حتمًا بايد رسم شود.

شکل ۱۳ ــ۱۷ 
a ــ قرقره 

b ــ چرخ 

۳ــ۱۷ــ اندازه گذاری
در نيم برش گاه دو سر اندازه مشخص نيست، در اين زمان 

می توان تنها در يک سراندازه فلش گذاشت (شکل ۱۴ــ۱۷). 



  ٢٩٧  

شکل ۱۴ ــ۱۷ ــ اندازه گذاری در نيم برش 

به نکته های زير توجه کنيد:
آزاد  اندازه  خط  سر  يک  دارد،  فلش  اندازه  سر  يک  ــ 

است.
ــ اندازه ی کامل نوشته شده است.

ــ سر آزاد کمی از خط محور می گذرد. 

به نمونه ای که يک کار براده برداری را نشان می دهد دقت 
کنيد (شکل ۱۵ــ۱۷).

در شکل ديده می شود، قسمتی از قطعه به عنوان دست گيره، 
آج خورده است.

شکل ۱۵ ــ۱۷ــ بدنه ی مرکزياب، جنس فوالد 

چکش

ميله 

 مرکزياب، برای نشانه گذاری در مرکز 
سر ميله با قطرهای مختلف 

1

2



  ٢٩٨  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ نيم برش گونه ای از برش است که در آن تنها نيمی از قطعه در برش رسم می شود.
۲ــ  در نيم برش خط چين رسم نمی شود.

۳ــ برای جسم نامتقارن هم می توان از نيم برش استفاده کرد. 
۴ــ نيم نما را هم می توان در نيم  برش رسم کرد.

۵  ــ در نيم برش می توان اندازه گذاری کرد و در اين حال يک سراندازه آزاد است. 

                       خودآزمايی 

۱ــ نيم برش را تعريف کنيد.
۲ــ مزّيت استفاده از نيم برش چيست؟

۳ــ قواعد مربوط به نيم برش را شرح دهيد.
۴ــ آيا برای اجسام نامتقارن هم می توان از نيم برش استفاده کرد؟

۵  ــ آيا می توان نيم نما را هم در نيم برش رسم کرد؟
۶   ــ با رسم شکل، چگونگی اندازه گذاری در نيم برش را شرح دهيد.

            ارزش يابی عملی

۱ــ دو نمای داده شده را مجددًا رسم کنيد. از جلو نيم برش، از باال به صورت موجود با اندازه گذاری کامل  
(شکل ۱۶ــ۱۷).

شکل ۱۶ ــ۱۷
جنس: آلومينيم 

نام: پايه 
مقياس: ۱:۱

ترسيم با مقياس: ۱:۱



  ٢٩٩  

با  نيم نما  افقی  نمای  برش  نيم  جلو  از  نمای  دهيد؛  انجام  را  زير  خواسته های  موجود  نمای  دو  به  توجه  با  ۲ــ 
اندازه گذاری کامل (شکل ۱۷ــ۱۷).

شکل ۱۷ ــ۱۷
جنس: پالستيک                نام: بدنه                  مقياس: ۱:۱                مقياس ترسيم: ۱:۱



  ٣٠٠  

۳ــ برای جسم داده شده سه نما، هر سه در نيم برش رسم کنيد، بدون اندازه گذاری (شکل ۱۸ــ۱۷).

شکل ۱۸ ــ۱۷
جنس: آلومينيم                          نام: بدنه                          مقياس: ۱:۱
 مقياس رسم: ۱:۱                               نقشه نياز به اندازه گذاری ندارد



  ٣٠١  

(شکل  نيم نما  باال  از  برش،  در  نيم نما  چپ  از  برش،  نيم  روبه رو  کنيد،  رسم  سه نما  داده شده  جسم  برای  ۴ــ 
۱۹ــ۱۷).

شکل ۱۹ ــ۱۷
جنس: ُسفال                    نام: گلدان                   مقياس: ١:٥
مقياس ترسيم: ١:٥                                  بدون انداز ه گذاری



  ٣٠٢  

۵  ــ نماهای موجود را مجددًا با برش مناسب رسم کنيد. اندازه گذاری الزم نيست (شکل ۲۰ــ۱۷).

شکل ۲۰ ــ۱۷
جنس: آلومينيم                       نام: قطعه ی واسطه 
                       مقياس: ١:٢                           مقياس رسم: ۱:۱



  ٣٠٣  

۶  ــ قطعه ای را که در يک نما رسم شده است دوباره با نيم برش رسم کنيد. آيا می توان جسم را فقط با يک نما 
معرفی کرد؟ (شکل ۲۱ــ۱۷).

شکل ۲۱ ــ۱۷
جنس: فوالد ريخته                 نام: قطعه ی اتصال                مقياس: ۱:۱

 مقياس ترسيم: ۱:۱               اندازه گذاری الزم نيست



  ٣٠٤  

کنيد.  رسم  مجددًا  را  نماها  و  بگيريد  نظر  در  را  الزم  برش  است،  شده  معرفی  نما  دو  با  که  جسمی  برای  ۷ــ 
اندازه گذاری نياز نيست (شکل ۲۲ــ۱۷).

شکل ۲۲ ــ۱۷
جنس: چدن                     نام: بدنه                    مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱            کمان های داده نشده ۳



  ٣٠٥  

۸  ــ قطعه ی داده شده را در نماهای الزم رسم کنيد، بدون اندازه گذاری  (شکل۲۳ــ۱۷).

شکل ۲۳ــ۱۷
جنس: چدن                  نام: درپوش                  مقياس: ۱:۱
مقياس ترسيم: ٢:١           نقشه نياز به اندازه گذاری ندارد.

شعاع کمان های کوچک را ۳ در نظر بگيريد و با دست رسم کنيد.



  ٣٠٦  

                         تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان جسمی را در يک نما و به کمک نيم برش به طور کامل معرفی کرد؟
۲ــ سه جسم را نام ببريد که برای آن ها نيم برش مناسب، باشد.

۳ــ آيا اندازه گذاری در نيم برش شباهتی به اندازه گذاری در نيم نما دارد؟



  ٣٠٧  

فصل هجدهم

برش شكسته1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش شکسته و قواعد آن را شرح دهد.
۲ــ نقشه را در برش شکسته رسم کند.

ـ  ۱۸ــ برش شکسته ۱ـ
برش جسم با صفحات موازی را برش شکسته گويند. با 
توجه به شکل ۱ــ ۱۸ متوجه می شويم که برش ساده برای جسم 

مناسب نيست.

چند  برش،  صفحه ی  يک  جای  به  می توان  اين جا  در 
صفحه ی معموًال موازی به کار برد (شکل ۲ــ   ۱۸).

نتيجه ای که به دست می آيد چيزی شبيه به مجموعه ی چند 

برش ساده است (شکل ۳ــ    ۱۸).
شکل ۴ــ   ۱۸ نمونه ای را ارائه می دهد.

توجه به نکته های زير الزم است.
ــ نمايش مسير بـرش در ابـتدا و انـتها مـاننـد بـرش ساده 

است.
ــ در نمای برش خورده، خط اضافه ای به سبب تغيير مسير، 

گذاشته نمی شود. 
ــ در انتخاب مسير برش جزئيات مهم تر را در نظر می گيريم.

شکل ۱ــ۱۸ــ کشويی ــ جنس چدن 

شکل ۲ ــ ۱۸

offset section :۱ــ برش شکسته



  ٣٠٨  

شکل ۳ ــ ۱۸

شکل ۴ ــ ۱۸ ــ بدنه چدنی 



  ٣٠٩  

۱ــ۱ــ   ۱۸ــ مسير برش شکسته: مسير برش بايد با 
دقت رسم شود، پس ترسيم درست آن را بررسی می کنيم. به شکل 

۵  ــ  ۱۸ توجه کنيد.

شکل ۵ ــ ۱۸

به نکته های زير توجه کنيد:
ــ خط برش مانند برش ساده نام گذاری می شود.

ــ هيچ گونه حرف اضافی ديگری نوشته نمی شود.
خط  با  گوشه  يک  برش،  صفحه ی  جابه جايی  محل  در  ــ 

پهن رسم می شود.

ــ اضالع گوشه ها حدود چهار می باشند.
ممکن است به دليل زيادی جزئيات، چند برش شکسته را 

به کار بريم (شکل ۶   ــ  ۱۸).
دو مسير A-A و B-B بيش تر جزئيات قطعه را شامل شده 

است. جهت و فاصله ی هاشور در برش ها يک سان است.

شکل ۶ ــ ۱۸ــ درپوش آلومينيمی



  ٣١٠  

۲ــ۱ــ   ۱۸  ــ حالت خاص: گاهی ممکن است به دليل 
وضعيت ساختمانی جسم نتوانيم مسير برش را با زاويه ی ۹۰ درجه 

تغيير دهيم. در اين صورت مسير برش، از شکل ساختمانی قطعه 
پيروی می کند (شکل ۷ــ  ۱۸). 

شکل ۷ ــ ۱۸  ــ قطعه ی اتصال چدنی 



  ٣١١  

ـ  ۱۸  ــ نيم برش شکسته: ممکن است نيم برش را به صورت شکسته زد (شکل ۸    ــ     ۱۸). ۳ــ۱ـ

شکل ۸    ــ ۱۸ ــ بدنه ياتاقان چدنی 

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ برش جسم با صفحات موازی را برش شکسته گويند.
۲ــ  نام گذاری برش مانند برش ساده است.

۳ــ در موارد خاص مسير برش می تواند از شکل ساختمانی جسم پيروی کند.
۴ــ امکان دارد که نيم برش شکسته هم روی جسم به کار برد.

۵  ــ در صورت نياز می توان از چند برش شکسته برای يک جسم استفاده کرد.



  ٣١٢  

                       خودآزمايی 

۱ــ برش شکسته چگونه برشی است؟
۲ــ وضعيت صفحات برش چگونه است؟

۳ــ با رسم شکل يک مسير دل خواه برش شکسته را با دقت معرفی کنيد. 
۴ــ اگر جزئيات يک قطعه زياد باشد، به گونه ای که نتوان در يک برش آن ها را معرفی کرد، چه می کنيم؟

۵  ــ با رسم شکل، يک حالت خاص از برش شکسته را معرفی کنيد.
۶   ــ با رسم شکل، در مورد نيم برش شکسته توضيح دهيد. 

            ارزش يابی عملی
۱ــ يک قطعه با تصوير مجسم معرفی شده است. با استفاده از برش، دو نما از آن را رسم کنيد. نقشه نياز به 

اندازه گيری ندارد (شکل ۹ــ   ۱۸).

شکل ۹ ــ ۱۸
جنس: فوالد               نام: بدنه                 مقياس: ۱:۱              مقياس ترسيم: ۱:۱ 



  ٣١٣  

۲ــ برای قطعه ای که در دو نما رسم شده است کارهای خواسته شده را انجام دهيد: نمای روبه رو، نمای جانبی 
در برش شکسته (شکل ۱۰ــ  ۱۸).

شکل ۱۰ ــ ۱۸ 
جنس: آلومينيم                   نام: محفظه                    مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱             بدون اندازه گذاری



  ٣١٤  

۳ــ برای جسمی که در دو نما معرفی شده است، نماهای جديد را در برش رسم کنيد. تمام سوراخ ها و جزئيات 
بايد در برش معرفی شوند (شکل ۱۱ــ   ۱۸).

شکل ۱۱ــ ۱۸
جنس: فوالد ريخته                     نام: دو شاخه                      مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱                    ترسيم بدون اندازه گذاری 



  ٣١٥  

۴ــ برای جسم داده شده برش شکسته در نمای روبه رو رسم کنيد (شکل ۱۲ــ   ۱۸).

شکل ۱۲ ــ ۱۸
جنس: چدن                      نام: اتصال فالنچی                  مقياس: ۱:۲

مقياس ترسيم: ١:۲        ترسيم بدون اندازه گذاری



  ٣١٦  

۵  ــ برای جسم داده   شده، نمای از جلو را در نيم برش شکسته رسم کنيد (شکل ۱۳ــ   ۱۸).

شکل ۱۳ ــ ۱۸
جنس: چدن                         نام: واسطه ی  ضامن                       مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱          نقشه بدون اندازه گذاری 



  ٣١٧  

۶  ــ يک قطعه ی شاسی در شکل ۱۴ــ   ۱۸ داده شده است. درباره ی آن، به پرسش های زير پاسخ دهيد:
۱ــ نقشه چگونه اندازه گذاری شده است؟

۲ــ با توجه به اين که تمام سوراخ ها راه به در است، برای نمايش کامل همه ی موارد در برش، به چند برش شکسته 
نياز است؟

شکل ۱۴ ــ ۱۸
جنس: S+37                   نام: شاسی        مقياس: ۱:۱

بررسی و پاسخ به پرسش ها و تعيين مسير برش 



  ٣١٨  

۳ــ مسيرهای برش را روی نقشه ی موجود با دست، رسم و نام گذاری کنيد.
۴ــ آيا به نظر شما اصوًال اين نقشه به برش نياز دارد؟

                         تحقيق كنيد

۱ــ قطعه ای صنعتی را نام ببريد که به برش شکسته نياز داشته باشد.
۲ــ آيا می توان در يک نما از دو نيم برش شکسته، همزمان استفاده کرد؟



  ٣١٩  

فصل نوزدهم

برش مايل
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش مايل و لزوم آن را شرح دهد.
۲ــ چگونگی رسم برش و مسير آن را شرح دهد.

۳ــ برش مايل را رسم کند.

۱ــ۱۹ــ برش مايل
تصوير  صفحات  با  می تواند  برش  صفحه ی  برش  اين  در 

موازی نباشد. به شکل ۱ــ۱۹ نگاه کنيد.
جسم را می توان به دو بخش کرد:

مشکل  دچار  روبه رو  نمای  رسم  برای  که  است  روشن 
خواهيم شد. به هر حال دو نما مطابق شکل ۲ــ۱۹ خواهد بود.

شکل ۱ ــ۱۹ــ اهرم، فوالد ريخته 

حالت  در  تصوير،  صفحات  به  نسبت  که  يک،  بخش  ــ 
عادی قرار دارد.

ــ بخش دو، که نسبت به V دارای زاويه است.

برای رسم نمونه ی ديگر در شکل ۳ــ۱۹، مشکل بيش تر 
خواهد بود.



  ٣٢٠  

شکل ۲ ــ۱۹

ـ  ۱۹ــ اهرم، چدن شکل ۳ ـ



  ٣٢١  

يکی از مسائل، تغيير اندازه ها و ديگری تغيير شکل حقيقی 
خواهد بود. به عالوه چون تصوير روبه رو اندازه های واقعی را ارائه 

نمی دهد، از نظر نقشه ای هم بی ارزش است.

۲ــ۱۹ــ چرخش نما
با چرخش نما می توان سطوح موّرب را در حالت خاص 

قرار داد.
طبق اجازه ی استاندارد، در برخی موارد می توان قسمتی 
از جسم را چرخاند و در حالت معمولی قرار داد، يعنی با يکی از 
صفحات تصوير موازی کرد. شکل ۴ــ۱۹، در حقيقت همان شکل 

شکل ۴ ــ۱۹ ــ چرخش قسمتی از تصوير 

قبلی است که با استفاده از اين قاعده رسم شده است.
مزايای اين نقشه نسبت به نقشه ی قبل، قابل مقايسه نيست۱. 
با کمی دقت می بينيم که می توان نقطه ای مثل O را به عنوان مرکز 
چرخش در نظر گرفت. تمام اندازه ها از نقطه ی O حقيقی است. 
توجه  قابل  زير  نکته های  کنيد.  دقت  اندازه ها  انتقال  چگونگی  به 

است:
ــ ممکن است طول تصوير روبه رو با اندازه ی آن قبل از 

چرخش فرق کند.
ــ آن را می توان اندازه گذاری کرد.

ــ ترسيم نمای روبه رو خيلی ساده تر است.

۱ــ اما استفاده از اين نقشه متأسفانه هميشه امکان ندارد.



  ٣٢٢  
شکل ۶ ــ۱۹

به نمونه ای ديگر توجه کنيد (شکل ۵  ــ۱۹).

۳ــ۱۹ــ کاربرد چرخش در برش
برش  می توان  چرخش،  از  استفاده  با 
را ساده کرد. در شکل ۶   ــ۱۹ با دو صفحه ی 
P۱ و P۲ جسم را بريده ايم. اين دو، صفحات 

برش هستند. وضعيت اين صفحات را شرايط 
ساختمانی جسم تعيين می کند.

شکل ۵ ــ۱۹ ــ بدنه ی پولی کش، فوالد ريخته، مقياس ۱:۱



شکل ۷ ــ۱۹

برش  مسير  کامل،  نمونه ی  يک  در 
(شکل  است  شده  رسم  رابط  خط های  و 

۸  ــ۱۹).
الزم است به يک نکته توجه کنيم که 
حرف نام برش هميشه بايد در حالت عمودی 
نوشته شود. يعنی با زاويه داشتن مسير برش، 
نام برش، مانند برش شکسته، زاويه نخواهد 
داشت. اين جا هم بايد در محل تغيير مسير 

برش از گوشه استفاده کرد.
شکل ۸    ــ۱۹ ــ اهرم چدنی 

مانند  را  صفحه  دو  برخورد  خط  اگر 
لوال در نظر بگيريم، می توان قسمت موّرب را 
به دور لوال چرخاند و در امتداد قسمت ساده ی 
می کنيم  رسم  را  برش  اکنون  داد.  قرار  جسم 

(شکل ۷ــ۱۹).



  ٣٢٤  

شکل  به  توجه  با  تصوير:  شدن  بلندتر  ۱ــ۳ــ۱۹ــ 
ساختمانی جسم ممکن است نمای برش خورده از نمای حقيقی 

شکل ۹ ــ۱۹ ــ رابط چدنی 

بلندتر شود (شکل ۹ــ۱۹).



  ٣٢٥  

شکل ۱۰ ــ۱۹ ــ فالنچ برنزی 

۲ــ۳ــ۱۹ــ تغيير نکردن اندازه ی تصوير: باز هم 
ممکن است وضعيت ساختمانی به گونه ای باشد که با چرخش هم 

در ازای تصوير تغيير نکند (شکل ۱۰ــ۱۹).



  ٣٢٦  

۳ــ۳ــ۱۹ــ کوتاه شدن نما: در شکل ۱۱ــ۱۹ با اجرای برش، طول تصوير کوتاه تر شده است.

شکل ۱۱ ــ۱۹ــ کشويی فوالدی 

۴ــ۱۹ــ برش شکسته ی مايل
برش  به  که  باشد  گونه ای  به  جسم  وضعيت  است  ممکن 
را  نمونه ای  ۱۲ــ۱۹  شکل  باشد.  نياز  مايل  شرايط  در  شکسته 

ارائه می کند.
شکل ۱۳ــ۱۹، نمونه ای ديگر را ارائه می کند. به چگونگی 

رسم مسير برش شکسته در آن دقت کنيد.



شکل ۱۳ ــ۱۹ ــ درپوش آلومينيمی    ٣٢٧  

شکل ۱۲ ــ۱۹ ــ اهرم فوالدی 



  ٣٢٨  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ در برش مايل، صفحه ی برش می تواند با صفحه ی تصوير موازی نباشد.
۲ــ در برخی شرايط می توان قسمتی از نما را با چرخاندن به صورت ساده رسم کرد.

۳ــ تصويری که اندازه های واقعی جسم را ارائه ندهد، بی ارزش است.
۴ــ در برش مايل، تصوير برش خورده، اندازه ی واقعی دارد و رسم آن، ساده و قابل اندازه گذاری است.

۵   ــ در برش مايل ممکن است طول تصوير برش خورده، نسبت به اندازه ی آن قبل از برش، تغيير کند.
۶   ــ در برش مايل امکان شکسته بودن برش هم هست.

                       خودآزمايی 

۱ــ برش مايل را چگونه تعريف می کنيد؟
۲ــ چه دليلی موجب می شود که از برش مايل استفاده کنيم؟

۳ــ استاندارد، در ترسيم نماهای شيب دار، چه اجازه ای می دهد؟
۴ــ يک نمای غيرواقعی چه مشکالتی دارد؟
۵  ــ استفاده از برش مايل چه مزّيت هايی دارد؟

۶  ــ با رسم شکل، چگونگی استفاده از برش مايل را شرح دهيد.
۷ــ نام گذاری برش مايل چگونه است؟

۸   ــ در مورد برش شکسته ی مايل، با رسم شکل، توضيح دهيد.
۹ــ در مورد تغيير اندازه ی نمای برش خورده، در برش مايل توضيح دهيد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ نمای روبه رو را در برش کامل و نمای افقی را با استفاده از قاعده ی چرخش نما رسم کنيد. ديد A حذف 

شود و اندازه گذاری با استفاده از نمای افقی اجرا شود (شکل ۱۴ــ۱۹).
قبل از ترسيم نماها، دقيقًا با استاد محترم مشورت کنيد.



  ٣٢٩  

شکل ۱۴ ــ۱۹ 
جنس: چدن                           نام: بدنه                        مقياس: ۱:۱
مقياس ترسيم: ۱:۱             نقشه اندازه گذاری کامل خواهد شد. 



  ٣٣٠  

۲ــ رسم دو نما همراه برش مايل و اندازه گذاری کامل (شکل ۱۵ــ۱۹).

شکل ۱۵ ــ ۱۹
جنس: چدن                   نام: فالنچ

مقياس: ۱:۱               مقياس ترسيم: ۱:۱



  ٣٣١  

۳ــ برای جسمی که با دو نما معرفی شده است، برش مايل را رسم کنيد (شکل ۱۶ــ۱۹).

شکل ۱۶ ــ۱۹
جنس: چدن                          نام: اهرم 

مقياس ترسيم: ۱:۱           بدون اندازه گذاری 



  ٣٣٢  

۴ــ برای قطعه ی داده شده، برش مايل را رسم کنيد، بدون اندازه گذاری (شکل ۱۷ــ۱۹).

شکل ۱۷ ــ۱۹ 
جنس: چدن                   نام: اهرم

مقياس: ۱:۱                مقياس ترسيم: ۱:۱



  ٣٣٣  

(شکل  شود  اندازه گذاری  کامل  به طور  بايد  نقشه  بگيريد.  نظر  در  مناسب  برش  شده،  معرفی  جسم  برای  ۵  ــ 
۱۸ــ۱۹).

شکل ۱۸ ــ۱۹
جنس: فوالد ريخته               نام: اهرم 

مقياس: ۱:۱                       مقياس ترسيم: ۱:۱



  ٣٣٤  

۶   ــ برای جسم داده شده، برش مناسب در نظر بگيريد و اندازه گذاری انجام شود (شکل ۱۹ــ۱۹).

شکل ۱۹ ــ۱۹
جنس: آلومينيم               نام: بست               
مقياس: ۱:۱                  مقياس ترسيم: ۱:۱

به کمک برش مايل نقشه  اندازه گذاری و نمای A حذف شود. 



  ٣٣٥  

۷ــ برای بست معرفی شده، ابتدا برش های الزم را در نظر بگيريد و سپس با استاد محترم مشورت کنيد. در 
صورت درستی برش ها آن ها را رسم کنيد. ديد A بايد حذف شود (شکل ۲۰ــ۱۹).

شکل ۲۰ ــ۱۹ 
جنس: چدن                 نام: بست                مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱                بدون اندازه گذاری 

ديد



  ٣٣٦  

۸  ــ برای قطعه ی داده شده در شکل ۲۱ــ۱۹، کارهای زير را اجرا کنيد:
ــ رسم نمای روبه رو در برش شکسته ی مايل

ــ رسم نمای افقی با در نظر گرفتن دقيق مسير برش

شکل ۲۱ــ۱۹
جنس: برنز              نام: درپوش              

مقياس: ۱:۱          مقياس ترسيم: ۱:۱               
بدون اندازه گذاری 

                         تحقيق كنيد

۱ــ آيا نمای چرخشی برای کليه ی اجسام دارای شيب قابل اجراست؟
۲ــ آيا می توانيد جسمی را در نظر بگيريد که در دو نما به برش مايل نياز داشته باشد؟

۳ــ قطعه ای صنعتی را نام ببريد که در نقشه به برش مايل نياز داشته باشد.



٣٣٧

۱ــ۲۰ــ برش موضعی
از  کم تر  معموًال  که  جسم،  از  جزئی  برداشتن  با  برش  اگر 
(شکل  گويند  موضعی  را  برش  گيرد،  صورت  است،  آن  نصف 

۱ــ۲۰).

فصل بيستم

برش موضعی1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش موضعی را شرح دهد.
۲ــ چگونگی محدود کردن برش موضعی را بيان کند.

۳ــ برش موضعی را رسم کند.

local cut يا Partial section يا broken out section  :۱ــ برش موضعی

شکل ۱ ــ۲۰ــ درپوش آلومينيمی 

به شکل ۲ــ۲۰ نگاه کنيد:

St37 شکل ۲ ــ۲۰ ــ سرچکش

روشن است که هيچ کدام از انواع برشی که می شناسيم برای 
نمايش قسمت دندانه شده مناسب نيست. بنابراين گونه ی ديگری 
از برش را، که به برش محلی يا جزئی يا موضعی معروف است، 

مورد استفاده قرار می دهيم (شکل ۳ــ۲۰).

شکل ۳ ــ۲۰

اين برش نام گذاری نمی شود.
۱ــ۱ــ۲۰ــ محدوده ی برش: اين برش بايد با خط نازک 

دستی محدود شود. توجه به نکته های زير کامًال ضروری است.
ــ محدوده ی برش با خط نازک دستی، نه خيلی يک نواخت 
(شکـل  مـی شود  رسم  منـاسبی  شکـل  بـا  و  شکسته  خيلی  نـه  و 

۴ــ۲۰).

شکل ۴ ــ۲۰ ــ انتهای ميله 
a ــ بدc ــ خوب  b ــ بد



٣٣٨

برش، می توان از خط های دوره ی  کردن  محدود  ــ برای 
تصوير استفاده کرد.

داخلی  خط های  از  نمی توان  برش،  محدوده ی  برای  ــ 

شکل ۵ ــ۲۰ ــ انتهای محور
a ــ درست   bــ نادرست 

شکل ۶ ــ۲۰ــ پايه، سرب خشک 

شکل ۷ ــ۲۰ ــ محور فوالدی 

۲ــ۱ــ۲۰ــ ديگر حالت ها: برای قطعه ی داده شده در 
شکل ۶  ــ۲۰، نيم برش ممکن است ولی به نظر می رسد که استفاده 

از برش موضعی قوی تر باشد.

به طوری که ديده می شود، بيش تر از نيمی از تصوير مورد 
برش قرار گرفته است.

تصوير استفاده کرد.
 b شکل درست ولی   a شکل کنيد.  نگاه  ۵  ــ۲۰  شکل  به 

اشتباه است، چرا؟

۲ــ۲۰ــ چند برش همزمان
استفاده از چند برش موضعی روی يک تصوير ممکن است 

(شکل ۷ــ۲۰).

۱ــ يکسان بودن جهت های هاشورها الزم است.

در اين مورد به دو نکته ی مهم توجه کنيد:
ــ جهت هاشور در همه ی برش ها يکی است۱.

ــ فاصله ی هاشورها در همه ی برش ها يکی است.



٣٣٩

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ در برش موضعی، قسمتی از يک جسم، که معموًال کم تر از نصف آن است، برداشته می شود.
۲ــ در موارد خاص ممکن است بيش تر از نصف جسم، هم برداشته شود.

۳ــ محدوده ی برش موضعی با خط نازک دستی رسم می شود.
۴ــ محدوده ی برش موضعی نمی تواند از خط های داخلی تصوير باشد.

۵  ــ در چند برش موضعی همزمان روی يک تصوير، جهت هاشور و فاصله ی آن برابر است.

                       خودآزمايی 

۱ــ از برش موضعی در چه زمانی استفاده می شود؟
۲ــ نام های ديگر برای برش موضعی چيست؟

۳ــ محدوده ی برش موضعی دقيقًا چه شرايطی دارد؟
۴ــ خط محدوده ی برش موضعی چگونه بايد رسم شود؟

۵   ــ آيا برش موضعی ممکن است بيش از نيمه ی تصوير باشد؟
۶   ــ در برش های موضعی همزمان، وضعيت هاشور چگونه است؟

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای قطعه ای که به صورت مجسم داده شده است، فقط نمای از جلو را با استفاده از برش موضعی رسم 

کنيد،  بدون اندازه گذاری (شکل ۸    ــ۲۰).



٣٤٠

شکل ۸ ــ۲۰ 
جنس: پالستيک               نام: پايه 

مقياس: ۱:۱                    مقياس رسم: ۱:۱ 

ــ جهت ديد مناسب برای جلو کدام است؟
ــ آيا می توان جسم را برش کامل زد؟

ــ برش کامل و موضعی را مقايسه کنيد و نظر خود را بگوييد.



٣٤١

۲ــ برای قطعه ای که با دو نمای آن معرفی شده است، تنها نمای روبه رو را در برش های موضعی الزم و بدون 
اندازه گذاری رسم کنيد (شکل ۹ــ۲۰).

شکل ۹ ــ۲۰
جنس: چدن                    نام: ياتاقان 

مقياس: ۱:۱               مقياس ترسيم: ۱:۱ 



٣٤٢

۳ــ برای قطعه ای که با نماهايش معرفی شده است، با استفاده از برش موضعی، نماهای جديد رسم کنيد. نقشه 
نياز به اندازه گذاری ندارد (شکل ۱۰ــ۲۰).

شکل ۱۰ ــ۲۰
نام: بدنه ی توپ، تزئينی، جنس برنز

مقياس: ۱:۱
مقياس رسم: ۱:۱



٣٤٣

۴ــ برای قطعه ای که با دو نما معرفی شده است، برش های موضعی الزم را در نظر بگيريد. از اين جسم سه 
نما رسم کنيد. کوشش کنيد، بدون استفاده از خط چين و تنها به کمک برش، جسم را به خوبی معرفی کنيد (شکل 

۱۱ــ۲۰).

شکل ۱۱ ــ۲۰
جنس: چدن                      نام: سوپرت 

مقياس: ۱:۲                   مقياس رسم: ۱:۲
بدون اندازه گذاری



٣٤٤

شکل ۱۲ ــ۲۰
جنس: فوالد                  نام: محور

مقياس: ۱:۱                مقياس رسم: ۱:۱

شکل ۱۳ ــ۲۰
جنس: آلومينيم 

نام: پايه 
مقياس: ۱:۱

۵   ــ مطابق شکل ۷ــ۲۰ متن، سه مورد برش را روی سه قسمت اين ميله و به دل خواه در نظر بگيريد و برش بزنيد. 
نقشه نياز به اندازه گذاری ندارد (شکل ۱۲ــ۲۰).

                     تحقيق كنيد

۱ــ چرا نبايد از خطوط داخلی تصوير برای محدود کردن برش موضعی استفاده کرد؟
۲ــ اگر جزئی خيلی کوچک باشد، می توان آن را به صورت ديتايل و در برش موضعی نمايش داد؟

۳ــ با توجه به شکل ۱۳ــ۲۰، نظر خود را برای نمايش مهره ی M6 در برش بگوييد.



٣٤٥

۱ــ۲۱ــ برش پياپی
اگر در يک جهت ديد، بيش تر از يک برش بزنيم، برش ها 

فصل بيست و يكم

برش پياپی1
هدف های رفتاری: فراگيرنده پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش پياپی و لزوم استفاده از آن را شرح دهد.
۲ــ اصول و قواعد برش پياپی را بيان کند.

۳ــ برش پياپی را در حالت های مختلف رسم کند.

removed section يا successive section :۱ــ برش پياپی، متوالی، پی درپی

شکل ۱ ــ۲۱

را پياپی گويند. در شکل ۱ــ۲۱ محوری ديده می شود که برای 
آن چندين برش پشت سر هم زده شده است.



٣٤٦

۲ــ۲۱ــ اصول برش پياپی
نکته های مهم در برش پياپی به اين شرح است:

ــ جهت هاشور در همه ی برش ها يک سان است.
ــ فاصله ی هاشور در همه ی برش ها يک سان است.

نمايش  به  تصاوير،  شلوغی  از  جلوگيری  برای  معموًال  ــ 
محل و موضوع برش در هر مقطع، بسنده می شود.

ــ نام برش ها را می نويسيم.

۳ــ۲۱ــ حالت های ديگر
برش ها  ممکن است  ديگر،  مسائل  کمبود جا و يا  به دليل 
به صورت شکل ۳ــ۲۱ رسم شوند. در اين شرايط، که هر برش 
به خوبی معلوم است که به کجا مربوط است، می توان از نام گذاری 

آن صرف نظر کرد.

شکل ۳ ــ۲۱

روشن است که استفاده از اين برش به دليل شکل ساختمانی 
قطعه است.

هر صفحه يک برش ايجاد کرده است، که می توان آن ها را 

با B-B  ، A-A و … نام گذاری کرد (شکل ۲ــ۲۱).
بهترين جا برای رسم برش ها، در اين نقشه نشان داده شده 

است.

شکل ۲ ــ۲۱



٣٤٧

می توان مطابق شکل ۴ــ۲۱، نماها را در دو طرف تصوير قرار داد.

باز هم به دليل کمبود جا ممکن است مطابق شکل ۵   ــ۲۱ عمل کنيم.

شکل ۴ ــ۲۱

شکل ۵ ــ۲۱



٣٤٨

در شکل ۶  ــ۲۱، که نمونه ای ديگر است، به کمک برش های پياپی، شکل يک بازو و تغييرات آن را در طول خود می بينيم.

شکل ۶ ــ۲۱ ــ چرخ دستی، جنس پالستيک

نمونه ای ديگر، که تغيير شکل يک دسته ی آچار را معرفی می کند (شکل ۷ــ۲۱).

شکل ۷ ــ۲۱ ــ دسته ی آچار لوله گير، فوالد ابزار، بدون نام گذاری



٣٤٩

بنابر نياز می توان برش ها را چرخاند. در اين صورت زاويه ی 
چرخش در کنار مقطع نوشته می شود (شکل ۸    ــ۲۱). به روش 

کار دقت کنيد.

البته توجه داريد که فقط يکی از موارد رسم خواهد شد، 
يا به صورت معمول يا با گردش۱.

شکل ۸     ــ۲۱

۱ــ رسم هر دو حالت، تنها برای درک بهتر و مقايسه ی آن هاست.

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ اگر در يک جهت ديد بيش از يک برش بزنيم، آن را پياپی گويند.
۲ــ در برش پياپی، فقط قسمت بريده شده نمايش داده می شود.

۳ــ برش های پياپی نام گذاری می شوند.
۴ــ فاصله و جهت هاشور در تمام برش ها بايد همانند باشد.



٣٥٠

                       خودآزمايی 

۱ــ برش پياپی چگونه برشی است و در چه زمانی آن را به کار می بريم؟
۲ــ با رسم شکل، چگونگی رسم برش ها و نام گذاری آن را شرح دهيد.

۳ــ اصول برش پياپی چيست؟
۴ــ برای هر کدام از حالت های ديگر برش پياپی، با رسم شکل، توضيح دهيد.

۵   ــ با رسم شکل، چگونگی تغيير دسته ی يک آچار يا يک بازو را توصيف کنيد.

            ارزش يابی عملی

۱ــ برای محور داده شده در شکل ۹ــ۲۱، خواسته های زير را مطابق نمونه ی شکل ۲ــ۲۱ اجرا کنيد.
ــ مسير هر برش را رسم کنيد.

ــ برش ها را نام گذاری کنيد.
ــ هاشور مناسب بزنيد.

شکل ۹ ــ۲۱
جنس: فوالد                 

نام: محور 
مقياس ترسيم نقشه: ۱:۱

اندازه گذاری کامل نقشه الزم است. 



٣٥١

۲ــ برای قطعه ای که دو نمای آن در اختيار است، برش های پياپی الزم را در نظر بگيريد. آيا اکنون می توانيد 
نمای افقی را حذف کنيد؟

نقشه بايد طبق نمونه ی شکل ۲ــ۲۱ ارائه شده در اين درس، رسم شود. اندازه ی مناسب کاغذ را خود انتخاب 
کنيد. نقشه بايد به طور کامل اندازه گذاری شود (شکل۱۰ــ۲۱).

شکل ۱۰ ــ۲۱
جنس: فوالد
نام: محور

مقياس: ۱:۱
مقياس ترسيم: ۱:۱



٣٥٢

۳ــ با حذف نمای افقی، تصوير روبه رو را به همراه برش های پياپی الزم رسم کنيد (شکل ۱۱ــ۲۱).

شکل ۱۱ــ۲۱

جنس: چدن                            نام: محور لنگ 
مقياس: ۱:۱                           مقياس ترسيم: ۱:۱

پس از حذف نمای افقی، بايد اندازه های الزم روی برش ها گذاشته شود. 



٣٥٣

پياپی، نقشه ی جديدی رسم کنيد. جای برش ها، فرم آن ها و  استفاده از برش  ۴ــ برای قطعه ی داده شده، با 
تعدادشان را خود در نظر بگيريد (شکل ۱۲ــ۲۱).

شکل ۱۲ ــ۲۱
جنس: چدن                نام: چرخ لنگر

مقياس: ۱:۲                 مقياس رسم: ۱:۱
نقشه پس از ترسيم نياز به اندازه گذاری ندارد. 

قوس های کوچک دلخواه

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا نام های ديگری برای برش پياپی می شناسيد؟
۲ــ آيا می توانيد برای دسته ی يک آچار تخت، تغييرات شکلی را به کمک برش پياپی نمايش دهيد؟



٣٥٤
revolved section :۱ــ برش گردشی

فصل بيست و دوم

برش گردشی1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش گردشی را شرح دهد.
۲ــ اصول برش گردشی را بيان کند.

۳ــ برش گردشی در حالت های مختلف را رسم کند.

۱ــ۲۲ــ برش گردشی
اگر برش را به اندازه ی نود درجه بچرخانيم و روی خوِد 
تصوير رسم نماييم، برش را گردشی گوييم. اين برش بيش تر مناسب 
برای قطعه هايی است که طول زياد و شکل يک نواخت دارند. به 

شکل ۱ــ۲۲ توجه کنيد.
آن ها نمونه هايی، از آن چه گفته شد، هستند.

به شکل ۲ــ۲۲ نگاه کنيد. دو نما از يک تيرآهن I را معرفی 
می کند، که نمای جانبی در برش است.

شکل ۱ ــ۲۲ــ نيم ساخته های فوالدی 

st37 و Iشکل ٢ ــ۲۲ــ آهن



شکل ۴ ــ۲۲ ــ آهن ناودانی 

شکل ۵  ــ۲۲ ــ اهرم چدنی 

شکل ۳ ــ۲۲

۱ــ حتی خط های دوره ی تصوير برش

٣٥٥

اين يک برش ساده است. حال اگر آن را مطابق شکل ۳ــ۲۲ رسم کنيم، برِش گردشی خواهد بود.

کمک  به  که  می رسيم  نتيجه  اين  به  شکل  دو  مقايسه ی  با 
برش گردشی:

جای  به  نقشه  يعنی  می شود؛  کوتاه تر  تصوير  اندازه ی  ــ 
کم تری نياز دارد.

ــ نيازی به نام گذاری برش نيست.

۲ــ۲۲ــ اصول برش گردشی
موارد زير در برش گردشی رعايت می شود:

ــ تمام خط های برش نازک است۱.
ــ برش به طور معمول هاشور زده می شود.

به  بايد  برش  گردش  جهت  اول،  فرجه ی  نقشه های  در  ــ 
سمت راست باشد.

ــ در نقشه های فرجه ی سوم، جهت گردش برش به سمت 
چپ خواهد بود.

نمای  به  که  اصلی،  خط  روی  از  هاشور  است  ممکن  ــ 
اصلی مربوط است، بگذرد، که اشکالی ندارد. به نمونه ای ديگر 

توجه کنيد (شکل ۴ــ۲۲).
در  نباشد.  يک نواخت  طول  دارای  قطعه  است  ممکن  ــ 
معين  را  قطعه  شکل  تغييرات  برش،  چند  با  می توان  صورت  اين 

نمود (شکل ۵     ــ۲۲).



٣٥٦

شکل ۷ ــ۲ ۲ــ زوار آلومينيمی 

در شکل ۶   ــ۲۲ يک قالب ديده می شود که در آن از چند 
برش استفاده شده است.

برابر  فاصله ی  و  است  يک سان  که  هاشورها  جهت  به  ــ 
آن ها دقت کنيد.

ــ اگر بتوان اين برش ها را روی محور درنظر گرفت خيلی 
بهتر است (که اين بستگی به شرايط جسم دارد).

۳ــ۲۲ــ برش با شکستگی تصوير
حذف  شکستگی  کمک  به  را  تصوير  از  قسمتی  می توان 
نمود. در اين حال برش به صورت معمول و با خط اصلی رسم 

خواهد شد (شکل ۷ــ۲۲).
روی برش گردشی، می توان اندازه گذاری هم کرد (شکل 

ـ ۲۲). ۸      ـ

شکل ۸        ــ۲۲ ــ آهن سپری مخصوص 

شکل  ۶    ــ۲ ۲ ــ قالب فوالدی 



٣٥٧

در برش گردشی، نيز فقط محل برش و دقيقًا در جای خودش، 
رسم می شود که از اين نظر به برش پياپی شبيه است (شکل ۹ــ۲۲).

شکل ۹ ــ۲۲ ــ تير آهن I با مقطع غير يکنواخت 

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ برش با خط نازک و روی خود تصوير رسم می شود.
۲ــ می توان از چند برش گردشی روی تصوير استفاده کرد.

۳ــ جهت هاشور و فاصله ی آن ها در تمام برش ها يک سان است.
۴ــ می توان با شکستن تصوير، فضای الزم را برای برش ايجاد کرد.

۵  ــ برشی که با شکستگی تصوير همراه است، با خط اصلی رسم می شود.
۶   ــ روی برش گردشی می توان اندازه گذاری هم کرد.

۷ــ در برش گردشی، برش به اندازه ی ۹۰ درجه، به سمت راست می چرخد.

                       خودآزمايی 

۱ــ برش گردشی چگونه برشی است؟
۲ــ آيا می توان از چند برش گردشی روی يک نما استفاده کرد؟ چگونه؟ با رسم شکل.

۳ــ برش چگونه و در کجا رسم می شود؟ با رسم شکل.
۴ــ با رسم شکل، توضيح دهيد که چگونه به کمک شکستن تصوير می توان برش گردشی رسم کرد.



٣٥٨

۵   ــ وضعيت هاشور در برش گردشی چند تايی چيست؟
۶   ــ اصول برش گردشی چيست؟

            ارزش يابی عملی

۱ــ با استفاده از برش گردشی، نقشه ی موجود را مجددًا رسم و اندازه گذاری کنيد (شکل ۱۰ــ۲۲).

شکل ۱۰ ــ۲۲
جنس: فوالد ساختمانی            نام: سپری

مقياس: ۱:۱                            مقياس رسم: ۱:۱

۲ــ به کمک برش گردشی نقشه ی موجود را دوباره رسم و اندازه گذاری کنيد. می توان در اين مورد از شکستن 
تصوير استفاده کرد (شکل ۱۱ــ۲۲).

شکل ۱۱ــ۲۲
جنس: چوب               نام: زوار قاب 

مقياس: ۱:۱                 مقياس ترسيم: ۱:۱



٣٥٩

۳ــ برای نقشه ای که به کمک برش پياپی رسم شده است، نقشه ی جديدی، با استفاده از برش گردشی، رسم 
کنيد (شکل ۱۲ــ۲۲).

شکل ۱۲ ــ۲۲
جنس: فوالد                      نام: محور

مقياس: ۱:۱                      مقياس ترسيم: ۱:۱
قبل از شروع به ترسيم دقيقًا با استاد محترم مشورت کنيد. 



٣٦٠

۴ــ با استفاده از برش گردشی، نقشه ی موجود را مجددًا رسم کنيد (شکل ۱۳ــ۲۲).

شکل ۱۳ ــ۲۲
جنس: پالستيک                نام: دستگيره

مقياس: ۱:۱                       مقياس ترسيم: ۱:۱
نقشه نياز به اندازه گذاری ندارد



٣٦١

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان برش گردشی را با برش پياپی مقايسه کرد؟ چگونه؟
۲ــ جهت گردش در برش گردشی در فرجه ی سوم چيست؟ آيا می توانيد با رسم شکل توضيح دهيد؟



٣٦٢
complex Section :۱ــ برش ترکيبی

شکل ۱ ــ۲۳ ــ اهرم چدنی 

۱  ــ۲۳ــ برش ترکيبی
اگر در يک نما بيش از يک گونه برش به کار برده شود، 
برش را ترکيبی می ناميم. پس اين برش، ترکيبی از چند برش به طور 

همزمان است. به شکل ۱ــ۲۳ نگاه کنيد.

فصل بيست و سوم

برش تركيبی1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ برش ترکيبی و لزوم آن را معرفی کند.
۲ــ نقشه را در برش ترکيبی رسم کند.



٣٦٣

امکان  روبه رو  نمای  در  که  است  گونه ای  به  آن  ساختمان 
وجود  تنهايی،  بـه  شده،  گفته  برش های  از  هيچ کدام  از  استفاده 
برای  ترتيب  به  مايل  برش  و  ساده  برش  دو  ترکيب  با  ولی  ندارد. 

۲ــ۲۳  شکل  کرد.  رسم  را  نما  می توان  بازو  و  بزرگ  استوانه ی 
نتيجه ی کار را نشان می دهد.

شکل ۲ ــ۲۳ 

شکل ۲ ــ۲۳ 



٣٦٤
شکل ۴ ــ۲۳ ــ بدنه قابل تنظيم چدنی 

به چگونگی نام گذاری دقت کنيد.
شکل ۳ــ۲۳، نمونه ی ديگری را نشان می دهد که در آن، 

همزمان از سه گونه برش استفاده شده است.

برش  شکسته،  برش  از:  عبارت اند  برش ها  اين 
شکل  در  ديگر  نمونه ی  بـه  موضعی.  برش  و  گردشی 

۴ــ۲۳، توجه کنيد۱:
در پايان برش ها بد نيست به نکته ای توجه شود. 
برش،  از  استفاده  با  کـه  می شود  کوشش  بيش تر  امروزه 
تا می توانيم از رسم  خط چين خودداری کنيم. در نتيجه 
نماها روشن تر و درک آن ها آسان تر خواهد شد. هم چنين 
گوناگون  برش های  از  نقشه  يک  نماهای  در  می توان 

استفاده کرد. 

۱ــ بعدها خواهيد ديد که در نقشه های مربوط به مجموعه ها، 
اين برش کاربردش زياد است.

شکل ۳ ــ۲۳ ــ پايه چدنی 

شکل٤   ــ ۲۳ ــ بدنه قابل تنظيم چدنی 



٣٦٥

البته ممکن است استفاده ی کم تر از خط چين موجب اضافه 
شدن تعداد نماها شود که اشکال مّهمی نخواهد بود. در نقشه ی 
باال از برش ساده برای نمای روبه رو، از برش موضعی برای نمای 
اين  است.  موجود  هم  نيم رخ  نماهای  است.  شده  استفاده  افقی 

نمونه ای از يک نقشه ی عالی است۱! و يک نمونه ی ديگر در شکل 
۶   ــ۲۳ آمده است.

نتيجه: در نقشه کشی، استفاده از برش به عنوان يک ابزار 
توانمند، بايد هميشه مورد توجه باشد.

شکل ۵    ــ۲۳ ــ جنس برنز، مقياس: ۲:۱ 

۱ــ اصل نقشه ها از کتاب Technical Drawing نوشته ی I. Veshepolsky و K. Yankovsky گرفته شده است.

شکل۶   ــ ۲۳ ــ رابط فوالدی 

آج

نقشه ی ۵   ــ۲۳ يک کالهک را معرفی می کند.



٣٦٦

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ اگر در يک نما بيش تر از يک برش به کار رود، برش را ترکيبی گويند.
۲ــ از برش ترکيبی زمانی استفاده می شود که برش های معروف هفتگانه، به تنهايی، کافی نباشند.

۳ــ هم در گذشته و هم در اين زمان، کم تر استفاده کردن از خط چين در نقشه، مورد توجه بوده است.
۴ــ در يک نقشه می توان از انواع برش استفاده کرد.

۵   ــ در نقشه کشی، استفاده از برش به عنوان يک ابزار مهم، هميشه بايد مورد توجه باشد.

                       خودآزمايی 

۱ــ برش ترکيبی يا چند برشی در يک نما چيست؟
۲ــ در چه زمانی از برش ترکيبی استفاده می شود؟

۳ــ چگونه می توان استفاده از خط چين را در نقشه کاهش داد؟
۴ــ با رسم شکل، چگونگی برش ترکيبی را توضيح دهيد.

          ارزش يابی عملی
۱ــ با توجه به دو نمای موجود، نمای روبه رو را در برش مناسب رسم کنيد. برای نمای افقی هم، اگر برشی الزم 

است، در نظر بگيريد. آيا می توان نمای افقی را به صورت نيم نما رسم کرد؟ (شکل ۷ــ۲۳).



٣٦٧

شکل ۷ ــ۲۳ 
جنس: چدن             نام: نگهدارنده ی دو شاخ 

مقياس: ۱:۲            مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذاری 



٣٦٨

۲ــ پس از تشخيص برش های الزم، دو نمای موجود را مجددًا رسم کنيد. نقشه به اندازه گذاری نياز ندارد 
(شکل ۸     ــ۲۳).

شکل  ۸       ــ۲۳ 
جنس: چدن                نام: ديوار کوب 

مقياس: ۱:۲              مقياس رسم: ۱:۱



٣٦٩

شکل ۹ ــ۲۳
جنس: چدن            نام: ديوارکوب چرخ دندانه

مقياس: ۱:۱          مقياس رسم: ۱:۱

۳ــ برای جسمی که با نماهای الزم معرفی شده است، مجددًا نقشه را، با در نظر گرفتن برش های الزم، رسم 
کنيد (شکل ۹ــ۲۳). اندازه گذاری الزم نيست.



٣٧٠

۴ــ برای قطعه ی موجود، بـا در نظر گرفتن برش های الزم، دوباره نقشه را رسم کنيد. آيا می توان، با کمک 
نماهای مختلف و برش، از خط چين استفاده نکرد؟ نقشه بايد به طور کامل اندازه گذاری شود (شکل ۱۰ــ۲۳).

شکل ۱۰ ــ۲۳ 
جنس: آلومينيم             نام: بدنه 

مقياس: ۱:۱                  مقياس رسم: ۱:۱



٣٧١

۵   ــ پس از مشورت بـا استاد، نماها و برش های الزم را بـرای نقشه ی داده شده، معلوم کنيد. سپس نقشه را 
رسم کنيد. اندازه گذاری الزم نيست (شکل ۱۱ــ۲۳).

شکل ۱۱ــ۲۳
جنس: چدن                    نام: درپوش

مقياس: ۱:۱                   مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذاری



٣٧٢

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توانيد قطعه ای صنعتی را نام ببريد که در نماهای خود به برش ترکيبی نياز داشته باشد؟
۲ــ به نظر شما مفيدترين برشی که بررسی شد کدام است؟

۳ــ آيا قطعه ای می شناسيد که هيچ کدام از برش های گفته شده برای آن قابل اجرا نباشد؟



  ۳۷۳  

۱ــ۲۴ــ تبديل نقشه
رسم دوباره ی نقشه را از واحد اينچی به واحد ميلی متری، 

تبديل نقشه گويند.
در کارهای نقشه کشی، در بسياری موارد ناگزيريم نقشه هايی 
واحد  با  نقشه هايی  به  شده اند،  رسم  اينچی  يکاهای  با  که  را، 
ميلی متری تبديل کنيم. همان گونه که می دانيد رابطه ی ظاهرًا ساده ای 

.(l in =۲۵/۴ mm ) ميان اينچ و ميلی متر برقرار است
اما همين رابطه ی به ظاهر ساده، کار تبديل نقشه را مشکل 
(شکل  کنيد  توجه  قطعه  يک  اندازه های  به  نمونه  برای  می کند. 

۱ــ۲۴).
اين اندازه ها با يک خط کش معمولی قابل کنترل است. ولی 

در تبديل آن ها داريم:  

/ / mm× =5 25 4 7 9375
16

/ / mm× =11 25 4 31 75
4

in / / mm= × =1 12 2 25 4 63 5
2 2

/ / mm× =3 25 4 19 05
4

    

فصل بيست و چهارم

تبديل نقشه
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ مفهوم تبديل نقشه را توضيح دهد.
۲ــ دليل نياز به برگردان نقشه را شرح دهد.

۳ــ نقشه های اينچی را به صورت ميلی متری رسم کند.

inch unit :۱ــ واحد اينچ
همان طور که می دانيد اينچ و ميلی متر هر دو از يکاهای فرعی سيستم خود هستند ولی در صنعت مکانيک کاربرد بيش تری دارند.

شکل ۱ــ۲۴ــ بلبرينگ



  ۳۷۴  

ديده می شود که برای اندازه گيری آن ها، خط کش معمولی 
اينچی  نقشه ی  تبديل  يک  در  ناچار  به  بنابراين،  نيست.  پاسخ گو 
به ميلی متری، بايد  دقت ابـزار اندازه گيری را باال برد، در نتيجه 
قطعه را بايد با دقت بيش تری ساخت يا اعداد را گرد کرد که مورد 

دوم معمول است؛ يعنی دقت ها را بايد تغيير داد۱. ميزان گرد کردن 
اعداد را طراح تعيين خواهد کرد. در شکل ۲ــ۲۴ نقشه ای با ابعاد 

اينچی داده شده است.

شکل ۲ــ ۲۴ــ عينک طبی

در اين نقشه، اندازه ها برحسب اينچ و اعشار آن داده شده 
است. به چگونگی اندازه گذاری دقت کنيد. در شکل ۳ــ۲۴ هم 

۱ــ روشن است که در تبديل ميلی متر به اينچ هم همين مسئله در سيستم اينچی پيش می آيد.

شکل ۳ــ ۲۴ــ بست زنجير دوچرخه،جنس فوالد

نقشه به صورت ده دهی اندازه گذاری شده است.
دقت اندازه ها در اين نقشه ۰/۰۰۱ اينچ است.



  ۳۷۵  

شکل ۴ــ۲۴ــ کاسه ی گردوشکن، جنس آلومينيم 

گاهی هم از هر دو صورت نوشتاری اينچ يعنی کسری و ده دهی استفاده شده است (شکل ۴ــ۲۴).

پيچ دنده ذوزنقه ی
۴      ، ۸ دنده در اينچ

٣



  ۳۷۶  

شکل ۵    ــ۲۴ــ پروانه، آلومينيم

سه  بـا  پنکه  پروانـه ی  يک  نقشه ی  به 
پرّه توجه کنيد (شکل ۵   ــ۲۴).

شکل ۶    ــ۲۴

واحد  به  را  آن  تبديل  ۶  ــ۲۴،  شکل 
ميلی متری نشان می دهد.

گرد  اندازه ها  الزم،  دقت  به  توجه  با 
شده اند.



  ۳۷۷  

اندازه ها را می توان به کمک محاسبه يا جدول تبديل نمود. جدول های ۱ــ۲۴ تا ۳ــ۲۴ برای تبديل مناسب اند.

جدول ۱ــ۲۴ــ مقادير کسری اينچ برحسب ميلی متر

اينچ ميلی متر  اينچ  ميلی متر  اينچ  ميلی متر  اينچ  ميلی متر   

 164   ۰/۳  17
64

  ۶/۷    ۱۳/۰   4964  ۱۹/۴  
1
32

  ۰/۷   9
32

 ۷/۱   1732  ۱۳/۴   25
32

 ۱۹/۸  
3
64

  ۱/۱  1964   ۷/۵   3564  ۱۳/۸   5164  ۲۰/۲  

 116  ۱/۵   516  ۷/۹   9
16

 ۱۴/۲  1316   ۲۰/۶  

 564  ۱/۹   2164  ۸/۳   37
64

 ۱۴/۶   53
64

 ۲۱/۰  
3
32

  ۲/۳  11
32

  ۸/۷  19
32

  ۱۵/۰  27
32

  ۲۱/۴  
7
64

  ۲/۷   23
64

 ۹/۱  3964   ۱۵/۴   55
64

 ۲۱/۸  

 18  ۳/۱  38   ۹/۵  58   ۱۵/۸  78   ۲۲/۲  
9
64   ۳/۵  2564   ۹/۹  4164   ۱۶/۲  5764   ۲۲/۶  

 532  ۳/۹  1332   ۱۰/۳   2132  ۱۶/۶  2932   ۳۳/۰  

 1164  ۴/۳  2764   ۱۰/۷  4364   ۱۷/۰  5964   ۲۳/۴  

 316  ۴/۷  716   ۱۱/۱  1116   ۱۷/۴  1516   ۲۳/۸  

 1364  ۵/۱   2964  ۱۱/۵   46
64

 ۱۷/۸  6164   ۲۴/۲  

 732  ۵/۵   15
32

 ۱۱/۹  2332   ۱۸/۲  31
32

  ۲۴/۶  

15
61

  ۵/۹  31
64

  ۱۲/۳  47
64

  ۱۸/۶   63
64

 ۲۵/۰  
1
4   ۶/۳  12   ۱۲/۷  34   ۱۹/۰  ۱  ۲۵/۴  

33
64



  ۳۷۸  

جدول ۲ــ۲۴ــ مقادير اينچ برحسب ميلی متر

اينچ ميلی متر  اينچ  ميلی متر  اينچ  ميلی متر  اينچ  ميلی متر   
۱  ۲۵/۴  ۲۶  ۶۶۰/۴  ۵۱  ۱۲۹۵/۴  ۷۶  ۱۹۳۰/۴  
۲  ۵۰/۸  ۲۷  ۶۸۵/۸  ۵۲  ۱۳۲۰/۸  ۷۷  ۱۹۵۵/۸  
۳  ۷۶/۲  ۲۸  ۷۱۱/۲  ۵۳  ۱۳۴۶/۲  ۷۸  ۱۹۸۱/۲  
۴  ۱۰۱/۶  ۲۹  ۷۳۶/۶  ۵۴  ۱۳۷۱/۶  ۷۹  ۲۰۰۶/۶  
۵  ۱۲۷/۰  ۳۰  ۷۶۲/۰  ۵۵  ۱۳۹۷/۰  ۸۰  ۲۰۳۲/۰  
۶  ۱۵۲/۴  ۳۱  ۷۸۷/۴  ۵۶  ۱۴۴۲۲/۴  ۸۱  ۲۰۵۷/۴  
۷  ۱۷۷/۸  ۳۲  ۸۱۲/۸  ۵۷  ۱۴۴۷/۸  ۸۲  ۲۰۸۲/۸  
۸  ۲۰۳/۲  ۳۳  ۸۳۸/۲  ۵۸  ۱۴۷۳/۲  ۸۳  ۲۱۰۸/۲  
۹  ۲۲۸/۶  ۳۴  ۸۶۳/۶  ۵۹  ۱۴۹۸/۶  ۸۴  ۲۱۳۳/۶  
۱۰  ۲۵۴/۰  ۳۵  ۸۸۹/۰  ۶۰  ۱۵۲۴/۰  ۸۵  ۲۱۵۹/۰  
۱۱  ۲۷۹/۴  ۳۶  ۹۱۴/۴  ۶۱  ۱۵۴۹/۴  ۸۶  ۲۱۸۴/۴  
۱۲  ۳۰۴/۸  ۳۷  ۹۳۹/۸  ۶۲  ۱۵۷۴/۸  ۸۷  ۲۲۰۹/۸  
۱۳  ۳۳۰/۲  ۳۸  ۹۶۵/۲  ۶۳  ۱۶۰۰/۲  ۸۸  ۲۲۳۵/۲  
۱۴  ۳۵۵/۶  ۳۹  ۹۹۰/۶  ۶۴  ۱۶۲۵/۶  ۸۹  ۲۲۶۰/۶  
۱۵  ۳۸۱/۰  ۴۰  ۱۰۱۶/۰  ۶۵  ۱۶۵۱/۰  ۹۰  ۲۲۸۶/۰  
۱۶  ۴۰۶/۴  ۴۱  ۱۰۴۱/۴  ۶۶  ۱۶۷۶/۴  ۹۱  ۲۳۱۱/۴  
۱۷  ۴۳۱/۸  ۴۲  ۱۰۶۶/۸  ۶۷  ۱۷۰۱/۸  ۹۲  ۲۳۳۶/۸  
۱۸  ۴۵۷/۲  ۴۳  ۱۰۹۲/۲  ۶۸  ۱۷۲۷/۲  ۹۳  ۲۳۶۲/۲  
۱۹  ۴۸۲/۶  ۴۴  ۱۱۱۷/۶  ۶۹  ۱۷۵۲/۶  ۹۴  ۲۳۸۷/۶  
۲۰  ۵۰۸/۰  ۴۵  ۱۱۴۳/۰  ۷۰  ۱۷۷۸/۰  ۹۵  ۲۴۱۳/۰  
۲۱  ۵۳۳/۴  ۴۶  ۱۱۶۸/۴  ۷۱  ۱۸۰۳/۴  ۹۶  ۲۴۳۸/۴  
۲۲  ۵۵۸/۸  ۴۷  ۱۱۹۳/۸  ۷۲  ۱۸۲۸/۸  ۹۷  ۲۴۶۳/۸  
۲۳  ۵۸۴/۲  ۴۸  ۱۲۱۹/۲  ۷۳  ۱۸۵۴/۲  ۹۸  ۲۴۸۹/۲  
۲۴  ۶۰۹/۶  ۴۹  ۱۲۴۴/۶  ۷۴  ۱۸۷۹/۶  ۹۹  ۲۵۱۴/۶  
 ۲۵  ۶۳۵/۰  ۵۰  ۱۲۷۰/۰  ۷۵  ۱۹۰۵/۰  ۱۰۰  ۲۵۴۰/۰  

 



  ۳۷۹  

در جدول های ۱ــ۲۴ و ۲ــ۲۴ دقت در حدود ۰/۱ ميلی متر 
و در جدول ۳ــ۲۴ دقت در حدود ۰/۰۱ اينچ است که در کارهای 

معمولی خيلی خوب است.

داده  ۷ــ۲۴  شکل  در  اينچی،  نقشه ی  از  ديگری  نمونه ی 
شده است.

جدول ۳ــ۲۴ــ مقادير ميلی متر  برحسب اينچ

ميلی متر اينچ  ميلی متر  اينچ  ميلی متر  اينچ  ميلی متر  اينچ   
۱  ۰/۰۳  ۲۶  ۱/۰۲  ۵۱  ۲/۰۰  ۷۶  ۲/۹۹  
۲  ۰/۰۷  ۲۷  ۱/۰۶  ۵۲  ۲/۰۴  ۷۷  ۳/۰۳  
۳  ۰/۱۱  ۲۸  ۱/۱۰  ۵۳  ۲/۰۸  ۷۸  ۳/۰۷  
۴  ۰/۱۵  ۲۹  ۱/۱۴  ۵۴  ۲/۱۲  ۷۹  ۳/۱۱  
۵  ۰/۱۹  ۳۰  ۱/۱۸  ۵۵  ۲/۱۶  ۸۰  ۳/۱۴  
۶  ۰/۲۳  ۳۱  ۱/۲۲  ۵۶  ۲/۲۰  ۸۱  ۳/۱۸  
۷  ۰/۲۷  ۳۲  ۱/۲۵  ۵۷  ۲/۲۴  ۸۲  ۳/۲۲  
۸  ۰/۳۱  ۳۳  ۱/۲۹  ۵۸  ۲/۲۸  ۸۳  ۳/۲۶  
۹  ۰/۳۵  ۳۴  ۱/۳۳  ۵۹  ۲/۳۲  ۸۴  ۳/۳۰  
۱۰  ۰/۳۹  ۳۵  ۱/۷  ۶۰  ۲/۳۶  ۸۵  ۳/۳۴  
۱۱  ۰/۴۳  ۳۶  ۱/۴۱  ۶۱  ۲/۴۰  ۸۶  ۳/۳۸  
۱۲  ۰/۴۷  ۳۷  ۱/۴۵  ۶۲  ۲/۴۴  ۸۷  ۳/۴۲  
۱۳  ۰/۵۱  ۳۸  ۱/۴۹  ۶۳  ۲/۴۸  ۸۸  ۳/۴۶  
۱۴  ۰/۵۵  ۳۹  ۱/۵۳  ۶۴  ۲/۵۱  ۸۹  ۳/۵۰  
۱۵  ۰/۵۹  ۴۰  ۱/۵۷  ۶۵  ۲/۵۵  ۹۰  ۳/۵۴  
۱۶  ۰/۶۲  ۴۱  ۱/۶۱  ۶۶  ۲/۵۹  ۹۱  ۳/۵۸  
۱۷  ۰/۶۶  ۴۲  ۱/۶۵  ۶۷  ۲/۶۳  ۹۲  ۳/۶۲  
۱۸  ۰/۷۰  ۴۳  ۱/۶۹  ۶۸  ۲/۶۷  ۹۳  ۳/۶۶  
۱۹  ۰/۷۴  ۴۴  ۱/۷۳  ۶۹  ۲/۷۱  ۹۴  ۳/۷۰  
۲۰  ۰/۷۸  ۴۵  ۱/۷۷  ۷۰  ۲/۷۵  ۹۵  ۳/۷۴  
۲۱  ۰/۸۲  ۴۶  ۱/۸۱  ۷۱  ۲/۷۹  ۹۶  ۳/۷۷  
۲۲  ۰/۸۶  ۴۷  ۱/۸۵  ۷۲  ۲/۸۳  ۹۷  ۳/۸۱  
۲۳  ۰/۹۰  ۴۸  ۱/۸۸  ۷۳  ۲/۸۷  ۹۸  ۳/۸۵  
۲۴  ۰/۹۴  ۴۹  ۱/۹۲  ۷۴  ۲/۹۱  ۹۹  ۳/۸۹  
۲۵  ۰/۹۸  ۵۰  ۱/۹۶  ۷۵  ۲/۹۵  ۱۰۰  ۳/۹۳  



  ۳۸۰  

شکل ۷   ــ۲۴ــ بست چدنی با ابعاد اينچی

شکل ۸      ــ۲۴ تبديل آن را به ميلی متری معرفی می کند.
است.چگـونه  ضروری  نکته  چند  بـــه  پايان  ،  تـوجه  در 
ساده  پاسخ  کنيم؟  رسم  مثل ۲۶/۲ يا …، را در نقشه  اندازه ای، 
است، اندازه را ۲۶ رسم می کنيم ولی در زمان اندازه گذاری عدد 
۲۶/۲ را می نويسيم که در موقع ساخت رعايت خواهد شد. نکته ی 

ديگر اين است که اعداد تبديل شده را چگونه گرد کنيم؟ گفته شد 
گرد  عمل  آن  طبق  و  می شود  تعيين  طراح  توسط  کار  دستور  که 
کردن اعداد انجام خواهد شد. برای نمونه در شکل ۸   ــ۲۴ اعداد 
باالی ۳۰ به نزديک ترين عدد صحيح و اعداد زير ۳۰ به سمت عدد 

صحيح يا ۰/۵ گرد شده است.



  ۳۸۱  

شکل ۸     ــ۲۴ــ بست به ابعاد ميلی متری  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ برگرداندن نقشه از يکاهای اينچی به ميلی متری، «تبديل نقشه» است.
۲ــ اندازه ها پس از تبديل به ميلی متر بايد گرد شوند.

۳ــ تعيين ميزان گرد کردن اعداد، در يک تبديل نقشه، به عهده طراح است.
۴ــ برای تبديل اندازه ها می توان از جدول استفاده کرد.

                       خودآزمايی 

۱ــ تبديل نقشه ی اينچی به ميلی متری را چه می نامند؟
۲ــ ميزان گرد کردن اعداد تبديل شده، چگونه تعيين می شود؟

۳ــ دقت اندازه های اينچی در نقشه چيست؟
۴ــ چگونه يک نقشه ی اينچی را به ميلی متری تبديل می کنيد؟



  ۳۸۲  

شکل ۹ــ۲۴
جنس: چدن                نام: پايه لغزنده

مقياس: ۱:۱              مقياس ترسيم: ۱:۱
تبديل نقشه به نقشه ی متريک

            ارزش يابی عملی
۱ــ نقشه ی معرفی شده با دو نما را به يک نقشه ی متريک تبديل کنيد(شکل۹ــ۲۴).

در مورد ميزان گرد کردن اندازه ها با استاد مشورت کنيد.



  ۳۸۳  

شکل ۱۰ــ۲۴
جنس: چدن                                        نام: کالهک

مقياس: ١:۲/٥                                   مقياس ترسيم:  ٥/۲:١
تبديل نقشه به نقشه ی متريک

توجه: اعداد مربوط به پيچ ها تا ۱ ميلی متر به سمت پايين گرد شود.

در  شده  داده  دقت  که  صورتی  در  کنيد.  رسم  ميلی متری  نقشه ای  شده،  معرفی  تراشکاری  قطعه ی  برای  ۲ــ 
جدول های تبديل کافی است، از آن ها استفاده کنيد (شکل ۱۰ــ۲۴).



  ۳۸۴  

شکل ۱۱ــ۲۴
جنس: آلومينيم                  نام: پروانه پنکه کوچک
مقياس: ۱:۱                       مقياس ترسيم: ۱:۱

ترسيم نقشه با ابعاد ميلی متری

                     تحقيق كنيد

ابعاد  با  دقيقًا  است،  شده  ساخته  اينچی  ابعاد  با  که  را  قطعه ای  نمی توان  معموًال  که  کرد  ادعا  می توان  آيا  ۱ــ 
ميلی متری توليد کرد؟

۲ــ نقشه های اينچی معموًال مربوط به کدام فرجه اند؟ چرا؟
۳ــ دليل آن که هنوز واحدهای متريک جانشين تمام واحدهای ديگر در سطح جهان نشده است، چيست؟

۴ــ چرا باال رفتن دقت اندازه های يک قطعه، هنگام تبديل اندازه ها، مورد عالقه ی سازندگان نيست؟

۳ــ برای نقشه ای که با واحد اينچ معرفی شده است، نقشه ی ميلی متری رسم و آن را اندازه گذاری کنيد (شکل 
۱۱ــ۲۴).



٣٨٥

۱ــ۲۵ــ سه بعدى
زياد.  اطالعات  انتقال  توانايى  با  است  نقشه  از  گونه اى 
به  است.  زياد  خيلى  گوناگون  داليل  به  بعدى  سه  شکل  اهميت 

موارد زير توجه کنيد:
زيرا  نيست  نياز  نقشه کشى  اطالعات  به  آن  درک  براى  ــ 

مانند يک عکس است.

ــ براى درک نقشه هاى دو بعدى، به ويژه زمانى که پيچيدگى 
زياد داشته باشد، کمک مؤثرى است.

ــ با تصاوير دو بعدى مى توان، همواره تمام جزئيات را با 
دقت بيان کرد ولى در برخى شرايط اين کار خيلى مشکل است. 

ـ   ۲۵ نگاه کنيد. به شکل۱ـ

فصل بيست و پنجم

تصوير مجسم1 ايزومتريك
هدف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين درس مى تواند:

۱ــ مزايا و توانايى هاى تصوير مجسم را بيان کند.
۲ــ موارد استفاده از تصوير مجسم را بيان کند.

۳ــ انواع تصوير مجسم را نام ببرد.
۴ــ در مورد نقطه يابى روى تصوير مجسم توضيح دهد.

۵   ــ تصوير مجسم اجسام خاص را رسم کند.
۶   ــ تصوير مجسم ايزومتريک اجسام را رسم کند.

۱ــ در گذشته، به آن شکل تمام و شکل فضايى نيز گفته اند. در اين جا يادآورى مى شود که اصطالح پرسپکتيو براى اين گونه سه بعدى ها مناسب نيست.
۲ــ مربوط به ماشين مته ى چند محورى

a   
b   

c   

d   

f   

ـ    ۲۵ شکل ۱ـ
a، محفظه۲

b، مخلوط کن 
c، مخزن
d، پولى

e، پايه ى غلتک
   fe، پايه

c   



٣٨٦

با توجه به اين شکل، مى توان تصور کرد که درک تصاوير 
دو بعدى تا چه اندازه مشکل است.
هم چنين بايد توجه کرد که:

ــ در سه بعدی،همه ی جزئيات قابل تعريف نيستند.
ــ ترسيم سه بعدى کارى مشکل است.

ــ اندازه هاى طولى و زاويه اى، حقيقى نخواهند بود.
ــ اندازه گذارى مشکل و در برخى موارد نامناسب است. 

حتى در مواردى ناممکن خواهد بود.
زمينه،  اين  در  رايانه  نيز  و  نقشه کش  توانايى  اين همه  با  ولى 

۱ــ بسيارى از وسايل و تجهيزات يک وسيله (مثل خودرو)، براى تمام قسمت هاى قابل تعمير خود کاتالوگ کامل تعميراتى به همراه دارند.
ـ  ۲۵ شکل ۳ـ

استفاده ى روزافزون از سه بعدى را فراهم کرده است. مسئله ى مهم 
ديگرى که استفاده از سه بعدى را الزامى مى کند، آشنا نبودن بسيارى 
کسانى  از  بسيارى  است.  نقشه خوانى  با  صنعت  دست اندرکاران  از 
که در برنامه ريزى هاى توليد يک پروژه شرکت دارند از اين دسته اند. 
آن ها به جاى درگير شدن با تصاوير دو بعدى، از تصوير مجسم استفاده 
مى کنند. سازنده ها نيز از آن بهره مى برند. تعميرکارانى که نقشه خوانى 
نمى دانند، نظير تعميرکاران خودرو، با توجه به نقشه هاى سه بعدى، 
از  ـ   ۲۵  شکل۲ـ مى کنند.  اجرا  را  خود  کار  انفجارى،  به  موسوم 

کاتالوگ تعميراتى يک خودرو گرفته شده است۱.

شکل ۲ــ۲۵ــ نقشه ى انفجارى و کد مشخص کننده ى هر قطعه

يافته است.  خود را  ويژه ى  جايگاه  بعدى هم  طراحى سه 
يعنى طراح مى تواند قطعه ى مورد دل خواه خود را ابتدا به صورت 

مجسم طراحى و سپس از آن نماهاى الزم را تهيه کند.
ترسيم هاى  در  الزم  درک  و  توانايى  آوردن  به دست  براى 
و  ضرورى  دستى  ترسيمات  و  اوليه  اصول  فراگيرى  بعدى،  سه 

اجتناب ناپذير است.

ـ  ۲۵ــ انواع سه بعدى ۲ـ
يک سه بعدى را به روش هاى گوناگون مى توان رسم کرد 

ـ  ۲۵). (شکل ۳ـ

 c ــ مرکزى 
   a ــ عمودى b ــ مايل   



٣٨٧

روش a: اگر شعاع هاى تصوير بر صفحه ى تصوير عمود 
باشند، تصوير مجسم مانند شکل a خواهد بود. نمونه ى ارائه شده، 

معروف به ايزومتريک است.
روش b: اگر شعاع هاى موازى تصوير، نسبت به صفحه ى 
تصوير، زاويه ى غير از نود درجه داشته باشند، تصوير مجسم مانند 

شکل b خواهد بود. نمونه ى ارائه شده به کابينت معروف است.
روش c: زمانى که شعاع هاى تصوير، مرکزى باشند، تصوير 

مانند شکل c خواهد بود. به اين تصوير، پرسپکتيو۱ مى گويند. اين 
پرسپکتيو معروف به دو نقطه اى است.

ـ    ۲۵  به طور خالصه تعدادى  نمودار ارائه شده در شکل ۴ـ
از سه بعدى هاى معروف تر را معرفى مى کند.

در همه ى تصاوير سه بعدى، يک مکعب ترسيم شده است، 
در ضمن يال همه ى مکعب ها يکى است.

Perspective :۱ــ پرسپکتيو

شکل ۴ــ۲۵ــ گونه هاى معروف نماى مجسم

نماى مجسم

 نماى مرکزىنماى موازى

 يک نقطه گريزدو نقطه گريز  سه نقطه گريز

نماى عمودى

  ايزومتريکديمتريک تريمتريک

نماى مايل

   کاوالير کابينت  کلينوگرافيک   پالن آبليکنظامى جنرال



٣٨٨

۳ــ۲۵ــ تصوير مجسم ايزومتريک
پيش از اين با چگونگى رسم تصوير مجسم ايزومتريک تا 

حدودى آشنا شديم. در اين جا اضافه مى شود:
ــ طول هاى موازى با محورهاى ايزومتريک بايد به نسبت 
۰/۸۲ کـوچک شوند زيرا آن هـا خط هـايى هستند کـه نسبت بـه 
صفحه ى تصوير زاويه دارند. پس تصويرشان کوچک تر خواهد 

شد. اکنون اگر طول هاى موازى با محور را با نسبت باال کوچک 
نکنيم، مشاهده خواهد شد که تصوير مجسم ترسيمى حدود ۰/۱۸ 
بزرگ تر است، که در مجموع اشکالى ايجاد نمى کند. در نتيجه 
تصوير ايزومتريک با همان نسبت ۱ رسم مى شود. براى رسم سه 
بعدى ايزومتريک کاغذهاى آماده مدرج هم موجود است. شکل 

۵  ــ۲۵ نمونه اى را نشان مى دهد.

شکل ۵  ــ۲۵ــ a ، نمونه ى کاغذ ايزومتريک ــ b، پايه ى برنزى با مقياس حقيقى 

a   

b   



٣٨٩

شکل ۶   ــ۲۵ مراحل ترسيم يک تصوير ايزومتريک را نشان مى دهد.

شکل ۶    ــ۲۵ــ ديوارکوب آلومينيم



٣٩٠

۱ــ۳ــ۲۵ــ رسم بيضـى: قبًال در مــورد يکــى از 
روش هاى شبه بيضى چهار مرکزه صحبت شد. بيضى را مى توان 
با نقطه يابى هم رسم کرد. اين روش ها طوالنى ولى دقيق هستند. 

در شکل a ۷ــ۲۵ يک دايره ديده مى شود که مربع محيطى آن رسم 
شده است. مطابق شکل، خط هاى افقى به تعداد دل خواه آن را 

تقسيم کرده اند.

در اثر برخورد خط ها با دايره، نقطه هايى مثل ۲ مشخص 
نقطه هايى  مـى توان  ايزومتريک،  لوزى  رسم  از  پس  است.  شده 
 ،b مانند۲را تعيين و بيضى را با دست يا منحنى کش، طبق شکل

به هم وصل کرد.

شکل ۸    ــ۲۵ــ پايه ى چوبى

شکل ۷ــ۲۵ــ رسم بيضى در تصوير مجسم با روش نقطه يابى

۲ــ۳ــ۲۵ــ خم هاى غير دايره: نقطه يابى روشى کلى 
است که براى رسم هرگونه خم ديگر قابل استفاده است. به شکل 

۸   ــ۲۵ توجه کنيد.



٣٩١

عمل   c تا a ۹ــ۲۵، از شکل  بعدى، طبق  رسم سه  براى 
شد. به طور مختصر:

ــ همه ى خط هاى کمکى را خيلى نازک و کم رنگ رسم 

مى کنيم.
ــ ممکن است بعدًا خط هاى اضافى را پاک کنيم.

شکل ۹ــ۲۵ــ استفاده از نقطه يابى براى مجسم منحنى ها



٣٩٢

ـ    ۲۵     مسئله ى نمونه ى ۱: قطعه ى ارائه شده در شکل ۱۰ـ
مورد نظر است.

ـ  ۲۵ روش کار داده شده است. در شکل۱۱ـ
ــ ابتدا يک مستطيل محيط بر تصوير افقى رسم کرديم.

ــ مکعب مستطيل محيطى را رسم کرديم.
ــ با توجه به اندازه هاى x و y روى نماى افقى و با در نظر 

داشتن اضالع مستطيل، نقطه هاى الزم را منتقل کرديم.

شکل ۱۱ــ۲۵ــ رسم سه بعدى با استفاده از جعبه و نقطه يابى

شکل ۱۰ــ۲۵ــ آموزشى



٣٩٣

مسئله ى نمونه ى ۲: هدف رسم سه بعدى 
از شکل ۱۲ــ۲۵ است.

شکل ۱۲  ــ۲۵ــ چرخ دنده ى تاجى، پيش از ايجاد دندانه، جنس فوالد

شکل ۱۳  ــ۲۵ــ نقطه يابى

با به دست آوردن نقطه هاى مهمى مانند ۱ ،۲ ،۳ ،… مى توان 
تصوير ايزومتريک را رسم کرد (شکل ۱۳ــ۲۵).

2



٣٩٤

۴ــ۲۵ــ تصاوير مجسم خاص
شکل  با  قطعات  خاص،  اجسام  از  منظور  اين جا  در 
بايد  نکته هايى  به  بيش،  و  کم  کدام  هر  رسم  براى  که  معروف اند، 

توجه داشت:

مکعب  کمک  به  تصوير  اين  استوانه:  ۱ــ۴ــ۲۵ــ 
مستطيل محيطى ترسيم مى شود (شکل ۱۴ــ۲۵).

شکل  در  آن  براى  روش  دو  مخروط:  ۲ــ۴ــ۲۵ــ 
۱۵ــ۲۵ داده شده است.

شکل ۱۵ــ۲۵ــ دو روش براى رسم مخروط

  a ــ با جعبه ى محيطى 

  b ــ با تعيين رأس

شکل ۱۴ــ۲۵ــ رسم استوانه 



٣٩٥

که  است،  دايره  يک  کره  بعدى  سه  کره:  ۳ــ۴ــ۲۵ــ 
از رسم آن محيط بر يکى از دايره هاى بزرگ کره به دست مى آيد 

(شکل ۱۶ــ  ۲۵).

البته کره را مى توان با رسم هر يک از دايره هاى بزرگ آن، 
که با يکى از سطوح مکعب محيطى موازى باشد، رسم کرد (شکل 

.(a ۱۷ــ  ۲۵ حالت

elbow :۱ــ زانو

خيلى  بودن  کره  حالت  شود،  برداشته  کره  از  قسمتى  اگر 
واضح تر خواهد شد، b و c (شکل ۱۸ــ۲۵).

شکل ۱۷ــ۲۵ــ سه دايره ى بزرگ کره موازى با صفحه  هاى ايزومتريک

شکل ۱۹ــ۲۵ــ به وجود آمدن زانو

a، آموزشى b، دسته دنده از مواد مصنوعى

شکل ۱۸ــ۲۵   

ـ  ۲۵ــ زانو۱: اگر محور استوانه ى شکل ۱۹ــ  ۲۵  ۴ــ۴ـ
را، به شکل يک چهارم دايره، خم کنيم زانو به دست مى آيد.

شکل ۱۶ــ۲۵ــ رسم سه بعدى کره



٣٩٦

شکل ۲۰ــ۲۵ــ رسم دهانه ها و محور زانو

Tour :۱ــ حلقه

ــ دايره هاى O۲ و O۱ را، که دهانه هاى زانو هستند، رسم 
مى کنيم.

ــ قطر بزرگ بيضى  O۱ ، قطر کره اى خواهد بود که از داخل 
زانو عبور مى کند.

مختلف  نقاط  پرگــار ، روى  سوزن  دادن  قــرار  بـــا  ــ 
کمان O١ O٢ ، تعدادى کره رسم مى کنيم. هر چه تعداد کره ها بيش تر 

ـ  ۲۵). باشد بهتر است (شکل۲۱ـ
ــ به کمک منحنى کش، حد کره ها را رسم مى کنيم، تصوير 

مجسم زانو حاصل مى شود.

ـ  ۲۵ــ حلقه۱: اگر دايره ى محور زانو را به طور  ۵  ــ۴ـ
(شکل  داشت  خواهيم  را  حلقه  يک  محور  کنيم،  رسم  کامل 

۲۲ــ۲۵).

شکل ۲۱ــ۲۵  ــ رسم سه بعدى به وسيله ى کره هاى کمکى و منحنى کش

شکل ۲۲ــ۲۵ــ حلقه

براى رسم سه بعدى مى توان ابتدا يک بيضى به قطر مقطع 
حلقه  داخل  از  که  را  کره اى  مبنا،  اين  با  سپس  کرد.  رسم  حلقه 

 Oوارد زانو و از نقطه ى ٢  O۱  مى تواند از D يک کره به قطر
خارج شود. حرکت اين کره در فضا، زانو را به   وجود مى آورد. پس 

روش ترسيم تصوير مجسم زانو به اين ترتيب خواهد بود:
ــ يک چهارم از دايره به شعاع R را رسم مى کنيم (شکل 

۲۰ــ۲۵).



٣٩٧

شکل ۲۳ــ۲۵ــ رسم سه بعدى حلقه به وسيله ى کره هاى کمکى

شکل ۲۴ــ۲۵ــ مدل چوبى

۵   ــ۲۵ــ رسم شيب
دو  است  کافى  شيب دار  خط  يک  رسم  براى  که  مى دانيم 

 x مشخص شده ى روى آن، داراى مختصات ،M نقطه ى
و y و z است. البته اين نقطه روى يک سطح شيب دار قرار گرفته 
 y و x است. پس براى رسيدن به آن در سه بعدى هم بايد مقادير
و z را رعايت کنيم. اين کار بايد براى همه ى نقطه هاى مشخص 

شده ى روى تصوير مجسم انجام شود (شکل ۲۵ــ۲۵).

را  ۲۴ــ۲۵  شکل  کنيم.  مشخص  را  آن  انتهاى  و  ابتدا  نقطه ى 
در نظر مى گيريم.

شکل ۲۵ــ۲۵ــ چگونگى تعيين نقطه، براى رسم خط هاى شيب دار

مى تواند عبور کند به تعداد زياد رسم کرد (شکل ۲۳ــ۲۵).
بديهى است که مرکز همه ى کره ها روى محور حلقه است. 

آن گاه بايد محدوده ى حلقه را به کمک منحنی کش رسم کرد.



٣٩٨

بنابراين، براى رسيدن به هر نقطه اى که به گونه اى 
جزء يک سطح شيب دار است بايد از مختصات آن استفاده 
کرد. بدين ترتيب براى رسم چنين سه بعدى هايى، بايد ابتدا 
نماهاى دقيق آن ها را رسم کنيم. سپس با اندازه بردارى 
از روى نماهاى رسم شده، شيب ها ترسيم شوند. يا، به 
اصطالح، با نقطه يابى شکل مجسم را رسم کرد. نقطه يابى 
روشى کلى است که براى تمام مسائل مربوط به شيب ها 
يا منحنى ها قابل استفاده است. به نمونه ى داده شده در 

شکل ۲۶ــ۲۵ توجه کنيد.

شکل ۲۶ــ۲۵ــ گوه متحرک فوالدى



٣٩٩
شکل ۲۷ــ۲۵ــ مدل چوبى

۶  ــ۲۵ــ حاالت تصوير مجسم
به شکل ۲۷ــ۲۵ حالت a نگاه کنيد.



٤٠٠

جسمى ديده مى شود که در حالت b، سه بعدى آن به طور 
معمول رسم شده است. ولى مى توان با تغيير جهت ديد، سه بعدى 
را در حالت ديگرى رسم کرد. به طورکلى مى توان براى رسم آن 
بهترين  بايد  نقشه کش  که  است  روشن  گرفت.  نظر  در  حالت   ۲۴

و گوياترين حالت را در نظر بگيرد، به گونه اى که بتوان بيش ترين 
اطالعات را از آن به دست آورد.

نشان  را  چهارگانه  و  بيست  حالت هاى  ۲۸ــ  ۲۵  شکل 
مى دهد.

شکل ۲۸ــ۲۵

۱  ۲  ۳  ۴  

۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  

۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  

۵  ۶  ۷  ۸  

۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  



٤٠١

براى  ضعيف اند.  خيلى  حالت ها  برخى  که  مى شود  ديده 
رسيدن بـه اين حالت ها مى تـوان جسم را ابتدا روى هـر يک از 
را  آن  سپس  و  داد  قرار  زمين  بر  آن  محيطى  جعبه ى  سطح  شش 

چرخاند، که در هر مورد چهار حالت حاصل خواهد شد.

۷ــ۲۵ــ استفاده از شابلون
ويژه  شابلون  ايزومتريک،  در  بيضى  رسم  براى  مـى دانيد 
وجــود دارد. اين شابـلـون را ۳۵ درجه هم مـى گـويند۱ (شکل 

۲۹ــ۲۵).

۱ــ زيرا زاويه ى بيضى در آن´۱۶,°۳۵ است.نسبت قطرهاى آن هم ۱:۱/۷است.

شکل ۲۹ــ۲۵ــ گونه هايى از شابلون  پالستيکى ايزومتريک و کد کارخانه اى آن ها



٤٠٢

سطوح  در  آن  به کارگيرى  چگونگى  ۳۰ــ   ۲۵  شکل  در 
مختلف ايزومتريک نشان داده شده است.

شکل ۳۰ــ۲۵ــ مفصل فوالدى

معموًال در اطراف هر بيضى ۸ پاره خط کوتاه وجود دارد 
ايزومتريک و چهارتاى ديگر  که چهار تاى آن معّرف محورهاى 

معرف سر قطرهاى بيضى اند.



٤٠٣

ديده مى شود که براى رسم هر بيضى، تنها تعيين قطرهاى 
آن در شرايط ايزومتريک کافى است. يک قطعه ى تراشکارى در 

شکل ۳۱ــ    ۲۵ ديده مى شود.
محور  دايره ها روى  مرکز  تعيين  تنها  بعدى  رسم سه  براى 
اصلى و رسم محورهاى ايزومتريک کافى است (شکل ۳۲ــ  ۲۵ ، 

(b و a

در اين جا ديده مى شود که به سادگى قسمت هاى دندانه شده 
را رسم کرديم. براى اين کار کافى است شابلون را با حمايت گونيا 
بلغزانيم و بيضى هاى دندانه را بکشيم. فاصله ها را چشمى انتخاب 
نازک  خط  از  دندانه ها  براى  اگر  هاشور.  فاصله ى  مانند  مى کنيم، 
يا  شابلون  بزرگ  بيضى هاى  کمک  به  است۱.  بهتر  کنيم  استفاده 

منحنى کش مى توان آج را هم به صورتى تقريبى رسم کرد.

۱ــ اساتيد محترم در صورت نياز، توضيح بيش ترى بدهند.

شکل ۳۱ــ۲۵ــ دسته ى گردوشکن، آلومينيم با اندازه هاى ميلى مترى

شکل ۳۲ــ۲۵ــ a، رسم محورهاى الزم ــ b، دسته



٤٠٤

            خالصه  ی مطالب مهم

۱ــ تصوير مجسم در کنار تصاوير دوبعدى، نقش مهمى در انتقال اطالعات دارد.
۲ــ بسيارى از دست اندرکاران صنعت، اطالعات خود را از طريق تصوير سه بعدى مى گيرند.

۳ــ امروزه طراحى مستقيم به صورت سه بعدى، اهميت زيادى پيدا کرده است.
۴ــ هم اکنون، بيش تر از ده روش براى رسم تصوير مجسم به کار برده مى شود.

۵  ــ در تصوير ايزومتريک، مقياس هر سه محور ۰/۸۲ است که با تقريب اضافى،۱در نظر گرفته مى شوند.
۶  ــ نقطه يابى يکى از روش هاى مهم در ترسيم سه بعدى منحنى ها و شيب هاست.

۷ــ براى رسم برخى سه بعدى ها، رسم تصاوير دو بعدى براى رسيدن به اندازه هاى الزم، الزامى است.
۸     ــ براى رسم تصوير مجسم زانو، حلقه، … مى توان از کره ى کمکى استفاده کرد.

۹ــ يک تصوير ايزومتر را مى توان در بيست و چهار حالت رسم کرد.

                       خودآزمايی

۱ــ داليل استفاده از سه بعدى را توضيح دهيد.
۲ــ نقاط ضعف يک سه بعدى چيست؟

۳ــ تصوير مجسم براى چه کسانى اهميت بيش ترى دارد؟
۴ــ در مورد طراحى سه بعدى توضيح دهيد.

۵  ــ شعاع تصوير در رسم سه بعدى ها چگونه است؟
۶   ــ تصوير مجسم عمودى را نام ببريد.

۷ــ تصاوير مجسم مايل را نام ببريد.
 ۸     ــ تصاوير مجسم موازى را نام ببريد.

۹ــ تصاوير مرکزى را نام ببريد.
۱۰ــ حداقل ده تصوير سه بعدى را نام ببريد.

۱۱ــ مقياس ها در ايزومتريک چگونه است و براى سادگى کار چه مى کنيم؟
۱۲ــ با رسم شکل، چگونگى نقطه يابى براى رسم يک بيضى ايزومتريک را شرح دهيد.

۱۳ــ با رسم شکل، چگونگى رسم ايزومتريک يک خم دل خواه را شرح دهيد.
شرح  را  حلقه  و  زانو  کره،  ناقص،  مخروط  مخروط،  استوانه،  ايزومتريک  رسم  چگونگى   ، شکل  رسم  با  ۱۴ــ 

دهيد. 
۱۵ــ با رسم شکل، چگونگى رسم ايزومتريک يک سطح شيب دار را بيان کنيد.

۱۶ــ رسم ايزومتريک يک جسم، در چند حالت ممکن است؟ چگونه؟
۱۷ــ مشخصات يک شابلون ايزومتريک چيست و چگونه آن را به کار مى برند؟



٤٠٥

            ارزش يابی عملی

براى اجسام معرفى شده در شکل هاى ۳۳ــ۲۵ تا ۴۹ــ۲۵ تصوير مجسم ايزومتريک رسم کنيد. ترسيم نماهاى 
دوبعدى اصًال مورد نياز نيست. به عالوه، نظر به دقيق بودن نقشه هاى ارائه شده در کتاب، هرگونه اندازه بردارى، در 

صورت نياز، از همين شکل ها عملى خواهد شد. استفاده از شابلون هم از تمرين ۴۶ــ۲۵ مجاز است. 
توجه: هيچ يک از تصاوير مجسم نبايد اندازه گذارى شوند، مگر در مواردى که خواسته شده باشد.

شکل ۳۳ــ۲۵
جنس: چدن

نام: ياتاقان لغزنده
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱
تنها ترسيم تصوير مجسم کافى است.

همه ى خط هاى رابط و اضافى پاک و نقشه با 
راهنمايى استاد محترم اندازه گذارى شود.



٤٠٦

شکل ۳۴ــ۲۵
جنس: چدن

نام: نگه دارنده
مقياس: ۱:۱

تنها ترسيم تصوير مجسم با مقياس ۱:۱ کافى است.
توجه: اندازه گذارى الزم نيست.



٤٠٧

ـ  ۲۵ شکل ۳۵ـ
جنس: چدن               نام: کالهک

مقياس: ۱:۱              مقياس نقشه :۱:۱
بدون اندازه گذارى

شکل ۳۶ــ۲۵
جنس: پالستيک
نام: فاصله انداز
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱



٤٠٨

شکل ۳۷ــ۲۵
جنس: فوالد                    نام: رابط             

مقياس: ۱:۱                    مقياس رسم:  ۱:۱ 



٤٠٩

شکل ۳۸ــ۲۵
جنس: فوالد                نام: بدنه ى بلبرينگ کش

مقياس: ۱:۱                مقياس رسم: ۱:۱



٤١٠

شکل ۳۹ــ۲۵
جنس: برنز                       نام: دستگيره

مقياس: ٢:١                     مقياس رسم: ٢:١
توجه: قسمت ميله بعدًا دندانه خواهد شد.

شکل ۴۰ــ۲۵
جنس: چدن                نام: زانو

مقياس: ١:٥              مقياس رسم: ١:٥



٤١١

شکل ۴۱ــ۲۵
جنس: الستيک                نام: تيوپ

مقياس: ١:٥                     مقياس رسم: ١:٥

شکل ۴۲ــ۲۵
جنس: چدن                     نام: سيفون

مقياس: ١:٥                    مقياس رسم: ١:٥



٤١٢

شکل ۴۳ــ۲۵
جنس: مواد مصنوعى

نام: قطعه ى عايق
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذارى



٤١٣

شکل ۴۴ــ۲۵
جنس: مواد مصنوعى                نام: پايه

مقياس: ۱:۱                              مقياس ترسيم: ۱:۱
بدون اندازه گذارى

شکل ۴۵ــ۲۵
جنس: چوب

نام: مدل
مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱
نماى مجسم بايستى در ۲۴ حالت ممکن رسم شود.

در صورت نياز اساتيد محترم توضيح بيش ترى بدهند و يا 
در صورتى که صالح بدانند يک مدل از يونوليت ساخته 

شود و با توجه به آن حاالت ۲۴ گانه رسم شود.



٤١٤

شکل ۴۶ــ۲۵
جنس: آلومينيم                        نام: بدنه

مقياس: ۱:۱                               مقياس رسم: ۱:۱
کمان هاى کوچک با شعاع ۳ و با دست رسم مى شود. 



٤١٥

شکل ۴۷ــ۲۵
جنس: چدن                                نام: ديوارکوب

مقياس: ۱:۱                               مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذارى

کمان هاى کوچک با شعاع ۳ و با دست رسم مى شود.

شکل ۴۸ــ۲۵
جنس: فوالد               نام: محور

مقياس: ۱:۱               مقياس رسم: ۱:۱



٤١٦

شکل ۴۹ــ۲۵
جنس: چدن                  نام: اهرم

مقياس: ۱:۱                مقياس ترسيم: ۱:۱
پيش از شروع به کار، در مورد چگونگى ترسيم 

تصوير مجسم، دقيقًا مشورت کنيد.
محيطى  جعبه ى  ابعاد  تعيين  براى  راهنمايى: 

مى توانيد از شکل موجود استفاده کنيد.



٤١٧
۱ــ مى توانيد به کتاب نقشه کشى ۱ جلد دوم کد ۳۵۹/۵۱، مربوط به رشته ى نقشه کشى، چاپ ۸۶ و قبل از آن مراجعه کنيد.

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا روش هاى ديگرى براى رسم بيضى چهار مرکزه ايزومتريک موجود است؟ چگونه۱؟
۲ــ آيا روش هاى ديگرى براى رسم بيضى به روش نقطه يابى مى شناسيد؟ چگونه؟

۳ــ آيا شابلون بيضى براى تصاوير مجسم ديگر هم وجود دارد؟
۴  ــ آيا اگر محورهاى ايزومتريک را به روش اروپايى انتخاب کنيم، حالت جديدى نسبت به بيست و چهار حالت 

گفته شده خواهيم داشت؟
۵   ــ اگر قطر دايره d باشد، رابطه ى قطرهاى کوچک و بزرگ بيضى ايزومتريک با آن چيست؟

۶  ــ آيا روش هاى ديگرى هم غير از آن چه که در نمودار شکل ۴ــ۲۵ آمده است مى توانيد نام ببريد؟



  ۴۱۸  

۱ــ۲۶ــ د ی متريک
به معنی دو مقياس است. پس در اين سه بعدی از دو مقياس 
استفاده می شود. شکل ۱ــ۲۶، محورها و زاويه ها را در روش 

فرجه ی سوم معرفی می کند.

شکل ۱ــ۲۶ــ محورهای دی متريک در فرجه ی سوم

1 و ۱ هستند.۲
2

مشاهده می شود که مقياس های معمولی 
برای آن ها می توان حالت های ديگری هم در نظر گرفت. 
شکل ۲ــ۲۶، نماينده ی محورها در فرجه ی اول يا روش اروپايی 

است۳.
    Dimetric :۱ــ دی متريک، دو مقياس

۲ــ در حقيقت ۰/۴۷ و ۰/۹۴ هستند. که آن ها را گرد کرده اند.
۳ــ برای کسب اطالعات بيش تر به رسم فنی تأليف مهندس کاظم زاده، دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کنيد.

شکل ۲ــ۲۶ــ محورها در فرجه ی اول

فصل بيست و ششم

تصوير مجسم دی متريك1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تصوير مجسم دی متريک و مشخصات آن را بيان کند.
۲ــ مزايای تصوير مجسم دی متريک و داليل استفاده از آن را شرح دهد.

۳ــ تصوير مجسم دی متريک را رسم کند.

۲ــ۲۶ــ رسم محورها
25′ و ٤١º می توان از  10′ و ٧º و نيز  برای رسم زاويه ی 

تانژانت آن ها استفاده کرد. داريم:

tan , ′ ≅ 17 10
8

tan , ′ ≅ 741 25
8

به اين ترتيب شکل ۳ــ۲۶ رسم محورها را نشان می دهد.



  ۴۱۹  
شکل ۴ــ۲۶ــ يادآوری روش دو گونيا در کشيدن خط های موازی با يک خط معين        

شکل ۳ــ۲۶ــ  a، فرجه ی سوم ــ b، فرجه ی اول

در ادامه ی کار برای رسم خط موازی با محورها، می توان 
از روش دو گونيا استفاده کرد (شکل ۴ــ۲۶).

تنظيم اوليه
ثابت



  ۴۲۰  

شکل ۵  ــ۲۶ــ مکعب در محورهای دی متريک

شکل ۶   ــ۲۶ــ مقايسه  ی برشی از يک پروفيل در ايزومتريک و دی متريک، کدام جالب تر است؟

شکل ۷ــ۲۶ــ رابط کشويی، پالستيک

۳ــ۲۶ــ رسم مکعب
با توجه به مقياس های داده    شده، چگونگی يک مکعب را 

در حالت دی متريک، در شکل ۵  ــ۲۶ می بينيم.
جای  ايزومتريک  به  نسبت  سه بعدی  اين  که  می شود  ديده 
کم تری را اشغال مـی کند و بــه دليل کــوتاه   شدن يکی از انـدازه هـا، 
عمق را بهتر نشان می دهد. به عالوه برای اجسامی که در يک جهت 
طوالنی هستند، مناسب تر است. در شکل ۶  ــ۲۶، دو جسم در 

حالت های ايزومتريک و دی متريک مقايسه شده اند.

به  نسبت  آن  زيبايی  سه  بعدی،  اين  کاربرد  ديگر  داليل  از 
ايزومتريک است.

رسم  از  نظر  صرف  سه بعدی:  رسم  ۱ــ۳ــ۲۶ــ 
خط های موازی به کمک دو گونيا، نکته ی خاص ديگری در رسم 

آن وجود ندارد.
۷ــ۲۶  شکل  در  داده   شده  جسم  برای  نمونه:  مسئله ی 

شکل فضايی مورد نظر است.



  ۴۲۱  

شکل ۸   ــ۲۶ــ مراحل رسم تصوير دی  متريک از رابط

۴ــ۲۶ــ رسم بيضی
نتيجه ی  که  نقطه يابی،  روش های  به  می توان  هم  اين جا  در 
آن رسم بيضی دقيق است و چهار مرکزه که پيامد آن، شبه بيضی 

است، اقدام کرد.
۱ــ۴ــ۲۶ــ نقطه يابی: به کمک نقطه يابی و به شکلی 
خيلی ساده می توان بيضی دی متريک را رسم کرد. شکل ۹ــ۲۶ 

مراحل کار را نشان می دهد.
به منظور رسم شبه بيضی به کمک پرگار، برای سطح ۷ درجه 

يک روش و برای ۴۱ درجه، روشی ديگر وجود دارد.
۲ــ۴ــ۲۶ــ شبه بيضی در سمت ۷ درجه: رسم بيضی 
چهار  مرکزه، مطابق شکل ۱۰ــ۲۶، روی سطح ۷ درجه ی مکعب 

داده شده است.

ترتيب کار در شکل ۸   ــ۲۶ ديده می شود.



شکل ۱۰ــ۲۶ــ رسم شبه بيضی در سمت ۷ درجه  ۴۲۲  

شکل ۹ــ۲۶ــ رسم دايره با روش نقطه يابی



  ۴۲۳  

ديده می شود که مانند ايزومتريک:
ــ ابتدا لوزی محيطی رسم می شود.

ــ محورهای نصف کننده ی اضالع رسم می شوند.
ــ در وسط هر ضلع لوزی، خطی عمود بر آن رسم می شود.
ــ مرکزهای مورد نظر، نقاط ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ خواهند بود.

۳ــ۴ــ۲۶  ــ شبه بيضی در سمت ۴۱ درجه: برای رسم 
1 رسم شده است يا 

2
شبه   بيضی در ديواره ی مکعب، که با مقياس 

سطح باالی آن، روش ديگری وجود دارد. شکل ۱۱ــ۲۶ مراحل 
رسم آن را از a تا e معرفی می کند.

a b

c

d e

شکل ۱۱ــ۲۶ــ رسم شبه بيضی در سمت ۴۱ درجه



  ۴۲۴  
۱ــ برای ديدن روش های ديگر به نقشه کشی ۱ جلد دوم، کد ۳۵۹/۵۱، چاپ ۸۶ مراجعه کنيد.

۵  ــ۲۶ــ محورهای ديگر
برای رسم تصوير مجسم دی متريک، محورها با زاويه ها و 
مقياس های ديگری هم وجود دارد که کاربرد کم تری دارند. شکل 

۱۳ــ۲۶ نمونه هايی را ارائه می کند.
مسئله ی نمونه: مطلوب است ترسيم تصوير مجسم برای 

جسم شکل ۱۴ــ۲۶.

شکل ۱۲ــ۲۶ــ رسم بيضی در سه سمت يک مکعب

شکل ۱۳ــ۲۶ــ محورهای ديگری در روش دی متريک

و  شد  رسم  آن  محورهای  و  محيطی  متوازی االضالع  ــ 
نقطه های ۱ ، ۲ ، ۳  و ۴ آن  ها مشخص گرديد.

ــ دو خط عمود بر هم، يکی موازی با محور ۷ درجه و 
ديگری عمود بر آن رسم شد.

ــ روی خط موازی با ۷ درجه و از نقطه ی o ، در هر دو 
 ad طرف آن، دو طول مساوی با قطر دايره ی مورد نظر، يعنی برابر 

′m به دست آمد. جدا شد تا m و 
 n′ ′m به ۴ وصل شد و دو نقطه ی n و  ــ از m به ۲ و از

مشخص گرديد.
′n به عنوان چهار مرکز  ′n، m و  ، m ــ از چهار نقطه ی
برای چهار کمان استفاده شد. روش کار در سطح باالی مکعب 

نيز به همين ترتيب است۱.
شکل ۱۲ــ۲۶ مکعبی را با دايره های موجود در سه سطح 

آن نشان می دهد.

شکل ۱۴ــ۲۶ــ ديوارکوب پالستيک



  ۴۲۵  

شکل ۱۵ــ۲۷ مراحل کار را نشان می دهد.

شکل ۱۵ــ۲۶ــ رسم تصوير دی متريک



  ۴۲۶  

شکل ۱۶ــ۲۶ــ شابلون بيضی دی متريک و خط های شاخص روی هر بيضی

در مورد تصوير مجسم دی متريک هم می توان حالت های 
بيست و چهارگانه را داشت. برای رسم اين تصوير مجسم هم، 

شابلون مخصوص موجود است (شکل ۱۶ــ۲۶).

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ محورهای دی متريک دارای دو مقياس اند.
۲ــ مقياس های معروف دی متريک ۱:۱ و ١:٢ هستند.

، ٤١º هستند. ′25 ، ٧º و  ′10 ۳ــ زاويه ها 
۴ــ کوتاه  شدن تصوير، افزايش زيبايی و نمايش بهتر عمق از داليل کاربرد دی متريک است.



  ۴۲۷  

شکل ۱۷ــ۲۶
جنس: يونوليت              نام: محافظ در بسته بندی

مقياس: ١:٢                   مقياس رسم: ۱:۱
تصوير مجسم دی متريک

                       خودآزمايی 

۱ــ تصوير مجسم دی متريک را تعريف کنيد و زاويه ها و مقياس های آن را شرح دهيد.
۲ــ در مورد چگونگی رسم محورها و ترسيم خط موازی با آن ها، با رسم شکل، توضيح دهيد.

۳ــ چگونگی رسم بيضی را در سطوح مختلف دی متريک ، با رسم شکل، توضيح دهيد.
۴ــ داليل استفاده از تصوير مجسم دی متريک چيست؟

۵  ــ دو گونه ی ديگر از محورها برای تصوير دی متريک را، با رسم شکل، معرفی کنيد.

            ارزش يابی عملی
برای اجسام معرفی شده در شکل های ۱۷ــ۲۶ تا ۲۳ــ۲۶ تصوير مجسم دی متريک رسم کنيد. نياز به ترسيم 

تصاوير دو بعدی نيست مگر آن که در مواردی ضروری باشد. اندازه گذاری الزم نيست.



  ۴۲۸  

شکل ۱۸ــ۲۶
جنس: چوب                   نام: بدنه

مقياس: ١:٢                   مقياس رسم دی  متريک: ۱:۱

شکل ۱۹ــ۲۶
جنس: چدن              نام: پايه لغزنده

مقياس: ۱:۱             مقياس رسم دی  متريک: ۱:۱



  ۴۲۹  

شکل ۲۰ــ۲۶
جنس: فوالد                  نام: ميزان کننده

مقياس: ۱:۱                  مقياس رسم دی متريک: ۱:۱



  ۴۳۰  

شکل ۲۱ــ۲۶
جنس: چدن

نام: ياتاقان ديواری
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم دی متريک: ۱:۱



  ۴۳۱  

شکل ۲۲ــ۲۶
جنس: فوالد                نام: مفصل برای قالب

مقياس: ۱:۱                مقياس رسم دی متريک: ۱:۱



  ۴۳۲  

                     تحقيق كنيد

۱ــ يک تصوير مجسم دل خواه را يک بار با روش فرجه ی اول و بار ديگر به روش فرجه ی سوم رسم کنيد. به 
نظر شما کدام ساده تر است؟

۲ــ آيا رسم کره با اين روش تفاوتی با ايزومتريک دارد؟
۳ــ اگر قطر دايره d باشد، قطر کوچک و بزرگ بيضی دی متريک نسبت به آن چيست؟



  ۴۳۳  

فصل بيست و هفتم

تصوير مجسم كاوالير1
هدف های رفتاری: فراگيرنده پس از پايان اين فصل بايد بتواند:

۱ــ تصوير مجسم کاوالير و مشخصات آن را بيان کند.
۲ــ مزايای تصوير مجسم کاوالير و داليل استفاده از آن را بيان کند.

۳ــ تصوير مجسم کاوالير را رسم کند.

۱ــ۲۷ــ کاوالير
گونه ای از تصوير مجسم موازی است که هر سه مقياس 
آن را ۱:۱ در نظر می گيرند. محورها مطابق شکل ۱ــ۲۷ است، 

يک زاويه ۴۵ درجه و زاويه ی ديگر صفر.
بنابراين می توان از گونيای ۴۵ درجه در ترسيم ها استفاده 
کرد. به طوری که ديده می شود، در سطح YOZ شکل ها به همان 
صورت اوليه و بدون تغيير خواهند ماند (مثل دايره که تغيير شکل 

شکل ۱ــ۲۷ــ محورهای کاواليرنمی دهد). به نمونه ای توجه کنيد (شکل ۲ــ۲۷).

cavalier  :١ــ کاوالير

شکل ۲ــ۲۷ــ بست، آلومينيم



  ۴۳۴  

مراحل ترسيم تصوير مجسم کاوالير مطابق شکل ۳ــ۲۷ خواهد بود.

شکل ۳ــ۲۷ــ درپوش، الستيک



  ۴۳۵  

نمونه ای ديگر را بررسی می کنيم (شکل ۴ــ۲۷).

شکل ۴ــ۲۷ــ فالنچ، چدن



  ۴۳۶  

۲ــ۲۷ــ رسم دايره
دايره، در سطوح جانبی و بااليی به بيضی تبديل خواهد شد. 

در شکل ۵  ــ۲۷ يک مکعب در حالت کاوالير ديده می شود و در 
آن بيضی های دقيق به روش نقطه يابی رسم شده اند.

روش  نقطه يابی،  روش  عالوه  بر  بيضی ها  رسم  برای 
چهارمرکزه هم وجود دارد. شکل ۶  ــ۲۷ چگونگی ترسيم آن ها 

را معرفی می کند.

′n مرکز کمان ها هستند. روش  ′n، m و  ، m در اين شکل
کار در سطح باال هم به همين گونه است.

سمت  يک  در  شکل ها  تغييرنکردن  دليل  به  سه بعدی،  اين 

آن، بسيار با اهميت است و برای اجسامی، که تنها در يک سمت 
خود فرم ها و کمان های زياد و ضخامت کم يا متوسط دارند، بسيار 

مناسب است.

شکل ۶  ــ۲۷ــ ترسيم شبه بيضی

شکل ۵   ــ۲۷ــ دايره در کاوالير



  ۴۳۷  

۳ــ۲۷ــ حالت های ديگر
محورهای کاوالير را به صورت های ديگر هم می توان رسم کرد (شکل ۷ــ۲۷).

شکل ۷ــ۲۷

در اين جا اضافه می شود تصوير مجسم کاوالير جزِء تصاوير 
مجسم موازی مايل است که با تصوير مجسم عمودی تفاوت های 
اساسی دارد. مثًال در تصوير مجسم عمودی می توان مقياس ها را 
مقدار  است  الزم  صورت  آن  در  ولی  گرفت  نظر  در  دل خواه  بـه 
زاويه ی محورها با مقياس ها هماهنگ باشد. اما در تصوير مجسم 
مايل، هم مقياس و هم زاويه دل خواه است. به اين ترتيب تصويرهای 

مايل می توانند تنوع بيش تری داشته باشند. 
درتصوير مجسم کاوالير، زاويه ی ۴۵ درجه و مقياس های 
۱:۱ به طور دل خواه انتخاب و متداول شده است. به دليل ۱:۱ 

بودن همه ی مقياس ها، به آن ايزومتريک مايل هم می گويند١.
مسئله ی نمونه: می خواهيم تصوير کاوالير شکل ۸   ــ ۲۷ 

را رسم کنيم.

شکل ۸   ــ۲۷ــ ديوارکوب چدنی

١ــ نام کاوالير را به طور اختصاصی برای زاويه ی ٤٥ درجه و مقياس ١:١ به کار می بريم.



  ۴۳۸  

مراحل کار مطابق شکل ۹ــ۲۷ خواهد بود.

شکل ۹ــ۲۷

a

b



  ۴۳۹  

برای آشنايی بيش تر با کاربردهای کاوالير به شکل ۱۰ــ۲۷ توجه کنيد. 

۱ــ پايه، آلومينيم 

شکل ۱۰ــ۲۷ــ نماهای کاوالير

۲ــ مدل ديوارکوب، چوب 

۳ــ نگهدارنده ی محور، چدن

۵  ــ مقسم، فوالد  ۶  ــ مقسم، فوالد

۷ــ واشر، فوالد  ۸   ــ تيغه

۴ــ چرخ دنده، فوالد



  ۴۴۰  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ در کاوالير يا ايزومتريک مايل، مقياس ها ۱:۱ و زاويه ۴۵ درجه است.
۲ــ ويژگی مهم تصوير مجسم کاوالير بدون تغيير ماندن شکل ها در يک سمت آن است.

۳ــ در تصوير مجسم مايل، انتخاب مقياس ها و زاويه ی محور دل خواه است.

                       خودآزمايی 

۱ــ تصوير مجسم کاوالير را از نظر شکل محور و مقياس شرح دهيد.
۲ــ مهم ترين خصوصيت تصوير کاوالير کدام است؟
۳ــ چرا به تصوير کاوالير، ايزومتريک هم می گويند؟
۴ــ وضعيت دايره در سه سمت آن چگونه است؟

۵  ــ با رسم شکل، چگونگی ترسيم شبه بيضی چهار مرکزه را توضيح دهيد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای اجسامی که در شکل های ۱۱ــ۲۷ تا ۱۵ــ۲۷ داده شده اند تصوير مجسم کاوالير را رسم کنيد. ترسيم 

شکل های دوبعدی الزم نيست (بدون اندازه گذاری).



  ۴۴۱  

شکل ۱۱ــ۲۷
جنس: چدن               نام: رابط

مقياس: ۱:۱              مقياس رسم تصوير کاوالير: ۱:۱



  ۴۴۲  

شکل ۱۲ــ۲۷
جنس: چدن                 نام: چرخ لنگ

مقياس: ۱:۱                رسم کاوالير به مقياس: ۱:۱



  ۴۴۳  

شکل ۱۳ــ۲۷
جنس: فوالد                    نام: بدنه ی پولی کش

مقياس: ۱:۱                     مقياس رسم کاوالير: ۱:۱



  ۴۴۴  

شکل ۱۴ــ۲۷
جنس: فوالد              نام: تيغه برش

مقياس: ۱:۱              رسم کاوالير:۱:۱



  ۴۴۵  

شکل ۱۵ــ۲۷
جنس: فوالد                  نام: رنده گير در ماشين تراش

مقياس: ۱:۱                  ترسيم کاوالير با مقياس: ۱:۱

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان روش ترسيم شبه بيضی را در کاوالير، از جهاتی شبيه ايزومتريک دانست؟
کاوالير  و  ايزومتريک  نيز  و  دی متريک  درجه ی   ۷ سمت  در  را  چهارمرکزه  بيضی  رسم  يک  می توان  آيا  ۲ــ 

به صورتی يک سان بيان کرد؟ چگونه؟
۳ــ به نظر شما اصوًال ترسيم تصوير کاوالير برای چه اجسامی مناسب تر است؟



  ۴۴۶  

 ۴۵ زاويه ی  دارای   p صفحه ی  به  نسبت  تصوير  شعاع  بايد  کاوالير،  سه بعدی  به دست آوردن  جهت  مثال  برای 
23′ و ۶۳º باشد. در تمام سه بعدی های مايل، زاويه ی محور  درجه و برای رسيدن به سه بعدی کابينت دارای زاويه ی 

و مقياس ها دل خواه است۱.

۱ــ برای مطالعه ی بيش تر به نقشه کشی ۱ جلد دوم، کد ۳۵۹/۵۱ چاپ ۸۶ مراجعه شود. 

                    برای مطالعه

گفته شد که روش تصويرگيری برای تصاوير مجسم کاوالير و کابينت، مايل است. يعنی شعاع های تصوير نسبت 
به صفحه ی تصوير مايل اند. برخالف ايزومتريک و دی متريک که شعاع های تصوير بر صفحه ی تصوير عمودند (شکل 

۱۶ــ۲۷).

ϕ شکل ۱۶ــ۲۷ــ زاويه ی شعاع تصوير موازی برابر



  ۴۴۷  

فصل بيست و هشتم

تصوير مجسم كابينت1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تصوير مجسم کابينت و مشخصات آن را بيان کند.
۲ــ داليل استفاده از اين سه بعدی را شرح دهد.

۳ــ سه بعدی کابينت را رسم کند.
۴ــ ويژگی و کاربرد تصاوير مجسم ديگر را بيان کند.

ـ  ۲۸ــ کابينت ۱ـ
متداول ترين تصوير مجسم مايل، کابينت است. اين تصوير 
را دی متريک مايل هم گفته اند، زيرا در آن از دو مقياس ۱:۱ و 

۱:٢ مانند دی متريک استفاده می شود. شکل ۱  ــ      ۲۸، محورها 
را همراه يک مکعب در اين روش نشان می دهد.

در اين جا هم زاويه ی ۴۵ درجه، انتخابی است٢. به دليل 
می شود  ديده  بهتر  جسم  گودی  دی متريک  مثل   ،١:٢ مقياس 

(شکل ۲ــ     ۲۸).

در  انتها،  در  دايره ای  سوراخ  يک  با  جعبه ای  شکل،  در 
حالت های کاوالير و کابينت مقايسه شده اند. 

ـ ۲۸ــ محورها در سه بعدی کابينت و يک مکعب با يک سوراخ شکل ۱ـ

Cabinet :۱ــ کابينت
٢ــ نام کابينت را برای زاويه ی ٤٥ درجه و مقياس ١:٢ به کار می بريم.



  ۴۴۸  

ـ  ۲۸ــ a، تصوير کاوالير ــ b، نمای کابينت برای مقايسه در يک جسم شکل ۲ـ

شکل ۳     ــ   ۲۸    ــ رسم دايره در سطح جانبی طبق روش گفته شده برای دی متريک

ـ  ۲۸ــ ياتاقان ديواری چدنی شکل ۴ـ

شکل  به  توجه  با  نمونه:  مسئله ی 
ـ    ۲۸، تصوير کابينت چيست؟ ۴ـ

ـ   ۲۸ــ رسم دايره ۲ـ
در سطح جانبی و باالی کابينت، عالوه  بر روش نقطه يابی، 
می توان از روش گفته      شده برای دی متريک استفاده کرد (شکل 

۳ــ    ۲۸).



  ۴۴۹  

ـ   ۲۸ مراحل ترسيم را نشان می دهد. شکل ۵   ـ

اين سه بعدی، به ويژه در زمانی که جسم تنها در يک سمت 
بسيار  دارد،  زياد  ضخامت  نيز  و  است  کمان  و  فرم  دارای  خود  

مطلوب است. 

ترسيم اين سه بعدی بسيار ساده است، به ويژه زمانی که کلفتی 
قطعه در همه جا يک سان باشد، مانند قطعاتی که از ورق ساخته 

می شوند. به نمونه ای توجه کنيد (شکل ۶  ــ  ۲۸).

ـ  ۲۸ــ پولی تقسيم فوالدی شکل ۶  ـ

ـ  ۲۸ــ ترسيم تصوير مجسم کابينت شکل ۵  ـ



  ۴۵۰  

رسم  در  تقسيم کننده،  قطعه ی  کلفتی  يک سان بودن  به  نظر 
جهت  در  را   …، ۲  ، ۱ مانند  نقاط،  تمام  که  است  کافی  سه بعدی 
نقاط  آن گاه  ببريم.  پيش  به  ضخامت   1

2
به اندازه ی  و  درجه   ۴۵

به دست آمده را مانند شکل اول به هم وصل کنيم.

اين سه بعدی، عالوه بر صنعت ماشين سازی، در ساختمان و 
صنايع فلزی بسيار مورد توجه است. نام آن هم يادآور همين مطلب 
است و در نمايش لوازمی مانند کابينت، کمد، ويترين، … به ميزان 

ـ   ۲۸ ). گسترده ای به کار می رود. به چند نمونه نگاه کنيد (شکل ۷ـ

ـ  ۲۸ شکل ۷ـ

۱ــ محور، فوالد  ۲ــ بادامک، فوالد

۳ــ نمای داخلی ساختمان  ۴ــ نمای بيرونی ساختمان

۵  ــ ميز دوازده نفره  ۶  ــ کمد چوبی



  ۴۵۱  

ـ   ۲۸ــ سه بعدی های ديگر ۳ـ
ـ      ۲۸ــ نماهای مجسم ديگر: همان گونه که می دانيد  ۱ــ۳ـ
سه بعدی ها به چهار مورد گفته شده محدود نمی شوند. نمودار اول 

فصل بيست و پنجم تنها معرف تعداد کمی از آن ها بود.

ـ    ۲۸  ــ دی متريک: در قسمت عمودی می توان  ۲ــ۳ـ
انواع ديگری از دی متريک را معرفی کرد. به نمونه هايی از محورها 

ـ    ۲۸) توجه کنيد. و زاويه ها (در شکل ۸     ـ

ـ    ۲۸ــ برخی محورها و مقياس های ديگر شکل ۸      ـ

۱ــ تری متريک Trimetric، سه مقياسی

ـ      ۲۸ ــ نمای تری متريک۱: در گروه سه بعدی های  ۳ــ۳ـ
دارای  آن ها  موجودند.  تری متريک  تصاوير  از  انواعی  عمودی، 
ـ     ۲۸ نگاه  سه مقياس متفاوت اند. به نمونه هايی از آن ها در شکل۹ـ

کنيد. 

ـ  ۲۸ــ نمونه ی تصوير مجسم تری متريک و برخی محورها و مقياس های ديگر شکل ۹ـ



  ۴۵۲  

و  بيضی  ترسيم  مشکل بودن  دليل  به  تری متريک،  تصاوير 
ندارند.  چندانی  کاربرد  آن ها  در  زاويه ها  رسم  و  مقياس ها  تبديل 
ديگر سه بعدی های مايل کاربردهای بسياری دارند. به چند مورد 

توجه کنيد. 

زاويه ی  و   ۱:۱ مقياس  سه  با  آبليک۱:  ـ  ۲۸ــ  ۴ــ۳ـ
با  و  صنعتی  قطعه های  برای  مناسب  ۱۰ــ  ۲۸  (شکل  درجه   ۳۰

ضخامت کم)

۱ــ آبليک، مايل Oblique، بيش تر در نقشه های فرجه ی سوم
Plan oblique ۲ــ پالن آبليک

۳ــ پالن، طرح، نقشه: Plan اصطالحی که معموًال برای نمای افقی ساختمان به کار می رود.

ـ  ۲۸ــ a، محور در سه بعدی پالن آبليک ــ b، يک مکعب شکل ۱۱ـ

ـ  ۲۸ــ محورها در سه بعدی آبليک يا مايل شکل ۱۰ـ

ـ  ۲۸ــ پالن آبليک۲: با زاويه های ۴۵ درجه و  ۵  ــ۳ـ
ـ      ۲۸ به ويژه  مقياس های ۱:۱ و کاربرد زياد در ساختمان (شکل۱۱ـ

در سه بعدی پالن ها.۳)



  ۴۵۳  

ـ  ۲۸ ــ c، يک ساختمان ــ d، پايه ی بلور ادامه شکل ۱۱ـ

ـ    ۲۸ ــ نظامی۱: با زاويه های ۶۰ و ۳۰ درجه  ۶  ــ۳ـ
نظامی،  نقشه های  در  ، (به ويژه  2

3
گاهی  و   ۱:۱ مقياس های  و 

ـ    ۲۸). شکل ۱۲ـ

ـ  ۲۸ــ محورهای آبليک نظامی و يک مکعب در اين روش شکل ۱۲ـ

general :۲ــ جنرال، عمومی    military :۱  ــ نظامی، ارتشی

و  درجه   ۳۰ زاويه ی  دارای  جنرال۲:  ـ  ۲۸ــ  ۷  ــ۳ـ
3 روی آن. در موارد عمومی می توان از آن 

4
2 يا 

3
مقياس های 

استفاده کرد (شکل ۱۳ــ ۲۸).

ـ  ۲۸ــ محورهای عمومی يا جنرال شکل ۱۳ـ



  ۴۵۴  

SCL۶ هگزاکلريد گوگرد ،b ــ IFV هپتافلوئوريد يد ،a ـ  ۲۸ــ شکل ۱۴ـ

ـ  ۲۸ــ نماهای مرکزی: اين گروه بزرگ زير نام  ۹  ــ۳ـ
بزرگ،  سازه های  در  چرايی  و  بی چون  کاربردهای  پرسپکتيو۲ 

مانند ساختمان، دارند. آن ها برای قطعات بزرگ صنعتی هم به کار  
ـ     ۲۸). می روند (شکل ۱۵ـ

   clinographic :۱ــ کلينوگرافيک
۲ــ پرسپکتيو Perspective يعنی تصوير به همان صورت که چشم انسان می بيند.

 one vanish point :۳ــ يک نقطه گريز يا يک نقطه ای
two vanish point :۴ــ دو نقطه گريز يا دونقطه ای  

three vanish point :۵  ــ سه نقطه گريز يا سه نقطه ای
٦ ــ برای کسب اطالعات بيش تر می توانيد به نقشه کشی ١ جلد دوم، کد ۳۵۹/۵۱ چاپ ٨٦ نگاه کنيد.

ـ  ۲۸ــ کلينوگرافيک۱: با زاويه ها و مقياس های آزاد و کاربرد در نمايش ساختمان کريستالی مواد (شکل ۱۴ــ  ۲۸). ۸    ــ۳ـ

ـ  ۲۸ــ پرسپکتيو ــ a، يک قطعه ی آموزشی ــ b، پرسپکتيو دو نقطه ای آن شکل ۱۵ـ

نماهای مرکزی در سه گونه ی يک نقطه گريز۳، دونقطه گريز۴ و سه نقطه گريز۵ مورد استفاده اند٦ (شکل ۱۶ــ  ۲۸).



  ۴۵۵  

ـ    ۲۸ــ نمونه هايی از پرسپکتيو يا نمای مرکزی شکل ۱۶ـ

خالصه ی مطالب مهم

۱ــ در تصوير مجسم کابينت، مقياس ها ۱:۱ و ١:٢ و زاويه ی متداول ۴۵ درجه است.
۲ــ  به دليل تشابه مقياس های آن با دی متريک، به آن دی متريک مايل هم می گويند.

۳ــ هم زاويه و هم مقياس، روی محور ۴۵ درجه انتخابی است.



  ۴۵۶  

               خود را بيازماييد

۱ــ سه بعدی کابينت چه مشخصاتی دارد؟
۲ــ چرا به تصوير مجسم کابينت، دی متريک مايل می گويند؟

۳ــ ويژگی های مهم تصوير کابينت چيست؟
۴ــ چگونگی ترسيم دايره را با رسم شکل يک مکعب توضيح دهيد.

۵  ــ ويژگی و کاربرد هريک از تصاوير مجسم ديگر چيست؟
ـ    ۲۸، گونه ی هريک از نماهای مجسم را تعيين کنيد. ۶  ــ با توجه به شکل های ارائه    شده در ۱۷ـ



  ۴۵۷  

۱ــ دستگيره، چدن  ۲ــ پالن 

۳ــ حلزونی، فوالد  

۵  ــ سايه از ميز 

۴ــ ملکول متان

۶  ــ اتصال فالنچی ــ چدن   

ـ  ۲۸ شکل ۱۷ـ

۷ــ کارخانه  ۸     ــ نمای سه بعدی از تير تلگراف 



  ۴۵۸  

۷ــ با توجه به شکل ۱۸ــ  ۲۸، نمای مجسم مناسب را برای هر قطعه تعيين کنيد و دليل آن را شرح دهيد.

۱ــ پولک، فوالد  ۲ــ رابط، چدن 

 I ۳ــ آهن ۴ــ نگهدارنده ی چرخ دنده، چدن  

۵  ــ فالنچ، فوالد  ۶  ــ اهرم، چدن    

۷ــ چرخ تسمه، چدن ۸   ــ درپوش، چدن

ـ    ۲۸ شکل ۱۸ـ



  ۴۵۹  

ـ  ۲۸ شکل ۱۹ـ
جنس: فوالد                نام: اهرم

مقياس: ١:٢                مقياس رسم نمای کابينت: ۱:۱
ضخامت: ۶۰

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای شکل های ارائه    شده از ۱۹ــ   ۲۸ تا ۲۲ــ   ۲۸، تصوير کابينت را رسم کنيد. رسم شکل های دوبعدی 

الزم نيست (بدون اندازه گذاری)



  ۴۶۰  

شکل ۲۰ــ   ۲۸
جنس: چدن                  نام: چرخ لنگر

مقياس: ١:٢                  مقياس رسم: ۱:۱
فقط نمای مجسم کابينت



  ۴۶۱  

شکل ۲۱ــ ۲۸
جنس: چدن                 نام: ديوارکوب

مقياس: ۱:۱                مقياس رسم کابينت: ۱:۱



  ۴۶۲  

شکل ۲۲ــ  ۲۸
جنس: چدن                نام: اهرم

مقياس: ۱:۱               مقياس رسم: ۱:۱
نمای مجسم کابينت



  ۴۶۳  

برای جسم ارائه   شده در شکل۲۳ــ   ۲۸، تصوير پالن آبليک يا نظامی رسم کنيد.

ـ ۲۸ــ طرحی از برج های چهارگانه ی نيروگاه شهيد رجايی  شکل ۲۳ـ
پس از رسم بدنه بايد کليه ی خط های نازک موجود رسم شوند.

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا محورهای رايج کابينت را به صورت های ديگر هم می توان رسم کرد؟ چگونه؟
۲ــ چند جسم مثال بزنيد که رسم تصوير کابينت برای آن ها مناسب است.

۳ــ چرا برای رسم ساختمان های کريستالی از تصوير کلينوگرافيک استفاده می شود؟



  ۴۶۴  

برای مطالعه۱
کتاب  ايرانی است  بزرگ  مخترع  مبتکر و  برادر  يکی از سه  خراسانی  شاکر  پسر  موسی  پسر  احمد  ابـوالقاسم 
معروف الحيل از او، نوشته شده درسال ۲۲۹ خورشيدی می باشد. اين کتاب شامل بيش از يکصد ابداع و اختراع 
از او می باشد که نمونه ای از آن قبًال ارائه شد. او يکی از بزرگان دانش مکانيک می باشد برادران ديگر او يعنی حسن 
در هندسه و رياضی، محمد در نجوم و هندسه دانشمندان بزرگی بودند. تمام آثار آن ها به زبان عربی و در بغداد نوشته 

شده است.
راهنما و مشوق او برادر بزرگترش محمد بود اولين ابداع او ساخت دستگاه مکانيکی نجومی برای نمايش طلوع 
و غروب ستارگان بود. الجزری دانشمندی که پس از سيصد سال، از سده ی سوم، آثار احمد را بررسی و مجددًا تنظيم 

کرد موجب شهرت زياد او در اروپای قرون وسطی می باشد. 
پس از آن بسياری از ابداعات با الهام از کارهای او در اروپا انجام گرفت. بسياری از کارهای او در زمينه های 
هيدروليک و پنوماتيک است. او عالقه ی زيادی به اتوماتيک کردن کارها در ابداعات خود دارد. برای نمونه طرح های 

اوليه ی شيرهای مخروطی توسط لئوناردو داوينچی با الهام از کارهای او به وجود آمده است.

۱ــ تاريخ مهندسی مکانيک در ايران، مهدی قناد، غالمحسين رحيمی

نمای شير کنترل جريان، شير خروسیآبشخور هميشه پر از آب [۵۰]  



فصل بيست و  نهم

برش در تصوير مجسم
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ لزوم استفاده از برش در تصوير مجسم را بيان کند.

۲ــ روش انجام برش را روی تصوير مجسم شرح دهد.
۳ــ برش را در تصوير مجسم اجرا کند.
۴ــ تصوير مجسم را اندازه گذاری کند.

ـ ۲۹ــ برش در سه بعدی ۱ـ
مانند  قسمت ها،  برخی  نمايش  برای  که  است  الزم  گاهی 
استفاده  برش  از  هم  مجسم  تصوير  روی  دوبعدی،  نقشه های 

کنيم.
اين کار را می توان برای همه ی حالت های گفته شده در برش، 

عملی ساخت. نمونه هايی در شکل ۱ــ۲۹ ديده می شود.

شکل ۱ــ۲۹ــ برش در تصوير مجسم
  ۴۶۵  



  ۴۶۶  

شکل ۲ــ۲۹ــ بوش، برنز

شکل  در  کار  روش  برداريم.  را  اضافی  بخش های  آن گاه 
به  هاشور  درست  رسم  برای  است.  شده  ارائه   c تا   a از  ۳ــ۲۹ 

مطلب بعدی توجه کنيد.

۲ــ۲۹ــ روش ترسيم
بهتر است ابتدا سه بعدی را به طور کامل رسم کنيم (شکل ۲ــ۲۹).

شکل ۳ــ۲۹ــ نيم برش در سه بعدی



شکل ۴ــ۲۹ــ رسم هاشور در حاالت b و c برای ايزومتريک و d برای دی متريک

شکل ۵  ــ۲۹ــ برش ساده، قفسه از آلومينيم

  ۴۶۷  

در  زاويه ها  تغيير  دليل  به  هاشور:  رسم  ۱ــ۲ــ۲۹ــ 
سه بعدی، زاويه ی هاشور هم تغيير می کند. برای آن که اشتباه نکنيم، 

شکل ۴ــ۲۹ را در نظر می گيريم.

تصوير  دوبعدی و  حالت  در  مستطيل  يک  شکل،  اين  در 
مجسم آن در حالت های ايزومتريک و دی متريک ديده می شود. 
است،  برابر  هم  با  دو بعدی  شکل  در   BC و    AC اندازه های 

به طوری که می توانيم برای تعيين وضعيت، هاشور روی سه بعدی 
آن ها را مساوی مثالً ۱۰، يا هر عدد ديگر، بگيريم.

به نمونه ای توجه کنيد (شکل ۵    ــ۲۹).



  ۴۶۸  

شکل ۷ــ۲۹ــ نيم برش، پايه ی چدنی

در اين نمونه از برش ساده استفاده شده است.
در شکل ۶  ــ۲۹ برش شکسته اجرا شده است.

نمونه ای از نيم برش در شکل ۷ــ۲۹ ديده می شود.

شکل ۶  ــ۲۹ــ برش شکسته، بدنه از آلومينيم

۳ــ۲۹ــ اندازه گذاری
عکس  يک  مانند  سه بعدی  يک  چون 
شکلی  اطالعات  همان  آن  از  منظور  و  است 
است، معموالً روی آن اندازه گذاری نمی شود 
صنعتی  گاهی  و  آموزشی  نقشه های  در  ولی 
روی سه بعدی اقدام به اندازه گذاری خواهد 
شد. بديهی است که به دليل تغيير زاويه های 
۹۰ درجه، زاويه ی خط های رابط هم از ۹۰ 
اعداد  همين طور  می شود.  منحرف  درجه 
نمی توانند به صورت عادی نوشته شوند، يعنی 

بايد به صورت مايل درآيند. 
آشنا  آن  نمونه های  با  گرچه  (حال، 
هستيد، در شکل ۸  ــ۲۹ نمونه ی ديگری ارائه 

شده است.)

شکل ۸   ــ۲۹ــ بدنه، چدن



  ۴۶۹  

اندازه گذاری روی همان جسم در حالت برش، در شکل 
a ــ۹ــ۲۹، ديده می شود.

برای نوشتن اعداد اندازه، شابلون مخصوص موجود نيست 
ترسيم  در  کنيم.  رعايت  دستی،  ترسيم  در  را  زاويه  بايد  خود  و 

رايانه ای نيز می توان آن ها را به درستی نوشت. 
ضمنًا برای نوشتن اندازه های عمودی مانند ٥٠ ، ١٨، ١٦ 
 ١٨٠ چرخش  يک  با  را  آن ها  می توان  نقشه،  در  موجود   ١٠ و 
دو  اين  نوشت. (شکل b) (خودتان  هم  چپ  سمت  در  درجه ای 

حالت را مقايسه کنيد).

شکل ۹ــ۲۹ــ اندازه گذاری روی برش



  ۴۷۰  

         خالصه ی مطالب مهم

۱ــ کليه ی برش های استاندارد را می توان روی سه بعدی هم اجرا کرد.
۲ــ  حالت درست هاشور روی سه بعدی به کمک اندازه ها به دست می آيد.

۳ــ روی تصوير مجسم می توان اندازه گذاری کرد.

                    خودآزمايی 

۱ــ با رسم شکل، چگونگی انتقال و ترسيم هاشور روی سه بعدی را شرح دهيد.
۲ــ با رسم يک شکل سه بعدی چگونگی برش را شرح دهيد.

۳ــ روش خود را برای اجرای برش روی يک سه بعدی شرح دهيد.
۴ــ در مورد اندازه گذاری روی تصوير مجسم توضيح دهيد.

                ارزش يابی عملی

۱ــ برای اجسام معرفی شده در شکل های ۱۰ــ۲۹ تا ۱۳ــ۲۹ و با درنظرگرفتن برش مناسب، سه بعدی رسم 
کنيد (رسم نماهای دوبعدی الزم نيست). 



  ۴۷۱  

                                        جنس: چدن                             نام: محفظه                         مقياس: ۱:۱       
 رسم نمای مجسم ايزومتريک در برش ساده

راهنمايی: می توان به دو روش کار کرد:
۱ــ نمای روبه رو را برش زد، نمای از باال را نيم نما درنظر گرفت و سپس سه بعدی را مستقيمًا رسم کرد.

۲ــ سه بعدی را به طور کامل ترسيم کرد و سپس نيمی از آن را برداشت.
می توانيد بعد از مشورت کامل کار را شروع کنيد.

شکل ۱۰ــ۲۹



  ۴۷۲  

شکل ۱۱ــ۲۹
جنس: برنز    نام: بوش     مقياس ۱:۱

ترسيم نمای ايزومتريک در نيم برش 
مقياس رسم ۲:۱

شکل ۱۲ــ۲۹
جنس: چدن        

نام: بدنه
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱
نمای مجسم ايزومتريک در برش ساده 



۲ــ پس از تهيه ی کپی از شکل های ۱۴ــ۲۹ تا ۱۷ــ۲۹ (هرکدام روی يک برگه ی  A ۴)، شکل را اندازه گذاری 
کند. اگر شکل در موقع کپی بزرگ تر شود اشکالی ندارد. اندازه گذاری طبق اندازه های موجود خواهد بود. ضمناً اگر 

از سه بعدی های ترسيم شده ی قبلی در اختيار داريم، می توانيم روی همان ها اندازه گذاری کنيم.

شکل ۱۳ــ۲۹
جنس: چدن                     نام: ياتاقان لغزنده                  مقياس: ۱:۱                   مقياس رسم: ۱:۱

نمای مجسم کاوالير در برش ساده

  ۴۷۳  

شکل ۱۴ــ۲۹
جنس: پالستيک                  نام: پايه                  

مقياس: ۱:۱                         قطعه اندازه گذاری شود



  ۴۷۴  

شکل ۱۵ــ۲۹
جنس: فوالد          نام: گوه             مقياس: ۱:۱

جسم اندازه گذاری شود

شکل ۱۶ــ۲۹
جنس: باکاليت
نام: دستگيره
مقياس: ۱:۱

مهره ی موجود M۳۰ به گام ۲ 
اندازه گذاری قطعه

شکل ۱۷ــ۲۹
جنس: آلومينيم
نام: بست

مقياس: ۱:۱
مهره ی موجود M۱۵ به گام ۱ 

اندازه گذاری جسم



  ۴۷۵  

شکل ۱۸ــ۲۹
جنس: چدن                  نام: ديوارکوب                   مقياس: ۱:۱

اندازه گذاری 

۳ــ شکل های ۱۰ــ۲۹ و ۱۱ــ۲۹ را اندازه گذاری کنيد.

                      تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان از برش ترکيبی هم روی تصوير مجسم استفاده کرد؟
۲ــ نظر شما در مورد اندازه های عمودی روی سه بعدی چيست؟

۳ــ آيا می توان روی پرسپکتيو اندازه گذاری کرد؟ چه مشکالتی وجود دارد؟



  ۴۷۶  

   نمونه ی ارزش يابی پايانی

ارزش يابی بايد بر پايه ی آن چه که در کتاب ارائه  شده است انجام شود. بديهی است که يک آزمون جامع در يک 
زمان محدود ممکن نيست و نمونه ی کنونی تنها يک پيش نهاد است١.  

الف ــ آزمون تئوری
به ۲۵ مورد از ۳۰ مورد، به دل خواه و به گونه ای کامل، پاسخ دهيد. بارم هر مورد ۰/۲

جمع نمره ۵، زمان ۷۰ دقيقه
۱ــ رعايت نکردن استاندارد در نقشه چه اشکالی دارد؟

۲ــ ويژگی های کاغذ نقشه کشی کدام اند؟
۳ــ روش به کارگيری دو گونيا برای رسم خط های موازی يا عمود بر يک خط چگونه است؟ 

۴ــ بلندی حرف و عدد روی شابلون چه نسبتی با پهنای خط نوشتاری دارد؟ مثال بزنيد. 
۵  ــ اضالع مثلثی ۲۵ ، ۶۰ و ۶۵ است. آن ها را رسم کنيد. آيا در اجرا نکته ی قابل توجهی وجود دارد؟

۶   ــ دايره ای با قطر ۵۰، مماس بر دو دايره به قطرهای ۳۰ و ۴۵ و به فاصله ی دو مرکز ۶۰ رسم کنيد.
۷ــ خط های رابط ميان نماها چه مزيت هايی دارند و چگونه رسم می شوند؟

۸  ــ با رسم شکل، چگونگی استفاده از خط شکستگی را توضيح دهيد.
۹ــ مقياس را چگونه تعريف می کنيد؟

اندازه گذاری  و  مشخص  چگونه  مختلف  حالت های  در  يک سان  اجزای  که  دهيد  نشان  شکل  رسم  با  ۱۰ــ 
می شوند؟

۱۱ــ گونه های مختلف تقارن را تعريف کنيد.
۱۲ــ برای رسم يک خط شيب دار در تصوير مجسم چه بايد کرد؟

۱۳ــ در مورد هر خط موجود در نقشه چه می توان گفت؟
۱۴ــ تجزيه در نقشه خوانی به چه مفهوم است و از آن چگونه استفاده می شود؟

۱۵ــ پنج مورد از قواعد مربوط به رسم درست هاشور را بنويسيد.
۱۶ــ عالمت M در پيچ های متريک به چه مفهومی است؟

۱۷ــ تيغه چگونه جزئی است؟ با رسم شکل توضيح دهيد.
۱۸ــ برتری استفاده از نيم برش چيست؟

۱۹ــ با رسم شکل درباره ی برش شکسته توضيح دهيد.
۲۰ــ يک نمای غيرواقعی چه مشکالتی دارد؟

۲۱ــ خط محدوده ی برش موضعی چگونه بايد رسم شود؟
۲۲ــ اصول برش پياپی چيست؟

عملی  آزمون  به  برگه ها،  جمع آوری  از  پس  و  کرد  مطرح  را  تئوری  پرسش های  ابتدا  می توان  باشد.  متفاوت  می تواند  تشريحی  پرسش های  برای  بارم  ۱ــ 
پرداخت. طرح پيش نهادی بر پايه ی ۲۰ نمره بارم بندی شده و اين برای آگاهی هنرجويان از ارزش هر پرسش است ولی بعد می توان ميزان آن را در نمره ی اصلی تنظيم 
کرد. ضمنًا در صورتی که استاد محترم صالح بداند حداکثر نيمی از پرسش های تئوری را می توان به صورت تست ارائه کرد. ضمنًا می توان آزمون نظری و عملی 

را در دو نوبت جداگانه برگزار نمود.



۲۳ــ در برش گردشی، برش در کجا و چگونه رسم می شود؟ 
۲۴ــ برش ترکيبی يا چند برشی در يک «نما» چيست؟ با رسم شکل، توضيح دهيد.
۲۵ــ ميزان گرد کردن اعداد تبديل شده (در تبديل اينچ به ميلی متر) چگونه است؟

۲۶ــ نماهای مجسم مايل را نام ببريد.
۲۷ــ داليل استفاده از نمای مجسم دی متريک کدام اند؟ 

۲۸ــ با رسم شکل، چگونگی رسم شبه بيضی چهارمرکزه را در کاوالير توضيح دهيد.
۲۹ــ ويژگی های مهم تصوير کابينت چيست؟

۳۰ــ با رسم شکل، چگونگی انتقال و رسم هاشور را در سه بعدی توضيح دهيد.
ب ــ پرسش های ترسيمی

به هريک از پرسش های زير روی يک برگ کاغذ A ۴ و با رعايت کامل اصول نقشه کشی پاسخ دهيد. به دليل 
رعايت   نکردن قواعد تا ۲ نمره کسر خواهد شد. بارم هر پرسش ۵ و زمان ۱۸۰ دقيقه
۳ نمره ۱ــ سه نما از قطعه ی موجود را رسم کنيد.  
۲ نمره نقشه را اندازه گذاری کنيد 

  ۴۷۷  

پرسش اول
قطعه ی آموزشی             مقياس: ۱:۱                 مقياس رسم: ۱:۱

رسم سه نما                 اندازه گذاری کامل



  ۴۷۸  

۲ــ برای قطعه ی بدنه  چدنی کارهای زير را اجرا کنيد.
ــ نمای روبه رو در برش مناسب

ــ نمای نيم رخ در نيم نما
ــ نمای افقی

(نقشه نياز به اندازه گذاری ندارد.)

پرسش دوم
جنس: چدن               نام: بدنه                مقياس: ۱:۱                     

مقياس رسم: ۱:۱                      بدون اندازه گذاری 



  ۴۷۹  

۳ــ نمای مجسم از اهرم چدنی را رسم کنيد (نوع تصوير مجسم دل خواه و ترسيم نماها الزم نيست).

پرسش سوم
جنس: چدن                                      نام: اهرم

مقياس: ۱:۱                                     مقياس رسم: ۱:۱
نمای مجسم رسم شود. روش دل خواه و استفاده از شابلون مجاز است.

                     پيوست ها

در صورت باقی بودن زمان برای نقشه های پيوست کارهای خواسته شده را اجرا کنيد.



  ۴۸۰  

پيوست ۱ــ نمای سوم، نمای مجسم، تکيه گاه آلومينيمی 

        M۱۲ و مهره ی ϕ۲۰ پيوست ۲ــ برش شکسته ی روبه رو، نيم نما از باال، نمای نيم رخ در دو نيم برش از روی سوراخ
   بدنه ی آلومينيمی

  R۳ گوشه های داده نشده
با يک بلندی



پيوست ۴ــ تبديل فرجه، نمای مجسم 
  ۴۸۱  پايه ی چدنی

پيوست ۳ــ نمای سوم، اندازه گذاری، نمای مجسم 
قطعه ی آموزشی، چوبی



  ۴۸۲  

پيوست ۵  ــ نمای مجسم
تکيه گاه ميله ی گوه ای از چدن

راهنمايی: منحنی ها بايد با استفاده از نماهای موجود نقطه يابی شوند.

پيوست ۶  ــ نمای مجسم
ياتاقان قابل تنظيم چدنی



  ۴۸۳  

پيوست ۷   ــ جدول تا کردن کاغذ

در صورت امکان بهتر است آخرين تا در جهت F باشد. چرا؟
A۴ برای نگه داری در کالسور A۴ به قطع A۳ و A۲ ،A۱ روش تا زدن کاغذهای



  ۴۸۴  

درجه  sin  cos  tan  cot درجه   sin  cos  tan  cot  
 ۰  ۰/۰۰  ۱/۰۰  ۰/۰۰  •       
۱  ۰/۰۲  ۰/۹۹  ۰/۰۲  ۵۷/۳  ۴۶  ۰/۷۲  ۰/۶۹  ۱/۰۴  ۰/۹۷  
۲  ۰/۰۳  ۰/۹۹  ۰/۰۳  ۲۸/۶۴  ۴۷  ۰/۷۳  ۰/۶۸  ۱/۰۷  ۰/۹۳  
۳  ۰/۰۵  ۰/۹۹  ۰/۰۵  ۱۹/۰۸  ۴۸  ۰/۷۴  ۰/۶۷  ۱/۱۱  ۰/۹۰  
۴  ۰/۰۷  ۰/۹۹  ۰/۰۷  ۱۴/۳۰  ۴۹  ۰/۷۵  ۰/۶۶  ۱/۱۵  ۰/۸۷  
۵  ۰/۰۹  ۰/۹۹  ۰/۰۹  ۱۱/۴۳  ۵۰  ۰/۷۷  ۰/۶۴  ۱/۱۹  ۰/۸۴  
۶  ۰/۱۰  ۰/۹۹  ۰/۱۱  ۹/۵۱  ۵۱  ۰/۷۸  ۰/۶۳  ۱/۲۳  ۰/۸۱  
۷  ۰/۱۲  ۰/۹۹  ۰/۱۲  ۸/۱۴  ۵۲  ۰/۷۹  ۰/۶۲  ۱/۲۸  ۰/۷۸  
۸  ۰/۱۴  ۰/۹۹  ۰/۱۴  ۷/۱۲  ۵۳  ۰/۸۰  ۰/۶۰  ۱/۳۳  ۰/۷۵  
۹  ۰/۱۶  ۰/۹۹  ۰/۱۶  ۶/۳۱  ۵۴  ۰/۸۱  ۰/۵۹  ۱/۳۸  ۰/۷۳  
۱۰  ۰/۱۷  ۰/۹۸  ۰/۱۸  ۵/۶۷  ۵۵  ۰/۸۲  ۰/۵۷  ۱/۴۳  ۰/۷۰  
۱۱  ۰/۱۹  ۰/۹۸  ۰/۱۹  ۵/۱۴  ۵۶  ۰/۸۳  ۰/۵۶  ۱/۴۸  ۰/۶۷  
۱۲  ۰/۲۱  ۰/۹۸  ۰/۲۰  ۴/۷۰  ۵۷  ۰/۸۴  ۰/۵۴  ۱/۵۴  ۰/۶۵  
۱۳  ۰/۲۳  ۰/۹۷  ۰/۲۳  ۴/۳۳  ۵۸  ۰/۸۵  ۰/۵۳  ۱/۶۰  ۰/۶۲  
۱۴  ۰/۲۴  ۰/۹۷  ۰/۲۵  ۴/۰۱  ۵۹  ۰/۸۶  ۰/۵۲  ۱/۶۷  ۰/۶۰  
۱۵  ۰/۲۶  ۰/۹۷  ۰/۲۷  ۳/۷۳  ۶۰  ۰/۸۷  ۰/۵۰  ۱/۷۳  ۰/۵۸  
۱۶  ۰/۲۸  ۰/۹۶  ۰/۲۹  ۳/۴۹  ۶۱  ۰/۸۷  ۰/۴۸  ۱/۸۰  ۰/۵۵  
۱۷  ۰/۲۹  ۰/۹۶  ۰/۳۱  ۳/۲۷  ۶۲  ۰/۸۸  ۰/۴۷  ۱/۸۸  ۰/۵۳  
۱۸  ۰/۳۱  ۰/۹۵  ۰/۳۲  ۳/۰۸  ۶۳  ۰/۸۹  ۰/۴۵  ۱/۹۶  ۰/۵۱  
۱۹  ۰/۳۳  ۰/۹۵  ۰/۳۴  ۲/۹۰  ۶۴  ۰/۹۰  ۰/۴۴  ۲/۰۵  ۰/۴۹  
۲۰  ۰/۳۴  ۰/۹۴  ۰/۳۶  ۲/۷۵  ۶۵  ۰/۹۱  ۰/۴۲  ۲/۱۴  ۰/۴۷  
۲۱  ۰/۳۶  ۰/۹۳  ۰/۳۸  ۲/۶۱  ۶۶  ۰/۹۱  ۰/۴۱  ۲/۲۵  ۰/۴۵  
۲۲  ۰/۳۷  ۰/۹۳  ۰/۴۰  ۲/۴۸  ۶۷  ۰/۹۲  ۰/۳۹  ۲/۳۶  ۰/۴۲  
۲۳  ۰/۳۹  ۰/۹۲  ۰/۴۲  ۲/۳۶  ۶۸  ۰/۹۳  ۰/۳۷  ۲/۴۸  ۰/۴۰  
۲۴  ۰/۴۱  ۰/۹۱  ۰/۴۵  ۲/۲۴  ۶۹  ۰/۹۳  ۰/۳۶  ۲/۶۱  ۰/۳۸  
۲۵  ۰/۴۲  ۰/۹۰  ۰/۴۷  ۲/۱۴  ۷۰  ۰/۹۴  ۰/۳۴  ۲/۷۵  ۰/۳۶  
۲۶  ۰/۴۴  ۰/۹۰  ۰/۴۹  ۲/۰۵  ۷۱  ۰/۹۵  ۰/۳۳  ۲/۹۰  ۰/۳۴  
۲۷  ۰/۴۵  ۰/۸۹  ۰/۵۱  ۱/۹۶  ۷۲  ۰/۹۵  ۰/۳۱  ۳/۰۸  ۰/۳۲  
۲۸  ۰/۴۷  ۰/۸۸  ۰/۵۳  ۱/۸۸  ۷۳  ۰/۹۶  ۰/۲۹  ۳/۲۷  ۰/۳۱  
۲۹  ۰/۴۸  ۰/۸۷  ۰/۵۵  ۱/۸۰  ۷۴  ۰/۹۶  ۰/۲۸  ۳/۴۹  ۰/۲۹  
۳۰  ۰/۵۰  ۰/۸۷  ۰/۵۸  ۱/۷۳  ۷۵  ۰/۹۷  ۰/۲۶  ۳/۷۳  ۰/۲۷  
۳۱  ۰/۵۲  ۰/۸۶  ۰/۶۰  ۱/۶۶  ۷۶  ۰/۹۷  ۰/۲۴  ۴/۰۱  ۰/۲۵  
۳۲  ۰/۵۳  ۰/۸۵  ۰/۶۲  ۱/۶۰  ۷۷  ۰/۹۷  ۰/۲۳  ۴/۳۳  ۰/۲۳  
۳۳  ۰/۵۴  ۰/۸۴  ۰/۶۵  ۱/۵۴  ۷۸  ۰/۹۸  ۰/۲۱  ۴/۷۰  ۰/۲۱  
۳۴  ۰/۵۶  ۰/۸۳  ۰/۶۷  ۱/۴۸  ۷۹  ۰/۹۸  ۰/۱۹  ۵/۱۴  ۰/۱۹  
۳۵  ۰/۵۷  ۰/۸۲  ۰/۷۰  ۱/۴۳  ۸۰  ۰/۹۸  ۰/۱۷  ۵/۶۷  ۰/۱۸  
۳۶  ۰/۵۹  ۰/۸۱  ۰/۷۳  ۱/۳۸  ۸۱  ۰/۹۹  ۰/۱۶  ۶/۳۱  ۰/۱۶  
۳۷  ۰/۶۰  ۰/۸۰  ۰/۷۵  ۱/۳۳  ۸۲  ۰/۹۹  ۰/۱۴  ۷/۱۲  ۰/۱۴  
۳۸  ۰/۶۲  ۰/۷۹  ۰/۷۸  ۱/۲۸  ۸۳  ۰/۹۹  ۰/۱۲  ۸/۱۴  ۰/۱۲  
۳۹  ۰/۶۳  ۰/۷۸  ۰/۸۱  ۱/۲۳  ۸۴  ۰/۹۹  ۰/۱۰  ۹/۵۱  ۰/۱۱  
۴۰  ۰/۶۴  ۰/۷۷  ۰/۸۴  ۱/۱۹  ۸۵  ۰/۹۹  ۰/۰۹  ۱۱/۴۳  ۰/۰۹  
۴۱  ۰/۶۶  ۰/۷۵  ۰/۸۷  ۱/۱۵  ۸۶  ۰/۹۹  ۰/۰۷  ۱۴/۳۰  ۰/۰۷  
۴۲  ۰/۶۷  ۰/۷۴  ۰/۹۰  ۱/۱۱  ۸۷  ۰/۹۹  ۰/۰۵  ۱۹/۰۸  ۰/۰۵  
۴۳  ۰/۶۸  ۰/۷۳  ۰/۹۳  ۱/۰۷  ۸۸  ۰/۹۹  ۰/۰۳  ۲۸/۶۴  ۰/۰۳  
۴۴  ۰/۶۹  ۰/۷۲  ۰/۹۷  ۱/۰۴  ۸۹  ۰/۹۹  ۰/۰۲  ۵۷/۲۹  ۰/۰۲  
۴۵  ۰/۷۱  ۰/۷۱  ۱/۰۰  ۱/۰۰  ۹۰  ۱/۰۰  ۰/۰۰   ۰/۰۰  

پيوست ۸ ــ جدول نسبت های مثلثاتی، گرد شده تا دو رقم اعشار

∞

∞



  ۴۸۵  

پيوست ۹ ــ کاغذ ايزومتريک



  ۴۸۶  

C رديف فرعی  B رديف فرعی  A رديف اصلی نوع  نوع  نوع   
 ۱۰۰۰*۱۴۱۴    B۰   

۹۱۷*۱۲۹۷    C۰    

۸۴۱*۱۱۸۹    A۰  

۷۰۷*۱۰۰۰    B۱   

۶۴۸*۹۱۷    C۱    

۵۹۴*۸۴۱    A۱  
۵۰۰*۷۰۷    B۲   

۴۵۸*۶۴۸    C۲    

۴۲۰*۵۹۴    A۲  

۳۵۳*۵۰۰    B۳   

۳۲۴*۴۵۸    C۳    

۲۹۷*۴۲۰    A۳  

۲۵۰*۳۵۳    B۴   

۲۲۹*۳۲۴    C۴    

۲۱۰*۲۹۷    A۴  

۱۷۶*۲۵۰    B۵   

۱۶۲*۲۲۹    C۵    

 ۱۴۸*۲۱۰    A۵  

C۰ ،B۰ ،A۰ پيوست ۱۰ــ جدول اندازه های کاغذ

سال ناشر  نويسنده  نام کتاب  رديف   
۲۰۰۱  ISO سازمان استاندارد   ISO/R128 استاندارد  ۱  
۲۰۰۴  ISO سازمان استاندارد   ISO/R129 استاندارد  ۲  

۱۳۶۶
  
شرکت چاپ و نشر ايران  

محمدحسين شربت ملکی  
رسم فنی عملی سال سوم  ۳

 
محمد خواجه حسينی    

۱۳۶۶
  
شرکت چاپ و نشر ايران

محمدحسين شربت ملکی   
رسم فنی تئوری سال سوم  ۴

 
محمد خواجه حسينی    

۱۳۸۶
شرکت چاپ و نشر کتاب های  محمد خواجه حسينی  نقشه کشی ۱ کد ۳۵۹/۵۱   

۵
 

درسی ايران ابوالحسن موسوی  جلد اول    

۱۳۸۶
شرکت چاپ و نشر کتاب های  محمد خواجه حسينی  نقشه کشی ۱ کد ۳۵۹/۵۱   

۶
 

درسی ايران ابوالحسن موسوی  جلد دوم    

منابع مورد مراجعه برای تدوين کتاب



  ۴۸۷  

فهرست واژه های منت

A
adjustable curve منحنی کش ماری، پيستوله ماری 
analysis تجزيه 
angle فرجه، زاويه، بازه، گوشه 
approve تصويب کننده 
association سازمان، مؤسسه 
auxiliary view نمای کمکی 

B
bisector نيم ساز 
black سياه 
bow divider پرگار تقسيم 
brocken out section برش موضعی 
brush برس 

C
cabinet کابينت 
cadre کادر ــ فرانسه 
cavalier کاوالير 
central projection نمای مرکزی، تصوير مرکزی 
chamfer َپخ 
clay رس، خاک رس 
clinographic کلينوگرافيک 
compass پرگار 
complex ترکيبی 
complex section برش ترکيبی 
computer رايانه، کامپيوتر 
controller بازبين کننده 
coordinative مختصاتی 

D
date تاريخ 
designer طراح 
detail ريز، جزء، نمای بزرگ   شده، بزرگ نمايی 
dimentioning اندازه گذاری 
dimetric دی متريک، دو مقياسی 
drafting machine ماشين نقشه کشی 
draftsman نقشه کش، رّسام 
drawing نقشه، رسم 
drawing board تخته ی رسم 
dusting brush برس 

E
echelle مقياس ــ فرانسه 
elbow زانو 
embodiment تجسم 
eraser پاک کن 
erasing shield راهنمای پاک کن، سپر پاک کن 
establishment سازمان 

F
fillet گوشه، گوشه ی معموًال گرد شده 
firm سخت، محکم 
first angle بازه ی اول، فرجه ی اول 
frame کادر، محدوده 
freehand دست آزاد، بدون ابزار 
french curve منحنی کش، منحنی نامنظم، پيستوله، منحنی فرانسوی 
frontal view نمای روبه رو 
fume فوم، ماده ی اوليه برای يونوليت 



  ۴۸۸  

G
general همگانی، عمومی 
geometrical drawing رسم هندسی 
graphit گرافيت، زغال بی شکل 

H
half section نيم برش 
half view نيم نما 
hard سخت 
hatch هاشور 
hieroglyph هيروگليف، خط تصويری 
horizontal افقی 
horizontal plane صفحه ی افقی، رويه ی افقی 
horizontal view نمای افقی 

I
international standardization association سازمان جهانی  

استاندارد اوليه
international standardization organization سازمان جهانی استاندارد 
ISO سازمان جهانی استاندارد 
ISA سازمان جهانی استاندارد اوليه 
irregular curve منحنی کش، منحنی نامنظم، پيستوله 

K
knurl آج 

L
lettering transfer حروف برگردان 
lettraset حروف برگردان 
line خط 
local cut برش موضعی 

M
mechanical pencil مداد مکانيکی، مداد نوکی، قلم اتود 
mechanical pencil of push type مداد نوکی گونه ی فشاری 
mechanical pencil of screw type  

medium متوسط، بينابين 
military نظامی، ارتشی 
massstab مقياس ــ آلمان 

N
ner vure تيغه ــ فرانسه 
norm دستور، استاندارد ــ آلمان 
number شماره، نمره 

O
object جسم 
oblique مايل، شيب دار 
offset section برش شکسته 
one vanish point يک نقطه گريز 
order دستور، سفارش 
organization سازمان، مؤسسه 
orthographic راست گوشه، قائم الزاويه، اورتوگرافيک 

P
pantograph مشابه نگار، نقشه سواد کن، پانتوگراف 
paper کاغذ 
papier calque کاغذ کالک ــ فرانسه 
papyrus پاپيروس 
parallel projection تصوير موازی 
partial section برش موضعی 
part name نام قطعه 
pencil مداد 
pencil pointer ُنک تيزکن 
pencil sharpener مداد تراش 
perpendicular عمود 
perpendicular bisector عمود منّصف 
pictorial منظری 
pictorial projection نمای منظری، تصوير منظری 
pitch گام 
perspective پرسپکتيو، تصوير به همان صورت که چشم انسان می بيند 
plan طرح، نقشه 
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plan oblique پالن آبليک 
plane رويه، صفحه، سطح 
point نقطه 
polygon چند ضلعی 
projection نما، تصوير 
projection plane صفحه ی تصوير 
projector تصويرکننده 
projector line شعاع تصوير 
protractor نقاله 
push type گونه ی فشاری 

Q
quality جنس 
quilt آج 

R

rapidograph قلم مرکبی کردن، راپيد 
record گوشه، حد 
regular polygon چند ضلعی منتظم 
removed section برش پی در پی 
revolved section برش گردشی 
rib تيغه 

S
scale مقياس 
Schablone نمونه، الگو، شابلون ــ آلمان 
screw type گونه ی پيچی 
section برش 
shading medium سايه برگردان، زيپاتون 
side view نمای نيم رخ، نمای جانبی 
soft نرم 
standard دستور، قاعده، استاندارد 
surface رويه، صفحه، سطح 
successive section برش پياپی ــ برش پی در پی، برش متوالی 
symmetry تقارن 

T
tape نوار، نوارچسب 
technical فنی 
technical drawing رسم فنی 
template نمونه، الگو، شابلون 
third angle بازه ی سوم، فرجه ی سوم 
thread پيچ 
three vanish point سه نقطه گريز 
title block جدول 
tolerance رواداری، تولرانس 
tooth دندانه 
tour حلقه 
tow vanish point دو نقطه گريز 
tracing paper کاغذ کالک 
transfer برگردان 
triangle سه گوشه، گونيا، مثلث 
trimetric سه مقياسی، تری متريک 
T. square خط کش تی 

U
unit يکا، واحد 

V
vanish point نقطه ی گريز 
vertical عمودی 
vertical plane صفحه ی عمودی، صفحه ی روبه روی تصوير 
view نما، تصوير 

W
web تيغه 
width پهنا، عرض 

Z
zip - a - ton سايه برگردان 
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