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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



  ٢٩١  

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).
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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 
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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 
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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 
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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). 
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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
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            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
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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
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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
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(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
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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
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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
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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
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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.
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                         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؟


