
23

تنظيم خط كش افقي و خط كش عمودي
براي تنظیم دو خط کش عم��ود برهم به ترتیب زیر عمل 

مي کنیم:

الف( ابتدا یك��ي از خط کش ها را در جاي خود محكم و 
نقال��ه را روي میز زاویه ۹۰ درجه تنظیم مي کنیم. س��پس 

خط افقي AB را مي کشیم.

ب( نقال��ه را ب��ه ان��دازه ۹۰ درجه مي چرخانی��م و لبه ي 
خط ک��ش دیگر را دقیق��ًا بر پاره خ��ط AB منطبق و پیچ 

تنظیم کننده ي آن را محكم مي کنیم.

ج( با این عمل، خط ک��ش افقي و عمودي دقیقًا عمود بر 
ه��م قرار مي گی��رد. مي توانید با یک گونی��اي دقیق عمود 

بودن آن دو را بررسي کنید.

نكته

- در موقع کار الزم است خط کش افقي و 
عمودي دقیقًا نس��بت به یكدیگر زاویه ۹۰ 

درجه داشته باشند.
- خط کش ها، روي نقاله، به صورت کشویي 

یا به وسیله ي ضامن نصب مي شود.
- به وس��یله ي ورنیه مي توان کس��رهایي از 
زاویه را تنظیم کرد. امروزه نقاله هایي ساخته 
شده اند که براساس سازوکار دیجیتالي کار 
مي کن��د و داراي س��رعت عم��ل و دق��ت 
بیش��تري است. در ش��كل زیر یک نقاله ي 

دیجیتالي را با متعلقات آن مي بینید.
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تنظيم چراغ و مقدار نور روي ميز نقشه كشي
از آنجا که نقش��ه کش ها مدت طوالني از روز را به ترسیم 
و بررس��ي نقشه ها مشغول اند، تنظیم نور مناسب کارگاه ها 
و دفاتر نقشه کشي از اهمیت ویژه اي برخوردار است تا از 
آسیب رسیدن به چش��م افراد جلوگیري شود و خستگي 

چشم به حداقل برسد.
مناسب ترین نور براي نقشه کشي نور طبیعي خورشید 
است. ساختمان کارگاه ها و دفاتر نقشه کشي باید به صورتي 
طراحي شود که نور خورشید مناسب و یكسان به همه جا 
برسد. گفتني است که نور خورشید نباید مستقیم به سطح 
میز نقشه کشي بتابد. البته، در مواردي ناچاریم از نور المپ 
براي کارگاه اس��تفاده کنیم. در این م��وارد باید چراغ هاي 
روشنایي به صورتي نصب شود که سایه ایجاد نكند و نور 

ترکیبي زرد و سفید یكسان در همه  جاي کارگاه بتابد.
چنانچه روي میز نقشه کشي چراغ قابل تنظیم نصب مي شود، 
باید ارتفاع و جهت حباب چراغ نسبت به میز به صورتي تنظیم 

شود که شدت نور مناسب باشد و سایه ایجاد نكند.

مي توان از ترکیب نور طبیعي و مصنوعي در کارگاه نقشه کشي 
استفاده کرد.

نوار چسب
براي ثابت نگه داشتن کاغذ روي میز نقشه کشي یا تخته رسم 
از چس��ب نواري استفاده مي ش��ود. این نوع چسب ها در 
انواع کاغذي، پارچه اي و پالس��تیكي وج��ود دارد. براي 
چسباندن کاغذ روي میز نقشه کشي، نوارچسب پالستیكي 

یا کاغذي توصیه مي شود.

چسب كالك
نوعي دیگر از نوارچسب ها جنسي شبیه کاغذ کالک دارد. 
مورد اس��تفاده این چسب وقتي است که کاغذ کالک پاره 

شود و نیاز به چسباندن آن باشد.

پايه ي چسب
براي اس��تفاده راحت تر از نوارچسب، اس��تفاده از پایه ي 
چس��ب مناس��ب ضروري است. پایه چس��ب ها در انواع 

مختلف��ي وجود دارد. 
هنرجوی��ان  ب��راي 
پایه چس��بي مناس��ب 
قابل  سبک،  که  است 
حمل و تا حد ممكن 

کوچک باشد.

نكته

ع��دم دقت در تنظیم نور، باعث خس��تگي 
چشم و در صورت تداوم، منجر به بیماري 

چشم مي شود.
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اصول نصب كاغذ روي ميز نقشه كشي
براي شروع نقشه کشي ابتدا باید کاغذ را روي میز یا تخته رسم بچسبانید. در شكل زیر روش صحیح چسباندن کاغذ نشان 

داده شده است.

فاصله ي کاغذ از لبه ي سمت چپ میز باید ۵ سانتي متر در نظر گرفته شود. اگر کاغذ دقیقاً لبه ي میز چسبانده شود خط کش تي 
لبه ي کاغذ را خراب مي کند. همچنین اگر فاصله ي کاغذ از لبه ي میز خیلي زیاد باشد، خطوط افقي ترسیم شده به کمک خط کش 
تي دقت کمتري خواهد داشت. فاصله ي کاغذ از لبه ي پایین میز ۸ تا ۱۰ سانتي متر پیشنهاد مي شود. اگر کاغذ زیاد پایین چسبانده 

شود خطوط ترسیم شده به وسیله ي خط کش تي دقت الزم را نخواهد داشت. )شكل را ببینید(

درست

نادرستنادرست

نادرست
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ايمني در كارگاه نقشه كشي
در ه��ر کارگاه قوانین و ضوابطي حاکم اس��ت که عالوه 
بر پیشرفت کار موجب ش��ادابي، نظم و سالمتي کارکنان 
آن کارگاه مي ش��ود. از جمله ي اصول و قوانین اولیه ي هر 
کارگاه رعایت اصول ایمني اس��ت. در کارگاه نقشه کشي 

اصول ایمني زیر باید رعایت شود:

۱. هی��چ گاه ابزار نوك تیز مانند پ��رگار را در جیب لباس 
خود قرار ندهید.

۲. محیط کار خود را همواره تمیز نگه دارید.

۳. ابزار را پس از استفاده در محل خود قرار دهید.

4. از حرکت بي مورد در کارگاه نقشه کشي خودداري کنید.

۵. بعد از اتمام نقشه کش��ي، می��ز و صندلي خود را مرتب 
و تمیز کنید.

6. در کارگاه نقشه کش��ي سكوت عامل مهمي در تمرکز و 
پیشرفت کار است، سعي کنید در کارگاه هیچ صدایي جز 

صداي کار با ابزار نقشه کشي شنیده نشود.

7. بعد از هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ترس��یم از پنجره ي کارگاه به 
دوردس��ت ها نگاه کنید تا چشم شما به نزدیک بیني دچار 

نشود.

۸. چنانچه از عینک اس��تفاده مي کنید، قبل از انتخاب این 
رشته با پزشک خود مشورت کنید.

۹. در هن��گام کار چش��مان خود را بی��ش  از حد به کاغذ 
نزدی��ک نكنید. هم��واره فاصله ي ۳۰ تا 4۰ س��انتي متر را 

رعایت کنید.

اصول آراستگي نقشه ها

۱. هنگام حرکت خط کش تي آن را از روي میز بلند کنید.

۲. هنگام حرکت گونیا آن را از روي میز بلند کنید.

۳. نوك مداد را روي کاغذ تیز نكنید.

4. بعد از تراشیدن مداد نوك آن را روي پارچه  یا دستمال 
کاغذي بمالید تا تمیز شود.

۵. چنانچه از س��مباده براي تیز کردن س��ر مداد اس��تفاده 
مي کنید آن را داخل پوشش مخصوص بگذارید.
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6. کتاب ها و وسایل را روي نقشه ها نگذارید.

7. قبل از شروع به کار دست هاي خود را بشویید.

۸. خرده هاي پاك کن را با دست پاك نكنید.

۹. براي پاك کردن خرده هاي پاك کن از برس استفاده کنید.

۱۰. براي اش��اره کردن به تصاویر از نوك انگشت)پش��ت 
ناخن( استفاده کنید.

۱۱. در هنگام��ي که کاري روي نقش��ه انج��ام نمي دهید 
روپوشي روي آن بگذارید. 

۱۲. بعد از اتمام کار، روپوش میز را روي آن بكشید.

۱۳. بعد از اتمام نقش��ه، براي نوش��تن مطلب��ي روي آن، 
کاغذي زیر دست خود بگذارید.

۱4. ابزار نقشه کشي را با پارچه ي نیمه مرطوب تمیز کنید.

۱۵. نقش��ه ها را در پوشه ي مخصوص قرار دهید. چنانچه 
نقشه ها بزرگ هستند، آن ها را تا بزنید و یا لوله کنید.
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دستوركار

نصب كاغذ و ترسيم خطوط افقي

ی��ک کاغذ A4  را به صورت صحیح روي میز نقشه کش��ي 
بچسبانید. سپس با کمک خط کش تي، خطوط افقي موازي 

روي آن ترسیم کنید.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
A4کاغذحداقل 7۰ ×۵۰ میز نقشه کشي
روپوش سفیدلباس کارثابتخط کش تي

HB مداد

 )6۰ دقیقه(
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۱. کاغذ را در محل مناس��ب روي س��طح میز بگذارید و 
لبه ي پاییني کاغذ را با خط کش تي هم راس��تا کنید. سپس 
گوش��ه ي سمت راس��ت باالیي کاغذ را بچس��بانید. دقت 
کنید، فاصله ي کاغذ از سمت چپ میز حدود ۵ سانتي متر 

و از لبه ي پاییني سطح میز حدود ۱۰ سانتي متر باشد.

۲. خط کش تي را به باال حرکت دهید و لبه ي باالیي کاغذ 
را با خط کش تي هم راس��تا کنید. حاال، لبه ي پاییني سمت 

چپ کاغذ را بچسبانید.

مراحل ترسيم

۳. دو گوش��ه ي باقي مان��ده از کاغذ را هم مطابق ش��كل 
بچسبانید.

۵. نقشه ي  کامل شده را براي تأیید و ارزشیابي به هنرآموز 
محترم خود ارائه دهید.

4. خط ک��ش تي را از باال به پایین به ترتیب حرکت دهید 
و خطوط افقي موازي ترسیم کنید.

نكته

لبه ي خط ک��ش تي همواره باید به س��مت 
چپ میز چسبیده باشد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄◄
۱. جایگاه نقشه کشي در صنعت را توضیح دهید.

۲. کاربرد استاندارد را توضیح دهید.
۳. انواع نقشه ها را که در صنایع مختلف کاربرد دارد را نام ببرید.

4. خصوصیات کاغذ نقشه کشي را بیان کنید.
۵. کاربرد کاغذ شطرنجي را بیان کنید.

6. کاربرد کاغذهاي نیمه شفاف را شرح دهید.
7. سه قاعده ي کلي براي تعیین ابعاد کاغذهاي گروه A بیان کنید.

۸. از یک کاغذ A0 چند کاغذ A4 تهیه مي شود؟

© د( ۳۲ © ج( ۱6   © ب( ۱۲   © الف( ۸  

۹. کدام وسیله ي برش براي بریدن کاغذهاي بزرگ و با طول برش بلند مناسب است؟

© د( کاتر © ج( نخ   © ب( خط کش فلزي  © الف( قیچي  

۱۰. از خط کش تي براي ترسیم خطوط ........... استفاده مي شود.

© د( عمودي و افقي © ج( مایل   © ب( افقي   © الف( عمودي  

۱۱. اصول ایمني در کارگاه  نقشه کشي را شرح دهید.
۱۲. اصول آراستگي نقشه را شرح دهید.

۱۳. تاریخچه  ي استاندارد در کشورمان را توضیح دهید.
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۱4. انواع گونیا و کاربرد آن را شرح دهید.
۱۵. زوایایي را که با گونیاي 4۵ درجه و 6۰-۳۰ درجه قابل ترسیم هستند نام ببرید.

۱6. اصول آماده کردن میز نقشه کشي را براي ترسیم توضیح دهید.
۱7. ماشین هاي نقشه کشي را شرح دهید.

۱۸. تنظیم خط کش هاي ماشین نقشه کشي را شرح دهید.
۱۹. تنظیم نور در کارگاه نقشه کشي را شرح دهید.

۲۰. انواع چسب ها و کاربرد آن را در نقشه کشي شرح دهید.
۲۱. اصول نصب کاغذ را روي میز نقشه کشي شرح دهید.

۲۲. هر یک از تصاویر زیر کدام یک از اصول آراستگي نقشه ها را بیان مي کند. در زیر هر شكل توضیح دهید.
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عملي ◄◄
۱. یک کاغذ A0 را به صورتي برش دهید که کاغذهاي A4 ،A۳،A۲ ،A۱ و A۵ از آن به دست آید. )۳۰ دقیقه(

۲. برش با نخ و خط کش فلزي را براي کاغذهاي  A۱ تا A۵ انجام دهید. به نظر شما، براي کدام کاغذها از نخ و براي کدام 
یک از خط کش مي توان استفاده کرد. )۳۰ دقیقه(

۳. کاغذ A4 را به صورت صحیح روي میز بچس��بانید، و س��پس ۱۵ خط افقي سرتاسري با فاصله ي یكسان روي آن ترسیم 
کنید. )6۰ دقیقه(
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توانايي ترسيم خطوط )1(

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- انواع مدادها را شرح دهد.

- انواع مداد تراش را نام ببرد.
- مفهوم خط در نقشه را بیان کند.

- انواع پاك کن را نام ببرد.
- سپر پاك کن را توضیح دهد.

- مشخصات مداد ها را بیان کند.
- اصول ترسیم خطوط با خط کش تي و گونیا را شرح دهد.

- روش هاي تراشیدن مداد را شرح دهد.
- اصول ترسیم خطوط با خط کش تي را شرح دهد.

- خطوط را با کمک خط کش تي و گونیا ترسیم کند.
- روش هاي ترسیم خطوط با زاویه هاي متفاوت را شرح دهد.

- روش هاي ترسیم خطوط عمود بر هم و موازي هم را شرح دهد.
- خطوط با زاویه هاي متفاوت را ترسیم کند.

- خطوط موازي و عمود بر هم را ترسیم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲6۸
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پيش آزمون 

۱. خط در نقشه چه کاربردي دارد؟
۲. چه نوع مداد هایي در بازار وجود دارد؟

۳. حرف HB روي مدادها به چه مفهومي است؟
4. خطوط افقي در نقشه ها با چه وسیله اي ترسیم مي شود؟

۵. گونیا در نقشه  کشي چه کاربردي دارد؟
6. چند نوع گونیا را مي شناسید؟ نام ببرید.

7. کدام مداد نرم تر است؟
B )ج ©   H )ب ©   HB )الف ©
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آشنايي با مفهوم خط و ترسيم آن

در مبحث قبلي بیان ش��د که نقش��ه زبان صنعت اس��ت. 
گفت وگوهاي هر زبان براي نوش��ته شدن نیاز به حروف 
الفباي مخصوص به خود دارد. براي مثال، در زبان فارسي، 
ب��ا کمک ح��روف »الف« تا »ي« مي توانی��م افكار خود را 
روي کاغذ بنویسیم. زبان صنعت نیز الفباي مخصوص به 

خود دارد، خطوط مختلف الفباي این زبان است.
خط اصلي ترین عامل تشكیل دهنده ي نقشه است و مداد، 

ابتدایي ترین و مهم ترین ابزار براي ترسیم خطوط است.

مغزي مدادهاي معمولي در داخل محفظه اي از جنس 
چ��وب مخصوص قرار مي گیرد. جن��س چوب مداد باید 

مقاوم باشد و مانع شكستن مغزي مداد شود.
امروزه مدادهاي دیگري نیز ساخته شده است که در آن 
به جاي چوب از مواد مصنوعي یا کاغذ روزنامه هاي باطله 
 استفاده مي شود. به هرحال، مقاومت پوسته ي محافظ مغزي 
مداد داراي اهمیت است. در شكل زیر نیروهاي وارد شده 

به مداد در هنگام ترسیم و اثرهاي آن را مشاهده مي کنید.

انواع مغزي مداد و موارد استفاده از آن 
براي ترس��یم نقش��ه هاي مقدماتي و نقش��ه هاي با دست 
آزاد از مداد اس��تفاده مي شود، خطوط ترسیم شده با مداد 
باید پررنگ و با وضوح کامل باش��د. چنانچه بدنه ي مداد 
به صورت ش��ش گوش انتخاب شود، احتمال لغزش آن در 
دست کمتر است. ماده ي اصلي مغز مداد گرافیت و خاك 
رس اس��ت. هرچه مقدار گرافیت در مغز مداد بیشتر باشد 

مداد نرم تر و پررنگ تر خواهد بود.

مغز مداد زیر میكروسكوپ 

مداد شش گوش ویژه ي ترسیم نقشه هاي مقدماتي 

مغ��ز مداد ب��راي کاربرد هاي متف��اوت به صورت نرم، 
سخت یا متوسط ساخته مي ش��ود. بر این اساس، معموالً 

مدادها را به ۱۸ یا ۱۹ درجه تقسیم بندي مي کنند:
- از 7B ت��ا ۲B را مدادهاي نرم، از B تا ۳H را مدادهاي 
متوسط و از 4H تا ۹H را مدادهاي سخت مي نامند. پس 

سخت ترین مداد ۹H و نرم ترین مداد 7B است.
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قطرهاي 
درجه ي رنگ موجوداستاندارد

۰/۲۵H۲H۳H4H

۰/۳۵FHB

۰/۵۲HHHBB۲B

۰/7HB

۰/۹HB

۱/4۹H ۸H 7H 6H ۵H 4H ۳H ۲H H

۲HB  F  B  ۲B  ۳B  4B  ۵B  6B

مدادهاي سختمدادهاي متوسطمدادهاي نرم

معموالً مدادهاي HB ،F، H و B براي ترسیم خطوط مختلف در نقشه کاربرد دارد. البته امروزه بیشتر در ترسیم نقشه ها 
از مداد HB استفاده مي شود. جدول زیر کاربرد مدادهاي مختلف را نشان مي دهد.

۹H۸H7H6H۵H4H۳H۲HHFHBB۲B۳B4B۵B6B7B۸Bدرجه ي مداد
براي خط کشي و نوشتن

نوشتن، اسكچ، سایه

نقشه کشي

کشیدن خط روي مواد

کشیدن روي مواد سخت

روي مواد سخت تر

کارهاي هنري

مدادهاي مكانيكي1 )فشاري(
امروزه اس��تفاده از مدادهاي مكانیكي رواج بسیاري یافته 
اس��ت. در این مدادها مي ت��وان از مغزي هایي با ضخامت 
اس��تاندارد اس��تفاده ک��رد. ای��ن مدادها براي اس��تفاده از 
مغزي های��ي با قطر ۰/۲۵ تا ۲ میلي متر س��اخته مي ش��ود. 

جدول مقابل قطر مغزي ها را نشان مي دهد.

1. Mechanical Pencil
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مغزي هاي ظریف نیاز به سایش ندارد و مي توان با  آن ها  خطوط یكنواخت ترسیم کرد. در شكل زیر ساختمان داخلي 
دونمونه مداد مكانیكي نشان داده شده است.

۵. حلقه ي گیره 4. گیره  ۳. پوشش فلزي  ۲. راهنماي مغز مداد  ۱. لوله ي راهنما 
۱۰. بدنه ۹. مغز مداد  ۸. محفظه ي مغز مداد  7. فنر  6. پوشش 

۱۵. پوشش  ۱4. نگهدارنده پاك کن  ۱۲. سوزن پاك کن  ۱۱. گیره 

۵. فشاري 4. بدنه  ۳. لوله براي مغز مداد  ۲. سه نظام  ۱. روکش فلزي 
۸. مغز مداد  7. گیره  6. فنر 
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آشنايي با انواع تراش 
در گذش��ته براي تراش��یدن مداد از چاقو استفاده مي شد. 
امروزه این کار با استفاده از انواع مدادتراش ها بسیار ساده 

شده است.
پرکاربرد ترین مداد تراش ها، مداد تراش دستي ) شكل 
الف( و مداد تراش رومیزي)ش��كل ب( اس��ت. برخي از 
مدادتراش ه��اي رومیزي قابلیت نص��ب روي دیوار را نیز 

دارند.

شكل ب مداد تراش رومیزيشكل الف مداد تراش دستي 

نوع دیگري از مداد تراش، مداد تراش الكتریكي است. 
نمونه هایي از آن را در شكل زیر مي بینید.

مداد تراش الكتریكي 

مداد تراش هاي که تاکنون شناختید براي تراشیدن مدادهاي 
معمولي اس��تفاده مي ش��ود. اما براي تیز کردن مغزي هاي 
ضخیم در مدادهاي مكانیكي باید از مغزي تیز کن استفاده 

کرد. نمونه هایي از آن را در شكل زیر مي بینید.

اصول تراشيدن مداد
در حین ترس��یم نقش��ه باید همواره دقت شود نوك مداد 
حالتي مناسب داشته باشد تا خطوط ترسیم شده ضخامت 
و یكنواختي مناس��ب داشته باش��د. طول قسمت تراشیده 
ش��ده از مداد حدود ۲۵ تا ۳۵ میلي متر و طول مغز مداد ۹ 

تا ۱۲ میلي متر مناسب است.)شكل را ببینید( 
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براي تخت کردن نوك مداد مي توانید از کاغذ سمباده ي 
نرم استفاده کنید )شكل را ببینید( 

چنانچه نوك مداد به صورت مخروطي تراشیده شود، هنگام 
ترس��یم باید مداد را با انگش��ت شست و س��بابه به آرامي 

چرخاند تا خطوط یكنواخت و هم ضخامت رسم شود.

پاك كن و انواع آن 
معم��والً براي زدودن خط هاي مدادي از پاك کن اس��تفاده 
مي ش��ود؛ البته نوعي پاك کن هم وجود دارد که براي پاك 
 کردن خطوط مرکبي کارب��رد دارد. پاك کني که براي پاك

کردن خطوط مدادي اس��تفاده مي ش��ود باید از جنس نرم 
باش��د تا آسیبي به کاغذ نرساند. در شكل زیر چند نوع از 

انواع پاك کن را مي بینید. سمباده ي زبر

سمباده ي نرم

چوب

اسفنج براي تمیز
کردن نوك
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نوعي دیگر از پاك کن ها، پاك کن الكتریكي اس��ت که با 
حرکت چرخشي موجب ظرافت و دقت بیشتر در کار مي شود 

و آسیب کمتري به کاغذ وارد مي کند. )شكل را ببینید(

پاك کن الكتریكي با باتري هاي قابل شارژ

سپر پاك کن 

مواد پالستیكي است. همواره، پس از مدتي، باید برس را 
با آب نیمه گرم و مایع صابون شس��ت تا تمیز شود و خود 

موجب کثیفي نقشه نشود.

سپر پاك كن1
ورقه اي فلزي یا پالس��تیكي با ضخامت بسیار کم است که 
س��وراخ هایي با ش��كل هاي مختلف دارد؛ و مي توان براي 
پاك ک��ردن انواع خطوط مس��تقیم و دایره اي بدون آس��یب 
رسیدن به سایر خطوط از آن استفاده کرد. )شكل را ببینید(    

برس2
از این ابزار براي حذف ذرات به جامانده از پاك کن روي 
 کاغذ اس��تفاده مي ش��ود. جنس برس از موي یال اسب یا

1. erasing shield
2. brush 

هاشورزن
ترسیم هاشور در نقشه کشي کاربرد زیادي دارد. استفاده از 
دستگاه هاشورزن موجب مي شود که هاشور ها با فاصله ي 
معین و کاماًل موازي ترسیم ش��ود. فاصله ي هاشورها در 
روي دستگاه هاشور زن قابل تنظیم است. همچنین با اتصال 
شابلن به خط کش هاشور زن مي توان اقدام به ترسیم هایي 

که حالتي تكراري دارند کرد.

استفاده هاي دیگر از 
هاشور زن

هاشور زن
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قلم راپيد
نقشه ها یكي از سرمایه هاي مهم شرکت ها و کارخانه هاست. 
مرکب��ي کردن نقش��ه ها موج��ب ایجاد دقت در نقش��ه  و 
همچنین ماندگاري نقشه مي شود. مرکب کاري روي کاغذ 
کالک و با اس��تفاده از قلم راپید انج��ام مي گیرد. قلم هاي 
 راپید داراي نوك اس��توانه اي ب��ا قطرهاي متفاوت و دقیق 
است که با آن ها مي توان خطوط را با ضخامت هاي متفاوت 
ترس��یم کرد. قلم هاي راپید به ص��ورت تكي و به صورت 
جعبه هاي چندتایي در بازار وجود دارد. چنانچه نقش��ه ها 
در گروه خطي ۰/۵ ترس��یم ش��ود فقط به سه قلم ۰/۲۵، 

۰/۳۵ و ۰/۵ براي ترسیم نیاز است.
نوك راپید بس��یار ظریف اس��ت و باید مراقب بود تا 
ضربه نبیند. همچنی��ن بعد از هر بار مرکب کاري باید قلم 
راپید را شس��ت تا از خش��ک شدن مرکب در مجراي سر 
راپید جلوگیري ش��ود. چنانچه، به هر دلیل، مرکب داخل 
قلم راپید خش��ک ش��ود با قرار دادن قل��م راپید به مدت 
طوالني در آب ولرم مش��كل آن برطرف و قابل اس��تفاده 
مي ش��ود. راپید ه��اي یک بار مص��رف نیز ب��ا قیمت هاي 
مناسب در بازار عرضه مي شود که براي کارهاي آموزشي 

هنرجویان مناسب است. )شكل را ببینید(
قلم ترلین

قلم ترلين 
در گذش��ته براي مرکبي کردن نقشه ها از قلم ترلین استفاده 
مي شد، اما امروزه این وسیله کاربردي در نقشه کشي ندارد. 
البته مي توان از آن براي کارهاي ویژه استفاده کرد. از آنجا 
که هنوز در بس��یاري از جعبه هاي پرگار قلم  ترلین وجود 

دارد، آشنایي با کاربرد این وسیله الزم است.

ترسيم خط با كمك خط كش تي و گونيا 

در درس گذش��ته ب��ا خط کش تي، گونی��ا و کاربرد  آن ها  
آش��نا ش��دید. در این مبحث، اصول کار با خط کش تي و 

گونیا را فرا مي گیرید.
براي ترسیم خطوط افقي با  کمک خط کش تي، نكات 

زیر باید رعایت شود.

مرکب کردن قلم ترلین

راپید هاي استاندارد
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الف( لبه ي خط کش تي همواره باید در حالت چسبیده 
به  لبه ي س��مت چپ میز باشد. بدین منظور باید با دست 

چپ خط کش تي را به لبه ي میز فشار داد.

ب( م��داد به صورتي در دس��ت قرار  گی��رد که هنگام 
ترس��یم خط ، مداد، با میز رس��م زاویه ح��دود 6۰ درجه 

داشته باشد.

ج( خط افقي از سمت چپ به راست ترسیم شود.

زاویه مداد با میز
6۰ درجه

مداد

فاصله کوچکبدون فاصله

ترسیم خط افقي

براي ترس��یم خطوط عمودي به کمک خط کش تي و 
گونیا به ترتیب زیر عمل  شود:

الف( گونیايْ 6۰- ۳۰ْ را روي خط کش تي قرار دهید و با 
دست چپ خط کش تي و گونیا را کنترل  کنید. )شكل الف(

ب( مداد را طوري در دس��ت بگیرید که با میز رس��م 
زاویه اي حدود 6۰ درجه داشته باشد. )شكل ب(

ج( خط��وط عم��ودي را از پایین به باال ترس��یم کنید. 
)شكل ج(

ترسیم خطوط عمودي

نكته

براي ایجاد دقت بیش��تر در ترس��یم، مداد را 
نس��بت به خط کش تي کمي مایل بگیرید تا 

بین نوك مداد و خط کش تي فاصله نیفتد.


