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پيش آزمون 

۱. چه اطالعاتي روي نقشه الزم است؟
۲. آیا دانستن اینكه ترسیم کننده ي نقشه چه کسي است الزم است؟

۳. آیا در کارخانه ها، غیر از ترسیم کننده ي نقشه، نیاز به تأیید کننده ي نقشه نیز است؟
4. اگر قرار باش��د اطالعاتي مانند ترس��یم کننده و تاریخ ترسیم و س��فارش دهنده ي نقشه روي کاغذ نقشه کشي نوشته شود، 

نوشتن این اطالعات در کدام قسمت نقشه کشي مناسب تر است؟
۵. چه روش هایي براي بایگاني نقشه ها پیشنهاد مي کنید؟

6. اگر شما مدیر فني کارخانه اي باشید، چه پیشنهادي براي بایگاني بهتر نقشه هاي بزرگ مانند A0 دارید؟
7. چه نكاتي هنگام تا زدن نقشه ها باید رعایت شود؟
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كادر 

پیش از ش��روع به نقشه کش��ي حاش��یه ي کاغذ خط کشي 
مي ش��ود. ب��ه این خط کش��ي کادر مي گویند. کادر نقش��ه 
مح��دوده ي ترس��یم را از لبه ه��اي کاغذ، ک��ه در معرض 
پاره ش��دن قرار دارد، یا براي بایگاني و گیره زدن س��وراخ 

مي شود، جدا مي کند )شكل را ببینید.(

گیره در باالي کاغذ زده شده است

A4 کادر کاغذ 

A4 کاغذ 

A4 تا کاغذ A۳ کاغذ 

مقدار فاصله ي خط کادر تا لبه ي کاغذ )e وf( بستگي 
 A۳ ،A4 به بزرگي و کوچكي کاغ��ذ دارد. در کاغذ هاي
 وA۲ مقدار e برابر ۱۰ میلي متر اس��ت. مقدار f براي زدن

گیره و یا ش��یرازه بندي نقشه ها ست که در همه ي کاغذها 
برابر ۲۰ میلي متر در نظر گرفته مي شود.

مقدار f براي کاغذ A4 همیشه در راستاي طول کاغذ 
و ب��راي کاغذ هاي دیگر در راس��تاي عرض کاغذ در نظر 

گرفته مي شود. )شكل را ببینید(

        کاغذ
فاصله

A0A۱A۲A۳A4

e۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰
f۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰

جدول زیر مقدار e و f را براي کاغذ هاي مختلف نش��ان 
مي دهد.
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تعداد تقس��یمات شبكه بندي روي طول و عرض انواع 
کاغذ متفاوت است. جدول زیر تعداد تقسیمات شبكه بندي 

کادر انواع کاغذ را نشان مي دهد.

A4A۳A۲A۱A0کاغذ

طول6۸۱۲۱6۲4

عرض46۸۱۲۱6

ب��راي این که بت��وان از این ش��بكه بندي ب��راي تعیین 
موقعیت قس��مت هاي مختلف یک نقش��ه اس��تفاده کرد، 
ش��بكه بندي  طول کاغ��ذ را با اعداد و ع��رض کاغذ را با 

حروف انگلیسي نام گذاري مي کنند.
شكل زیر نمونه ي کاغذ A۳ کادر کشي شده را نشان مي دهد.

كادر شبكه اي
عالوه بر ترسیم کادر معمولي روي کاغذهاي نقشه کشي، 
استاندارد ایزو روش دیگري را نیز براي ترسیم کادر ارائه 
کرده است. این نوع کادر به کادر شبكه اي معروف است.

از ای��ن نوع کادر براي نش��اني دهي قس��مت هاي مختلف 
نقشه استفاده مي شود. در این روش، داخل کادر معمولي، 
به فاصله ي ۵ میلي متر، کادر دیگري ترس��یم و بین این دو 

کادر با خط هاي کوچكي شبكه بندي مي  شود.

نكته

ترسیم کادر ش��بكه اي بیش��تر در نقشه هاي 
همچنی��ن،  مي ش��ود.  دی��ده  خارج��ي 
کادر کش��ي هاي کاغذ ک��ه به صورت الگو در 
نرم اف��زار اتوکد و جود دارد نی��ز از این نوع 
کادر کشي اس��تفاده کرده است. اما در کشور 
م��ا ترس��یم کادر معمول��ي روي کاغذهاي 
نقشه کش��ي رایج اس��ت. در ای��ن کتاب نیز 
هرجا از هنرجویان خواسته شده است براي 
نقشه ها کادر ترسیم کنند منظور ترسیم کادر 

به روش معمولي است.

جدول
محتواي نقشه شامل اطالعاتي است که براي ساخت قطعه 
 مورد نیاز اس��ت. اما اطالعات جانبي مهمي نیز وجود دارد
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که باید در جاي مناس��بي روي کاغذ نقش��ه درج ش��ود. مثاًل اینكه این نقشه مربوط به کدام ش��رکت است، یا نقشه کش و 
کنترل کننده ي آن کیس��ت و در چه تاریخي ترس��یم و تأیید شده است. براي قرار دادن این گونه اطالعات، از جدولي استفاده 

مي کنند که در پایین سمت راست کاغذ ترسیم مي شود. 
جدول نقش��ه متناس��ب با نیاز هر شرکت یا کارخانه طراحي مي ش��ود و بعد از طراحي جدول، نوع و اندازه ي آن روي 
همه ي نقش��ه ها ثابت اس��ت؛ ه��ر چند مي توان براي کاغذ A0 و کاغذ A۱ اندازه ج��دول را کمي بزرگ تر در نظر گرفت. 
 براي جدول نقشه هاي آموزشي ابعاد 4۰×۱۵۰ میلي متر مناسب است. در شكل زیر دو نمونه از جدول پیشنهاد شده است.

دو جدول پیشنهادي مناسب براي کارهاي آموزشي

برخي از عناویني که معموالً در جدول ها نوشته مي شود عبارت اند از: طراح۱، نقشه کش۲، باز بین کننده۳، تصویب کننده4، 
مقیاس۵، تاریخ ترسیم6، جنس7، نام قطعه۸، شماره ي نقشه۹، سازمان۱۰، سفارش دهنده۱۱، ... .

Designer :۱. طراح
Draftsman :۲. نقشه کش

Controller :۳. بازبین کننده
Approve :4. تصویب کننده

Scale :۵. مقیاس
Date :6. تاریخ

Quality یا Material :7. جنس
   Part name :۸. نام قطعه

Number :۹. شماره
Organization :۱۰. سازمان

Orderer :۱۱. سفارش دهنده
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۲۰۱4۱۰7۵۳/۵۲/۵۱/۸hبلندي حروف بزرگ یا شماره

۱/4۱۰7۵۳/۵۲/۵--cبلندي حروف کوتاه

۲۱/4۱۰/7۰/۵۰/۳۵۰/۲۵۰/۱۸dپهناي خط

4۲/۸۲۱/4۱۰/7۰/۵-aکم ترین فاصله

۳۲۲۲/۸۱6۱۱/4۸۵/74-bکم ترین فاصله ي دو خط

۱۲۸/464/۲۳۲/۱۱/۵-eکم ترین فاصله ي دو کلمه

جزئیات نوشتاري

نوشتن متن
براي پرکردن خانه هاي جدول اطالعات نقش��ه و نوش��تن توضیحات روي نقش��ه ها، از حروف انگلیسي و حروف فارسي 
اس��تفاده مي ش��ود. جداول استاندارد پیش��نهادهایي را براي یكسان سازي نوع نوشته ها ارائه کرده اس��ت. رعایت استاندارد 

نوشتاري، مخصوصًا در مورد اعداد و عالئم اندازه گذاري، قابل اهمیت است.
جدول زیر مقدار بلندي حروف، پهناي قلم مورد استفاده، و فاصله ي بین حروف را نشان مي دهد.

تا كردن كاغذ 
از نكات مهم و اساس��ي در کارخانه ها نگهداري از نقشه هاس��ت. براي حفاظت بهتر از نقش��ه ها، آن ها  را  در پوش��ه ها و 
کمدهاي مخصوص نگهداري مي کنند. براي این منظور باید کاغذ هاي بزرگ تر از A4 را تا زد تا هم اندازه ي کاغذ A4 شود. 
نكت��ه ي مهم این اس��ت که بعد از تا زدن کاغذ، جدول نقش��ه باید در رو قرار بگیرد تا ب��دون باز کردن تاي کاغذ اطالعات 

جدول نقشه قابل خواندن باشد. نحوه ي عملي تا زدن کاغذ در پیوست کتاب آمده است.
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دو ش��كل زیر طریقه ي نوش��تن حروف، اعداد و عالئم مختلف را نش��ان مي دهد. متن ها در دو حالت مایل با زاویه ي 7۵ 
درجه و عمودي نوشته مي شود.

حروف عموديحروف مایل
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دستوركار

ترسيم نقشه، كادر و جدول

کادر و جدول را مطابق ش��كل روي کاغذ A4 بكش��ید و 
نقشه ي  داده شده را روي آن ترسیم کنید. سپس مشخصات 

جدول را کامل کنید.

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك کنحداقل 7۰ ×۵۰ میز نقشه کشي
A4کاغذثابتخط کش تي

مویيبرس 6۰ْ - ۳۰ْ و4۵ْگونیا
روپوش سفیدلباس کارنواريچسب

 )6۰ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغ��ذ A4 را ب��ا کمک خط کش تي در جاي مناس��ب 
روي میز بچسبانید.

۲. کادر نقش��ه را ب��ا کمک خط کش تي و گونیا ترس��یم 
کنید.

۳. جدول نقشه را در گوشه ي پایین سمت راست کاغذ و 
چسبیده به کادر ترسیم کنید.

4. مرکز محدوده ي ترسیم کاغذ را تعیین و دو خط تقارن 
عمود بر هم آن را ترسیم کنید.

۵. نقشه ي داده ش��ده را طبق اندازه با خط کمرنگ ترسیم 
کنید.

6. جدول اطالعات نقشه را با دقت کامل کنید.

7. خطوط نقش��ه را با ضخامت مش��خص پررنگ کنید و 
چنانچه خطي اضافه ترسیم شده است پاك کنید.

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

نظري ◄◄
۱. چه نیازي به جدول اطالعات نقشه است؟

۲. آیا شكل جدول نقشه استاندارد است؟ توضیح دهید.
۳. جدول نقشه بر چه اساسي طراحي مي شود؟
4. چه اطالعاتي در جدول نقشه قرار مي گیرد؟

۵. چه نیازي به کادر کاغذ است؟
6. هنگام تا زدن کاغذها چه نكاتي باید رعایت شود؟

7. قواعد نوشتن متن را در نقشه ها توضیح دهید.
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عملي ◄◄
۱. روي یک برگ کاغذ A4 ش��ش ردیف خط موازي به فاصله ي ۳ تا 4 میلي متر مطابق ش��كل زیر ترس��یم کنید و س��پس 

حروف الفبا را شش بار داخل آن با دقت بنویسید. )۳۰ دقیقه(

۲. پس از ترسیم شكل زیر، اعداد را در ردیف ها با دقت بنویسید. )۳۰ دقیقه(

تاريختولرانسمقياسشمارهطراحرسامنقشه كشي صنعتي هنرستان فني كارآموز

۳. با استفاده از خط کش تي و گونیا شكل زیر را ترسیم کنید و موارد نوشته شده را طبقه نمونه، شش بار داخل آن بنویسید. 
)زمان ۳۰ دقیقه(
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4. روي کاغذ A4 کادر و جدول مناسب بكشید و تصویر داده شده را روي آن ترسیم کنید. سپس اطالعات جدول را کامل 
کنید. )این تمرین را در منزل انجام دهید.(

چكش آهني
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توانايي ترسيم با دست آزاد

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- اهمیت ترسیم با دست آزاد را شرح دهد.

- نحوه ي ترسیم خطوط افقي و عمودي با دست آزاد را توضیح دهد.
- روش هاي ترسیم دایره با دست آزاد را شرح دهد.

- ابزار الزم براي ترسیم با دست آزاد را نام ببرد.
- خطوط را با دست آزاد ترسیم کند.

- دایره را با دست آزاد ترسیم کند.
- کمان ها را با دست آزاد ترسیم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۱۲۳
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پيش آزمون

۱. ترسیم با دست آزاد به چه معني است؟
۲. ترسیم با دست آزاد بهتر است یا با ابزار؟ توضیح دهید.

۳. آیا فراگیري ترسیم نقشه با دست آزاد براي نقشه کش ها نیاز است؟ چرا؟
4. چه مدادي براي ترسیم با دست آزاد بهتر است؟

© د( الف و ج © ج( مداد متوسط   © ب( مداد سخت   © الف( مداد نرم  

۵. ابزار موردنیاز براي ترسیم با دست آزاد را نام ببرید.
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ترسيم با دست آزاد

هر چند در نقشه کش��ي اصل بر ترس��یم با ابزار است، اما 
نقش��ه کش ماهر، عالوه بر توانایي ترس��یم ب��ا ابزار، باید 
توانایي ترسیم با دست آزاد را نیز داشته باشد، تا در موارد 
ض��روري بتواند به س��رعت طرح ه��ا و تصاویر مقدماتي 

موردنیاز از قطعات را ترسیم کند.
ترسیم با دست آزاد، کمک بزرگي به طراحان صنعتي 
براي ثبت ایده هایشان مي کند و نیز روشي سریع براي حل 

مسائل نقشه کشي است.
ترسیم با دست آزاد مي تواند طرح را به سرعت و با دقت 
نسبي، نشان دهد. مهندسان و طراحان ایده هاي خود را ابتدا با 
دست آزاد ترسیم مي کنند و سپس به جزئیات آن مي پردازند، 
زیرا وقفه در ترس��یم، گاهي باعث فراموش��ي مي ش��ود.

ابتدا طراحان نقشه را با دست آزاد ترسیم مي کنند.

سپس نقشه را با رایانه یا با ابزار نقشه کشي مانند 
خط کش تي و گونیا ترسیم مي کنند.

لوازم موردنياز براي ترسيم با دست آزاد
براي ترس��یم با دس��ت آزاد نیاز به مداد متوسط، از جمله 
HB و همچنین پاك کن نرم نیاز اس��ت. ترسیم روي کاغذ 

س��فید انجام مي شود، ولي به عنوان تمرین و ایجاد تسلط 
بیشتر، ابتدا از کاغذ شطرنجي استفاده مي شود.

در ترسیم با دست 
را  کاغ��ذ  نبای��د  آزاد 
اما  می��ز چس��باند،  به 
تخته هاي  از  مي ت��وان 
گی��ره دار  مخص��وص 
زیردس��تي  عن��وان  به 

استفاده کرد.

اصول ترسيم با دست آزاد
پایه و اس��اس ترسیم با دس��ت آزاد، دقت و تمرین است. 
عالوه ب��ر آن، رعایت اصول و نكات زیر کمک زیادي به 

ترسیم دقیق نقشه مي کند:
الف( مداد از جنس متوسط یا نرم انتخاب شود.

ب( براي تسلط بهتر، س��ه تا چهار سانتي متر باالتر از 
نوك مداد را در دست بگیرید.

ج( با تكیه ي آرام دس��ت روي کاغذ از لرزش دس��ت 
جلوگیري کنید.

امتداد دید

ترسیم خط افقي
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د( خطوط افقي را از چپ به راس��ت و با حرکت بازو 
ترسیم کنید. 

ه( خط��وط عم��ودي را از باال به پایی��ن و با حرکت 
انگشتان و بازو ترسیم کنید.

و( براي ترسیم خطوط مورب، جهت ترسیم مطابق شكل 
زیر است.

در ش��كل زیر نحوه ي ترس��یم خطوط، افق��ي، عمودي و 
م��ورب در حالت هاي مختلف و با اس��تفاده از چرخاندن 

کاغذ نشان داده شده است.

نكته

در هنگام ترس��یم خطوط مستقیم، امتداد 
دی��د، همواره باید ب��ه آخرین نقطه اي که 

خط به آنجا منتهي مي شود باشد.

امتداد دید

ترسیم خط عمودي

ترسیم خط مورب

امتداد دید
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ترسيم كادر
براي ترس��یم خطوط در امتداد لبه ي کاغذ مي توان به یكي 

از دو روش زیر عمل کرد:
روش اول: ب��ا دس��ت چپ کاغذ را بگیری��د و با تكیه 
دادن انگشت کوچک و سبابه ي دست راست به لبه ي کاغذ، 
دست را از باال به پایین در امتداد لبه ي کاغذ حرکت  دهید. 

دقت کنید که هیچ گاه انگشت کوچک از کاغذ جدا نشود.

روش دوم: مداد را مطابق ش��كل در دس��ت بگیرید و 
ان��دازه ي خط از لبه ي کاغذ را با م��داد اندازه گیري کنید. 
 حال، با تكیه دادن انگش��ت شس��ت به لب��ه ي کاغذ، چند 
عالمت در مس��یر خط مي زنیم. آن��گاه عالمت ها را به هم 

وصل مي کنیم.

ترسيم دايره و كمان ها
براي ترس��یم دایره با دست آزاد مي توان از روش هاي زیر 

استفاده کرد:
روش اول: استفاده از خطوط راهنما، مطابق شكل

نكته

چند کاغذ دیگر را به عنوان زیردس��تي در 
زیر کاغذ نقشه کشي قرار دهید.
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روش دوم: اس��تفاده از انگشت کوچک در مرکز دایره 
و چرخش کاغذ.

روش سوم: استفاده از دو مداد و چرخش کاغذ.

تخمين ابعاد
براي ترس��یم نقش��ه با دس��ت آزاد، اندازه ها باید از روي 
تصویر اصلي یا جس��م، به صورت درس��ت انتقال یابد تا 
ابعاد نقش��ه ي ترسیم شده درس��ت، و قابل استفاده باشد. 
س��اده ترین راه براي ترس��یم با دقت نس��بي و قابل قبول 
انتقال اندازه ها با استفاده از مداد است. در شكل زیر مقدار 
A ت��ا B از روي تصویر اصلي با مداد اندازه گیري و روي 

کاغذ رسم انتقال داده شده است.

در ای��ن روش، بای��د مق��دار ان��دازه ي موردنظر را با 
انگش��ت شس��ت روي مداد جدا کرد و بدون تغییر روي 

کاغذ رسم انتقال داد.

اندازه برداري از روي جسم
ب��راي اندازه برداري ه��اي تخمین��ي از اجس��ام مي ت��وان 
به ص��ورت  را  دس��ت  و  گرف��ت  دس��ت  در  را  م��داد 
آن��گاه داش��ت.  نگ��ه   بی��ن چش��م و جس��م   کش��یده 

نكته

روش اول براي ترسیم دایره هاي کوچک تر 
و روش ه��اي دوم و س��وم براي ترس��یم 

دایره هاي بزرگ تر کاربرد دارد.
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اندازه ها را مطابق شكل روي مداد تخمین زد و به کاغذ رسم انتقال داد.

هر چه جس��م بزرگ تر باش��د باید فاصله ي خود را با آن بیشتر کنید. شكل زیر شخصي را در حال اندازه برداري مقدار طول 
و ارتفاع یک میز نشان مي دهد.
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دستوركار

ترسيم نقشه، كادر و جدول

 A4 ابتدا کادر و جدول س��اده اي مطابق شكل روي کاغذ
ترس��یم کنید و س��پس تصویر شكل داده ش��ده  را ترسیم 

کنید. )ترسیم با دست آزاد انجام گیرد.(

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
HB مدادحداقل 7۰ ×۵۰ میز نقشه کشي

مویيبرسنرمپاك کن
روپوش سفیدلباس کارA4کاغذ

۱. خطوط افقي از چپ به راس��ت ترسیم 
شود.

۲. خطوط عمودي از باال به پایین ترس��یم 
شود.

۳. هنگام ترس��یم خط به نقط��ه ي انتهایي 
خط نگاه کنید.

4. ترسیم را به آرامي انجام دهید.

نكته

 )4۵ دقیقه(
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مراحل ترسيم

۱. کاغ��ذ را با دس��ت چ��پ بگیرید و با تكیه دادن س��ر 
انگشتان دست راست به لبه ي کاغذ مطابق شكل ارائه شده 
خط عمودي کادر را ترس��یم کنید. )بهتر است از تعدادي 

کاغذ دیگر به عنوان زیردستي استفاده کنید.(

۳. فاصله ي حدود دو س��انتي متري از س��ر مداد را با دست 
بگیرید و چند عالمت روي چهارمین لبه ي کاغذ بزنید. سپس 

عالمت ها را به هم وصل کنید تا کادر کاغذ کامل شود.

۲. کاغذ را بچرخانید و کادر دو لبه ي دیگر را نیز به همین 
صورت ترسیم کنید.

4. با انتخاب فاصله هاي مناس��ب جدول نقش��ه را ترسیم 
کنید. خطوط افقي باید از چپ به راست ترسیم شود.

۵. در جاي مناسب، روي کاغذ، خطي افقي به طول تقریبي ۱۵ 
سانتي متر ترسیم کنید. براي دقت بیشتر با جداکردن واحدهاي 

یک سانتي متري به صورت تخمیني، ۱۵ واحد جدا کنید.

6. به همین ترتیب، خطوط دیگر را نیز ترس��یم و شكل را 
کامل کنید.
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7. اطالعات جدول را کامل و خطوط اصلي را با ضخامت 
مشخص پررنگ کنید.

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

ابوالوفا بوزجاني
ابوالوفا محمدبن یحیي بن اسماعیل ابن عباس بوزجاني، مشهور 
به حاس��ب )متولد ۳۲۸ هج��ري قمري در روس��تاي بوزجان 
خراس��ان، وفات ۳۸7 هجري قمري در بغ��داد(، ریاضي دان و 
ستاره شناس برجس��ته ي ایراني منشأ نوآوري ها و پژوهش هاي 

زیادي به ویژه در هندسه و ریاضیات و نجوم بوده است.
تقس��یم و ترکیب اش��كال هندس��ي از جمله مواردي است 
ک��ه ابوالوفا بوزجان��ي به آن عالقه مند ب��ود، در قرن حاضر نیز 
اندیشمندان اروپایي کوشیده اند تا روش هایي ارائه نمایند که با 

حداقل تقسیم و ترکیب، تبدیل اشكال هندسي را انجام دهند.
در این راه مي توان قضیه ي تقسیم و تبدیل سه مربع به یک 
مربع مطرح ش��ده از طرف بوزجاني را با حداقل شش برش نام 

برد.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄◄
۱. اهمیت ترسیم با دست آزاد را بیان کنید.

۲. مزیت هاي ترسیم نقشه با دست آزاد را نسبت به ترسیم نقشه با ابزار بیان کنید.
۳. نحوه ي ترسیم خطوط افقي و عمودي با دست آزاد را توضیح دهید.

4. روش هاي ترسیم دایره با دست آزاد را شرح دهید.
۵. ابزار الزم براي ترسیم با دست آزاد را نام ببرید.

6. دو روش براي ترسیم کادر با دست آزاد را بیان کنید.
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عملي ◄◄
۱. کادر و جدول نقشه را ترسیم کنید و سپس نقشه ي داده شده را ترسیم کند. )ترسیم با دست آزاد انجام گیرد.(

)۳۰ دقیقه(

۲. ابتدا کادر و جدول نقشه را ترسیم کنید و سپس نقشه ي داده شده را ترسیم کنید. )ترسیم با دست آزاد انجام گیرد.( این 
تمرین در منزل انجام شود.
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۳. هر یک از تصاویر را با دست آزاد در یک کاغذ A4 ترسیم کنید. قبل از ترسیم تصاویر، کادر و جدول نقشه را نیز ترسیم 
کنید. )زمان براي هر شكل ۱۵ دقیقه(

4. تصویر داده شده زیر را با دست آزاد ترسیم کنید.
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واحد كار دوم: ترسيمات هندسي

هدف كلي:  انجام ترسيمات هندسي ◄◄

عنوان توانایي
زمان

جمععملينظري
۲۸۱۰ترسیم دایره

۲6۸ترسیم نقشه با مقیاس

۳۵۸ترسیم زاویه و تقسیم آن

۳6۹ترسیم چندضلعي هاي هندسي )۱(

۲6۸ترسیم چندضلعي هاي هندسي )۲(

۳6۹ترسیم مماس ها

۲6۸ترسیم بیضي
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توانايي ترسيم دايره

پس از آموزش اين توانايي  ، از فراگير انتظار مي رود: ◄◄
- کاربرد پرگار را توضیح دهد.

- انواع شابلن را نام ببرد.
- نحوه ي کار با شابلن دایره را شرح دهد.

- دایره را با پرگار ترسیم کند.
- دایره را با شابلن دایره ترسیم کند.

- با استفاده از پرگار تقسیم، پاره خط را تقسیم کند.
- منحني کش را شرح دهد.

- نكات مهم در استفاده از پرگار را شرح دهد.
- پرگار بازویي را شرح دهد.

- کاربرد پرگار پیچي را توضیح دهد.
- مراحل ترسیم دایره با پرگار را شرح دهد.

- کاربرد پرگار صفر را بیان کند.
- پرگار تقسیم را شرح دهد.

- کمان  هاي نامشخص را با استفاده از منحني کش ترسیم کند.

ساعات آموزش
جمععملينظري

۲۸۱۰
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پيش آزمون

۱. براي ترسیم دایره از چه ابزاري استفاده مي شود؟
۲. چه قطعات یا وسایلي را مي شناسید که شكل دایره اي داشته باشد؟

۳. چه مواقعي از شابلن استفاده مي شود؟
4. کاربرد پرگار را توضیح دهید.

۵. پرگار خوب چه خصوصیاتي دارد؟
6. شابلن دایره را توضیح دهید.

7. به نظر ش��ما آیا خط کش��ي وجود دارد که بتوان با استفاده از آن خطوط منحني را ترسیم کرد؟ شكل آن را در ذهن خود 
تجسم و سپس ترسیم کنید.
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پرگار

براي ترس��یم دایره یا کماني از دایره با مرکز مش��خص از 
پرگار استفاده مي شود. کمتر نقشه اي است که در آن دایره 
ی��ا کماني از دایره ب��ه کار نرفته باش��د. بنابراین، فراگیري 

نحوه ي دقیق دایره ها مهم است.
پرکاربردترین ابزار براي ترس��یم دایره پرگار است. در 
شكل زیر سه نوع پرگار با ساز و کارهاي متفاوت مشاهده 

مي کنید.

الف( پرگار بازویي، ب( پرگار فنري، ج( پرگار پیچي

انتخاب نوع پرگار به نوع ترسیم بستگي دارد: پرگارهاي 
بازویي براي مواردي است که انتقال اندازه یا تغییر اندازه 
زیاد اس��ت. پرگارهاي پیچي براي مواردي است که دقت 
بیش��تري در کار نیاز است، ولي سرعت عمل در این نوع 

پرگار کمتر است.

تنظيم نوك مدادي پرگار
براي ترسیم دایره، پس از انتخاب پرگار، تنظیم و تراشیدن 
نوك مدادي پرگار مهم است. بعضي از پرگارها هستند که 
به جاي نوك مدادي  آن ها  از سیس��تم مدادهاي مكانیكي 
استفاده شده است. هر چند این نوع پرگارها ظرافت نسبتًا 
خوب��ي دارد، ولي چنانچه قس��مت س��ر آن قابل تعویض 
نباشد، خیلي سریع تر از پرگارهاي دیگر خراب مي شود و 
به همین جهت براي کارهاي نقشه کشي توصیه نمي شود.

پرگار با مداد نوکي

در پرگاره��اي معمول��ي باید نوك م��دادي به دقت با 
سمباده تراشیده شود. شكل زیر نحوه ي تنظیم نوك پرگار 

را نشان مي دهد.
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جعبه ي پرگار
جعبه ي پرگار محتوي پرگار و متعلقات آن است. جعبه ي 

پرگار شامل اجزاي زیر است:

۱. مداد
۲. پرگار فنري دقیق

۳ و 4. نوك ترلین
۵. پایه ي سوزن پرگار
6. نوك تراش پرگار
7. دسته ي قلم ترلین
۸. پرگار پیچي بلند

۹. جعبه ي نوك مداد
۱۰. پیچ گوشتي
۱۱. پرگار تقسیم

۱۲. نوك سوزني اضافي
براي  پ��رگار  بازوي   .۱۳

ترسیم دایره هاي بزرگ

ترسيم دايره
براي ترسیم دایره با پرگار رعایت نكات زیر مهم است:

۱. پرگار مناس��ب انتخاب شود، به صورتي که ترسیم با آن 
به راحتي و دقت انجام گیرد.

۲. نوك س��وزني به اندازه ي نی��م میلي متر از نوك مدادي 
بلندتر باشد؛ چون سوزن در کاغذ نفوذ مي کند.

۳. ن��وك مدادي پرگار یک درج��ه پررنگ تر از نوك مداد 
ترسیم، انتخاب شود.

4. قبل از ش��روع به ترسیم دایره باید خطوط تقارن دایره 
را ترسیم کرد. 

۵. ترس��یم دای��ره در جهت گ��ردش عقربه هاي س��اعت 
مناسب تر است.

6. مایل قرار گرفتن پرگار در هنگام ترسیم موجب مي شود 
ترسیم راحت تر انجام گیرد. )شكل را ببینید.(

15ْ
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در ش��كل زیر مراحل تنظیم دهانه ي پرگار و ترسیم دایره 
با پرگار بازویي نشان داده شده است.

پرگار صفر )پرگار ريززن(
از پرگار صفر براي ترسیم دایره هایي با قطر خیلي کوچک 
تا حد یک میلي متر اس��تفاده مي ش��ود. ش��كل زیر  پرگار 

ریززن را نشان مي دهد.

پرگار تقسيم )پرگار انتقال اندازه(
دو سر این نوع پرگار سوزن است و از آن براي تقسیم خط 
به تعداد مس��اوي یا انتقال اندازه اس��تفاده مي شود. بدیهي 
است که بعد از انتقال اندازه با این نوع پرگار با مداد محل 
موردنظر را عالمت مي زنند. شكل زیر تقسیم یک پاره خط 
به س��ه قسمت را با استفاده از پرگار تقسیم نشان مي دهد. 
مقدار خطاي نشان داده شده با اضافه کردن دهانه ي پرگار 

و به روش سعي و خطا اصالح مي شود.


