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تقارن

تقارن در نقشه کشی به مفهوم قرینه بودن و مشابه بودن است. تقارن بیشتر در مورد اجسامی مطرح می شود 
که می توان آنها را به دو نیمه مشابه و یکسان تقسیم کرد. به شکل 1ـ3 نگاه کنید:

شکل 1ـ3

در این موارد همه را می توان به گونه ای دارای تقارن دانست. به شکل ساده می توان، تقارن را در سه گونه 
مرکزی، محوری و صفحه ای تقسیم کرد.

 الف( تقارن مرکزی 
 A′ ،برسید. بنابر تعریف A′ به آن وصل کنید و ادامه دهید تا به A را در نظر بگیرید و از O نقطه ای مانند

قرینه مرکزی A )نسبت به O( است. شکل 2ـ3.

بسیاری از شکل ها دارای مرکز تقارن هستند. به شکل 3ـ3 نگاه کنید:

شکل 2ـ3

                    پایه                                               بیضی                                متوازی االضالع                                مستطیل
شکل 3ـ3
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داشتن مرکز تقارن به این معناست که از هر نقطه دلخواه شکل )مانند A( به مرکز تقاطع تقارن وصل شود 
.)A′( و ادامه یابد، به نقطه مشابهی از جسم می رسیم

 ب( تقارن محوری 
خطی مانند D را در نظر بگیرید. شکل 5  ـ3.

1 به شکل های داده شده در 4ـ3 نگاه کنید. کدام دارای مرکز تقارن است؟

دایره ذوزنقه متساوی الساقین           ذوزنقه قائمه     مثلث متساوی الساقین   پاباریک     لوزی 

شکل 4ـ3

2 دست کم پنج شکل را با دست آزاد رسم کنید که دارای مرکز تقارن باشند.

پرسش

شکل 5  ـ3

 A′ ادامه می دهیم تا به AH به دست آید. آنگاه به اندازه H عمودی بر آن می کشیم تا ،A از نقطه دلخواه
برسیم. ′A را قرینه محوری A نسبت به D می نامیم. در شکل 6  ـ3 هر نقطه از شکل دارای قرینه محوری 

است.

شکل 6  ـ3ـ سر چکش فوالدی
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زیرا از هر نقطه آن )مانند A( که بر خط D عمود کنیم و به اندازه خودش ادامه دهیم، به نقطه ای قرینه 
و مشابه )′A( خواهیم رسید. در اینجا خط D را محور تقارن می نامیم و با خط و نقطه )خط نقطه( نشان 
می دهیم. این خط را بارها در نقشه های گذشته ترسیم کرده اید. پس برای رساندن مفهوم تقارن، در شکل های 

متقارن از خط محور استفاده می کنیم.

بسیاری از شکل ها هستند که هم دارای مرکز تقارن هستند و هم محور تقارن دارند. شکل 7ـ3.

شکل 7ـ3

برای رسم این بیضی به گونه ای دقیق، می توان از نقطه یابی استفاده کرد. پس با داشتن دو محور 12 و 
34 و A می توان به راحتی، سه نقطه دیگر بیضی یعنی A′2 ،A′1 و A′3 را مشخص کرد.

یادداشت
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جدول را کامل کنید و مشخص نمایید که کدام یک از شکل ها، تنها مرکز تقارن دارند؟ کدام تنها محور 
تقارن دارند؟ و کدام هر دو را؟

تعداد مرکز نامردیف
تقارن

تعداد محور 
تقارن

شکل

درپوش مربع شکل1

رابط )اتصال(2

پولک مخصوص3

واشر فلزی4

فعالیت
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پایه چدنی5

بوش فوالدی6

بطری پالستیک7

شکل 8  ـ3

 پ( تقارن صفحه ای 
با نگاه به شکل 9ـ3 می بینید که اجسام موجود را می توان با اره چنان برید که دو نیمه کاماًل برابر به دست آید:

شکل 9ـ3

 دوشاخه                 دربازکن                         شاقول

       بوش                       شیر آب   بدنه
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چون مسیر حرکت اره یا مسیر برش در حقیقت یک صفحه است، می گوییم آنها تقارن صفحه ای دارند. در 
تقارن صفحه ای، برای هر نقطه از جسم، نقطه مشابه وجود خواهد داشت.

که  تقارن  محور  )همان  تبدیل خواهد شد  تقارن  محور  به  نما،  رسم  در  تقارن،  این صفحه  که  کنید  دقت 
می شناسید(.

در شکل های 11ـ3، صفحه های تقارن اجسام شکل 9ـ3 را ببینید )  که البته در نماها به محور تقارن تبدیل 
خواهند شد(.

تعداد سطح نامردیف
تقارن

تعداد محور تقارن 
دو نمادر شرایط نقشه

دویکبدنه گردوشکن1

شکل 10ـ3ـ قیف پالستیک

صفحه برش
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یکیکشیر آب2

دویکبوش3

سهبی شمارشاقول4

یکیکدر بازکن5
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سهیکدوشاخه6

شکل 11ـ3

از  کدام یک  لیوان،  و یک  معمولی  تراش  مداد  پیچ سر شش گوش، یک  مهره شش گوش، یک  1 یک 

افقی(. و  روبه رو  نماهای  به صورت  هم  و  قطعه  به صورت  )هم  دارند؟  را  تقارن ها 
2 پنج قطعه را انتخاب کنید و برای آنها تعیین تقارن کنید.

پس از تعیین تقارن برای اشکال داده شده، به کمک یک گونیا، روی شکل های موجود محور تقارن را 
رسم کنید.

                                لیوان                                                       درپوش

پرسش

فعالیت
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چرخ تسمه

قایق

شکل 12ـ3

نیم نما

گاهی ممکن است به دالیل مختلف مثاًل صرفه جویی در کاغذ یا کم بودن جا و یا کافی بودن نماها، یک نما 
یا بیشتر را به صورت نیمه، نمایش دهند. به نمونه ای نگاه کنید. شکل 13ـ3.

شکل 13ـ3
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با توجه به شرایط جسم، دیده می شود که برای نمای افقی می توان به جای نمای کامل، از نیمی از نما استفاده 
کرد، زیرا می تواند همه اطالعات نمای کامل را بدهد. برای رساندن مفهوم نیم نما، از دو خط موازی نازک، عمود 

بر محور تقارن استفاده می کنیم. در نتیجه شکل 14ـ3 را خواهیم داشت.

شکل 14ـ3

نیم نما را می توان اندازه گذاری هم کرد.

با توجه به شکل های داده شده در 15ـ3، مشخص کنید که برای هر کدام و در سه نما، می توان از 
کرد؟ استفاده  نیم نما 

                        نگه دارنده                            پایه                         بدنه
شکل 15ـ3

یادداشت

فعالیت
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برش

به شکل 16ـ3 نگاه کنید. قطعات مختلفی را می بینید که بخشی از هر کدام بریده و جدا شده است. همان گونه 
که می بینید با این کار برخی جزئیات داخلی و ضخامت ها بهتر دیده می شود.

به این بریدن و برداشتن بخشی از جسم، برای بهتر دیده شدن جزئیات، برش می گویند. )خطوط نازک مورب 
هم تداعی آثار برش با اره است.(

                               بوش                                             اهرم                               محفظه

شکل 16ـ3 

تعریف:
برش در نقشه، ابزاری است برای نمایش بخش های نادیده.

بنابراین برش بیشتر به منظور نشان دادن قسمت های داخلی و به طور کلی آن قسمت هایی که در معرض دید 
مستقیم قرار ندارند و فهم و درکشان مشکل است، به کار می رود. پس نقشی اساسی در ترسیم فنی بازی می کند.
از طرف دیگر به دلیل گوناگونی قطعات و تنوع بیش از حد فرم ها و اشکال، نمی توان تنها از یک نوع برش 
استفاده کرد. بدین جهت برش انواع مختلف پیدا می کند. برای وضوح مطلب، برش یک عمل فرضی است 
که طی آن فرض می شود، قسمتی از جسم که مانع دید مستقیم است، برداشته می شود و با نگاه کردن به 
باقی مانده نما را رسم می کنیم. انواع برش، مربوط به چگونگی برداشتن این بخش از جسم است. به شکل 

17ـ3 نگاه کنید.

             الف( بوش                                          ب( پایه                                                پ( اهرم 
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ت( برداشت ساده                ج( برداشت مورب                                 ث( برداشت شکسته  

شکل 17ـ3

از  آنها  به  کردن  نگاه  با  می توانید  آیا  کنید.  نگاه  دقت  با  را  یافت می شود  اطرافتان  در  که  قطعه  چند 
جهت های مناسب )مانند از جلو، از باال، و...(، همه جزئیات آنها را ببینید؟ آیا می توانید برای هر کدام 

نظرتان در مورد شکل 18ـ3 چیست؟ بگیرید؟  نظر  را در  برشی 

شکل 18ـ3

پرسش
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 برش ساده 
در شکل دو تصویر از جسمی را می بینید. اگر به تصویر افقی آن دقت کنید، می بینید که دارای محور تقارن 

است.

و می دانید که مفهوم این محور آن است که از هر نقطه از تصویر خطی بر این محور عمود شود و به اندازه 
خودش امتداد یابد به نقطه ای مشابه با خودش خواهد رسید. به این ترتیب می توان گفت که این خط، نمای 
از باالی صفحه تقارن است. نمای روبه رو هم دارای یک صفحه تقارن است. صفحه های تقارن جاهای مناسبی 
برای برش جسم هستند. معموالً به جای آنکه بگوییم جسم را از صفحه تقارن برش می زنیم، می گوییم آن را 

برش دادیم. اکنون به چگونگی انجام برش فرضی دقت کنید. شکل 20ـ3.

شکل 19ـ3
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ـ  A مشخص می کنیم. اگر تعداد برش ها    A مسیر یا صفحه برش را مطابق شکل 21ـ3 با دو حرف بزرگ
ـ C  و... نام گذاری کرد.  C یا B ـ  B بیشتر باشد می توان با

شکل 20ـ3

صفحه برش )تقارن(
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شکل 21ـ3

ـ  A را هم در کنار نما می نویسیم.   A نام برش یعنی
به چند نکته توجه کنید:

  برای آنکه جهت دید در برش معین باشد از فلش استفاده شود.

  برای مشخص شدن جاهایی که با اره فرضی بریده شده اند، از خطوط نازک مورب 45 درجه به نام هاشور 

استفاده می کنیم. جهت آن معموالً از راست و باال به سمت چپ و پایین خواهد بود. شکل 22ـ3.

شکل 22ـ3

A3 و A4 فاصلۀ هاشور برای کاغذ
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شکل 23ـ3ـ پایه جک

  برش را می توان در هر نمایی که الزم باشد انجام داد.

  معموالًً در تصویر های برش خورده، خط چین نمی گذاریم )مگر الزم باشد(.

  برش ممکن است در یک نما یا بیشتر زده شود.

  فاصله هاشور حدود 2 تا 3 میلی متر خوب است.

  ممکن است گاهی برش را از روی محور تقارن مربوط به قسمتی از جسم هم بزنیم. به نمونه های زیر توجه 

کنید، شکل 23ـ3.

شکل 24ـ3
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  ممکن است برش موجب حذف بخشی از جسم شود که ایجاد ابهام نماید، در این صورت می توان آن را با 

خط و نقطه نمایش داد.

به شکل نگاه کنید )شکل 25ـ3(، ابتدا مشخص کنید که در این نقشه کدام برش از سطح تقارن است 
و کدام نیست، سپس آن را با دست آزاد روی یک برگ A4 با نهایت دقت و رعایت تناسب اندازه رسم 

کنید و به استاد تحویل دهید.

شکل 25ـ3 ـ درپوش چدنی

فعالیت
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  نمای زیر را در جسم داده شده، روی یک برگ کاغذ A4 رسم و برش بزنید. شکل 26ـ3.

شکل 26ـ3ـ پایه

  برای قطعات داده شده، پس از برش های خواسته شده را انجام دهید.

                  پایه پالستیک      نمای روبه رو در برش در جای خالی روی همین برگه رسم و نام گذاری مسیر برش
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برای پایه جک نمای نیم رخ در جای تعیین شده و در حالت برش. رسم و نام گذاری مسیر برش

شکل 27ـ3 
پایه چوبی، نماهای روبه رو و نیم رخ در برش. در صورت کمبود جا از نیم نما استفاده کنید.

در این فعالیت به چند نکته توجه کنید:
  کارها باید روی برگه کتاب انجام شود.

  استفاده از وسایل الزامی است )یا برگه جدا شود یا کپی تهیه شود(.

  برای نقشه سوم )پایه آلومینیوم(، ممکن است از نیم نما استفاده کنید.

  نقشه ها باید با توجه به نام برش خود نام گذاری بشوند.

  در رسم مسیر برش و هاشور دقت کنید.
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 بی برش ها 
پیش از ادامه مبحث برش، بهتر است از اجزایی که به بی برش ها )یا استثنائات برش( معروف هستند کمی 
توجه کنیم. بی برش جزئی از جسم است که در هنگام برش، بهتر است هاشور زده نشود، آنگاه درک و خواندن 

نقشه راحت تر خواهد بود.
از طرف دیگر آنها بیشتر اجزایی آشنا هستند. به شکل 28ـ3 نگاه کنید.

محور           تیغه     مهره            کره                                   پیچ 

شکل 28ـ3

قطعات معرفی شده را از برش طولی معاف می کنیم، اما در صورت نیاز، برش عرضی خواهیم زد. یکی از آن 
موارد که معروف ترین هم هست، تیغه می باشد. شکل 29ـ3 که اگر عماًل در قطعه نباشد، تأثیری در کار آن 

ندارد ولی برای استحکام آن الزم است.

در هنگام برش می توانیم این گونه اجزا را ندیده بگیریم، جسم را برش بزنیم و در پایان کار، آن را اضافه کنیم. 
شکل 30ـ3.

شکل 29ـ3

شکل 30ـ3
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در شکل چند جزء آشناتر را که برش طولی نمی خورند ببینید، شکل 32ـ3.

جزءجزء

دستگیرهمهره

پیچمحور

ساچمهتیغه

می توان گفت که جزء بی برش، چیزی برای معرفی در برش ندارد!

به نمونه ای دیگر در شکل 31ـ3 نگاه کنید. در آن چه نکته تازه ای هست؟

شکل 31ـ3

یادداشت
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گوهبازو

پین 
خاراستوانه ای

پین مخروطیواشر

پرچمیخ

شکل 32ـ3

روبه رو  آنها  با  نقشه ها  در  گاهی  و  است  متداول  دیگر  موارد  برای  که  دیگری  هاشورهای  در شکل 33ـ3، 
است. شده  آورده  می شویم 

برشجنسبرشجنس

فوالد
بتن مسلحفلزات سخت

فلزات نرم و مواد 
مایعاتنرم

شیشه و مواد چوب
شفاف

شکل 33ـ3ـ برش مواد
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  بی برش ها چگونه قطعات و اجزایی هستند؟

در شکل 34ـ3 مجموعه ای شامل چرخ تسمه، چرخ دندانه، بلبرینگ، پیچ، مهره و... داده شده است.
با بررسی دقیق آن بی برش های موجود را مشخص کنید.

شکل 34ـ3

پرسش

فعالیت



پودمان سوم: ترسیم نقشه در برش

9 797

 برش های دیگر، نیم برش 
دیده  که  چیزی  کنید،  نگاه  35ـ3  شکل  به 
می شود آن است که این قطعه، هم در بیرون 
دارای جزئیات مهم است و هم در داخل، افزون 

بر آن دارای تقارن هم هست.

شکل 35ـ3ـ پایه

یا کوتاه تر  نیم دید  ـ  نیم برش  را در حالت  از جسم، آن  برداشتن یک چهارم  با  مواردی می توان  در چنین 
36ـ3. شکل  داد.  نمایش  نیم برش 

شکل 36ـ3

به چند نکته توجه کنید:
  این برش به ما امکان می دهد که نیمی از تصویر را در حالت برش و نیم دیگر را بدون برش داشته باشیم.

  در نیمه برش نخورده، هم می توان از رسم خط چین خودداری کرد.

  از نمایش مسیر برش و نام گذاری هم می توان صرف نظر کرد.

قطعات  )مانند  می شوند  تولید  دوران  با  که  آنها  ویژه  به  است  مناسب  قطعات  بسیاری  برای  روش  این    

تراش کاری(.
  در نقشه نیم برش می توان اندازه گذاری هم کرد. شکل 37ـ3.
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بوش راهنما ـ فوالد

شکل 37ـ3  

پایه ـ چدن

با توجه به شکل 38ـ3 مشخص کنید که کدام یک برای نیم برش مناسب هستند و در کدام نما می توان 
آن را انجام داد؟ برای یک مورد سه نما را با نیم برش های ممکن به صورت دستی و یک مورد را روی 

کاغذ A4 و با وسایل ترسیم و به استاد تحویل دهید.

فعالیت

درپوش مخصوص ـ برنزپایه ـ آلومینیوم



پودمان سوم: ترسیم نقشه در برش

9 999

 برش شکسته 
برش شکسته، با توجه به شکل ساختمانی قطعات، انتخاب می شود. به شکل 39ـ3 نگاه کنید:

              پایه فیکسچرـ فوالد                بدنه گیره کوچک ـ فوالد

شکل 39ـ3

شکل 38ـ3

مهره مخصوص ـ برنجخارج از مرکز ـ فوالد

بدنه ـ چدن

واسطه ـ پالستیک
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نام برش شکسته به این دلیل است که برای بریدن فرضی قطعه، برش ها با هم موازی هستند. در حقیقت 
نمای برش خورده را می توان حاصل چند برش ساده دانست. شکل 40ـ3 مربوط به پایه و چگونگی برش آن 

با چند صفحه موازی را ببینید.

در شکل 41ـ3، نتیجه این برش ترسیم شده است.

شکل 41ـ3

شکل 40ـ3

صفحه برش )اره کاری(
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ممکن است که جزئیاتی که باید در برش نمایش داده شوند زیاد باشد و نتوان در یک برش همه موارد را 
معرفی کرد. در این صورت در نقشه ها خواهید دید که از دو یا بیشتر برش استفاده می کنند. شکل 42ـ3، 

نمونه ای از برش شکسته است.

در برش شکسته به چند نکته توجه داشته باشید:
  برای تغییرات مسیر برش، خطی اضافی در نظر گرفته نمی شود.

  ممکن است برای این برش بیش از دو نمای برش خورده هم رسم کنید.

شکل 42ـ3ـ پایه چدنی

در نقشه 42ـ3، ممکن است مسیرهای برش به گونه ای دیگر انتخاب شود؟
  برای نمای نیم رخ دست کم با چند برش )ساده یا شکسته( می توانید همه جزئیات را بیان کنید؟

پرسش
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برای هر یک از قطعات در شکل 43ـ3، مسیر برش مناسب را روی برگه موجود، ولی با وسیله رسم و 
نام گذاری کنید. پس از رسم نمای روبه رو در جای تعیین شده یک مورد را روی کاغذ A4 رسم و به 

استاد تحویل دهید.

پایه ـ آلومینیوم

اهرم ـ چدن

فعالیت



پودمان سوم: ترسیم نقشه در برش

103103

پایه ـ پالستیک

شکل 43ـ3

 برش مایل 
به این گونه از برش، برش شکسته مایل هم می گویند. باز هم این شکل ساختمانی جسم است که ما را ناگزیر 
به استفاده از آن می کند. با نگاهی به شکل 44ـ3 می بینید که برش هایی که تاکنون بررسی کرده ایم مناسب 

آن نیست.

 شکل 44ـ3

فالنچ ـ چدناهرم ـ چدن
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بنابراین برش مایل را به کار می بریم. در اینجا ممکن است یک یا چند مسیر برش را شیب دار انتخاب کنیم. 
در شکل باال، یک سطح برش را می توان معمولی و یکی را با زاویه در نظر گرفت. شکل 45ـ3.

شکل 45ـ3

نکته دیگر آنکه، نما های معمولی این قطعه )با توجه به دید از جلو( چندان مناسب و از نظر ساخت گویا 
از اهرم دقت کنید: نیستند. اینک به دو تصویر 

نمای افقی کاماًل خوب و قوی است، اما نمای از روبه رو به دلیل شیب سمت چپ، با اندازه های حقیقی نخواهد 
بود.شکل 46ـ3.

شکل 46ـ3
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در اینجا نکته مهم آن است که برش مایل، افزون بر آنکه جسم را بهتر نشان می دهد، به ما اجازه چرخاندن و 
ترسیم با اندازه های واقعی را نیز می دهد که از نظر ساخت بسیار مهم است. به شکل 47ـ3 نگاه کنید.

همان گونه که دیده می شود، برای انتقال اندازه واقعی، کافی است که نقاط مهم مانند مرکز دایره سمت راست 
)′O( را با کمانی به مرکز O بچرخانیم و پس از رسیدن به خط مبنا، به نمای روبه رو ببریم.

به چند نکته در مورد برش مایل دقت کنید:
  با چرخش بخش مورب، می توان آن را با اندازه واقعی نمایش داد.

  در رسم مسیر برش، حروف، نمی چرخند و به همان صورت معمولی نوشته می شوند.

شکل 47ـ3

  برش مایل در چه زمانی به کار می رود؟

  نقش چرخش در برش مایل چیست و چه مزیتی را ایجاد می کند؟

پرسش
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شکل را یک بار با دست آزاد و با حداکثر دقت رسم کنید. برای قطعات شکل 48ـ3، ابتدا مسیر برش را 
با دقت، روی برگه موجود، رسم و نام گذاری کنید. آنگاه یکی از موارد را روی کاغذ A4 با دقت ترسیم 

و به استاد تحویل دهید.

شکل 48ـ3

پایه ـ پالستیک

واسطه ـ پالستیک 

اهرم ـ آلومینیوم

فعالیت
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 برش پی در پی 
به این برش، برش متوالی هم می گویند.

در شکل 49ـ3 یک محور را می بینید که دارای جزئیات مختلفی است. برش مناسبی که بتوان هم زمان آنها 
را نمایش داد ممکن نیست.

دست کم دو قطعه مناسب برای برش مایل را مشخص کنید و محل کاربرد آن را معین نمایید.
تحقیق

شکل 49ـ3

نشانه های ضربدر در این نما، به مفهوم تخت بودن است.
به  برش  از  گونه  این  بگیریم.  نظر  در  برش جداگانه ای  برای هر جزء  است که  بهتر  مواردی  در چنین 
پی در پی یا متوالی معروف است. به این ترتیب برای هر جزء یک صفحه برش در نظر می گیریم و به ترتیب 

ـ  B و... نام گذاری می کنیم. شکل 50  ـ3.    B ،A  ـ   A با

شکل 50  ـ3

یادداشت
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ـ  D است.   D و C  ـ   C ،B  ـ   B ،A  ـ   A در شکل 51  ـ3 نام گذاری برش ها )مقاطع( را ببینید. نتیجه چهار مقطع
به چند نکته دقت کنید:

شکل 51  ـ3

  هر مقطع، تنها وظیفه دارد محل برش را نشان دهد.

  به جز محل برش، آنچه که در دید مستقیم است، ترسیم نمی شود.

  سوراخ های گرد مانند سوراخ عبور پین )در مقطع Cـ  C(، کامل است.

  در صورت امکان بهتر است نماهای برش در محل نمای نیم رخ باشد اما در صورت کم بودن جا می توان 

نما ها را، در زیر نمای اصلی رسم کرد.
  در اینجا، برش کمک می کند که از داشتن یک نمای بدون برش، ولی پر خط چین پرهیز کنیم.

به نمونه دیگر از برش پی درپی نگاه کنید. شکل 52ـ3.

شکل 52  ـ3
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برش پی در پی چگونه برشی است؟

برای موارد داده شده در شکل 53  ـ3، روی شکل موجود برش های مورد نیاز را نام گذاری کنید و برش ها 
را رسم کنید.

شکل 53ـ3

پرسش

فعالیت
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بنابراین چون طول آنها نسبت به مقطع آنها خیلی زیاد است، در نمایش نقشه ای آنها دچار اشکال می شویم. به 
این ترتیب که اگر بخواهیم طول آنها را روی کاغذ رسم کنیم، مجبوریم از مقیاس کوچک، مانند 1:100 برای 
یک تیرآهن I به طول 12 متر، استفاده کنیم. اما در این صورت نمایش فرم I در نمای نیم رخ آنقدر کوچک 
کرد. همچنین  را کم  تصویر  با یک شکستگی، طول  می توان  موارد  این گونه  در  ندارد.  کارایی  که  می شود 

می توان اندازه حقیقی را نوشت. شکل 55  ـ3.

شکل 55ـ3ـ تیرآهن I )با نام 20(، مقیاس 1:5

شکل 54 ـ3ـ نیم ساخته های فوالدی

 برش گردشی 
به شکل 54  ـ3 نگاه کنید. قطعات دیده می شود که دارای طول زیاد و شکلی یکنواخت هستند.
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شکل 56ـ3

به شکل 56  ـ3 نگاه کنید. می توان به طور معمول نمای نیم رخ را در برش رسم کرد. ضمناً با یک شکستگی 
نمای روبه رو را کوتاه کردیم.

طبق قاعده برش گردشی می توان برای صرفه جویی در جا و حذف مسیر برش، این نمای برش خورده را به 
نمای روبه رو منتقل کرد. این کار با دو روش انجام می شود:

الف( نمای نیم رخ را به روی نمای از روبه رو منتقل می کنیم. در این صورت باید با خط نازک رسم شود. و با 
ورود آن نمای روبه رو هیچ گونه تغییری نخواهد کرد.

شکل 57  ـ3

ب( می توان با ایجاد شکستگی نمای نیم رخ را منتقل کرد، که در این صورت برش با خط اصلی خواهد بود. 
شکل 58  ـ3.

شکل 58  ـ3
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از برش گردشی در مواردی که طول یکنواخت نباشد هم، بنا به شرایط می توان استفاده کرد. به شکل 59  ـ3 
نگاه کنید که در آن تغییرات دسته آچار در طول آن داده شده است.

شکل 59  ـ3

در موردی که قطعه دارای شیب یکنواخت باشد، استفاده از این برش ممکن است. شکل 60  ـ3. 

شکل 60  ـ3

دو مورد مهم دیگر را در شکل 61  ـ3 ببینید.

شکل 61  ـ3
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روی برش گردشی اندازه گذاری هم می توان کرد. شکل 62  ـ3.

شکل 62  ـ3

  موارد کاربرد برش گردشی را فهرست وار بگویید.

  استفاده از شکستگی در برش گردشی برای چیست؟

برای قطعات داده شده در شکل 63  ـ3، روی شکل های موجود، برش گردشی را انجام دهید و برای یک 
مورد نقشه را روی کاغذ A4 رسم و به استاد تحویل دهید.

ناودانی فوالدی ـ برش بر روی ناودانی منتقل شود )بدون شکستگی(

انتقال مقطع زهوار چوبی به نمای روبه رو با استفاده از شکستگی

پرسش

فعالیت
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 برش موضعی 
اگر برای نمایش جزیی از جسم، بخش نسبتاً کمی از آن را برداریم، گوییم برش موضعی یا جزئی زده ایم. در 

شکل 64  ـ3 یک سر چکش دیده می شود.

رسم مقطع پروفیل فوالدی روی نمای روبه رو

تکمیل نمای سپری و برش و اندازه گذاری آن )اندازه های اصلی، طول سپری 500(

شکل 63  ـ3  

دقت کنید که در همه موارد، نمای روبه رو باید کامل شود.

شکل 64  ـ3
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اگر هدف نمایش سوراخ برای قرار گرفتن دسته چکش باشد، می دانیم که می توان نمای نیم رخ را برش زد، 
اما به کمک برش موضعی، هم می توان این کار را انجام داد با این مزیت که از رسم نمای نیم رخ هم خودداری 

می کنیم. شکل 65ـ3.

در این شکل بخشی جزیی که مانع دید بود، برداشته شد. محدوده این برش با خط نازک دستی بسته می شود 
و هاشور به طور معمول زده خواهد شد.

در نمونه ای دیگر یک محور را می بینیم که به کمک برش های موضعی )جزیی( چهار مورد جای مرغک، جای 
خار و پین را به خوبی نمایش داده ایم. شکل 66  ـ3.

شکل 66  ـ3ـ محور فوالدی

دقت کنید که فاصله هاشور و جهت آن در همه موارد یکسان است. نمونه دیگری از برش موضعی را برای یک 
درپوش ببینید. ضمناً در این نقشه برای کامل شدن نقشه و وضعیت سوراخ های عبور پیچ، بخشی از نمای 
از باال هم داده شده است. این نمای ناقص، همان توانایی نمای کامل را دارد؛ به ویژه به کمک اندازه گذاری، 

نقشه وضوح بیشتر خواهد یافت.

شکل 65  ـ3

شکل 67  ـ3ـ درپوش آلومینیوم
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  برش موضعی کدام است؟

  مزیت برش موضعی در چیست؟

  تحقیق کنید که آیا برش یا برش های دیگری هم هست؟

  با انتخاب سر قطعه به دلخواه، در مورد برش های ممکن برای آنها، بحث کنید.

با مراجعه به شکل 68  ـ3، کارهای زیر را روی همان برگه و با دقت انجام دهید:

1ـ سر چکش ـ فوالد

2ـ محور ـ فوالد

3ـ محفظه ـ چدن

پرسش

تحقیق

فعالیت
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4ـ کالهک ـ آلومینیوم

 شکل 68  ـ3

1 برای سر چکش یک سوراخ مهره شده M10 با خزینه 90 درجه در باال را با برش موضعی نمایش دهید.

2 برای محوری که داده شده کارهای زیر انجام گیرد:

الف( در سمت چپ تا خط مشخص شده، پیچ شود.
ب( برش موضعی برای جای مرغک در هر دو سر محور.

پ( پین به قطر 4 در سمت چپ )برای محور موجود، در برش موضعی(
ت( جای خار به عرض 4 و عمق 3 در برش موضعی و نمای ناقص از باال

3 برای محفظه سه مورد برش موضعی در نظر بگیرید )قطر هر سه سوراخ الزم 8(.

4 برای کالهک با 4 شیار، یک برش موضعی در نظر بگیرید. در همه نقشه ها اگر نواقصی ترسیمی 

کنید. برطرف  هست 
دو نما از یک محور مخصوص داده شده است.
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شکل 69  ـ3ـ محور مخصوص چدنی

پس از پاسخ به پرسش های زیر، خواسته های مورد نظر را انجام دهید.
1 آیا می توانیم به کمک برش، نمای افقی را حذف کنیم؟ در صورت امکان از کدام نوع برش هایی 

کرد؟ استفاده  می توان 
2 آیا بدون استفاده از برش، نقشه موجود گویایی الزم را دارد؟

اکنون پس از مشورت های الزم، برش های مورد نظر را روی تصویر از روبه روی موجود یا کپی از آن انجام 
دهید. نتیجه باید به تأیید استاد برسد.

نمای روبه روی یک قاب شش گوش داده شده است.

شکل 70ـ3ـ قاب شش گوش پالستیک

برای آن برش های پیاپی را در دو حالت ترسیم کرده ایم. اول طبق معمول در راستای آنها و دوم با 
بود(. البته یک مورد کافی خواهد  استاندارد )که  زاویه های الزم طبق  با  چرخاندن 
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اکنون این نماها را به صورت برش گردشی و با دقت روی تصویر موجود رسم کنید.

شکل 71ـ3 

آیا می توانید مزایای این کار را بگویید؟
می خواهیم برای پایه اهرم، سه نما ترسیم کنیم )از جلو، از چپ و از باال(.

شکل 72ـ3ـ پایه اهرم، چدن، مقیاس 1:1
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1 ابتدا با مشورت با دوستان، برش های مناسب را برای قطعه در هر نما معین کنید. آنگاه نتایج بررسی 

را با هنرآموز در میان بگذارید.
2  با چسباندن کاغذ A4 و به کارگیری دقیق وسایل، نماهای خواسته شده را رسم و اندازه گذاری کنید.

اندازه برداری از روی شکل انجام شود.

پس از ترسیم سه نمای نقشه های زیر برش های مناسب را برای هریک از نقشه ها اجرا نمایید.
فعالیت
پایانی
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ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: ترسیم نقشه قطعات در برش

بر  خطوط  ضخامت  رعایت  1ـ  عملکرد:  شاخص 
اساس استاندارد ISO 2ـ رعایت قواعد اندازه گذاری 

ISO 128 بر اساس استاندارد
شرایط انجام کار: 1ـ انجام کار در کارگاه نقشه کشی 
تهویه  لوکس 3ـ  با شدت 400  یکنواخت  نور  2ـ 
استاندارد و دمای c  ±  3°°20 4ـ ابزارآالت و تجهیزات 
استاندارد و آماده به کار 5 ـ وسایل ایمنی استاندارد 

6  ـ زمان 3 ساعت 
مواد مصرفی: کاغذ A4 سفید ـ مغز مداد HB ـ 

پاک کن
ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشی ـ خط کش تی ـ 
گونیای 30ـ60 درجه ـ گونیای 45 درجه ـ پرگار ـ 

اتود 0/3 و 0/5

ـ نمونه و نقشه کار:

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1چسباندن و ترسیم کادر و جدول1

1ترسیم نما های موجود 2

2ترسیم نمای برش خورده3

4

5

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار

N72 L2 2ـ مسئولیت  پذیری
N66 L2 3ـ مدیریت مواد و تجهیزات

4ـ استفاده از لباس  کار
5  ـ تمیز کردن وسایل و محیط کار
6  ـ پایبندی به الزامات نقشه کشی

2

*میانگین نمرات٭

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


