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3ـ1ـ شناساىى اصول اندازه گذارى

برای اندازه گذاری نقشه ها به صورت استاندارد، باید نکات 
زیر را رعایت کرد:

1ــ براى مشخص کردن هر اندازه اى روی نقشه، از رابط 
اندازه و خط اندازه استفاده مى شود )شکل 15ــ1(.

2ــ رابط اندازه، باید اندکى از خط اندازه باالتر باشد.
باید  مى شود  اندازه گذارى  که  خطى  با  اندازه،  خط  3ــ 

موازى بوده و با آن، 5 مىلى متر فاصله داشته باشد.

شکل 15ــ1

ـ دو سر خط اندازه، با سهمی مشخص مى شود؛ که به ترتىب  4ـ
اولویت، باید یکى از حالت هاى A تا E از شکل 16ــ1 انتخاب شود.

شکل 16ــ1

5ــ ضخامت خطوط رابط و خط اندازه و همچنىن  خطوط 
1 خطوط اصلى است )شکل 17ــ1(.

3
سهمی، 

شکل 17ــ1

نىز  و  نقشه  کوچکى  و  بزرگى  با  باید  اندازٔه  سهمی،  6ــ 
با ضخامت خطوط نقشه متناسب باشد. طول سهم، باید 3 برابر 

بزرگ ترین ضخامت آن باشد. )شکل 18ــ1(.
شکل 18ــ1

7ــ عدد اندازه، در باالى خط اندازه نوشته مى شود و اندازٔه 
خطوط قائم، باید مطابق شکل 19ــ1، در یک جهت و در سمت 

چپ خط اندازه ثبت گردد.

شکل 19ــ1
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8   ــ به جز خطوط افقى، مى  توان خط اندازه را منقطع رسم 
کرده و عدد اندازه را افقى نوشت )شکل 20ــ1(.

شکل 20ــ1

9ــ خطوط اندازه، به جز در دایره هاى متحدالمرکز، نباید 
یکدیگر را قطع کنند )شکل 21ــ1(.

شکل 21ــ1

شکل 22ــ1

10ــ از تالقى دادن خطوط رابط با خط اندازه باید اجتناب 
کرد؛ بنابراین، اگر قرار است چند اندازه در یک سمت تصویر داده 
شود، براى اندازه گذارى باید به ترتىب، از اندازه هاى کوچک تر 

شروع کرد )شکل 22ــ1(.
11ــ فاصلٔه خطوط اندازه از یکدیگر، باید 5 مىلى متر باشد.

نمى توان  تقارن و خطوط اصلى تصویر،  از محور  12ــ 
به جاى خط اندازه استفاده کرد، ولى مى توان به جاى رابط اندازه، 

از آن ها کمک گرفت )شکل 23ــ1(.

شکل 23ــ1

13ــ برای نشان دادن شعاع، دایره یا کمان باید قبل از عدد 
اندازه، حرف R اضافه شود.البته اگر شعاع کوچک باشد، حرف 
R و عدد اندازه در امتداد خط اندازه نوشته مى شود )R3 و R10(؛ 
باید  و اگر مرکز کمان، بىرون از محدودٔه نقشه باشد، خط اندازه 

شکل 24ــ1شکسته رسم شود )R60( )شکل 24ــ1(.
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14ــ قطر سوراخ ها و استوانه ها )دایره در تصویر( به یکى از 
دو حالت مقابل، اندازه داده مى شود. خط اندازٔه بىرون از دایره، 

مى تواند افقى یا مایل هم باشد )شکل 25ــ1(.

شکل 25ــ1

15ــ برای نشان دادن موقعىت مرکز سوراخ ها، اندازه گذاری 
باید نسبت به دو سطح جسم )سطوح مبنا( انجام گىرد. همچنىن، 
برای تعىىن فاصلٔه دو سوراخ نسبت به هم، باید مرکز تا مرکز آنها 

را اندازه گذارى نمود )شکل 26ــ1(.

شکل 26ــ1

به قطر دایره باشد، ولی قطر در  16ــ اگر اندازه، مربوط 
نقشه مشخص نباشد، قبل از عدد اندازه، باید عالمت ∅ به کار 

رود )شکل 27ــ1(.

شکل 27ــ1

باشد، قبل از عدد  به سطح مربع  اندازه مربوط  اگر  17ــ 
اندازه، باید از عالمت  استفاده کرد )شکل 28ــ1(.

شکل 28ــ1



ترسیم سه نما و برش اجسام سادۀ هندسی

29

18ــ در اجسام کروى شکل، برای نشان دادن » شعاع «، 
باید قبل از حرف R و عدد اندازه، و همچنىن برای نشان دادن 
» قطر«، باید قبل از عالمت ∅ و عدد اندازه، حرف S اضافه  شود 

)شکل های 29ــ1(.

شکل 29ــ1

باید  را  اندازه  خط  زاویه،  مقدار  دادن  نشان  برای  19ــ 
در  زاویه است.  آن، رأس  مرکز  که  کرد  ترسىم  کمانی  به صورت 
ضمن عدد اندازه، به صورت یکى از سه شکل مقابل نوشته مى شود 

)شکل های 30ــ1(.
شکل 30ــ1

20ــ در تصاویر نىم برش، خط اندازه از قسمت هاى برش 
خورده ترسىم می شود؛ در حالی که یک سهم داشته و اندکى از 
باید  اندازه  نوع تصاویر، عدد  این  در  وسط قطعه گذشته است. 

به صورت کامل نوشته شود )شکل 31ــ1(.

شکل 31ــ1

21ــ اگر تصویر قطعه ای، قرینه باشد، مى توان نصف آن را 
رسم کرد و در دو طرف تصویر، و عمود بر محور تقارن، دو خط 
موازى کوچک کشىد. در چنىن نقشه هایی، خطوط اندازه،  دارای 
یک سهم بوده و باید اندکى از وسط قطعه بگذرد )شکل 32ــ1(.

شکل 32ــ1
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22ــ اندازه هاى وتر، طول و زاویٔه کمان، به ترتىب به صورت 
شکل مقابل اندازه گذارى  مى شوند )شکل های 33ــ1(.

شکل 34ــ1

اندازه نویسى  مقابل،  صورت  دو  از  یکى  به  پخ ها  23ــ 
مى شوند )شکل های 34ــ1(.

شکل 33ــ1

24ــ اگر پخ °45 درجه باشد، باید مثل شکل 35ــ1ــ الف 
اندازه نویسى کرد )شکل 35ــ1(.

از  اندازه نویسى،  براى  مى توان  مواقع ضرورى  در  25ــ 
خط راهنما، مطابق شکل 35ــ1ــ ب، استفاده نمود.

شکل 35ــ1

26ــ عمق سوراخ سادهٔ کور )بن بست(، مطابق شکل 36ــ1 
اندازه نویسى مى شود. هاشور، نباید عدد اندازه را قطع  کند.

شکل 36ــ1

الفب
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27ــ اگر تعدادى از اندازه ها، در یک جهت داراى سطح 
به صورت  اندازه نویسى  باشند،   )A مبناى مشترک )سطح مبناى 

موازى صورت مى گىرد )شکل 37ــ1(.

شکل 37ــ1

28ــ در صورتی که به دقت نقشه و شکل قطعه کار لطمه ای 
وارد نشود، می توان از اندازه نویسِی زنجىری استفاده کرد )شکل 

38ــ1(.

شکل 38ــ1

29ــ در موارد خاص، برای اندازه نویسی می توان از روش 
ترکىبی )موازی و زنجىری( استفاده کرد )شکل 39ــ1(.

 )mm( 30ــ واحد اندازه در نقشه هاى صنعتى، مىلى متر
است، که روى نقشه ها نوشته نمى شود.

شکل 39ــ1
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قائم، جانبی و سطحی تصاویر مجسم  نمای  تمرىن: سه 

شکل 40ــ1

4ـ١ـ شناساىى اصول ترسىم برش اجسام سادۀ هندسى

برش، یک صفحٔه فرضى است که پس از عبور از محل 
تعىىن شده، جسم را به طور فرضى به دو قسمت تقسىم مى کند. در 

واقع براى پى بردن یا تفهىم بىشتر قسمت هاى پنهان و داخلى جسم، 
از برش استفاده مى شود. برش ها داراى انواع مختلف زیر هستند:

که  مى شود  گفته  برشى  به  ساده:  برش  1ــ4ــ1ــ 

شکل 40ــ1 را رسم کرده، و سپس اندازه گذارى نمایىد.
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صفحٔه فرضى برش، فقط یک صفحه است که به موازات یکى 
به دو نوع: متقارن و  از صفحات تصویر می باشد. برش ساده 

نامتقارن تقسىم می شود.
الف( برش سادۀ متقارن: اگر صفحٔه برش، جسم متقارنی 

متقارن  سادٔه  برش  را  برش  آن  کند،  تقسىم  مشابه  نىمٔه  دو  به  را 
می گویند. شکل 41ــ1 یک برش سادٔه متقارن را نشان مى دهد؛ 

که صفحٔه برش، به موازات صفحٔه قائم است.

شکل 41ــ1
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شکل 42ــ1 نىز یک برش سادهٔ متقارن را نشان مى دهد که 

شکل 42ــ1

صفحٔه برش، به موازات صفحٔه جانبى است.
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در شکل 43ــ1، برش سادهٔ متقارن تصویر از باال نشان داده 

شکل 43ــ1

شده است؛ یعنی صفحٔه برش، موازى با صفحٔه افقى تصویر است.
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در شکل 44ــ1 می توانىد یک برش سادٔه متقارن تصویر 
از جلو را ببىنىد، که تصویر از باال و تصویر از چپ آن، به طور 

کامل رسم شده است.

شکل 44ــ1
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ب( برش سادۀ نامتقارن: به برش ساده اى گفته مى شود 
که صفحٔه برش، جسم را به دو قسمت غىر مشابه تقسىم می کند. 
»خط  با  برش،  صفحٔه  45ــ1(،  )شکل  نامتقارن  سادٔه  برش  در 
نقطٔه دو سر ضخىم« نشان داده می شود؛ که دو طرف آن، دو فلش 
عمود بر خط ضخىم، رسم شده و با یک حرف تکرارى نام گذارى 
می گردد. این دو فلش، جهت دید را مشخص مى کند، و حرف 
تکرارى، در باالى تصویر برش خورده نوشته مى شود تا مشخص 

گردد که تصویر برش خورده، مربوط به کدام قسمت از جسم است.
در تصویر مجسم شکل 45ــ1، برش سادٔه نامتقارن تصویر 
از جلو نشان داده شده که تصویرهاى باال و چپ آن، به طور کامل 
رسم شده است. همان طور که می بىنىد، در نمای باالی رسم شده، 
صفحٔه برش با خط نقطٔه دو سر ضخىم همراه با فلش جهت دید و 

حرف تکرارى A مشخص شده است.

شکل 45ــ1
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در شکل 46ــ1، برش سادٔه متقارن تصویر از جلو، برش 
سادٔه نامتقارن تصویر از چپ، و تصویر از باال به طور کامل رسم 
شده است. براى برش سادٔه نامتقارن تصویر از چپ، مسىر برش 

رسم شده، با حرف تکرارى A-A نام گذارى گردیده است.
ىادآوری: در برش تصویر از جلو، چون برش سادهٔ متقارن 

رسم شده است، نىازى به رسم مسىر برش نىست.

شکل 46ــ1
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تمرىن 1: براى تصویر مجسم داده شده در شکل 
47ــ1:

الف( برش متقارن تصویر از جلو را کامل کنىد.
ب( تصویر از باال و تصویر از چپ را کامل کنىد.

شکل 48ــ1

شکل 47ــ1

در  شده  داده  مجسم  تصویر  براى   :2 تمرىن 
شکل 48ــ1: 

الف( برش تصویر از جلو و برش تصویر از چپ 
را کامل کنىد.

ب( تصویر از باال را کامل کنىد.
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2ــ4ــ1ــ برش شکستۀ ساده: در این نوع برش، جسم 
با چند صفحهٔ  موازى با صفحٔه تصویر، برش داده مى شود. در 
تصویر مجسم شکل 49ــ1، صفحات B ،A وC صفحات برش، 
و صفحات M وN صفحات شکستگى هستند. مسىر برش، مانند 

شکل 49 ــ1

شکل زیر، در تصویرى رسم مى شود که صفحات برش و صفحات 
شکستگى بر آن عمود باشند. 

نکته: در این نوع برش نىز، صفحٔه برش، دقىقاً مانند برش 
سادهٔ نامتقارن نشان داده می شود.
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تمرىن 3: با توجه به محل عبور خط  نقطٔه دو سر ضخىم، 
برش شکسته عرضى را ترسىم کنىد.
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1ــ در مقابل هر یک از تصاویِر مجسم داده شده، سه  نماى آنها را رسم کنىد.

ارزشیابی
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2ــ براى هر تصویر مجسم، سه تصویر ترسىم شده که دو تصویر آنها ناقص است؛ آنها را کامل کنىد.
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3ــ براى هر تصویر مجسم، سه تصویر ناقص ترسىم شده است؛ آنها را کامل کنىد.



فصل ١

46

4ــ برای تصاویر زیر، برش های ساده و شکستٔه تعىىن شده را رسم کنىد.

تصوىر برای برش سادۀ متقارن 

تصوىر برای برش سادۀ نامتقارن

تصوىر برای برش شکسته ساده

F

F


