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مقدمه :

متخصصان امروزه نقشــه  را زبــان گوياي صنعت مي دانند و معتقدند كه بدون نقشــه اجراي تأسيســات الكتريكي در 

ساختمان ها و همچنين توليد هيچ قطعه اي امكان پذير نيست. تمام كساني كه به طور مستقيم در توليدات صنعتي و اجراي 

تأسيســات الكتريكي دخيل هستند بايد با اين زبان آشنا باشــند در اين صورت خواهند توانست در دنياي واقعي كار موفق 

شوند. بي شك فراگيري اصول و قواعد و استانداردهاي نقشه كشي زمينه ساز چنين موفقيتي خواهد بود.

امروزه با پيشــرفت صنعت و ظهور تجهيزات پيشــرفته، شيوۀ ترسيم نقشــه نيز عماًل تغيير يافته است. به عبارت ديگر 

ترســيم نقشه ها در دفاتر طراحي و مراكز صنعتي با استفاده از نرم افزارهاي مختلف صورت مي گيرد. نرم افزاري كه براي اين 

كتاب در نظر گرفته شده نرم افزار دنياي واقعي كار يعني اتوكد Auto cad است.

اين كتاب در چهارده فصل تأليف شــده اســت. فصول اول تا پنجم اصول نقشه كشي و ترسيم به صورت دستي و فصول 

ششــم تا يازدهم ترسيم به كمك نرم افزار اتوكد است. فصول دوازدهم تا چهاردهم مربوط به پالن ساختمان ها و نقشه كشي 

برق در اين پالن ها مي باشد. اين نقشه كشي بر پايۀ مقررات ملي ساختمان است.

از آنجايي كه نمي توان ادعا كرد كتاب خالي از اشكال است خواهشمند است هر گونه نظر و راهكار جديد كه بتواند مفيد 

واقع شود را از طريق صندوق پستي 4874/15 و يا پيام نگار tvoccd@medu.ir براي مؤلفان ارسال داريد.

در پايان وظيفۀ خود می دانيم كه از كليۀ همكارانی كه در اصالح و بازســازی كتاب رســم فنی در ســال 1٣٩٠ با ما 

همكاری داشته اند، به خصوص سركار خانم نگار نكويی نائينی از استان اصفهان كه به صورت خودجوش اقدام نموده اند تشكر 

و سپاسگزاری نماييم.
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ابزار نقشه كشي
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هدف های رفتاری هدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

 (ISO) 1ــ نحوۀ پيدايش سازمان جهانی استاندارد
را بيان كند.

2ــ انواع كاغذهای مورد استفاده در نقشه كشی را 
نام ببرد.

3ــ كاربرد كاغذهای مورد اســـتفاده در نقشه كشی 
را توضيح دهد.

تاريخچه
ــر قبل از آن كه خواندن و نوشتن را بياموزد با ترسيم  بش
تصاوير اشياء بر روي سنگ و چوب اطالعاتى از نحوة زندگي 
ــكار و عقايد آنان  ــته كه بيانگر اف ــاط خود به جا گذاش و ارتب
است. توانايي در ترسيم اشياي ساده در گذشته باعث مي شد 
ــان ها  ــيمي به منظور ايجاد ارتباط بين انس ــي زبان ترس نوع
ــت زمان و پيشرفت  ــود. با گذش در آن زمان به كارگرفته ش
ــند رشد و با پيدايش  ــيمي گذشته قاعده مس علوم،زبان ترس
ــه بهره گيري از مجموعه  ــت و ارتباطات صنعتي نياز ب صنع
ــاس گرديد، به  قواعدي واحد و جهاني در اين خصوص، احس
ــت  ــان و متخصصان صنعت را بر آن داش نحوي كه مهندس
ــال 1926 ميالدي مؤسسة استانداردي  تا در همايشي در س
 (ISA) ــتاندارد ــات ملي اس به نام اتحادية  بين المللي  مؤسس
تشكيل دهند. با پيشرفت صنعت در سال 1947،يك سازمان 
ــتاندارد ايزو (ISO)1، كه مورد قبول اكثر  بين المللي به نام اس
كشورهاي جهان بود، تأسيس گرديد و تمام كشورهاي عضو 

ــازماني به نام استاندارد ملي،  ــازمان در كشور خود س اين س
ــيس  ــازي اصول و قواعد صنعتي تأس ــان س با هدف يك س
ــه ها نيز از اين استاندارد  ــيم نقش نمودند. اصول و قواعد ترس
تبعيت مي كند و در سراسر جهان به صورت يك سان پذيرفته 

شده است.
ــور ما قبل از عضويت درسازمان ايزو (ISO) از  چون كش
سيستم استاندارد آلمان (DIN) تبعيت مي نمود، ممكن است 
ــتم (استاندارد DIN) نيز  ــي از قواعد مربوط به آن سيس بخش
ــاس توافقات به عمل آمده بين  ــد، اما براس ــته باش وجود داش
ــتاندارد، رعايت اصول و  ــورهاي عضو سازمان جهاني اس كش
ــت و از سال 1947 تاكنون هر  قواعد ايزو (ISO) اجباري اس
ــال توافقات به عمل آمده در اين سازمان به عنوان تغييرات  س

جديد ثبت شده و براي اعضا به قانون تبديل مي شود. 
ابزار نقشه كشى

ــي وسايلي هستند كه براي ترسيم نقشه به  ابزار نقشه كش
كار مي روند.

4ــ استاندارد و ابعاد كاغذهای نقشه كشی را بيان 
كند.

5ــ انواع كاغذهای نقشه كشـــی از نظر ابعاد را  نام 
ببرد.

6ــ وسايل نقشه كشی را نام ببرد.
7ــ كاربرد وسايل نقشه كشی را شرح دهد.

International Organization for Standardization ـ1
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ــم روي آن به كار  ــوط و عالي ــيم خط كاغـذ: براي ترس
مي رود. 

انواع كاغذ از لحاظ جنس 

ــت نيز معروف  كاغـذ سـفيد: اين كاغذ، كه به كاغذ افس

است سطحي صاف و صيقلي دارد.
كاغـذ كالك : اين كاغذ به صورت شيشه اي مات است كه 

براي مركبي كردن نقشه ها استفاده مي شود.
ــه اي  كاغذ پوسـتي : اين كاغذ همانند كاغذ كالك، شيش
مات است، با اين تفاوت كه ضخامتش خيلي كم تر است. ابتدا 
نقشه ها را روي كاغذ پوستي ترسيم مي كنند و سپس به روي 

كاغذ كالك منتقل مي كنند. 
انواع كاغذ از لحاظ خط 

ــيم  بندي هاي پنج  ــن كاغذ با تقس كاغـذ شـطرنجي : اي

ميلي متر كاربرد دارد و از آن براي ترسيم نقشه هاي دست آزاد 
(اسكچ)1 استفاده مي شود.

كاغذ ميلي متري : اين كاغذ همانند كاغذ شطرنجي است، 

با تقسيم بندي هاي يك ميلي متري و براي ترسيم نمودارها و 
دياگرام ها به كار مي رود.

1 ـ نقشه هايي كه بدون استفاده از وسايل نقشه كشي ولي با رعايت تمام استانداردهاي نقشه كشي ترسيم مي شود.

شكل 1ـ1

ــب  كاغـذ لگاريتمـي : محور قائم و افقي اين كاغذ برحس
ــت و براي ترسيم منحني ها و  ــيم بندي شده اس لگاريتم تقس

نمودارها به كار مي رود. (شكل 3ـ1)
ــي و تمام لگاريتمي  ــا در دو نوع نيم لگاريتم ــن كاغذه اي

عرضه مي شوند.

شكل 2ـ1

شكل 3ـ1
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ــالوه بر خطوط افقي  كاغـذ ايزومتريك : اين كاغذ، ع

ــت و  ــودي، داراي خطوطي تحت زاوية 30 درجه اس و عم
ــم ايزومتريك1 به كار مي رود.  ــيم نماهاي مجس براي ترس

ــكل 4ـ1) (ش

جدول 1ـ1

رديفابعاد كاغذ

841×1189A۰
594×841A1

420×594A2

297×420A3

210×297A4

148×210A5

1 ـ نوعي تصوير سه بعدي از جسم است كه تمام ابعاد آن داراي يك مقياس مي باشد.

شكل 4ـ1

ابعاد كاغذ نقشه كشي

ــتفاده در نقشه كشي براساس استاندارد  كاغذهاي مورد اس
ايزو (ISO) در سه گروه B ،  A و C توليد مي شوند. استفاده از 

گروه A در نقشه كشي بيش تر متداول است.
 ،A1 ،A۰ ــه كاغذها ــاس اندازه ب در گروه A كاغذها براس
ــوند. در اين گروه  ــيم بندي مي ش A5 ،A4 ،A3 ،A2 و A6 تقس

ــت و مابقي كاغذها از  ــاحت يك متر مربع اس كاغذ A۰ با مس
نصف كردن كاغذ بزرگ تر به دست مي آيند. بنابراين، اگر طول 
كاغذ A۰ را نصف كنيم عرض كاغذ A1 به دست خواهد آمد. 

در جدول(1ـ1) ابعاد كاغذهاي گروه A را مشاهده مي كنيد. 

شكل 5  ـ1

مداد:

ــتفاده  ــفيد از مداد اس ــيم خطوط روي كاغذ س براي ترس
ــود. امروزه مدادهاي نكي (شكل 6  ـ1) جاي مدادهاي  مي ش
ــتفاده از آن ها بسيار راحت و آسان تر از  معمولي را گرفته و اس
مدادهاي معمولي است. قطر مغزي اين مدادها در اندازه هاي 
استاندارد 0/25، 0/35، 0/5، 0/7، 1 و 1/4 توليد مي شود، كه 
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 2(HB)يا F 1، متوسط(B) ــه دستة پررنگ از لحاظ رنگ به س
و كم رنگ (H)3 تقسيم مي شوند.

ـ Black    2 ـ1   Firm
Hard ـ3

شكل 6  ـ1

ــاظ پررنگي  ــن مدادها نيز از لح مدادهـاي گـروه B : اي

درجه بندي مي شوند (B3 ،B2 ، B ،...) به طوري كه هر چه عدد 
آن ها باالتر رود پررنگ تر و نرم تر مي شوند.

مدادهـاي گروه H: اين مدادها نيز براساس درجه سختي 

و كم رنگي درجه بندي شده اند (H3 ،H2 ،H، ...) به طوري كه 
ــخت تر و كم رنگ تر  هر چه عدد آن ها باالتر رود جنس آن س

مي شوند.
ــاظ رنگ و نرمي درجة  ــاي گروه HB يا F از لح مداده

متوسط دارند.
ــه  ــت گوش ــكل مثلث راس ــت به ش ــيله اي اس گونيا: وس
ــوع گونيايْ 45 و  ــاظ درجه در دو ن ــه از لح ــه)، ك (قائم الزاوي
ــيم عمودي و  ــود و براي ترس ــاخته مي ش گونيايْ 60  ـْ 30 س
ــكل 7ـ1). با تركيب گونياهاي  تحت زاويه به كار مي رود (ش
15 الي 315 درجه 

 ْ
ــا زاويه هاي ــوان خطوطي ب 30ْ و ْ 45 مي ت

ترسيم نمود.

ــيله اي است كه در نقشه كشي براي ترسيم قوس و  پرگار: وس

دايره به كار مي رود (شكل 8 ـ1).

پرگارها در انواع متفاوت، براي ترسيم دايره با قطرهاي كوچك 

و خيلي بزرگ، ساخته مي شوند. 

ــا (از لحاظ اندازه) پرگارهايي عرضه  عالوه بر اين نوع پرگاره

ــا متصل نمود يا  ــوان مدادهاي نكي را به آن ه ــوند كه مي ت مي ش

خودشان داراي مداد نكي هستند (شكل 9ـ1).

شكل 7ـ1

شكل 8  ـ1



فصل اول

٦

شابلون :
ــت از جنس پالستيك، كه  ــيله اي اس ــابلون يا الگو وس ش
ــكال استاندارد، مثل دايره، بيضي،  روي آن سوراخ هايي با اش
ــتاندارد الكتريكي ، حروف ، اعداد و ... ايجاد  مربع ، عاليم اس

شده است (شكل 10ـ1). 
استفاده از اين وسيله دقت ترسيم را افزايش و زمان ترسيم 

را كاهش مي دهد.

شكل 9ـ1

شكل 10ـ1



ابزار نقشه كشی

٧

:T خط كش
اين خط كش به شكل حرف T التين است و در نقشه كشي 
ــيم خطوط افقي و قرار گرفتن گونيا روي آن به كار  براي ترس

مي رود (شكل 11ـ1).

ــوند. نوع  ــم ها در گونه هاي متفاوت توليد مي ش تخته رس
ــت كه سطح آن داراي يك روكش  سادة آن از جنس چوب اس

كامًال صيقلي وسخت است.
ــه از جنس  ــم ها وجود دارد ك ــر از تخته رس ــي ديگ نوع
پالستيك با سطحي صيقلي است كه در حاشيه آن شيارهايي 
براي حركت خط كش مخصوص ايجاد شده است. اين تخته ها 
ــك خط كش  ريلي (نوعي خط كش T) و يك گونياي  داراي ي

45 درجه است.

شكل 11ـ1

تخته رسم:
وسيله اي است كه كاغذ نقشه كشي روي آن نصب مي شود 

(شكل   12ـ 1).

شكل 12ـ1

�Dra ـ1

شكل 13ـ1

تخته هاي بزرگ تر همراه با پايه، كه به آن ها ميز نقشه كشي 
ــي ريلي و  ــًال مجهزند و روي آن خط كش ــز مي گويند، كام ني
دستگاهي به نام درفت1 نصب مي شود كه قابليت بسيار خوبي 

جهت ترسيم دارد (شكل 14ـ1).



فصل اول

٨

وسايل جديد نقشه كشي : 
ــخت افزارهايي مانند  ــامل نرم افزار ها و س ــايل ش اين وس
ــايل  ــتند كه امروزه به جاي وس چاپگر، صفحه كليد و ... هس
ــتفاده قرار  ــش و ... مورد اس ــه، خط ك ــد تخت ــي مانن مكانيك
ــايل برخورداري آن ها از دقت زياد،  مي گيرند. مزاياي اين وس

جاي گيري كم و سرعت زياد است.

ــترش روزافزون اين وسايل  ــن زياد و گس به دليل محاس
ــتي براي ترسيم  جديد، امروزه كم تر واحد صنعتي از روش دس
ــلم است يادگيري  ــتفاده مي كند. در عين حال آن چه مس اس
ــتي، پايدارتر و بهتر از  ــم فني، به شيوة دس ــي و رس نقشه كش

روش هاي جديد است.

شكل 14ـ1



ابزار نقشه كشی

٩

ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ مؤسسة استاندارد ايزو (ISO) معرف چه سازماني است؟
2ـ چرا در دنيا به يك استاندارد واحد نقشه كشي نياز است؟
3ـ انواع كاغذهاي نقشه كشي از لحاظ جنس را نام ببريد.

4ـ انواع كاغذ را از لحاظ نوع خط نام ببريد.
5 ـ كاربرد كاغذها را از لحاظ نوع خط نام ببريد.

6   ـ كاغذها از لحاظ اندازه در چند گروه توليد مي شوند؟
7ـ ابعاد كاغذهاي گروه A را بنويسيد.

8  ـ درجه بندي مدادها را شرح دهيد.
9ـ كاربرد وسايل زير را بنويسيد.
گونيا، پرگار، خط  كش T، شابلون
10ـ كاربرد تخته رسم را بنويسيد.



فصل دومفصل دوم

ساعات آموزشنقشه كشي اصول

جمععملینظری

٢٢٤



اصول نقشه كشی

١١

گروه هاي ضخامتي خطوط
شناخت و معرفي يك قطعة رسم شده به وسيلة «خطوط» 

تعيين مي شود. براي آشنايي بيش تر با كاربرد خطوط در نقشه 
به شكل 1ـ2 دقت كنيد.

هدف های رفتاری هدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:
1ــ انواع خطوط را از حلاظ ضخامت نام ببرد.

2ــ كاربرد خطوط را از حلاظ ضخامت، شرح دهد.
3ــ انواع خطوط را نام ببرد.

4ــ كاربرد انواع خطوط را توصيف كند.
5ــ ضخامت حروف و اعداد را توصيف كند.

6ــ ارتفاع حروف و اعداد را توصيف كند.
7ــ كادر كاغذ را ترسيم كند.

8   ــ جدول نقشه ها را ترسيم كند.

9ــ جدول نقشه ها را تكميل كند.
10ــ انواع خطوط را در نقشه ترسيم كند.

شكل 1ـ2

ــاهده مي كنيد، ضخامت خطوط با هم  همان طوري كه مش

متفاوت هستند و هر يك از آن ها معناي خاصي دارند.

در استاندارد ايزو (ISO) براي هر نوع خط ضخامتي معين 

معرفي شده كه رعايت آن الزامي است.

ــروه ضخامتي  ــت گ ــوط در هف ــزو خط ــتاندارد اي در اس

ــته بندي شده اند و با توجه به اندازة كاغذ انتخاب مي شوند  دس

(جدول 1ـ2).

ــتاندارد ايزو 0/35 و 0/5 را  ــراي كاغذهاي A3 و A4 اس ب
پيش نهاد مي كند كه معموًال از اندازة 0/5 استفاده مي شود.

جدول 1ـ2ـ اندازه ها برحسب ميلي متر

0/250/350/50/711/42

ــكل 1ـ2 مشاهده مي كنيد، هر قسمت  همان طور كه در ش
ــه با يك نوع خط ترسيم شده است، كه معناي خاصي  از نقش

دارد و در جدول 2ـ2 معرفي شده است.



فصل دوم

١٢

جدول 2ـ2

نوع خطپهناى خطكاربرد و انتخاب

1ـ خط ديد (خطوط اصلى)
2ـ خط سردنده ها

3ـ خط طول دنده ها ( خط انتهايى دنده )
10/70/50/350/25

1ـ خطوط اندازه
2ـ خطوط كمكى (خطوط رابط)

3ـ خطوط هاشور
4ـ خطوط ته دنده پيچ ها

5ـ خطوط دايره هاى ديتايل
1ـ خط انتهايى قطعات برش خورده 
2ـ اندازه گذارى قطعات بريده شده

1ـ خطوطى كه در نقشه ديده نمى شوند 
(خط نديد)

1ـ خط محور ( محور سوراخ هاى گرد ، 
شكل هاى قوس دار)

2ـ خطوط تقارن

0/50/350/250/180/13

1ـ براى نشان دادن سطوحى كه الزم 
است روى آن عمليات خاصى مانند
(عمليات حرارتى و غيره) انجام شود

10/70/50/350/25

شكل 2ـ2

A خط ممتد ضخيم

B

C

D

F

G

خط ممتد ، نازك

خط با دست آزاد

خط زيگزاگ

خط چين نازك

خط و نقطه نازك

خط و نقطه ضخيم

J



اصول نقشه كشی

١٣

ــت.  ارتفـاع حروف : معموًال ده برابر ضخامت حروف اس

ــدول 4ـ2 ارتفاع حروف و ... را براي ضخامت هاي مختلف  ج

جدول 3ـ2

گروه خطخط اصلىخط چينخط كمكى

0/40/61/21/2

0/30/40/80/8

0/20/30/50/5
0/10/20/30/3

حروف و اعداد
ــت،  ــتن حروف و اعداد زماني داراي ارزش اس طريقه نوش
ــه مطابقت داشته باشد، يعني از  كه ضمن خوانا بودن، با نقش

استاندارد مورد استفادة نقشه تبعيت كند.
ــتاندارد ايزو فاصله به طور تقريبي دو برابر ضخامت  در اس

خط اصلي است.

شكل 3ـ2

نشان مي دهد.

جدول 4ـ2

201410753/52/51/8hبلندى حرف يا شماره

بلندى حرف كوتاهcــ1/410753/52/5

21/410/70/50/350/250/18dپهناى خط

كم ترين فاصلهaـ42/821/410/70/5

كم ترين فاصله ى دو خطbـ3222/81611/485/74

كم ترين فاصله ى دو كلمهeـ128/464/232/11/5

ــدة كاغذ.  ــي ش ــت از محدودة خط كش      كادر1: عبارت اس
ــية كاغذ،  معموًال به ابعاد آن بستگي دارد  فاصلة خطوط حاش

frame ـ1

(جدول 5ـ2).



فصل دوم

١٤

جدول 5  ـ2

    كاغذ
لبه

A0A1A2A3A4A5

a202020202020

b20201010105

ــور معمول براي منگنه و  ــدازة a و محدودة آن را به ط ان
ــد  ــي كردن اختصاص مي دهيم. اگر اين كار الزم نباش بايگان

همة اندازه هاي حاشيه را برابر b در نظر مي گيريم.
ــنامة يك نقشه دانست،  جدول1 : جدول را مي توان شناس
ــيده  ــه هاي كش زيرا تمام اطالعاتي را كه نمي توان روي نقش

شده نشان داد در داخل جدول منظور مي كنند.
ــته هاي  ــه در رش با توجه به تنوع مطالب و اطالعات نقش
ــته ها تعميم داد.  ــف، نمي توان يك جدول را به تمام رش مختل

ــب فعاليت و نياز خود  از اين رو، هر يك از كارخانه ها به تناس
مي توانند جدول ويژه اي براي خود طراحي كنند.

ــمت راست پايين كاغذ و چسبيده به  جدول هميشه در س
ــه اي از يك جدول  ــكل (5ـ2) نمون كادر قرار مي گيرد. در ش
ــاهده مي كنيد. توجه داشته باشيد  براي مراكز آموزشي را مش
ــراي كادر و جدول برابر با ضخامت  ــتفاده ب ضخامت مورد اس

خط اصلي است.

ـ  1      title block

شكل 4ـ2



اصول نقشه كشی

١٥

ترسيم :
نام نقشه : 

جنس:

تلرانس :رشته :

بازبين :
سازمان آموزشى :

مقياس :

شماره :تاريخ :

شكل 5a  ـ2

جنسسفارشنامتاريخ

طراح

تلرانسنقشه كش

بازبينى

نام سازماننام قطعهمقياس

شماره

شكل 5b  ـ2

.

مالحظاتوزن ابعاد اوليهجنسنرم (استاندارد)تعداد قطعهشرحشمارة قطعه

مقياستاريخترسيم كنندهنام موسسه

كنترل كننده

تلرانسنام دستگاهرشتهشمارة نقشه

استاندارد

شكل 5cـ2



فصل دوم

١٦

ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ گروه هاي ضخامتي خطوط را نام ببريد.
2ـ مبناي انتخاب گروه ضخامتي چيست؟

3ـ چرا ضخامت خطوط در يك نقشه متفاوت است؟
ــت و ضخامت خط………………  4ـ در گروه ضخامتي 0/5 ضخامت خط اصلي ………… اس

0/35 و ضخامت خط كمكي ……………… است.
5ـ انواع خطوط در يك نقشه را نام ببريد.

6ـ كاربرد خط………………… براي نمايش حاشية جسم است.
7ـ چرايي استاندارد بودن ارتفاع حروف را شرح دهيد.



اصول نقشه كشی

١٧

شكل زير را با مشخصات داده شده ترسيم كنيد:
قطر دايرة بزرگ 90 ميلي متر

قطر دايرة متوسط 50 ميلي متر 

قطر دايرة كوچك 16 ميلي متر 
A4 اندازة كاغذ

شكل زير را با اندازه هاي داده شده ترسيم كنيد:
تذكر : استفاد از نقاله ممنوع است.

كاغذ A4 افقي 
توجه: براي ترسيم بهتر است اندازه ها را دو برابر كنيد.

شكل 6   ـ2

شكل 7ـ2

شمارۀ  11
مترين عملي 

شمارۀ  
مترين عملي 

شمارۀ  22
مترين عملي 

شمارۀ  
مترين عملي 



فصل سومفصل سوم

اصول ترسيم
تصوير در فرجه اول 

ساعات آموزش

جمععملینظری

٤ــ٤



اصول ترسيم تصوير در فرجه اول

١٩

ــه صفحه سطحي است مستوي،  صفحه : از لحاظ هندس
بدون انحنا و از طرفين نامحدود. چون در رسم فني نمي توان 
ــمتي از يك صفحه را  ــيم كرد.لذا قس ــة كامل را ترس صفح

ترسيم مي كنيم.
ــفاف، كه  ــت فرضي و ش صفحـة تصوير : صفحه اي اس

ــيم مي شود  ــم روي آن ترس تصاوير نقطه، خط، صفحه و جس
(شكل 1ـ3).

تصوير عمودي مي گويند.
نكته : تصوير نقطه در هر حالتي نقطه است. 

هدف های رفتاری هدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ صفحه تصوير را تعريف كند.
2ــ تصوير را تعريف كند.

3ــ تصويـــر حالت هـــای مختلف خط را نســـبت به 

صفحۀ تصوير ترسيم كند.
4ــ تصويـــر حالت های مختلف صفحه را نســـبت به 

صفحۀ تصوير ترسيم كند.
5ــ تصوير جسم روی صفحۀ تصوير را بيان كند.

شكل 1ـ3

تصوير : تصوير در حقيقت ساية اشيا بر روي صفحة تصوير 

ــياه رنگ است و پستي و بلندي هاي  ــت. معموًال تصوير س اس
جسم را معرفي نمي كند ولي در رسم فني براي معرفي تصوير 

فقط لبه هاي سايه را ترسيم مي كنيم.
در رسم فني محل قرارگرفتن ناظر را s  ، صفحة تصوير را 

p و a و تصوير نقطه اي A و SA را شعاع تصوير مي نامند.
ــاهده مي كنيد، شعاع  ــكل 2ـ3 مش همان طوري كه در ش
ــه تصوير را  ــت. اين گون ــر صفحة تصوير عمود اس ــر ب تصوي

شكل 2ـ3

تصوير خط روي صفحة تصوير:
ــة تصوير در حالت مختلف با  تصوير پاره خط روي صفح
ــد، يعني تصوير دو  ــت مي آي همان روش تصوير نقطه به دس
ــخص مى كنند. سپس، به  نقطة ابتدا و انتهاي پاره خط را مش

وسيله يك خط دو نقطه را به هم وصل مي كنيم.
ــبت به صفحة  ــن كه يك خط مي تواند نس ــا توجه به اي ب
تصوير حالت هاي مختلف داشته باشد، تصوير نيز تغيير خواهد 

نمود. اين تصويرها به طور خالصه عبارت اند از:



فصل سوم

٢٠

ــر، همواره  ــا صفحة تصوي ــط موازي ب ــر پاره خ 1ـ تصوي
هم اندازة پاره خط است (شكل 3ـ3).

ــطح موازي با صفحة تصوير همواره با اندازة  ـ تصوير س 4
واقعي سطح برابر است(شكل 6ـ3).

6 ـ تصوير سطحي كه بر صفحة تصوير عمود است همواره 
يك پاره خط است (شكل 8  ـ3).

شكل 3ـ3

ــت  ــر پاره خطي كه با صفحة تصوير موازي نيس 2ـ تصوي
كوچك تر از اندازة پاره خط است (شكل 4ـ3).

شكل 4ـ3

ــة تصوير همواره يك  ــر پاره خط عمود بر صفح 3ـ تصوي
نقطه است (شكل 5ـ3).

شكل 5  ـ3

شكل 6   ـ3

ــت  ــا صفحة تصوير موازي نيس ــطحي كه ب ـ تصوير س 5
همواره كوچك تر از اندازة واقعي سطح است (شكل 7ـ3).

شكل 7ـ3

شكل 8  ـ3



اصول ترسيم تصوير در فرجه اول

٢١

ــطح  ــم روى صفحه تصوير، همواره يك س ـ تصوير جس 7

احجام هندسي 
ــود دارند  ــكال گوناگون وج ــات صنعتي، با اش ــام قطع تم

شكل 9ـ3

مى توان گفت ، تركيب احجام استاندارد محسوب مي شوند. در 
شكل 10ـ 3 احجام استاندارد را مشاهده مي كنيد.

است (شكل 9ـ3).

شكل 10ـ3

جدول احجام سادة هندسى



فصل سوم

٢٢

ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ  تصوير را تعريف كنيد.
2ـ صفحة تصوير را توضيح دهيد.
3ـ شعاع تصوير را توضيح دهيد.

4ـ تصوير نقطه  روي صفحة تصوير ……………… است.
5ـ تصوير خطي كه با صفحة تصوير موازي باشد كوچك تر است.           ص                 غ 
6  ـ تصوير خطي كه با صفحة تصوير موازي نباشد كوچك تر است.          ص                  غ 

7ـ تصوير خط عمود بر صفحة تصوير، ……………… است.
8ـ تصوير صفحة موازي با صفحة تصوير، خط است.                          ص                 غ 
9ـ تصوير صفحة عمود با صفحة تصوير، خط است.                           ص                    غ 

10ـ تصوير حجمي را كه با صفحة تصوير موازي نيست، توضيح دهيد.



فصل چهارمفصل چهارم

ترسيم تصاوير
ساعات آموزش

جمععملینظری

٣٧١٠



فصل چهارم

٢٤

فرجه 
ــر گاه دو صفحة تصوير، يك ديگر را به صورت افقي و  ه
قائم قطع كنند فضا را به چهار قسمت مساوي تقسيم مي كنند. 
ــمت ها را «فرجه» مي نامند. در شكل1ـ4 ،  هر يك از اين قس
صفحة تصوير افقي با H و صفحة تصوير روبه رو با v معرفي 

شده است.

هدف های رفتاری هدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ فرجه را تعريف كند.
2ــ فرجۀ اول را ترسيم كند.

3ــ فرجۀ سوم را ترسيم كند.
4ــ تصاوير احجام ساده را در فرجۀ اول ترسيم كند.

ترسيم تصوير حجم روي صفحة تصوير

شكل 1ـ4

ــوم مورد استفاده قرار   ــم فني فرجة اول و فرجة س در رس
ــتاندارد ايزو (ISO) از فرجة اول براي  ــاس اس  مي گيرد. براس

رسم تصاوير استفاده مي كنند.

شكل 2ـ4

ــم روي صفحة تصوير بايد  ــيم تصوير يك جس براي ترس
ــر قرار گيرد، به طوري كه  ــر كامًال عمود بر صفحة تصوي ناظ
جسم بين صفحة تصوير و ناظر باشد. با استفاده از اين قاعده، 
كه تصوير حجم يك سطح است، تصوير جسم را روي صفحة 

تصوير ترسيم مي كنيم.

V

H



ترسيم تصاوير

٢٥

ــكيل شده روي صفحة تصوير روبه رو را تصوير  تصوير تش
ــده روي صفحة افقي را  ــكيل ش ــم يا روبه رو و تصوير تش قائ
تصوير افقي و تصوير تشكيل شده روي صفحة تصوير نيم رخ 
ــيم تصاوير  ــي مي نامند. براي ترس ــم رخ يا جانب ــر ني را تصوي
ــه (فرضي) در نظر  ــم را طوري روي فرج ــة اول جس در فرج
مي گيريم كه جلوي جسم موازي با صفحة تصوير روبه رو قرار 
گيرد براي ايجاد تصوير ناظر بايد عمود بر صفحه هاي تصوير 

قرار گيرد.

شكل 3ـ4

رسم تصوير در فرجة اول 
ــكل از دو  ــد، فرجة اول متش همان طوري كه قبًال بيان ش
صفحة تصوير روبه رو و افقي است. براي فهم بيش تر، از يك 
ــر دو صفحة تصوير افقي و  ــة تصوير ديگر، كه عمود ب صفح
ــت، كمك مي گيريم تا بتوانيم بهتر جسم را معرفي  روبه رو اس

نماييم كه اين صفحه را صفحة تصوير نيم رخ مى  نامند.

شكل 4ـ4

شكل 5 ـ4

ــكل 5ـ4 مشاهده مي كنيد، تصاوير  همان گونه كه در ش
ــه صفحة عمود بر هم تشكيل مي شود. ترسيم اين  روي س
ــاده  ــت. براي س ــكل اس صفحات روي محيط دوبعدي مش
كردن ترسيم تصوير، صفحه هاي تصوير را طوري از هم باز 
مي كنيد كه صفحة تصوير نيم رخ در سمت راست و صفحة 
ــمت زير صفحة تصوير روبه رو قرار گيرد  تصوير افقي در قس

(شكل 6  ـ4).



فصل چهارم

٢٦

ــه تصوير روبه رو و افقي  بعضي اوقات معرفي قطعات با س
ــد تصاوير بيش تري از قطعه  ــت و باي و جانبي امكان  پذير نيس
ترسيم نماييم. به اين منظور مي توان شش تصوير1 از قطعه را 
ترسيم نمود . شكل 7ـ4 ، قرار گرفتن تصاوير در فرجه اول را 

نشان مى دهد هنگامى كه نماها در فرجة اول ترسيم شود در 

جدول آن را با عالمت  نشان مى دهند . 

چنانچه بخواهيم حاالت قرار گرفتن نماها را روي صفحة 

شكل 6   ـ4

1ـ ديد از جلو، ديد از چپ، ديد از باال، ديد از راست، ديد از پايين و ديد از پشت

دوبعدي نشان دهيم به صورت شكل 8  ـ4 ظاهر خواهندشد.
1ـ نماي روبه رو (ديد جلو)
2ـ نماي افقي (ديد از باال)

3ـ نماي جانبي (ديد از چپ)
4ـ نماي جانبي (ديد از راست)
5  ـ نماي افقي (ديد از پايين)

6  ـ نماي روبه رو (ديد از پشت)



ترسيم تصاوير

٢٧

شكل 7ـ4

شكل 8  ـ4



فصل چهارم

٢٨

ترسيم تصاوير در فرجة سوم
ــيم نماها در فرجة سوم صورت مي گيرد كه به روش  ترس
آمريكايي معروف است. در اين روش صفحة تصوير بين جسم 

و ناظر قرار مي گيرد. همان طوري كه قبًال بيان شد استاندارد 
ــتفاده  ــوم اس ايزو فرجة اول را پيش نهاد مي كند و از فرجة س

نمي شود.

ــاهده مي كنيد، در  ــكل 9ـ4 مش ــوري كه در ش همان ط
روش آمريكايي يا فرجة سوم نماي افقي ديد از باال در باالي 
ــت  ــمت راس ــت در س نماي روبه رو و نماي جانبي ديد از راس
ــيم  ــه هايي كه با اين روش ترس قرار مي گيرد. در جدول نقش

مي شوند، از عالمت  استفاده مي شود.

ارتباط بين نماها در فرجة اول
ــكل هاي قبل مشاهده نموديد، اجزاي  همان گونه كه در ش

ــيلة خطوط كمكي به هم مربوط  ــن نماها را مي توان به وس بي
نمود. اين عمل دو مزيت دارد. اول اين كه باعث درك بهتري از 

قطعه مي شود. دوم اين كه از بروز اشتباه جلوگيري مي كند.
ــيلة  ــه رو با افقي و جانبي به وس ــاط بين نماهاي روب ارتب
ــي و جانبي با خطوطْ 45 يا  ــتقيم و بين نماي افق خطوط مس

قوس امكان پذير است.
ــه بعدي و نماهاي  براي درك بهتر تصاوير، به تصاوير س

دو بعد ي چند شكل زير توجه نماييد.

شكل 9ـ4



ترسيم تصاوير

٢٩

شكل 10ـ4

شكل 11ـ4



فصل چهارم

٣٠

شكل 12ـ4

شكل 13ـ4



ترسيم تصاوير

٣١

ارزش يابي عملي

ــكل هاى زير را در صفحة  نماي روبه رو، افقي، و جانبي ش

شطرنجي كتاب ترسيم كنيد.



فصل چهارم

٣٢

از نماي مجسم داده شده مطلوب است:
F الف) ترسيم نماي روبه رو در جهت ديد

ب) ترسيم نماي افقي 
ج) ترسيم نماي جانبي 

A4 : اندازة كاغذ

مترين 11
مترين 

مترين 22
مترين 

از نماي مجسم داده شده مطلوب است:
الف) ترسيم نماي روبه رو

ب) ترسيم نماي افقي
ج) ترسيم نماي جانبي 

A4 :اندازة كاغذ



ترسيم تصاوير

٣٣

ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ فرجه را تعريف كنيد.
2ـ صفحة تصوير افقي را با ……………… نمايش مي دهند.

3ـ صفحة تصوير روبه رو را با ……………… نمايش مي دهند.
4ـ عالمت فرجة اول را نمايش دهيد.
5ـ عالمت فرجة سوم را نمايش دهيد.

6  ـ استاندارد ايزو (ISO) كدام فرجه را پيش نهاد مي كند؟



فصل پنجمفصل پنجم

مجهول يابى
ساعات آموزش

جمععملینظری

١٣٤



مجهول يابی

٣٥

مجهول يابي 
ــم هنرجويان  مجهول يابي يكي از راه هاي باال بردن تجس
ــم را ارايه مي دهند و  ــت، در اين روش، دو نما از يك جس اس
ــت،  ــوم را، كه همان نماي مجهول اس ــو بايد نماي س هنرج

ترسيم كند.
ــول و قواعد انجام  ــري اص ــط يك س مجهول يابي توس
مي گيرد. اين امر موجب مي شود كه ذهن هنرجو پرورش يابد 
ــب كند. مجهول يابي به سه روش  و قوة تجسم باالتري كس

صورت مي گيرد:
1ـ روش انتقال يا خطوط رابط 

2ـ آناليز سطوح 
3ـ تجسم 

در اين قسمت فقط به روش خطوط رابط مي پردازيم.
مجهول يابي با استفاده از خطوط رابط كمكي

ــر بگيريد. با خط  ــر روبه رو افقي نقطة A را در نظ تصاوي
ــط محل نقطة a از نماي روبه رو را به نمايي جانبي منتقل  راب
مي كنيم. سپس، از نماي افقي به وسيلة يك خط رابط تصوير 
ــي منتقل مي كنيم. از تقاطع دو خط  ــة a را به نماي جانب نقط
 A ــر جانبي نقطة ــي نقطة a ، كه تصوي ــط در نماي جانب راب

است، به دست خواهد آمد (شكل 1ـ5).
به همين ترتيب مي توان تصوير مجهول يك صفحه را نيز 

ترسيم نمود (شكل 2ـ5).

هدف های رفتاریهدف های رفتاری  
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ مجهول يابی را شرح دهد.
2ــ روش های مجهول يابی را نام ببرد.

3ــ مجهول يابی با استفاده از خطوط رابط را توضيح دهد.
4ــ منای مجهول اجسام ساده را ترسيم كند.

شكل 1ـ  5



فصل پنجم

٣٦

ــيد محل خط رابطْ 45 دل خواه است و  ــته باش توجه داش
محل خط مي تواند در هر جاي ديگري از صفحه قرارگيرد.

ــول پيچيده تر، به همين  براي مجهول يابي نماهاي مجه
ــردن همين مراحل  ــد، با طي ك ــد عمل كني ــب مي تواني ترتي
مي توانيد نماهاي پيچيده را مجهول يابي نماييد. براي ساده تر 
ــيلة  ــاط مختلف را به وس ــي مي توانيد نق ــردن مجهول ياب ك
ــخص كنيد. سپس، در نماي  ــماره گذاري (شكل 3ـ5) مش ش
ــماره هاي نقاط از دو  ــماره را معين كنيد. با انتقال ش ديگر ش
نما به نماي ديگر نقطه ها به دست خواهند آمد. به اين ترتيب 

نماي مجهول به دست خواهد آمد. شكل 2ـ5

شكل 3ـ5



مجهول يابی

٣٧

از نقشة مطابق شكل 5ـ5 مطلوب است:
الف) ترسيم نماي روبه رو

ب) ترسيم نماي افقي 
ج) ترسيم نماي جانبي 

A4كاغذ

ــال مي توان به  ــا روش انتق ــكل 4ـ5 دقت كنيد. ب ــه ش ب
سادگي، نماي مجهول افقي را ترسيم نمود.

ـ  5 شكل 4

ـ  5 شكل 5 

شمارۀ  11
مترين عملي 

شمارۀ  
مترين عملي 



فصل پنجم

٣٨

ـ  5 شكل 6 

از نقشة مطابق شكل مطلوب است:
الف) ترسيم نماي روبه رو

ب) ترسيم نماي افقي 
ج) ترسيم نماي جانبي 

A4 اندازة كاغذ
اندازه ها را دو برابر ترسيم كنيد.

توجه: عالمت ∅ به معناي قطر استوانه است.

شمارۀ  33
مترين عملي 

شمارۀ  
مترين عملي 

از نقشه  مطابق شكل 7ـ5 مطلوب است:
الف) ترسيم نماي روبه رو

ب) ترسيم نماي افقي
ج) ترسيم نماي جانبي 

A4 اندازة كاغذ

ـ  5 شكل 7

شمارۀ  22
مترين عملي 

شمارۀ  
مترين عملي 



مجهول يابی

٣٩

پس از  ترسيم نماهاي داده شده در كاغذ شطرنجي، نماي مجهول را با خط رابط رسم كنيد.

شمارۀ  44
مترين عملي 

شمارۀ  
مترين عملي 



فصل ششمفصل ششم

ساعات آموزش

جمععملینظری

١٣٤

آشنايى با 
نرم افزار اتوكد



آشنايی با نرم افزار اتوكد

٤١

در بخش اول، آموزش رسم فني به روش دستي و با ابزار 
مكانيكي ارايه گرديد. در اين بخش به آموزش ترسيم نقشه ها 

به وسيلة نرم افزار اتوكد (Auto CAD) مي پردازيم.
(Auto CAD) نرم افزار اتوكد

تاريخچه 
ــي در عرصة  ــه نرم افزارهاي قديم ــزار از جمل ــن نرم اف اي
نقشه كشي است. در سال 1981م  نسخه اي از نرم افزار براساس 
طرحي از Mike riddle با عنوان «Micro CAD» براي 
ــته شد. توليد اين نرم افزار باعث گرديد تا يك  ابر رايانه ها نوش
گروه شانزده نفره، شركت اتودسك (Auto desk) را تأسيس 
ــخة اتوكد را در سال 1982 به بازار  كنند. اين گروه اولين نس
ــد. از جمله مهم ترين ويژگي اين نرم افزار قابليت  عرضه كردن
 (Personal computer) ــخصي نصب روي رايانه هاي ش
بود. چرا كه نرم افزارهاي CAD موجود تا آن زمان فقط قابل 
ــن رايانه ها صرفًا در  ــب روي رايانه هاي بزرگ بودند و اي نص
شركت هاي بزرگ يافت مي شدند. اين نرم افزار ها چون توسط 
شركت «Auto desk» به بازار عرضه شد در بين كاربران با 
عنوان اتوكد (Auto CAD) شناخته شده است. از آن زمان 
تاكنون سيرتحولي اين نرم افزار، به منزلة نرم افزار كالسيك و 

قابل اعتماد، ادامه دارد.

قابليت هاي نرم افزار اتوكد
نرم افزار اتوكد جزء  نرم افزارهاي طراحي و ترسيمي است. 
ــاختمان و ... به كار  ــه هاي صنعتي، س ــيم نقش كه جهت ترس

مي رود. سه واژة CAD نشانة اختصاري كلمات زير است:
Computer Aided Dra�ing ، به معناي نقشه كشي 

به كمك رايانه.
ــي  ــا نرم افزار براي نقشه كش ــر چه تنه ــن نرم افزار، اگ اي
ــيم  ــه به قدرت و قابليت هاي آن در ترس ــت، ولي با توج نيس
نقشه هاي دوبعدي و سه بعدي، در ميان كاربران بسيار مقبول 

و پرطرف دار است.
ــيم نقشه هاي دوبعدي و به  نرم افزار اتوكد، ابتدا براي ترس
ــد. ولي با توجه به سير  ــه بعدي استفاده مي ش طور محدود س
ــه هاي سه بعدي به  ــيم نقش تحولي آن، امروزه عالوه بر ترس
طور دقيق و با سرعت باال، مي توان آن را براي تهية مدل هاي 

سه  بعدي در برنامه هاي گرافيكي نيز مورد استفاده قرار داد.
Auto CAD Electrical 2008 نصب نرم افزار

براي نصب نرم افزار، ابتدا لوح فشرده (CD) را داخل درايو 
ــه ترتيب راهنما انجام  ــرار دهيد و مراحل را ب RomـCD ق

دهيد. پس از نصب، الزم است نرم افزار فعال شود. براي فعال 
كردن نرم افزار مراحل زير را انجام دهيد:

هدف های رفتاریهدف های رفتاری
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ ســـير حتولی نرم افزار اتوكـــد (Auto CAD) را 
بيان كند.

2ــ اتوكد الكتريكال را روی رايانه خود نصب كند.

3ــ محيط نرم افزار اتوكد الكتريكال را توضيح دهد.

4ــ روش های اجرايی دستور را شرح دهد.

5ــ سيستم های مختصاتی را توضيح دهد.
6ــ روش وارد كردن مختصات در اتوكد را شرح دهد.

7ــ مختصات نقـــاط دل خواه را در خط فرمان وارد 
كند.
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1ـ   نرم افزار را اجرا كنيد.
 Activate   the   product ـ  از پنجره هاي باز شده گزينة 2

را انتخاب كنيد و سپس روي گزينه next كليك كنيد.

شكل 1ـ6

شكل 2ـ6

3ـ از پنجرة باز شده گزينة get on activation code را انتخاب كنيد.
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ــركت، به  ــس از گرفتن Activation code از ش 4ـ پ
پنجره قبلي برگرديد.

5 ـ گزينة Enter an activation را انتخاب كنيد.
6 ـ پس از وارد كردن كد در قسمت مخصوص روي گزينة 
ــزار، بدون محدوديت زماني، در  ــك نماييد تا نرم اف next كلي

ــازي را انجام ندهيد  ــما قرار گيرد. اگر عمل فعال س اختيار ش

ــتيد گزينة Run را انتخاب نماييد، البته اين گزينه  مجبور هس
پس از مدتي غيرفعال مي شود.

محيط گرافيكي نرم افزار
ــاي گرافيكي داراي  ــاير نرم افزاره ــن نرم افزار مانند س اي
قسمت هاي مختلفي است، كه با توجه به شكل زير به معرفي 

آن مي پردازيم.

شكل 3ـ6

ــتفاده در  ــتورات مورد اس ــوي كركره اي : تمام دس 1ـ من
ــزار را در خود جاي داده اند. با كليك كردن ماوس روي  نرم اف

هر قسمت مي توان دستورات موجود را مشاهده نمود.
ــتند كه در آن ها دستورات به  2ـ  نوار ابزار: نوارهايي هس

صورت نماد (Icon) قرار دارند.
3ـ محيط ترسيمي: محل ترسيم نقشه و شكل هاي مورد 

نظر است.
ــمت  ــان (command line): در اين قس ــط فرم 4ـ خ

ــت و اجرا نمود. با ورود  ــتورهاي موردنظر را نوش مي توان دس
هردستور پيغام هايي در خط فرمان ظاهر مي شود.

ــريع در  5ـ نوار وضعيت: از اين نوار براي ايجاد تغييرات س
تنظيمات اتوكد استفاده مي شود.

روش هاي اجراي دستور 
دستورها به سه روش قابل اجرا هستند:

ــرف اختصاري  ــان: يعني نام يا ح ــق خط فرم 1ـ از طري
دستور را در خط فرمان درج مي كنيم و با فشردن كليد دستور 
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ــش دادن يا ندادن يك نوار اجرا خواهد شد. ــه قرار دهيم. براي نماي در صفح
ــمت خالي جايگاه نوار ابزار راست كليك  ابزار مي توانيد در قس
ــپس ماوس را روي  ــت كوچك بازمي شود، س كنيد، يك ليس
ــت نوارهاي ابزار  ــد. در اين صورت ليس ــرار دهي ACAD ق

ظاهر مي شود (شكل  6  ـ6). شكل 4ـ6

توجه داشته باشيم در هنگام نوشتن دستور از به كار بردن 
ــن نرم افزار اين كليد  ــود، زيرا در اي كليد space خودداري ش

حكم كليد Enter را دارد. 
2ـ منوهاي كركره اي: هر دستوري را كه مي خواهيم اجرا 

ــاوس از منوي موردنظر انتخاب مي كنيم . به  كنيم آن را با م
محض انتخاب، اين دستور اجرا مي شود. 

شكل 5 ـ6

ــتور به  ــزار (toolbars) هر دس ــتفاده از نوار اب 3ـ با اس
صورت يك نماد (Icon) است. براي اجراي دستور، ماوس را 
ــتور قرار مي دهيم و سپس كليك  روي نماد مربوط به هر دس

مي كنيم. دستور اجرا خواهد شد.
ــده و در نوار ابزارهاي جداگانه  ــته بندي ش ــتورها دس دس
ــوار ابزارهاي مورد نياز را  ــرار گرفته اند. در نتيجه مي توان ن ق

شكل 6  ـ6

سپس روي نوار ابزار دل خواه كليك نماييد تا روي صفحه 
ــيلة ماوس به محل دل خواه  ــود. و سپس آن را به وس ظاهر ش

منتقل نماييد.
نكته: چنانچه هيچ نوارابزاري روشن نبود مي توانيد در خط 

ــپس كليد ↵ را  ــارت toolbar را درج كنيد. س ــان عب فرم
ــار دهيد. در اين مرحله نام يكي از نوارهاي ابزار را وارد و  فش
سپس گزينة show را انتخاب كنيد. در اين صورت، نوار ابزار 

انتخاب شده نمايش داده خواهد شد.
دستگاه هاي مختصاتي 

اساس ترسيم در نرم افزار اتوكد «مختصات نقطه» است. 
مختصات مورد استفاده در اتوكد دو نوع اند:

مختصات دكارتي و مختصات قطبي 
دستگاه مختصاتي دكارتي 

ــتگاه صفحه داراي دو محور طول (x) و عرض  در اين دس
 (z) ــه محور طول و عرض و ارتفاع ــت، كه در فضا س (y) اس
 A(x,y) ــورت ــاي دوبعدي به ص ــي نقطه در فض دارد. معرف

صورت مي گيرد (شكل 7ـ6).
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دستگاه مختصاتي قطبي 

ــور به نام محور  ــتگاه داراي يك مركز و يك مح اين دس
ــتگاه با فاصله از  ــت. مختصات هر نقطه در اين دس قطب اس
مركز و قطب (r) و زاويه راستاي نقطه تا مركز قطب با محور 
قطب (α) محاسبه مي شود، يعني مختصات هر نقطه به صورت 
ــت (شكل 5  ـ6). به طور مثال نقطة B، كه در شكل  (r,α) اس

ــده، فاصله آن تا مركز قطب 30 ميلي متر  8  ـ6 نمايش داده ش
ــت. لذا  ــتاي نقطه  تا مركز قطب نيز 45 درجه اس و زاوية راس
مختصات اين نقطه به صورت (ْ 45 و 30)B معرفي مي شود.

طريقة وارد كردن مختصات

وارد كردن مختصات در اتوكد به دو صورت مطلق ونسبي 
امكان پذير است.

ــبت به مبدأ  مطلـق : در اين حالت مختصات هرنقطه نس
ــود و براي وارد كردن مختصات،  ــبه مي ش مختصات محاس
ــدا مقدار طول (x) و بعد كليد ( و ) ، كه همان كليد « و»  ابت
فارسي است، سپس مقدار عرض (y) را از طريق صفحه كليد 

وارد مي كنيم.
نسـبي : در اين حالت مختصات هر نقطه نسبت به نقطة 

قبلي محاسبه مي شود (شكل 9ـ6). به طور مثال فاصلة طولي 
نقطة B تا نقطة A به صورت xB و فاصلة عرضي نقطة B تا 

نقطة A به صورت yB در نظر گرفته مي شود.

شكل 7ـ6

شكل 8  ـ6

شكل 9ـ6

ــن روش همانند روش  ــراي وارد كردن مختصات در اي ب
مطلق عمل مي كنيم، فقط با اين تفاوت كه قبل از وارد كردن 
ــوار وضعيت، گزينة  ــت @ را درج و يا از ن ــات، عالم مختص

Dynamic input را فعال مي نماييم.
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ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ روش هاي اجراي دستور را نام ببريد.
2ـ براي نمايش يك نوار ابزار چه مراحلي بايد انجام شود؟

3ـ انواع مختصات در اتوكد را نام ببريد.
4ـ دستگاه مختصات دكارتي را شرح دهيد.
5  ـ دستگاه مختصاتي قطبي را شرح دهيد.

6  ـ روش هاي واردكردن مختصات را توضيح دهيد.
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ساعات آموزش

جمععملینظری

٤٨١٢

ترسيم در 
محيط اتوكد
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براي ترسيم شكل ها و اجزاي يك نقشه بايد از دستورهاي 
ترسيمي استفاده نمود اين دستور ها در منوي Draw قرار دارند. 
ــه دقت نماييد، خواهيد ديد كه اصلي ترين جز  اگر به يك نقش
اين نقشه خط است. لذا در ابتداي شروع اين فصل به توضيح 

طريقه ترسيم خط مي پردازيم.
Line دستور

Line 1 : command Line يا  L

Menu 2: Draw / Line  

 Toolbar 3:   
ــدا و انتهاي  ــط با ابت ــيم پاره خ ــتور براي ترس از اين دس

مشخص استفاده مي شود. 
نحوة اجراي فرمان به صورت زير است:

ابتدا دستور Line رابا يكي از روش هاي باال وارد كنيد.
در اين مرحله، پيغام Specify   f irst   point ظاهرمي شود، 
ــروع پاره خط است، بايد مختصات  كه به معناي تعيين نقطة ش
نقطة شروع را به وسيلة طول و عرض (x,y) به وسيله صفحه 

كليد وارد كنيم و كليد ↵ را فشار دهيم.

ــر  ــام  specify next point or(u) ظاه ــپس پيغ س
ــت.  ــاي تعيين نقطة انتهايي پاره خط اس ــود، كه به معن مي ش
ــردن كليد ↵ پاره خط  ــا وارد كردن مختصات جديد و فش ب
ــود. چنان چه مختصات وارد شده اشتباه باشد و  ــيم مي ش ترس
ــت حرف (u)4 را در  ــا بخواهيم آن را تغيير دهيم، كافي اس ي
ــود. توجه  ــده لغو ش خط فرمان درج كنيم تا مختصات واردش
ــته باشيد اين دستور تا هر زماني كه مختصات بدهيد خط  داش
جديد ترسيم مي كند و براي خارج شدن مي توانيد بدون دادن 

مختصات كليد را فشار دهيد و يا كليد ESC را بفشاريد.
ــه بخواهيد ابتداي اولين پاره خط به انتهاي  نكته : چنان چ

ــود. حرف C را درج كنيد و كليد ↵  پاره خط نهايي وصل ش
را بزنيد.

ــيم، شكل بيرون از صفحه  نكته : چنان چه در هنگام ترس
ــت و خيلي كوچك بود مي  توانيد با چرخاندن غلتك  قرار گرف

مياني ماوس تصوير را بزرگ و كوچك نماييد. 
ــتور zoom را توضيح خواهيم  در ادامه به طور كامل دس

داد.

هدف های رفتاری  
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

 line 1ــ شـــكل های ساده را با اســـتفاده از دستور
ترسيم كند.

 Erase 2ــ خطوط اضافی را با اســـتفاده از دســـتور
حذف كند.

3ــ اليه را تعريف كند.
4ــ اليه ها را در محيط نرم افزار ايجاد كند. 

5ــ خصوصيات اليه را تغيير دهد.
6ــ با اســـتفاده از دستور zoom پنجرۀ ديد را تغيير 

دهد.
7ـــــ بـــا اســـتفاده از دســـتور pan پنجـــرۀ ديـــد را 

جابه جاكند.
8ــ نقشۀ كشيده شده را ذخيره كند.

9ــ با اســـتفاده از دستور trim قسمت های اضافی 
را قطع كند.

2 ـ طريقة اجراي فرمان از منوي كركره اي 1 ـ طريقة اجراي فرمان از صفحه كليد (خط فرمان)   
3 ـ طريقة اجراي دستور از نوار ابزار 

undo ـ4
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( F در جهت ديد) مثال : ترسيم نماي روبه رو از شكل 1ـ7

شكل 1ـ7

نحوة وارد كردن دستور مختصاتشرح عمل انجام شده

command : Lineشروع ترسيم خط با وارد كردن دستور
specify f irst point : 0,0تعيين نقطة شروع

specify next point or [undo]: 84,0ابتدا ضلع پاييني را،كه 84 ميلي متر است،ترسيم كنيد.
specify next point or [undo]: 84,12ترسيم خط در جهت yها به اندازة 12 ميلي متر

specify next point or [u]: 71,12ترسيم خط افقي به اندازة 13 ميلي متر

شكل 2ـ7  
specify next point [u]: 71,43ترسيم خطي به طول 31 ميلي متر در جهت yها

10,0ـ @ :specify next point [u]ترسيم خطي به طول 10ميلي متر به روش نسبي

specify next point or [u] @ 30<240ترسيم خطي به طول 30 و زاويه 120نسبت به افق

شكل 3ـ7   
specify next point or [u] @ 8,0ترسيم خط به طول 8 ميلي متر

specify next  point or [u]: @ 120<30ترسيم خط به طول 30 با زاويه 120 درجه
10,0ـ@ :specify next point or [u]ترسيم خط به طول 10 ميلي متر در جهت xها

specify next point or [u]: @ 0,-13ترسيم خط به طول 30 در جهت yها

شكل 4ـ7  
13,0 ـ @ specify next point or [u]ترسيم خط به طول 13 ميلي متر در جهت xها

specify next point or [c]: Cبازگشت به نقطة شروع ترسيم خط
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از تصويرهاي مجسم داده شده مطلوب است:
F الف) ترسيم نماي روبه رو در جهت ديد

شكل 5ـ7

ب) ترسيم نماي افقي 
ج) ترسيم نماي جانبي 

شكل 6  ـ7

شكل 8  ـ7شكل 7ـ7

مترين  11
مترين  



ترسيم در محيط اتوكد

٥١

Erase دستور
 command Line : erase

menu: modify / erase

 toolbars : 

ــا چند جزء  ــذف (پاك كردن) يك ي ــتور براي ح اين دس
ــيمي به كار مي رود. هنگامي كه دستور را اجرا كنيد پيغام  ترس
ــاي انتخاب اجزاي مورد نظر  select objects، كه به معن

ــود. در اين مرحله نشانگر ماوس به شكل  ــت، ظاهر مي ش اس
)كه به آن مربع انتخاب گر مي گويند، درمي آيد.  يك مربع (
ــيمي و كليك كردن مي توانيد  با قرار دادن روي هر جزء ترس
ــار دهيد تا  آن جزء را انتخاب كنيد. پس كليد Enter را فش
پاك شود. روش هاي ديگري هم براي انتخاب وجود دارد، كه 

به اختصار بيان مي شوند:
ــي كليك كنيد و  ــمت خال روش پنجـره : ماوس را در قس

نگهداريد. سپس، ماوس را به سمت راست يا چپ حركت دهيد. 
ــود كه اجزاي داخل  پنجره اي به صورت نقطه چين ايجاد مي ش

آن (پنجره) با رها كردن كليد چپ ماوس انتخاب مي شوند.
نكته: اگر پنجره از سمت راست شروع شود هر قسمت از 
ــئى كه داخل آن قرار گيرد انتخاب مى شود ولى اگر پنجره  ش
ــروع شود بايد يك شئى به طور كامل داخل  از سمت چپ ش

پنجره قرار گيرد تا انتخاب شود.

 select در مقابل پيغام (all) روش گروهي : با درج كلمه

ــام اجزاي موجود در  ــردن كليد Enter تم objects و فش

صفحه ترسيمي انتخاب مي شوند.
layer دستور

 command Line : layer

menu : format / layer

toolbars : 
ــاختن اليه و ايجاد تغييرات درآن به  ــتور جهت س اين دس

كارمي رود.
اليه: اليه ها صفحات فرضي و شفافي هستند كه مي توان 

نقشه را روي آن ها ترسيم نمود (شكل 10ـ7).

شكل 10ـ7شكل 9ـ7
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ــتند كه  ــفافي هس ــد طلق هاي ش ــات همانن ــن صفح  اي
ــط، قفل و ... دارند كه  ــي همانند نام، رنگ، نوع خ خصوصيات

مي توان آن را در موقع لزوم تغيير داد.
ــات تمام اجزاي  ــر اليه خصوصي ــا تغيير خصوصيات ه ب

ــكل مشاهده مي كنيد، زماني كه  همان طوري كه روي ش
ــه كليك كنيد پنجرة توضيحات مربوط  روي نوع خط هر الي
به هر قسمت درج شده (12ـ7) ظاهر مي شود. در اين صورت، 
ــاي موجود خط موردنظر را انتخاب مي كنيم. اگر خط  از خط ه
ــواه موجود نبود با كليك كردن روي load پنجره اي باز  دلخ
خواهد شد. آن گاه از داخل پنجره نوع خط را انتخاب مي كنيم 

تا در داخل پنجره (12ـ7) قرار گيرد.

ــواه ايجاد  ــك فايل با نام دل خ ــد ابتدا ي ــط  اتوك در محي
نماييد.

ــپس اليه ها را طبق مشخصات جدول زير ايجاد نموده  س
و فايل را ذخيره نماييد.

ضخامت خطنوع خطرنگنام اليه

0/5 ميلي مترممتدسفيد1ـ الية صفر

ـ الية نديد 0/35 ميلي مترخط چينسبز2

ـ الية محور 0/25 ميلي مترخط محورآبي3

ـ الية كمكي 0/25ممتد(251)4

ــوند  ــما مي توانيد اين فايل را پس از انتخاب پس نكته: ش
dwt روي فايل acad ذخيره نماييد تا هر زماني كه نرم افزار 

را اجرا كنيد اين فايل باز شود.

اليه
ام 

ن

دن
 بو
رى

 جا
مت

عال

وط
خط

ت 
خام

ض

ايجاد اليه جارى كردن اليه

حذف اليه

...)تأييد تغييرات
ى و

صل
ط(ا

ع خ
 نو
يير

تغ

اليه
گ 

رن
اليه

ن 
كرد

ل 
قف

اليه
ن 
كرد

مد 
نج
م

اليه
ن 
كرد

ش 
امو

و خ
ن 

وش
ر

ترسيم شده در آن اليه تغيير مي كند.
با اجراي اين فرمان، پنجرة شكل 11ـ7 ظاهر مي شود.

شكل 11ـ7

شكل 12ـ7

مترينمترين
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zoom دستور
command line : zoom

menu : view

toolbar :  
ــم پنجرة ديد به كار  ــتور براي تغيير اندازه و تنظي اين دس

مي رود كه شامل گزينه هاي زير است:
all : پنجرة ديد را روي تمام اشياي ترسيم شدة در نقشه 

منطبق مي كند.
ــدازه و جايگاه پنجرة ديد را به  ــوان ان Dynamic : مي ت

وسيلة حركت تنظيم نمود.
ــي را جاي گزين پنجرة ديد  ــرة ديد قبل Previous : پنج

فعلي مي كند.
Windows : مي توان ابعاد پنجرة ديد را به وسيلة ماوس 

روي صفحه تعيين كرد.
كافي است روي قسمت مورد نظر كليك كنيد و كليد چپ 
را نگه داريد. سپس، ماوس را حركت دهيد و كليد را رها كنيد 

تا پنجره انتخاب شود و به صورت پنجرة ديد قرار گيرد.
ــد پنجرة ديد  ــه غلتك ماوس را بچرخاني نكتـه: چنان چ

تغيير مي كند.
pan دستور

command line : pand

menu : view

toolbar: 
اين دستور براي حركت دادن پنجرة ديد به كار مي رود.

ــه صورت عالمت  ــانگر ماوس ب ــتور نش با اجراي اين دس
دست مي آيد.

ــتن كليد چپ ماوس و حركت  ــردن و نگه داش پس با فش

دادن ماوس پنجرة ديد جابه جا مي شود.
ــار دهيد و آن را نگه داريد  نكتـه:  اگر غلتك ماوس را فش

حكم دستور (pan) را خواهيد داشت.
save دستور

command line : save

menu : f ile/save

toolbars:  
ــة كشيده شده را  ــتور مي توان نقش ــتفاده از اين دس با اس
ــود پنجرة زير  ــتور اجرا ش ــره نمود. هنگامي كه اين دس ذخي

ظاهر مي شود.

شكل 13ـ7

به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.
ــان  ــازي فايل را نش Save in : آدرس يا محل ذخيره س

ــت مي توان  ــمت راس ــد. با كليك كردن روي زبانه س مي ده
محل دل خواه را انتخاب نمود. 

Name : در اين محل نام فايل هاي موجود نمايش داده 

مي شود.
ــام فايلى كه پيش فرض  ــن محل ن File name : در اي
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Drawing .dwg است درج مي شود. در صورت نياز مي توان 

نام دل خواه را درج و سپس آن را تأييد نمود.
Files of type : از اين قسمت مي توان نوع ذخيره سازي 

را انتخاب نمود.
نكتة 1: پنجرة باال فقط براي اولين بار با استفاده از دستور 

save ظاهر مي شود. براي بارهاي بعدي كه اين دستور اجرا 

ــاري (جاي قبلي)  ــوالي در فايل ج ــود، آن را بدون هيچ س ش
ذخيره مي كند.

 ctrl+s ــريع دستور از كليد ميانبر نكتة 2: براي اجراي س

استفاده كنيد.
 save as نكتة 3: براي ذخيره سازي در محل جديد از دستور

استفاده شود.
ــازي، اتوكد 2008  ــراي ذخيره س ــان چه ب نكتـة 4: چن

ــما با  ــة ش ــاب نماييد نقش (Auto CAD 2008) را انتخ
ــد.  ــاي (CAD) پايين تر از 2008 باز نخواهد ش نرم افزاره
ــا اتوكد 2000           ــت فايل را ب ــكل بهتر اس براي رفع اين مش

(Auto CAD 2000) ذخيره نماييد.
trim دستور

command line : Trim

menu : modify /trim

toolbars: 

اين دستور براي برش لبه هاي اضافي اجزاي ترسيم شده به 
كار مي رود. از اين دستور زماني استفاده مي شود كه اجزا يكديگر 
ــود پيغام  ــتور اجرا ش ــند. هنگامي كه اين دس را قطع كرده باش
ــن مرحله بايد لبه هاي  ــود در اي select object ظاهر مي ش

ــتند كه  ــوند. لبه هاي برش اجزايي هس برش دهنده انتخاب ش
ــند. پس از انتخاب لبه هاي برش و  جزء اصلي را قطع كرده باش

 …select object to trim or پيغام enter ــردن كليد فش
ــوند (در  به معناي انتخاب لبه هاي اضافي، كه بايد برش داده ش
اين مرحله، مربع انتخاب گر ماوس را روي هر لبه كه از لبه هاي 

برش عبور كرده باشند، كليك كنيم، حذف مي شود.)
ــد و نگه داريد  ــار دهي نكتـه : چنان چه كليد �shi را فش
دستور trim به دستور extend تبديل خواهد شد. يعني عكس 
دستور trim ، به جاي حذف يك قسمت، لبه ها را تا اولين جزء 
ــيمي تا محدودة  ادامه مي دهد. بنابراين، امتداد دادن اجزاي ترس

مشخص است و اجزاي آن همانند دستور trim است.
مثال : ترسيم چهارضلعي مطابق شكل (14ـ7)

شكل 14ـ7

trim اجراي دستور تريم
command Line : trim Enter

select objects or <select all>

ــرش را يكي يكي يا به  ــن مرحله مي توان لبه هاي ب در اي
صورت گروهي انتخاب نمود. سپس در اين قسمت با فشردن 

Enter لبه ها به صورت لبة برش انتخاب مي شوند.

[Fence/crossing/ project/…]

ــوند،  در اين مرحله، لبه هاي اضافي، كه بايد برش زده ش
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مترين
مترين

يكي يكي انتخاب مي شوند، تا شكل به صورت زير درآيد:

نقشه را مطابق شكل 16ـ7، ترسيم كنيد.
ــاي موجود را با  ــيم ها و اندازه ه نكتـه: فاصله بين س

راهنمايي استاد محترم تعيين نماييد.

circle دستور
command Line : circle

menu : Draw/circle

toolbars:  

اين دستور براي ترسيم دايره به كار مي رود.

در اين دستور ترسيم دايره با روش هاي مختلف امكان پذير 

ــت. هر يك از اين روش ها با گزينه اي به شرح زير تعيين  اس

مي شوند:

center radiuse : ترسيم دايره با معين كردن مختصات 

مركز و مقدار شعاع

ــن كردن  ــا معي ــره ب ــيم داي center diameter : ترس

مختصات مركز و مقدار قطر 

ــيم دايره با تعيين مختصات ابتدا و انتهاي  2point : ترس

قطر 

3point : ترسيم دايره با تعيين مختصات سه نقطه روي 

محيط آن

ــرة مماس بر دو نقطه   ــيم داي tan tan radiuse : ترس

ــدا مماس ها را، كه دو خط يا  ــعاع معين. در اين روش ابت با ش

ــپس شعاع را  ــتند، با كليك كردن معرفي و س دايره يا ... هس

معين كنيد.

ــيم خطوط نيروي دافعه بين دو سيم جريان دار  مثال : ترس

و غير هم جهت با يكي از روش هاي گفته شده دستور را اجرا 

مي كنيم.

شكل 15ـ7

شكل 16ـ7
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شكل 17ـ7

با يكى از روش هاى گفته شده دستور را اجرا مى كنيم :

command Line : c ↵ اجراى دستور ترسيم دايره

 specify center point for circle [3p/2p/ttr]:

50,100 ↵

نقطة 100و50 را به مركز دايره تعيين مي  كنيم
50,100

specify radius of circle or [diameter]:3 تعيين شعاع سه ميلي متر براي دايره ترسيم آن
command Line : c ↵ اجراى دستور ترسيم دايره

 specify center point for circle or [3p/2p/ttp]:

50,100 ↵

تعيين نقطة قبلي به مركز دايرة بعدي

specify radiuse of circle or [diameter]:10↵ ــيم دايره اي با شعاع  ــعاع دايره و ترس تعيين عدد 10 به عنوان ش

10 ميلي متر 
command Line : c ↵ اجراى دستور ترسيم دايره

 specify center point for circle [3p/2p/ttr]:

52,100 ↵

تعيين نقطه 52,100  به مركز دايره سومي يعني اين دايره با 
دايرة قبلي هم مركز نيست.

specify radiuse of circle [diameter ]: D ↵ انتخاب روش قطر براي ترسيم دايره

specify diameter of circle <20>:25↵ تعيين قطر 25 ميلي متر 

command Line : c ↵ اجراى دستور ترسيم دايره
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  specify center point for circle or [3p/2p/ttr]

54,100 ↵

تعيين نقطة 54,100 به مركز دايره بعدي

  Specify radiuse of circle [diameter]

<12/5>:15 ↵

تعيين شعاع به اندازة 15 ميلي متر

command Line : c ↵ اجراى دستور ترسيم دايره

specify center point for circle or [3p/2p/ttr]

  56/5,100↵

تعيين نقطة 56/5,100 براي مركز دايرة آخري 

 specify radiuse of circle [Diameter]
<15,00>:18 ↵

تعيين شعاع 18 ميلي متر براي دايرة آخري

command Line : mirror ↵ اجراي دستور قرينه سازي (آينه)

select objects:  ↵ درخواست انتخاب اجزاي موردنظر (تمام دايره هاي ترسيم شده)

پس از انتخاب دايره ها كليد اينتر را فشار دهيد.

select object:  ↵  تاييد انتخاب ها

specify �rst point of mirror Line : 38,100 ↵ تعيين نقطة 38,100 به نقطة ابتدايي محور تقارن 

 specify second point of mirror line:
38,120 ↵

انتخاب نقطة 38,120 به نقطه انتهايي محور قرينه

Erase source objects ? [yes/No]<N>:N  ↵ ــؤال آيا دايره هاي اصلي انتخاب شده حذف شوند  در مقابل س
يا خير، جواب خير تأييد و شكل 14ـ7 ترسيم مي شود.



فصل هفتم

٥٨

شكل 18ـ7

شكل 19ـ7

شكل 20ـ7

rectangle دستور
command line: Rec

menu : Draw/rectangle

toolbars: 
ــتور براي ترسيم چهارضلعي به كار مي رود. پس  اين دس
ــاي فوق، پيغام زير  ــتور با يكي از روش ه ــراي اين دس از اج

ظاهر مي شود:
specify f irst corner point or [chamfer/

elevation…]

ــه، يا  ــاي تعيين يك نقطه عنوان گوش ــن پيغام به معن اي
ــيم چهارضلعي است. شما مي توانيد يكي از  تعيين روش ترس
گوشه ها را به وسيلة ماوس يا صفحه كليد تعيين كنيد. پس از 

تعيين  گوشه پيغام زير ظاهر مي شود:
 specify other corner point or [area/

dimension / rotation]

ــة اولي يا  ــه مقابل گوش ــن پيغام به معناي تعيين گوش اي
ترسيم چهارضلعي با استفاده از گزينه هاي ديگر است.

ــيم چهارضلعي با استفاده از مقدار  Diamension : ترس

مترين
مترين

شكل هاي زير را مجدداً ترسيم نماييد.
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ــة  ــيم گوش طول و عرض چهارضلعي در اين حالت به جاي ترس
ديگر، حرف D را درج نماييد. در خط فرمان، ابتدا مقدار طول و 
ــوال مي كند. پس از تعيين  پس از تعيين طول، مقدار عرض را س
عرض، مي توان جهت را تعيين كرد تا چهار ضلعي ترسيم شود.

ــه  مي توان يك  ــن گزين ــتفاده از اي ــا اس Rotation : ب

چهارضلعي تحت زاوية دل خواه ترسيم نمود.

شكل 21ـ7

ــرف R را درج  ــة مقابل، ح ــام تعيين گوش ــواب پيغ در ج
نماييد.

 specify Rotation ــه، پيغام پس از انتخاب اين گزين
angle ظاهر مي شود، كه به معناي تعيين زاويه قرار گرفتن 

ــيم چهارضلعي  ــس از تعيين زاويه، ترس ــت. پ چهارضلعي اس
همانند گزينة اول است.

نكته: چنانچه از پيغام ابتدايي گزينة chamfer را انتخاب 

كنيد مي توانيد يك چهار ضلعي با گوشه هاي پخ خورده ترسيم 
ــوال  ــه ها را س ــد. در اين صورت، فاصله هاي پخ از گوش نمايي
ــيم چهارضلعي با همان  ــن فاصله، ترس ــد. پس از تعيي مي كن

روش قبلي صورت مي گيرد.
نكته: چنان چه گزينة f illet را انتخاب كنيد مي توانيد يك 

چهارضلعي با گوشه هاي گرد شده (قوس دار) ترسيم نماييد.

مثال: ترسيم مستطيل (مطابق شكل 19ـ7)

شكل 22ـ7

command line : Rec

specify f irst corner point or [chamfer /

Elevation/…]

F ↵
انتخاب ترسيم چهارضلعي با گوشه هاي پخ خورده

specify f illet radius for Rectangle<0,00>10

تعيين شعاع گوشه ها به اندازة 10 ميلي متر 
specify f irst corner point or [chamfer/

Elevation/…]50,50 ↵
تعيين نقطة 50,50 به نشانة گوشة ابتدايي مستطيل 

Specify other corner point or [Ared/

Dimension/Rotation]

انتخاب ترسيم چهارضلعي به روش تخت زاويه 
 R ↵
 specify rotation angle <0,00>: 45º ↵
تعيين زاويه 45º و به نشانة زاويه قرار گرفتن مستطيل
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specify other corner point or [Ared/

Dimension/Rotation]

انتخاب ترسيم چهار ضلعي با روش طول و عرض 
   D ↵

specify length for rectangles <0,0>:70 ↵
انتخاب طول 70 ميلي متري براي چهارضلعي

specify with for rectangles <…>:50 ↵
تعيين عرض مستطيل به انداز ة 50 ميلي متر 

specify other corner point or […]

ــة دل خواه در  ــيلة ماوس يك نقط ــن مرحله ، به وس در اي
ــا چهارضلعي  ــت نقطة ابتدايي تعيين مي كنيم ت ــمت راس س

ترسيم شود.
ــا f illet يا  ــاي chamfer ي ــه گزينه ه نكتـه : چنان چ
rotation را انتخاب و عدد تعيين نماييد تمام چهارضلعي هايي 

ــوند. براي غيرفعال نمودن  ــيم خواهد شد فعال مي ش كه ترس
اين گزينه ها بايد آن ها را مجدداً انتخاب و مقدار آن ها را صفر 

انتخاب نماييد.

شكل 23ـ7

دو نماي داده شده از يك نقشه را مجدداً ترسيم نماييد.

مترين
مترين
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در صورت صالح ديد استاد محترم مي توانيد نماي مجهول 
را ترسيم نماييد.

Elips دستور
command line: Elips  ↵
menu : Draw

toolbars:   

ــيم بيضي به كار مي رود. بيضي را  ــتور براي ترس اين دس
ــا «ابتدا و  ــاي تعيين مختصات مركز ي ــد به روش ه مي تواني
انتهايي» ترسيم كنيد. در روش مركز ابتدا يك نقطه به نشانة 
ــخص نماييد. سپس، دو عدد به نشانة شعاع  مركز بيضي مش

N

L

موتور تك فاز با سيم پيچ استارت دائم
شكل 24ـ7

پيل خشك  1/5 ولتى

جهت قراردادى جريان

هادى

شكل 25ـ7

بزرگ و شعاع كوچك بيضي تعيين كنيد. در روش ديگر ابتدا 
ــروع يكي از قطرهاي  ــانة مختصات نقطة ش يك نقطه به نش
ــر را با عدد يا  ــپس، نقطة انتهايي قط ــي تعيين كنيد. س بيض
ــخص نماييد. اين قطرمي تواند قطر بزرگ يا قطر  ماوس مش
كوچك بيضي، باشد. پس از تعيين قطر، شعاع ديگر بيضي را 

تعيين نماييد تا بيضي ترسيم شود.
ــتور گزينه ديگري به نام Arc وجود دارد كه  در اين دس
ــيم  ــيم نماييد. روش ترس ــد كماني از بيضي را ترس مي تواني
ــت، فقط بايد  ــيم بيضي اس قوس بيضوي دقيقًا همانند ترس
ــه مركزي قوس بيضي را  ــروع و مقدار زاوي در انتها نقطة ش

تعيين نماييد.

شكل هاي زيرا را مجدداً ترسيم نماييد.

مترين 
مترين 



فصل هفتم

٦٢

شكل 26ـ7

3UI هستهEI هستهM هسته

2E هسته L هستهUI هسته

text دستور
ــد به كار  ــن در محيط اتوك ــتن مت ــتور جهت نوش اين دس

مي رود.
ــة single line text و  ــامل دو گزين ــتور ش ــن دس اي
multitext است. اين دستور در منوي (Draw) قرار دارد.

ــتفاده از اين گزينه مي توان  ــا اس Single line text : ب

متن را به صورت مستقيم در محيط نرم افزار نوشت. با اجراي 
ــروع يا انتخاب  ــتور، با پيغامي مبني بر تعيين نقطة ش اين دس
تنظيمات نوشتاري مواجه مي شويم. پس از تعيين نقطة شروع 

مي توان ارتفاع و زاويه قرار گرفتن حروف را مشخص نمود.

شكل 27ـ7

ــتفاده از اين گزينه مي توان يك  ــا اس Multi line text : ب

 text ــتفاده از پنجرة ــا اس ــتقيم يعني ب ــن را به طور غيرمس مت
ــا انتخاب اين گزينه،  ــت. ب formatting در محيط اتوكد نوش

ــيلة دو  ــدا محل دقيق متن را معين مي كنيم. اين محل به وس ابت
 text نقطة گوشه هاي كادر مشخص مي شود. سپس، پنجره هاي

formatting ظاهر مي شود، كه شامل مشخصات زير است:

مترين 
مترين 
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پس از نوشتن متن، روي ok يا close كليك مي كنيم تا 
متن در جاي اصلي قرار گيرد.

ــتن پنجره ويرايشگر متن  ــت پس از بس نكته : ممكن اس

ــود . در اين مرحله  ــته شما به صورت يك نقطه ديده ش نوش
مى توان با تغيير Zoom نوشته را با اندازة واقعى ديد.

تنظيمات

سبك نوشتارى نوع حروف ذخيره سازى و خروج

خط كش

ارتفاع حروفرنگ متن

شكل 28ـ7
پارگراف

عاليم زير را ترسيم و در مقابل آن ها نام عاليم را بنويسيد و در يك فايل به نشانة عاليم ذخيره كنيد.
تذكر: اندازة عاليم با نظر استاد محترم تعيين شود.

مترين 
مترين 
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تمرين هاى دوره اى پايان فصل
پس از ترسيم نماهاي داده شده نماي مجهول را در محيط اتوكد ترسيم نماييد.

شكل 29ـ7
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New دستور
command line : New

menu : f ile/New

toolbars: 

ــتور براي ايجاد يك فايل جديد نقشه كشي به كار  اين دس
ــتور به طور خودكار  مي رود. هنگام باز كردن نرم افزار، اين دس
ــتور نياز است  ــود. معموًال زماني به اجراي اين دس اجرا مي ش
ــه تمام شده و نياز به شروع نقشة جديد  كه كار روي يك نقش
ــد. بدون بستن نرم افزار مي توان روي New كليك نمود  باش
ــود. اگر بخواهيد از پيش قالب1 استفاده  تا پنجرة New باز ش
ــمت Name روي پيش قالب موردنظر كليك و  كنيد در قس
سپس گزينة open را انتخاب كنيد. هم چنين، مي توانيد روي 

فايل موردنظر دبل كليك كنيد.
ــوان acad.dwt را  ــد مي ت ــاز به پيش قالب نباش اگر ني

انتخاب كرد.

ــتور New مي توانيد از كليدهاي  نكتـه : براي اجراي دس
تركيبي  ctrl+N استفاده نماييد.

open دستور
command line : open

toolbars: 

ــيده به كار  ــة از قبل كش ــتور براي باز كردن نقش اين دس
 New ــتور پنجره اي همانند پنجرة مي رود. با اجراي اين دس
ــمت Name به جاي پيش قالب ها  ــد كه در قس باز خواهدش
فايل هاي از قبل ايجاد شده وجود دارد. اگر فايل موردنظر شما 
ــمت Name وجود نداشت روي زبانة lookin كليك  در قس
و آدرس فايل را انتخاب كنيد. سپس روي آن كليك و گزينة 

open را انتخاب نماييد.

 ctrl+o ــاي تركيبي ــتور ازكليده نكته : براي اجراي دس
استفاده كنيد.

هدف های رفتاری    
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:

1ــ  يك فايل جديد نقشه كشی را ايجاد كند.

2ــ  يك نقشۀ از قبل كشيده شده را باز كند.
3ــ  با اســـتفاده از دســـتورات ويرايشـــی نقشـــه را 

ويرايش كند.
4ــ  با اســـتفاده از دســـتور (Move) قســـمت های

 مختلف يك نقشه را جابه جا كند.
5ـ ـ با استفاده از دســـتور (Rotate) اشيای ترسيم 

شده را بچرخاند.
6ـ ـ در ترسيم نقشه از كمك رسم ها استفاده كند.

7ــ  منت جداول را در محيط اتوكد بنويسد.
8  ــ  مقياس نقشه را تعريف كند.
9ــ  مقياس نقشه  را تغيير دهد.

1ـ   فايل هاي از قبل طراحي شده، مانند جدول هاي نقشه
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move دستور
command line : move

menu : modify/move

toolbars: 

ــتور براي جابه جاي اشياي ترسيم شده مانند خط  اين دس
دايره و ... به كار مي رود.

ــام select object ، به معناي  ــتور پيغ با اجراي اين دس
ــي ء مورد نظر، ظاهر مي شود. پس از انتخاب شيء  انتخاب ش
ــياء، پيغام specify base point ، كه به معناي تعيين  يا اش
ــاب يك نقطة  ــود. پس از انتخ ــت1، ظاهر مي ش نقطة مبناس
ــواه، پيغام specify second point  ، به معناي تعيين  دل خ
نقطة مقصد ، ظاهر مي شود. پس از تعيين نقطة دل خواه اشياي 
انتخاب شده، با توجه به نقاط مبدأ و مقصد، جابه جا مي شوند.

ــتور مي توانيد شكل را در هر قسمت  با فراگرفتن اين دس
ــيمي ترسيم كنيد و سپس آن را به محل اصلي  از فضاي ترس

انتقال دهيد.
Rotate دستور

command line : Rotate

menu : modify

toolbars: 

اين دستور براي چرخاندن شيء يا اشياء حول محور zها در 
ــاعت گرد) است. با اجراي اين دستور  جهت پيش فرض (پاد س
ــه به معناي انتخاب  ــود، ك پيغام select object ظاهر مي ش
 ، specify base point ــت. با انتخاب اشياء، پيغام اشياء اس

به معناي انتخاب نقطة مركز دوران، ظاهر مي شود.

شكل 1ـ  8

1ـ اين نقطه به نشانة نقطة مبدأ حركت در نظر گرفته مي شود.
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هرگاه در محيط دوبعدي عمود بر محور z ها را نگاه كنيم 
نقطة تعيين شده محل محور دوران خواهد بود.

 specify Rotation ــام ــس از تعيين مركز دوران پيغ پ
ــاي تعيين زاوية  ــام به معن ــود. اين پيغ ــر مي ش angle ظاه

ــده به اندازة هر زاويه اي كه  چرخش است. اشياي انتخاب ش
تعيين شود خواهند چرخيد.

ــكل زير را 90 درجه در جهت عقربه هاي ساعت  مثال: ش
دوران دهيد.

ــيله ماوس گوشه سمت راست پايين  در اين مرحله به وس
را به عنوان نقطه مبنا انتخاب كنيد. 

specify rotation angle [copy/reference] 

<0>:    - 90↵
ــن مرحله مقدار زاويه را درج مي كنيم همان گونه كه  در اي
ــاعت  مي بينيد چون جهت مبنا در دوران خالف عقربه هاي س
ــت براي چرخش در جهت عقربه هاي ساعت قبل از مقدار  اس

زاويه يك عالمت منفي وارد مي كنيم.
در اين مرحله شكل به صورت زير دوران خواهد نمود.

ـ 8 شكل 2

Rotate اجراي دستور
command: Rotate ↵

ــيله پنجره شكل موردنظر را انتخاب  در اين مرحله به وس
نماييد.

select objects:
select objects: ↵

انتخاب يك نقطه به عنوان مركزدوران:
specify base point:

ـ 8 شكل 3

دستورات كمك ترسيمي
ــر و تنظيم  ــه جهت تغيي ــود ك ــتوراتي گفته مي ش به دس

پارامترهاي ساده كنندة عمل ترسيم به كارمي روند.
object snap دستور

command line : os ↵
menu : tools/Dra�ing setting

toolbars: 

ــاي گيره هاي  ــت به معن ــارت object snap، در لغ عب
موضعي و در عمل به معناي شناختن نقاط خاص، مانند نقطة 

انتهايي، تقاطع مماس، مركز و ... است.
چنان چه نشانگر ماوس را به يك شيء مانند دايره يا خط 
ــگ و عالمت مخصوص  ــم نقاط خاص آن با رن نزديك كني
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ــودن، نزديك ترين نقطة  ــود و با كليك نم نمايش داده مي ش
خاص به ماوس انتخاب مي شود.

 Dra�ing setting ــتور، پنجره اي به نام با اجراي دس

ــمت است و در روي شكل  ــود. كه داراي سه قس ظاهر مي ش
ـ 8، به اختصار توضيح داده شده است. 4

ـ 8 شكل 4

انتخاب تمام موارد
از انتخاب خارج تمام موارد

نقطة ابتدا و انتهايى
نقطة ميانى
نقطة مركز
نقطة مركز

نقاط گوشه دايره
تقاطع
امتداد

نقطه مماس

براي فعال كردن هر يك از نقاط خاص كافي است كه در 
مربع خالي كنار آن كليك كنيم.

ــاص عالمت هايي  ــر يك از نقاط خ ــاي كنار ه عالمت ه
است كه هنگام نزديك شدن ماوس به آن نقطه نمايش داده 

مي شود.
 F3 از كليد osnap ــه : براي فعال و غيرفعال كردن نكت

استفاده مي شود.
ــم  ــتفاده از اين كمك رس كمك رسـم polar : با اس

ــه  ــان چ ــش داد. چن ــا را نماي ــتاي محوره ــوان راس مي ت
بخواهيم راستايي غير راستاي محور (90 درجه) را نمايش 
 polar ــمت ــم مي توانيم مقدار زاوية محور را در قس دهي

tracking تعيين مي كنيم.

 F10 از كليد polar نكته : براي فعال و غيرفعال نمودن
استفاده مي شود. 

ortho كمك رسم

ــم حركت ماوس را فقط در جهت محورها  اين كمك رس
امكان پذير مي نمايد. به طور مثال، در محيط دو بعدي حركت 

ماوس فقط در جهت افقي و عمودي امكان پذير است.
 F8 از كليد تابعي ortho ــودن براي فعال و غيرفعال نم

استفاده كنيد.
ــيم خطوط دايره و قوس... بسيار  اين كمك رسم در ترس
ــط ماوس را در  ــيم، خ ــت. به طور مثال، هنگام ترس مفيد اس
ــانة طول خط  ــيم قرار مي دهيم و عددي را به نش جهت ترس
ــم. در اين صورت نيازي به دادن مختصات نقطة  وارد مي كني
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پايان پاره خط نيست.
ــاوس را در موقعيت  ــوان م ــروع مي ت ــن نقطة ش در تعيي
ــده (به وسيلة osnap) قرار داد. سپس، آن را در  مشخص ش
 polar جهت موردنظر مقداري حركت مي دهيم، به طوري كه
ــود. آن گاه عدد فاصله  را وارد مي كنيم .  tracking روشن ش

البته نقطة شروع را بايد با فاصله معين شده در نظر گرفت. 
كمك رسم Grid: با فعال كردن اين كمك رسم مي توان 

ــبكه بندي نمود. يعني مي توان با تنظيم  ــيم را ش فضاي ترس
ــطرنجي تبديل نمود، با اين  فاصله، صفحه را به يك كاغذ ش
ــيلة نقطه شبكه  ــي به وس تفاوت كه صفحه، به جاي خط كش
ــود و مي توان اين نقاط را روشن و خاموش نمود.  بندي مي ش

براي اين عمل از كليد F7 استفاده مي شود.
copy دستور

command line : copy ↵
menu : modify/copy

toolbars: 

ــيء يا  ــاد يك يا چند نمونه1 از ش ــتور جهت ايج اين دس
ــده به كار مي رود. با اجراي اين دستور، پيغام  نقشة ترسيم ش
select objects ظاهر مي شود، كه به معناي انتخاب شيء 

يا اشياء است.
 Enter ــياي موردنظر، با فشردن كليد پس از انتخاب اش
 Enter يك نقطه را به عنوان نقطة مبنا2 انتخاب كنيد و كليد

را بفشاريد تا پيغامي مبني بر تعيين نقطة مقصد ظاهرشود.
ــن مرحله نقطة مقصد، با ماوس يا با مختصات دهي  در اي
ــود. با تعيين نقطه، يك نمونه از اشياي موردنظر  معين مي ش

ايجاد مي شود.

چنان چه بخواهيد چند نمونه از اشياي مورد نظر تهيه نماييد 
مي توانيد نقاط جديدي را به عنوان نقاط مقصد معرفي نماييد.

 Esc يا كليد Enter براي خروج از دستور مي توانيد كليد
را فشار دهيد. 

ــة مبنا يا مبدأ  ــه در ابتدا به عنوان نقط ــه: نقطه اي ك نكت
ــة مبدأ در نقطة  ــود، در مرحلة ايجاد نمونة نقط معرفي مي ش

مقصد جايگزين مي كند.
mirror دستور

command line : mirror ↵
menu : modify /mirror

toolbars: 

ــتور براي قرينه سازي يك قسمت از نقشه به كار  اين دس
مي رود.

ــت كه داراي تقارن  ــتور در نقشه هايي اس كاربرد اين دس
هستند.

براي جلوگيري از اتالف وقت، يك قسمت از نقشه را ترسيم 
كنيد. سپس قرينة اين قسمت را در طرف مقابل ايجاد نماييد.

ــيا  ــي بر انتخاب اش ــتور پيغامي مبن ــن دس ــا اجراي اي ب
ــود. پس از انتخاب اشياي موردنظر و فشردن كليد  ظاهرمي ش
ــداي محور قرينه  ــر تعيين نقطة ابت ــي مبني ب Enter پيغام

(…specify �rst point) ظاهر مى شود.
ــارن  تق ــور  مح از  ــه  نقط ــك  ي ــه،  مرحل ــن  اي در 
ــام پيغ ــدن  ش ــر  ظاه ــا  ب ــپس،  س ــد  كني ــي  معرف را 

ــة دوم   specify second point of mirror line نقط
ــن دو نقطه از محور  ــن نماييد. با تعيي ــارن را تعيي از محورتق
ــر اين كه آيا مي خواهيد  ــود مبني ب تقارن پيغامي ظاهر مي ش

2ـ نقطة مبدأ ـ كپي      1ـ رونوشت 
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ــمت اصلي كه از روي آن قرينه ساخته مي شود پاك شود  قس
ــا خير (Erase source object (Y/N)) كه پيش فرض،  ي

خير است.

ــمت اصلي پاك نشود كليد Enter را   چنان چه بخواهيد قس
ــود. اگر بخواهيد قسمت اصلى پاك  ــيم ش وارد كنيد تا قرينه  ترس

شود حرف (Y) را درج نموده و كليد Enter را فشار دهيد.
ـ 8 را مجدد ترسيم نماييد. مثال: شكل 5

ـ 8 شكل 5

line اجراي دستورcommand : L ↵
↵ specify �rst point:65,0تعيين محل شروع خط

↵ specify next point: @55,0ترسيم نصف ضلع پاييني
↵ specify next point: @0,50ترسيم خط عمودي سمت راست
ـ specify next point : @10,0ترسيم خط به طول 10 ميلي متر  ↵
ـ specify next point : @ 25ترسيم خط به طول 25 ميلي متر ,0 ↵
ـ specify next point « @ 30,0ترسيم خط به طول 30 ميلي متر  ↵
↵ specify next  point: @ 0,55ترسيم خط عمودي 55 ميلي متر

line ترسيم خط 15 ميلي متر و خروج از دستورspecify next point : @ 15,0 ـ  ↵
↵ command: cاجراي دستور ترسيم دايره
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[   ] circle specify center point for circle or تعيين مختصات مركز دايره 

105,12/5 ↵
ــكل  ــيم دايره نيمي از ش ــعاع دايره پس از ترس تعيين ش

ترسيم شده

specify radius of circle or [D  ] : 7,5 ↵

ـ   8) ترسيم خواهد  ــتور دايره شكل (6   پس از اجراى دس
شد

ـ   8  شكل 6  

mirror اجراي دستور قرينه  سازيcommand : Mi ↵
↵ انتخاب اجزاء :select objectsدر اين مرحله شكل كشيده شده را انتخاب مي شود

↵ select objectتاييد اشياء انتخاب شده
↵ specify frist point of mirror line Enter 65,0تعيين نقطة ابتدايي محور تقارن
↵ specify second point of mirror line : 65,50تعيين نقطة انتهايي محور تقارن

↵:<specify source object ? [yes/No] <Nدر اين مرحله، تاييد گزينة No شكل ترسيم مي شود.

o�set دستور
command line : o�set ↵
menu : modify/o�set

toolbars: 

ــتور جهت ايجاد شيء به موازات شيء ديگري در  اين دس
قسمت مياني يا بيروني به كار مي رود.

ــت. اگر  ــيء امكان پذير اس ــتور انتخاب يك ش در اين دس
ــيمي باشد بايد با  ــيء ترس ــكل مورد نظر مركب از چند ش ش
استفاده از دستورهاي ديگر آن ها را يك پارچه نموده و سپس 

ـ 8). موازي آن را ترسيم كرد. (شكل 7

ـ 8 شكل 7

در برخي از منابع، دستور (o�set) را به وجود آورندة يك 
ــكل ديگر معرفي كرده اند. در اين  ــكل با فاصلة معين از ش ش
كتاب براي رفع ابهام از ذهن هنرجويان اين دستور را در واقع 

«ايجاد كنندة اشياي موازي» معرفي مي كنيم.

قبل از اجرا بعد از اجرا
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مترين 22
مترين 

ــر تعيين فاصله بين  ــتور پيغامي مبني ب با اجراي اين دس
 (specify o�set distance or…) ــوازي آن ــيء و م ش

ظاهر مي شود.
پس از تعيين فاصلة دل خواه پيغامي مبني بر انتخاب شيء 

اصلي ظاهر مي شود. پس از انتخاب شيء اصلي، پيغام

شكل هاي زير را در فايل هاي جداگانه ترسيم نماييد.

ـ 8 شكل 8

ـ 8 شكل 9

c

a

ــود. در  ــر مي ش  …specify point on side to ظاه
ــمت يا جهتي كه موازي  ــانگر ماوس را در قس اين مرحله نش
ــك نماييد. اين عمل را تا  ــد قرار دهيد و كلي ايجاد خواهد ش
زماني كه نياز باشد مي توانيد به وسيلة ماوس اجرا كنيد. براي 

خروج از دستور، كليد Enter  يا ESC را فشار دهيد.

مترين 11
مترين 

ـ 8 را مجدداً ترسيم كنيد.  شكل 8



فصل هشتم

٧٤

شكل 11ـ 8شكل 10ـ 8

شكل 12ـ 8

شكل 13ـ 8

X

مترين 22
مترين 
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chamfer دستور
command line : chamfer ↵
menu : modify/chamfer

toolbars : 

ــتور براي پخ زدن گوشه ها؛ محل تقاطع خطوط و  اين دس
ــتور، در خطوطي كه به هم متصل  ــاير اشياء است. اين دس س

ــد نيز به  ــر را قطع مي كنن ــداد آن ها يكديگ ــتند ولي امت نيس
ــداد آن ها و ايجاد  ــورت كه پس از امت ــي رود، به اين ص كارم

گوشه  يا تقاطع آن ها را پخ مي زند.
ــتور، ابتدا فاصلة پخ تا گوشه را تعيين  براي اجراي اين دس

و سپس، خطوط را انتخاب كنيد. (شكل 14ـ 8).

ــتور، گزينة ــراي تعيين فاصلة پخ پس از وارد كردن دس ب
ــراي اين انتخاب  ــوي پيغام درج نماييد. ب Distance راجل

ــت حرف D درج شود، سپس فاصلة اول را تعيين و  كافي اس
بعد فاصلة دوم را وارد كنيد.

�llet دستور
command line : f illet ↵
menu : modify/f illet

toolbars : 

شكل 14ـ  8

ــتور براي گرد كردن يا قوس دار كردن گوشه ها و  اين دس
محل تقاطع خطوط و قوس ها به كار مي رود.

 Radius ــده، گزينة با اجراي فرمان در پيغام ظاهر ش
ــرف R را در خط فرمان  ــراي اين منظور ح ــاب و ب را انتخ
ــعاع قوس را معين و خطوط را  ــپس، مقدار ش درج كنيد. س
ــه  ــة تيز به صورت گوش ــه ترتيب انتخاب نماييد. تا گوش ب

قوس دار درآيد.

شكل 15ـ  8

انتخاب اولين خطانتخاب دومين خطنتيجه

انتخاب اولين خطانتخاب دومين خطنتيجه
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مراحل اجراي دستور، همانند دستور chamfer است، 
ــود  ــعاع تعيين مي ش ــه به جاي تعيين فاصلة پخ، مقدار ش ك
ــس از ايجاد قوس،  ــط را انتخاب مي كنيم. پ ــپس دو خ و س
ــوط اضافي برش مي خورند. مي توان از گزينة trim در  خط

ــرد. اين عمل باعث  ــام اول متغير notrim را فعال ك پيغ
ــود كه گوشه قوس يا پخ زده شود، ولي گوشة تيز هم  مي ش

باقي بماند. 

مترين 33
مترين 

بست لوله

mm  نقشه روبه رو را ترسيم كنيد.

شكل 16ـ  8

مقياس 
ــبت اندازة ترسيمي به اندازة  ــت از نس  مقياس عبارت اس

حقيقي، يعني 
 L′طول حقيقي قطعه و L ــاس و ــن فرمول sc مقي در اي

طول تصوير ترسيم شدة از قطعه است.

ــود كه قطعه  ــتفاده مي ش ــه اس هنگامي از مقياس در نقش
خيلي بزرگ يا خيلي كوچك باشد.

براي قطعات بزرگ و ساختمان ها از مقياس هاي كاهنده، 
1 و ... استفاده مي شود.1

200
1 و  1 1 1 1 ,  ,  ,  , 

2 / 5 10 20 50 100

1 وكوچك تر استفاده مي شود.
20

ـ  در ترسيم نقشه هاي ساختماني از مقياس هاي   1
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ــتند. از مقياس هاي  ــراي قطعاتي كه خيلي كوچك هس ب
 استفاده مي شود.

2 5 10 ,  ,  
1 1 10 افزاينده،

شكل17ـ 8

ــتفاده از مقياس در محيط اتوكد از دستور اسكيل  براي اس
(scale) استفاده مي  شود. 

scale دستور
command line : scale ↵
menu : modify /scale

toolbar : 

اين دستور براي تغيير مقياس نقشه به كار مي رود.
با اجراي اين دستور، پيغام select object ظاهر مي شود، 

كه به معناي انتخاب اشياي مورد نظر است.
ــام                                پيغ ــده،  ش ــيم  ترس ــياي  اش ــاب  انتخ از  ــس  پ
ــود. اين پيغام به معناي  specify base point ظاهر مي ش

انتخاب يك نقطه به نشانة مبناست،كه اندازه هاي نقشه نسبت 
ــا انتخاب نقطة مبنا،  ــود. ب به آن نقطه بزرگ و كوچك مي ش
پيغام specify scale factor or [Ref] ظاهر مي شود كه 
به معناي تعيين عدد مقياس است. اگر عدد وارد شده بزرگ تر 
ــد نقشه بزرگ تر و اگر عدد بين 1 تا 0 باشد نقشه  از يك باش

كوچك تر مي شود.
ــيمي را به يك  ــيء ترس چنان چه بخواهيم اندازة يك ش
ــيء  ــدازة معين تبديل نماييم (به طور مثال، اندازة يك ش ان
ــود) در مقابل پيغام  ــه 8 ميلي متر تبديل ش ــر ب از 5 ميلي مت
 Refrence گزينةspecify scale factor or [Ref] 

را انتخاب مي كنيم.
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 specify Refrence ــام ــه، پيغ ــن گزين ــا انتخاب اي ب
ــه معناي طول  ــود. اين پيغام ب ــر مي ش  <length<1 ظاه

ــت. پس از تعيين طول  ــيء قبل از تغيير مقياس اس حقيقي ش

 نماي روبه رو، نماي افقي و نماي جاني شكل زير را با مقياس 2:1 ترسيم كنيد.

ــود، كه  موردنظر، پيغام specify New lengh ظاهر مي ش
ــه معناي انتخاب طول جديد، يعني همان طول پس از تغيير  ب

مقياس است.

مترين 44
مترين 

ارزش يـابي پايان فصـل ارزش يـابي پايان فصـل 

مترين 55
مترين 

شكل18ـ 8

 اندازة عاليم الكتريكي ترسيم شده در فصل قبل را دو برابر كنيد.
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ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ  كاربرد دستور New را شرح دهيد.
ـ  براي باز كردن نقشه از كليدهاي تركيبي ..... استفاده مي شود. 2

ـ  كاربرد دستور move را توضيح دهيد. 3
ـ  تفاوت گزينه هاي f illet, chamfer در دستور Rectangle با دستور chamfer , f illet چيست؟ 4

ـ  براي فعال و غيرفعال كردن كمك رسم asnap از كدام كليد تابعي استفاده مي شود؟ 5
ـ  دستور Ellips را شرح دهيد. 6

ـ  تفاوت دستور single text , mtext چيست؟ 7
ـ  دستور copy را شرح دهيد. 8

ـ  دستور mirror را شرح دهيد. 9
10ـ  كدام دستور براي رسم موازي با يك شيء به كار مي رود؟

11ـ  گزينة Refrence در دستور مقياس چيست؟
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ساعات آموزش

جمععملینظری

١٣٤

برش
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برش ساده
ــت طوري باشند كه قسمت هاي داخلي  قطعات ممكن اس
ــه گردد، يعني وجود خط هاي نديد  آن ها موجب ابهام در نقش

در نقشه فهم آن را مشكل كند.
براي ساده تر كردن نقشه از ابزاري به نام «برش» استفاده 

مي كنيم.
ــه صورت فرضي به  ــام را ب ــت كه اجس برش : ابزاري اس

ــمت داخلي جسم ديده شود  دو نيم مي كند، به طوري كه قس
(شكل 1ـ 9).

هدف های رفتاریهدف های رفتاری  
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ  برش را تعريف كند.
2ــ  استثناهای برش را نام ببرد.

3ــ  انواع هاشور را نام ببرد.
4ــ  دستور Hatch را توضيح دهد.

5ــ  با اســـتفاده از دســـتور Hatch اجسام ساده را 
برش بزند.

شكل 1ـ 9
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ــرش به صورت فرضي  ــد، عمل ب همان طوري كه ذكر ش

انجام مي گيرد و اين برش در نمايي كه استفاده مي شود تأثيرگذار 

ــت. يعني  خواهد بود و تأثيري روي نماهاي ديگر نخواهد داش

نماهاي ديگر به صورت كامل ترسيم خواهند شد.

صفحه اي كه عمل برش را انجام مي دهد. صفحه اي فرضي 

ــوازي يكي از صفحات  ــاده م ــت و اين صفحه در برش س اس

تصوير P,H,V خواهد بود. اگر صفحة برش با صفحة تصوير 

ــير برش در نماي افقي نمايش  ــد مس روبه رو (V) موازي باش

داده مي شود و نماي روبه رو در برش ترسيم مي شود.

ــي (H) موازي  ــرش با صفحة تصوير افق *اگر صفحة ب

ــاي افقي در برش،  ــير برش در نماي روبه رو و نم ــد مس باش

ترسيم مي شود.

ــد  * اگر صفحة برش با صفحة تصوير نيم رخ موازي باش

ــير برش در نماي روبه رو و نماي جانبي در برش، ترسيم  مس

خواهد شد.

همان گونه كه در شكل 1ـ 9 مشاهده مي كنيد، اثر صفحة 

ــور1 مشخص مي شود و  ــيلة هاش برش در نماي روبه رو به وس

ــوند و خطوط نديدي  خطوط نديد به خطوط ديد تبديل مي ش

كه در مسير صفحة برش نباشند حذف مي شوند.

ــبيه نمود  هاشـور : صفحة برش را مي توان به يك راه تش

ــم)  ــم، اثر دندانه هاي اره روي آن (جس كه هنگام برش جس

ــه، اثردندانه ها با خطوط نازك مورب نمايش  مي ماند. در نقش

داده مي شود.

ــت و به خطوط اصلي  ــورْ 45 درجه اس معموًال زاوية هاش

تكيه مي كند. زماني كه دو قطعه روي هم باشند هاشور آن ها 

خالف جهت يكديگر انتخاب مي شوند.

براي هر جسمي هاشور مخصوص وجود دارد يا به عبارت 

ديگر از روي هاشور مي توان جنس قطعه را تشخيص داد.

ــل پيچ و مهره،  ــتاندارد مث اسـتثنائات برش : قطعات اس

ــتثناهاي  تيغه هاي تقويتي، قطعات توپر و محورها و... جزء اس

برش هستند يعني برش نمي خورند.

ـ 9 هاشورهاي مورد استفاده براي مواد مختلف  در شكل 2

را مشاهده مي كنيد.

Hatch  ـ1
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در هنگام برش به نكات زير توجه كنيد:
1ـ خطوط هاشور به خط اصلي تكيه مي كند.

ـ  داخلي هاشور خط نديد وجود ندارد. 2
ــمت هاي يك نما هاشورها بايد هم جهت  ـ  در تمام قس 3

باشند.
ـ  هاشور خط اصلي را قطع نمي كند. 4

ــور، با توجه به سطح بايد  ـ  فاصله هاي بين خطوط هاش 5

بين 1 تا 10 ميلي متر باشد.
ـ  هاشورها را با خط كمكي ترسيم نماييد. 6

ــداـ  انتهاي  ــيلة خط محور ابت ــرش را به وس ــير ب ـ  مس 7
ضخيم در نماي ديگر نمايش دهيد.

ــور  ــد تيغه هاي تقويتي هاش ــرش، مانن ــتثناهاي ب ـ  اس  8
ـ 9). نمي خورند (شكل 3

ـ 9 شكل 2

آن ها
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ـ 9 شكل 3

ـ 9). ـ  نام برش در زير نماي برش خورده نوشته مي شود (شكل 4 9

ـ 9 شكل 4
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Hatch دستور
command line : Hيا Hatch

menu: Draw/Hatch

toolbars: 

ــتور براي هاشور زدن نماي برش خورده به  اين دس
كار مي رود با اجراي اين دستور، پنجرة Hatch ظاهر 

ـ 9) مي شود. (شكل 6

ـ 9 شكل 5

ـ 9 شكل 6  
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ــت. در زير به  ــمت هاي مختلف اس اين پنجره داراي قس
شرح قسمت هاي مختلف آن مي پردازيم.

ــدة  ــمت نحوة تنظيم الگوي انتخاب ش ــن قس Type : اي

ــه گزينة  ــامل س ــور را به كاربر معرفي مي كند، كه ش از هاش
custom و user de�ned و perde�ned است.

ــور به كار  ــمت براي انتخاب نوع هاش Pattern: اين قس

ــور  ــي رود. اگر روي مثلث رو به پايين كليك كنيد نوع هاش م
ــد انتخاب كنيد و اگر روي عالمت  ــام آن مي تواني را از روي ن
ــور را از داخل پنجرة ظاهر  ؟؟؟كليك كنيد مي توانيد نوع هاش

ـ 9) شده انتخاب نماييد. (7

ـ 9 شكل 7

ــاي Ansi ـjso و...  ــور، روي زبانه ه ــراي انتخاب هاش ب
ــه به جنس قطعه،  ــور را با توج ــپس نوع هاش كليك كنيد. س

انتخاب و سپس روي ok كليك نماييد.
Angle : براي تعيين زاوية هاشور به كار مي رود.

ــته باشيد زاوية نشان داده شده در نمايه، الگوي  توجه داش

(swatch) را صفر در نظر مي گيرد.
ــد. زماني كه  ــان مي ده ــور را نش ــاس هاش Scale : مقي

ــود  ــود گزينة scale نيز ظاهر مي ش prede�ned انتخاب ش

كه مي توان بزرگي وكوچكي هاشور را با آن تعيين نمود.
ــة userde�ned انتخاب  ــه گزين ــي ك Specing : زمان

ــور  ــود و براي تعيين فاصلة بين خطوط هاش گردد فعال مي ش
به كار مي رود.

ـ 1 ميلي متر مورد استفاده  در رسم فني معموًال فاصلة بين 4
قرار مي گيرد.

Pick points : از اين گزينه براي انتخاب سطح موردنظر 

ــود. هنگامي كه روي اين  ــتفاده مي ش ــور زدن اس جهت هاش
ــود. شما  ــته مي ش گزينه كليك كنيد پنجره به طور موقت بس
ــطح موردنظر قرار دهيد و  ــانگر موس را روي س مي توانيد نش
ــطح به حالت انتخاب درمي آيد  كليك كنيد. در اين مرحله س
ــطح ديگري را انتخاب كنيد، مي توانيد  و چنان چه بخواهيد س
ــردن كليد  ــن عمل را ادامه دهيد. در غير اين صورت با فش اي
ــود. سپس روي زبانه  اينتر دوباره پنجرة Hatch ظاهر مي ش

ok كليك نماييد تا سطح، هاشور زده شود.

نكته : انتخاب به وسيله گزينة pick point زماني ممكن 
است كه سطح كامًال بسته باشد. اگر سطح بسته نباشد انتخاب 

امكان پذيرنيست.
ــن گزينه مي توان يك  ــتفاده از اي Select object:  با اس

ــزاي محصوركنندة آن برگزيد،  ــطح را از طريق انتخاب اج س
يعني تك تك اجزاي آن را انتخاب نمود.

نكته : اگر سطح محصور نباشد ممكن است بيرون سطح 
هم هاشور زده شود.

Inherit properties : با استفاده از اين گزينه مي توان 
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هاشوري با مشخصات هاشور موجود روي نقشه ايجاد نمود.
با انتخاب اين گزينه نشانگر ماوس به يك مربع انتخابگر 
ــپس روي هاشور از قبل ايجاد شده كليك  تبديل مي شود. س

ــطح ديگري را كه بايد هاشور زده  كنيد. آن گاه محدوده يا س
شود انتخاب كنيد. پس از انتخاب كليد enter را فشار دهيد 

و سپس روي (ok) كليك كنيد.

مترين 11
مترين 

ـ 9 مطلوب است ترسيم : از شكل 8
ــيم نماي جانبي  ـ  ترس 1ـ  نماي روبه رو (ديد نما) 2

ـ  ترسيم نماي افقي (در برش ساده) 3
مقياس 1:1

ـ 9 شكل 8

ـ 9 شكل 9

ـ 9 مطلوب است ترسيم : در شكل 9
1ـ  ترسيم نماي روبه رو در برش ساده

ـ  ترسيم نماي جانبي  2
ـ  ترسيم نماي افقي  3

مقياس 1:1

a=70mm

b=32mm

h=28mm

L=120mm

d=115mm
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ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ  برش را تعريف كنيد.
ـ  مسير برش را به وسيلة خط ... نمايش مي دهند. 2

ـ  ضخامت خطوط هاشور چه قدر است؟ 3
ـ  دستور Hatch را توضيح دهيد. 4

ـ  گزينة spacing چه زماني فعال مي شود؟ 5
ـ  تفاوت گزينة select object و pick point در چيست؟ 6

ـ  گزينة inherit properties چه كاربردي دارد؟ 7
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اندازه گذارى
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اندازه گذاري
ــم تنها به وسيلة ترسيم نماهاي آن كافي  معرفي يك جس
ــة بدون اندازه مبهم است، به  ــت. در خيلي از موارد نقش نيس
ــت.  ــه دانس ــوري كه مي توان اندازه گذاري را جزيي از نقش ط

جزيي كه نقشه بدون آن بي معناست. اندازه گذاري را مي توان 
ــتاندارد  ــتفاده از يك يكاي اس ــم با اس معرفي ابعاد يك جس

تعريف نمود.
ــط اندازه، فلش، عدد  ــامل خ اجزاي اندازه : يك اندازه ش

اندازه و خط رابط اندازه است. (1ـ  10)

خطوط اندازه و رابط اندازه بايد با ضخامت خطوط كمكي 
ترسيم شوند.

قواعد اندازه گذاري

1ـ   طول سهمي با ارتفاع اعداد اندازه برابر است، يعني اگر 
ــود طول فلش نيز 2/5  ــاع اعداد 2/5 ميلي متر انتخاب ش ارتف

ميلي متر است.
ـ   زاوية فلش بين 15 تاْ 30 انتخاب مي شود. 2

ـ   هيچ اندازه گذاري تكرار نمي شود. 3
ـ   نبايد هيچ قسمتي بدون اندازه گذاري باشد. 4

ــط و باالي خط اندازه قرار  ــه عدد اندازه در وس ـ   هميش 5

هدف های رفتاریهدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ  لزوم اندازه گذاری را تعريف كند.
2ـ ـ  عالمي  اندازه گذاری را طبق استاندارد شناسايی 

كند.
3ــ   دواير و قوس ها را در محيط اتوكد اندازه گذاری 

كند.

4ــ   قطعات چهارگوش و استوانه را در محيط اتوكد 
اندازه گذاری كند.

5ــ   تصاوير دو بعدی را در محيط اتوكد اندازه گذاری 
كند.

6  ـ ـ تنظيمات اندازه گذاری را شرح دهد.
7ــ   تنظيمات مربوط به اندازه گذاری را اجنام دهد.

خط رابط اندازه
عدد اندازه

خط اندازه فلش يا سهمى
شكل 1ـ  10



اندازه گذاری

٩١

ـ  10). مي گيرد (شكل 2
ــر از فلش بيش تر  ــك ميلي مت ــط در حدود ي ــط راب ـ   خ 6

مي شود.

ـ  10 شكل 2

ــل از اندازه هاي بزرگ تر قرار  ـ   اندازه هاي كوچك تر قب 7
ـ  10). مي گيرد (شكل 3

ـ  10 شكل 3

ــرف R قرار  ــره بعد از عدد ح ــعاع داي ــدد بيانگر ش ـ   ع   8
ـ   10). مي گيرد (شكل 4

ـ   10 شكل 4

ـ   براي نمايش قطر هميشه از عالمت ϕ استفاده مي شود  9
ـ  10). (شكل 5  

ـ  10 شكل 5

ــتفاده مي شود  10ـ   براي مقاطع مربعي از عالمت  اس
ـ  10). (شكل 6  

ـ  10 شكل 6  
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ـ  10).11ـ   در اندازه گذاري زوايا عدد اندازه طوري قرار مي گيرد  كه هميشه باالي خط اندازه باشد (شكل 7

ــت.  12ـ   فاصلة خط اندازه از خط اصلي 7/5 ميلي متر اس
فاصلة هر دو خط اندازه از يكديگر برابر 7/5 ميلي متر است.

ــهمي بيرون خط  ــاي كم تر از 7 ميلي متر س 14ـ   اندازه ه
رابط اندازه و عدد بين دو خط رابط اندازه قرار مي گيرد.

ــد خارج از  ــي براي عدد اندازه نباش ــر فضاي كاف 15ـ   اگ
خطوط رابط قرار داده مي شود.

16ـ   اگر فضاي كافي جهت سهمي نباشد به جاي سهمي 
از نقطة توپر استفاده مي شود.

ـ  10 شكل 7

ـ  10 شكل 8  
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اندازه گذاري در محيط اتوكد
 Dimension ــذار در محيط اتوكد از منوي براى اندازه گ
ــادى براي  ــتورهاى زي ــامل دس ــتفاده مي كنيم. اين منو ش اس
اندازه گذاري قسمت هاي مختلف، مى باشد. در اينجا دستورهايي 

كه كاربرد بيش تري دارند به اختصار شرح داده مي شوند.
Linear دستور

command : dimlinear 

menu: Dimension / Linear

toolbars: 

ــتور براي اندازه گذاري خطوط مستقيم (افقي و  از اين دس
ـ  10) عمودي) استفاده مي شود (9

ــود، كه به معناي  ــپس، پيغامي ظاهر مي ش انتخاب نماييد. س
انتخاب نقطه اي ديگر يعني محل قرار گرفتن خط رابط اندازة 
دوم است. پس از انتخاب نقطة دوم پيغام زير ظاهر مي شود:
Specify dimension line location or [mtext/

text…]

ــل قرار گرفتن خط  ــن مرحله مي توان با ماوس مح در اي
اندازه را تعيين نمود يا مي توان يكي از گزينه هاي دل خواه را، 
ــت، انتخاب نمود (كه  كه مربوط به تغييرات در عدد اندازه اس

به اختصار به آن مي پردازيم).
ــدازه را به صورت  ــن گزينه مي توان عدد ان ــا اي Text : ب

دستي وارد نمود يا هر متني را جاي عدد اندازه نوشت.
ــر زاويه قرار گرفتن عدد  ــن گزينه براي تغيي Angle : اي

اندازه به كار مى رود.
ــراي چرخاندن عدد اندازه  به كار  Rotate : اين گزينه ب

مى رود.
ــذاري گفته  ــه در قوانين اندازه گ ــان طوري ك نكتـه : هم
ــد، فاصلة خط اندازه تا خطي كه اندازه گذاري مي شود 7/5  ش
ميلي متر است. لذا با وارد كردن عدد 7/5 بدون نياز به ماوس، 

خط اندازه در فاصلة 7/5 ميلي متر قرار مي گيرد.
نكته : چنان چه خطي اندازه گذاري نموديد، سهمي و عدد 

ــهمي ديده  اندازه فقط به صورت يك خط بود (يعني عدد و س
 Dimstyle نشد)، بايد اندازة سهمي و عدد اندازه را از طريق

بزرگ تر نماييد.
Aligned دستور

command line : dimalined

menu Dimension /Aligned

toolbars: 

ـ  10 شكل 9

نكته : براي اندازه گذاري حتمًا osnap را فعال نماييد.
با اجراي اين دستور پيغام زير ظاهر مي شود:

specify �rst extension line orgin or 

<select object>

ــه به عنوان محل  ــه معناي انتخاب يك نقط ــن پيغام ب اي
قرارگرفتن اولين خط رابط اندازه، يعني نقطة ابتدايي يا انتهايي 

خط است كه بايد اندازه گذاري شود.
ــردن Enter نشانگر  ــما مي توانيد بافش در اين مرحله ش
ماوس را به حالت انتخابگر درآورده و خط موردنظر را انتخاب 
ــة انتهايي خط را  ــن صورت، يكي از دو نقط ــد. در غير اي كني
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اين دستور براي اندازه گذاري خطوط مورب به كارمي رود. 
 linear طريقة اندازه گذاري با اين دستور دقيقًا همانند دستور

است.
نكته : اگر يك خط مورب را با دستور linear اندازه گذاري 
ــط را اندازه گذاري  ــر خ ــد فاصلة افقي يا عمودي دو س نمايي

مي كند.
Radius دستور

command line : dimradius

menu : Dimenstion /radius

toolbars: 

ــتور براي اندازه گيري دايره و قوس براساس شعاع  اين دس
به كار مي رود. اين اندازه گذاري شامل يك خط اندازه است با 

سهمي، كه حرف R قبل از عدد اندازة آن درج شده است.
ــه معناي انتخاب قوس يا  ــتور، پيغامي ب با اجراي اين دس
دايرة مورد نظر ظاهر مي شود. در اين مرحله نشانگر ماوس را، 
كه به صورت مربع انتخابگر درآمده است، روي قوس يا دايره 
ــود  قرار داده و كليك كنيد. در اين صورت پيغامي ظاهر مي ش
ــه بايد محل قرارگرفتن خط اندازه را تعيين كنيد. خط اندازه  ك

مي تواند داخل يا خارج قوس باشد. (شكل 10ـ  10)

Diameter دستور
command line : dimdiameter

menu: Dimension /diameter

toolbars: 

ــتور براي اندازه گذاري قطر دايره ها به كار مي رود.  اين دس
شيوة كار با اين دستور دقيقًا همانند دستور، Radius است.

در اين روش خط اندازه به همراه يك عدد اندازه (كه قبل از 
آن عالمت « ∅» آمده و به معناي قطر است قرار مي گيرد.

نكتـه : براي اندازه گذاري قطر استوانه در نماي روبه رو يا 
 linear ــتطيل است) بايد از دستور جانبي (كه به صورت مس

ــود. فقط قبل از قراردادن خط اندازه حرف t را  ــتفاده مي ش اس
وارد كنيد. در اين صورت با درجه عبارت (c٪٪) و عدد اندازه، 

قطر استوانة آن را اندازه گذاري مي كند.
Angular دستور

command line : dimangular

menu : Dimension / angular

toolbars : 

ــذاري زاوية بين دو خط و كمان  ــتور براي اندازه گ اين دس
 select ــود، پيغام ــتور اجرا ش به كار مي رود. هنگامي كه دس
ــود كه به معناي  arc,circle,line or <…> ظاهر مي ش

شكل 10ـ  10
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انتخاب قوس، دايره يا خط است با اين دستور، نشانگر ماوس 
به صورت مربع انتخابگر درمي آيد و مي توان اجزاي مورد نظر 
 linear ــتور ــتور دقيقًا همانند دس را انتخاب نمود. ادامة دس

است.
تنظيمات اندازه گذاري 

  style ــتور ــراي تغيير تنظيمات اندازه گذاري بايد از دس ب
ــترده اي  ــيار گس ــتور تنظيمات بس ــتفاده نمود. با اين دس اس
ــمت از اين تنظيمات  ــت. در اين بخش دو قس امكان پذير اس

را شرح مي دهيم.

style دستور
command line : D

menu :   Dimension /style

              Format/Dimstyle

toolbars:  

 Dimension و format ــوي ــتور در دو من ــن دس اي
منظور شده است و براي تعيين و تعريف سبك اندازه گذاري و 

تغيير در سبك اندازه گذاري به كار مي رود.
با اجراي اين دستور، پنجرة شكل 11ـ  10 ظاهر مي شود.

در سمت چپ پنجره نام سبك هاي موجود قرار دارد.
 modify كافي است سبك موجود را انتخاب و روي گزينة

كليك كنيد. تا پنجرة جديد باز شود.
ــده روي زبانة  ــد از پنجرة باز ش ــه مي تواني ــن مرحل در اي
symbols and Arrows كليك كنيد و اندازة سهمي را در 

شكل 11ـ  10

قسمت Arrow size تغيير دهيد. در صورت استفاده از كاغذ 
A4 بهتر است براي تغيير اندازة 2/5 ميلي متر تعيين شود.

ــدازه، روي زبانة text كليك  براي تغيير و تنظيم متن ان
كنيد تا پنجرة شكل 12ـ  10 بازشود.

جهت قرارگرفتن اعداد در همة حاالت افقي باشد.
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طبق استاندارد Iso باشد.تابع خط اندازه باشد

 (Iso) ــتاندارد ايزو ــذاري بايد طبق اس ــات اندازه گ تنظيم
انجام پذيرد.

 primary ــمت ــار به قس ــراي تنظيم اعداد بعد از اعش ب
ــمت precision را روي اعشار دل خواه  units برويد و قس

شكل 12ـ  10

تنظيم نماييد.
ــاري، چنان چه عدد  نكته : بعد از تنظيم ارقام بعد از اعش
ــارآن را صفر نمايش مي دهد.  ــاري باشد اعش اندازه بدون اعش
براي حذف صفرهاي غيرمؤثر گزينة traling را فعال نماييد.



اندازه گذاری

٩٧

مترين 11
مترين 

از دو نماي داده شده مطلوب است ترسيم:
1ـ   نماي روبه رو در برش 
ـ   نماي جانبي در برش  2

شكل 13ـ  10

ـ   نماي افقي  3
ـ   اندازه گذاري كامل  4

مقياس 1:1

مترين 22
مترين 

نقشه هاي ترسيم شده در فصل هاي قبلي را به طور كامل اندازه گذاري كنيد.
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ارزش يـابي پايان فصـل

1ـ   اندازه گذاري را تعريف كنيد.
ـ   قواعد اندازه گذاري را نام ببريد. 2

ـ   جهت نماش قطر، مقطع مربعي و شعاع دايره چه عاليمي مناسب است؟ 3
ـ   طول سهمي اندازه گذاري چند ميلي متر است؟ 4

ـ   دستور Linear را توضيح دهيد. 5

ـ   دستور Aligned را شرح دهيد. 6
ـ   دستور Radius را توضيح دهيد. 7

ـ   دستور diameter را توضيح دهيد. 8
ـ   كاربرد Dimstyle را بنويسيد. 9
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ترسيم تصوير
 مجسم



فصل یازدهم

100

ترسیم تصویر مجسم
تصویر مجســم نوعی تصویر است كه جســم را با تمام 
ابعــادش نمایش می دهــد. در این نوع تصویــر اطالعات به 
صورت كلی و ســریع بــه بیننده منتقل می شــود. لذا برای 

هركس قابل درك است.
تصاویر مجســم انواع مختلفی دارند. در این قســمت به 

نوعی تصویر مجسم قائم، به نام »ایزومتریك« می پردازیم.

تصویر مجسم ایزومتریك
این تصویر مجسم دارای ســه محور عمود بر هم است. 
محور y,x با راستای افقی، زاویۀ 30 درجه دارند و محور zها 

عمود بر راستای این دو محور است.
زاویۀْ 30 درجه می تواند زیر خط افقی هم باشد.

برای ترسیم تصویر مجسم ایزومتریك ابتدا مكعب جسم 
را به صورت كمكی ترسیم می كنیم. برای ترسیم مكعب روی 
كاغــذ می توانید از خط كش تی و گونیای 30 درجه اســتفاده 

ـ  11( نمایید. )شكل 3

هدف های رفتاری 

پسازپایاناینفصلازهنرجوانتظارمیرود:
1ــمنایمجسمراتعریفکند.

2ــمنایمجسمایزومتریکراشرحدهد.
3ــمنایمجسمایزومتریکقطعاتسادهرابوسیله

ابزاردستیترسیمکند.

4ــمنایمجسمایزومتریکقطعاتسادهرادر
محیطاتوکدترسیمکند.

5ــدستورplotراشرحدهد.
6ــتنظیماتمربوطبهپنجرهplotرااجنامدهد.
7ــنقشههایترسیمشدهرارویکاغذچاپکند.

8ــنقشههایترسیمشدهرابهیکفایلpdfتبدیلکند.

ـ  11 شكل 1

ـ  11 شكل 2



ترسيم تصوير مجسم
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ــتور  ــب در محيط اتوكد، ابتدا دس ــيم اين مكع براى ترس
Dra�ing setting را از منوى tools اجرا نماييد تا پنجرة 

آن ظاهر شود.
در زبانة snap and grid گزينة Isometric snap را 
فعال نماييد. سپس از زبانة polar tracking زاويه را روى 

30 درجه تنظيم كنيد.
پس از فعال كردن polar ، نمايش راستاى محورها روى 
ــم  ــتفاده از كليد F8 كمك رس ــه قرار مى گيرد. با اس 30 درج

ortho را فعال كنيد.

 Isoplane صفحة نمايش را روى F5 ــردن كليد با فش
ــيم صفحة زيرى مكعب، دوباره  ــرار دهيد. پس از ترس top ق

 Isoplane Right را بفشاريد و صفحة نمايش را روى F5
ــيم نماييد با  ــمت راست را ترس ــپس، صفحة س قرار دهيد. س
ــمت چپ مكعب را نيز ترسيم  ــتفاده از كليد F5 صفحة س اس

كنيد. پس از ترسيم، مكعب خطوط اضافى را به وسيلة دستور 
trim حذف كنيد.

با توجه به نماهاى موجود، روى سطوح مكعب قسمت هاى 
نماها را ترسيم كنيد. سپس با متصل كردن خطوط به يكديگر 

ـ  11). تصوير مجسم به دست خواهد آمد (شكل 4

ـ  11 شكل 3
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ــود دارد. به  ــم وج ــيم تصوير مجس روش ديگرى براى ترس
 Isoplane ــة ــاى افقى را روى صفح ــن ترتيب كه ابتدا نم اي
ــپس، با توجه به نماى روبه رو و جانبى  ــيم مى كنيم. س top ترس

شكل 4ـ11

شكل 5ـ11

قسمت هاى مختلف نماى افقى را ارتفاع مى دهيم تا قطعه شكل 
ـ  11). گيرد (شكل 5
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ــيار  ــد با اين روش بس ــيم در محيط اتوك توجـه : ترس
ــمت هاى نماى افقى را  ــان خواهد بود، يعنى مى توان قس آس
 trim ــتور ــپس با دس ــخص كپى كنيم و س در ارتفاعات مش
ــم ترسيم شود. شكل  اضافات را قطع مى كنيم تا تصوير مجس
ــم را در چهار مرحله  ــيم يك تصوير مجس ـ  11، روش ترس   6

نمايش مى دهد.
مرحلة 1: ابتدا به وسيلة كليد F5 وضعيت صفحه نمايش را 

روى Isoplane top قرار دهيد و نماى افقى را ترسيم كنيد.
مرحلـة 2: بناى افقى را با توجه به ارتفاع در نماى روبه رو 

در ارتفاع z1 و z2 كپى كنيد (رنگ قرمز).
مرحلة 3: به وسيلة خطوط عمودى تصوير افقى را به هم 

متصل كنيد (سبز).
مرحلة 4: خطوط چهارم و قسمت هاى اضافى را به وسيلة 

دستور trim و Erase حذف كنيد.

مرحله (1)

مرحله (3) مرحله (4)

مرحله (2)

ـ  11 شكل 6

نكته : براى ترسيم دايره در ايزومتريك مى توانيد ازدستور 
Ellips استفاده نماييد.
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مترين 11
مترين 

 تصاوير مجسم هاى داده شده در شكل 7ـ11 را در محيط اتوكد ترسيم نماييد.

ـ  11 شكل 7
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مترين 22
مترين 

ـ  11 براى دو نماى داده شده تصوير مجسم ترسيم كنيد. در تصوير شكل 8  

چاپ نقشه
plotدستور

command line : plot يا ctrl+p

menu : �le/plot

toolbars: 

ـ  11 شكل 8  

ــتور براى چاپ نقشه به كار مى رود. با اجراى اين  اين دس
ـ  11 ظاهر مى شود. همان طورى كه  ــكل 9 دستور، پنجرة ش
مشاهده مى كنيد، اين بخش داراى قسمت هاى مختلفى است 

ـ  11). كه در ادامه به توضيح آن ها مى پردازيم (شكل 9
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Printer/polatr : اين قسمت براى انتخاب و تنظيم 

ــك كنيد و از  ــى رود. روى زبانة Name كلي ــر به كار م پالت
ليست باز شده پالتر يا پرينتر متصل به رايانه را انتخاب كنيد. 
 properties ــر روى گزينة ــراى تنظيمات مربوط به پالت ب
ــپس تنظيمات  ــود. س كليك كنيد تا پنجرة تنظيم پالتر باز ش

مربوطه را انجام دهيد.
ــه به جاى چاپ روى كاغذ،  نكته : چنان چه بخواهيم نقش
ــورت فايل pdf درآيد، به جاى انتخاب پالتر متصل به  به ص

رايانه، گزينة DWG to pdf را كليك مى كنيم.
ــن گزينه براى تعيين اندازه  كاغذ كه  Paper size : اي
ــالت صورت مى گيرد، به كار مى رود (به طور مثال  روى آن پ

A3 ،A4 و ...).

ــخه ها  ــراى تعيين تعداد نس Number of copies : ب

پالت به كار مى رود.
ــه  ــطح يا فضايى كه نقش Plot area : براى انتخاب س

ــى رود. اگر روى زبانة ؟؟ كليك  ــرار مى گيرد، به كار م درآن ق

كنيم ليستى باز مى شود كه شامل گزينة زير است:
Display : سطحى كه روى صفحه نمايش است پالت 

گرفته مى شود.
ــود به  ــه بايد پالت گرفته ش ــطحى ك Windows : س

وسيلة پنجره  ماوس انتخاب مى شود.
ــيم استفاده  Extend : كل فضايى كه تاكنون براى ترس

شده است پالت مى گيرد.
ــوان ابعاد كاغذ  ــده به عن ــاى تعريف ش Limits : از فض

استاندارد، پالت مى گيرد.
ــه طور دل خواه  ــت، زيرا ب ــن گزينه window اس بهتري

مى توان هر قسمت از فضاى ترسيمى را پالت بگيريد.
ــز كاغذ منطق  ــه را با مرك ــز نقش Center plot : مرك

مى كند.
Plotscale : براى انتخاب مقياس نقشه به كار مى رود.

ــه كه  ــاب اين گزينه كل نقش ــا انتخ Fit to paper : ب

ــده  ــود، در صفحة كاغذ چاپ ش ــالت گرفته ش ــت پ قرار اس

شكل 9ـ11
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مترين
نقشه هاى كشيده شدة فصل 11 را پرينت نماييد.مترين

قرارمى گيرد.
ــراى انتخاب جهت  Drawing oriention : از آن ب

ــى يا عمودى  ــوان كاغذ را افق ــود. مى ت ــتفاده مى ش كاغذ اس
انتخاب نمود. پس از انتخاب، روى گزينة preview كليك 
ــة نمايش مجدداً  ــده را روى صفح ــطح انتخاب ش كنيد تا س

بازبينى نماييد.
ــس از تنظيم تمام موارد، مى توانيد Ok كليك نماييد تا  پ

نقشه پالت گرفته شود.

نكته : چنان چه بخواهيد مشخصات پالت نقشة جديد با نقشة 
پرينت گرفته شده يكى باشد، در قسمت page stup روى زبانة 
ــت آن و هم چنين گزينة previos كليك نماييد تا  ــمت راس قس

تمام مشخصات نقشة قبلى به نقشه جديد منتقل شود.
ــد، پنجره  ــاهده مى كني ــكل مش همان طورى كه در ش
داراى قسمت هاى زيادى است كه به طور اختصار به آن ها 

پرداخته شد.
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ترسيم پالن
 ساختمان
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1 و ...  1,
100 50

در نقشه هاى اجرايى پالن ها را با مقياس 
ترسيم مى كنند.

براى هر طبقه بايد پالن مجزا تهيه كرد، مگر در طبقاتى 
ــاختمان هاى چند طبقه  ــابه دارند. مانند س كه پالن كامًال مش
ــابه فقط يك پالن ترسيم  كه در اين صورت براى طبقات مش

مى كنند. اين گونه پالن ها را پالن نمونه (تيپ) مى نامند.

1ـ12 انواع نقشه ها
ــاختمانى را به سه دستة اصلى  ــه هاى س به طور كلى نقش

تقسيم كرده اند:
طرح هاى اوليه، نقشه هاى اجرايى و نقشه هاى تأسيسات.  
ــيم شد، نقشه هاى اجرايى  پس از اين كه طرح هاى اوليه ترس

را تهيه مى نمايند.
مهم ترين نقشه هاى اجرايى بدين قرارند:

1ـ پالن ها (سطح مقطع ها).
2ـ برش هاى عمودى.

3ـ نماها.
4ـ جزئيات1(دتايل ها).

ــه ها را بيان  ــخصات هر كدام از نقش به طور خالصه مش
مى كنيم و به تفصيل شيوة ترسيم آن را شرح مى دهيم:

1ـ1ـ12 پالن ها:

ــت از يك برش فرضى  ــطح مقطع عبارت اس پالن يا س
ــاختمان از آن  ــخصات س ــى از ارتفاعى كه بيش ترين مش افق

ارتفاع ديده و ترسيم شوند (شكل 1ـ12).

هدف های رفتاری هدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ   مفهوم پالن ساختمان را توضيح دهد.
2ــ   عالمي موجود در پالن ساختمان را بيان كند.

3ــ  اندازه گذاری روی پالن ســـاختمان را تشخيص 
دهد.

4ــ   پالن يك ساختمان يك طبقه را رسم منايد.

بالف

Details   ـ1

شكل 1ـ12

2ـ1ـ12 برش هاى عمودى:

برش عمودى نيز يك برش فرضى عمودى است. در اين 
ــود محل برش و جهت ديد برش طورى  ــعى مى ش جا نيز س
ــخصات، ديده و ترسيم شود  ــود كه بيش ترين مش انتخاب ش

(شكل هاى 2ـ12، 3ـ12).
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ــاب مى كنند كه پله ها  ــرش را چنان انتخ معموًال محل ب
حتمًا در آن مشخص شود.

ــاختمان را  ــمت هاى مختلف س ــرش فقط ارتفاع قس در ب
اندازه گذارى مى كنند. مهم  ترين اندازه ها در برش، اندازة ارتفاع 
ــقف، اندازة ارتفاع درها و پنجره ها، دست انداز  طبقات، قطر س

پشت بام، عمق فونداسيون1 و نظاير آن است.

برش عمودى

برش عمودى فرضى BـB (عرضى)

شكل 3ـ12شكل 2ـ12

ـ  1   Foundation

3ـ1ـ12ـ نماها :

ــكل ظاهرى و خارجى  ــان دهندة ش ــاختمان نش نماى س
ــمالى، جنوبى، شرقى و  ــت. چهار نماى ش ــاختمان اس يك س
ــاختمان مى شناسيم. نماها را  غربى را تحت عنوان نماهاى س

اندازه گذارى نمى كنند (شكل 4ـ12).

شكل 4ـ12

ــد چنين فرض  ــاختمان باي ــيم نماى يك س ــراى ترس ب
ــيم  ــتاده ايم و در آن صورت ترس ــرد كه در مقابل نما ايس ك
ــود. براى تجسم بهتر قسمت هاى  نماى ظاهرى انجام مى ش

ــاختمان، در نما با سايه اى كه مشخص مى كنند  پيش آمدى س
قاعدتًا روى قسمت ديگر مى افتد (سايه مى زنند).
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4ـ1ـ12  جزييات (دتايل ها):

ــه هاى اجرايى را چنان چه اشاره شد با مقياس  چون نقش
ــيم مى كنند نمى توان مشخصات يك قسمت را آن  1 ترس

50
ــيم كرد. براى اين كه بتوانيم مشخصات و  چنان كه بايد ترس

ــكل كامل آن يك قسمت را دقيقًا بيان كنيم از نقشه هايى  ش
1
1

1 و حتى گاه با مقياس 
10

ــا  1 ي
20

ــه معموًال با مقياس ك
ــتفاده مى كنيم. اين گونه نقشه ها را نقشة  ترسيم مى شوند اس

جزييات يا دتايل مى گويند (شكل هاى5ـ12، 6ـ12).

شكل 5ـ12

شكل 6ـ12

مثًال در كف سازى يك ساختمان مايل هستيم دقيقًا وضع 
ــيمان و بتون ضعيف و  ــازى را كه موزاييك و مالت س كف س
سنگ شكسته تشكيل شده است مشخص كنيم. بديهى است 
ــت  ــانتى متر اس كه قطر مالت يا موزاييك را كه حداكثر 3 س

1 به سادگى 
10

1 كشيد، بلكه با مقياس
50

نمى توان با مقياس 

ــه اى را كه از  ــيم كرد. در اين صورت نقش مى توان آن را ترس

وضعيت فوق مى كشيم دتايل مى ناميم.
همچنين نقشه هاى اجرايى درها، پنجره ها، نرده ها، اتصال 
ــه هاى دتايل  ــر آن را فقط مى توان با نقش ــا و نظاي تيرآهن ه

ترسيم نمود.

2ـ12 ترسيم پالن و برش 
ــوط به پالن و برش هاى  ــكل هاى 5 ـ12، 6  ـ12 مرب ش
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مترين 
مترين 

(AـA) و (BـB)  ساختمان كيوسك ساده است.
ــاهده مى كنيد اگر سطح هاشور خوردة برش  چنان چه مش
ــيده ايم (شكل  ــاختمان را كش ــيم كنيم پالن س افقى را ترس

5ـ12).

ــمت  ــيم و قس ــن اگر خطوط ايزومتريك را بكش همچني
هاشور خوردة برش ها را ترسيم كنيم، برش هاى عمودى يك 

ساختمان را كشيده ايم (7ـ12).

ــكل هاى 8  ـ12و 9ـ12 را عينًا ترسيم نماييد. از كاغذ «DIN A4» استفاده كنيد. كاغذ را طورى تقسيم كنيد  ش
كه ديد كلى صفحه مناسب باشد. قبًال تمام شكل ها را با خط كمكى بكشيد و پس از آگاهى از درستى شكل، خطوط 
را تقويت كنيد. ابتدا خطوط افقى و بعد خطوط عمودى را بكشيد. اعداد را بين دو خط كمكى بنويسيد، قطر خطوط را 
ــيم كنيد. با دقت و تميز بكشيد. هاشورها  ــيده ايد در حد قطر خود ترس رعايت كنيد و هر خط را چنان چه خوانده و كش

را ظريف و مرتب بزنيد.

شكل 4ـ12
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مترين 
مترين 

شكل 8  ـ12
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مترين 
مترين 

اتاق نشيمن
آشپزخانه

اتاق ناهارخورى

توالتهال

حمام

اتاق خواب اتاق خواب اتاق خواب

شكل 9ـ12
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3ـ12 اندازه گذارى پالن
به طورى كه  اشاره شد پالن يكى از مهم ترين نقشه هاى 
ــاختمان است و نيز يكى از مهم ترين اجزاى ترسيم  اجرايى س

پالن اندازه گذارى آن به شمار مى آيد.
ــذارى ناقص اجراى  ــا اندازه گ ــذارى ي ــتباه در اندازه گ اش

ساختمان را با مشكالت فراوان روبه رو خواهد ساخت.
ــت از اين كه «هيچ  يك هدف از اندازه گذارى عبارت اس
ــه اندازه گيرى و يا  ــرا از روى نقش ــد هنگام اج ــدازه اى نباي ان

محاسبه شود».
با توجه به مراتب ياد شده روش اندازه گيرى صحيح پالن 

را متذكر مى شويم:
ــا و فواصل بين  ــر ديواره ــتون اول مخصوص قط 1ـ س
ــكونى و تقسيمات يك پالن  ــت كه فضاهاى مس ديوارها اس

را مشخص مى كند.
2ـ ستون دوم 

مخصوص جرزها و فواصل جرزها، درها و پنجره ها.
3ـ ستون سوم اندازه پشت تا پشت نقشه است.

ــه پنجره نداشت از  ــت چنان چه يك طرف نقش بديهى اس
ستون دوم صرف نظر مى كنيم و در اين صورت فقط دو ستون 

خواهيم داشت.
ــت كه جمع  ــذارى در اين اس ــن روش اندازه گ ــن اي حس
اندازه هاى هر ستون با جمع اندازه هاى ستون ديگر برابر است 
ــتباهى رخ داده باشد اين  ــبة اندازه ها اش و چنان چه در محاس
اشتباه در هنگام ترسيم پيدا مى شود. بدين معنى كه هر ستون 
ــتون ديگر محاسبه مى شود و جمع آن ها بايد با هم  از روى س

برابر باشد.
بعضى از اندازه ها را اگر در خارج نقشه اندازه گذارى نماييم 

ــكل مى شود. اين گونه اندازه ها را در محل  خواندن نقشه مش
ــكل 11ـ12 در  ــيم. نمونة چنين اندازه اى در ش خود مى نويس
ــدازة ديوارهاى دودكش،  ــز ابعاد و ان ــپزخانه (2/5m) و ني آش
همچنين اندازة كف پله ها و اندازه هاى تراس هر يك در محل 

خود نوشته شده است.
انـدازة مركـب : هر گاه بخواهيم عرض و ارتفاع را با هم 

ــان دهيم هميشه عرض را در روى خط و ارتفاع را در زير  نش
عرض
ارتفاع

خط مى نويسيم:

ــرض پنجرة  ــد اندازة ع ــتون دوم مى بيني ــه در س چنان چ
ــپزخانه 2/28m و اندازة ارتفاع آن 1/40m نوشته شده و  آش
ــده  پنجرة اتاق با عرض m 36/3و ارتفاع 1/50m منظور ش
ــده است، يعنى  ــته ش 100 نوش

220
و در مورد درهاى ورودى نيز 

ــاوى است با يك متر و ارتفاع در مساوى است  عرض در مس
.2/2m با

1ـ3ـ12 دست انداز پنجره ها:

ــت از كف تمام شدة اتاق تا  ــت انداز پنجره  عبارت اس دس
ــف پنجره، يعنى ارتفاع ديوارى كه از كف اتاق تا زير پنجره  ك

ساخته مى شود.
ــت انداز از عالمت استاندارد  ــان دادن ارتفاع دس براى نش
ــره در مقابل واژة  ــم يا زير هر پنج ــتفاده مى كني O.K.B اس

دست انداز ارتفاع آن را مى نويسيم.
ــام پنجره هاى يك  ــت انداز از تم ــم كه ارتفاع دس مى داني
ــاختمان كه  ــت، مثًال در همين س ــاختمان با هم برابر نيس س
ــت سه نوع ارتفاع  ــاختمان ييالقى سادة يك اتاقه اس يك س
 ،70cm دست انداز پيش بينى شده است. دست انداز پنجرة اتاق
ــت انداز پنجرة آشپزخانه 80cm و دست انداز پنجرة توالت  دس
ــر نيز به مراتب بيش تر  ــاختمان هاى بزرگ ت 130cm و در س
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است. حال اگر ما اين اندازه را ننويسيم از كجا بايد فهميد كه 
ارتفاع دست انداز پنجره هاى مختلف چه قدر است؟

ــة برش – در صورتى كه خط برش  ــت از  نقش بديهى اس
ــد – مى توان ارتفاع دست انداز پنجره را  از پنجره گذشته باش
ــت آورد، اما نبايد فراموش كرد كه ما از ساختمان يك  به دس
ــت  ــيم و در اين برش ها ممكن اس يا حداكثر دو برش مى كش
ــاختمان  ــره را ببينيم؛ در حالى كه هر س ــر 2 يا 3 پنج حداكث
ــت اندازهاى مختلف  ــش از 10 پنجره با دس ــت بي ممكن اس
ــد؛ بنابراين تنها راه اين است كه ارتفاع دست انداز  ــته باش داش

هر پنجره را زير همان پنجره بنويسيم.
2ـ3ـ12 جهت باز و بسته شدن در:

نشان دادن جهت باز و بسته شدن در، در پالن نيز داراى 
اهميت فراوانى است.

ــه هاى  ــات بايد نقش ــه هاى تأسيس ــم كه در نقش مى داني
ــخص شود. اگر جهت باز و  ــى برق ساختمان نيز مش سيم كش
ــا كه در هنگام ترسيم  ــته شدن در را نشان ندهيم چه بس بس
ــكال شويم، زيرا كليد روشنايى  نقشه هاى سيم كشى دچار اش
ــد. پس بايد معلوم شود كه در به كدام  برق نبايد پشت درباش

جهت باز مى شود تا محل درست كليد برق پيش بينى شود.
يكى ديگر از مواردى كه جهت باز و بسته شدن در اهميت 
ــت كه بايد مشخص شود كه در هنگام باز شدن  دارد اين اس
چه مقدار از فضاى اتاق را مى گيرد. اين مسئله در دستشويى ها 
كه خود به خود داراى فضاى كوچكى است، اهميت بيش ترى 
ــيم دقيقًا قوسى را كه  ــه بكش ــدن را در نقش دارد. وقتى باز ش
ــخص مى گردد و در  ــاد مى كند مش ــدن ايج در هنگام باز ش
ــويى را طورى پيش بينى  ــت كه محل دست ش اين صورت اس

مى كنيم كه در هنگام باز شدن با آن برخورد نكند.

ــته شدن، به حركت ما هنگام  ــان دادن جهت باز و بس نش
داخل و خارج شدن و مبلمان و فضاى مربوط بستگى دارد.

ــپزخانه مشخص شده و  فرض كنيم در پالن، محل در آش
وسايل آشپزخانه مانند اجاق گاز، ظرف شويى، يخچال و ديگر 
ــپزخانه پيش بينى شده است  ــمت چپ آش ــايل همه در س وس
ــمتى كه دودكش قرار دارد). با توجه به اين  (براى مثال در س
ــت كه رفت و آمد به اين آشپزخانه هميشه به  وضع بديهى اس
ــپزخانه صورت مى گيرد. حال، اگر عكس اين  ــمت چپ آش س
ــد نقشه كامًال غلط خواهد بود، زيرا ما هر بار كه به  جهت باش
ــپزخانه وارد يا خارج مى شويم مى بايست دور در بگرديم و  آش
در، هميشه مانعى براى ورود و خروج به آشپزخانه خواهد بود، 
اما در وضع پيش بينى شده، يعنى سمت چپ، جهت باز و بسته 
ــدن در كامًال درست است، زيرا به محض اين كه در قدرى  ش
باز شود مى توانيم بدون اين كه آن را دور بزنيم وارد آشپزخانه 

بشويم، و هنگام خروج نيز به همين سادگى خارج شويم.

قوسى كه در هنگام بازشدن 
در در حالت باز شده طى مى كند 

در در حالت باز شده 
جهت در 

ــدن در بايد چنان باشد كه  بعضى معتقدند كه وضع باز ش
ــه دست راست دست گيره را به حركت درآورد. اين امر  هميش

شكل 10ـ12
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ــت، زيرا به فرض قبول آن، اگر دست گيرة  چندان منطقى نيس
ــدن با دست  ــخص هنگام وارد ش ــد كه ش در اتاق چنان باش
ــت گيره را بگيرد، به عكس هنگام خارج شدن به  ــت دس راس
ــت چپ بايد عمل دست راست را انجام دهد. پس  اجبار با دس
ــت گيره چندان تأثيرى در اين وضع  ــت بودن دس چپ يا راس
ــدن در اهميت دارد  ــته ش ندارد، بلكه آنچه در جهت باز و بس

همان نكاتى است كه بدان اشاره شد.
3ـ3ـ12 درها در پالن:

ــيلة در به هم مربوط  ــه بين دو فضايى كه به وس چنان چ
ــطح وجود داشته باشد يا در آستانه باشد،  مى شوند اختالف س
ــيم مى شود. در غير اين  بين در گاهى در يك خط نازك ترس
ــده هم سطح باشند يا  صورت، يعنى چنانچه دو فضاى ياد ش

در بدون آستانه باشد بدون خط نشان داده مى شود.
4ـ3ـ12 پنجره در پالن:

ــيم شود پنجره را با  1 ترس
100

ــه با مقياس چنان چه نقش

ــان مى دهند  1 با دو خط نازك نش
50

ــاس ــك خط و با مقي ي

ــند. خطوط  ــته باش كه حداكثر يك ميلى متر از هم فاصله داش
ــخص كنندة لبة دست انداز است  خارجى و داخلى ديوار كه مش
1 و 

10
ــود، اما در مقياس هاى  ــيم مى ش نيز با خط نازك ترس

خود پنجره را نيز ترسيم مى نمايند. 1
20

5ـ3ـ12 پله در پالن:

ــف پله ها را  ــيم فقط ك ــى كه در پالن پله مى كش هنگام
ــيم پله در پالنـ  افزون بر تعداد  مى بينيم. آن چه بايد در ترس
پله ـ در نظر داشت جهت پله، معنى شروع و اختتام آن است. 
به ديگرسخن، بايد مشخص كنيم پله از كجا شروع و به كجا  

ختم مى شود.
ــط عرض پله  ــد پله، خطى در وس ــان دادن چن براى نش
ــيم كه آن را خط مسير مى ناميم. بايد توجه داشت كه  مى كش
ــود، از  ــروع و به آخرين پله ختم مى ش اين خط با اولين پله ش
اين رو شروع آن را با يك دايره كوچك توپر، و پايان آن را با 
ــان مى دهيم. شروع پله را مى توان با ترسيم دو  يك فلش نش
خط كوتاه موازى با خط مسير نيز نشان داد. شروع پله هميشه 
در پايين و اختتام پله در باال قرار مى گيرد. بايد توجه داشت كه 

خط مسير را نازك مى كشند.

شكل 11ـ12

شكل 12ـ12

6ـ3ـ12 عالمت شمال در پالن :

ــبت به  ــاختمان را نس ــمال وضع و موقعيت س عالمت ش
ــمال نشان مى دهد. شكل استاندارد شده و مشخصى براى  ش
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اين عالمت وجود ندارد. فقط بايد سعى كرد اندازة آن متناسب 
با اندازة نقشه باشد و جهت شمال كامًال واضح و دقيق نشان 
داده شود. ضمن آن كه شناخت و تشخيص نماهاى شمالى و 
ــمال – در  جنوبى و جهت هاى ديگر – با توجه به عالمت ش
پالن امكان پذير است. در اين جا چند عالمت از شمال نشان 

داده شده است.

يعنى اندازة عمودى يك طبقه تا طبقة ديگر است. معموًال در 
اين مواقع فاصله بين دو كف تمام شده متوالى مطرح است.

ــان دادن اختالف سطح هاى مختلف در پالن ها  براى نش
ــن را مبدأ قرار  ــطح زمي ــا برش ها، معموًال كف طبقة هم س ي
ــخص مى نمايند.  ــد و آن را با عالمت «0.00+» مش مى دهن
ــخص كنيم بايد با  حال، اگر بخواهيم كف طبقه، باالتر را مش
ــان دهيم و اگر بخواهيم كف طبقة زيرزمين را  عالمت + نش
مشخص كنيم از عالمت – استفاده مى كنيم. به طور خالصه،  
ــد  ــد با + و اگر پايين تر باش هر اندازه اى كه باالتر از مبدأ باش
ــود. به طورى كه در پالن شكل 8ـ12  با – نشان داده مى ش
مشاهده مى كنيم در كف توالت كنار عالمت مخصوص نوشته 

شده است : ۰/۰2- .
عالمت استاندارد شدة نشان دهندة اختالف سطح، عبارت 
ــطح مقطع آن به چهار قسمت  ــت كه س از يك مخروطه اس
ــمت سياه و دو قسمت  ــاوى تقسيم گرديده است (دو قس مس

سفيد).
ــت كه  ــت را ببينيم بديهى اس ــر در پالن ها اين عالم اگ
ــمت تقسيم شده و دو  دايره اى را خواهيم ديد كه به چهار قس
قسمت آن سفيد و دو قسمت آن سياه است و اگر نظر بيفكنيم 
مثلثى خواهيم ديد كه به دو قسمت سياه و سفيد تقسيم شده 
ــت. قطر دايره در حدود 7mm است. اندازة اختالف سطح  اس

را هميشه برحسب متر مى نويسند.

شكل 13ـ12

7ـ3ـ12  اختالف سطح در پالن :

ــطح را  ــالف س ــوع اخت ــاختمانى دو ن ــه هاى س در نقش
مى شناسيم:

1ـ اختالف سطح در يك طبقه.
2ـ اختالف سطح طبقات.

ــت به سطح تمام  ــطح در يك پالن مربوط اس اختالف س
ــپزخانه يا حمام و به طور كلى محل هايى كه با  ــدة كف آش ش
ــروكار دارند (براى اين اختالف 2 سانتى متر پايين تر از  آب س
كف هال پيش بينى مى شود). چنان چه در پالن نيز چنين است 
و يا كف محوطه 43cm از كف تراس پايين تر است، يا امكان 
ــاد ديده ايد كف مثًال اتاق ناهارخورى يك يا  دارد چنان چه زي
ــد، اين گونه اختالف  ــالن پذيرايى باالتر باش دو پله از كف س
ــت و نوع  ــطح ها كه در يك طبقه وجود دارد از نوع اول اس س
ــطح، اختالف سطح بين طبقات ساختمان،  دوم از اختالف س
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مترين 
مترين 

4ـ12 نقشه هاى ساختمانى
پروژة يك خانة كوچك ييالقى:

شكلى كه در اين صفحه مشاهده مى كنيد ايزومترى يك 
ــاده و كوچك ييالقى است كه در صفحات قبل راجع  خانة س
ــالن آن مفصًال بحث كرديم. در صفحات بعد نيز مجدداً  به پ
ــمالى و جنوبى، هم چنين يك دتايل  پالن، برش و نماهاى ش
 1
100

را مشاهده خواهيد كرد. نقشة پالن اين پروژه با مقياس 
ترسيم شده است (شكل 15ـ12).

5  ـ12 ترسيم برش عمودى
ــت از يك  ــرش عمودى عبارت اس ــه مى دانيم ب چنان چ
برش عمودى فرضى، از محلى كه مشخصات هر چه بيش تر 
ــود. الزم به يادآورى  ــاختمان از آن محل ديده و ترسيم ش س
ــى را منظور مى كنند كه به  ــت كه در برش فقط اندازه هاي اس
ارتفاع بستگى دارند، مانند: ارتفاع طبقات، قطر سقف، اختالف 

سطح ها و نظايرآن.
ــيم برش و تصور و  آن چه بيش تر اهميت دارد روش ترس
ــت. هنگامى كه نقشة يك  ــم ما از ترسيم يك برش اس تجس
ــاختمان  ــل پياده مى كنيم؛ يعنى رنگ س ــاختمان را در مح س
ــدون توجه به درها يا  ــم پالن را به صورت كور (ب را مى ريزي
ــاى باز كه در حقيقت ديوارى درآن محل وجود ندارد)  محل ه
نقشه را پياده مى كنيم و بدين سان نيز پى را مى ريزيم؛ يعنى 
ــد و زير درها و  ــاختمان به يكديگر متصل ان ــام پى هاى س تم

محل هاى باز را نيز پى مى ريزيم.
ــت كه ما وقتى  ــرط پى كنى و پى ريزى صحيح آن اس ش
ــام طول پى هاى  ــديم بتوانيم تم ــك جا وارد محل پى ش از ي
مختلف را طى كنيم؛ بدون اين كه حتى يك جا پى قطع شده 
ــيم برش آن است كه بدانيم  ــد. پس شرط اول ما در ترس باش
تمام ديوارها اعم از اين كه ديوار بدون در يا با در باشد داراى 

فونداسيون است.
ــواره اختالف  ــه در هر صورت و هم ــت ك بايد توجه داش
ــدة فونداسيون تا سطح تمام شدة  سطحى بين سطح تمام ش
ــد بپذيريم كه  ــاس باي ــاختمان وجود دارد، بر اين اس كف س
ــالن ما باز به صورت كور (بدون در نظر گرفتن درها) تا زير  پ

كف سازى ساخته مى شود.

پس شرط دوم اين است كه زير هر ديوارى، حتى ديوارهايى 

شكل 14ـ12

پروژة يادشده را با توجه به خواسته هاى زير ترسيم 
كنيد:

1 روى يك 
50

1ـ  پالن طبقة هم سطح با مقياس 
.«DIN A3» كاغذ

1 و دتايل با 
50

ــرش و دتايل (برش با مقياس 2ـ ب

.«DIN A3» 1 روى يك كاغذ
10

مقياس 

ــك ورق  ــى در ي ــمالى وجنوب ــاى ش 3ـ نماه

1
50

«DIN A3» با مقياس 

ــيم  ــادگى ترس ــالن اين پروژه را مى توانيد به س پ
نماييد. چون دقيقًا مطالب مربوط به ترسيم پالن را در 
درس هاى گذشته خوانده ايد. آن چه براى شما تازگى 

دارد ترسيم برش و نماها خواهد بود.
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كه در آن به كار رفته، تا زير كف سازى ساخته شود.
ــدة ساختمان نرسيده، ديوار  پنج سانتى متر به كف تمام ش
ــورت افقى  ــپس روى آن به ص ــردد و س ــع مى گ ــى قط چين
ــورت كور بنا  ــود و يك رج ديگر باز به ص ــق كارى مى ش عاي
ــه وجود دارد آزاد  مى گردد و از رج دوم، محل درها كه در نقش

گذاشته مى شود.
 AـA به طورى كه در نقشة برش نيز مى بينيد خط برش
از وسط دو در گذشته است و در برش زير درها نيز ديوارسازى 

شده است (شكل 15ـ12).

تراس

راهرو

توالت

آشپزخانه

اتاق

شكل 15ـ12

ــة همكف) به  ــرش را در طبقة اول (طبق ــازى در ب كف س
ــيم مى كنيم و در طبقات باال با قطرى بين  صورت كامل ترس

20 تا 25 سانتى متر ترسيم مى كنيم.
ـ 5 ـ12 مشخصات كامل كف سازى: 1

ــه مى نويسيم. و اگر الزم باشد  اندازه هاى ارتفاع را در نقش
ــت دتايل مى كشيم. محل  از يك يا دو محل كه مورد نظر اس

ــه معموًالبا يك دايره  ــود ك ــخص ش دتايل بايد در برش مش
نشان مى دهند و براى اين كه با دتايل هاى ديگر اشتباه نشود 
ــخص مى كنند. همان گونه  ــرف التين دتايل را مش با يك ح
ــة برش ديده مى شود با حرف A دتايل مورد نظر  كه در نقش

مشخص شده است (شكل هاى 16ـ12 و 17ـ12).
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ــيم برش به كار مى رود،  يكى ديگر از عاليمى كه در ترس

ــت در تمام طول  ــت كه البته الزم نيس عالمت زمين بكر اس

ــمت را با اين  ــود، بلكه يكى از دو قس ــة برش ترسيم ش نقش

ــى (زمين بكر)  ــخص مى كنند تا حد زمين طبيع عالمت مش

معلوم شود.

ــده   ــانة كف تمام ش ــيم برش ابتدا يك خط به نش در ترس

ــاير اندازه ها را از روى آن جدا مى كنيم.  ــيم، سپس س مى كش

ــت  ــه تحت تأثير خط برش قرار گرفته اس ــمت هايى را ك قس

ــور مى زنيم و بقية خطوط را  ــت تر ترسيم مى كنيم و هاش درش

شكل 16ـ12

شكل 17ـ12

نازك ترسيم مى كنيم.
ــته  1 در درس هاى گذش

50
ــالن را با مقياس  ــًا اين پ عين

ــى  ــكل 8ـ12) و مطالب فرعى آن را دقيقًا بررس ديده ايم (ش
ــما مى خواهيد اين پالن را ترسيم كنيد  كرده ايم. اينك كه ش

بايد به اين نكات توجه كنيد:
ــبه را انجام  مجرى نبايد هيچ گاه كار اندازه گيرى و محاس
ــه   ــد. بنابراين، بايد تمام اندازه هاى اصلى و فرعى در نقش ده
ــه توجه كنيد چند اندازه به عمد در  ــد. اگر به نقش مندرج باش
ــه نوشته نشده كه بايد هنگام ترسيم آن ها را پيدا كرده و  نقش
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حساب كنيد. مثال اگر ديوار آشپزخانه را در نظر بگيريد معلوم 
ــت كه در آشپزخانه، در چه موقعيتى قرار گرفته يا آن كه  نيس
بايد لغاز سمت راست در را اندازه گيرى كرد يا ديوار سمت چپ 

را اندازه گيرى كرد. بدين ترتيب، از نوشتن اندازه هايى كه خود 
به خود به دست مى آيند صرف نظر مى كنيم.

شكل 18ـ12

شكل 19ـ12

ــمت راست را  ــپزخانه لغاز س براى نمونه، چنان چه در آش
اندازه گذارى كنيم، عرض در نيز معلوم است و ديگر احتياجى 
ــت، چون عرض آشپزخانه را  ــمت چپ نيس به اندازه گذارى س

نيز به حساب آورده ايم.

6 ـ12 ترسيم نماى ساختمان 

چنان چه قبًال اشاره شد نماى ساختمان نشان دهندة شكل 
ظاهرى ساختمان است.

ــليقه  در ترسيم نماهاى ساختمانى  به كار گرفتن ذوق و س
تأثير به سزايى دارد. براى نمونه همين نماى ساده را مى توان 
ــيوه ترسيم كرد. نماها را بايدـ  حتى االمكانـ  ساده  به چند ش
ــايه نشان داد. براى تجسم  ــيم كرد و پيش آمدگى را با س ترس
ــل نما و زيبايى آن اغلب با كشيدن يك درخت يا  اندازه و اش

چند آدم در كنار نما، آن را زيباتر مى سازند.
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7ـ12 پالن تأسيسات برقى 
اين پالن كه براى تهية نقشه هاى تأسيساتى (برق، آب و 
1 است. 

50
فاضالب و نظايرآن) آماده مى گردد داراى مقياس 

ــدن درها  در اين پالن ها فقط ديوارها، پنجره ها و جهت باز ش

ــت و در  ــخص مى گردد. اين پالن بدون اندازه گذارى اس مش
ــل اندازة  ــتفاده از مقياس يا خط كش اش هنگام طراحى با اس

واقعى آن تعيين مى گردد (شكل 20ـ12).

آشپزخانه

دست شويى

توالت

حمام

خوابپذيرايى

تراس

شكل 20ـ12ـ پالن تأسيساتى يك آپارتمان مسكونى
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8  ـ12  پالن تجهيزات (چيدمان تجهيزات)
ــى معمار پالن  ــاتى، مهندس معموًال همراه با پالن تأسيس
ــه گونه اى كه  ــاده مى كند؛ ب ــاختمان را نيز آم ــزات س تجهي

ــه هاى آشپزخانه، ميز  ــيون، قفس درآن مكان مبلمان، دكوراس
ــين  ــويى، يخچال، ماش ــينك ظرف ش ــورى، محل س ناهارخ

لباس شويى و وسايل ديگر مشخص گردد (شكل 21ـ12).

TV

دوش حمام 1

دوش
حمام 2

رايزر(كانال)

پذيرايى

مبل

آشپزخانه

يخچال

ظرف شويى اجاق گاز

خواب 3

كمد

رير
تح

يز 
لىم
صند

رير
تح

يز 
م

اب
خو

ت 
تخ

اب
خو

ت 
رىتخ
خو

ار 
 نه
انميز
بلم

م

دست شويى

توالت

توالت معلولين خواب 1

صندلى
ميزتحرير

خواب 2

دان
 گر

لى
شصند

آراي
يز 

م

شكل 21ـ12ـ پالن چيدمان تجهيزات يك آپارتمان مسكونى
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مترين
مترين

9ـ12 جدول نقشه هاى ساختمانى
ــنامه نقشه هاست  ــخصات نقشه در واقع شناس جدول مش
ــام كارفرما،  ــروژه، ن ــوان پ ــل عن ــى از قبي و در آن اطالعات
ــه واحد مورد استفاده در  ــاور، مقياس نقش عنوان مهندس مش
ــاختمانى. نوع و شمارة  ــه ها، شمارة بلوك س اندازه گذارى نقش
نقشه، مراحل طراحى، ترسيم و كنترل ذكر مى گردد. در شكل 
22ـ12 يك جدول نمونه براى استفاده در تمرين هاى كالسى 

پيشنهاد شده است.
ــده  ــيده ش ــمت باالى جدول كه به صورت ناتمام كش قس
ــت مربوط به كنترل و ثبت تغييرهايى است كه ضمن اجرا  اس
ــرح آن،  ــش مى آيد كه در آن صورت تغيير انجام يافته، ش پي
تاريخ و امضاى مهندس ناظر براى هر تغيير در محل مربوطه 
ــود. بنابراين به ازاى هر تغيير يك رديف به جدول  درج مى ش

اضافه مى شود.

ــاختمان ادارى هنرستان را با نظر هنرآموز خود، با مقياس  ــكونى خود يا يك طبقه از س پالن يك طبقه از منزل مس
به صورت دستى ترسيم و اندازه گذارى كنيد. 1

50
1 يا 

100

شكل 22ـ12ـ جدول نمونة نقشه هاى ساختمانى
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نقشه كشى برق
 ساختمان
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مقدمه 
ــما نقشه كشى را بر روى پالن فرا خواهيد  در اين فصل ش
ــيرهاى لوله كشى برق و  ــماى فنى، مس گرفت و به كمك ش
ــد، را  ــى را، كه به ابتدا و انتهاى آن وصل خواهد ش تجهيزات
ــان خواهيد داد. عالوه بر زبان رسم، از زبان  بر روى پالن نش
ــتار نيز براى انتقال منظور خود در نقشه ها كمك خواهيد  نوش
گرفت. هم چنين با مجموعة ضوابط فنى و اجرايى الزم براى 
ــكونى (مقررات ملى  ــاختمان هاى مس ــه هاى س طراحى نقش

ساختمان مبحث سيزدهم) آشنا خواهيد شد.

1ـ13 محتواى نقشه ها 

براى سيم كشى برق در هر ساختمان بايد به نقشه هاى آن 
ــه ها از اجزايى تشكيل شده است. اجزاى هر  مراجعه كرد نقش

نقشه كامل برق شامل موارد زير است:

1ـ1ـ13 عاليم 
2ـ1ـ13 نقشة پالن ها 
3ـ1ـ13 نمودار تابلوها 

4ـ1ـ13 نمودارهاى رايزر1 
5ـ1ـ13 جزئيات 2

6ـ1ـ13 توضيحات 
در طراحى و ترسيم نقشه ها توجه به مقررات ملى ساختمان 
ــه، به بندهايى از اين  ــت. به همين دليل در ادام ضرورى  اس
ــط طراح،  ــم رعايت اين مقررات توس ــاره مى كني مقررات اش

ترسيم كننده و هم چنين اجرا كننده الزامى است.
مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــه هاى نشان دهندة محل فيزيكى لوازم، وسايل و  1ـ نقش
ــتگاه ها بايد در زمينة نقشة معمارى به نام پالن تجهيزات  دس

پياده شود. مقياس نقشه ها نبايد كم تر از يك صدم باشد.

هدف های رفتاریهدف های رفتاری  
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

1ــ انواع نقشـــه ها را در نقشه كشی برق ساختمان 
تشخيص دهد.

2ــ عـــالمي اختصاری اجزای مدارهای الكتريكی را 
در نقشه ها ترسيم كند.

3ــ مســـيرها و محل های درســـت و منطقی را برای 
لوله كشی و نصب جتهيزات برقی تشخيص دهد.

4ــ نكات مهم در سيم كشـــی و نقشه كشی برق يك 
واحد مســـكونی را، مطابق با مقررات ملی ساختمان، 

نام ببرد.
5ــ نقشـــه پريزها و روشـــنايی فضاهای مختلف يك 

واحد مسكونی را ترسيم كند.
6ــ مداربندی را در نقشه های پالن روشنايی و پريز 

برق، پريز تلفن و آننت اجنام دهد.
7ــ شـــمای تك خطـــی تابلوهای تقســـيم برق يك 

واحد مسكونی را ترسيم كند.
8ــ نقشه های رايزر، آيفون ، روشنايی راه پله، آننت، 

تلفن و تابلوهای تقسيم واحدها را ترسيم كند.
9ــ جزييات و توضيحات نقشه ها را توضيح دهد.

ـ  1  Riser Diagram    2  ـDetail
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2ـ نقشه ها و نمودارها بايد خوانا و واضح باشند و به نحوى 
ــده باشند كه بين خطوط و اجزاى برقى و زمينة نقشة  تهيه ش

معمارى هيچ گونه ابهامى وجود نداشته باشد.
3ـ نمودارها ، جزييات، توضيحات، رايزر و جداول، كه احتياج 
ــه هاى مجزا و يا در  ــه پالن معمارى ندارند، بايد بر روى نقش ب

صورت وجود حواشى خالى، در كنار پالن ها ترسيم شوند.
ــاختمان هايى كه آپارتمان هاى مشابه در طبقات  4ـ در س
دارند مى توان به تهية نقشة برق يك طبقه اكتفا كرد و لزومى 

به طرح نقشه هاى مختلف براى طبقات ديگر نيست.
1ـ1ـ13 عاليم 

در نقشه ها هر وسيله  يا عنصر برقى با يك نشانه يا عالمت 
اختصارى نشان داده مى شود. براى اين كه در خواندن نقشه ها 
تفسيرها و تعبيرهاى متفاوتى نسبت به يك وسيلة برقى وجود 
نداشته باشد، بايد كلية عاليم از يك استاندارد پيروى كنند تا 
به اين ترتيب زبانى مشترك در بين ترسيم كنندگان و كسانى 
ــه ها را مى خوانند وجود داشته باشد. به اين منظور در  كه نقش
رشتة برق استانداردى توسط كميتة بين المللى الكتروتكنيك1 
ــت كه همة عاليم ترسيمى بايد با آن استاندارد  تهيه شده اس
مطابقت داشته باشد. براى ترسيم مدارات در نقشه ها از شماى 

فنى (تك خطى) استفاده مى كنند.

ــه هاى زمينه (پالن)  ــاس نقش ــب با مقي ــم بايد متناس عالي
انتخاب شود. 

2ـ در كنار عاليم بايد قدرت مصرفى و ساير مشخصات 
ــتگاه ذكر شود اين كار مى تواند با استفاده از نوعى  مهم دس
ــن كار در جدول  ــم ذكر گردد. اي ــد قبال در جدول عالي ك
ــراغ ديوارى حمام صورت  ــتر يا چ 1ـ13 به روى چراغ لوس

گرفته است.
2ـ1ـ13 نقشة پالن ها

ــه اى  ــات برقى بايد به نقش ــه هاى تأسيس در طراحى نقش
ــيم توجه خاص داشته  كه به نام «پالن تجهيزات» مى شناس
باشيم. چرا كه در اين پالن نحوة چيدمان (قرارگرفتن) وسايل 
برقى به خوبى مشخص است. اين امر در برق رسانى به آن ها 
ــاًال تخت خواب  ــت. مثًال در محلى كه احتم ــيار مهم اس بس
ــون قرار دارد  ــب و در محلى كه تلويزي ــرار دارد كليد مناس ق
ــكل 1ـ13،  ــب و ... قرارگيرد. ش ــز برق و پريز آنتن مناس پري
ــپزخانه،  ــامل آش ــاى مختلف يك پالن معمارى (ش بخش ه
ــه چيدمان تجهيزات  ــويى) را، ك اتاق خواب، حمام و دست ش
ــان مى دهد. همان گونه  ــخص شده است، نش بر روى آن مش
ــاهده مى شود، محل قرارگيرى كمد ديوارى،  كه از شكل مش
ــويى، توالت، دوش حمام، تخت خواب، اجاق گاز، سينك  روش
ظرف شويى و ماشين لباس شويى، هم چنين شرايط محل ها از 
قبيل خشك يا نمناك بودن، نقش مهمى در محل قرارگيرى 

تجهيزات الكتريكى دارد.

Intrnational Electrotechnical Commission (IEC) ـ1

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــرق بايد از عاليم  ــه هاى ب ــراى نمايش اجزاى نقش 1ـ  ب
ــود و اندازة  ــتاندارد مطابق (IEC) استفاده ش ــيمى اس ترس
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    پالن حمام و توالتپالن اتاق خوابپالن آشپزخانه 

جدول 1ـ13



فصل سيزدهم

١٣٠

ــيرهاى مختلف سيم كشى  از آنجايى كه ترسيم تمام مس
ــن و آنتن بر روى يك  ــنايى، پريزهاى برق، تلف از قبيل روش
پالن باعث شلوغى و اشتباه در نقشه خوانى مى شود، هر يك 
از سيم كشى ها را بر روى يك پالن جداگانه ترسيم مى كنند. 

اين پالن ها عبارت اند از:
1ـ2ـ1ـ13 روشنايى

شكل 1ـ13ـ نمايى از چيدمان تجهيزات يك واحد مسكونى

2ـ2ـ1ـ13 پريز برق
3ـ2ـ1ـ13 پريز تلفن و آنتن

ــنايى ابتدا  ــالن روش 1ـ2ـ1ـ13پـالن روشـنايى : در پ

محل قرارگيرى تجهيزات و وسايل الكتريكى، مانند كليدها و 
ــخص مى شود. پس از آن ارتباط اين تجهيزات با  چراغ ها مش

هم و با تابلوى تقسيم معين خواهد شد.
ــنايى هاى سقفى  چيدمان چراغ ها : در اتاق ها روش
ــط اتاق قرار گيرد. براى اين منظور قطرهاى اتاق  بايد در وس
ــم مى كنند و محل برخورد قطرها وسط سقف را نشان  را رس
ــب ترين محل براى نصب يك چراغ  مى دهد.  اين نقطه مناس
سقفى در اتاق است. شكل 2ـ13 اتاق خوابى را نشان مى دهد 
ــم شده است. البته به  كه با همين روش چراغى براى آن رس
موارد زير نيز بايد توجه كرد. اگر ضلعى از اتاق با كمد ديوارى 
ــد براى فضاى مفيد، قطر ترسيم مى كنيم.  ــده باش ــغال ش اش
 L ــد بعضى پذيرايى ها ــن اگر فضاى اتاق بزرگ، مانن هم چني
شكل (دو بخشى) باشد، براى هر بخش به طور جداگانه قطر 

ترسيم مى شود.

4x40W

4x40W

شكل 2ـ13
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بيش تر بدانيم 
براى محاسبات شدت روشنايى مورد نياز هر فضا 
ــروزه نرم افزارهاى  ــان چراغ ها، ام ــن چيدم و هم چني
ــود  ــد Calculux,DiaLux و...) وج تخصصى(مانن
ــع تحصيلى باالتر با اين نرم افزارها  دارند كه در مقاط

آشنا خواهيد شد.

ــير سيم كشى را از  ــيم نقشه نمى توان مس توجه : در ترس
ــتون هاى ساختمان عبور داد. هم چنين نمى توان كليد  ميان س
يا پريز يا چراغ ديوارى را بر روى آن نصب كرد شكل 4ـ13. 
ــن يك كليد و يك چراغ  ــتباهى از محل قرار گرفت تصوير اش
ــتون و هم چنين عبور نادرست مسير لوله از  ديوارى بر روى س

داخل ستون بتونى را نشان مى دهد.

چيدمان كليد : درب اكثر اتاق ها به داخل باز مى شود 
ــدن آن به روى يكى از ديوارها ختم مى شود بر همين  و باز ش
اساس در رسم محل قرار گرفتن كليدها بايد به گونه اى عمل 
كرد تا با باز شدن در هيچ كليد برقى در ورودى اتاق، پشت در 
ــكل 3ـ13 محل قرارگيرى صحيح و غلط كليد  اتاق نماند. ش

و پريز را نشان مى دهد.

غلطغلطصحيح صحيح
شكل 3ـ13

شكل 4ـ13

روشنايى مورد نياز، براى هر فضاى يك ساختمان مسكونى را 
نشان مى دهد. (واحد شدت روشنايى لوكس است).

جدول 2ـ13

شدت روشنايى (برحسب لوكس)محل

200اتاق نشيمن و پذيرايى

500اتاق مطالعه
200آشپزخانه

100اتاق خواب

100حمام

150راهرو

ــقفى با كليد تبديل   اتاق خواب : در اتاق خواب چراغ س

ــار تخت خاموش  ــن و با كليد تبديل كن ــار در ورودى روش كن
مى شود. هم چنين بايد از كنار تخت خواب نيز با يك كليد، چراغ 

دكوراتيو ديوارى باالى تخت را روشن كرد (شكل 5ـ13).
ــدت  ــان چراغ ها در فضاهاى مختلف، بايد به ش در چيدم
روشنايى مورد نياز در آن فضا دقت كرد. جدول 2ـ13 ، شدت 
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ــى مواقع داخل و در  ــپزخانه در بعض كليدها در فضاى آش
بعضى مواقع بيرون آن نصب مى شوند. علت اين امر آن است 
ــبى (ديوار) براى  ــپزخانه محل مناس كه گاهى در ورودى آش
ــكل 7ـ13 محل نصب يك  ــت. ش نصب كليدها موجود نيس
ــپزخانه به همراه چراغ سقفى و  كليد يك پل را در ورودى آش

المپ هاى هالوژن داخل آرك و كابينت ها را نشان مى دهد.

شكل 5  ـ13

ــقفى يا ديوارى  ــپزخانه داراى چراغ س  آشـپزخانه : آش
ــد. نوع المپ بكار  ــت، كه با يك كليد يك پل كار مى كن اس
ــنت يا كم مصرف  ــراغ  مى تواند از نوع فلورس ــه در اين چ رفت
ــپزخانه و زير قفسه هاى كابينت  ــود. براى آرك آش انتخاب ش
ــتفاده  ــقفى نوع توكار با المپ هالوژن اس نيز از چراغ هاى س

مى شود (شكل 6  ـ13).

شكل 6  ـ13

شكل 7ـ13

ــال و پذيرايى با چراغ  ــنايى ه  هـال و پذيرايى : روش

ــود. از آن جايى كه  ــل اجرا مى ش ــه همراه كليد دوپ ــتر ب لوس
لوسترها معموًال دو گروه المپ دارند توسط كليد دوپل كنترل 
ــوند. در اين فضا از چراغ مهتابى به صورت ديوارى نيز  مى ش
ــود. اگر پذيرايى بزرگ و از دو بخش تشكيل  ــتفاده مى ش اس
ــكل) مى توان براى هر بخش يك كليد  ــد (L ش ــده باش ش
ــتر در نظر گرفت. نزديك ترين محل نصب، بعد  دوپل با لوس
ــى از كليدهاى دوپل  ــان مى تواند محل يك از ورودى آپارتم
ــتر توصيه مى شود به  ــد. در هال و پذيرايى با وجود لوس باش
ــى و افزايش زيبايى محيط، عالوه بر  جهت وجود نور موضع
روشنايى عمومى، از چراغ دكوراتيو ديوارى نيز استفاده شود. 
ــكل (8ـ13) چيدمان كليد و المپ را در بخشى از يك  در ش

پذيرايى مشاهده مى نماييد.

4x40W

شكل 8  ـ13
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توجه : چراغ هاى نصب شده در حمام ها بايد داراى درجة 
ــد. اين درجة حفاظت به معناى  حفاظت IP44 يا بيش تر باش

حفاظت چراغ در برابر پاشش آب است.
ــه   ورودى آپارتمان : درهاى ورودى آپارتمان ها در نقش

ــقف  ــى از نور مخفى زير س ــالن هاى پذيراي ــى س در برخ
ــود              ــد يك پل كنترل مى ش ــود كه با كلي ــتفاده مى ش نيز اس

(شكل 9ـ13).

شكل 9ـ13

 سرويس هاى بهداشتى : در حمام و توالت، كليد را در 

ــل از ورود بتوان فضاى  ــل ورودى در قرار مى دهند تا قب مح
ــن كرد. چراغ ديوارى را نيز مى توان روى  داخل آن ها را روش
ــويى باز مى شود. پشت به پشت  ضلعى كه در حمام و دست ش

كليد نصب كرد (شكل 10ـ13).

IP44

شكل 10ـ13

ورودى آپارتمان

شكل 11ـ13

در ورودى آپارتمان به سمت داخل باز مى شود و چراغ نيز 
ــان قرار دارد. پس محل هاى D,A نمى تواند  در داخل آپارتم
ــروج از لنگة بزرگ تر  ــد. از آن جايى كه ورود و خ صحيح باش
ــرار مى گيرد. در  ــت در ق ــود در محل B كليد پش انجام مى ش

نتيجه مناسب ترين محل قرار گرفتن كليد نقطة C است.
ــم  ــنايى رس از مدارهاى ديگرى كه معموًال در پالن روش
ــود مدار زنگ اخبار ورودى واحد آپارتمان است. شستى  مى ش
زنگ در بيرون و كنار در ورودى است، اما زنگ اخبار در داخل 
واحد آپارتمان قرار مى گيرد. در شكل 12ـ13 چيدمان وسايل 

الكتريكى را در ورودى آپارتمان مشاهده مى كنيد.

شكل 12ـ13

معموًال دو لنگه و مطابق شكل 11ـ13مى باشند. محل درست 
قرار گرفتن كليد يك پل براى روشن كردن المپ نشان داده 

شده در نقطة C است.

A

B C

D



فصل سيزدهم

١٣٤

ــان  ــكل 13ـ13 چيدم در ش
ــى در فضاهاى  ــايل الكتريك وس
ــان ،كه در  آپارتم ــك  مختلف ي
صفحات قبل به صورت تفكيك 
ــده، به صورت  ــى ش ــده  بررس ش

كامل نشان داده شده است. 

شكل 13ـ13
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مداربندى در نقشه پالن روشنايى
 واسطه هاى مداربندى 

ــه اى از تجهيزات  ــال مجموع ــدى اتص ــور از مداربن منظ
ــوند  ــت كه از منبع واحدى تغذيه ش الكتريكى به يكديگر اس
ــكل 14ـ13،  ــند. در ش ــايل حفاظتى واحدى باش و داراى وس
ــاى مختلف (مدارهاى پايه با  ــاى الكتريكى درچند فض مداره

رنگ سبز) توسط واسطه هايى (به رنگ صورتى)، كه كليدهاى 
ــت  ــده اس اين مدارهاى پايه را به هم وصل مى كند، ايجاد ش
ــود. اين كار براى  ــت با پيكانى به تابلو  وصل مى ش و در نهاي
ــكونى انجام مى شود. به اين  فضاهاى مختلف يك واحد مس

عمل مداربندى مى گويند.

الف) مداربندى اتاق ها:

ــط مى تواند يك  ــطه هاى مداربندى فق در يك مدار، واس
مدار، پايه را به مدار پاية ديگر وصل كنند. به تعبيرى انشعاب 
گرفتن فقط از انتهاى مدار ممكن است و هيچ كليد يا پريزى 
ــكل 15ـ13، مسير  ــه تايى نيست. ش ــطه هاى س داراى واس
ــتباهى را كه از كليد 1 به كليد 2 انشعاب گرفته شده است  اش

را نشان مى دهد.

شكل 14ـ13

1

2

شكل 15ـ13
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 مداربندى هال و پذيرايى

ــكل 16ـ13 الف مشاهده مى كنيد، از  همان طور كه در ش
ــترى را روشن كرده  داخل لوله مدار يك كليد دوپل، كه لوس
است، نبايد واسط يك مدار كليد يك پل،كه المپ ديگرى را 

روشن مى كند، عبور نمايد. اين كار بازديد و تعميرات و نصب 
ــكل 16ـ13 نحوة  ــكل مى كند. ش ــايل را دچار مش مجدد وس

مداربندى صحيح را نشان مى دهد.

شكل 16ـ13

(الف) مدار بندى غلط (ب) مدار بندى صحيح

 مداربندى اتاق خواب و راهرو

ــود. در اين  ــتفاده مى ش براى اتاق خواب از مدار تبديل اس
ــن و با  ــقفى با كليد تبديل كنار در ورودى روش اتاق، چراغ س

كليد تبديل كنار تخت، خاموش مى شود. هم چنين بايد از كنار 
ــوارى باالى تخت را  ــز با يك كليد، چراغ دي ــت خواب ني تخ

روشن كرد (17ـ13).

شكل 17ـ13
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ــالوه بر اين، از مدار تبديل ديگرى بيرون اتاق خواب و  ع
در نزديك ترين محل به آن نيز استفاده مى شود، تا قبل از وارد 
ــپس  ــدن به اتاق خواب، پذيرايى را با آن خاموش كرد و س ش
ــب بخواهيد از اتاق  ــد. يا به عكس، اگر ش وارد اتاق خواب ش
ــويد و از طريق راهرو به دست شويى برويد نيز  خواب خارج ش

الزم خواهد بود.
ــرو از مدار تبديلى  ــت در مداربندى راه توجه: ممكن اس
استفاده شود كه المپ بين مسير دو كليد قرار گرفته باشد در 
اين صورت فقط يكى از كليدها مى تواند واسطة ارتباط با مدار 

پاية ديگر باشد (شكل 18ـ13).

 مداربندى ورودى آپارتمان 

 مدار روشنايى راه  پله ساختمان چند طبقه را بايد در پالن 
ــر پاگرد چراغى  ــم نمود. براى اين منظور در ه ــر طبقه رس ه
ــن نزديك در ورودى هر واحد  ــود. هم چني درنظر گرفته مى ش
ــتى قرار مى دهند. شستى ها به  مسكونى (آپارتمان) يك شس
همراه چراغ ها در هر طبقه به كمك پيكان هايى به سمت باال 
ــيم مى شوند و مفهوم آن اين است كه چراغ هاى  و پايين ترس
ــده اند. پيكان بر روى شستى ها هم  هر طبقه با هم موازى ش

همين مفهوم را دارد. (شكل 19ـ13).

شكل 18ـ13

شكل 19ـ13
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 مداربندى سرويس هاى بهداشتى

شكل 20ـ13 مداربندى دو نوع پالن دست شويى و حمام 

شكل 20ـ13

را نشان مى دهد.

 مداربندى آشپزخانه

ــد، اغلب  همان طور كه در بخش چيدمان چراغ ها گفته ش
ــتند. لذا چراغ هاى  ــپزخانه هاى امروزى پيشخوان دار هس آش
هالوژن روى قوس هاى پيشخوان قرار مى گيرند. اين چراغ ها 
ــط كليد  ــر كابينت ها مى توانند توس ــوژن زي ــاى هال و چراغ ه

ــوند. چراغ  سقفى در وسط فضاى آشپزخانه  يك پل كنترل ش
نيز با كليد يك پل كنترل مى شود. با توجه به نوع آشپزخانه ها 
ــكل 21ـ13 براى آشپزخانه ها را  مى توان مداربندى مشابه ش
در نظر گرفت. در اين مداربندى فن،المپ هاى هالوژن و چراغ 

وسط آشپزخانه به يك مدار متصل شده اند.

شكل 21ـ13  مداربندى آشپزخانه
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 چيدمان و مداربندى همكف 

ــكونى، هم كف كاربرى  ــاختمان هاى مس ــازى س در نوس
ــف هم از مدار تبديل  ــگ و بعضًا انبارى دارد. در هم ك پاركين
استفاده شود. معموًال يكى از كليدهاى تبديل كنار در ورودى 
ساختمان و ديگرى در كنار راه پله قرار داده مى شود، تا با رفتن 

ــكل  ــه طبقات بتوان چراغ هاى پاركينگ را خاموش كرد. ش ب
22ـ13مداربندى هم كف نيز نشان داده شده است (امروزه در 
ــگرهاى چشمى براى روشن كردن  بعضى پاركينگ ها از حس

چراغ ها و بدون نياز به كليد استفاده مى شود).

GP-1

GP-2

شكل 22ـ13 مداربندى پاركينگ
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 چيدمان و مداربندى حياط  

ــت يكى از  ــدار تبديل الزم اس ــاط نيز م ــة حي در محوط
كليدهاى تبديل در محل ورودى به حياط و ديگرى در محل 
ورودى به ساختمان نصب مى شود تا امكان كنترل چراغ هاى 

ــان ورود به  ــروج از منزل و زم ــرف (زمان خ ــاط از دو ط حي
ساختمان) وجود داشته باشد. شكل 23ـ13 محل قرار گرفتن 

كليدها و چراغ ها را نشان مى دهد.

M.D.P

شكل 23ـ13 مداربندى حياط
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ب) مداربندى فضاها در پالن روشنايى :

 در شكل 24ـ13 تصوير تكميل شدة مداربندى هر فضا يا 
اتاق در يك پالن، كه تا اين جا به صورت تفكيك شده  بررسى 

شد، به صورت يك جا نشان داده شده است.

شكل 24ـ13
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ــاى يك واحد  ــدى فضاه در مداربن
ــد نكات زير را  مورد توجه  آپارتمان، باي

قرار داد:
انتخاب سـر خط مـدار: ابتداى هر 

ــيم وصل  مدار بندى را، كه به تابلو تقس
مى شود، سرخط مى گويند. بديهى است 
ــرخط مدار را سمتى در نظر مى گيريم  س

كه به تابلوى تقسيم نزديك تر است.
ــلوغ  آدرس دهـى خط : به دليل ش

ــا از روى  ــير مداره ــور مس ــدن و عب ش
ــدى را تا تابلو  ــرخط مداربن يكديگر، س
رسم نمى كنند و به جاى آن يك پيكان 
ــرخط) رسم  در ابتداى هر مداربندى (س
مى شود و آدرس محل اتصال اين سرخط 
ــته  ــيم كنار پيكان نوش ــه تابلوى تقس ب
ــود. از طرفى ديگر، بايد در تابلوى  مى ش
ــوز مينياتورى  ــر هر في ــيم نيز،  زي تقس
ــرد و آدرس اتصال اين  ــم ك خطى رس
ــخص نمود.  خط را با مدار مربوطه مش
ــن دو آدرس بايد با  ــت كه اي بديهى اس

هم مطابقت داشته باشند. 
در شكل 25ـ13 يك واحد آپارتمان 
ــرخط  ــاهده مى كنيد كه در آن س را مش
روشنايى و آدرس دهى نشان داده شده 
ــه مدار مستقل  ــت. در اين نقشه س اس
ــه پيكان در نظر گرفته  ــنايى با س روش

شده است.
شكل 25ـ13 نحوة آدرس دهى در پالن روشنايى
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ــراغ يا نقطه  ــد بيش از 12 چ ــنايى نباي ــر مدار روش 1ـ ه
روشنايى را تعذيه كند.

ــنايى نبايد  ــاى تغذيه كنندة چراغ ها يا نقاط روش 2ـ مداره
پريزها يا هر گونه وسيلة ديگر را تغذيه كنند.

2ـ2ـ1ـ13 پالن پريز برق

ــرار گرفتن پريزها در  ــالن تجهيزات در انتخاب محل ق پ
ــه به ما بسيار كمك خواهد كرد. خصوصًا در آشپزخانه ها  نقش
ــه به محل  ــپزخانه بايد با توج ــاى آش ــداد پريزه ــل و تع مح
ــويى، يخچال،  ــينك ظرف ش ــزات مانند س ــرى تجهي قرارگي

ماشين لباس شويى و اجاق گاز انتخاب شود.
ــكونى (به جز  ــا و فضاهاى يك واحد مس ــة اتاق ه در هم
ــتى) پريزها بايد در نقاطى  ــرويس هاى بهداش ــپزخانه و س آش
تعبيه شوند كه فاصله هيچ يك از نقاط رئوى پيرامون از 1/5 
متر بيش تر نباشد. اين فاصله در شكل 26ـ13نشان داده شده 
است. دقت شود كه درها و پنجره هاى شروع شده از كف نبايد 

در اندازه گيرى دخالت داده شوند.

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

1.5m

1.5m

1.5m

1.5m

شكل 26ـ13

مداربندى پريزهاى برق:
مدار پريز برق مانند مدار روشنايى نبايد داراى واسطه هاى 
سه تايى باشد و هر پريز فقط بايد به يك پريز بعد از خود برق 
برساند و ادامه يافتن مدار پريز فقط از انتهاى آن ممكن است 

(شكل 27ـ13).

شكل 27ـ13

ــه توسط يك  آدرس تعيين كنندة تغذيه مدار پريز در نقش
ــخص مى شود. اين  پيكان در ابتداى هر مدار نهايى پريز مش
ــيم مطابقت  ــمارة خروجى دياگرام تابلو تقس آدرس بايد با ش

داشته باشد.
ــر بايد مورد توجه قرار  ــدى پريزها معيارهاى زي در مداربن

گيرند.

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــر مدار پريز نبايد بيش از 12 پريز مربوط به مصارف  1ـ ه
عمومى (غيرمشخص) را تغذيه كند.

ــاز و تك فاز، بايد به هادى  ــه ف 2ـ كلية پريزها، اعم از س
ــند. در عاليم به كار رفته در  ــيم ارت) مجهزباش حفاظتى (س

نقشه ها به اين مسئله بايد توجه شود.
ــل تقريبى نصب كليد  تذكـر : در پالن پريز مى توان مح
كولر و سيم كشى آن را نيز نشان داد. البته، در برخى ازمناطق 
ــى و قابل كنترل با  ــور ما از كولر ديوارى بدون كانال كش كش
ــًا به كولرهاى گازى معروف  ــتگاه كه بعض كليد روى خود دس
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ــتفاده مى شود كه در آن صورت نشان دادن محل  هستند، اس
كليد كولر در پالن منتفى خواهد بود.

شكل 28ـ13 چيدمان مداربندى پريزهاى برق يك واحد 
آپارتمان را نشان مى دهد.

شكل 28ـ13 چيدمان و مداربندى پريزهاى يك واحد آپارتمان
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3ـ2ـ1ـ13 پالن پريز تلفن و آنتن:

ــان ضعيف در  ــتم هاى جري ــن جزِء سيس ــالن پريز تلف پ
ساختمان محسوب مى شود.

ــرق در نظر  ــه پريز ب ــى ك ــن در مكان هاي ــاى تلف پريزه
ــت، قرار مى گيرند. چرا كه امروزه تقريبًا همة  ــده اس گرفته ش
ــتگاه هاى تلفن داراى شارژ هستند. يكى از پريزهاى تلفن  دس

را نيز بايد در نزديكى پيش خوان آشپزخانه در نظر گرفت.

ــكونى، جعبة تقسيم  ــوند. در ساختمان هاى مس متصل مى ش
ــاختمان نزديك  ترمينال اصلى (MTB) 2 در طبقة هم كف س
ــت  ــمتى كه به راه پله ها نزديك تر اس در ورودى اصلى و در س
 (TB) ــيم طبقات قرار مى گيرد، تا ارتباط بين آن و جعبة تقس

به سهولت انجام پذيرد.
پريز آنتن نيز در پالن پريز تلفن ترسيم مى شود . با توجه 
ــب قرارگيرى تلويزيون در پذيرايى، محل  به محل هاى مناس

نصب پريز آنتن تعيين مى شود.
شكل 29ـ13، مداربندى و محل قرارگيرى پريزهاى تلفن 
ــى آيفون و  ــان مى دهد. گوش و آنتن يك واحد آپارتمان را نش
ــة پالن قابل نشان دادن است.  مجارى عبور كابل آن در نقش
ــى آيفون بايد دسترسى راحتى براى استفاده كنندة  محل گوش
از آن داشته باشد. پس پذيرايى و تا حدودى نزديك آشپزخانه 
بهترين محل است. البته بايد از راه پله نيز دور نباشد، چرا كه 

مجارى عبور كابل آن از آن جاست.

Telephone Box (TB) ـ1
Main Telephone Box (MTB) ـ2

مقررات ملى ساختمان (مبحث 13):

ــتند.  ــزِء مدارهاى جريان ضعيف هس ــز تلفن ج مدار پري
ــتم هاى جريان ضعيف بايد به طور  مدارهاى هر يك از سيس

مستقل كشيده شوند.
ــيم (TB)  1، كه  مدار پريز تلفن در هر طبقه به جعبة تقس
ــود. جعبة تقسيم  در راه پلة همان طبقه قرار دارد، وصل مى ش
ــيم طبقه زيرين خود و در نهايت جعبة  هر طبقه به جعبة تقس
 (MTB) ــيم ترمينال اصلى ــيم طبقة اول به جعبة تقس تقس
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شكل 29ـ13  چيدمان و مداربندى پريزهاى تلفن و آ نتن يك واحد آپارتمان
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و مصرف اشتراكى تعداد كنتورها در اين تابلو به دست مى آيد. 
ــركت برق  ــاختمان قرار مى گيرد و ش ــن تابلو در ورودى س اي
براى قرائت مقدار مصرف هر واحد از آن بازديد مى كند. شكل 

31ـ13 تصوير يك نمونه از اين تابلو را نشان مى دهد.

3ـ1ـ13  نمودار تابلوها

ــركت برق به  ــط ش انرژى الكتريكى از طريق كابلى توس
ــاختمان مسكونى (تابلوى كنتور) آورده  داخل تابلوى اصلى س
مى شود. امروزه براى توزيع برق ورودى به طبقات و واحدهاى 
ــتراكى  ــيم و  تابلوهاى اش ــف معموًال از  تابلوهاى تقس مختل
ــود.به اين ترتيب در يك ساختمان مسكونى از  استفاده مى ش

سه نوع تابلوى برق به شرح زير استفاده مى شود.
1ـ3ـ1ـ13 تابلوى اصلى (كنتور)

2ـ3ـ1ـ13 تابلوى اشتراكى

3ـ3ـ1ـ13 تابلوى تقسيم

ــة شماتيك همة تابلوهاى ساختمان به صورت شكل  نقش
ــمت (در اين جا از باال) برق وارد  ــت كه از يك س 30ـ13 اس
ــود، كه ورودى محسوب مى گردد و از سمتى ديگر،  آن مى ش
ــخص مى كند.  چند خط (در اين جا پايين) خروجى تابلو را مش
ــا و در محل ورودى و  ــودار كل تابلوه ــت در نم ضرورى اس

خروجى آن ها از تجهيزات حفاظتى مناسب استفاده  شود.

شكل 30ـ13

1ـ3ـ1ـ13 تابلوى اصلى (تابلوكنتور)

ــاختمان، ابتدا به داخل  كابل برق پس از ورود به داخل س
تابلوى كنتور وارد مى شود. با توجه به تعداد واحدهاى مسكونى 

شكل 31ـ13

نمودار تابلوهاى ساختمان را به منظور سادگى تك خطى 
ــه در كنار هر عنصر  ــيم مى كنند و با عاليم و ارقامى ك ترس
ــود اطالعات نقشه را تكميل مى نمايند. در  مدار نوشته مى ش
ــان داده  ــكل 32ـ13، نمودار يك نمونة تابلوى كنتور نش ش

شده است.
كابل                                                        ــا  ب ورودى  ــرق  ـــ ب  ، تــابــلـــــو  ـــن  اي در 
mm2 +1×6mm2 10×3 آورده شده است اين كابل  داراى 

سه هادى با سطح مقطع10 ميلى متر مربع (سيم هاى سه فاز) 
و يك هادى با سطح مقطع 6 ميلى متر (سيم نول) است. نوع 

جريان متناوب و با فركانس 50 هرتز است.
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ــوز كه  ــى في ــانة عموم نش
ــا  ي ــنگى  فش ــد  مى توان

مينياتورى باشد

نشانة كليد فيوز سه فاز 63 آمپر با پاية فيوز 63 آمپر

نشانة كليد جريان باقى مانده 
(FI) با مقدار نامى 25A و 
جريان 30mA جهت قطع

كابل سه سيمه با سطح مقطع 4 ميلى متر مربع براى فاز و نول و ارت است.

نشانة كنتور اكتيو

شكل 32ـ13 تابلوى كنتور

2ـ3ـ1ـ13 تابلوى اشتراكى

بعضى مصارف مانند روشنايى راه پله ها و پاركينگ، آيفون، 
ــوفاژ و تهوية مطبوع جزِء مصارف  آنتن مركزى، آسانسور، ش
عمومى است و بين همه خانوارهاى يك آپارتمان مشترك اند. 
به همين منظور، براى اين گونه مصارف تابلوى جداگانه اى به 
ــتراكى در نظر مى گيرند، به طورى كه همة اين  نام تابلوى اش
مصرف كننده ها از اين تابلو تغذيه شوند. محل نصب اين تابلو 

در ديوار راه پله يا پيلوت ساختمان است.
ــة يك نمونة تابلوى اشتراكى را نشان  ــكل 33ـ13 نقش ش
 3×4 mm2   مى دهد. برق ورودى اين تابلو، توسط يك كابل
ــيمه كه يك سيم آن براى فاز، يكى براى نول  (يك كابل 3 س
و ديگرى براى هادى حفاظتى (ارت) ) تأمين مى شود. اين تابلو 
ــطح مقطع 16mm2 به سيستم اتصال  ــط يك سيم با س توس

ــدار خروجى با  ــت و داراى 10 خط يا م ــده اس زمين متصل ش
ــه اندازة سيم ها  ــت. در اين نقش فيوزهاى 6  ، 10 و 16 آمپر اس
ــت. يك يا چند خط نيز به صورت رزرو  ــخص شده اس نيز مش
ــت، تا در موقع خرابى  ــده اس (SPARE) در تابلو پيش بينى ش
يكى از خطوط يا نياز مصرف كنندة جديد، ا ز آن استفاده شود.

شكل 33ـ13 تابلوى اشتراكى
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3ـ3ـ1ـ13 تابلوى تقسيم واحدها

در يك واحد مسكونى بايد براى همة مدارهاى روشنايى، 
پريزها و ساير مصارف تابلويى در نظر گرفت كه به آن تابلوى 
ــيم واحد مى گويند (شكل 34ـ13). تابلو تقسيم جانشين  تقس
ــيم هاى پراكنده در ساختمان هاى  ــاده اى براى جعبه تقس س
ــيم آن است كه  ــتفاده از تابلو تقس ــت. حسن اس قديمى اس
هنگام بروز اشكال تنها مسيرى كه دچار اتصالى (خط) شده 
ــمت هاى ساختمان بدون  ــود و ساير قس از مدار خارج مى ش

برق نمى ماند.

ــو ورودى آپارتمان  ــن تابل ــراى نصب اي ــب ب محل مناس
ــة پالن پريزها ترسيم  ــت. اين تابلو در نقش ــپزخانه اس يا آش

مى شود.
تابلو تقسيم را با حروف DP نشان مى دهند. در آدرس دهى 
ــود. مثًال  ــتفاده مى ش به اين تابلو از دو عدد در كنار حروف اس
ــماره تابلوى  ــدد (يعنى عدد يك) ، ش ــه اولين ع 2ـDP1، ك

ــت داراى چند  ــاختمان ممكن اس ــت، چرا كه س آپارتمان اس
ــد. دومين عدد (يعنى عدد2) شمارة خروجى تابلو  آپارتمان باش
ــيم هاى خروجى مربوط به يكى از  تقسيم است. به عبارتى س

فيوزهاى مينياتورى (فيوز شمارة 2) است كه به آن قسمت از 
ــته شده برق مى دهد. در شكل (35ـ13)  مدار روشنايى خواس

بخشى از نمودار تابلو تقسيم آورده شده است.

شكل 34ـ13ـ  تابلوى تقسيم
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شكل 35ـ13بخشى از نمودار تابلو تقسيم

ــكل 36ـ13 نمودار تابلوى تقسيم يك واحد آپارتمان را  ش
نشان مى دهد.

شكل 36ـ13 تابلوى تقسيم يك واحد آپارتمان
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ــه آن كه قبًال در مورد كولرهاى ديوارى  تذكـر : با توجه ب
آمادة قابل نصب روى ديوار صحبت شد، الزم است به تناسب 
عرف منطقة سكونت، نقشه كشى صورت گيرد. چه بسا جريان 
نامى فيوز براى كولرهاى خاص بيش تر باشد يا لزومى به رسم 

آن در نمودار تابلو تقسيم نباشد. در اين مورد تحقيق نماييد.
   نكات قابل توجه در ترسيم و اجراى نقشه ها

ــطح مقطع سيم هاى خروجى و  ــيم و س * نوع و تعداد س
ورودى به تابلو بايد ذكر شود.

ــدار براى  ــيم، چند م ــاى تابلوى تقس ــراى خروجى ه * ب
ــنايى ها و پريزها، يك مدار براى كولر و حداقل يك مدار  روش
نيز به صورت ذخيره(رزرو) و براى هر كدام از اين خط ها يك 

فيوز مينياتورى در نظر گرفته شود.
* مشخصات اصلى وسايل قطع و وصل و حفاظتى براى 
ــنايى  ــود، مثًال براى روش مدارهاى ورودى و خروجى ذكر ش

فيوز 10A و براى پريز فيوز 16A در نظر گرفته شود.
ــطح مقطع سيم هاى مدارهاى روشنايى به هيچ وجه  * س
ــاى پريز از 2/5  ــع و براى مداره ــر مرب ــد از 1/5 ميلى مت نباي

ميلى متر مربع كم تر باشد.
4ـ1ـ13 نمودارهاى رايزر

ــش مهمى از  ــت كه بخ ــاختمان مكانى اس ــه س راه پل
مدارهاى اصلى ساختمان از  آن عبور مى كنند، اما مسير اين 
ــا و ارتباط دهى آن ها را بر روى پالن ها نمى توانيم به  مداره
ــاختمان نمودارى  ــان دهيم. در نقشه هاى برق س خوبى نش
ــان مى دهد "رايزر  ــيرهاى باالرو را نش كه ارتباط دهى مس
ــن مركزى،ارتباط  ــامل آنت دياگرام" نام دارد. اين مدارها ش
ــيم هاى تلفن، آيفون، روشنايى راه پله وتابلوهاى  جعبه تقس

توزيع و تقسيم برق مى شود.

ــى از  ــراى درك بهتر نمودارهاى رايزر، مى توان به برش ب
نماى يك ساختمان كه راه پله را دربرمى گيرد ، توجه كرد . در 
ــمت چپ شكل، شمارة طبقات ساختمان نوشته شده است.  س

با اين مقدمه به شرح نمودارهاى رايزر مى پردازيم.
الف)نمودار رايزر آنتن مركزى:

ــاختمان ، نمودار رايزر آنتن  ــيار مهم در س از رايزرهاى بس
ــن مركزى در پالن  ــايل آنت ــت، ارتباط دهى وس مركزى اس
ــت، به همين سبب  ــان دادن نيس ــتى قابل نش پله ها به درس
ــود و  ــخص مى ش ــواره آرايش آنتن مركزى با رايزر مش هم
ــخصات فنى وسايل به كار رفته نيز فقط در رايزر  معموًال مش
ــكل 37ـ13 رايزر دياگرام آنتن مركزى را  ــود. ش درج مى ش

نشان مى دهد.
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شكل 37ـ13 رايزر آنتن مركزى
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ب) نمودار رايزر سيستم تلفن:

ــًال در مورد پالن پريز و مقررات مربوط به محل نصب  قب
جعبة تقسيم اصلى تلفن (MTB) و هم چنين جعبة تقسيم هاى 
طبقات (TB) صحبت هاى الزم شد، اما بايد ارتباط دهى آن ها 
ــود  ــان داده ش از هم كف و بين طبقات در نمودار رايزر نيز نش
ــايل به كار رفته در سيستم تلفن  ــخصات وس و هم چنين مش
ــايل بايد ذكر شود. شكل 38ـ13  نيز در نمودار رايزر كنار وس

نمودار رايزر سيستم تلفن را نشان مى دهد.
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شكل 38ـ13

پ)نمودار رايزر سيستم آيفون

ــى اين سيستم و ارتباط آن  در پالن ها فقط مى توان گوش
را نشان داد. در صورتى كه ارتباط دهى اجزاى سيستم آيفون 
نشان داده شده نمى شود. گوشى ها بايد مسيرهاى مجزا داشته 
ــوند. پس از آن  ــند و تمام آن ها به طبقة هم كف آورده ش باش

ــتم دربازكن جلوى در ساختمان وصل شوند.  به صفحة سيس
ــان داده شده است. در اين  در نمودار رايزر زير، اين مطلب نش
ــتم نيز مى تواند  ــخصات اجزاى سيس نمودار عالوه بر آن، مش

درج گردد (شكل 39ـ13).
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شكل 39ـ13

ت)نمودار رايزر روشنايى راه پله

ــاختمان  همان طورى كه به خاطر داريد، در پالن يك س
ــتيم با  ــالن راه پله فقط مى توانس ــه در پ ــمت راه پل براى قس
ــير سيم كشى را نشان  ــمت باال يا پايين مس پيكان هايى به س
ــان دادن ارتباط بين اين تجهيزات از  دهيم، اما براى بهتر نش
نمودار رايزر مى توان استفاده كرد. امروزه براى تأمين روشنايى 
ــتفاده مى شود. محل  راه پله ها از رله هاى زمانى (رله راه پله) اس

نصب رله در طبقة هم كف است.
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شكل 40ـ13 رايزر روشنايى راه پله

ر) نمودار رايزر تابلوهاى توزيع و تقسيم برق

ــرق اصلى كه كنتورهاى  ــن نمودار تابلوى توزيع ب در اي
ــتراكى به  ــرار دارند، هم چنين تابلوى اش ــاختمان در آن ق س
ــاختمان مانند  ــة واحدهاى س ــيم هم ــراه تابلوهاى تقس هم
ــود. اين نمودار، توزيع برق  ــكل 41ـ13 نشان داده مى ش ش
ــاختمان در يك نگاه  ــن ارتباط تابلوها را در كل س و هم چني

نشان مى دهد.

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه همكف

طبقه اول

طبقه دوم

شكل 41ـ13 رايزر تابلوهاى برق

ز) طرحوارة خرپشته

ــاختمان هاى مسكونى  با وجود رايزر دياگرام و پالن در س
ــان داد.  ــاختمان را نش ــته س ــوان به خوبى مدار خرپش نمى ت
ــتفاده كرد.  ــراى اين منظور مى توان از طرحوارة دوبعدى اس ب
همان گونه كه در طرحوارة خرپشته شكل (42ـ13) نشان داده 
ــده است، كليد تبديل بعد از شستى رلة راه پله قرار مى گيرد.  ش
ــر آن صورت مى گيرد و  كليد  ــة مدار تبديل از كليد ديگ تغذي
ــته روشنايى چراغ هاى ديوارى خارج  يك پل در داخل خرپش
خرپشته (بام) را تأمين مى كند. پريز براى تقويت كننده (آمپلى 

فاير) آنتن مركزى نيز پيش بينى شده است.

GP-8
شكل 42ـ13 طرحواره خرپشته
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5ـ1ـ13 جزئيات

يكى از انواع نقشه ها كه در مجموعة نقشه هاى ساختمان 
ارايه مى شود، جزييات (Detail) نام دارد. جزئيات، برش هايى 
ــاختمانى الزم در نقشه هاى تأسيسات برق است  از عمليات س
كه مى تواند اندازه گذارى شدة تمام يا بخشى از آن بزرگ نمايى 

ــود و مصالح به كار رفته و نحوة اتصاالت در آن نشان داده  ش
ــود. مهم ترين جزئيات در نقشة تأسيسات برقى، چاه ارت و  ش
ــكل 43ـ13 يك نمونه از جزئيات  ــت. ش نحوة عبور كابل اس

نقشة چاه ارت تأسيسات برقى را نشان مى دهد.

EARTHING     WELL

شكل 43ـ13

6  ـ1ـ13 توضيحات

ــتارى بى نياز  ــه از زبان نوش همان گونه كه مى دانيد، نقش
نيست. در نقشه ها از حروف و شماره جهت عاليم و آدرس دهى 
استفاده مى كنيم و بايد با يك نوشته نام نقشه خود را در پاى 
ــد. اما به غير از موارد فوق به توضيح مواردى كه  آن درج كني

در نقشه ها قابل نشان دادن نيست نيز احتياج است.

مثًال در مجموعة نقشه ها مى توانيم رنگ سيم به كار رفته 
ــه پالن يا تابلو نشان دهيم، اما با توضيحى در پاى  را در نقش
ــح داد. هم چنين در برخى  ــه  مى توان اين مطلب را توضي نقش
ــم پالن  ــتر موردى را هر چند در رس ــوارد جهت تأكيد بيش م
ــت در  ــان داده ايم به دليل اهميت، بهتر اس يا تابلو و رايزر نش

توضيحات نيز آن مورد را متذكرشويم.
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2ـ13 نقشه كشـى بـرق بـه كمـك نرم افـزار 
AutoCAD

ــه هايى را كه طبق اصول و  در اين بخش قصد داريم نقش
مقررات و به صورت دستى ترسيم كرديم به كمك رايانه و با 
استفاده از نرم افزار اتوكد (AutoCAD) ترسيم كنيم. براى 

اين منظور بايد مراحل زير را انجام دهيم.
1ـ2ـ13  آماده سازى فايل:

در عمل فايل رايانه اى پالن معمارى ساختمان در اختيار ما 
قرار مى گيرد و ما بايد اين پالن را براى ترسيم نقشه هاى برق 

آماده كنيم. براى آماده سازى مراحل زير را دنبال مى كنيم.
 Recovery ــتور ــت از دس ــل را باز كنيد بهتر اس 1ـ فاي
براى باز كردن فايل استفاده كنيد تا خطاهاى موجود در فايل 
ــى و .... در صفحه text windows  گزارش  و فونت فارس

داده شود.

2ـ براى ترسيم نقشه هاى برق بر روى پالن هاى معمارى 
ــير  ــان، عاليم اضافى مانند مس ــت تجهيزات، مبلم الزم اس
ــره را از روى پالن هاى  ــطح صفر و غي ــا، ارتفاع از س برش ه

معمارى حذف كنيد.
ــراى درب و پنجره  ــت بلوك هاى بكار رفته ب 3ـ بهتر اس
ــد (از حالت بلوك  ــتور Explode انفجارى كني و ... را با دس
ــدون زوايد در يك اليه، مثًال  ــارج كنيد) و تمامى پالن را ب خ
ــترى رنگ به نام Plan تعريف كنيد. در بعضى  اليه اى خاكس
از نقشه كشى ها ديده مى شود كه كل پالن بدون زوايد را يك 
ــا كردن عاليم و  ــف مى كنند چرا كه ضمن جابج بلوك تعري
كار روى نقشه ممكن است به طور ناخواسته خطى را از پالن 
انتخاب و جابجا شده يا آن را پاك كنيد. بلوك كردن با دستور 

copy و paste As Block به سادگى امكان پذير است.

4ـ فايل اصالحى را ذخيره كنيد.

مترين 11
مترين 

فايل نقشه هاى معمارى را مطابق موارد ذكر شده باز كرده و زوايدآن را براى كار نقشه كشى برق حذف نموده سپس 
تحت نام فرضى plan.dwg آن را ذخيره كنيد.

2ـ2ـ13 ايجاد صفحه جديد براى نقشه كشى برق:

ــد بازكرد.  ــد يك صفحة جدي ــى برق باي ــراى نقشه كش ب
ــامل كادر، عنوان، اليه ها، عاليم و توضيحات  اين صفحه ش

مى باشد كه در ادامه ترسيم هر يك توضيح داده شده است.
الف) كادر نقشـه: براى كل نقشه هاى برق يك ساختمان 

ــكونى دو صفحه A1 در نظر مى گيريم. براى اين منظور  مس

پالن هاى روشنايى، پريزها را كنار هم در صفحه A1 مى چينند. 
ــة تابلوها و رايزرها و جزييات را قرار  و درصفحه دوم نيز نقش
ــمت راست كادر اين صفحات جدول عاليم و  مى دهند. در س
در پايين آن عنوان نقشه درج مى شود (شكل 44ـ13) ممكن 
ــت در روش ديگرى هر نقشه در يك الية جداگانه در نظر  اس

گرفته شود.
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ــخصات  ــمت مش ب) جدول عنوان (Title) : در اين قس

ــداد طبقاتـ   ــراحـ  آدرسـ  تع ــه كشـ  ط ــه مانند نقش نقش
مساحت – شماره صفحه و ... درج مي شود.

ــتفاده  ــدول عاليمي كه عاليم آن را با اس ج) عاليـم : ج

ــم كرده ايد در  ــتورات AutoCAD در فصول قبل رس از دس
ــم كنيد. عاليم را مي توانيد  ــكل 44ـ13 رس جدول مطابق ش

ــتور  هم بــه صورت بلوك درآوريد و احضار كنيد و هم با دس
paste , copy هم مي توانيد عاليم را در محل هايي كه الزم 

است ايجاد كنيد.
د) مديريـت فايل در ايجاد اليه ها: با توجه به آنچه گفته 

شد اليه ها را با توجه به جدول 3ـ13 ايجاد كنيد.

جدول 3ـ13 فهرست اليه هاي مورد نياز در نقشه

On/OffFreeze/thawLock/Unlockكاربردرنگنام اليه

DevicesCyanعاليمOnThawUnlock

WiringGreenسيم كشي برقOnThawUnlock

TelـWireGreenسيم كشي تلفنOnThawUnlock

TVـWireGreenسيم كشي تلويزيونOnThawUnlock

OnThawUnlockكادر ـ جدول ـ متنTEXTYellow2ـ١

OnThawUnlockمفهوم عاليم ـ متنTEXT21ـ٢

Plan8پالنOnThawUnlock

Fire AlarmGreenسيم كشي اعالم حريقOnThawUnlock

Panel BoxesWhite(ارت)بدنه تابلوOnThawUnlock

با توجه به جدول 3ـ13موارد زير اعمال شود:
1)عاليمي كه ايجاد كرده ايد در اليه خود قراردهيد.

2) نوشته هايي كه براي عنوان نقشه و مفهوم عاليم به كار 

برده ايد در اليه خود قراردهيد.
3) كادر نقشه و جدول را در اليه خود قراردهيد.

مترين 22
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ــت را  ــتطيلي به ابعاد 59/4 ×84/1 كه ابعاد كاغذ A1 اس يك صفحه جديد در نرم افزار AutoCAD بازكنيد و مس
رسم كرده، جدول عاليم، عنوان و اليه هاي مورد نياز را  ايجاد نماييد.
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3ـ3ـ13 نقشه كشي برق: 

نقشه كشي برق را در دو مرحله زير انجام مي دهيم.
الف ـ قرارگيري عاليم وسايل الكتريكي بر روي پالن.

ب ـ مداربندي.
ــرق و عاليم از ضخامت  ــت كنيد كه ضخامت خطوط ب دق
خطوط پالن معماري مانند ديوارها بيشتر است (عاليم و خطوط 
برق با 0/4 يا0/35 و بقيه اجزا با ضخامت 0/1يا 0/15 اين كار 

هنگام پالت گرفتن از نقشه روي كاغذ خود را نشان مي دهد.
الـف) قرارگيري عاليم وسـايل الكتريكي بر روي پالن: 

ــتورهاي  براي قرارگيري عاليم بر روي پالن مي توان از دس
ــتفاده كرد. اما عاليم ايجاد شده گاهي بايد  paste,copy اس

ــوند و يا به محل مناسب تري اتصال داده شوند لذا  چرخيده ش
ــي مانند دستور  ــتورهاي ويرايش براي قرارگيري عاليم از دس
Rotate,Move استفاده كنيد. در چيدمان به موارد زير توجه 

كنيد.
ــتور Mirror به جاي Rotate استفاده نكنيد  1ـ   از دس

چرا كه معناي عالمت را تغيير خواهد داد.
2ـ در صورتي كه فقط چرخش هاي 90 درجه براي عاليم 

الزم باشد امكان جانبي ORTHO را فعال كنيد.
3ـ نام هر پالن در زير آن به فارسي بايد درج شود. تمامي 

نوشته ها را در اليه Text قرار دهيد. اندازه اين فونت با توجه 
به مقياس نقشه فونت Naskh  ـD مقدار 0/2 مناسب است.

ــيمي  ــتورهاي ترس ب) مداربنـدي : براي مداربندي دس

ــم خطوط قوس دار و منحني ضروري  ــم خط و رس مثل رس
است. ممكن است در مداربندي به دستورات و موارد زير نيز 

برخورد كنيد.
1ـ در صورتي كه خطي از روي خط ديگر عبور كرد بهتر 
ــكافي براي يكي از خطوط كه از  ــت با دستور Break ش اس

روي ديگري عبور كرده ايجاد نمود.
ــته زاويه دار پخ  ــت محل اتصال دو خط شكس 2ـ بهتر اس

زده شود براي اين منظور ازدستور Filet استفاده كنيد.
3ـ در صورتي كه در مداربندي نياز به كشيدن خط كامًال 
ــتيد ازامكان جانبي ORTHO استفاده  افقي يا عمودي داش

كنيد.
ــم پيكان آدرس دهي در مداربندي از دستور  4ـ براي رس

Leader استفاده كنيد.

ــتور  ــده در كنار پيكان از دس ــته ش ــراي آدرس نوش 5  ـ ب
ــتفاده  ــه جاي MultiLine text اس Single line text ب

كنيد. اندازه اين فونت با توجه به مقياس نقشه فونت استاندارد 
AutoCAD مقدار 0/15 مناسب است.
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پالن ذخيره شده در تمرين يك را در فايل تمرين copy&paste،2 نماييد وكار رسم نقشه روشنايي، پريز و ساير 
نقشه هاي برق را در آن پالن آغاز نماييد.
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مترين 
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پالن همكف پالن طبقات

آشپزخانهخواب

حمام

سرويس

ورودى

پذيرايى

انبارى

انبارى

انبارى

ــماره 45ـ13 تا 50ـ13 كه هر كدام پالن طبقات و هم كف يك واحد مسكوني را نشان مي دهد، نقشة  ــه هاي ش بر روي نقش
ــيم واحدها)، رايزر (آيفون ـ آنتن ـ  ــتراكي ـ تابلوي تقس ــنايي، پريز (برق ـ تلفن ـ آنتن)، تابلوها (تابلوي كنتور ـ تابلوي اش روش

تلفن ـ تابلوها ـ روشنايي راه پله) را ترسيم كنيد.

توجه : الزم است هنرجويان از هر پالن در قطع كاغذ A4 فتوكپى كرده و با حذف چيدمان تجهيزات ، كار ترسيم 
نقشه هاى برق را شروع كنند.

شكل 45ـ13
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مترين 
مترين 

پالن همكف پالن طبقات

شكل 46ـ13
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مترين 
مترين 

انبارى

انبارى

انبارى

خواب خواب

آشپزخانه

حمام سرويس

ورودى

پذيرايى

پالن همكف پالن طبقات

شكل 47ـ13
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مترين
مترين

پالن همكف پالن طبقات

انبارى انبارى

خواب

حمامسرويس

ورودى

آشپزخانه

پذيرايى

تراس

شكل 48ـ13
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مترين
مترين

پالن همكف پالن طبقات

شكل 49ـ13
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مترين
مترين

شكل 50ـ13
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پروژه
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هر هنرجو به صورت مستقل نقشة يك ساختمان مسكوني 
متداول شهرى را انتخاب كرده سپس نقشه هاي فني پريزها، 

هدف های رفتاری هدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

ــ نقشه های برق مربوط به يك ساختمان مسكونی را رسم كند.

ــنايي، تلفن، آنتن، اعالم حريق، آيفون، تابلوهاي برق و  روش
رايزرها را بر روي آن رسم نمايد. 



١٦٧

منا بـع

.Neil sclater- John E. Traister."Hand Book of Electrical Design Details", 2003ـ1

.�ieny Gallauziaux- David fedullo :Electrical Installation”, 2006ـ2 

 ."James D. Bethune, paul. T. suatik. "Electrical mechanical Dra#ing with CAD ـ3

Prentice Hall ,1997.

 4ـ مبحث سيزدهم: طرح و اجراي تأسيسات ساختمان ها. از سري مباحث مقررات ملي ساختمان، 1382، نشر توسعة 

ايران.

5ـ خواجه حسيني محمد، نقشه كشي 1، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران، 1387.

ــر كتاب هاي درسي ايران،  ــركت چاپ و نش ــين، نقشه كشي به كمك كامپيوتر. ش ــيني حس ــن ـ حس 6ـ عبداهللا زاده حس

.1387

7ـ مشهدي عليرضا، جهانگيري سهيال. آموزش نوين اتوكد. انتشارات مهرجرد، 1388.


