فصل 2

یادگیری مادامالعمر حرفهای و فناوری اطالعات و ارتباطات
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برخی از سبک های یادگیری (روش یادگیری شما چگونه است؟)
 .١دیداری (تجسم فضایی) یادگیری از طریق تصاویر و شکل ها و درک پدیده های بصری
 .٢شنیداری

یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی

 .٣شفاهی (کالمی)

یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن

 .٤جنبشی (لمسی)

یادگیری از طریق لمس کردن ،تمرینات عملی وتحرک داشتن

 .٥استداللی (ریاضی)

یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدالل کردن

 .٦برون فردی

یادگیری بهصورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن

 .٧درون فردی

یادگیری به تنهایی و به دور از جمع

شنیدن ٥
در صد

خواندن  10درصد

 ١٠درصد آنچه را خوانده اید ،به یاد می آورید.

دیدن و شنیدن  ٢٠درصد
ارائه دادن /نشان دادن  ٣٠درصد
بحث گروهی  ٥٠درصد
انجام دادن کار/کار عملی  ٧٥درصد

آموزش دیگران /به کارگیری آموخته ها  ٩٠درصد
مخروط یادگیری ــ چند درصد آنچه را…… به یاد می آورید.
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 ٧٥درصد آنچه را انجام
داده اید ،به یاد می آورید.

نقشهکشی
 1استاندارد کشورها
ایران

ISIRI

استرالیا

AS

آلمان

DIN

ایتالیا

UNI

انگلستان

BS

آمریکا

ASA

چین

CAS

روسیه

Gost

فرانسه

FN

کانادا

CSA

ضمناً استانداردهای  ISOدر مورد نقشهکشی (و نیز در موارد دیگر) با یک شماره منتشر میشوند.
برای نمونه به چند مورد توجه کنید (که پس از انتشار تا زمانی که منسوخه اعالم نشوند اعتبار
خواهند داشت) .برای نمونه:
اصول نقشهکشی

ISO -128

اندازهگذاری

ISO -129

تولرانسهای ابعادی

ISO -206

تولرانسهای هندسی

ISO -1101

تولرانسهای هندسی

ISO -2768

A0 = 1m2 = 1000000mm2
a
= 2
b
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اندازۀ كاغذ هاي نقشه كشي برحسب ميلي متر
۴۲۰×۲۹۷

A3

۱۱۸۹×۸۴۱

A0

۲۹۷×۲۱۰

A4

۸۴۱×۵۹۴

A1

۲۱۰×۱۴۸

A5

۵۹۴×۴۲۰

A2

این جدول ،گروههای خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان میدهد.
گروه
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خط اصلی  dخط متوسط 'd

خط نازک "d

پهنای خط اصلی

مناسب برای کاغذ

۱

۲

۱/۴

۱

خیلی بزرگ

۲

۱/۴

۱

۰/۷

A   0

۳

۱

۰/۷

۰/۵

A   0

۴

۰/۷

۰/۵

۰/۳۵

A   0 ، A1

۵

۰/۵

۰/۳۵

۰/۲۵

A   0 ، A1 ،A3،A4

۶

۰/۳۵

۰/۲۵

۰/۱۸

A2 ، A3 ،A4

۷

۰/۲۵

۰/۱۸

۰/۱۳

A 4 ، A5

تعیین مقیاس نقشه
گاهی با تصویربرداری ،چاپ یا کپی نقشه ،مقیاس آن تغییر میکند .برای تعیین مقیاس نقشهای
که دارای اندازهگذاری است باید یکی از اندازههای طولی (ترجیحاً یکی از اندازههای بزرگتر) را
با خطکش اندازهگیری کرد و آن را بر عدد اندازهای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود
تا مقیاس نقشه به دست آید .با داشتن مقیاس میتوان بقیه طولهایی که اندازهگذاری نشدهاند
را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده ،طول قطعه  42میلیمتر اندازهگیری شده است .بنابراین مقیاس نقشه  0/75یا

 42است .ارتفاع قطعه نیز که اندازهگذاری نشده است با خطکش  18میلیمتر اندازهگیری شد که
56واقع  24میلیمتر است18 = 24 .
در
0/75
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رسمهای هندسی

خط مماس بر دایره از نقطهای خارج از دایره
روش اول :به کمک دو گونیا
 1ابتــدا یــک ضلــع قائمــه گونیــا را طــوری
قــرار دهیــد کــه از نقطــه  Aگذشــته و بــر دایــره
بــه صــورت ظاهــری ممــاس باشــد.
 2گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.
 3در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای
اول را طــوری حرکــت دهیــد کــه لبــۀ قائمــه آن از
مرکــز دایــره بگــذرد .در ایــن حالــت روی دایــره یــک
خــط نــازک رســم کنیــد.
 4حــال بــا مشــخص شــدن نقطــۀ ممــاس ،خــط
ممــاس را رســم کنیــد.
روش دوم :ترسیمی
 1خطی از نقطه  Aبه مرکز دایره رسم کنید.
 2نقطۀ  Mوسط  OAرا پیدا کنید.
 3به مرکز  Mدایره  MAرا رسم کنید.
 4نقطــۀ  Nمحــل تقاطــع دو دایــره نقطــۀ ممــاس
اســت.
خط مماس دو دایره
 1ابتــدا یــک ضلــع قائمــه گونیــا را طــوری قــرار
دهیــد کــه بــر دایــره به صــورت ظاهــری ممــاس
باشــد.
 2گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.
 3در حالــی کــه گونیــای دوم ثابــت اســت گونیــای
اول را طــوری حرکــت دهیــد کــه لبــۀ قائمــه آن از
مرکــز دایــره بگــذرد .در ایــن حالــت روی دایــره یــک
خــط نــازک رســم کنیــد.
 4بــرای دایــره دوم نیــز همیــن مرحلــه را تکــرار
کنیــد.
 5حــال بــا مشــخص شــدن نقــاط ممــاس ،خــط
ممــاس را رســم کنیــد.
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مماس بین دو خط متقاطع
 1خطــی مــوازی ضلــع اول بــه
فاصلــه  Rرســم کنیــد.
 2خطــی مــوازی ضلــع دوم بــه
فاصلــه  Rرســم کنیــد .محــل
تقاطــع ایــن دو خــط مرکــز قــوس
ممــاس اســت.
 3از مرکز مماس بر اضالع عمود
کنید تا نقاط مماس به دست آید.

مماس از يك نقطه بر دایره
 1بــه مرکــز  Aکمانــی بــه شــعاع
 ( Rشــعاع معلــوم ممــاس) رســم
کنیــد.
 2بــه مرکــز دایــره کمانــی بــه
شــعاع  ( r+Rشــعاع دایــره به عــاوۀ
شــعاع معلــوم ممــاس) رســم کنیــد.
محــل تقاطــع ایــن دو کمــان ()O
مرکــز قــوس ممــاس اســت.
 3از مرکــز ممــاس ،خطــی بــه
مرکــز دایــره رســم کنیــد تــا نقطــۀ
ممــاس  Mبه دســت آیــد.
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مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه
نمود که مماس در داخل دایره و یا خارج
دایره و همینطور در کدام سمت خط قرار
دارد .در صورتی که مماس داخل دایره باشد
از  r-Rو اگر خارج دایره بود از  r+Rبرای
شعاع کمان استفاده کنید.
 1خطــی مــوازی خــط بــه فاصلــه  Rرســم
کنیــد (بــاالی خط).
 2کمانــی بــه شــعاع  ( r+Rشــعاع دایــره
به عــاوۀ شــعاع معلــوم ممــاس) رســم
کنیــد .محــل تقاطــع ایــن خــط و کمــان،
مرکــز قــوس ممــاس اســت.
 3از مرکــز ممــاس بــر خــط عمــود کنیــد
تــا نقطــۀ ممــاس روی خــط به دســت آیــد.
 4از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــره
رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی دایــره
نیــز به دســت آیــد.

مماس بين دو دايره (مماس خارج)
در ایــن ممــاس فاصلــه مرکــز قــوس ممــاس
بــا مرکــز دایــره مجمــوع دو شــعاع اســت.
دایرههــای معلــوم را در موقعیــت مــورد
نظــر ترســیم کنیــد.
کمانــی بــه شــعاع  ( r1+Rشــعاع دایــره
اول به عــاوۀ شــعاع معلــوم ممــاس) رســم
کنیــد.
کمانــی بــه شــعاع  ( r2+Rشــعاع دایــره
دوم به عــاوۀ شــعاع معلــوم ممــاس) رســم
کنیــد.
از مرکــز ممــاس ،خطــی بــه مرکــز دایــرۀ
اول رســم کنیــد تــا نقطــه ممــاس روی ایــن
دایــره به دســت آیــد.
از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــره
دوم رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی
ایــن دایــره نیــز به دســت آیــد.
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مماس بين دو دايره (مماس داخل)
در ایــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس
بــا مرکــز دایــره تفاضــل شــعاع ممــاس بــا
شــعاع دایــره اســت.
دایرههــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر
ترســیم کنیــد.
از مرکــز دایــرۀ اول کمانــی بــه شــعاع R-r1
( شــعاع ممــاس منهــای دایــرۀ اول) رســم
کنیــد.
از مرکــز دایــرۀ دوم کمانــی بــه شــعاع R-r2
( شــعاع ممــاس منهــای دایــرۀ دوم) رســم
کنیــد.
از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــرۀ
اول رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ
ممــاس روی ایــن دایــره به دســت آیــد.
از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــرۀ دوم
رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ ممــاس
روی ایــن دایــره نیــز به دســت آیــد.
مماس محدب مقعر (مماس ترکیبی)
در ایــن ممــاس فاصلــۀ مرکــز قــوس ممــاس
بــا مرکــز یکــی از دایرههــا مجمــوع دو
شــعاع اســت و بــا دایــرۀ دیگــر تفاضــل شــعاع
ممــاس بــا شــعاع دایــره اســت.
دایرههــای معلــوم را در موقعیــت مــورد نظــر
ترســیم کنیــد.
کمانــی بــه شــعاع  ( r1+Rشــعاع دایــرهای که
خــارج از قــوس ممــاس قــرار دارد به عــاوه
شــعاع معلــوم قــوس ممــاس) رســم کنیــد.
کمانــی بــه شــعاع  ( R-r2شــعاع ممــاس
منهــای شــعاع دایــرهای کــه داخــل قــوس
ممــاس قــرار دارد) رســم کنیــد.
از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــره
اول رســم کنیــد تــا نقطــۀ ممــاس روی ایــن
دایــره به دســت آیــد.

از مرکــز ممــاس خطــی بــه مرکــز دایــره دوم رســم کــرده و امتــداد دهیــد تــا نقطــۀ ممــاس
روی ایــن دایــره نیــز به دســت آیــد.
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رسم نما (در روشهای مختلف)
رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول و فرجۀ سوم انجام میشود .فرجۀ اول را با عالمتهای
 Eیا
مشخص میکنند .در ایران این روش متداول است .در این روش نمای افقی در زیر
نمای رو به رو و دید از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم میشود.
در فرجۀ سوم که با  Aیا
مشخص میشود ،نمای از باال در باالی نمای رو به رو و دید از
راست در سمت راست نمای رو به رو رسم میشود.
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انواع تصویر مجسم
نمای مجسم

تریمتریک

نمای موازی

نمای مرکزی

نمای عمودی

سه نقطه گریز دو نقطه گریز یک نقطه گریز

دیمتریک

ایزومتریک

نمای مایل

جنرال

نظامی

پالن ایلیک

کلینو گرافیک

کابینت

کاوالیر

زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی
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روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک
مرحله 1ـ ترسيم خطوط محور
مرحلــه 2ـ ترســيم خطــوط مــوازي بــا محورهــا بــه فاصلــۀ شــعاع دايــره از مركــز بــه طــوري
كــه يــك متــوازي االضــاع تشــكيل شــود.
مرحلــه 3ـ ترســيم خطــوط از گوشــۀ بــاز متــوازي االضــاع بــه محــل تقاطــع محور هــا بــا
اضــاع
مرحله 4ـ ترسيم قوس هاي بزرگ به مركزيت گوشۀ باز متوازي االضالع
مرحله   5ـ ترسيم قوس هاي كوچك به مركزيت محل تقاطع خطوط ترسيمي از گوشه ها

ترســیم دایـره در تصویـر مجسم دیـمتریـک
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ترسیم منحنیهای نامنظم در تصویر مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطهیابی در تصویر مجسم
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اصول و قواعد برش براساس استاندارد ISO
اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:
هاشــور بــا خــط نــازک رســم میشــود .فاصلــۀ هاشــورها بیــن  ۲تــا  ۳میلیمتــر در کاغذهــای
 A4و  A3مناســب اســت.
زاویــه هاشــورها معمــوالً  ۴۵درجــه است.هاشــور بــه خطچیــن تکیــه نمیکنــد .هاشــور
میتوانــد گاهــی بــه خــط محــور یــا خــط نــازک متکــی شــود.
هاشــور از روی خــط اصلــی نمیگــذرد .در داخــل هاشــور میتــوان اندازهگــذاری کــرد (در
محــل نوشــتن عــدد انــدازه ،بایــد خطــوط هاشــور پــاک شــود).
هاشــور در ســطوح بــزرگ میتوانــد ناقــص باشــد .در قطعــات بــا ضخامــت کــم میتــوان
به جــای هاشــور ســطح را ســیاه کــرد.
قطعــات کنــار یکدیگــر در بــرش را میتــوان کمــی نســبت به هــم فاصلــه داد .هاشــورهای
معرفــی شــده عمومــی اســت ،امــا بــرای برخــی مــواد هاشــور مخصــوص وجــود دارد.
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انواع هاشور براساس جنس مواد

بتن

فوالدـ فلزات سخت ـ چدن

بتن مسلح

غیر فلزات به استثنای آنها که در
جدول هست و همچنین برخی
فلزات نرم مثل روی و سرب

آجر

شیشه و سایر اجسام شفاف

مایعات

چوب در جهت الیاف

آجر نسوز ـ آجر ضد اسید

چوب در مقطع

خاک

شن و ماسه
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اصول اندازه گذاري مطابق ISO – 129

در نقشه هیچ اندازهای نباید تکرار شود.
نقشه باید کام ً
ال اندازهگذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.
واحد اندازهگیری در نقشههای صنعتی میلیمتر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.
اندازههای کوچک تر قبل از اندازههای بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر را قطع
نکنند.
فلش اندازه میتواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خطچین تکیه کند.
اندازهها را میتوان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.
اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.
اندازهگذاری طولی
این اندازهها شامل اندازههای افقی ،عمودی و مورب است.
در اندازههای افقی عدد اندازه وسط خط اندازه و باالی آن نوشته میشود.
در اندازههای عمودی عدد اندازه وسط خط اندازه و سمت چپ آن (از پایین به باال) نوشته میشود.

اندازهگذاری طول کمان ،قوس کمان و زاویۀ رأس کمان
در اندازهگذاری طول کمان ،قبل از عدد اندازه و یا باالی آن یک کمان گذاشته میشود.
اگر زاویه رأس کمان بیشتر از  90درجه باشد ،خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.
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اندازهگذاری پخ ها
پخهای  45درجه با یک اندازه طولی مشخص میشود.
پخهای غیر  45درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده میشوند.

اندازه کوتاه شده
اگر طول قطعهای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد میتوان آن را با خط شکسته کوتاه
کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

اندازهگذاری زنجیرهای
در این روش تمام اندازهها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک داده میشود .انتهای
یک اندازه ،ابتدای اندازه بعدی است.
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اندازهگذاری پلهای
در این روش اندازهها نسبت به یک سطح مبنا گذاشته میشوند .فاصله بین خطوط اندازه 7
میلیمتر است.

اندازهگذاری مختصاتی
در این روش اندازهها نسبت به یک نقطۀ مشترک (نقطه صفر یا نقطه مبنا) گذاشته میشوند.

اندازهگذاری جدولی
برای اندازهگذاری موقعیت سوراخها زمانی
که تعداد آنها زیاد باشد از این روش استفاده
میشود .در جدول عالوه بر موقعیت مرکز
سوراخ میتوان قطر ،عمق و دیگر مشخصات
سوراخ را نیز قید کرد.
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عالئم و نشانهها
عالئم و نشانههایی که در اندازهگذاری مورد استفاده قرار میگیرند عبارت اند از:
(فی) :قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته میشود.
 : Rهمیشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف  Rگذاشته میشود.
 : Sقبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف  Sکه مخفف ( )Sphereاست آورده شود.
(°عالمت درجه) :در اندازهگذاری زاویه باید حتماً عالمت درجه و در صورت نیز عالمت دقیقه و
ثانیه درج شود.
□( مربع) :اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه عالمت مربع درج میشود.
(کمان) :در اندازهگذاری طول کمان قبل یا باالی عدد اندازه کمان گذاشته میشود.
 : SWآچارخور را با حروف  SWنمایش میدهند.
 : tضخامت قطعه کار را با حرف  tنشان میدهند.
( )  :اندازههای کمکی داخل پرانتز نوشته میشود.
ــ  :زیر اعداد اندازههایی که با مقیاس نمیخواند خط کشیده میشود.
[]  :اندازه خام و پیشساخته قطعه را داخل کروشه نشان میدهند.

کادر گرد :اندازههای بازرسی و کنترل و اندازههایی که با دقت خاصی توسط سفارشدهنده
خواسته شده است در کادر گرد قرار میگیرد.
کادر چهارگوش :اندازههای دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار میگیرد.
:شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت که جهت آن
باید مطابق با شیب سطح باشد نشان میدهند.
 :میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت نوشته
میشود .جهت این عالمت نیز باید مطابق با باریک شدن قطعه باشد.
به نقشههای زیر که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.
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خط راهنما
خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره میکند و اطالعاتی را به آن نسبت میدهد.
اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده میشود.
اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با فلش معمولی نشان داده میشود
انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنمای دیگر اشاره میکنند فلش یا نقطه
توپر گذاشته نمیشود.

در اندازههای مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می شود.
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وقتی طول خط اندازه کمتر از  10میلیمتر باشد فلش بیرون ترسیم میشود .عدد اندازه نیز اگر
فضای کافی نداشته باشد میتواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.
در اندازههای پیدرپی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده
میشود .در این اندازهها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد میتوان با خط راهنما
عدد اندازه را نمایش داد.

اندازهگذاری قطری و شعاعی
این اندازهها شامل اندازههای قطر و شعاع دایره و کمان است.
اندازهگذاری شعاع با حرف  Rو اندازهگذاری قطر با حرف نشان داده میشود.
خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.
در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد میتوان آنها را
در بیرون درج کرد.
اندازه قطری را به صورت طولی نیز میتوان ارائه کرد اما عالمت را نباید فراموش نمود.
اندازه قطری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.
در صورتی که مرکز دایره خارج از کادر و نقشه بوده و یا با نماهای دیگر تداخل داشته باشد
میتوان با شکستگی خط اندازه آن را کوتاه کرد.
قبل از عدد اندازه شعاع و قطر «کره» با حرف  Sنوشته شود.
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اندازهگذاری زاویهای
خط رابط اندازه در امتداد اضالع زاویه ترسیم میشود.
خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه است.
بعد از عدد اندازه عالمت درجه گذاشته میشود.
جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر است.

اندازه سوراخ
اطالعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم میتوان با یک اندازه نشان داد.
عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا میشود (.) 12 / 20
گام سوراخ با یک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا میشود (.)M10  × 1/5
طول رزوه و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا میشوند
(.)M14 × 18 / 23
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سوراخهای پلهدار زیر هم نوشته می شوند .اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و
عمق پله با حرف  Uمشخص میشود

  .

در سوراخهای خزینهدار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتدا نوشته میشود

.

اندازهگذاری عناصر تکراری
در اندازهگذاری عناصر و سوراخ های یکسان کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه یکی از آنها
ذکر کرد.
در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا اندازهگذاری میشود (مث ً
ال فاصله  20در شکل زیر).
تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته میشود .میتوان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمکی
قید کرد.

اندازه جای خار
در اندازه جای خار روی شفت به
شکل روبه رو توجه کنید.
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