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نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

تـوانایـی
  برش كـاغذ و نصـب آن روي ميز نقشه كـشی

  کشيدن خط های اسـتاندارد و شکل های هـندسی

هدف های رفتاری - شما با یادگيري این آموزه می  توانيد :
 نقشه را تعریف کنید.

 انواع نقشه را نام ببرید.
 انواع کاغذ نقشه کشي را توضیح دهید.

 وسایل برش کاغذ نقشه کشي را توضیح دهید.
 کاربرد چسب  های مورد استفاده در نقشه کشی را بیان کنید.

 میز نقشه کشی، تخته رسم و خط کش T را توضیح دهید. 
 استاندارد هاي نقشه کشی را نام ببرید.

 ابعاد کاغذ هاي استاندارد سری A را نام ببرید.
 کاغذ نقشه کشي را با ابعاد استاندارد برش دهید.

 کاغذ نقشه کشي را روي تخته رسم، نصب کنید.
 انواع مدادهاي نقشه کشي را نام ببرید.

 انواع مداد تراش و پاك کن را بیان کنید.
 شکل های هندسی )خط، زاویه، دایره، بیضی، چند وجهی منتظم( را بکشید.

 جعبه پرگار و انواع پرگار را توضیح دهید.
 پاره خط را به چند بخش تقسیم کنید.

 خط مایل را رسم کنید.
 زاویه و نیمساز را رسم کنید.

 الگوهاي بیضی و دایره را توضیح دهید.
 مرکز دایره را پیدا کنید.

 بیضي را با الگوهاي نقشه کشي بکشید.
 چند ضلعی منتظم را بکشید.

عملینظری

1/55/5

زمــان آمـــــوزش)ساعت(

آموزه 1
 کاربرد ابزار و وسـایل نقشه کـشی
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جدول 1-1

نشانه استانداردکشور

ISIRIایـران

ISAژاپـن

DINآلـمان

CASاروپـا

CEچـین

ASAآمـریکـا

1-1 - نقشه و کاربرد آن
مهندسین و طراحان برای ســاخت سازه، ایده های خود 
را طراحی می کنند. به طرح هایی که ایده هاي فني را نشــان 
می دهند، نقشه گفته می شود. به عبارت دیگر، نقشه نمایش 
فنی یک جسم به روش ترسیم است. )شکل 1-1(. نقشه باید 

روشن، بدون پیچیدگی و گنگی باشد.
نقشــه برای بیان پیام های فنی بین مهندسین، طراحان، 
تولید کنندگان، تکنسین ها و کاربران به کار می رود. هر کدام 
از آن ها، بنا به وظیفه و نقشــه اي که به او ارایه می شود کاری 
را روي قطعه یا سازه انجام مي دهند. بنابراین همه آن ها باید 
از نشانه های نقشه، دریافت درست و یکساني داشته باشند. در 
برخي موارد یک سازه را گروهی از افراد کشورهای گوناگون، 
طراحی، ساخت یا پیاده سازی می کنند. نقشه این طرح یا سازه 
باید براي همه آن ها که ممکن است زبان یکسانی نیز نداشته 
باشند به روشــنی قابل فهم باشد. بنابراین نقشه باید بر پایه 
استانداردهای پذیرفته شده کشیده شود. استاندارد به کار رفته 
در نقشه در بخشی از آن نوشته می شود. استاندارد جهانی که 
بیشتر کشورها آن را پذیرفته اند، ایزو )ISO( نام دارد و در ایران 

این استاندارد برای نقشه کشی به کار می رود.
تکنسین رشته  ماشین های کشاورزی باید با انواع گوناگون 
نقشه ها آشنا بوده و دریافت درستی از این نقشه ها و نشانه های 
فنی به کار رفته در آن ها داشــته باشــد. دسته ای از نقشه ها، 
نقشه های صنعتی است که برای تعمیرکاران کاربرد بیشتری 
دارد. در اینجا برخی از انواع نقشــه های صنعتی توضیح داده 

می شود.

2-1 - انواع نقشه
انواع نقشه از نظر ابعاد )دو بعدی و سه بعدی(

نقشــه از نظر ابعاد، دارای دو نوع دو بعدي و سه بعدي است 
)شکل 1-1(. 

شکل 1-1 نمونه یک نقشه دو بعدی و سه بعدی
ب

الف
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در این واحد کار درک شکل کلی نقشه مورد نظر است و در آموزه های دیگر مفهوم این خط ها و نشانه ها بیان 
خواهد شد.

1-Sketch

نکته

انواع نقشه از نظر کاربرد
نقشه دستی   

شــمار زیادی از طراحان، ایده خود را نخســت به شکل ساده با دست و 
بیشتر بدون بهره گیری از خط کش و دیگر ابزارهای نقشه کشی می کشند. به 

چنین نقشه ای، نقشه دستی ) اسکچ1( می گویند )شکل 1-2(. 

در چننی نقشه هایی باید نسبت اندازه ها رعایت شود.

نکته

نقشه اجرایی
نقشه دستی براي ساخت قطعه کاربرد ندارد، برای 
این کار، باید نقشــه اجرایی با تمــام اندازه هایی که در 
ساخت، به آن نیاز داریم کشیده  شود. در نقشه  اجرایی، 

افزون بر اندازه ها، با نشــانه هایی استاندارد، نوع عملیات 
ســاخت مانند خم کاری، پرداخت ســطحی و عملیات 

حرارتی نیز نشان داده می شوند )شکل 1-3(.

الف( نقشه سه بعدی کشیده 
شده در یک نرم افزار

 شکل 1-2

ب( نقشه دستی آزاد
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شکل 3-1- نقشه اجرایی فالنچ 
     

نقشــه های اجرایــی برای تکنســین ماشــین های 
کشاورزی و تعمیرکاران کمتر کاربرد دارد.

نقشه ترکیبی1 )مرکب(
نقشه ترکیبی، نقشه ای است که اجزاء یک ماشین یا 

مکانیسم را در حالت کار نشان می دهد.
برای نشــان دادن جایــگاه هر قطعه از دســتگاه یا 
مکانیســم ها و چگونگی مونتاژ آن ها، نقشــه ترکیبی رسم 
مي شــود. در این نقشــه، نــام قطعــات و در برخی موارد 
جنس قطعات نیز آورده می شود )شکل 4-1(. تعمیرکاران 
باید هنگام باز کردن یا بســتن مکانیســم، به نشــانه ها و 

راهنمایی های داده شده در نقشه ترکیبی توجه کنند.

1- Assembly Drawings for Instruction Manual

شکل 4-1- نقشه ترکیبی
      



6
نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

نقشه گسترده  )انفجاری (
این نقشــه اجزاي دستگاه یا قسمتي از آن را در حالت باز 
شــده و در کنار هم نشــان می دهد تا شکل کلی، شماره قطعات 
و ترتیب جای گیری آن ها نشــان داده شود )شکل 5-1(. در این 
نقشه، هر قطعه شــماره  ای دارد که در جدولي شماره فنی و نام 
قطعه با آن شــماره نشان داده مي شــود. کاربرد نقشه گسترده، 
بیشتر در کتابچه های راهنمای قطعات  است. تعمیر کاران هنگام 
تعمیر ماشــین، قطعات مورد نیــاز را، از روی کتابچه راهنمای 

قطعات ماشین1 سفارش می دهند.

نقشه اختصاری
با افزایش قطعات یک دســتگاه به ویژه در دســتگاه های 
پیچیده، شناســایی آن ها و عمل کرد دســتگاه دشوار می شود. 
نقشــه های اختصاری برای بیان اصول کار و عملکرد مکانیسم و 
ماشین به کار می روند.  همان طور که می دانید از به هم پیوستن 
قطعات ســاده، مکانیســم و از به هم پیوستن چندین مکانیسم، 
ماشین ساخته می شود.در نقشه اختصاری، هر قطعه با یک نشانه 
که شکل ســاده شده ای از آن قطعه اســت، نشان داده می شود 

)شکل 1-6(.  

1- Part manual

شکل 5-1- نقشه گسترده
      

تعدادشماره فنینام
3000211پیستون1
3000221پین2
3000231پیچ3
3000241دسته پیستون4
3000251بوش5

1

2

3

45
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شکل 6-1- نقشه اختصاری
      

    10      محور                                     1
     9       اهرم جابجایی                             2
     8       صفحه کالچ                               2
     7       چرخ دنده حلزونی                       2
     6       چرخ دنده ماردم )حلزون(              2

  شماره                       نام                      تعداد

 5     ترمز کفشکی                             2
 4        چرخ دنده                                3
 3     یاتاقان)بلبرینگ(                         6
 2     پیوست االستیکی                        2
 1     موتور الکتریکی                           2

   شماره                    نام                        تعداد

در کتابچه راهنمای یک تراکتور یا ماشنی کشاورزی، کاربرد برخی از انواع نقشه ها را بررسی کنید.

بـررسـی

شکل 7-1- کاغذ شطرنجی
      

بـررسـی

3- 1- کاغذ  نقشه کشی و برش آن
نقشه روي کاغذ یا در رایانه با نرم افزارهایی مانند 
Auto  CAD و Solidworks کشیده می شود. نقشه هایی 

که در رایانه کشــیده می شــوند،  را می توان روی کاغذ 
چــاپ نمود، نقشــه ها پس از طراحی بایــد به گونه ای 
نگه داری شــوند که مهندسین و تکنسین هایی که با آن 

کار می کنند به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.
1-3-1- انواع كاغذ نقشه کشی

کاغذهایی مانند کاغذ ســفید، کاغذ کالک، براي 
رسم و چاپ نقشــه به کار می روند. کاغذ های شطرنجی 
نیز، در مراحل نخست آموزش نقشه کشي کاربرد دارد. 

کاغذ های شطرنجی : این کاغذ بیشتر برای رسم 

کاغذ  ایزومتریک،  کاغــذ   : ایزومتریک  کاغذ   
شــطرنجي با زاویه °30 و °150 است که برای کشیدن 
تصاویر ایزومتریک به کار می رود با این تصاویر در واحد 

کار 4 آشنا خواهید شد.

نمودار به کار می رود. در نوعی از این کاغذ، فاصله خط ها 
یک میلی متر است که به آن کاغذ میلی متری می گویند. 

  از هر کدام کاغذهای نقشه کشــی یک برگ از هنرآموز خود بگیرید و آن ها را از نظر شــفافیت و ضخامت 

با هم مقایسه کنید.

2-3- 1- نام و ابعاد كاغذ هاي نقشه کشی
کاغذ نقشه، استاندارد باشــد. اندازه )mm 210 ×297 ( اگر مي خواهید نقشه را روی کاغذ بکشید باید ابعاد 
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یکي از اندازه های استاندارد برای نقشه کشی است.
 ایــن اندازه را A4 می گویند. نقشــه هاي آموزشــي را 
بهتر اســت روی کاغذ A4 بکشــید. اگر اندازه A4 را از 
 )A3()420 × 297 mm( پهنــا دو برابر کنید، انــدازه
به دســت می آید و با دو نیم کــردن کاغذ A4 از درازا، 
اندازه استاندارد A5 به دست می آید. برخی از اندازه هاي 
اســتاندارد کاغذ نقشه کشی بر پایه ایزو، در جدول 1-2 

نشان داده شده است.

  ابعاد)میلي متر(      نام کاغذ
عرض       طول 

A0       1189        841
A1        841         594
A2        594         420
A3        420         297
A4        297         210
A5        210         149

شکل 8-1- دستگاه برش
      

2- محل نشــانه گذاري شــده کاغذ را برابر با لبهٔ 
تیغه ثابت، زیر تیغه دستگاه بگذارید، اگر دستگاه دارای 

نگهدارنده کاغذ است با آن کاغذ را ثابت کنید.
3- با یک دست کاغذ را نگه دارید و با دست دیگر 
دسته برش را به پایین حرکت دهید تا برش انجام شود.

جدول 2ـ1ـ برخی از اندازه های استاندارد کاغذ نقشه کشی

2-3- 1-  برش كاغذ
کاغذ های نقشه کشــی بیشــتر در انــدازه  بزرگ 
فروخته می شــوند که باید متناسب با نقشــه به اندازه 
اســتاندارد بریده شــود. اگر بخواهید کاغذ نقشه کشی 
بزرگ تر از اندازه اســتاندارد را به اندازه کوچک تر بُبرید 
یــا بخواهید لبه های کاغذ را صاف کنید، مي توانید برای 
این کار دستگاه برش )شکل 8-1( را به کار ببرید. قیچي 
معمولي ابزار خوبی براي بریدن کاغذ نقشه کشي نیست، 

زیرا لبه کاغذ برش خورده با قیچی، ناصاف می شود.

برش کاغذ  با  دستگاه برش
1- محل برش کاغذ را با مداد کم رنگ نشانه گذاري 

کنید.

T 4- 1-  وسایل نقشه کشی : ميز، تخته رسم و خط كش
امروزه نقشه کشــی بیشــتر در محیــط رایانه با 
نرم افزار هایــي مانند Auto CAD )شــکل 9-1( انجام 
می شــود و اگر نیاز به نسخه کاغذی از نقشه باشد نقشه 

با چاپگر ویژه آن )پالتر( چاپ می شود.
در موارد زیاد براي نقشه کشــي، میز نقشه کشي 
و ماشــین نقشه کشی به کار می رود. در مراکز آموزشی، 
نقشه کشــی در محیط رایانه ای یا روی تخته رسم انجام 
می شود. ســطحي که نقشــه روي آن کشیده می شود 
باید کاماًل صاف و محکم باشــد بــه گونه ای که هنگام 

نقشه کشي حرکت نکند.
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Auto CAD ب( محیط نرم افزار

Solid works الف( محیط نرم افزار

شکل 1-9
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 تخته رسم : تخته رسم تخته اي با سطح صاف 
اســت که لبه سمت راست و چپ تخته راست و نسبت 
به هم موازي اســت که  به اين لبه ها لبۀ کار می گويند. 
تخته رســم بیشــتر اندازه اي برابر با 50×65 سانتي متر 

دارد )شكل 1-10(. 
شكل 10ـ1ـ تخته رسم پايه دار

سعی كنيد از صدمه ديدن و خراشيده شدن سطح تخته رسم و لبه های كناری آن جلوگيری مناييد. چون امكان 
رسم نقشه دقيق روی تخته رسم و ميز نقشه كشی كه معيوب شده اند وجود نخواهد داشت.

نکته

خط كش T )تي( : براي کشــیدن خط راست و 
عمود بر لبه کار تخته رســم، خط کــش T به کار برده 
می شود. )شــكل 11ـ1( اين خط کش داراي دو قسمت 
ســر و تیغه است که سر خط کش نسبت به تیغه، زاويه 
90 درجه دارد اگر اتصال بین سر و تیغه لق شود خطی 
که با خط کش تی رســم می شــود دارای زاويه صحیح 
نخواهد بود. ســر برخي از ايــن خط کش ها داراي نقاله  
اســت که رســم خط با زواياي گوناگون را امكان پذير 

می کند.

ميز نقشه كشی:  میز نقشه کشی از تخته رسم 
بزرگ تــر و داراي پايه و ابزارهای دقیق براي رســم 

نقشه است.

گونیا

t خط کش

گیره

تخته رسم

T شكل 11-1- تخته رسم و خط کش

شكل12-1 میز نقشه کشی

5- 1 - نصب کاغذ روی تخته رسم و گـونیا کـردن آن
بــراي کشــیدن نقشــه روي تخته رســم و میز 
نقشه کشي بايد کاغذ مورد نظر را روي آنها نصب کنید.
کاغذ نقشه کشي به وسیله چسب نواري که ممكن است 
کاغذي يا پالستیكي باشد روي تخته رسم ثابت می شود.

روش نصب  كاغذ  نقشه كشی  روي  تخته رسم
1- لبه بااليي کاغذ را چند ســانتي متر پايین تر از 

لبه بااليی تخته رسم و هم راستا با آن قرار دهید.
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2- با چسب نواري گوشه باالیي سمت چپ کاغذ 
نقشه کشــي را روی تخته رسم بچسبانید. ) فاصله کاغذ 

از لبه پایین نزدیک به 2 تا 3 برابر پهنای تیغه خط کش 
T باشد(. 

اگر چپ دست هستید کاغذ را نزدیک به لبه سمت راست تخته رسم نصب کنید.

نکته

3- در حالي که ســر خط کش T را به لبه سمت 
چپ تخته رســم تکیه داده اید، خط کش T را به سمت 
لبه باالیي کاغذ نزدیک کرده گوشــه راست کاغذ را به 
گونه ای جابجا کنید که لبه باالیي کاغذ با لبه خط کش 

T موازي باشد.
4- کاغذ را با کف دست صاف کنید و گوشه هاي 

کاغذ را مانند شکل 13-1 به ترتیب چسب بزنید.

 6- 1 - خـط کش، گـونيا و نقـاله
1-6- 1 - خط كش

پیش از ایــن با خط کش  20، 30 و 50 ســانتي متر 
آشنا شده اید. این خط کش ها  بیشتر از جنس چوب و مواد 
شفاف با یک یا دو لبه مدرج ساخته می شوند. خط کش هاي 
شــفاف که با خط تیره نشانه گذاری شده باشد، براي کار 

مناسب تر هستند و چشم را خسته نمي کنند.
2-6- 1 - گونيا و انواع آن

در نقشه کشی براي کشیدن خط های با زاویه 30، 
45 ،60 درجــه و برخي زاویه هــاي دیگر که مضربی از 

عدد 15 باشــند، مي توانید یک یا دو گونیاي 30-60 و 
45 درجه را به کار ببرید )شکل1-14(.

3-6-1-  نقاله
زاویه با نقاله اندازه گیری می شــود. نقاله هاي رایج 
در نقشه کشی 180 و360 درجه هستند)شکل15- 1(.

شکل13-1 مسیر حرکت دست روی کاغذ و ترتیب چسب زدن 
گوشه های آن

الف- گونیای 45 درجه

ب- گونیای 60-30 
شکل 1-14

شکل 15ـ1ـ نقاله 180 درجه
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7- 1 - مداد هاي نقشه کشی،  مداد تراش و پاك كن
1-7-1- آشنایی با مدادها

دو نوع رایج مداد هاي نقشه کشي مداد معمولی و 
و مداد نوکی )اتود( است )شکل 1-16(.

شکل 16-1 انواع مداد هاي رایج در نقشه کشی

ب- اتود با نوك 0/5

جدول 3- 1- درجه سختي و رنگ مداد ها

تیرگي درجه رنگ

درجه مداد
نوشتن و رسم

سایه زدن و نوشتن
نقشه کشی

الف – مداد HB  معمولی

استاندارد هاي نقشه کشــی چندین شکل خط و 
دسته های گوناگونی از آن ها با ضخامت استاندارد دارند. 

به این دلیل مدادهاي گفته شــده با مغزی گوناگون از 
نظر قطر و نرمی ســاخته می شوند تا بتوان خط هایی با 

پهنا و تیرگی دلخواه رسم کرد. 
اندازه مغزی هر اتود، ثابت و بیشــتر از اندازه های 
0/5، 7 /0 و 1 میلي متــر اســت. نرمــي مغز مدادهاي 
معمولي و اتود چند دسته است که در جدول 3-1برخی 

از آن ها نشان داده شده است.
در جــدول 3-1 مغز مدادهاي ســمت چپ که با 
حرف B نشــان داده شــده اند نرم تر اســت. مداد با مغز 
نرم، خط پــر رنگ تر و پهن تر رســم می کند. بر خالف 
آن ها مدادهایي که با حرف H نشــان داده شده اند مغز 
  HBسخت تري دارند و خط باریک تر می کشند. مدادهاي
و F مدادهاي متوســط هستند. مدادهایي که مغز خیلي 
نرم دارند، براي طراحي و سایه زدن به کار برده می شوند.

کار در کارگاه
روی خط هــای BB ، AA و CC را بــا مداد هاي 
مشخص شده خط بکشــید و پهنا و تیرگي خط ها را با 

هم بسنجید.
A

B

C

A

B

C

درجه مداد

2H

HB

B
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2-7-1- مـداد تـراش
هنگام خط کشــی با مداد ، نوك آن اندك اندك، 
خورده شــده و خطي را که با آن می کشــید آرام آرام 
پهن تر مي شود. نوك مدادی را که بیش از اندازه خورده 
شده است، باید تیز کنید. مداد تراشی که تیغه تیز دارد 
مداد را بهتر می تراشــد و نوك مداد هنگام تراشیدن آن 

کمتر می شکند.

نکته

مغزی هــای مداد هــای اتــود نیــز ماننــد مداد هــای معمولــی، نیــاز بــه تیــز شــدن دارند به ویــژه مدادهایــی که مغزی 
کلفت تری دارند.

شکل17 -1- مداد تراش

3-7-1- مداد پاك كن، الگو،  برس مویی
بــرای پاك کــردن خط هــای ناخواســته، باید 
پاك کن هایــي به کار ببرید که پــس از کار با آن، رویه 
کار تمیز بماند. هنگام پاك کردن گوشــه ها یا خطي که 

نزدیک به دیگر خط ها اســت، الگوهــاي ویژه ای به کار 
گرفته می شــود تا دیگر خط ها ناخواســته پاك نشوند 

)شکل 1-18(.

شکل 1-18

الف – الگوي پاك کنب- برس 

مداد پاك کن ها از نظر جنس بر دو نوع هستند.    
نوع الستیکي، براي پاك کردن خط های مداد هاي نرم و 
نوع پالستیکي، براي پاك کردن خط مرکبي یا جوهري 

ساخته می شوند.

8- 1 - کشيدن خط
اکنون آشــنایي شما با وســایل رایج نقشه کشي 

چنان اســت که می توانید برخــي از خط هایی را که در 
نقشه کشی کاربرد بیشتری دارند بکشید.
1-8- 1- کشيدن خط افقی و عمودي

1- کاغذ نقشه کشی را روي تخته رسم نصب کنید.
2- خط کش T را در حالي که به لبه کار ســمت 
چپ تخته رســم تکیه داده اید با دست چپ نگه دارید 

)شکل 1-19( .
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چپ به راست بکشید.
4- هنگام خط کشــی، مداد را نسبت به خط کش 
مانند شــکل 21-1 نگــه دارید و آن را بــه آرامي بین 
انگشــتان خود بچرخانید تا پهنای خطی که کشــیده 

می شود، همواره یکسان بماند)شکل1-20(
 T 5- براي کشیدن چند خط هم راستا، خط کش

را باال یا پایین برده و خط را رسم کنید.
T شکل19-1- نگه داشتن خط کش

شکل1-21 شکل 1-20           

3- مداد مناســبی را بردارید و خطی را از سمت 

رسم خط دقیق بدون 
فاصله بین خط کش 

و نوك مداد

رسم خط در حالت 
معمولی با فاصله کم 

نوك مداد

2- 8-1- رسم خط مایل
اگر می خواهید خطی عمود یا کج رسم کنید باید 
خط کش T و یک یا دو گونیا )شــکل 22-1 و 1-23( 

به کار ببرید.

T شکل 23-1- رسم خط کج با گونیا و خط کش T شکل 22-1- رسم خط قائم با گونیا و خط کش
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کار در کارگاه
 کاغذ A4 را روي تخته رســم نصب کنید و مانند 
شکل 23-1 از یک نقطه در وسط کاغذ خط های افقي، 
عمــودي و کج بــا زاویه های گوناگون، بــه بلندی 10 

سانتی متر بکشید.

9- 1-آشنایی با پرگار و الگو و کاربرد آن ها 
دایره را می توان با پرگار یا الگو کشید. پرگارهاي 
نقشه کشي دقیق هستند و تجهیزات کاملي نیز به همراه 

آن ها داده می شود. 
 1-9- 1- رسم دایره

روش رسم دایره با پرگار
1- کانــون دایــره را روي کاغــذ با نشــانه )+( 

نشانه گذاری کنید.
2- پرگار را ببندید و بلندی دو شــاخک آن را هم 
اندازه )یا نوك سوزني 0/5 میلي متر بلندتر( تنظیم کنید.
3- دهانه پــرگار را از روی خط کش اندازه دار به 
اندازه )شعاع دایره( دلخواه باز کنید. براي این کار، نوك 
مدادي پرگار را روي صفرخط کش و نوك سوزني را روي 

عدد دلخواه بگذارید.

 شکل 1-24 

1- پرگار براي رسم دایره هاي 
بزرگ ، 2- پرگار انتقال اندازه، 
3- پــرگار رســم دایره هــاي 
کوچــک ، 4- پــرگار فنري، 

5-    پرگار صفر زن

4- براي بررســی اندازه دهانــه، نوك مدادي آن 
را روي خط کش به دور نوك ســوزني بچرخانید. نوك 
مدادي پرگار باید از روي عددي برابر با قطر دایره بگذرد.
5- نوك سوزني پرگار را در مرکز دایره قرار دهید. 
بــراي این کار می توانید پرگار را به صورت مایل گرفته، 
با کمک دست چپ، نوك آن را در کانون دایره بگذارید 

)شکل 1-25(.

6- دســته پرگار را بین انگشتان شست و سبابه 
نگه داشــته، با زاویه حدود نزدیک به 15 درجه نسبت 
 به محور قائم، دور شــاخه ســوزني پــرگار بچرخانید

)شکل 1-26(.

شکل 26-1- رسم دایره با پرگار

 شکل 1-25



16
نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

کار در کارگاه
شــکل 27-1 را در کاغذ A4 بکشید )اندازه ها بر 

حسب میلي متر است(.

شکل 27-1ـ رسم چند دایره1

اگر دایره های زیادی در نقشه باشد کاربرد الگوی 
دایره براي کشیدن آنها، ســرعت کار را بیشتر می کند 
هر الگوی دایره چندین دایره با قطرهای گوناگون دارد. 
روی الگــو امتداد دو قطر عمود دایــره و اندازه قطر آن 
در کنار هر دایره نوشــته شده است. براي کشیدن دایره 
با الگو، نخســت اندازه و کانون دایره را برگزیده، با خط 
کــم رنگ، دو قطــر از دایره را عمــود برهم روي کاغذ 
بکشید، سپس الگو را چنان قرار دهید که امتداد دو قطر 
دایره روی الگو، با خط های کشیده شده، روی هم بیافتد 

سپس دایره را با مداد پر رنگ بکشید)شکل 1-28(.

شکل 28-1– الگوي دایره

شکل 29- 1- الگوي بیضي

2-9-1- الگوی بيضی 
براي کشــیدن بیضي، می توانید الگوي بیضي را 
بــه کار ببرید. روش کار با الگــوی بیضي مانند الگوی 

دایره است)شکل 1-29(.

10- 1- شکل ها و حجم های هندسی
براي چیرگی در نقشه کشــی نخست باید بتوانید 
شکل های ســاده هندسي رابه درستی بکشید. در اینجا 
روش کشــیدن برخي از این شکل های هندسي آموزش 

داده می شود.
1-10-1- پاره خط2 

همانطور که می دانید پاره خط از پیوستن دو نقطه 
به هم، ایجاد می شــود، در نقشه کشی الزم می شود که 
پاره خطی، چند بخش شود که این کار در اینجا آموزش 

داده خواهد شد.
 تقسیم پاره خط با پرگار

یکي از ابزار هاي تقســیم پاره خط به چند بخش 
برابر، پرگار اســت. بــرای این کار نخســت باید اندازه 
پاره خط را بر تعداد بخش ها تقســیم کنید تا اندازه هر 
قطعه به دســت آید، سپس دهانه پرگار را برابر با اندازه 

1 ـ R و ∅ در شکل 27ـ1 به ترتیب نشان دهنده شعاع و قطر است.
2ـ در این کتاب براي راحتي کاربرد به جاي پاره خط، بیشتر کلمه خط به کار رفته است.
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به دســت آمده بــاز کنید و از دو انتهــا، پاره خط را به 
بخش های برابر بخش کنید.

کار در کارگاه
 پاره خطي به طول 7 سانتي متر را با پرگار به 10 

بخش برابر تقسیم کنید.
راهنمایي : طرح را نخست کم رنگ بکشید،سپس 

آن را پر رنگ کنید.
2-11-1- رسم عمود بر خط با خط کش T و گونيا

1- خط d را با خط کش T بکشید.
2- یک نقطه دلـخـواه را روي خـط d بـرگزینید.

)mنقطه(
3-  خط کش T را کمي پایین تر از خط به گونه ای 
باشد  شده  داده  تکیه  کار  لبه  به   T خط کش  سر  که 

بگذارید.
4-  گونیا را روي خط کش T به گونه ای بگذارید 
که یک ضلع گونیا، مماس با نقطه موردنظر باشد. سپس 

خط عمود را در نقطه O رسم کنید.
3-11-1- آشنایی با زاویه

اگــر دو خط هم دیگر را در یک نقطه قطع کنند، 
چهار زاویه ایجاد مي شــود. زاویه را بیشتر با یک حرف 
یونانی مانند α )آلفا(، β )بتا(، γ )گاما( یا حروف بزرگ 

انگلیسي مانند A،B  و ... نشان می دهند.
براي نشان دادن یک زاویه، حرفی که نشانگر زاویه 
است را همراه با نشانه ◦ یا < )مانند◦A یا A<( مي  آورند. 
یکای زاویه در نقشه کشی درجه )D( و رادیان )R( است. 

یک دایره 360 درجه یا 2π رادیان است .
در نقشه هایي که با استاندارد ایزو کشیده می شوند 
یکای زاویه، درجه با نشانه )◦( است. برای کشیدن زاویه 

می توانید گونیا یا نقاله را به کار ببرید.

شکل 1-30

کار در کارگاه
شکل 31-1 را با گونیا و نقاله بکشید .

شکل 1-31

روش رسم نیم ساز
1- برای رسم نیم ســاز زاویهO  )شکل 1-32-
الف( کمانی با شــعاع دلخواه از رأس زاویه بکشــید به 
گونه ای که دو ضلع زاویه را در نقاط A وB  قطع کند.
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و  دلخواه  شعاع  با  کمان  دو   B و   A نقاط  از   -2
یکسان بکشید؛ تا همدیگر را در نقطه M قطع کند.

3- خــط OM ، زاویه O را به دو زاویه برابر O1 و 
O2 بخش می کند.

شکل 1-32

4-11-1- تعيين کانون دایره
1- دو وتر دلخواه BA و CD را روي دایره بکشید.

2- عمودمنصف وترها را رسم کنید.
3- محل برخورد عمود منصف  وترها، کانون دایره 

خواهد بود.

شکل 1-33

5-11-1- تقسيم دایره 
تقســیم دایره به چهار بخش برابر: دو قطر 
دایره که عمود بر هم باشند، دایره را به چهار بخش برابر 

تقسیم می کنند.

تقسیم دایره به هشت بخش برابر
1- دو قطر از دایره را عمود بر هم بکشید.

2- بــا گونیاي 45 درجه نیم ســاز زاویه AOB و
AOD را بکشید. 

3- نیم ســاز رسم شده را از سوی دیگر نیز ادامه 
دهید تا دایره را در دو سوی دیگر قطع کند.

4- نقاط به دســت آمده دایره را به هشت بخش 
برابر تقسیم می کند)شکل 1-34(.

الف

ب

شکل 1-34
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تقسیم دایره به سه و شش بخش برابر
نخست قطر قائم دایره را بکشید.. 1
از محل برخورد قطر با دایره )نقطه A(، کماني . 2

به شــعاع دایره بکشید تا نقاط B وC به دست آید. نقاط 
A و B و C، دایره را سه بخش می کند.

ب الف

شکل 36-1- بخش بندی دایره به شش بخش شکل 1-35

3- براي تقســیم دایره به شــش بخش برابر باید 
یک بار دیگر ازنقطه D کماني با شــعاع دایره بکشــید 
 و نقاط برخــورد با محیط دایره را بــه هم وصل کنید.

)شکل 1-36(.
M 6-11-1- رسم خط مماس بر دایره در نقطه

در بســیاری از موارد برای کشیدن یک شکل نیاز 
اســت خطی را بــر دایره مماس کنید. روش کشــیدن 

مماس بر دایره در نقطه دلخواه به روش زیر است )شکل 
: )1-37

1- شعاع OM را رسم کنید.
2- خط d را عمود بر پاره خط OM رسم کنید.

3- خط d بر دایره در نقطه M مماس است )شکل 
.)1-37

خط مماس بر دایره در نقطه متاس با دایره بر شعاع دایره که بر آن نقطه وارد می شود عمود است.

نکته
شکل 1-37
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نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

7-11-1- رسم چند ضلعی منتظم
رسم سه ضلعي منتظم ) مثلث متساوي االضالع (
1- پاره خــط AB را به اندازه ضلع مثلث دلخواه 

رسم کنید.
2- دهانه پرگار را به اندازه AB باز کنید.

3- از دو نقطهA و B کمان AC و BC رسم کنید.
4- از نقطه برخورد دو کمان دو ضلع دیگر مثلث 

متساوی االضالع ABC را بکشید.

A
B

R

A
B

R

A B

C

برای رســم چند ضلعی منتظم دلخواه، کافی است 
دایره ای را رسم کنید و پس از بخش بندی دایره، نقاط 
به دســت آمده را به هم وصل کنید و در پایان دایره را 

پاك کنید.

براي آگاهی بیشــتر در باره چگونگی رسم شکل های 
هندسي می توانید کتاب هاي هندسه ترسیمي را بخوانید.

شکل 1-38
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1- نقشه را تعریف کنید.
2- ضرورت پیروي از استانداردهاي نقشه کشی را بنویسید.

3- از برش یک کاغذ A2 چند کاغذ A4 می توان به دست آورد؟
4- یک کاغذ A3 را به اندازه A4 ببرید.

5- کاغذ A4 را روی تخته رسم نصب کنید.
6- نقشه روبرو را در یک کاغذ  A4 بکشید ) اندازه ها به میلي متر داده شده است(.

 7- دایره اي به شعاع 8 سانتي متر رسم کنید، سپس آن را به 12 قسمت تقسیم کنید. 

آزمون


