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جلسة هفتم

تعریف نقشه ترکیبی ـ تعریف مکانیزم ـ نقشه خوانی

هدف از این پودمان باال بردن دانش و توانایی نقشه خوانی هنرجو است. پس پیش 
از آنکه به رعایت استانداردها و به ویژه در ترسیم، نگاهی داشته باشیم، به افزایش 
خود  ترکیبی  نقشه های  خواندن  اما  داشت.  خواهیم  توجه  نقشه خوانی  توانایی 
و  قطعات  ترکیب  اصول  ماشین،  اجزای  شناختن  مانند  پیش آگاهی هایی  نیازمند 
قواعد مربوط به نقشه ترکیبی است. در این صورت دیده می شود که بررسی اجزای 

ماشین، ولو اندک نیازی بوده که به آن توجه شده است.
برای آغاز کار یک طرح درس پیشنهادی می تواند به صورت زیر باشد:

1   چند مجموعه مانند گیره، جک، گردوشکن، ترازو و ...
2   پرسش هایی برای پیش آزمون )با صالحدید شما(

3   تعدادی از اجزای ماشین آشناتر چون، پیچ و مهره، واشر، خار ،چرخ دنده و ...
4   موضوع نقشه ترکیبی، معرفی نمونه ها، تعریف

5   ویژگی های نقشه ترکیبی
6   کاربردهای نقشه ترکیبی

7   چگونگی تشخیص قطعات در نقشه
8   مکانیزم ها

اگر صحبت را با چند پیش آزمون ساده شروع کنید، به نظر خوب خواهد بود. برای 
نمونه:

الف( نقشه ساده چیست؟
پنج  )مثاًل  باشد؟  موجود  قطعه  یک  از  بیشتر  نقشه  یک  در  است  ممکن  آیا  ب( 

قطعه؟(
پ( آیا می توانید نمونه هایی از نقشه مربوط به چند قطعه را نام ببرید؟

ت( چرا گاهی مجبوریم بیشتر از یک قطعه را در یک نقشه نمایش دهیم؟
اکنون پس از دریافت پاسخ ها می توانید در مورد نقشه های مربوط به گردوشکن، 
شاقول، دکمه فلزی و چرخ گردان برای معرفی نقشه ترکیبی یا مرکب و اجزای 

آنها توضیح دهید. همچنین در مورد نام اجزای آنها و کارکرد آنها توضیح دهید.
اکنون به تعریف ساده خود برمی گردیم:

معین  وسیله  یک  به  مربوط  قطعات  از  مجموعه ای  نشان دهنده  ترکیبی  »نقشه 
است.«

در این زمان می توانید به ویژگی ها و قواعد نقشه ترکیبی بپردازید.
حال از هنرجویان خواسته شود که فعالیت شماره 1 را انجام دهند. ممکن است 
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نکته

زمان  دقیقه   1۵ حدود  کار  این  برای  نمایند.  مشورت  یکدیگر  با  آن  انجام  برای 
اختصاص دهید.

پس از رفع اشکاالت و تنظیم جدول مطابق راهنمایی های شما، در مورد کاربردهای 
را  ترکیبی  نقشه  از خوانده شدن  اطمینان  توضیح دهید و شرایط  ترکیبی  نقشه 

گوشزد نمایید.

برای ما خوانده شدن ۴ نقشه ترکیبی موجود و درک کارکرد آنها، هدفی است 
ساده تر، چه  )چه  دیگری  نقشه  عنوان  به هیچ  برسیم.  آن  به  می خواهیم  که 

پیچیده تر( مطرح نشود.

باید اجازه دهیم تا هنرجو، از ادراکات خود، ولو آنکه نقشه ها ساده باشند، راضی 
ناامیدی هنرجو فراهم  ارائه یک نقشه پیچیده، موجب دلسردی و  با  باشد. هرگز 

نشود. پس درک نسبی همین چهار مجموعه تا اینجا کافی خواهد بود.
در مورد تشخیص قطعات در یک مجموعه، دانستن نام مجموعه و کارکرد آن یک 
اکنون در چگونگی تشخیص شکل قطعات جک توضیح دهید.  بود.  اصل خواهد 

به ویژه با بهره گیری از امکاناتی چون برش، شماره گذاری و ...
فعالیت 2 نقطه عطفی است در این درس که ضمن آن هنرجو می تواند ذهنیات 

خود را به عرصه بکشاند.

هرگز حرف و سخنی در ارتباط با تحقیر هنرجو زده نشود. کاری از هنرجو 
خواسته شده است )رسم اسکچ قطعات(. او این کار را انجام می دهد، همواره 
باید کارهای مثبت او بزرگنمایی شود و اشتباهات او کوچک تر دیده شود. بهتر 
است با راهنمایی ها و استدالل های ساده، اشتباهات هنرجو گوشزد و برطرف 
شود. ممکن است پس از انجام نقشه دستی، همین کار دوباره و در زمانی کمتر 

یا با شرایط بهتر در خانه، خواسته شود.

 A۴ و هر کدام روی یک برگ نقشه دستی در چهار مورد  انجام  فعالیت 3،  در 
خواسته شده است. این کارها تا آنجا که زمان اجازه می دهد، بایستی با دقت کامل 

انجام پذیرد. اگر احیاناً کاری باقی مانده باشد، در خانه ادامه یابد.
اگر انجام دوباره کارها و با دقت بیشتر در خانه خواسته شود خوب است.

با تعریف مکانیزم به ادامه مطلب بپردازید. البته مکانیزم در اصطالح فنی مجموعه ای 
مفهوم  مکانیزم  اما  می دهد.  انجام  را  معین  حرکتی  که  عضو   3 حداقل  با  است 
وسیع تری دارد که عبارت است از چگونگی ساختمان یک چیز. اما به هرحال، هر 

مجموعه ساده را هم می توان یک مکانیزم دانست. مانند گیره، جک و ...

نکته
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در اینجا تکیه بر این مطلب که برخی از اجزای یک مجموعه، ممکن است شکل های 
معروف و آشنایی داشته باشند و برخی ویژه همان مجموعه طراحی شده باشند، 

ضروری است. با ارزشیابی کارهای انجام شده، این جلسه پایان خواهد یافت.

موجود  هنرجو  گذاشتن  خود  به حال  برای  زمانی  هیچ گونه  کالس  این  در 
نیست. هنرآموز محترم بایستی مرتباً بر کارها نظارت و بر چگونگی انجام آنها 

توجه داشته باشد .

کاربرگ ارزشیابی پایان جلسه هفتم

خودارزیابی توسط هنرجو 

بلیخیرمؤلفه های خودارزیابی

تعریف نقشه ترکیبي را مي دانم.

چگونگي شماره گذاري قطعات در نقشه ترکیبي را مي دانم.

تعداد و نام هر قطعه موجود در نقشه ترکیبي را مشخص مي کنم.

کاربردهاي نقشه ترکیبي را مي دانم.

نکات مربوط به چگونگي تشخیص قطعات را مي دانم.

مي توانم با توجه به برش، محدوده قطعات را تشخیص دهم.

مي توانم با توجه به کار و نام مجموعه، در تشخیص شکل قطعات سود ببرم.

مي توانم قطعات پیش ساخته موجود در نقشه ترکیبي را تشخیص دهم.

مي توانم اسکچ قطعات موجود در نقشه ترکیبي را به تفکیک رسم کنم.

مي توانم نوع مکانیزم را از نقشه تشخیص دهم.

نکته
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتیبارممؤلفه های ارزشیابی

1تعریف نقشه ترکیبي را مي داند.

1با چگونگي شماره گذاري نقشه هاي ترکیبي آشنا است.

مي تواند با داشتن نام و کاربرد مجموعه، تعداد و نام قطعات موجود در 
آن را تشخیص دهد.

2

2کاربردهاي نقشه ترکیبي را مي داند.

2نکات مربوط به چگونگي تشخیص قطعات را مي داند.

مي تواند از روش هاي نقشه کشي مانند برش، محدوده قطعات را مشخص 
کند.

2

مي تواند با داشتن نام و کاربرد مجموعه، در تشخیص شکل قطعات سود 
ببرد.

2

را  ترکیبي  نقشه  در  موجود  پیش ساخته  قطعات  از  برخي  مي تواند 
دهد. تشخیص 

2

2مي تواند اسکچ قطعات موجود در نقشه ترکیبي را رسم کند.

2مي تواند نوع مکانیزم را از نقشه مشخص کند.

2نمره خودارزیابی هنرجو

20جمع
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اجزای ماشین ـ یاتاقان ـ محور ـ خارو پین ـ فنر ـ چرخ دندانه 

در این جلسه هدف آشنایی با اجزای ماشین است، چراکه این قطعات معروف و 
آشنا، نقش پایه ای در شکل دهی و سروسامان دادن به مجموعه ها را بازی می کنند.
اشتباه بزرگی که بسیاری از افراد فنی در مورد اجزای ماشین دارند آن است که: 
گویا هر جزء از هر مجموعه را که کاری انجام می دهد، می توان اجزای ماشین نامید! 
یک دستگاه تراش را در نظر بگیرید. آیا همه اجزای آن را می توان اجزای ماشین 
نامید؟ روشن است که پاسخ منفی خواهد بود. در حقیقت اصطالح اجزای ماشین 
یا Machine Elements را که از طرف کشورهای صنعتی پذیرفته شده است، 
به درستی نمی توان تعریف کرد. در هر کتابی آن را به گونه ای تعریف کرده اند که 
خود دلیلی بر گنگی این اصطالح است! چرا؟ به خاطر آنکه شما در کتب تخصصی 
مهره،  و  پیچ  درباره  محاسبه  ماشین«،  اجزای  »محاسبات  یا  و  ماشین«  »اجزای 
... را می بینید. ما هم به گونه ای در  چرخ دندانه، خار، گوه، بادامک، چرخ تسمه و 

شناساندن اجزای ماشین کوشش خواهیم نمود.
یک طرح درس پیشنهادی به قرار زیر خواهد بود:

از اجزای ماشین مانند پیچ و مهره، خار، گوه،  1   آماده کردن قطعات گوناگونی 
پرچ و ... همچنین تکه های جوش شده، تکه های پرچ شده و ... )حتی به صورت 

فیلم یا پوستر(
2   آماده کردن پرسش هایی برای پیش آزمون )مانند اجزای ماشین چیست؟ ماشین 

چیست؟ مکانیزم چیست؟(
3   تعریف اجزای ماشین

4   پیچ و مهره، خار، گوه، پین، یاتاقان، محور، چرخ دندانه، تسمه و چرخ تسمه و 
فنر

5   انجام فعالیت.
برای شروع، اجزای ماشین را تعریف کنید. شما می توانید تعاریف دیگری را هم 
ارائه دهید. تعریف موجود گرچه کمی طوالنی است ولی به نظر می رسد که تعریف 

خوبی باشد.
»اجزای ماشین قطعاتی هستند آشنا که در صنایع مصرف های عمومی  دارند، آنها 
کاربردشان  و  آنها  با  بودن  آشنا  به دلیل  پس  مشترک اند،  ویژگی هایی  در  بیشتر 

می توانیم آنها را به صورت بسیار ساده در نقشه نمایش دهیم.«
برای این مدعا نقشه حقیقی و نقشه استاندارد یک پیچ را با هم مقایسه کنید. مورد 
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مهم دیگر آنکه اجزای ماشین )با تعریف باال( بیشتر در بازار موجود و با کیفیت 
خوب و قیمت مناسب قابل خرید هستند.

طراح با آشنایی کامل با این اجزای موجود در بازار، می تواند طرح خود را با 
کیفیت بهتر و ارزان تر ارائه دهد.

با آنکه هنرجویان، پیش تر با تصویر پیچ و مهره آشنا شده اند اما یادآوری جزئی در 
مورد اندازه گذاری پیچ و مهره، آچارخور و گام ضروری به نظر می رسد، به ویژه گام 

و شکل دنده ذوزنقه. ارائه فرمول برای آچارخور هم جالب و آموزنده خواهد بود.
فعالیت های ۴، ۵ و 6 باید با نهایت دقت انجام شود.

یاتاقان
یاتاقان را به صورت زیر تعریف کنید:

یاتاقان  و محور«. پس  میله  تکیه کردن  برای  است  ابزاری  تکیه گاه(  )یا  »یاتاقان 
بستری است برای قرار گرفتن و تکیه کردن میله و تأمین گردش آن )در صورت 
نیاز(. در این زمان می توانید چند یاتاقان را معرفی کنید )به صورت حقیقی یا فیلم 

و پوستر(.
فعالیت ۷ مربوط به شناسایی یاتاقان طبق آنچه که در کارگاه موجود است، می باشد. 
البته در این فعالیت اسکچ های تقریبی خواسته می شود. پس این کار تا آنجا که 
امکان دارد، باید خواسته شود، زیرا امکان در اختیار داشتن یاتاقان به گونه ای کامل 

برای هنرجو ممکن نیست.

محور
با آنکه محور )شفت و اکسل( برای هنرجو چندان هم ناآشنا نیست، اما تعریفی، 

حتی تقریبی الزم است. مثاًل به این صورت:
»محور ابزاری است برای نگهداری پولی، انتقال گردش و توان با حمایت یاتاقان.«

اکنون شکل محور و کاربردهای آن را معرفی کنید.
فعالیت شماره 8 هم در این زمان انجام خواهد پذیرفت.

خار و پین
»پین و خار ابزارهایی هستند برای ایجاد اتصال و از میان بردن حرکت نسبی.« 
حال انواع پین و خار را معرفی کنید. البته شما توضیحات دیگری نیز درصورت 

یاد داشت
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باید به یک محور و یک پولی و چگونگی از میان  لزوم بدهید. برای نمونه حتماً 
رفتن حرکت نسبی توجه شود.

فنر
باز هم تعریفی عالی برای فنر ارائه شود:

»فنر ابزاریست که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره می کند و در هنگام نیاز پس 
می دهد.« با آوردن چند نمونه از ذخیره کننده ها مانند باطری که انرژی الکتریکی 

را ذخیره می کند و در هنگام نیاز ارائه می کند و ... مطلب را کاماًل تفهیم کنید.
اکنون انواع فنر به ویژه، چگونگی ذخیره انرژی آنها را توضیح دهید.

فعالیت شماره 9 در اینجا اجرا شود. در صورتی که صالح می دانید، یک اسکچ از 
شکل فنرهای موجود در کتاب، ترسیم شود )همه روی یک برگ A۴( و حتی اگر 

هنرجو فنر دیگری هم می شناسد. می تواند آن را ترسیم کند.

چرخ      دندانه 
با  را  دور  می توانند  که  هستند  چرخ دندانه ها  ماشین  اجزای  مهم ترین  از  یکی 
نسبت های مورد نیاز و تعریف شده، تغییر و انتقال دهند. هنرجویان با چرخ دندانه 
از پیش آشنایی کامل دارند. آوردن چرخ دندانه در اینجا، بیشتر به خاطر شناسایی 
بهتر شکل نقشه ای آن است. طبق آنچه که پیش از این گفته شد، چرخ دندانه از 
اجزای آشناست، پس نمایش آن به گونه ای ساده امکان دارد. جزئیات شکل 1۴ باید 
کاماًل بررسی شود .گفتن این نکته به هنرجویان که برای ساخت یک چرخ دندانه، 
تنها این تصویر و دو مشخصه اصلی آن یعنی تعداد دندانه )N( و مدول )m( آن در 
اختیار خواهند داشت، ضروری است. پس محاسبه قطر گرده )پولی(، انتخاب تیغه، 
محاسبات مربوط به گودی دنده و ... به عهده خودشان است. به هیچ عنوان انجام 

محاسبه غیرضروری در کالس خواسته نشود.
باز  است.  شده  داده  هم  مخروطی  و  مارپیچ  یعنی  چرخ دندانه،  از  دیگر  گونه  دو 
هم تکیه بر این نکته که مشخصات کنار چرخ دندانه جزء نقشه است الزم به نظر 

می رسد. همچنین گفتن این نکته که نبودن آنها دلیلی است بر نقص نقشه.
فعالیت شماره 10 باید با نهایت دقت انجام شود. به هیچ عنوان اسکچ در اینجا 
قابل قبول نخواهد بود. البته در این سه شکل محاسباتی الزم است که توسط خود 
هنرجو )صرفاً خود هنرجو( باید انجام شود )زیرا محاسبات جزء دانسته های پیشین 

آنهاست(.
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کاربرگ ارزشیابی پایان جلسه هشتم

خودارزیابی توسط هنرجو 

بلیخیرمؤلفه های خودارزیابی

مي توانم اجزاي ماشین را تعریف نمایم.

چگونگي نمایش پیچ و مهره را در نقشه ترکیبي مي دانم.

اجزاي ماشین موجود در نقشه را تشخیص مي دهم.

انواع آچارخور پیچ ها را تشخیص مي دهم.

انواع پیچ اتصال و حرکتي را تشخیص مي دهم.

را  آن  چهارگوش  و  شش گوش  آچارخور  پیچ،  نامي  اندازه  به  توجه  با  مي توانم 
کنم. مشخص 

فنر، یاتاقان و محور و چگونگي کارکرد آن را تشخیص مي دهم.

مي توانم چرخ دندانه ساده را به صورت استاندارد به نقشه تبدیل کنم.

مي توانم نقشه چرخ دندانه مارپیچ را رسم کنم.

مي توانم نقشه هاي چرخ دندانه مخروطي را رسم کنم.
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتیبارممؤلفه های ارزشیابی

1مي تواند اجزاي ماشین را تعریف کند.

1چگونگي نمایش پیچ و مهره را در نقشه ترکیبي مي داند.

1اجزاي ماشین موجود در نقشه را تشخیص مي دهد.

1انواع آچارخور پیچ ها را تشخیص مي دهد.

1انواع پیچ اتصال و حرکتي را مي شناسد.

را  چهارگوش  و  شش گوش  آچارخور  نامي،  اندازه  به  توجه  با  مي تواند 
کند. تعیین 

2

2فنر، یاتاقان و محور و چگونگي کارکرد آن را تشخیص مي دهد.

1مي تواند نقشه هاي مربوط به چرخ دندانه را بخواند.

را  مخروطي  و  مارپیچ  ساده،  چرخ دندانه  به  مربوط  نقشه هاي  مي تواند 
کند. رسم 

۵

3مي تواند شکل اجزاي ماشین را از نقشه ترکیبي استخراج کند.

2صحت نمره خودارزیابی هنرجو

20جمع
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فصل دوم: استخراج اطالعات از نقشه ترکیبی

جلسة نهم

شناسایی مکانیزم ها ـ نقشه پرچ ـ نقشه جوش ـ نقشه پولی کش ـ نقشه 

تکیه گاه ـ نقشه شیر آب ـ نقشه گیره

هدف از این جلسه شناسایی مکانیزم ها است.
مکانیزم در حقیقت یک مجموعه است و مفهومی که از آن مورد نظر است، وسایلی 
با  بسیار  ما  دیگر  به عبارت  است.  آنها  مانند  و  گیره  گردان،  چرخ  جک،  مانند 

نقشه هایی چون آنها سر و کار خواهیم داشت.
نقشه ترکیبی یا مرکب، نامی است که به این مجموعه ها داده اند. یک نقشه ترکیبی 
می تواند، نقشه یک لوال )شامل دو قطعه( یا یک جعبه دنده )شامل صدها قطعه( 
باشد. با توجه به زمانی که برای این بخش مهم در نظر گرفته شده است، چاره ای 
جز معرفی چند مجموعه نیست. یک طرح درس پیشنهادی می تواند به شکل زیر 

باشد:
1   بررسی کارهای انجام شده در جلسه گذشته و انجام ارزشیابی های معوقه

2   چند مجموعه )می تواند از آنچه که در کتاب بحث شده نباشد(
3   نقشه های نمونه ترکیبی یا مرکب )اما تا حد ممکن ساده و گویا(

4   پوستر و اسالید و ...
5   شناسایی مکانیزم ها 

و  است(  مانده  کاری  قبل  از جلسه  )اگر  انجام شده  کارهای  بازدید  از  حال پس 
ارزشیابی، شاید مجبور باشید با پرسش هایی به عنوان پیش آزمون، یادآوری هایی از 
نقشه ترکیبی داشته باشید. آنگاه با نشان دادن یک مجموعه و نقشه ترکیبی همان 

مجموعه و ارائه چند نقشه ترکیبی دیگر، کار اصلی را شروع نمایید.

نقشه پرچ
هنرجویان می دانند که از روش های مهم صنعتی برای اتصال دائم، پرچ و جوش 
است. به همین جهت کار را با نقشه پرچ آغاز می کنیم. پرچ های کوبشی را با نظم 
خاصی )البته با کمک محاسبات الزم( می کوبند. توضیح دهید که به کمک این 

نقشه، ترتیب پرچ کاری، شماره پرچ ها و شکل آنها مشخص می شود.

نقشه جوش
در نقشه جوش دیده می شود که برای اتصال دو قطعه ناودانی، از یک ورق واسطه 
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این  در  که  است  گلویی  درز  جوش  جوش،  نوع  ساده ترین  است.  شده  استفاده 
مجموعه به کار برده شده است. در صورتی که صالح می دانید کمی در مورد درز 
گلویی صحبت کنید اما بحث بیشتر به آینده موکول خواهد شد. گرچه هنرجویان 
با آن کاماًل آشنا هستند )پیش از این جوشکاری کرده اند و نوع جوش را می دانند(.

نقشه پولی کش
 نقشه بعدی مربوط به پولی کش است. ابتدا با نمایش پولی )چرخ دنده، چرخ تسمه

 و ...( با محور )یا مراجعه به شکل 10(، مسئله بیرون آوردن پولی، بدون کوچک ترین 
خسارت و صدمه به آن را مطرح نمایید. آنگاه در مورد پولی کش توضیح دهید. مثاًل:

 این یک پولی کش دوشاخه است )یعنی دو بازو برای مهار پولی دارد(.
 به دلیل داشتن اهرم های قابل تطبیق شماره ۴، می تواند خود را با اندازه پولی 

هماهنگ کند.
 به دلیل فرم نوک بازوها، صدمه ای در هنگام درگیری به پولی وارد نمی کند.

بپرسید  )از هنرجویان  بازویی هم وجود دارد  تا ۵  انواع 3  این پولی کش ها در   
افزایش شمار بازو چه مزیتی را ممکن است ایجاد کند؟(

 با چرخاندن شماره 2 )که نوک آن در جای مرغک محور قرار داده شده(، به 
کمک بازوهای درگیر، محور شروع به بیرون رفتن می کند.

البته می توانید با یک محور و پولی و یک پولی کش، کاربرد عملی آن را نشان دهید. 
ضمناً می توانید با ترسیم یک شکل ساده مانند آنچه که داده شده است، کارکرد 

آن را نشان دهید.

به عنوان  است که می تواند  ارائه شده  مناسب  به صورت  نقشه یک جدول  این  در 
یک الگو مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در مورد جدول هم )که همواره پیوست 
نقشه ترکیبی است( توضیح الزم را بدهید. نقش جدول در کامل کردن اطالعات، 

انکارناپذیر است.
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فصل دوم: استخراج اطالعات از نقشه ترکیبی

نقشه تکیه گاه
این تکیه گاه با بازی کم )ولی با قدرت زیاد( طراحی شده است.

توضیح دهید که گاهی برای کار دقیق، روی میله های بلند، اگرچه از دو مرغک 
استاندارد استفاده می شود، خیز و خمش میله در اثر وزن آن و فشار ابزار )حین 
کار( اجتناب ناپذیر است. پس به کارگیری تکیه گاه های مناسب، الزامی خواهد بود. 
برای نمونه فرض کنید می خواهید در نقطه A و روی ماشین فرز، یک جای خار 

ایجاد کنید:

نهایت عمق جای خار  و در  بیشتر می شود  یا خمش  تیغه، خیز  افزایش فشار  با 
دقیق نخواهد بود )تازه اگر انحراف های هندسی بیشتر ایجاد نشود. چرا؟ چگونه؟(.
پس تکیه گاه مورد نظر ما می تواند در زیر نقطه A )زیر میله( قرار گیرد و میله 
را در مقابل خمش حمایت نماید. آنگاه در مورد چگونگی کارکرد تکیه گاه شرح 
دهید. در اینجا می توان پرسش هایی را به صورت زیر مطرح کرد و پاسخ آنها را از 

هنرجو خواست.
1   به نظر شما این تکیه گاه، چند میلی متر بازی دارد؟

2   چگونه می توان از مستقیم بودن میله در حین انجام کار اطمینان کامل داشت؟
دقت شود که پاسخ پرسش ها با توجه به شکل ارائه شده در کتاب )و ابعاد موجود 

آن( داده می شود. تنظیمات ابتدایی و انتهایی در رسیدن به پاسخ کمک می کند.
ایده آل  حالت  به  ساعت،  و  تکیه گاه  مرغک ها،  کمک  به  می توان   2 پرسش  برای 

رسید.

نقشه شیر آب
آنچه در اصطالح شیر، دریچه )Valve(  نامیده می شود، در حقیقت ابزاری است 
در  باالیی  جایگاه  مکانیزم  این  سیال.  یک  جریان  مسیر  کردن  بسته  و  باز  برای 

صنعت دارد. یک نمونه از آن، در یک نقشه ترکیبی داده شده است.
ابتدا شرح مختصری در مورد اجزا و نام آنها، سپس چگونگی کارکرد و وظایف هر 

قطعه داده شود.
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نقشه گیره
ابتدا در مورد مکانیزم گیره، چگونگی کارکرد، علل استفاده از آن، اهمیت آن در 
کارگاه توضیح داده شود )در صورت لزوم(. آنگاه اجزای گیره معرفی و عملکرد آن 
بیان شود. البته این نقشه، یکی از نقشه های کالسیک و آموزنده در نقشه  دقیقاً 

ترکیبی است. بنابراین هر چیز در مورد آن صحبت شود، ارزشمند خواهد بود.
در اینجا می توان فعالیت شماره 11 را درخواست کرد.

این فعالیت شامل ۷ پرسش است )که شما می توانید پرسش های دیگری هم به آنها 
بیفزایید(. این پرسش ها باید توسط هنرجویان و با مشورت با یکدیگر انجام پذیرد. 
دقت شود که این فعالیت به بهترین شکل خود انجام شود، زیرا در این مباحثات 

اهداف گوناگونی است.
1   بررسی عمیق تر یک نقشه ترکیبی

2   وسعت نظر بیشتر در این زمینه
3   رسیدن به خودباوری و به دست آوردن اطمینان به نفس برای هنرجو

اظهارات  در  مثبت  نکات  که همواره  اما دقت شود  است  تکراری  این سخن 
شود.  نمایانده  کوچک تر  او  گفته های  در  اشتباه  نکات  و  بزرگنمایی  هنرجو 
این امر در شکل گیری شخصیت فنی هنرجو مؤثر است. هر ضربه روحی )به 
ویژه سنگین( به دانش آموز و یا تحقیر او، ممکن است عواقب ناگوار، از جمله 

دلسردی هنرجو در کارش را فراهم آورد

با فعالیت عملی شماره 12 می توان به این جلسه پایان داد. این فعالیت مربوط به 
اجزای گیره است که باید با دست آزاد )و اندازه های تقریباً متناسب( ترسیم شوند 

.)A۴ روی دو برگ(
و  نمایید  ترسیم  رایانه(  )یا  تابلو  روی  را  آنها  بعدی،  جلسه  یا  جلسه،  همین  در 

اشکاالت کلی در درک آن را برطرف نمایید.

یاد داشت
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فصل دوم: استخراج اطالعات از نقشه ترکیبی

کاربرگ ارزشیابی پایان جلسه نهم

خودارزیابی توسط هنرجو 

بلیخیرمؤلفه های خودارزیابی

مي توانم نقشه مکانیزم هاي ساده را با توجه به داشتن نام و کارکرد آنها بخوانم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به پرچکاري ساده را بخوانم.

مي توانم نقشه مکانیزم هاي ساخته شده به کمک جوش را تشخیص دهم.

مي توانم مکانیزم مربوط به پولي کش را تشخیص دهم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به تکیه گاه را بخوانم.

مي توانم نقشه مربوط به شیر آب را درک کنم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به گیره را تشخیص دهم. 

مي توانم اجزاي مربوط به گیره را تبدیل به اسکچ کنم.

مي توانم اندازه نامي گیره را معین نمایم.

مي توانم نقشه مکانیزم هاي ساده ترکیبي را رسم کنم.
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتیبارممؤلفه های ارزشیابی

عملکرد،  و  نام  داشتن  صورت  در  را  ساده  مکانیزم هاي  نقشه  مي تواند 
بخواند.

1

1مي تواند نقشه هاي مربوط به پرچکاري را بخواند.

1مي تواند نقشه مکانیزم هاي جوشکاري شده را تشخیص دهد.

2مکانیزم هاي پولي کش را مي شناسد.

2نقشه مربوط به تکیه گاه را مي خواند.

2نقشه هاي مربوط به شیر آب را تشخیص مي دهد.

2نقشه مربوط به گیره را مي خواند.

2مي تواند اجزاي گیره را اسکچ کند.

2مي تواند اندازه نامي گیره را معین کند.

3مي تواند نقشه مکانیزم هاي خیلي ساده ترکیبي را رسم کند.

2نمره خودارزیابی هنرجو

20جمع



۴۵
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یاد داشت

جلسة دهم

نقشه  ـ  جعبه دنده  نقشه  ـ  ضامن  نقشه  ـ  سوراخکاری  راهنمای  نقشه 

یاتاقان لغزشی ـ نقشه انفجاری ـ اندازه گذاری اجرایی

در این جلسه بایستی بحث جلسه قبل یعنی شناسایی مکانیزم ها دنبال شود.
پس طرح درس پیشنهادی به عبارت زیر خواهد بود:

1   بررسی کارهای انجام شده در جلسه قبل و خانه، رفع اشکاالت و مرور مطالب 
کلیدی

2   وسایل کمک آموزشی )احتماالً مجموعه های مورد تدریس و یا نظایر آنها مانند 
راهنمای سوراخکاری(

3   سؤاالت پیش آزمون احتمالی )با صالحدید خودتان(
4   بررسی مکانیزم ها

5   نقشه انفجاری
6   اندازه گذاری اجرایی 

اکنون می توان به ادامه معرفی نقشه های ترکیبی پرداخت )البته بعد از انجام شماره 1 
در طرح درس(.

نقشه راهنمای سوراخکاری
همان طور که می دانید ماشین های معمولی موجود در کارگاه ها )تراش، فرز، مته 
...( به هیچ عنوان ماشین های تولیدی نیستند! بلکه آنها را برای ساخت قطعه  و 
طراحی کرده اند. برای نمونه شما می توانید از آنها برای ساخت یک قطعه تعمیراتی، 
یک قالب و نظایر آنها استفاده کنید. اما تولید قطعات تکراری و انبوه با آنها به هیچ 

عنوان مقرون به صرفه نخواهد بود.

دلیل آنکه تولید در کارگاه های کوچک گران تمام می شود آن است که قیمت 
تولید تا اندازه زیادی به سه فاکتور سرعت تولید، دقت تولید و ضایعات کمتر 

بستگی دارد.

خود  انحصار  به  را  جهانی  بازارهای  امروزه  که  کشورهایی  آنکه  رموز  از  یکی 
درمی آورند، آن است که آنها تالش می کنند که قطعه را با سرعت بیشتر )یعنی در 
زمانی کمتر( و با کیفیت بهتر یا دست کم قابل قبول بسازند. پس قیمت یک قطعه 
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که با دستگاه های خودکار تولیدی ساخته می شود، با همان قطعه که مثاًل با دستگاه 
تراش معمولی ساخته شود، قابل مقایسه نخواهد بود.

برگردیم به ادامه بحث: نقشه موجود مربوط به یک راهنمای سوراخکاری است. به 
کمک این مکانیزم می توان روی قطعه ای بوش مانند، دو سوراخ با دقت باال ایجاد 

کرد.
مزیت دیگر نداشتن ضایعات )در اثر خطاهای اندازه گیری کارگر( و سرعت بیشتر 
در ساخت است. به وسیله ای که با آن، این کار انجام می شود »جیگ یا راهنمای 
سوراخکاری« می گویند. اینک در مورد چگونگی ساخت راهنما با توجه به قطعه 
بوش توضیحاتی بدهید، سپس درباره قطعات و چگونگی کارکرد وسیله و وظایف 

اجزای آن، همچنین قطعات استاندارد موجود در بازار آن، شرح دهید.
در مورد نکات فنی نقشه مانند رسم کردن قطعه کار با خط نازک و ویژگی های 

نقشه توضیح دهید.

به کمک راهنمای سوراخکاری می توان ماشین های قطعه ساز را به ماشین های 
نیمه تولیدی تبدیل کرد.

پایان، جدول  در  کار،  این  برای  پذیرد.  انجام   12 عملی شماره  فعالیت  اینجا  در 
ترکیبی هم درخواست شده است که بایستی ترسیم و تکمیل شود.

نقشه ضامن
ضامن وسیله ای است که موجب تثبیت یک قطعه در شرایط معین می شود. ضامن 
چگونگی  قطعات،  شرح  از  پس  است.  مرغک  دستگاه  قفل  شبیه  بسیار  موجود، 

کارکرد آن را تشریح نمایید.

نقشه جعبه دنده
مکانیزم جعبه دنده با توجه به سوابق دیگری که هنرجویان در ارتباط با جعبه دنده 
دارند، وسیله ای است آشنا. توضیح دهید که چگونه این وسیله می تواند کاهش یا 
افزایش دور دهد. البته این مکانیزم به آن سبب انتخاب شده است که فرصتی باشد 
که هنرجو، با یکی از مشهورترین مکانیزم ها بیشتر آشنا شود و دست کم نمونه ای 

ساده از آن را بررسی نماید.
فعالیت شماره 13 با انجام محاسباتی ساده، خواسته شده است. ترسیم دوباره جعبه 

دنده، البته با اندازه های دلخواه، ولی تا حد ممکن متناسب باید انجام پذیرد.

یاد داشت
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نقشه یاتاقان لغزشی
که  نکته  این  گوشزد  است.  داده شده  لغزشی  یاتاقان  یک  بررسی،  این  پایان  در 
معموالً نقشه های ترکیبی اندازه گذاری نمی شوند الزم است. اما برای آشنایی، یک 
نقشه اندازه گذاری شده را برگزیدیم )گاهی با نقشه ترکیبی که اندازه گذاری کامل 
می شود، روبه رو خواهیم شد(. ممکن است از کفی هایی با جنس مخصوص در این 
یاتاقان ها استفاده شود، که شکلی از آن پیوست شده. پس از شرح کامل وظایف هر 

قطعه، فعالیت 1۴ خواسته شود.

نقشه انفجاری
نقشه انفجاری، همان نقشه ترکیبی است که قطعات آن از هم باز و فاصله داده شده 
است. این کار را ممکن است با تصاویر سه بعدی یا دو بعدی، انجام داد. دو نمونه 
از مکانیزم ماشین های گردو شکن، ارائه شده است. اکنون در مورد چگونگی ارائه، 

شماره گذاری و کاربردهای آن، توضیحات متن را بدهید.

اندازه گذاری اجرایی
برای ساخت یک قطعه، اندازه ها نقشی اساسی دارند. البته به صرف اینکه به کمک 
دارد.  نیازهایی  قابل قبول  ساخت  نیست.  کافی  کنیم  معرفی  را  قطعه ای  اندازه ها 
اندازه گذاری روی قطعات صنعتی در درجه اول باید توسط طراح انجام پذیرد، زیرا 

اوست که با چگونگی ساخت هر اندازه آشناست.

اندازه گذاری قطعه، همه مسائل مربوط به روش تولید،  یک طراح در هنگام 
تولرانس ها،  فشردگی  ساخت،  از  بعد  کنترل های  ساخت،  ضمن  کنترل های 
مسئله انطباقات، مسئله پرداخت های مناسب، همه و همه را باید درنظر داشته 
باشد. این فرق می کند با کار یک نقشه بردار که تنها کوشش او معرفی ابعاد 
آن  است،  نظر  مورد  اجرایی  اندازه گذاری  از  که  آنچه  از  پس  بس.  و  است 
اندازه گذاری است که طی مراحل تولید، کنترل ضمن کار و پس از انجام کار، 

هیچ گونه اشکالی پیش نیاورد. بلکه انجام کار را ساده تر هم بکند.

پرسش  نیامدن  پیش  به سادگی،  اندازه  خواندن  از،  عبارت اند  مهم  نکته های  پس 
بدون پاسخ، ارائه تولرانس ها، انطباقات و پرداخت ها به گونه ای مناسب و گویا. در 
ادامه یک نمونه از نقشه اجرایی داده شده است. آیا سؤال بدون جوابی در این نقشه 

هست؟ البته این نقشه، یک نقشه کنترل کیفیت هم خواهد داشت.

یاد داشت
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در اینجا فعالیت شماره 1۵ انجام می شود. طی آن نقشه اجرایی قطعه لوال خواسته 
شده است. این نقشه باید به طور دقیق ترسیم شود )نقشه دستی اصاًل قابل قبول 

نخواهد بود(.  نقشه روی یک برگ A۴  و با رعایت کادر و جدول ارائه می شود.
نظر  به  ساخت،  حین  که  است  اشکاالتی  جویای  حقیقت  در   16 شماره  فعالیت 
نقشه های  روی  هنرجو  بیشتر  دقت  دنبال  به  فعالیت  این  البته  می رسد.  هنرجو 

موجود می باشد.
کاربرگ ارزشیابی پایان جلسه دهم

خودارزیابی توسط هنرجو 

بلیخیرمؤلفه های خودارزیابی

مي توانم ابزاري به نام راهنماي سوراخ کاري را تعریف کنم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به راهنماي سوراخ کاري را بخوانم.

مي توانم اصول مربوط به جاگذاري قطعه کار در راهنما را با توجه به گفته هاي 
کنم. بیان  استاندارد 

مي توانم نقشه هاي مربوط به ضامن را تشخیص دهم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به یاتاقان لغزشي را شناسایي کنم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به ضامن را بخوانم و کارکرد آن را توضیح دهم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به جعبه دنده را بخوانم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به یاتاقان و کفي هاي آن را بخوانم.

مي توانم نقشه انفجاري را تعریف کنم.

مي توانم ویژگي هاي اندازه گذاري اجرایي را بیان کنم.
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتیبارممؤلفه های ارزشیابی

1مي تواند کارکرد و توانایي راهنماي سوراخ کاري را بیان کند.

2مي تواند نقشه هاي مربوط به راهنماي سوراخ کاري را بخواند.

مي تواند مطابق اصول جاگذاري قطعه کار را در راهنما با توجه به نقشه 
استاندارد انجام دهد.

2

1مي تواند نقشه هاي مربوط به ضامن و کار آنها را شرح دهد.

2در مورد نقشه یاتاقان لغزشي مي تواند شرح دهد.

2عمل ضامن و نقشه آن را شرح مي دهد.

2می تواند نقشه هاي مربوط به جعبه دنده را تفسیر کند.

2نقشه  مربوط به یاتاقان لغزشي و کفي هاي آن را مي خواند.

2مي تواند اطالعات مورد نیاز را از نقشه انفجاری استخراج کند.

2می تواند نقشه را مطابق با اصول اندازه گذاری اجرای اندازه گذاری کند.

2نمره خودارزیابی هنرجو

20جمع
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جلسة یازدهم

اندازه گذاری اجرایی 

اطالعات  نقشه،  برای خواندن  است. پس  نمونه  اندازه گذاری های  ویژه  این جلسه 
بیشتری در ارتباط با اندازه گذاری مورد نیاز است، زیرا قطعات با توجه به اشکال 
متنوع خود، گاهی نیازمند اندازه گذاری های ویژه ای هستند. مطالب آینده در مورد 
اندازه گذاری، چیزهایی که هنرجو باید حفظ کند نیست، بلکه مجموعه ای است که 
هنرجو در طی زمان های بعد، هر وقت نیاز داشت به آنها مراجعه خواهد کرد. اینک 

مروری بر آنها خواهیم داشت. پس طرح درس پیشنهادی به قرار زیر است:
1   بررسی کارهای گذشته و کسب اطمینان از رفع اشکاالت

2   پرسش های پیش آزمون )شامل بررسی اطالعات و توانمندی های موجود مانند 
محورهای   ... قوس،  کمان،  وتر،  مرکزی،  زاویه  مانند  آن  اجزای  و  دایره  شناخت 

مختصات و مبنا(
3   برخی قطعات نمونه، مشابه آنچه که در متن اندازه گذاری هست )مانند شکل 

32، 38 و ...(
4   اندازه گذاری های نمونه 

پس از بررسی کارهای گذشته، پرسش و پاسخ و به دست آوردن اطمینان از تفهیم 
مطالب قبلی، به چند مورد سؤال پیش آزمون بپردازید. مثاًل:

 اندازه گذاری چیست؟
 به چه منظور نقشه ها باید اندازه داشته باشد؟

 مشخصات یک خط اندازه چیست؟ فاصله آن تا خط اصلی چقدر است و ...
آنگاه با مقدمه ای، مانند متن باال و یا هر جور که خود صالح می دانید ارائه متن 
از  اندازه گذاری را شروع کنید. در مورد هر شکل توضیح کافی داده شود و پس 

اطمینان از تسلیم آن به شکل دیگر بروید.

مطالب  نیست.  مجاز  اولیه  تفهیم  بدون  ترسیم  یا  و  روخوانی  عنوان  به هیچ 
گرچه ساده اند ولی باید با دقت هرچه تمام تر بررسی شوند.

در شکل اول )32(، اندازه گذاری مبنایی معرفی شده است.
مبنا نقطه 0 می باشد که ممکن است با فاصله نسبت به لبه های کار هم باشد )در 
این شکل x و y هر دو 10 درنظر گرفته شده است(. اندازه گذاری با دادن اندازه ها 
روی یک قالب ضامن که بیشتر جنبه قوس و فرم آن مطرح است، ادامه می یابد. 
در این گونه قطعات، برای شروع نیاز به یک مبنا هست که این مبنا می تواند مرکز 
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قوس R3۵ یا φ18 باشد.
در شکل 3۴، تکیه روی قوس ها و گوشه های گرد شده است.

در شکل 3۵، هدف اندازه گذاری زاویه در شرایط گوناگون است. دقت کنید که دو 
قانون:

 اندازه باید باالی خط نوشته شود )پای اندازه روی خط(
 هر اندازه با کمتر از 90 درجه دوران، افقی شود

برقرار است. این دو نکته موجب آن می شود که در هر شرایطی، اندازه زاویه، درست 
البته این فقط برای آگاهی است، زیرا هنرجو، نقشه کش نیست، اما  نوشته شود. 

پیش زمینه ای خواهد داشت )که بعداً سؤالی برایش پیش نیاید(.
در مورد قوس، وتر، کمان، زاویه مرکزی، شکلی داده شده است. البته شاید نیاز به 

این پیدا کنید که مفاهیمی مانند وتر، کمان، زاویه مرکزی و ... را یادآوری کنید.
 S برای اندازه گذاری ُکره، استاندارد دو نمونه شکلی داده شده است. دقت شود که

حرف اول Sphere، هم در جلوی S و هم در جلوی φ آورده می شود.
اندازه گذاری قطعات دارای اجزای تکراری )مانند شکل تسمه با سوراخ(، به گونه ای 
خاص انجام می شود. مفهوم عبارت هایی مانند 13xφ18 )سیزده سوراخ با قطر 8( 

دقیقاً برای هنرجو روشن شود.
به کمک جدول هم می توان اندازه گذاری کرد. یک نمونه از جدول در شکل داده 
این نقشه برای سوراخکاری زیاد، روی یک قطعه به ویژه تخت )مثاًل  شده است. 
صفحات قالب( مناسب است. در نقشه موجود، مبدأ مختصات همان گوشه جسم 

است.
در شکل بعدی، چگونگی اندازه گذاری آج، در دو حالت ۴۵ درجه و مستقیم داده 
شده است. شکل بعدی مربوط به اندازه گذاری روی مخلوط است. تأکید شود که 
حالت c برای اندازه گذاری مخلوط بهتر است. چرا؟ چون از قابلیت کنترل بهتری 

برخوردار می باشد. شاید توضیحی دوباره در مورد نسبت مخروطی الزم باشد.
یک نمونه هم از اندازه گذاری روی قطعه بدنه مکانیزم معروف به زنگوله مرکزیاب 
داده شده است )که در گذشته برای مرکزگیری پیشانی میله گرد استفاده می شده 
است(. برای این جلسه دو فعالیت عملی در نظر گرفته شده است. یکی مربوط به 
ترسیم تمام موارد داده شده در مبحث اندازه گذاری است. آنچه که در این مبحث 

آمده باید یک بار با دقت حداکثر روی دو یا سه برگ A۴ رسم شود.
فعالیت 18، کاری است که هنرجویان با کمک هم و راهنمایی استاد انجام خواهند 

داد.
نقشه ها باید ارزشیابی شوند )احتماالً بخشی از کار، در خانه انجام خواهد شد(.
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کاربرگ ارزشیابی پایان جلسه یازدهم

خودارزیابی توسط هنرجو 

بلیخیرمؤلفه های خودارزیابی

مي توانم نیاز به اندازه گذاري اجرایي را بیان نمایم.

مي توانم اندازه گذاري مبنایي را بخوانم.

مي توانم نقشه هاي داراي گوشه هاي گرد شده و قوس هاي متعدد را با تشخیص 
مبنا بخوانم.

مي توانم درست بودن اندازه گذاري زوایا و کمان ها و قوس ها را تشخیص دهم.

مي توانم مشخصات کره را از اندازه گذاري استخراج کنم.

مي توانم چگونگي اندازه گذاري اجزاي یکسان و تکراري را تشخیص دهم.

مي توانم انواع اندازه گذاري مبنایي و مختصاتي را بخوانم.

مي توانم اطالعات آج و مخروط را از اندازه گذاري اجرایي به دست آورم.

مي توانم نمونه هاي اندازه گذاري اجرایي را ترسیم کنم.

می توانم اندازه گذاري اجرایي را با نمونه و مستقاًل انجام  دهم.
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ارزشیابی توسط هنرآموز 

نمره دریافتیبارممؤلفه های ارزشیابی

1مي تواند نیاز به اندازه گذاري اجرایي را بیان نماید.

1مي تواند اندازه گذاري مبنایي را بخواند.

1مي تواند نقشه هاي داراي گوشه هاي گرد شده و قوس ها را بخواند.

مي تواند درست بودن اندازه گذاري زوایا و کمان ها و قوس ها را تشخیص 
دهد.

2

1مي تواند مشخصات کره را با توجه به اندازه گذاري آن معین کند.

1مي تواند چگونگي اندازه گذاري اجزاي یکسان و تکراري را تشخیص دهد.

2اندازه گذاري هاي مبنایي و مختصاتي را مي خواند.

1اطالعات آج و مخروط را از اندازه گذاري اجرایي استخراج مي کند.

3مي تواند اندازه گذاري هاي اجرایي نمونه را رسم کند.

۵اندازه گذاري اجرایي کلي را از روي نمونه و مستقاًل انجام مي دهد.

2نمره خودارزیابی هنرجو

20جمع
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جلسة دوازدهم 

نشانه های جوش در نقشه ـ نقشه اجرایی

در این جلسه باید به دو مقوله جوش و نقشه اجرایی پرداخته شود نظر به اینکه 
هنرجو پیش از این، جوشکاری را انجام داده و توانایی هایی را کسب کرده است، 
مناسب است که با نقشه های جوشکاری تا حدودی آشنا باشد. جوش به عنوان یکی 
نیز  را  بدنه ها  به کمک جوش می توان  از روش های مهم در ساخت مطرح است. 
ساخت. در حقیقت زمانی که چند قطعه با هر روش )پرچ، جوش، چسب و ...( به 
هم پیوند می خورند، در حقیقت یک مکانیزم و مجموعه ای را به وجود می آورند. 
از طرف دیگر به دلیل فشردگی مطالب مجبوریم که در همین جلسه درباره نقشه 

اجرایی هم سخنانی بگوییم. یک طرح درس پیشنهادی به قرار زیر است:
1   مرور برنامه های گذشته، به ویژه جلسه قبل، بررسی کارهای انجام شده، ارزشیابی

2   آماده کردن پرسش های پیش آزمون
3   نشانه های جوش در نقشه

4   نقشه اجرایی

نشانه های جوش در نقشه
پس از مرور مطالب گذشته و ارزشیابی کارهای انجام شده، به معرفی چند قطعه 
که با جوشکاری ساخته شده اند )مانند نمونه هایی که معرفی شده است(، مطلب 
را شروع کنید. تأکید بر این نکته که به کمک جوش می توان شکل ها و بدنه های 

پیچیده ای را هم ساخت، مفید خواهد بود.
افزوده شود که برای معرفی جوش می توان از نشانه ها و کدهای استاندارد استفاده 

کرد.
نشانه اصلی

با  و  تمایل(  )با حدود 30 درجه  فلشی است مورب  اصلی که  نشانه  به  اینجا  در 
بلندی حدود 2 برابر شماره ها، اشاره کنید.

استاندارد عالئم جوش به صورت های مختلف رایج است اما آنچه که در اینجا 
آورده شده است، مطابق با استاندارد )ISO2553)E خواهد بود.
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و  افقی  دیواره  شرایط  در  نماد  این  که  را  حالت هایی  انواع  بعدی  شکل های  در 
عمودی قرار می گیرد نمایش داده شده است. به ویژه در مورد خط چین و شرایط آن 
بحث و تفهیمات الزم انجام پذیرد. )شاید گفتن این نکته هم که اگر سطوح مورد 
عالمت گذاری تخت شیب باشد، عالئم هم متناسب با شیب موجود نوشته خواهند 

شد، بجا باشد(.
اینک معرفی نشانه موجود برای جوش درز گلویی انجام شود. البته این رایج ترین 
گونه جوش است. پس در مورد چگونگی در نظر گرفتن ضخامت جوش بحث و 
تأکید بر حالت a باشد. شکل بعدی نیاز به توضیحات بیشتری دارد، زیرا دو حالت 
نقشه ای و یک حالت حقیقی دارد )c(. در شکل بعدی هم به همین گونه خواهد 
بود. در مورد خط چین توضیح دهید و از دریافت درست هنرجویان مطمئن شوید.

حال فعالیت شماره 19 که مربوط به ترسیم نمادهای جوش است، انجام شود.

کدهای اضافی
به جوش  نقشه های مربوط  نقشه جوش ضروریست.  تکمیل  برای  اضافی  کدهای 
تکه ای تشریح شوند. فعالیت 20 که حتماً در خانه انجام خواهد شد، مشتمل بر ۷ 

شکل کوچک است.

نقشه اجرایی
فرض کنید کارگاهی قصد ساخت گیره ای مطابق شکل را دارد. چون تولید انبوه 

است، باید برنامه ریزی نیز دقیق و حساب شده باشد. می دانیم که:
باشد.«  نیازهای ساخت  نقشه است که شامل همه  از  اجرایی مجموعه ای  »نقشه 
انفجاری  نقشه  با جدول،  ترکیبی  نقشه  اجزایی چون  این مجموعه،  برای  معموالً 
)با همان جدول ترکیبی(، نقشه قطعات ساخته شدنی، برگه های مشخصات فنی 
برای همه قطعات، نقشه های مراحل ساخت و سرانجام نقشه های کنترل کیفی را 

در نظر می گیرند.

تأکید شود که هر قطعه دارای برگه جداگانه ای است )خواه قطعه بسیار ساده، 
حتی یک پولک باشد یا یک بدنه پیچیده(. ضمناً باز هم تأکید شود که نقشه 

مراحل کار، هر کدام روی یک برگه جداگانه ترسیم شود.
هر برگه هم، جدول مربوط به خود را خواهد داشت.

به این ترتیب، اولین برگه از مجموعه اجرایی، نقشه ترکیبی گیره است که همراه 
جدول ترکیبی ارائه شده است. برگه بعدی نقشه انفجاری خواهد بود که، دقیقاً با 

یاد داشت
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همان جدول ترکیبی همراه است.

نقشه قطعات
برای نقشه قطعات، قطعه شماره 2 یا فک متحرک گیره برگزیده شده است )برای 
نمونه(. برای آن جدول ساده، به همراه شکل سه بعدی داده شده است. این نقشه 
با  انطباقات،  تولرانس ها و  اندازه گذاری کامل می باشد و در آن پرداخت ها،  دارای 
دقت معین شده است )اندازه گذاری اجرایی(. برای این قطعه، برگه مشخصات فنی 

نیز تنظیم خواهد شد )و به همین ترتیب برای کل قطعات ساخته شدنی دیگر(.
در اینجا توضیح داده شود که برگه مشخصات فنی چه وظیفه مهمی برعهده دارد 
)از جمله همه کارهایی که باید تا آماده شدن نهایی قطعه، روی آن انجام پذیرد، در 
این برگه مشخص می شود(. پس برگه مشخصات فنی، در حقیقت شناسنامه قطعه 

است، که سرگذشت آن را از ابتدا تا انتها شامل می شود.
البته در این برگه، شکل قطعه کار به صورت دوبعدی )یا سه بعدی( داده می شود.

نقشه مراحل کار
برای فک متحرک چنین  )که  است؟  برشکاری  اولیه، همراه  مواد  آماده سازی  آیا 

است(، بنابراین یک برگه نقشه خواهد داشت.
پس دیده می شود که برای فک متحرک ۵ نقشه مراحل کار )فلوی کاری( در نظر 

گرفته شده است.
برای باال رفتن درک هنرجو، همه نقشه ها داده شده اند )که هر کدام باید روی یک 
برگه باشد(. پس وقتی می گوییم مرحله ۴ از ۵، منظور آن است که نقشه اجرایی 
برای این قطعه ۵ مورد است که نقشه مورد نظر ما، شماره ۴ )مرحله شماره ۴( از 

آن می باشد.

نقشه کنترل کیفی
افزون بر نقشه های مراحل کار، یک نقشه هم برای بخش کنترل کیفیت پیش بینی 
شده است. این نقشه ای است که برای بخش کنترل کیفیت، انتظارت کارفرما را 

بیان می کند.
برای کامل شدن این گفتار، فعالیت های 21 و 22 در نظر گرفته شده است.
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کاربرگ ارزشیابی پایان جلسه دوازدهم

خودارزیابی توسط هنرجو 

بلیخیرمؤلفه های خودارزیابی

مي توانم جوشکاري و اهمیت آن را تعریف کنم.

مي توانم نشانه اصلي جوش و ویژگي هاي آن را شرح دهم.

مي توانم نقشه مربوط به کاربرد نشانه جوش را رسم کنم.

مي توانم به کارگیري نشانه اصلي جوش را در حاالت گوناگون تشریح کنم.

مي توانم معروف ترین درز جوش، درز گلویي را توضیح دهم.

مي توانم کاربرد عالئم را در نقشه هاي نمونه توضیح دهم.

مي توانم در مورد کدهاي اضافي مانند پرچم و دایره توضیح دهم.

مي توانم نقشه اجرایي و اجزاي نقشه اجرایي را معرفي کنم.

مي توانم در مورد نقشه کنترل کیفي  و ویژگي هاي آن توضیح دهم.

مي توانم نقشه هاي جوشکاري و اجرایي موجود در کتاب را رسم کنم.
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتیبارممؤلفه های ارزشیابی

1مي تواند جوشکاري و اهمیت آن را شرح دهد.

1مي تواند نشانه اصلي جوش و ویژگي هاي آن را شرح دهد.

1مي تواند چگونگي کاربرد نشانه جوش را با رسم نقشه شرح دهد.

گوناگون  شرایط  در  را  اصلي  عالمت هاي  بردن  به کار  چگونگي  مي تواند 
دهد. توضیح 

3

1مي تواند در مورد درز جوش، و به ویژه درز گلویي توضیح دهد.

2مي تواند در مورد به کار بردن عالئم جوش در نقشه هاي نمونه توضیح دهد.

دورتادور(  )نشانه  دایره  و  پرچم  مانند  اضافي  کدهاي  مورد  در  مي تواند 
دهد. شرح 

1

3مي تواند نقشه اجرایي و اجزاي آن را معرفي کند.

1مي تواند در مورد نقشه هاي کنترل کیفیت و ویژگي هاي آن توضیح دهد.

را  اجرایي موجود در کتاب  و  به جوش  مربوط  نقشه هاي  مي تواند کلیه 
کند. رسم 

۴

2نمره خودارزیابی هنرجو

20جمع
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جلسة سیزدهم  

برخورد و گسترش ـ جداول و نقش آنها در کار فنی ـ نقشه های تعمیرات 

در هندسه ترسیمی منظور از برخورد و فصل مشترک، در حقیقت برخورد خط یا 
صفحه و یا جسم با جسمی دیگر است. برای نمونه وقتی استوانه ای را عمود بر محور 
آن، با مته سوراخ می کنیم )که برای قرار دادن مثاًل پین کاربرد دارد(، این برخورد 
میان دو استوانه )استوانه اصلی و استوانه مته(، خط تازه ای را به وجود می آورد که 
شکل آن برای ما قابل پیش بینی نیست. به این خط تازه برخورد یا فصل مشترک 

می گوییم.

با توضیح باال می توان اصل درس را شروع کرد، اما داشتن آگاهی نسبت به فصل 
مشترک ها هم، در کشیدن و هم در خواندن نقشه مؤثرند.

بنابراین هدف کلی در این مبحث آشنایی با مفهوم برخورد و گسترش خواهد بود. 
یک طرح درس پیشنهادی به صورت زیر است، با تأکید بر این نکته که در اینجا 

پیش آزمون پررنگ تر خواهد بود:
1   بررسی مطالب گذشته و انجام ارزشیابی

2   قطعاتی مانند استوانه، مخروط، ... ساده و برش خورده و دارای تقاطع
3   پیش آزمون )برای نمونه: استوانه چیست؟ مخروط چه ویژگی هایی دارد؟ صفحه 
چیست؟ چند نوع استوانه می شناسید؟ یک استوانه یا مکعب چگونه از ورق ساخته 

می شود؟( 
4   نقشه های تداخل

5   گسترش )به همراه چند نمونه گسترش، طبق آنچه که در کتاب هست، مکعب، 
استوانه، مخروط و هرم(
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6   جداول و نقش آنها در کار فنی
7   نقشه های تعمیرات 

نقشه های تداخل
پیش آزمون، شاید مجبور  پرسش  و طرح چند  کارهای گذشته  ارزشیابی  از  پس 

شوید که توضیحاتی مختصر راجع به استوانه، مخروط، کره و ... بدهید.

صنعتی  قطعات  ساخت  با  سال ها  شاید  سازندگان،  و  صنعتگران  از  بسیاری 
تعاریف  از ساده ترین  اما  باشند  ... سر و کار داشته  و  مانند استوانه، مخروط 
هندسی مربوط به آنها بی اطالع باشند. روشن است که این یک نقطه ضعف 

برای صنعتگر خواهد بود.

حتی   ... و  مخروط  )استوانه،  شده  بریده  قطعات  نمایش  با  می توان  اکنون 
مکعب مستطیل(، مفهوم فصل مشترک را روشنی بیشتری بخشید. در اینجا خیلی 
کوتاه در مورد چگونگی رسم این فصل مشترک ها که به دلیل داشتن فرم نامعین، 
باید نقطه یابی شوند، چگونگی نقطه یابی را روی شکل تداخل دو استوانه توضیح 

دهید.
این نقطه یابی، تنها با روش داده شده )روش خط کمکی( اجرا شود و به هیچ عنوان 
نیازی به ورود بیشتر نمی باشد. سپس چگونگی یافتن فصل مشترک را روی نقشه 
استوانه و مخروط توضیح دهید. یادآور شوید که باید در این مورد دایره های کمکی 

هم رسم شود. 
در مورد بخش های سوراخ روی استوانه و همچنین مخروط با همان شیوه توضیح 

دهید.
فعالیت 23 بر اساس گفته های باال تنظیم شده است )که انجام خواهد شد(.

گسترش
این بحث که تنها برای آشنایی با گسترش عنوان شده است را با تعریف گسترش 
آغاز نمایید. »گسترش عبارت است از رسم تصویری دو بعدی برروی ورق و سپس 

با برش ها و تا زدن ها و خم کرد ن های مناسب، رسیدن به یک جسم سه بعدی.«
بنابراین گسترش معموالً مخصوص ورق )از هر جنس( می باشد.

آنگاه چهار مورد گسترش ساخته شده مربوط به مکعب، استوانه، مخروط و هرم 
)طبق نقشه های کتاب( را به هنرجویان نشان دهید و به سؤاالت احتمالی آنها پاسخ 

دهید و در چگونگی ترسیم آنها صحبت کنید.
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فعالیت 2۴ را می توان در اینجا انجام داد.

جداول و نقش آنها در کار فنی
روشن است که هنرجویان در هر رشته ای با محاسبات آن رشته آشنا خواهند شد. 
نقش نمودار و جدول، ساده تر کردن محاسبات کاری است. توضیح دهید که کاربرد 
از درستی  ببرد، اطمینان  باال  را  انجام کار  درست جدول چگونه می تواند سرعت 
جمله  از  مختلف،  دالیل  به  محاسبه،  اشتباهات  از  و  دهد  افزایش  را  محاسبات 
خستگی و عدم تمرکز جلوگیری نماید. افزون بر آن ممکن است نتایج موجود در 
جدول ها، بر اساس فرمول هایی نه چندان ساده به دست آمده باشند که اصوالً انجام 

آنها در کارگاه ممکن نباشد.
ما با شماری از این جدول ها از قبیل تبدیل واحدها، مثلثاتی، تولرانس ها، انطباقات 
و ... سر و کار داریم. بخش های کوچکی از سه نمونه جدول، برای جا افتادن مطلب 

آورده شده است.
فعالیت شماره 2۵ اگر با حوصله انجام شود، هنرجو را با مزایای استفاده از جدول 

بیشتر آگاه خواهد کرد.

نقشه های تعمیرات
مفصل  خیلی  گاهی  که  هستند  ترکیبی  نقشه های  جزء  نیز  تعمیرات  نقشه های 
انجام  با  تبریز.  ساخت  دستگاه های  تعمیراتی  نقشه های  مانند  بود.  خواهند  هم 

فعالیت های 26 و 2۷ این بحث را خاتمه دهید.
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خودارزیابی توسط هنرجو 

بلیخیرمؤلفه های خودارزیابی

مي توانم مفهوم برخورد را شرح دهم.

مي توانم از رسم خطوط رابط براي نقطه یابي استفاده کنم.

مي توانم برخورد دو استوانه را نقطه یابي کنم.

مي توانم برخورد استوانه و مخروط را رسم کنم.

مي توانم سه نما از استوانه سوراخ شده را رسم کنم.

مي توانم سه نما از مخروط سوراخ شده را رسم کنم.

مي توانم نقشه هاي مربوط به برخورد استوانه ها و استوانه با مخروط را رسم کنم.

مي توانم گسترش را با آوردن نمونه ها تعریف کنم.

مي توانم گسترش مکعب، استوانه، مخروط و هرم را رسم نمایم.

مي توانم در مورد جدول و نقش آن در کار فني توضیح دهم.
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ارزشیابی توسط هنرآموز

نمره دریافتیبارممؤلفه های ارزشیابی

1مي تواند مفهوم برخورد و تداخل را شرح دهد.

1مي تواند از رسم خطوط رابط براي نقطه یابي استفاده کند.

2مي تواند برخورد دو استوانه را نقطه یابي کند.

3مي تواند برخورد استوانه و مخروط را به دست آورد.

2مي تواند سه نماي کامل از استوانه سوراخ شده را رسم کند.

2مي تواند سه نما از مخروط سوراخ شده را نقطه یابي کند.

2مي تواند گسترش را با آوردن نمونه ها و رسم شکل تعریف کند.

2مي تواند گسترش اجسام ساده را رسم کند.

2مي تواند در مورد جدول و نقش آن در کار فني توضیح دهد.

1مي تواند در مورد نقشه هاي تعمیراتي توضیح دهد.

2نمره خودارزیابی هنرجو

20جمع


