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1. ابتدا بدنه  ش��ماره 1 را در دو نم��اي روبه رو و افقي به 
فاصله  الزم از يكديگر رسم مي كنيم. ترسيم نماي روبه رو 
در حالت برش و نماي افقي بدون برش، با خطوط نازك 

و كم رنگ مناسب است.

مراحل ترسيم

2. محل استقرار ياتاقان شماره 2، در سوراخ سمت چپ و 
بوش شماره 3، در سوراخ سمت راست قطعه  1 است.

3. درپ��وش ش��ماره 4 در انته��اي بوش ش��ماره 3 قرار 

مي گيرد. 4. جهت قرار گرفتن محور ش��ماره 5 با توجه به 
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قطر خارجي پيچ انتهايي آن و همچنين اندازه سوراخ درپوش شماره 4 آن مطابق شكل است.

5. نقشه را با رسم واشر و مهره كامل كنيد.
6. در ادامه نقشه  نهايي ياتاقان متحرك را همراه با كادر و جدول تركيبي مالحظه مي كنيد و پس از بررسي آن به پرسش هاي 

زير پاسخ دهيد.
- آيا نقشه به درستي اندازه گذاري شده است؟ در مورد درست يا نادرست بودن آن توضيح دهيد.

- نظر خود را در مورد نماهاي ترسيم شده، بيان كنيد.
- آيا روش بهتري براي سوار كردن قطعات آن مي شناسيد؟ روش پيشنهادي خود را از طريق ترسيم توضيح دهيد.



153

 مهره شش گوش
واشر
محور

درپوش
ياتاقان لغزشي

ياتاقان
بدنه ياتاقان

st30 
st37
st45
st37

فوالد آلياژي
فوالد آلياژي

فوالد ريخته گري

   ISO  4032  ـ  M20

ياتاقان متحرك

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره 

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:

تولرانس عمومي:
 1802768

مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. مفهوم سواركردن قطعات يك مجموعه را توضيح دهيد.

2. اصول سواركردن را تعريف كنيد.
3. نحوه  اندازه گذاري يك نقشه مركب را توضيح دهيد.

4. بر چه اساسي مي توان نقشه هاي سوار شده را شماره گذاري كرد؟
5. آيا اندازه گذاري و عالئم انطباقي در نقش��ه  قطعات يك مجموعه مي تواند راهنماي مناس��بي براي سواركردن قطعات آن 

باشد؟ روش به كارگيري  آن را با ذكر يك مثال ساده توضيح دهيد.
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عملي ◄ 
1. در زير نقشه  قطعات يك مجموعه را مالحظه مي كنيد. براي آن يك نقشه  تركيبي همراه با كادر و جدول روي يك برگ 

كاغذ A4 بصورت افقي در تصويرهاي الزم ترسيم كنيد.
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2. قطعات زير به يك جك مخصوص روي ميز ماشين فرز مربوط است. نقشه  تركيبي  آن را در نماهاي الزم روي يك برگ 
كاغذ A3 رسم، و اندازه گذاري كنيد.
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3. نقش��ه  قطعات يك دس��تگاه در زير نشان داده شده است. پس از بررس��ي قطعات، نقشه  تركيبي دستگاه را در تصاوير و 
برش هاي الزم ترسيم كنيد. پس از ترسيم، نقشه را اندازه گذاري و شماره ي قطعات را مشخص كنيد.
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توانايي ترسيم نقشه هاي انفجاري

در پايان اين توانايي از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
� نقشه هاي انفجاري را تعريف كند.

� روش ترسيم نقشه هاي انفجاري را توضيح دهد.
� كاربرد نقشه هاي انفجاري را شرح دهد.

� نقشه ي انفجاري يك مجموعه را ترسيم كند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

42024
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پيش آزمون

1. نقشه  انفجاري را به طور مختصر توضيح دهيد.
2. براي ترسيم نقشه ي انفجاري معموالً از كدام تصوير استفاده مي شود؟

3. تفاوت نقشه  انفجاري با يك نقشه  تركيبي را توضيح دهيد.
4. آيا مي توان نقشه  انفجاري را با تصويرهاي سه بعدي ديمتريك ترسيم كرد؟ چرا؟

5. معموالً كدام يك از قطعات يك مجموعه به عنوان شروع ترسيم در نقشه هاي انفجاري مناسب است؟ 
داليل خود را بنويسيد.

6. كاربرد نقشه هاي اجرايي را بنويسيد و در مورد هر يك توضيح دهيد.
7. آيا نقشه ي انفجاري، به اندازه گذاري نياز دارد؟

8. با توجه به شكل روبه رو، به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.
� نقشه  روبه رو چه نوع نقشه اي است؟ در مورد آن توضيح دهيد.

� نام مجموعه را بنويسيد.
� طرز كار مجموعه را توضيح دهيد.
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نقشه هاي انفجاري

تعريف
نقشه  انفجاري به نقشه اي در يك مجموعه گفته مي شود كه 
قطعات باز شده  آن، طبق نظم يا دستور خاصي به صورت 
سه بعدي ترسيم شود. جهت نمايش بهتر تصاوير سه بعدي 
يك مجموعه، معموالً تصويرهاي مجسم ايزومتريك مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

مراحل ترسيم
براي ترسيم نقش��ه  انفجاري يك مجموعه، رعايت نكات 

زير ضروري است:
� قبل از ش��روع ترس��يم بهتر اس��ت طرز كار مجموعه را 

بررسي كنيم.
� نحوه  س��وار كردن و همچنين پياده س��ازي قطعات به ما 
كم��ك مي كند ت��ا بتوانيم هر يك از قطع��ات را در جاي 
مناس��ب خود رس��م كنيم، به طوري كه از روي نقشه بتوان 

قطعات را از هم جدا و يا روي هم مونتاژ كرد.
� الزم است كار ترسيم را با پايه يا بدنه  اصلي شروع كنيم 
و س��پس بقيه  اجزاء را به ترتيب سوار كردن آن ها نمايش 

دهيم.
� هر قطعه با شماره  خود معرفي شود » ارتفاع و ضخامت 

شماره ها مانند نقشه هاي تركيبي است«.
� رسم جدول تركيبي الزامي است.

ش��ماره ها و مش��خصات قطعات بايد در ج��دول تركيبي 
نوشته شود.

براي آشنايي با شيوه  ترسيم، به مثال زير توجه كنيد.
در ش��كل زير نقش��ه  تركيبي ي��ك پايه  قابل  مثال 1:  ◄
تنظيم را كه در دو نما معرفي شده، مالحظه مي كنيد. براي 

آن يك نقشه  انفجاري ترسيم كنيد.

كاربرد دستگاه
 قس��مت Vشكل قطعه  شماره 6 براي قرارگرفتن قطعات 
مدور مانند ميله، جهت انجام عمليات ماشين كاري است. 

ارتفاع ميله نسبت به سطح ميز ماشين قابل تنظيم است.

طرز كار دستگاه
پيچ ش��ماره 5 با س��وراخ مهره شده قطعه  شيب دار شماره 
4 درگير اس��ت. با گردش پيچ كه به وسيله  دسته  شماره 1 
انج��ام مي گيرد، قطعه  ش��ماره 4 مي تواند به س��مت چپ 
يا راس��ت حركت كند. س��طح ش��يب دار قطعه  4 حركت 

عمودي تكيه گاه شماره 6 را فراهم مي سازد.
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 بدنه
قطعهv شكل

پيچ
مهره لغزنده

پين
پين
دسته

فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد

 جك ميز ماشين فرز

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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2.با باز كردن قطعه ي 3 كه تعداد آن 2 عدد است، مي توان پيچ شماره 5 را به همراه قطعات 1 و2 از بدنه خارج ساخت.

مراحل ترسيم

انتخاب ديد مناس��ب براي ترسيم يك نقشه انفجاري بسيار داراي اهميت 
است، بنابراين بايد با بررسي مجموعه، بهترين جهت ديد را براي بازكردن 

مجموعه جهت شروع ترسيم نقشه انتخاب كنيم. 
پس از انتخاب ديد، ترسيم را آغاز مي كنيم. به توضيحات زير توجه كنيد.

1.بدنه  ش��ماره 7 را به عنوان قطع��ه  اصلي يا مبنا انتخاب، و به صورت تصوير 
مجس��م ايزومتريك رسم مي كنيم. بهترين ديد براي اين قطعه جهتي است كه 

قطعه  شماره 5 را بتوان آن از مجموعه جدا ساخت. به شكل زير توجه كنيد.

كاربرد نقشه هاي انفجاري
نقشه هاي انفجاري به طور معمول در كارخانجات صنعتي 
براي توليد و مونتاژ قطعات اس��تفاده می ش��وند. عالوه بر 
آن ني��ز در زمينه هاي تعميرات و س��رويس دس��تگاه ها و 
ماش��ين آالت صنعتي و نيز لوازم خانگ��ي كاربرد فراواني 

3.پس از ترس��يم قطعات 4 و6 نقشه را كامل مي كنيم. در 
شكل چگونگي ترسيم نقشه  انفجاري پايه  قابل تنظيم را با 

كادر و جدول تركيبي در صفحه بعد مالحظه مي كنيد.

دارند، زيرا اين نقش��ه ها راهنماي خوب و مناسبي جهت 
باز كردن و بستن دستگاه ها و ماشين آالت هستند.

توج��ه: در صنعت، نقش��ه ي انفجاري ج��زء مدارك فني 
محسوب مي شود و بايد ضميمه نقشه هاي اجرايي گردد.
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 بدنه
قطعهv شكل

پيچ
مهره لغزنده

پين
پين
دسته

فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد
فوالد

 جك ميز ماشين فرز

وزن استاندارد جنس نام قطعه تعداد ابعاد اوليهشماره

تغييرات
تاريخامضاءنامطراح

نام شركت:
تولرانس عمومي:

 1802768
مقياس

نام مجموعه: سفارش دهنده: شماره  نقشه

رسام
بازبين

تصويب
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دستوركار

هدف: ترسيم نقشه  انفجاري

مشخصات: از نقشه  تركيبي بوبين پيچ شكل زير يك نقشه انفجاري با مقياس 1:1 رسم كنيد.
كاغذ A3 را به صورت افقي مي بنديم و پس از ترسيم كادر و جدول، جهت ديد مناسب را انتخاب مي كنيم.

(180 دقيقه)
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1. قطعه  1، را كه بدنه است، انتخاب مي كنيم.
تصوير مجس��م ايزومتريك آن در جهت ديد مناسب رسم 

مي كنيم.

مراحل ترسيم

2. تصوير مجس��م قطعه ش��ماره 2 را كه محور اس��ت، با 
فاصله مناسب در امتداد محور سوراخ قطعه شماره 1 رسم 

مي كنيم.

3. تصوي��ر ايزومتري��ك قطعه ش��ماره 3 و همچنين مهره 
شماره 6 را با توجه به محل استقرارشان در نقشه تركيبي ، 
در امتداد خط محور در فاصله هاي مناسب ترسيم مي كنيم.

4. با قرار دادن پين شماره 3 و پيچ شماره 5 نقشه انفجاري 
دستگاه را كامل مي كنيم.
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
1. نقشه  انفجاري را توضيح دهيد.

2. روش ترسيم يك نقشه  انفجاري را شرح دهيد.
3. موارد استفاده از نقشه  انفجاري را بنويسيد.
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عملي ◄ 
1. نقشه  قطعات يك مجموعه را در شكل زير مالحظه مي كنيد. براي آن يك نقشه  انفجاري رسم كنيد.

1

2

3

4

5
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2. از نقشه  تركيبي مجموعه  زير، نخست به پرسش هاي زير پاسخ دهيد، سپس براي آن يك نقشه  انفجاري روي يك برگ 
كاغذ A3 با مقياس مناسب رسم كنيد. رسم جدول تركيبي الزامي است.

-نام مجموعه
-كاربرد مجموعه

-نام هر يك از قطعات
-شماره گذاري قطعات
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3. از نقشه ي تركيبي زير:
� نقشه ي هر يك از قطعات را در تصاوير و برش هاي الزم، رسم و اندازه گذاري كنيد.

� نقشه ي انفجاري  آن را همراه با جدول تركيبي رسم كنيد.
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4.شكل زير نقشه  تركيبي يك مكانيزم را نشان مي دهد. براي آن خواسته هاي زير را انجام دهيد.
� نام دستگاه

� طرز كار دستگاه
� نام و مشخصات هر يك از قطعات 

� نقشه  انفجاري  آن را روي يك برگ كاغذ مناسب رسم كنيد.
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توانايي تا كردن كاغذ های نقشه كشی

درپايان اين توانايي از فراگير انتظارمی رود: ◄ 
- تا زدن كاغذ های نقشه كشی را تعريف كند.

- كاغذ های نقشه كشی را تا بزند.

ساعات آموزش

جمععملينظري

0/51/52
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پيش آزمون 

1. علت تا زدن كاغذهای نقشه كشی را توضيح دهيد.
2. آيا كاغذهایA4 هم بايد تا زده شود؟ علت را شرح دهيد.

3. شكل زير، كاغذ A3 را با كادر  وجدول نشان می دهد. نحوه تا زدن آن را توضيح دهيد.

4. چگونگي قرار گرفتن جدول در نقشه را توضيح دهيد.
5. نحوه قرار دادن كاغذ A4 در پوشه را با رسم شكل تعريف كنيد.
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تعريف
در صنعت، نقشه های يك محصول را به منظور ايجاد نظم، 
حفظ و نگه��داری در واحدی به نام آرش��يو فنی بايگانی 
می كنند. بايگانی نقش��ه ها به صورت ه��ای مختلف و طی 
دستورالعمل های خاصی انجام می گيرد. يكی از  روش هاي 
بايگانی، قرار دادن نقشه ها در داخل كالسورها يا پوشه ها است.
 در اي��ن روش  كاغذهای A4 به ص��ورت عمودی در 
داخل كالس��ور قرار می گيرد، به طوری كه جدول آن بايد 
در پايين نقش��ه قرار بگيرد. همان طور كه می دانيد جدول 
تمامي نقش��ه ها بايد در گوشه سمت راس��ت و در پايين 
نقش��ه قرار بگيرد.  بدين ترتيب كار اس��تخراج نقش��ه از 

كالسورهای بايگانی به راحتی امكان پذير خواهد بود.
بايگان��ی نقش��ه ها از A3 تا A0 در داخل كالس��ورها 
بدون تا زدن آن ه��ا امكان پذير نخواهد بود، به همين دليل 
نقش��ه های A3 تا A0 را بر اس��اس استاندارد به گونه اي تا 
می زنند كه به كاغذ A4 تبديل ش��ود تا بتوان آن ها را طبق 
استاندارد در داخل كالسور يا پوشه بايگانی كرد. با توجه 
به توضيحات داده ش��ده، تا زدن نقش��ه ها را اصطالحًا تا   
زدن روی A4 می گوين��د. برای تا زدن و همچنين بايگانی 
نقشه ها در داخل كالسورها رعايت نكات زير الزامی است.

1. كالسور يا پوشه بايد حتمًا از سمت چپ باز شود.
2. نفش��ه ها بايد حتمًا از س��مت چپ، يعني فاصله ای كه 
برای ايجاد س��وراخ در نظر گرفته ش��ده، سوراخ و سپس 

بايگانی شوند.
3. جدول بايد در پايين س��مت راس��ت نقشه قرار گيرد، 

به طوری كه شماره نقشه به سادگي قابل رؤيت باشد.

4. نقش��ه های A4 بايد به صورت عمود، در داخل كالسور 
قرار گيرند.

5. نقش��ه های A3 تا A0 بايد پس از تا زدن با نقش��ه های
A4  منطبق ش��وند، به گونه اي كه جدول نقشه قابل رؤيت 

باشد.
  A0تا A3 پي��ش از آن كه به چگونگي تا زدن نقش��ه های
بپردازيم، ش��ما را با طرز ق��رار گرفتن كاغذ A4 در درون 

كالسور آشنا می سازيم.

A4 1. نقشه هاي
مطابق ش��كل زير از س��مت چپ در داخل كالسور قرار 
می گيرند. سوراخ های حاشيه سمت چپ آن ها براي قرار 
دادن نقش��ه در داخل كالسور تعبيه شده است. جدول در 

پايين نقشه قرار دارد. 

نحوه تا زدن: اس��تاندارد اين روش تا زدن نقشه ها را طبق 
اس��تاندارد DIN & 24 فقط برای بايگانی كردن در داخل 
پوشه ها يا زونكن ها معرفی كرده است. به توضيحات زير 

توجه كنيد.

تا زدن نقشه ها
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A3 2. نقشه های
ش��كل های زير مراحل تا زدن نقش��ه های A3  را نش��ان 

می دهد. 
مرحل��ه اول: ◄ از لبه س��مت راس��ت كاغ��ذ خطی به 
فاصله 190 ميلی متر رس��م می كنيم ت��ا نقطه 1 محل تای 

اول مشخص شود. 

مرحله دوم: ◄ از لبه سمت چپ كاغذ خطی به فاصله 
125 ميلی مت��ر تر س��يم می كنيم تا نقط��ه 2 محل تای دوم 

به دست آيد. 

پس از ترسيم خطوط نقشه را مطابق شكل تا مي كنيم  ◄ 
و سپس در پوشه قرار می دهيم. 

 A2 3. نقشه های
ش��كل های زي��ر مراحل تا زدن نقش��ه های A2 را نش��ان 

می دهد. 
مرحله اول: به ارتف��اع 297 ◄ از لبه پايين كاغذ خطی 

رسم می كنيم. 
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 مرحل��ه دوم: به اندازه 210 ◄ ميلی متر از لبه س��مت 
چپ كاغذ جدا می كنيم. 

 مرحله س��وم: از نقطه 3 ◄ لبه سمت چپ باالي كاغذ 
به اندازه 105 ميلی متر جدا مي كنيم و س��پس آن را به نقطه 

1 وصل می كنيم. 

از لبه س��مت راست كاغذ به اندازه   مرحله چهارم:  ◄
192 ميلی متر جدا  مي كنيم تا نقطه 4 به دس��ت آيد، سپس 

خط تا را رسم می كنيم. 

پس از ترسيم، خطوط كاغذ را مطابق شكل تا مي زنيم  ◄ 
و در پوشه مربوط به آن قرار می دهيم.
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 A1 4. نقشه های
  A1 شكل های زير مراحل خط كش��ی و تا زدن كاغذ های

را نشان می دهد. 
مرحله اول: به ارتف��اع 297 ◄ از لبه پايين كاغذ خطی 

رسم می كنيم. 

مرحله دوم: از لبه س��مت چ��پ كاغذ به اندازه 105 ◄ 
ميلی متر خطی رسم می كنيم. 

مرحله س��وم: ب��ه اندازه 105 ◄ ميلی متر از لبه س��مت 
چپ باالي كاغذ نقطه3 را مش��خص مي سازيم و به نقطه 

1 وصل می كنيم. 

مرحله چهارم: خطی ب��ه فاصله 190 ◄ ميلی متر از لبه 
سمت راس��ت كاغذ رسم می كنيم تا تقس��يم تای چهارم 

به دست آيد. 
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 مرحله پنجم: به فاصله 190 ◄ ميلی متر از سمت راست 
نقطه 2 خطی رس��م می كنيم تا محل تای پنجم مش��خص 

شود. 

 مرحله شش��م: از نقطه وسط تای 4 و 5 ◄ خطی رسم 
می كنيم تا نقطه 6 مشخص شود. 

پس از ترسيم خطوط، نقشه را مطابق شكل نهايی تا   ◄ 
مي كنيم و سپس در درون پوشه قرار می دهيم.

A0 5. نقشه های
شكل های زيرمراحل ترس��يم خطوط و تا زدن نقشه های  

A0 را نشان می دهد. 

1( مرحل��ه اول: ◄ از لبه پايين��ی كاغذ خطی به فاصله 
297 ميلی متر به موازات افق رسم می كنيم. 

از لبه س��مت چ��پ كاغذ خطی به  2( مرحله دوم:  ◄
فاصله 210 ميلی متر جدا می كنيم تا نقطه 2 به دست آيد. 
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مرحله هفتم: از نقطه 2، سه اندازه 190 ◄ ميلی متر جدا  
مي كنيم و سپس خطوطی به صورت عمود رسم می كنيم تا 

جايگاه نقاط 7، 8 ،9 مشخص شود. 

پس از ترس��يم خطوط، نقش��ه را مطابق شكل نهايی تا  ◄ 
مي زنيم و سپس در درون پوشه قرار می دهيم.

مرحله س��وم: ◄ از لبه س��مت چپ باالي كاغذ خطی 
به فاصله 105 ميلی متر جدا می كنيم تا نقطه 3 به دست آيد. 

سپس نقطه 3 را به نقطه 1 وصل می كنيم. 

مرحله چه��ارم: از نقطه 1 به فاصل��ه 297 ◄ ميلی متر 
نقطه 4 را جدا و سپس خطی افقی رسم می كنيم. 

مرحله پنجم: از لبه سمت راست كاغذ به فاصله 190 ◄ 
ميلی متر خطی رسم می كنيم تا نقطه 5 مشخص شود. 

مرحله  شش��م: از نقط��ه 5 خط��ی به فاصله5/ 109 ◄ 
ميلی متر رسم می كنيم تا موقعيت نقطه 6 مشخص شود. 
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ارزشيابي پاياني

1. در هنگام تا زدن يك نقشه، رعايت چه نكاتی الزامی است؟ به طور كامل توضيح دهيد.
2. چرا نقشه های بزرگ تر از A4  بايد تا زده شود؟ علت را توضيح دهيد.

3. طريقه بايگانی نقشه های A4  در پوشه يا كالسور را شرح دهيد. 
4. نحوه باز كردن نقشه های بزرگ تر از A3  را تعريف كنيد.

5. نحوه جمع كردن و بايگانی نقشه های بزرگ تر از A3 را به اختصار بنويسيد.
6. علت بايگانی كردن نقشه ها را به اختصار توضيح دهيد.

7. پس از ترسيم كادر و جدول بر روی كاغذ های A3 تا A0  آن ها را تا بزنيد. نحوه تا زدن را توضيح دهيد و سپس آن را 
در درون يك پوشه بايگانی كنيد.
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توانايي ترسيم زيباتون )عکس برگردان( 

در پايان اين توانايي از فراگير انتظار می رود: ◄ 
- زيباتون را تعريف كند.

- كاربرد زيباتون را توضيح دهد.

ساعات آموزش

جمععملينظري

0/51/52
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پيش آزمون

1. زيباتون چيست؟
2. چند نمونه از زيباتون را با دست آزاد ترسيم كنيد.

3. شكل زير معرف چيست؟ كاربرد آن را توضيح دهيد. 

4. شكل های زير حروف بر گردان را نشان می دهد. آيا می توان آن ها را زيباتون ناميد؟

5. آن چه در مورد شكل های زير می دانيد، توضيح دهيد.

الف الف الف الف
ب ب ب ب ب
پ پ پ پ
ج ج ج ج ج
 د د د د د د
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زيباتون 1 
تعريف

 زيباتون به عالئم و نقش های چاپی گفته می ش��ود كه بر 
روی ورقه های ش��فافی از جنس نايلون ق��رار دارند. اين 
عالئم و نقش های چاپی كه به صورت بسيار متنوعی تهيه 
می شوند، ش��امل انواع تصاوير مانند: حروف (لتراست2)، 
مبل، ميزناهارخ��وری، صندلی، خ��ودرو، درخت و غيره 
اس��ت كه در نقشه كش��ی صنعتی و معماری مورد استفاده 
قرار می گيرند. در شكل های زير نمونه هايی از اين تصاوير 

يا زيباتون را مالحظه می كنيد. 

1.Zip- a- tone
2.Lettrasett

كاربرد
در نقشه كش��ی برای س��رعت عمل بيش��تر و كارايی بهتر 
از زيبات��ون اس��تفاده می كنند. برای اي��ن منظور نقش های 
چاپی را در محل موردنظر قرار مي دهند و س��پس با فشار 
دست و كش��يدن آن به سطح ورقه نايلونی باعث می شود 
تا تصوي��ر آن روي صفح��ه كاغذ انتقال ياب��د. امروزه با 
پيشرفت فناوري و با بهره گيری از نرم افزارهای روز مانند 
اتوكد می توان اين عالئم و تصويرها را با س��رعت و دقت 
بيش��تري ترسيم  كرد. برای آش��نايی با كاربرد زيباتون در 

نقشه كشی به توضيحات زير توجه كنيد.
1. زيباتون س��ايه برای نمايش بهتر تصويرهای س��ه بعدی 
مانن��د تصويرهای مجس��مه به كار مي رود. زدن س��ايه در 
نقش��ه های س��ه بعدی باعث می ش��ود تا برجس��تگی ها و 
فرورفتگی های جس��م به خوب��ی نمايش داده ش��ود. در 
ش��كل زير نمونه ای از كاربرد س��ايه در تصوير مجس��مه 

ايزوتمتريك را مالحظه می كنيد.



183

تخت خواب و غیره در پالن1 یک ساختمان را نقشه مبلمان 
گویند. در شــکل هاي زیر پالن یک ساختمان و همچنین 

پالن مبلمان آن دیده می شود.

2. در نقشــه های معماری برای تجسم بهتر صاحبان كار 
از فضای مسکونی، نقشــه های مبلمان را ترسیم می كنند. 
ترسیم وسایل زندگی مانند مبل، میز نهارخوری، صندلی، 

1.در نقشه هاي معماري به برش افقي یک ساختمان پالن گفته مي شود.
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3.در شكل زير نقشه انفجاری دستگاه بوبين پيچ را مالحظه می كنيد كه برای نمايش آن از زيباتون استفاده شده است. 
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ارزشيابي پاياني

1. زيباتون را تعريف كنيد.
2. موارد استفاده از زيباتون را نام ببريد.
3. كاربرد زيباتون سايه را توضيح دهيد.

4. نقشه ايزومتريك شكل زير را با مقياس 1:1 رسم كنيد و سپس آن را سايه بزنيد.
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