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آموزه دوم
خطهای استاندارد و نوشتن روی نقشه

آموزه ٢

خط های استاندارد و نوشتن روی نقشه

تـوانايـی
ترسيـم خـطهای اسـتاندارد و هـندسـی
انـدازهگـذاري

هدفهای رفتاری  -شما با يادگيري اين آموزه  ،میتوانيد :

انواع خط را توضیح دهید.
انواع خط را در نقشه شناسایی کرده و بکشید.
مقياس را توضيح دهيد.
مقياسهاي استاندارد نقشهكشي را بيان كنيد.
خطكش اشل و كاربرد آن را توضيح دهيد.
خط را با یکاهای متریک و اينچي اندازهگيري كنيد.
در دستگاه یکاهاي اندازهگيري متريك و اينچي ،يكاي طول را تبديل كنيد.
خط اندازهگذاری شده را به مقیاس دلخواه تبدیل كنيد.
جدول و کادر را بکشید.
جانمايي نقشه در كاغذ نقشهكشي را انجام دهيد.
حروف و اعداد روي نقشه را بر پایه استانداردهاي نقشهكشي بنويسيد.

زمــان آمـــــوزش(ساعت)
نظری

عملی

1

4
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 -2-1انواع خط در نقشه

بــه شــكل  2-1نگاه کنید در این نقشــه شــما
میتوانید نشــانهها و خطهــای گوناگونــی را ببینید.
هرچند این نقشــه پیچیدگیهایی دارد ولی با یادگیری

نشانههای نقشهکشی ،میتوانید چنین نقشههایی را به
آسانی بخوانید.

شكل  -2-1کاربرد نشانهها ،حروف و خطهای استاندارد در نقشه

 -2-1-1انواع خط از نظر شكل

کاربرد خط با شــكل ،ضخامــت و رنگ گوناگون
برای تمایز و درک رتبه نقشــه انجام میشود .در اینجا
برخی از انواع خط توضیح داده میشود.
خط پر :اين خط براي لبه هایی که دیده می شود
و نشان دادن دور ظاهري قطعه بهکار می رود.
شکل 2-2
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خط چين (خط نديد) :خط چين براي نشــان
دادن خطهایی كه در برابر ديد نباشد ،بهکار میرود.

خط برش  :اگر بخشی از نقشه پیچیدگیهایی
داشــته باشد برای دریافت بیشــتر ،آن بخش قطعه را
به صورت فرضی در وضعیت برش داده شــده نشــان
می دهند خط برش ( )6محل فرضی برش را در نقشه
نشان می دهد.

شکل 2-3

خط و نقطــه نازك (خط محور) :خط و نقطه
نازك ،براي نمايش محور تقارن به کار میرود.

شکل 2-6
 -2-1-2پهنای خط

شکل 2-4

خط پر نازك يا خط كمكي :خط پر نازك ()4
براي نمايش خط اندازهگــذاري( ،)4aخط رابط( )4bو
خط هاشــور( )4cو خط دســتی ( )5برای جدا کردن
ناحیهای از قطعه به کار میرود.

همان گونه كه گفته شــد خطهايي كه در نقشه
به كار ميروند پهنای یکسانی ندارند .نقشههاي كوچك
بیشتر با خطهایی نازك کشیده ميشوند و خطهای با
پهنای بیشتر در نقشههاي بزرگتر کاربرد دارد .جدول
 2-1برخي از گروههاي خط 1در استاندارد ايزو را نشان
ميدهد.

شکل 2-5
 - 1خطهاي قديمي در ایران بر پایه استاندارد  DINبودند ،برخی از خطهای رایج آن استاندارد عبارتاند از  0/5، 0/8، 1/2 :و . 0/3
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جدول 1ـ2ـ برخی از انواع خط استاندارد از نظر پهنا
گروه خط

خط اصلی

خط متوسط

خط نازک

اندازۀ کاغذ

1

1

0/7

0/5

A0

0/7

0/7

0/5

0/35

()A0،A1

0/35

0/35

0/25

0/18

A2 ،A3 ،A4

1/4

0/5

0/25

1/4

0/5

0/25

1

0/7

0/35

0/25

0/18

0/13

A0

()A1 ،A2 ،A3 ،A4
A4 ،A5

نکته
در هر نقشه يك گروه خط بهکار برده میشود .اين گروه بايد متناسب با اندازه كاغذ نقشهكشی باشد .برای
نقشه کشی آموزشی در كاغذ  A4گروه خط 0/7مناسب است .در كاغذ  ، A4برای کشیدن نقشههای پيچيدهتر
بهتر است گروه خط  0/5را به کار ببرید.

 -2-2اعداد و حروف

در هر نقشه برخی از خواســتهها و دادهها ،روی
نقشه نوشته میشوند ،این نوشتهها باید استاندارد باشند.
برای کشــیدن نقشههای اســتاندارد الزم است
چگونگی نوشتن روی نقشه را بدانید.

براي این کار افزون بر مداد میتوانید برچســب،
الگوها و حتی برنامههای رایانهای مانند  Auto CADرا
به کار ببرید.

شكل  2-7نوشته روی نقشه (حروف و اعداد)
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جدول  -2-2بلندی و فاصله حروف در نقشه برحسب ارتفاع حروف
مفهوم

حرف

اندازه

حرف

a

كمترين فاصله حروف و اعداد

2 h
10

d

مفهوم

پهنـاي خط انتخاب شده نقشه

اندازه
1
h
14

b

كمترين فاصله خطوط

16 h
10

e

كمترين فاصله كلمات

6
h
10

c

بلندي حروف كوتاه

10 h
14

h

بلندی حروف بزرگ

10h

اندازه نوشــته بايد با اندازه كاغذ نقشــه متناسب
باشد ،در شکل  2-8و جدول  2-2نخست بلندی حروف
( 1)hبرگزیده شــده ســپس دیگر اندازهها بر پایه آن
تعیین میشود.

است .و در نقشه کشــی صنعتی ،بیشتر یکای میلی متر
کاربرد دارد.
براي آشــنايي بیشتر با زاویه یکاهای متریک و
اینچی ،يك خطكش را كه با یکای ســانتي متر و اينچ
مدرج شــده است برداريد و بکوشــید اندازه های شكل
 2-9را که برحســب ســانتی متر اســت به اندازه اينچ
تبدیل کنید .سپس اندازههای به دست آمده اینچ را در
کنار اندازه پیشین بنویسید.

شکل  2-8اندازه حروف و اعداد
کار در کارگاه

با توجه به شــکل  2-8و جدول  2-2متن زير را
در يك برگ كاغذ شــطرنجي(1ميليمتري) با خطی به
پهنای  0/7میلی متر بنويسيد.
AutoCAD -29-12-1390
 - 2-3یکای طول و تبدیل آنها

در گذشــته کمیت طول را با یکای متر و اجزای
آن (مانند ســانتي متر) اندازهگيــري کردهاید .در برخي
از كشــورها افزون بر این یکا ،یکای اينچ ( )inرا نيز به
کار میبرند .امروزه در نقشهکشی ،یکاهای متریک رایج

شکل 2-9

چون برخی از نقشــهها بــا اینــچ اندازهگذاری
میشــوند ،بنابراین الزم است شما تبديل یکاهای طول
را ياد بگيريــد .برای این کار میتوانیــد از جدول2-3
استفاده كنيد.
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جدول 2-3
تبديل یکاها

فوت

اينچ

متر

متر

0/28

39 /37

1

سانتي متر

0/0328

0/3937

0/01

1

1

0/0254

2/54

12

0/3048

30/48

1
12

اينچ

1

فوت

مثــال  20 ) 2-1فــوت چنــد اینــچ و چنــد
سانتیمتراست؟
in = 240in
___ 20ft *12

سانتي متر

100

در نقشــه نشــان دهنــده 1×200000=200000
سانتيمتر يا 2كيلومتر اندازه واقعی است.

ft

cm = 609/6cm
___ 20ft * 30/48
ft

است؟

مثال  100 )2-2اينچ چند متر وچند سانتيمتر
m = 2/54m
___ 100in *0/0254
in

cm =254cm
___ 100in *2/54
in

 -2-4مقياس 1وخط كش تبديل مقياس (اشل)

اجسام اندازههای گوناگونی دارند در برخی موارد،
بزرگی اجسام به اندازهای است که نمیتوانیم نقشه آنها
را در اندازه واقعی بکشــیم .در این هنگام اندازه نقشه را
باید کوچک تر یا بزرگ تر بکشیم .برای نمونه هنگامی که
ما نقشه يك كشور را در يك كاغذ  A4ميكشيم اندازه
نقشه ممكن اســت  200000مرتبه كوچكتر باشد در
ايــن صورت در كنار نقشــه عبــارتSc = 1:200000
نوشته ميشود و منظور اين است كه هر يك سانتیمتر

شکل 2-10
scale
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ــ1

مقياسهاي استفاده شــده در نقشه سه حالت

كلي دارد.

مقياس یکه Sc =1:1 :جسم در نقشه با اندازه واقعي

کشیده ميشود.

مقياس افزايشــي :اگر جســم خيلي كوچك باشد،

نقشه آن با اندازه بزرگتر از اندازه جسم کشیده ميشود .چند

50:1

20:1

5:1

10:1

Sc=2:1

منظور از  Sc = 2:1این اســت که اندازهها در نقشه دو

برابر اندازه جسم کشیده شده است.

مقياس كاهشي :اگر اندازه جسم بزرگتر از آن باشد

كه در نقشــه جای گیرد ،نقشه آن را كوچكتر از اندازه جسم

میکشند .به این روش تغییر اندازه ،مقیاس کاهشی گویند.
1:50

برابر شدن اندازه جسم در نقشه ،به اندازه جسم و اندازۀ کاغذ

1:20

بستگی دارد.

1:10

1:5

Sc= 1:2

1:100 1:200 1:500 1:1000

نکته
ممكن است نقشه يك جسم برای برخی کاربردها ،با مقياسهای گوناگون کشیده شود.
هنگام نقشهكشــی با مقياسهای افزايشــی يا كاهشــی باید اندازه جســم را به اندازه ترســیمی تبديل كنيد .يك
روش ساده برای این کار،کاربرد خط كش مقياس (اشل) است (شكل.)2-11

شکل 2-11

 -2-5كـادر(پیـرابنـد)

درکارگاه هنــگام کار با نقشــه ،لبههــاي كاغذ
نقشه کشی بيشــتر دستخوش پاره شــدن است .برای
جلوگیری از آسیب دیدن نقشه ،در بخش میانی کاغذ،
نقشــه را می کشــند و بخش پیرامونی آن را که حاشیه
می گویند ،خالی می گذارند .خطي كه حاشيه را از جای
نقشه جدا ميكند ،كادر یا پیرابند ناميده ميشود(شكل

 .) 2-1از طرف دیگر چون بخشی از لبه كاغذ نقشهكشي
براي بايگاني نقشه سوراخ میشود ،هنگام کشیدن کادر
باید جایی نیز برای این بخش نگهداشت.

29

شکل  - 2- 12اندازه کادر در کاغذ A4
پهنای خط كادر متناســب بــا پهنای خط اصلي
نقشه و فاصله آن از لبه كاغذ بر پایه استاندارد برگزیده

ميشــود .جدول  2-4اين اندازههــا را براي كاغذهاي
نقشهكشي سري Aداده است.

جدول 2-4
اندازه كاغذ
حاشيه برحسب mm
 -2-6جدول نقشه

A0
20

هنگامی که نقشه ای را می کشید ،باید برخی داده ها
درباره نقشه را مانند مقیاس ،تاریخ رسم و  ...را در پایان

A1
20

نقشــه بنویسید .ویژگی ها و اســتاندارد رسم دو جدول
نمونه در شکل های  2-13و  2-14نشان داده شده است.

شکل 2-13
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A2
20

A3
10

A4
5

شماره قطعه

شرح

شماره نقشه

رشته

نام موسسه

تعداد قطعه

نرم (استاندارد)

ترسیم کننده

جنس

ابعاد اولیه

کنترل کننده

وزن

تاریخ

نام دستگاه

استاندارد

مالحظات
مقیاس

تلرانس

شکل  2-14در ردیف های باالی این جدول مشخصات قطعات نوشته می شود.

جدول نقشــه را می توان در چندین جای استاندارد،
کشید (شكل.)2-15

الف

ب
شكل 2-15جای استاندارد جدول

 -2-7تناســب اندازه نقشه و کاغذ نقشهکشی و جانمايی
نقشهكشی

يك نقشــه بخشهای گوناگونی دارد ،بنابراين الزم
است برای خوانایی بیشتر ،هر بخشی از نقشه را در جای
درست و سنجیدهای کشید.

اگر اندازه کاغذ نقشه از پیش برگزیده شده باشد باید
اندازه نقشه نسبت به قطعه یا جسمی که نقشه آن کشیده
میشود کوچکتر یا بزرگتر شــود .پس از آن میتوانید
نخســت كادر و اندازه نقشه را برگزیده و با توجه به اندازه

به گزینش درست نقشه در كاغذ نقشهكشي ،جانمايي

يا جايگزيني نقشه گفته ميشود.
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نقشه جایگاه درست جدول را تعيين كنيد.
کار در کارگاه

قطعه داده شــده در شــکل 16ـ 2را در كاغذ  A4با
مقياس 2:1همراه با كادر و جدول بکشید.

(راهنمايي :همانگونه كــه ميدانيد ،مقياس 2:1
به اين معنی اســت كه اندازهها در نقشه دو برابر اندازه
واقعي است).

شکل 2-16
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آزمون
 -1اعداد زیر را به یکاهای متری یا اینچی تبدیل کنید.
 12/7اینچ 4،اینچ 54،میلی متر 4 ،فوت 254،سانتی متر،
 -2دایره ای به قطر  10سانتی متر بکشید .سپس آن را به  8بخش برابر ،بخش بندی کنید.
 -3بررســی کنید اگر نقاط تقســیم دایره پرســش  2را به هم وصل کنید ،طول اضالع چندضلعی منتظم و
زاویه رأس آن چه انداز ه خواهد بود.
4ـ با ترکیبی از  12مکعب مربع چند شکل هندسی ایجاد نمایید.
5ـ نقشه شکل زیر را با مقیاس کاهشی در کاغذ  A4رسم نمایید.
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