3

آموزه سوم
سه نما

آموزه ٣

سه نما

تـوانايـی
رسم سه نما و شش نما از روی الگو یا قطعه کار ساده
اندازه گذاری روی نقشه دو بعدی

هدفهای رفتاری  -شما با يادگيري اين آموزه  ،میتوانيد :

شكلهاي هندسی را در یک مدل یا قطعه شناسایی کنید.
تصوير و صفحه تصوير را توضيح دهيد.
نقش محورها را در كشيدن سهنما توضيح دهيد.
سهنمای يك قطعهكار ساده را بكشيد.
در رسم سهنما ،اصول کاربرد خطوط كمكي را بيان كنید.
سهنماي يك مدل را بكشيد.
تصويرهای ششگانه را از روی مدل یا قطعهکار بکشید.
روش اندازهگذاري سهنما را توضيح دهيد.
اندازههاي روي تصوير سهبعدي را بخوانيد.
اندازهگذاري سهنما را انجام دهيد.

زمــان آمـــــوزش(ساعت)
نظری

عملی

2

8
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 -3-1شـناسايـی حجـمهاي هندسی در اجـسام

در سالهاي پيش با شكلهاي هندسي دوبعدي
(مسطح) و سهبعدي (قطعات با حجمهاي گوناگون)

آشنا شدهايد .در جدول  3-1و  3-2چند سطح و حجم
هندسي براي يادآوري نشان داده شده است.

جدول 3-1
متوازی االضالع

بیضی

مثلث

مربع

ذوزنقه

دایره

جدول  -3-2شكلهاي سه بعدي برخي از اجسام
نام
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احجام دوار

نام

استوانه

مکعب

مخروط

مکعب مستطیل

مخروط مایل

هرم

کره

هرم ناقص

بیضی

منشور

حلقه

منشور مایل

نقشه کشی و نقشه خوانی برای تعمیرکاران

احجام مستوی

اگر اجسام گوناگون را بررسي كنيد ،خواهيد ديد كه در ساختمان
بسياري از آنها ميتوان شكلهاي هندسي سادهاي را شناسايي كرد .براي
نمونه ،در شكل  3-1و  3-2ميتوانيد برخي از شكلهاي هندسي ساده مانند
مكعب يا مكعب مستطيل را ببينيد .كه با برداشتن آن از يك قطعه یا روی هم
گذاشتن چند قطعه شكل جديد ايجاد شده است.
اگر بخواهيد شكل قطعه پيچيدهاي را از روي نقشه آنها شناسايي كنيد،
پيش از آن بايد بتوانيد حجم قطعات سادهاي را كه با افزوده شدن به هم يا
كاستن آن از شكل ساده بزرگ تر ،آن قطعه پيچيده ساخته شده است را،
تجسم كنيد .براي تمرين شكل  3-2را در نظر بگيريد ،در اين شكل با تركيب
چند منشور با قاعده مثلث و مكعب شكلهاي پيچيدهتري ايجاد شده است.
چنين ساختي را ساخت افزايشي ميگوييم.

شکل  – 3-1چند قطعه ساده

شکل  – 3-2چند قطعه ساده و ساخت افزایشی قطعه بزرگتر
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بـررسـی
با بررسی شكل ، 3-2برای هر جسم تعداد قطعات ساده هندسی سازنده آن را ،تعيني كنيد.

شماره شكل تعداد مكعب تعداد منشور شماره شكل تعداد مكعب تعداد منشور

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

در برخي موارد بهتر است به جاي روش گفته
شده ،ساخت قطعه پيچيده را با برداشتن يا كم كردن
يك يا چند قطعه كوچك ساده از يك قطعه بزرگ
ساده تصور كرد .در شكل  3-1ساخت قطعه پيچيده به

صورت كاهشي نشان داده شده است.
کار در کارگاه

در شكل  3-3ساخت قطعه پیچیده را به صورت
کاهشی شناسايي كنيد.

2

1

3

شکل 3-3

راهنمايی  :در قطعه  3كه يك مكعب مستطيل است يك سوراخ با مقطع نیم دایره شكل ايجاد شده است تا
شكل جديد ساخته شود.
بـررسـی
ساخت كاهشی هر قطعه از شكل  3-4را بررسی و نتيجه را در كالس توضيح دهيد .آيا ساخت اين قطعات
را می توانيد به صورت افزايشی تصور كنيد؟ چگونه؟
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شکل  – 3-4چند قطعه ساده
کار در کارگاه

 -1چند قطعه ساده هندسي با يونوليت بسازيد .از
اين قطعات چند قطعه پيچيده با روش افزايشي بسازيد.
 -2با يونوليت چند قطعه پيچيده را با روش
كاهشي بسازيد .قطعات ساخته شده را به هنرآموز
تحويل دهيد تا در كارگاه نگهداري شوند .اين قطعات
در كارهاي آموزشي ديگر ،به كار برده خواهند شد.
 -3-2تصوير و صفحه تصوير

به شکل  3-5نگاه کنید .در این شکل تصویر
نقطه  Aروی صفحه  Vکه با  aنشان داده شده است،
افتاده است .به صفحه  Vکه تصویر نقطه روی آن نشان
داده شده است ،صفحه تصویر گویند.

خطی كه تصوير نقطه  Aیا هر نقطهای از جسم
را روي صفحه تصوير مينگارد شعاع تصویر گويند .اگر
شعاع تصوير عمود بر صفحه تصوير باشد تصویر ایجاد
شده را تصوير عمودي گویند .در این کتاب بیشتر با
تصاویر عمودی کار خواهیم کرد.
 -3-2-1تصوير عمودي شكلهاي هندسی

تصوير پاره خط

الف -اگر پارهخط  ABموازي با صفحه Vباشد
اندازه تصوير عمودي آن برابر با اندازه  ABميشود.
ab=AB

شکل 3-6
شکل 3-5

ب -پارهخط  ABدر برابر صفحه تصویر به صورت كج
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قرار دارد ،تصوير آن ،كوچكتر از اندازه  ABاست.
ab<AB

شکل 3-7

ج -اگر هر پارهخط عمود بر صفحه تصویر قرار گيرد
تصوير پاره خط به صورت نقطه خواهد بود.

شکل 3-8

بـررسـی
تصوير يك نقطه ،با تصوير پارهخطی كه عمود بر پرده تصوير است چه تفاوتی دارد؟

تصوير سطح
الف -در سطحي مانند شكل  3-9كه موازي با
صفحه تصوير است ،با رسم گوشهها و نقاط ويژه آن،
تصويری ايجاد ميشود كه اين تصوير ،هم اندازه با سطح
نخست خواهد بود.
شکل 3-10

ج -در شكل ، 3-11سطحي كه نسبت به صفحه
تصوير در حالت كج قرار گرفته است ،تصويري كوچكتر
دارد.

شکل 3-9

ب -اگر سطحي مانند مستطيل ABCDعمود
بر صفحه تصوير باشد ،تصویر آن به صورت خط ديده
ميشود (شكل.)3-10
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شکل 3-11

تصوير دو بعدی اجسام
الف -اگر سطحي از يك مكعب با صفحه تصوير
موازي باشد ،تصوير دو بعدی آن يك مربع يا مستطيل
خواهد بود.

پرسش ؟

چه هنگام تصوير استوانه به شكل مربع دیده
میشود؟
ج -تصوير دوبعدي ُكره ،همواره يك دايره است.

شکل 3-12ـ تصوير دو بعدی مكعب

ب -اگر محور استوانه با صفحه تصوير موازي
باشد ،تصوير آن به شكل مستطيل خواهد شد.

شکل 3-14ـ تصویر دايرهاي شكل يك ُکره

صفحه تصویر میتواند افقی یا در حالت ایستاده
باشد(شكل  .)3-15اگر صفحه تصویر افقی باشد،
تصویری که روی آن به دست میآید تصویر افقی
نامیده میشود.
شکل 3-13ـ تصویر استوانه

الف

ب

ج

شکل 3-15ـ صفحه تصویر در حالت افقی و رو به رو
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نکته
در شكل های ( 3-15ب و ج) میبينيد كه با داشنت یک یا حتی دو تصویر دو بعدی از یک جسم ،منی توان
شکل آن را بیان کرد.
 -٣-٢-٢انواع صفحه تصویر

صفحه تصوير ايستادهاي را با اندازه نامحدود در
نظر آوريد .این صفحه فضا را به دو ناحيه چپ و راست
تقسيم ميكند (شكل  - 3-16الف) .اگر چنين صفحهای،
افقي باشد ،فضا به دو بخش باال و پايين تقسيم ميشود
(شكل  - 3-16ب).
اكنون فرض کنید اين دو صفحه از میان همديگر
بگذرند ،در اين حالت فضا به چهار بخش تقسيم خواهد
شد(شكل  -3-16د).
تقسیم فضا به  ٤بخش

د

صفحه افقی

 Xو  Zشناسايي ميشود .صفحه  ،Pصفحه تصویر
جانبی است كه با دو محور  Yو  Zشناسانده و صفحه
 ،Hصفحه تصویر افقی است كه با دو محور  Xو Y
شناسانده ميشود.
P
V

صفحه ایستاده

الف

H

تقسیم فضا به  ٨بخش

شکل 3-17
ب
ج

هـ

کار در کارگاه

تصوير افقی شكل  3-16را روی کاغذ  A4بكشيد،
در اين شکل هر ضلع مکعب ها ٥ ،میلی متر است.

صفحه قائم جانبی

شکل 3-16

با گذراندن یک صفحه تصوير ايستاده ديگر از
وسط آنها ،فضا به هشت بخش تقسيم ميشود( .شکل
١٦ـ ٣هـ) ،که به آن صفحه قائم جانبی می گویند .در
اين بخشبندي ،گوشه جلويي در سمت چپ ،ناحیه
اول نام دارد كه با نديده گرفتن ديگر ناحیهها ،شكل
آن مانند شكل  3-17خواهد بود .در این ناحیه ،صفحه
تصویر Vرا صفحه تصویر روبرو ميگويند كه با دو محور
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شکل 3-18

 -3-3اصول رسم تصوير
براي سادهتر شدن رسم سهنما ،سه صفحه تصویر
براي كشيدن تصوير عمودي يك جسم بايد اصول تشکیل دهنده ناحیه اول را ،به صورت تخت نشان
زير را رعايت كنيد:
میدهند .در این کار ،صفحه تصوير  Pرا به سمت راست
 -1جسم بين صفحه تصوير و بیننده باشد.
و صفحه تصوير  Hرا به سمت پايين باز كنيم تا دو
 -2خط ديد بر صفحه تصوير عمود باشد.
صفحه تصوير ،هم سطح صفحه  Vباشند(شکل .)3-20
 -3خطهایی كه درون يا پشت جسم است چون
در برابر ديدگان تماشاگر نيست به صورت خطچين
کشیده ميشود .چنین خطهایی را خط نديد ميگويند.
 -3-4رسم سه نما

 -3-4-1مفهوم سهنما

نقشه دو بعدي قطعه ،بیشتر در ناحیه اول و با
سه نما كشيده ميشود .براي اين كار ،جسم یا مدل،
در ناحیه اول به گونهای گذاشته ميشود که نمای روبرو
در صفحه  ،Vنمای جانبی در صفحه تصویر  Pو نمای
افقی در صفحه تصویر  Hديده شود .به این ترتیب از
یک قطعه ،سه نما روی صفحه های تصویر این ناحیه
دیده می شود.

شكل  -3-20باز شدن صفحات تصوير ناحیه اول

با این کار سه نمای کشیده شده از یک قطعه،
مانند شکل  3-21خواهد بود.

کار در کارگاه

قطعهاي را كه در شكل  3-19نمايش داده شده
است با يونوليت بسازيد .سپس سه طرف آن را با گواش
رنگ كنيد.
روبهرو

جانبی

شكل 3-21

افقی

شكل 3-19

اگر یک قطعه پیچیدگی بیشتری داشته باشد
برای دادن آگاهي بيشتر درباره آن ،میتوان شش نماي
آن را كشيد .در روش رایج جای شش تصوير به شرح
صفحۀ بعد است.
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شكل 3-22

نکته
هنگامی که سه منا کشیده می شود باید فاصله بنی مناها یکسان باشد.

 -3-4-2رسم نما از روي مدل

نقشه های سه نما در ناحیه اول یا سوم کشیده
میشود ،برای شناسایی نقشههایی که در ناحیه سوم یا

اول کشیده شدهاند از دو نشانه ویژه به کار می رود.

جدول 3-3

ناحیه اول
صفحه های تشکیل دهنده ناحیه
نشانه ناحیه
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ناحیه سوم

پیش از آغاز به کشیدن سهنما باید بتوانید  3-4رسم سهنمای شکل های ساده هندسی سهبعدی
سهنمای شکلهای هندسی ساده را بکشید .در جدول داده شدهاند.
جدول 3-4
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براي تقويت تجسم بهتر است كشيدن نقشه را
نخست با نگاه کردن به نمونههاي واقعي یا مدلها انجام
دهيد .براي اين كار در كالس نقشهكشي قطعات واقعي
ساده در اختيار شما گذاشته ميشود.
براي نمونه شکل  3-23را در نظر بگيريد.

براي كشيدن نمای روبرو ،قطعه را چنان در دست
بچرخانيد كه سمت  Fدر برابر ديدگان شما باشد .پس
از آن نماي روبرو را با اندازه گیری از روی قطعه در یک
صفحه شطرنجي بکشید.

شكل 3-23

شكل 3-24

نکته
اگر لبهای از قطعه در پشت آن است بايد آن خط را به صورت خط چني بكشيد.

از سمت چپ به قطعه نگاه كنيد سپس نماي

جانبي را در سمت راست نماي روبرو بكشيد.

شكل 3-25

از باال به قطعه نگاه كنيد و نماي افقي را در زير نماي روبرو رسم كنيد.

شكل  -3-26نماي روبرو ،نماي چپ و نماي افقي
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کار در کارگاه

قطعهاي مانند شكل  3-27را با اندازههاي داده
شده بسازيد ،سپس سهنمای آن را با در نظر گرفتن

تناسب اندازه ،در بخش خطكشي شده در اين صفحه
بكشيد.

شكل 3-27

برای نشان دادن تقارن یک شکل یا جزیی از یک
شکل ،روی محور تقارن ،خط تقارن کشیده میشود.

خط تقارن در شکل 3-28نشان داده شده است.

شكل 3-28

کار در کارگاه

سه نماي هر شكل سهبعدي در جدول  3-5را

شناسايي و شماره آن را به ترتيب زير هر ستون بنويسيد.

جدول 3-5

نماي روبرو

نماي چپ

نماي افقي

شكل
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 -3-4-3رسم تصويرهای ششگانه

همانطور كه پيش از اين گفته شد ،در برخي
موارد براي شناساندن بيشتر قطعه الزم است ،ششنمای

آن كشيده شود .در شکل  3-29جاي هر كدام از شش
نما در ناحيه اول نشان داده شده است.

نمای کف
نمای جانبی( سمت راست)

نمای جانبی( سمت چپ)
نمای روبهرو

نمای پشت

نمای افقی

نکته

شكل 3-29

توجه كنيد كه جای هر منا شناخته شده است و نبايد مناها جابجا شوند.

کار در کارگاه

شش نماي قطعه داده شده در شکل  3-30را در
كاغذ  A4بكشيد.

شكل 3-30
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 - 3-5اندازه گذاری

اگر الزم باشد قطعه يا سازهاي از روي نقشه ساخته
شود بايد اندازه ابعاد قطعه روي نقشه نوشته شود .به

اين كار ،اندازهگذاري گفته ميشود .شكل  3-31نقشه
اندازهگذاری شده يك قطعه سه بعدی را نشان میدهد.

شكل 3-31

براي اندازهگذاري ،خط اندازه و نشانههاي ديگر
كه برخي از آنها در شكل  3-32نشان داده شدهاند به
فلش

خط اندازه

كار ميرود .در نقشه کشی صنعتی بیشتر فلش (ردیف
اول) به کار می رود.

خط راهنما
خط لبه

الف -نقشه اندازهگذاري شده

ب -چند نشانه پيكان
شكل 3-32

فاصله خط اندازه از خط لبه در كاغذ A4

نزديك به  5تا  7ميليمتر خواهد بود .هر طرف خط

اندازه يك فلش با پهناي يك و بلندي  3ميليمتر
كشيده ميشود.
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خط راهنما از گوشه شكل به اندازه يك يا 2
ميلي متر باالتر از خط اندازه كشيده ميشود.

نکته
باید توجه كنيد که هنگام نوشنت اندازه روی
خط اندازه نبايد يكای آن را جلوی عدد بنويسيد.
كافی است كه در جدول نقشه ،مقياس و يكای
نقشه داده شود.

شكل 3-33

اصول اندازهگذاري
همه اندازههاي مورد نياز بايد در نقشه داده شوند و
هيچ طولي بدون اندازه باقي نماند.
هر اندازه فقط يك بار نوشته ميشود .بنابراين بايد
از نوشتن اندازههايي كه از روي ديگر اندازهها در نقشه
به دست ميآيد ،خودداري کنید تا نقشه شلوغ نشود.
اندازهها بايد برحسب یکاي يكسان نوشته شوند .براي
نمونه در یک نقشه همه اندازههای مربوط به کمیت
طول باید برحسب ميليمتر یا هر یکای دیگر باشند.

اگر خط اندازه در حالت افقي باشد اندازه
در وسط و باالي آن نوشته ميشود .ولي اگر خط
اندازه ،قائم باشد در سمت چپ آن باید نوشت
(شكل .)3-34اين روش درباره نوشتن زاويه نيز به كار ميرود
(شكل .)3-35
زاويهها با اندازه واقعي در نقشه رسم ميشوند
و با تغییر مقياس تغییر نمی کنند و در اندازهگذاري
زاويهها با در نظر گرفتن جاي آن اندازهگذاري در
حالتهاي گوناگون ولي استاندارد انجام ميشود.
خط راهنما نبايد از روي خط اندازه بگذرد.

شكل 3-35
شكل 3-34
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کار در کالس

در شكل  3-26با شناسايي هر نما اندازه مناسب
را روي هر خط بنويسيد.

شكل 3-36

از خط اصلي و محور تقارن نبايد بهجاي خط
اندازه استفاده کرد ولي كاربرد آن به جاي خط راهنما
مجاز است.
هنگامي كه نقشه با مقیاس  1:1کشیده نشود،
اندازههاي واقعي جسم (و نه اندازه خطهاي كشيده

شده) نوشته میشود.
همراه با اندازه شعاع حرف  Rآورده مي شود.
پيكان مربوط به خط اندازه كمان ميتواند بيرون يا
داخل كمان باشد (شكل .)3-37

شكل 3-37

در اندازه گذاري قطر دايره درنقشه ،نشانه  Øهمراه با
عدد داده ميشود .اين نشانه بهتر است هنگامي كه خود
دايره در تصویر است آورده نشود.
شكل 3-38
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اگر مرکزكمان مشخص نباشد ميتوان خط
اندازه آن را به صورت شكسته و انتهای آن را روی

بخشی از خط محور قرار داد( .شكل  -3-39ب).

ب

الف
شكل 3-39

اندازههاي مربوط به مقاطع نيز با شكل كوچك
آن مقطع آورده ميشود .براي نمونه در شكل 3-40

اندازه  40براي مقطع چهارگوش داده شده است و
آورده شده است.
همراه آن عالمت

شكل 3-40

اگر الزم باشد چندين اندازه پشت سر هم داده
شود ،اين كار را مي توان با دو روش انجام داد .در
يك روش اندازهها نسبت به يك گوشه داده ميشود
كه مي توان با كم كردن اندازهها ،فاصله دلخواه را به

دست آورد (شكل  - 3-41الف) .در روش ديگر اندازهها
مستقل از هم و به صورت زنجيري داده ميشوند (شكل
 -3-41ب).

الف

ب
شكل 3-41
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بـررسـی
در شکل  3-42خطای اندازه گذاری را به دست آوريد.

الف

ب
شكل 3-42

کار در کارگاه

 -1با رعايت تناسب اندازه و با در نظر گرفتن
مقياس  1:1شكل  3-43را اندازه گذاري كنيد.

شكل 3-43

 -2پس از کشیدن سه نما (شکل  ،)3-44آن را
اندازهگذاری کنید.

شكل 3-44

 -3-6رواداری (تلرانس)

هنگامی که ساخت قطعهای سفارش داده می شود،
دقت ،ساخت آن بر پایه ارزشمندی قطعه ،برگزیده
میشود.چون ابزارها ،کارگران و ماشین ها تنگناهایی
دارند و نمی توان با همه تالش قطعه ای برابر با اندازه
داده شده ساخت ،قطعه از اندازه داده شده بزرگ تر
یا کوچک تر ساخته می شود .در نقشه می توان نابرابری
اندازه داده شده با اندازه ساخته شده را پیش از ساخت
برگزید.
برای نمونه در یک مکانیسم ،به پیچی با قطر 8
میلیمتر نیاز است ،اما میدانیم که مهره آن کمی از
 8میلی متر بزرگتر ساخته میشود ،به گونهای که
اگر اندازه پیچ  8/1میلیمتر نیز باشد ،میتوانیم آن را
در مهره ببندیم .همچنین اگر پیچ کمی از  8میلیمتر
کوچکتر باشد باز در مهره بسته میشود و بیش از
اندازه شل نخواهد بود .از سوی دیگر میدانیم پیچ با
اندازه برابر با  8میلیمتر ساخته شدنی نیست و هرچه
بخواهیم اندازه پیچ را نزدیکتر به  8میلیمتر بسازیم
هزینه ساخت بیشتر میشود .در ساخت این پیچ میتوان
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گفت اگر اندازه پیچ  8میلیمتر باشد خیلی خوب است
ولی اگر اندازه  0/1بزرگتر (تا  8/1میلیمتر) یا 0/5
میلیمترکوچکتر ( 7/5میلیمتر ) باشد ،باز آن پیچ را
به کار خواهیم برد.

در اینجا عدد  8اندازه اسمی ،عدد  8/1بزرگترین
اندازه و عدد  7/5کوچکترین اندازه پذیرفته شده خواهد
بود .نابرابری این عددها به شرح زیر می باشد:

بزرگترین اندازه = 8 /1mm
کوچکترین اندازه = 7 /5mm
+0 / 1 mm
=  ⇒ 8 / 1 mm − 8 mmاندازه اسمی −بزرگترین اندازه = بیشترین بزرگی
−0 / 5 mm
=  ⇒ 7 / 5 mm − 8 mmاندازه اسمی −کوچکترین اندازه = بیشترین کوچکی

برای سادگی ،اندازه این قطعه را در نقشه به شکل  0/1میلیمتر بزرگتر از آن و هر اندازهای بین این دو
+0/1
 ٨ -0/5نشان میدهند .این اندازه به این معنی است که عدد باشد .پذیرفتن این نابرابری اندازه ها را رواداری یا
قطعه میتواند  0/5میلیمتر کوچکتر از  8میلیمتر و تلرانس میگویند که با حرف  Tنشان داده میشود.
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آزمون
 -1برای تصویر سهبعدی داده شده خواستههای زیر را انجام دهید( .یکای اندازهگذاری بر حسب  mmاست)
الف -رسم کادر
ب -رسم جدول
ج -رسم سهنما
د -اندازهگذاری

 -2تصویرهای ششگانه شکل زیر را درکاغذ  A4همراه با پيرابند و جدول بكشيد.
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