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 نمونه هاى نقشه ى تركيبى-2-10
شكل 7-10، يك شير آب را نشان مى دهد.

شكل 10-7

شير برنزى

در مورد آن مى توان گفت:
قطعه ى شماره ى 1، يعنى محور را به كمك يك دستگيره يا فلكه مى گردانيم.

قطعه ى شماره ى 7 حركت مى كند و مى تواند مسير آب را باز كند يا ببندد.
جنس قطعه ى 4 از الستيك، قطعه ى 8 از فوالد و بقيه ى قسمت ها از برنز هستند.
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شكل 10-8

دكمه ى فلزى

شكل 8-10 معرف يك دكمه ى فلزى است كه در مورد آن مى توان گفت:
با ايجاد يك سوراخ در پارچه، شماره ى 1 از آن عبور مى كند و وارد 2 مى شود.

شماره هاى 1 و 2 با هم وارد شماره ى 3 خواهند شد.
با فشار روى 1 و واكنش شماره ى 5، لبه هاى 1و2 خم مى شود.

خم ايجاد شده، از خارج شدن 1و2 از هم يا از 3 جلوگيرى مى كند.
شماره ى 4 قسمت اصلى دكمه است كه از جا دكمه اى عبور خواهد كرد.
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شكل 10-9 جك پيچى را با اين شرح نشان مى  دهد:
شكل 10-9

جك پيچى

با چرخاندن اهرم شماره ى 5 مى توان پيچ شماره ى 2 را باال و پايين برد.
جام شماره ى 1 زير وزنه است و مى تواند آن را باال ببرد.

زمان گردش 2، پايه ى 4 و جام 1 ثابت خواهند بود.
به نمونه اى ديگر دقت كنيد. شكل 10-10 معرف نوعى دريچه ى اطمينان(1) است.

1- دريچه ى اطمينان يا سوپاپ اطمينان
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شكل 10-10

اين وسيله روى يك مخزن تحت فشار نصب مى شود.
در صورتى كه فشار مخزن از حد مجاز بگذرد، فنر جمع مى شود و به بخار يا سيال ديگر اجازه ى خروج نمى دهد 

و تعادل برقرار مى گردد. آيا مى توان فشار فنر را كم يا زياد كرد؟ 
در نمونه اى ديگر كه يك دريچه ى تخليه ى سريع است، خروج سيال، با فشار روى اهرم 1 انجام مى شود (شكل 

.(10-11
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شكل 10-11

 جدول تركيبى-3-10
قطعات موجود در يك مجموعه يا دستگاه را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

آن دسته كه به صورت پيش ساخته در بازار موجود و با كيفيت خوب قابل تهيه اند، مانند پيچ و مهره، خار، گوه، 
بلبرينگ، ... جدول 2-10، تعدادى از آن ها را معرفى مى كند.

آن دسته كه ويژه ى يك طرح بايد ساخته شوند، مانند بدنه، چرخ دنده، محفظه، ...
جدول 10-3، تعدادى از اين موارد را نشان مى دهد.

زمانى كه نقشه ى تركيبى و اجزاى آن آماده شد، بايد مشخصات همه ى قطعات در يك جدول بيايد كه به آن 
تركيبى مى گويند و به همراه نقشه ى تركيبى مى آيد.

اين جدول حاوى اطالعات و مشخصات فراوانى خواهد شد، از جمله:
تعداد هر قطعه ى موجود در مجموعه؛

شماره ى هر قطعه؛
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مشخصات استاندارد هر قطعه (اگر موجود باشد)؛
شماره ى مدل يا قالب (اگر وجود داشته باشد).

جدول 2-10- اجزاء پيش ساخته

بلبرينگ خار، پين، گوه  اتصاالت لوله 

فنر پيچ، مهره، واشر  تسمه زنجير 

جدول 3-10- قطعاتى كه با توجه به طرح مورد نظر ساخته مى شوند.

شاتون فنربرگى  پيچ حلزون 

چرخ لنگر محفظه  چرخ دنده مخروطى 
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شكل 10-12

اندازه نقشهشماره قطعهمشخصا ت قطعهنام قطعهتعدادمالحظات
6الستيكواشر آب بند1
5A4برنزىمهره درپوش1
4A4برنزىبوش1
3A4فوالد ريختهاهرم1
2A4برنزىبدنه1
1A4برنزىمحور1

تغييرات:

مؤسسه:
شماره مجوزتوسطتاريخ

ُكد1:1مقياس
نام:

شير مخروطى

طراح
نقشه كش

بازبينجنس:  برنز
تصويب
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-10-4 نقشه ى انفجارى
در پايان اين گفتار، نمونه اى از نقشه را با نام انفجارى مى بينيم. از اين نقشه، كه همراه جدول تركيبى است، در 
بسيارى موارد براى معرفى بهتر يك مجموعه يا طرح استفاده مى شود. نقشه ى انفجارى، هر قطعه را به صورت سه بعدى 
نشان مى دهد. هم چنين در مجموع، ارتباط اجزا نيز نشان داده مى شود. افزون بر اين ها، تعميركارانى كه با نقشه خوانى آشنا 

نيستند مى توانند به كمك آن، كار تعميراتى را انجام دهند. 
شكل 13-10، نمونه اى را نشان مى دهد. در اين نقشه:

شكل 10-13

اندازه نقشهشماره قطعهمشخصا ت قطعهنام قطعهتعدادمالحظات
5درپوش1
4محور رابط1
3فنر1
2آب بند1
1بدنه1

تغييرات:

مؤسسه:
شماره مجوزنامتاريخ

1مقياس : نام:ُكد2
والف

طراح
نقشه كش

بازبينجنس:  
تصويب
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قطعات به صورت منظم باز شده اند.
ترتيب سوار كردن دوباره ى مجموعه مشخص شده است.

شماره ى هر قطعه بدون خط اتصال، در كنار آن نوشته شده است.
جدولى كه براى نقشه ى تركيبى داده شده بود، به آن اضافه مى شود.

اندازه گذارى آن در صورت نياز امكان پذير است.

ب
طال
ى م

ده 
زي
گ

نقشه اى كه از تركيب چند قطعه به وجود آيد، نقشه ى تركيبى است.
نقشه ى ساده، تنها يك قطعه را معرفى مى كند.

نقشه ى تركيبى با شماره گذارى قطعات، برش هاى الزم و اندازه هاى كلى همراه است.
وسايل اتصال دو گونه اند، دائم و موقت.

نقشه ى ساده بايد تمام اطالعات الزم براى ساخت را داشته باشند.
از نقشه تركيبى در طراحى اوليه، مونتاژ و تعميرات استفاده مى شود.

جدول تركيبى شامل اطالعات الزم در مورد يك نقشه ى مركب است.
نقشه ى انفجارى، اجزاى يك دستگاه را در حالت باز شده و سه بعدى نشان مى دهد.

ارزشيابى نظرى

نقشه ى ساده چيست و نقشه ى مركب كدام است؟
نقشه ى تركيبى را نام ببريد و كار آن را توضيح دهيد.

اصول نمايش نقشه ى تركيبى چيست؟
با توجه به شكل هاى 7-10 تا 1-10، موارد را به تفصيل توضيح دهيد (شرح دستگاه).

وسايل اتصال كدام اند؟ از هر مورد يك نمونه نام ببريد.
جدول تركيبى چيست؟ چه موقع به كار مى رود و شامل چه مواردى است؟

نقشه ى انفجارى چگونه نقشه اى است و چه مورد استفاده اى دارد؟
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ارزش يابى عملى

با توجه به شكل 14-10 به موارد زير پاسخ دهيد:
نام دستگاه، طرز كار آن، جنس قطعات، نام هر قطعه، تعداد قطعات پيش ساخته و تعداد آن هايى كه بايد 

در كارخانه ساخته شوند. 

شكل 10-14

باتوجه به شكل 15-10، چگونگى كار آن را توضيح دهيد و سپس جدول تركيبى را كامل كنيد. قطعات 
چگونه به هم متصل شده اند؟ شكل 10-15
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اندازه نقشهشماره قطعهمشخصا ت قطعهنام قطعهتعدادمالحظات
1بدنه1
2پيچ اصلى1
3بازو2
4اهرم4
5پيچ4
6مهره4

تغييرات:

مؤسسه:
شماره مجوزتوسطتاريخ

ُكد1:1مقياس
نام:

پولى كش

طراح
نقشه كش

بازبينجنس:  فوالد
تصويب

شكل 10-15
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شكل 16-10 چه چيزى را معرفى مى كند؟ آيا مى توانيد در مورد كار آن توضيح دهيد؟ براى آن يك جدول 
تركيبى رسم كنيد و آن را كامل نماييد.

شكل 10-16
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پس از شرح در مورد شكل 17-10، قطعات ساده را رسم و اندازه گيرى كنيد.

شكل 10-17



-11 

نشانه هاى قراردادى جوش را توصيف كند.  1

نقشه هاى تركيبى اتصاالت جوش را عالمت گذارى كند.  2

مفهوم عالئم موجود در نقشه هاى جوشكارى را شرح دهد.  3

نقشه هاى جزئيات اتصاالت جوش و ديتايل ها را رسم كند.  4
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نقشه های جوش
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-11-1 جوش
جوش ذوبى عملى است كه با كمك حرارت، لبه هاى دو قطعه ذوب و با يك واسطه يا بدون آن به هم وصل 

شكل 1-11مى شوند (شكل 1-11).

اين روش اتصال، معموالً براى فلزهاى هم جنس، به ويژه براى فوالدها، به كار مى رود.

-11-2 انواع جوش
معموالً، با توجه به نوع منبع حرارتى، روش كار، فلز واسطه و گاز محافظ (1)، جوش را نام گذارى مى كنند.

جوش برق (SMAW): منبع حرارتى قوس الكتريكى با 3500 1-2-11- درجه ى حرارت يا بيشتر از آن 
است. فلز واسطه، معموالً آلياژهايى از فوالد است كه به آن الكترود مى گويند (2-11). 

شكل 2-11، گرماى حاصل از قوس الكتريكى، قطعه ى كار و الكترود را ذوب و شيار يا درز جوش را پر مى كند.
جوش گاز – منبع حرارتى گاز استيلن (OGW) يا هيدروژن (OHW) است. (2) 11-2-2-

فلز واسطه مى تواند آلياژهايى از مس مثل برنج يا مسوار (3) باشد. البته ذوب خود قطعات هم مى تواند ايجاد اتصال 
كند (شكل 11-3).

شكل 3-11شكل 11-2

1-  البته ممكن است فلز واسطه، يعنى الكترود يا گاز محافظ، وجود نداشته باشد.
2-  گاز استيلن با فرمول ( C2H2 ) و هيدروژن ( H2)، با اكسيژن به خوبى مى سوزند و به ترتيب حرارت هاى 3200 و 2000 درجه ى سانتى گراد را توليد مى كنند.

3- آلياژى از فوالد با روپوشى از مس براى جلوگيرى از زنگ زدن.
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در شكل 3-11، گرماى به دست آمده از سوختن استيلن و اكسيژن سيم جوش را ذوب و شيار را پر مى كند.
جوش اصطكاكى (FW): اگر ميله  ى شماره ى 1 ثابت باشد و صفحه ى شماره ى 2 3-2-11- با سرعت زياد 
بچرخد و ميله ى روى صفحه فشرده شود، هر دو قطعه در محل تماس ذوب خواهند شد. با ايست ناگهانى صفحه، تمام 

سطح پيشانى ميله به صفحه جوش خواهد خورد.
شكل 11-4 – جوش اصطكاكى

شكل 11-4

 محافظ-3-11
چون حرارت كار در جوشكارى باالست، ميل تركيبى اكسيژن موجود در هوا با فلزات افزايش مى يابد. بنابراين، 
بايد به گونه اى اين اكسيژن مزاحم از محل جوشكارى دور شود. اين كار در جوش برق توسط پوشش الكترود و دود 
حاصل از سوختن آن، در جوش معروف به Co2، توسط گاز بى اثر Co2 صورت مى گيرد. هم چنين، در جوش موسوم 

به آرگون، به وسيله ى گاز بى اثر آرگون انجام مى شود. 

 مزاياى جوش-4-11
جوش يكى از مهم ترين روش هاى اتصال در صنعت(1) است. جوش به دليل ارزانى، استحكام و سرعت عمل 

بسيار مورد توجه است.
از بين انواع جوش، مهم ترين نوع آن، جوش برق است. اين روش به دليل سادگى تجهيزات و دسترسى به منبع 
الكتريكى و به ويژه آسانى كار و ارزانى وسايل، كاربرد بيش ترى دارد. پس اين جوش در كارهاى معمولى، مانند ساختمان 

و سازه هاى فلزى، نقش اصلى را دارد.

 اتصال ساده-5-11
اگر تنها اتصال دو قطعه مورد نظر باشد، كافى است آن ها را در كنار هم يا سر به سر قرار دهيم و سپس جوش 

انجام شود (شكل 11-5).

1  البته مهم ترين روش اتصال، به طور مطلق، نيست، زيرا اتصال توسط چسب يا دوخت، در زندگى انسان نقش مهم ترى دارد.



ش
فصل يازدهم: نقشه هاى جو

182

شكل 11-5

(b) دو قطعه كنار هم (a) دو قطعه سربه سر   

شكل a ، 11-5 دو قطعه سر به سر، b دو قطعه كنار هم
اما اگر استحكام و اطمينان بيشتر مورد نظر باشد، بايد در لبه هاى كار، شيار ويژه اى براى پر شدن توسط جوش 

پيش بينى نمود. شكل 6-11 يك نمونه از شيار را نشان مى دهد.
شكل 11-6

 چگونگى قرار دادن لبه ها-6-11 
لبه ى ورق ها يا قطعات را مى توان به شكل هاى گوناگون در كنار هم قرار داد و جوشكارى نمود. در جدول 11-1، 

چند حالت از قرار گرفتن دو قطعه در كنار هم ديده مى شود. 
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جدول شماره ى 1-11، چگونگى قطعات نسبت به هم

وضعيت دو قطعه نسبت به هم وضعيت دو قطعه نسبت به هم   

 سر
ر به

ا س
ب ي
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-11-7 درز جوش
فضاى خالى يا شيارى كه بين دو قطعه براى نفوذ بهتر جوش ايجاد مى شود، درز جوش نام دارد.

استفاده از درز جوش براى كارهاى حساس، مانند مخزن هاى تحت فشار(1) و سازه هاى دقيق، اهميت حياتى دارد. 

1- مانند كپسول هاى گاز، ديگ هاى بخار، لوله هاى تحت فشار و...
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شكل 7-11 درز جوش به نام جناغى تيز را نشان مى دهد.
شكل 11-7

          درز جناغى تير

همان گونه كه ديده مى شود، در لبه ى دو قطعه ى 1-2، پيش از اقدام به جوشكارى، شيب ايجاد شده است. اين دو 
لبه، سر به سر قرار داده مى شوند و سپس، شيار به وسيله ى ذوب الكترود پر مى شود.

شكل 11-8

(b) جوش بدون درز (a) جوش با درز   

با مقايسه ى شكل a با b، مى توان تفاوت استحكام را درك كرد.
: روى نقشه درز جوش را به صورت قراردادى نشان  حالت هاى درز جوش و نمايش قراردادى 11-7-1-
مى دهند. ضمن اين كار آگاهى هاى بسيار ديگرى هم داده خواهد شد. جدول هاى 2-11 و 3-11، درزهاى جوش را 

معرفى مى كنند، هم به صورت تصويرى، هم به صورت قراردادى. (1)

1-  مأخذ اصلى شكل ها و عالئم، استاندارد ISO2553 است. ضمناً در اين جدول ها، شكل هاى معروف تر آورده شده است. براى به دست آوردن 
اطالعات بيشتر به استاندارد ISO2553 مراجعه كنيد.
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ISO2553 جدول 2-11 نشانه هاى قراردادى جوش طبق دستور

نام

درز نيم جناغى
(يك سويه)

درز نيم جناغى دمدار
(دو سويه كند)
درز نيم الله اى
(يك سويه)
درز نيم الله اى

(دو سويه)

درز پيشانى تخت

درز پيشانى جناغى

درز گلويى يا گوشه اى

درز گلويى يا گوشه اى 
دو سويه

درز گوشه اى 
با درز گلويى بيرونى

درز نيم جناغى  
با ريشه ى باز

نمايش
نماى مجسممقطع درزفرم درز نوع

 درز
شكل 
نمادين

لب
ب به 

ى ل
ز ها

در
انى

 پيش
اى
رز ه

د
ويى

ى گل
ز ها

در
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 جوش در نقشه -8-11
چگونگى و نوع جوش را در نقشه با نشانه هاى قراردادى به همراه 

عالمت مبنا و موارد اضافى، نشان مى دهند.
دنباله ى  و  فلش  يك  پايه،  عالمت  مبنا: 11-8-1-  عالمت 

شكسته ى آن است (شكل 11-9).
در موارد خاص ممكن است زاويه را تا 45 درجه هم افزايش داد، 
هم چنين H را حدود دو برابر بلندى اعداد نقشه و بلندى دنباله را تا حد 
لزوم. دقت شود كه تا حد امكان زاويه ى 30 درجه رعايت شود. همه ى 

نشانه ها و عالئم با خط نازك رسم خواهند شد. اغلب خط چين نقشه با اين نشانه همراه است. اين خط چين را خط 
تشخيص مى ناميم و مفهوم آن ديد يا نديد بودن درز جوش در نقشه است. 

نشانه ى پايه، با توجه به شرايط عالمت گذارى مى تواند براى هر يك از صورت هاى شكل 10-11 به كار رود.
شكل 11-10

حالت هايى از قرار دادن عالمت مبنا

باز هم حاالت ديگرى ممكن است (مثالً در شرايط شيب). 
ضخامت جوش: 2-8-11- همان گونه كه از شكل هاى جوش 
(ارائه شده در دو جدول) دريافت مى شود، گودى و ضخامت جوش تا 
اندازه ى زيادى با ضخامت قطعات مورد جوشكارى تناسب دارد. اما در 

جوش هاى گوشه اى، همواره به نوشتن ضخامت جوش نياز است. (1)
شكل جوش تقريباً يك مثلث راست گوشه ى متساوى الساقين 
است كه مى توان ارتفاع وارد بر وتر يا يك ضلع آن را نماينده ى ضخامت 

.(b,a ،11-11) جوش دانست

1-   در ديگر موارد هم، در صورت نياز، ضخامت جوش ذكر خواهد شد. به استاندارد ISO2553 نگاه كنيد.

شكل 11-9
H

30

          نشانه ى پايه در جوشكارى

شكل 11-11

z (b) ضخامت جوش  a (a) ضخامت جوش 
a

b
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 a بايد آورده شوند. با اين توضيح كه مورد z يا a البته نشانه هاى
در اندازه گذارى ها و كد بندى ها، كاربرد بيش ترى دارد. شكل 11-12 

نمونه اى را نشان مى دهد. 
مفهوم شكل آن است كه جوش گوشه اى است با ضخامت 4 و به 

طول 200 با درز جوش در حالت ديد در نقشه.
ممكن   : اضافى 11-8-3- نشانه هاى 
است قطعه اى در هنگام سوار كردن (1) ساير قطعات 
يك  صورت  اين  در  شود.  جوشكارى  هم زمان  و 
اضافه  پرچم،  شبيه  مانند  فلش  و  توپر  گوشه ى 

.(13-11 a شكل) خواهد شد
در شكل b، نشانه ها اين را مى رسانند كه، درز 
جوش گلويى (گوشه اى) به ضخامت 3 و در هنگام 

سوار كردن انجام خواهد شد. شكل 14-11 نمونه اى از كاربرد را نشان مى دهد.
شكل 11-14

(b) شكل قراردادى (a) شكل حقيقى   

به شكل 15-11 نگاه كنيد. 
شكل 11-15

      نماى حقيقى جوش چند تكه يا مقطع

جوش تكه تكه است. طول هر تكه L، فاصله ى تكه ها e و گام جوش L است. 

1-  سوار كردن يا مونتاژ

شكل 11-12

شكل 11-13

ab

(a) عالمت جوش به هنگام سوار كردن  
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m نيز فاصله ى اوليه از لبه است كه مى تواند صفر هم باشد و روى نقشه نوشته خواهد شد.
با استفاده از نشانه ها شكل a 11-16 يا b را داريم.

در اين شكل، جوش با فاصله ى 22 از لبه شروع مى شود و در نقشه به حالت ديد است. در شكل 17-11، كه باز 
هم در دو حالت a يا b ديده مى شود، جوش در نماى جانبى در حالت نديد است.

شكل 11-16

(a) يا (b) ضخامت جوش گوشه اى 4، سه تكه ى 40 و فاصله ى 20  

a

b

شكل 11-17

ab

به چگونگى نوشتن عالئم باالى خط افقى يا زير آن توجه شود. در حالت نديد، نشانه ى جوش وقتى در پايين گذاشته 
مى شود، 180 درجه مى چرخد (اگر خط چين را در باالى خط يك سره مى گذاشتيم ديگر چرخش عالمت الزم نبود).

: با افزودن يك دايره به عالمت مبنا، مى توان دور تا دور بودن جوش را يادآور  جوش دور تا دور 11-8-4-
.(c تا a ،18-11 شكل ) (1) .شد

شكل 11-18

       جوش دو تا دور 
abc

1-  دور تا دور مى تواند يك شكل دايره اى يا چهار گوش و جز آن ها باشد. ضمن آن كه بيشتر حالت ها دايره اى يا حلقوى است.
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جوش دو سويه (دوطرفه): 5-8-11- اگر بخواهيم دو طرفه بودن جوش را مشخص كنيم، ديگر به خط 
تشخيص يا خط چين نياز نيست و نبايد اضافه 
شبيه  كه  جوش،  نشانه ى  آن  به جاى  و  شود 
 19-11 a شكل مى افزايند.  است،   z حرف 
موقعيت   b شكل و  تكه اى  جوش  موقعيت 

جوش يك سره را نشان مى دهد.
در شكل 20-11، دو نمونه از كاربرد 

كدها را مالحظه مى كنيد.
شكل 11-20

ab

اگر جوش در دو سمت، عالوه بر تكه اى بودن، زيگزاگ(1) هم باشد، فاصله ى اوليه از لبه، موقعيت تكه هاى جوش را 
مشخص مى كند. در شكل 21-11، فاصله ى اوليه به گونه اى است كه فاصله هاى خالى باال در زير قطعه پر مى شود.(2)

شكل 11-21

               جوش دوسويه تكه اى با طول هاى برابر

a

b

 zigzag 1-  زيگزاگ، چپ و راست
2-  اگر مشخصات باال و پايين به گونه اى متفاوت باشند كه امكان به كار بردن يك فلش نباشد، براى هر طرف جداگانه و به صورت معمول عالئم به كار 

برده خواهد شد.

شكل 11-19

ab
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اكنون مى توان به يك نقشه ى نمونه توجه كرد (شكل 11-22).
شكل 11-22

اين شكل يك پايه ى ياتاقان را معرفى مى كند. بعد از سوار كردن قطعه ى 1 و مشابه آن روى پايه ى 2، سوراخ هاى به قطر 
9 تبديل به سوراخ با قطر 20 خواهند شد.

جمعاً از 2 نوع درز جوش استفاده شده؛ درز نيم جناغى و گلويى. در اين نقشه، درز نيم جناغى به كمك يك برش 
جزء A-A بهتر معرفى شده است. نتيجه آن كه مى توان براى هر نوع درز در صورت لزوم چنين  برشى در نظر گرفت و 

جزئيات الزم را اندازه گذارى و معرفى كرد. ضمناً اندازه هاى اصلى روى شكل گذاشته شده است.
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ده 
زي
گ

جوش فرآيندى است كه طى آن با كمك حرارت، لبه  هاى دو قطعه ذوب و با يك واسطه يا بدون آن به هم 
وصل مى شوند.

منابع ساده ى تأمين انرژى جوشكارى، برق، گاز و اصطكاك است.
مزاياى جوش، ارزانى، استحكام و سرعت عمل آن است.

فضاى خالى يا شيارى كه بين دو قطعه، براى نفوذ بهتر جوش ايجاد مى شود، درز جوش نام دارد.
استفاده از درز جوش براى كارهاى حّساس الزامى است.

ضخامت جوش را با يك ضلع مثلث راست گوشه ى متساوى الساقين با عالمت Z يا ارتفاع وارد بر وتر آن و با 
نشانه ى a معرفى مى كنند.

ارزشيابى نظرى

جوش را تعريف كنيد.
جوش چگونه نام گذارى مى شود؟

جوش برق را با رسم شكل توضيح دهيد.
جوش گاز را با رسم شكل توضيح دهيد.

جوش اصطكاكى را با رسم شكل توضيح دهيد.
انواع معروف  تر جوش كدام اند؟

مزاياى جوش چيست؟
براى افزايش استحكام لبه هاى جوش چه مى كنند؟

وضعيت دو قطعه نسبت به هم، براى جوش كارى چگونه است؟ با رسم شكل – درز جوش را دقيقاً تعريف و يك 
نمونه را رسم كنيد.

نشانه ها براى جوش گوشه اى يا گلويى، جناغى و الله اى كدام اند؟
عالمت پايه در نمايش قراردادى جوش چيست و چه مشخصاتى دارد؟

حاالتى كه عالمت پايه به همراه خط تشخيص مى توانند داشته باشند كدام اند؟
با رسم شكل، چگونگى معرفى ضخامت جوش را شرح دهيد.

يك جوش جناغى به طول 300 و در حالت ديد را چگونه معرفى مى كنيد؟
اگر جوش به هنگام سوار كردن انجام مى شود، عالمت آن چيست؟

با رسم شكل مناسب مفهوم جوش گوشه اى به ضخامت a4 در هنگام سوار كردن را نشان دهيد.
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ارزش يابى عملى

يك جوش گلويى تكه اى، 4 تكه ى 30 با فاصله از لبه ى 40 و فاصله ى تكه اى 32 را روى شكل نشان دهيد.
اگر خط جوش در نقشه ى نديد باشد چه مى كنيم؟

با رسم شكل جوش دور تا دور و عالمت آن را معرفى كنيد.
با رسم شكل، چگونگى معرفى جوش دو سويه را توضيح دهيد (در حالت ساده).

با رسم شكل، چگونگى معرفى جوش دو سويه را در حالت زيگزاگ توضيح دهيد.
با رسم شكل مناسب، خط جوش الله اى دو طرفه را معرفى كنيد.

سه جدول 1 - 11 تا 3-11 را  روى سه برگ كاغذ A4 و با رعايت اصول استاندارد رسم كنيد.
كليه ى شكل هاى دو بعدى داده شده ( 9-11 تا 21-11 ) را با دقت كامل رسم كنيد.

براى بدنه ى طراحى شده ى شكل 23-11 كارهاى زير را انجام دهيد:
الف) سه نما از شكل موجود را بدون اندازه گذارى و خط چين رسم كنيد.

ب) نقشه هاى جزء (ديتايل ها) را رسم و اندازه گذارى كنيد. در رسم قطعات تكى نماهاى الزم و برش هاى 
مناسب را خودتان تعيين كنيد.

پ ) اين دو نما دوباره رسم شود، بدون اندازه گذارى روى نماها جوش ها با كدهاى الزم مشخص شود.
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كليه قطعات فوالد
نام: دو نقطه بدنه
جدول تركيبى

بدنه ى راهنماى سوراخكارى(1) (جيگ) طراحى شده را در شرايط موجود رسم و كدگذارى صنعتى 
كنيد. اندازه گذارى شكل الزم نيست، ولى ابعاد كلى يعنى 80، 110 و 122 بايد درج شوند (شكل 11-24).

1-  وسيله اى است كه به كمك آن مى توانند مته را با دقت هدايت و روى قطعات توليدى سوراخ ايجاد كنند. اين وسيله باعث سرعت عمل و دقت 
كار خواهد شد.
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شكل 11-24
بدنه ى راهنما

كليه ى قطعات از فوالد
ترسيم با مقياس 1:1

يك پايه براى نگهدارى ميله به صورت نقشه هاى جزئى در شكل 25-11 داده شده است. جنس همه ى 
قطعات st37 است.

قطعه ى شماره ى 2 به قطعه ى 3، به صورت متقارن و با درز جوش نيم جناغى دمدار دو سويه، جوش 
مى شود. دو پولك 1 در دو سمت 2 به گونه اى جوش داده خواهند شد كه سوراخ هاى 16در مقابل هم باشند اين 
سوراخ پس از جوش دادن به سور اخ 30 تبديل خواهد شد. اتصال پولك ها با درز نيم جناغى به عمق 3 و زاويه ى 



195

ش
جو

ى 
ها

شه 
 نق

م:
ده
ياز

ل 
فص

30 درجه، دور تا دور خواهد بود.
دو تيغه ى شماره ى 4 با درز گلويى اضافه مى شود (با كد گذارى صنعتى و فقط اندازه هاى اصلى).

شكل 11-25

قطعات يك مخزن با حجم تقريبى 7900 ليتر بايد جوشكارى شود. ابتدا بدنه ى استوانه اى را گسترش دهيد. 
سپس نقشه ى جوشكارى را با مقياس 1:25 رسم كنيد. كليه ى جوش ها درز جناغى دمدار باشند به عمق 6 و زاويه ى 

60 درجه با كدهاى استاندارد.
توجه: در گسترده ى استوانه، سوراخ به قطر 480 براى دريچه، در نظر گرفته شود (شكل 11-26).
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شكل 11-26

نقشه ى قطعات يك صندلى گردان با اندازه گذارى و يك نقشه ى سوار شده در شكل 27-11 داده شده 
است. نقشه ى سوار شده (مونتاژ) براى قطعات 1، 2، 4، 5، 6، 7 و 8 مورد نياز است.

اگر تمام جوش ها درز گلويى 3a باشد، نقشه را با مقياس 1:1 روى يك برگ كاغذ A3 رسم و كدگذارى كنيد.
به چند نكته توجه كنيد: 

 M8 پس از قرار دادن 6 روى 2، حفره اى به عمق 4 به وجود مى آيد كه داخل آن جوشكارى مى شود. مهره ى
از قطعه اى در مقابل سوراخ 8 لوله ى شماره ى 8 قرار مى گيرد و در اين موقع، 4 ميلى متر آن خارج از لوله است 
كه دور تا دور آن جوش داده خواهد شد. باالترين نقطه ى پروفيل هاى پايه از پايين لوله، 100 خواهد بود. در رسم 

نقشه از انواع شكستگى تصويرى استفاده كنيد (تا نقشه روى A3 رسم شود).
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براى مطالعه

شكل 11-28

M8 1:1پيچ ضامنSt37110
111چرم يا نايلن

1
30پيچ خودرو 4 ميلى متر

1:218لوله ى سياه
1:2St3717ورق به ضخامت 3 يا بيش تر

1:1St3716
1:1St3745پروفيل قوطى 10×25
1:1St3744از تسمه5×25        

15mm1:1013چوب به ضخامت حدود
1:1St3712پيچ كبريتى 4×26

1:1St3711مهره با دنده كبريتى 4×26
شماره ى قطعهتعدادجنسمدت انجام كارمقياسمشخصات

محمدكاظم الهامترسيم: مؤسسه: هنرستان فنى كارآمصندلى گردانشماره:
هادى كامكارفربازبين:

ab
شكل 11-28
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جوش هاى ديگر: اگر جوش هاى ديگرى مثل سيم جوش يا لحيم مورد نظر باشد مى توان به عالمت مبنا يك 
دوشاخه اضافه كرد. در شكل a ،11-28 نشانه را معرفى مى كند و b يك نمونه را.

افزون بر آن مى توان توضيحات الزم را نيز، از قبيل نوع الكترود يا سيم جوش و لحيم مصرفى، 
چگونگى بازرسى و كنترل و شرايط كار، به صورت اعداد و حروف استاندارد در كنار آن نوشت.

1

2

شده ذوب جوش س�م ال�هها�

ab شكل 11-29

در اين سازه از جوش گاز و سيم جوش با مشخصات استاندارد استفاده خواهد شد. اضافه مى شود 
كه در اين درز جناغى، جوش تا حدودى به زير كار هم نفوذ كرده است.

در جدول 4-11، مواردى از كاربرد نشانه ها را براى آشنايى بيشتر مالحظه مى كنيد.
جدول 11-4

شكل حقيقى و توضيح 
درز الله اى 

در نماى روبه رو و هم در نماى نيم رخ درز جوش ديده مى شود.
درز گلويى در دو سمت به گونه اى انجام مى شود كه حالت قطرى دارند. آنچه را كه در نماى روبه رو 

نديد است مى توان به دو حالت معرفى كرد.
حفره ى جوش، سوراخ هاى ايجاد شده از جوش پر خواهند شد.

حفره ى جوش، سوراخ ايجاد شده از جوش پر خواهد شد و نوار اضافى موقت در پشت آن قرار 
خواهد داشت و اگر الزم باشد كه نوار دائم باشد فقط از حرف M استفاده خواهد شد.



-18 

فايل نقشه اتوكد را اجرا نمايد.  1

نقشه هاى دو بعدى را با استفاده از نرم افزار اتوكد ترسيم نمايد.  2
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نقشه کشی به کمک رایانه
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نقطه ى جوش
گام نقطه ها روى نقشه مشخص خواهد شد و در صورت نياز قطر آن به عالمت اضافه مى شود (مانند ضخامت 

درز گلويى و در همان جا).
درز تخت : در اين حالت تمام پيشانى يا مقطع ميله به صفحه جوش داده مى شود (مثل جوش اصطكاكى)

جوش مى خورند (مثل جوش اصطكاكى يا  جوش لب به لب صفحه اى، كه در آن دو مقطع ميله ها كامالً 
مقاومتى(1)

1- در جوش مقاومتى دو سر ميله به هم فشرده مى شوند و در همان زمان يك شدت جريان الكتريكى قوى عبور مى كند كه باعث ذوب ميله ها و جوش 
خوردن آن ها مى شود. اين روش براى جوش دادن حلقه  هاى زنجير بسيار مناسب است.
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نقشه كشى به كمك رايانه -12 
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

1- قابليت هاى نرم افزار اتوكد را بيان كند.
2- برنامه ى اتوكد را اجرا نمايد.

3- اجزاى مختلف محيط اتوكد را شرح دهد.
4- با استفاده از دستور New يك فايل ترسيمى جديد ايجاد نمايد.

5- با استفاده از دستور Save As يك نقشه را درحافظه ى جانبى ذخيره نمايد.
6- با استفاده از دستور Open يك نقشه ى موجود در حافظه ى جانبى را اجرا نمايد.

7- مختصات دكارتى و قطبى نقاط موجود در نقشه هاى فنى را به صورت نسبى يا مطلق استخراج نمايد.
8- با استفاده از دستور Line تمام خطوط موجود در نقشه را رسم نمايد.

9- با استفاده از دستور Zoom و Pan صفحه نمايش نقشه را كنترل نمايد.
10- با استفاده از نوار ابزار Properties خصوصيات رنگ، ضخامت و نوع خطوط موضوعات ترسيم را تغيير دهد.

11- با استفاده از دستور Arc  قوس هاى موجود در نقشه هاى فنى  را ترسيم نمايد.
12- با استفاده از دستور Circle  دواير موجود در نقشه هاى فنى  را ترسيم نمايد.

13- با استفاده از دستور Rectangle مستطيل با گوشه هاى گرد و پخ دار ترسيم نمايد.
14- با استفاده از دستور Polygon چند ضلعى منتظم ترسيم نمايد.

15- با استفاده از دستور Spline منحنى كه از نقاط خاص مى گذرد، ترسيم نمايد.
16- از ابزار كمك ترسيم OSnap و Ortho در رسم نقشه استفاده نمايد.

17- به كمك دستور Erase موضوعات را حذف كند.
18- به كمك دستور Move موضوعات را در نقشه به مكانى ديگر انتقال دهد.

19- به كمك دستور copy موضوعات را تكثير نماييد.
20- به كمك دستور Rotate موضوعات را حول يك نقطه دوران دهد.

21- به كمك دستور Mirror قرينه موضوعات را ترسيم نماييد.
22- به كمك دستور Offset تصوير موازى يك موضوع را ترسيم نماييد.

23- به كمك دستور Trim و Extend موضوعات مختلف را تكميل نمايد.
24- به كمك دستور Chamfer محل برخورد دو موضوع را پخ بزند.

25- به كمك دستور Fillet محل برخورد دو موضوع را گرد كند.
26- با استفاده از دستور Hatch قسمت هاى برش خورده در نقشه را هاشور بزند. 

 تحقيق كنيد 

در خصوص مشخصات، ويژگى ها ، كاربرد و ... نرم افزارهاى مرتبط با رشته صنايع فلزى 
بررسى كرده ونتايج را در كالس ارائه دهيد.
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-12-1 مقدمه
هنرجوى عزيز! اكنون كه اصول و قوانين نقشه كشى صنعتى را فرا گرفتيد و قادريد نقشه هاى صنعتى را رسم 
نماييد، بهتر است از نرم افزارهاى رايانه اى، كه به كمك فرآيند طراحى و ساخت (CAD/CAM)1 آمده است، براى 

ترسيم نقشه استفاده نماييد.
نرم افزارهاى نقشه كشى در صنعت بسيار فراوان است. استفاده كنندگان بر اساس نياز و متناسب با امكانات خود و قيمت 
 Mechanical ، AutoCAD  آن ها، مناسب ترين شان را انتخاب مى نمايند. مشهورترين اين نرم افزارها عبارتند : اتوكد
Catia ،  Solid works ، Inventor ، Desktop و ... . هر كدام از اين   نرم افزارها، در عين حالى كه داراى ابزارهاى 

مشابه اند اما كاربرى متفاوتى دارند. از ميان اين نرم افزارها AutoCAD  بيش تر متداول است، زيرا ضمن داشتن محيطى 
ساده و راحت، براى رسم نقشه هاى فنى قابليت بااليى دارد، به طورى كه امكان ترسيم يك خط ساده تا پيچيده ترين 

نقشه هاى فنى را فراهم مى كند. 
در اين كتاب، به دليل محدوديت ها تنها به معرفى بخشى از دستورات و امكانات نقشه كشى در محيط دو بعدى 
پرداخته شده است كه با اين حداقل ها مى توان نسبت به ترسيم نقشه هاى دو بعدى مبادرت كرد. اما براى حرفه اى شدن 
در اين نرم افزار به صرف وقت و تمرين بيش ترى نياز است. يادآور مى شود نسخه ى به كار رفته در اين كتاب مربوط 
به نسخه 2010 اين نرم افزار (AutoCAD 2010) است اما اجراى دستورات معرفى شده با نسخه هاى پايين تر نيز قابل 

اجراست. 

1ـ طراحى و ساخت به كمك رايانه
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-12-2 اجراى برنامه اتوكد
در كتاب مبانى و كاربرد رايانه با اجراى برنامه هاى كاربردى 

آشنا شديد. اين نرم افزار هم مانند ساير نرم افزارهاى 
كاربردى با شيوه هاى مختلفى قابل اجراست. دو روش 

متداول آن به شرح زيرند: 

1- روى آيكن(1) برنامه  بر روى ميز كار(2) دوبار 
كليك (دابل كليك) كنيد.

2- از منوى Start در مسير زير روى آيكن برنامه 
كليك كنيد. 

 Start/Programs/Autodesk/ AutoCAD)
(2010/ AutoCAD 2010

 آشنايى با محيط اتوكد-3-12
ناحيه ى  ابزار،  نوارهاى  نرم افزار اتوكد شامل منوها،  محيط 

ترسيم، پنجره ى دستور و نوار وضعيت است.(شكل1-12)

1- Icon
2- Desktop

شكل 2-12- نوار منوى استاندارد

File و Draw  شكل 3-12 منوهاى
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ترس�م صفحه

وضع�ت ماوسهنو�لاير هنشاهنگر مختصات ترس�م )مچك� �بز�لايرها�

ها *باهنه فرمان خط

مختصات ها� محولاير

شكل 1-12- محيط اتوكد

اين  در  استاندارد(1): 12-3-1-  منوى  نوار 
قسمت مانند ساير نرم افزارهاى كاربردى دسترسى به 
دستورات و تنظيمات، از طريق منوهاى آبشارى واقع 
در نوار منوى استاندارد فراهم است. براى مشاهده ى اين 
منوها روى عنوان  آن در نوار ابزار استاندارد كليك كنيد.
شكل2-12 نوار منوى استاندارد و شكل 3-12 منوهاى 

آبشارىFile , Draw را نشان مى دهد.

هر چند دستورات  نوارهاى ابزار(2):  12-3-2-
اتوكد از طريق منوهاى آبشارى قابل دسترس هستند، اما 
براى دسترسى آسان و اجراى سريع تر آن ها، اين امكانات 
از طريق نوارهاى ابزار شناور فراهم شده است. هر كدام 
از اين نوارها شامل مجموعه اى از دستورات - مرتبط به 

هم- هستند. پركاربردترين آن ها عبارتند از:

نوار ابزار استاندارد(3): شامل دكمه هايى براى   
ايجاد فايل جديد، باز كردن فايل، ذخيره كردن، 

چاپ كردن و  ... مى باشد.

 نوار ابزار Draw: دستورات ترسيمى (رسم خط، دايره و ...) از طريق اين نوار ابزار فراهم است.

نوار ابزار Modify: دستورات ويرايشى (پاك كردن، انتقال، تكثير و...) از طريق اين نوار ابزار قابل   
1- Standard menues Toolbar
2- Toolbars
3- Standard Toolbar

ممااوس گر
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دسترسى است. 

 نوار ابزار Properties: ابزارهاى مربوط به مشاهده و تغيير نوع، رنگ و ضخامت خط را شامل مى شود. 

 نوار ابزار Workspaces: براى انتخاب و تغيير محيط ترسيم در حالت هاى دو بعدى يا سه بعدى به كار مى رود 
(در اين كتاب تمامى مثال ها و تمرينات در محيط AutoCAD Classic  انجام مى گيرد).

نوار ابزار Dimension: دستورات مربوط به اندازه گذارى نقشه هاى فنى تنظيمات آن در اين نوار   
ابزار قابل دسترسى است.

ته
نك


براى جابه جا كردن نوارهاى ابزار، كافى است  نشانگر ماوس را 
روى لبه نوار ابزار برده و سپس دكمه سمت چپ ماوس را نگه داريد، در 
اين حالت مى توانيد با حركت ماوس آن را به مكان مورد نظر انتقال دهيد.

براى اضافه يا حذف هر كدام از نوارهاى ابزار ، كافى است بر روى 
يكى از نوارهاى ابزار كليك راست نماييد تا ليستى مطابق شكل روبه رو 
ظاهر شود، با كليك كردن روى هر كدام از اين گزينه ها امكان ظاهر يا 

پنهان كردن نوارهاى ابزار فراهم مى شود.

 ناحيه ى ترسيم(1): 3-3-12- محلى است كه 
ترسيمات در آن انجام مى گيرد. در اين ناحيه محورهاى 
مختصات X و Y وجود دارد و در حالت سه بعدى محور 

Z نيز اضافه مى شود.
يكى ديگر  پنجره ى خط فرمان(2):  12-3-4-

از روش هاى اجراى دستورات از طريق تايپ دستور در خط فرمان و فشار دادن كليد Enter است. در شكل زير خط 
فرمان command آماده دريافت دستور مى باشد. در اين قسمت دستورات اتوكد به صورت تايپ از طريق صفحه كليد 
1- Drawing Area
2- Command Window

كافى است  نشانگر ماوس را
 چپ ماوس را نگه داريد، در

ز اين گزينه ها امكان ظاهر يا

 كه 
اى 
ور 

شكل 4-12گ
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وارد مى شود. 

نوار 12-3-5-  اين  وضعيت:  نوار 
كه  مى باشد  اتوكد  پنجره ى  پايين،  قسمت  در 
ماوس  نشانگر  موقعيت  آن  چپ  سمت  در 

را در ناحيه ى ترسيم به صورت مختصات z , y , x نشان مى دهد و در قسمت وسط آن دكمه هاى كمك ترسيم 
( GRID, SNAP ........ ) قرار دارد. 

 x y z
مختصات جارى نشانگر ماوس

ابزار كمك ترسيم

-12-4 مديريت فايل ها
صورت  به  مى كنيد  اجرا  را  اتوكد  كه  هنگامى 
  Drawing 1.dwg خودكار يك فايل ترسيمى به نام
ايجاد مى شود و به طور مستقيم كاربر مى تواند ترسيم نقشه 
را در آن آغاز كند. اين حالت مانند چسباندن يك كاغذ 

رسم بر روى تخته رسم است. اما براى ترسيم نقشه جديد چه بايد كرد؟
براى ايجاد يك فايل ترسيمى جديد به روش  -12-4-1  :( NEW) دستور ايجاد فايل ترسيمى جديد 

زير عمل نماييد:
1- به يكى از روش هاى زير دستور NEW را اجرا 

نماييد:(1)
 دكمه ى  را از نوار ابزار استاندارد كليك كنيد .

  گزينه ى New را از منوى File كليك كنيد.
 كليد Ctrl را نگه داشته و سپس كليد N را 

.(Ctrl+N) فشار دهيد
New   را در خط فرمان تايپ كرده سپس كليد  

Enter رافشار دهيد. 

2- پس از اجراى دستور New ، پنجره ى محاوره اى 
انتخاب الگو (Select template) ظاهر مى شود (شكل 

1- در اين كتاب، معرفى روش هاى مختلف اجراى دستورات اتوكد به منظور اطالع از امكانات اين نرم افزار مى باشد و دانستن همه ى روش هاى اجراى 
دستور ضرورتى ندارد. 

وار
كه

 x y z
مختصات جارى نشانگر ماوس

ت
Dr

شه
غذ

د؟ بايدك شكل 5-12ديدچه

جرا

 را

ليد

اى
كل

شكل 12-6
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acad. كليك نماييد(براى تمرينات اين كتاب ، الگوى
dwt را انتخاب كنيد).

دستور ذخيره كردن فايل نقشه  -12-4-2 
(SAVE/ SAVE AS) : فايل هاى ترسيمى اى كه ايجاد 
نموديد در حافظه ى موقت رايانه موجود است اگر آن 
را ذخيره نكنيد تمام تالش شما براى ايجاد نقشه از بين 
مى رود و بازخوانى مجدد آن ميسر نخواهد بود. براى 
   Save Asيا Save ذخيره ى فايل ايجاد شده از فرمان

استفاده مى شود. 

A(-25,30)

B(40,10)

10

10

X

Y

20 30 40-10-20-30

20

30

40

10 20 30 40-10-20-30 0

سه بعدى دو بعدى   

 open 4-12). شما مى توانيد از بين الگوهاى پيش فرض موجود در ليست، يكى را انتخاب كرده و سپس بر روى دكمه ى



L A
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براى ذخيره كردن فايل نقشه به روش زير 
عمل نماييد: 

 Save 1- به يكى از روش هاى زير دستور
As را اجرا نمائيد.

ابزار  نوار  از  دكمه ى    

استاندارد را كليك كنيد.
 File را از منوى Save As گزينه ى 

كليك نمائيد.
 كليدهاى ميانبر  ctrl + shift + S  يا  ctrl + S را هم زمان فشار دهيد.

save  را در خط فرمان تايپ كرده و دكمه ى Enter را فشار  دهيد.

محاوره اى  پنجره ى   Save As دستور  اجراى  با   -2
Save Drawing As ظاهر مى شود ( شكل 5-12). در اين پنجره اطالعاتى مربوط به آدرس دايركتورى و پوشه ى 

محل ذخيره فايل(Save in)، نام فايل (File name)، نوع فايل (Files of Type) را وارد كرده و سپس روى دكمه ى
 Save كليك نماييد.

 : -12-4-3 (OPEN) دستور اجراى فايل نقشه
اگر قصد داشته باشيد يك فايل موجود در حافظه ى رايانه 
يا از روى ساير حافظه هاى جانبى ( مثل فلش ديسك، 
DVD ،CD ) را اجرا نماييد از طريق دستور Open به 

روش زير عمل نماييد:
1- دستور Open را به يكى از روش هاى زير اجرا 

نماييد:
 دكمه ى از نوار ابزار استاندارد را كليك كنيد.

 گزينه ىOPEN را از منوى File كليك كنيد.
Enter در خط فرمان و فشار دادن دكمه OPEN تايپ 

 كليد ميان بر  Ctrl+O را هم زمان فشار دهيد

2- با اجراى اين دستور، پنجره ى محاوره اى Select File  ظاهر مى شود (شكل 6-12). در اين صفحه ابتدا فايل نقشه 
(كه قبًال با پسوند DWG ذخيره شده  است) را انتخاب كرده و سپس روى دكمه ى OPEN كليك كنيد

-12-5 دستگاه مختصات 
در اتوكد، ترسيم موضوعاتى نظير پاره خط، دايره، مستطيل و ... نيازمند، مشخص بودن موقعيت نقاط خاص مى باشد. به 
عنوان مثال، موقعيت نقاط ابتدا و انتهاى پاره خط، مركز دايره، نقاط ابتدا و انتهاى كمان و ... بايد در صفحه ترسيم مشخص 

باشد. موقعيت نقاط در اتوكد  از طريق دو دستگاه مختصات دكارتى (متعامد) و قطبى مشخص مى شود.    
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دستگاه مختصات دكارتى: 1-5-12- در اين دستگاه مختصات موقعيت هر نقطه در صفحه (دو بعدى) 
با طول و عرض آن نقطه از مبدأ تعيين شده و  به صورتA(x,y) نشان داده مى شود و هر نقطه در فضا (سه بعدى) 
داراى سه مشخصه طول ، عرض و ارتفاع بوده و به صورتA(x,y,z) نشان داده مى شود. شكل روبه رو مختصات 
دكارتى درحالت دو بعدى  و سه بعدى را نشان مى دهد. در اتوكد مختصات دكارتى نقطه را به صورت (x كاما y) وارد 

مى كنند..
مختصات مثال به   AB خط  پاره  موقعيت  روبه رو  شكل  در 

شده  مشخص   B(40،10) نقطه  و   A(-25،30) نقطه 
است. 

ين
مر
در شكل، مختصات دكارتى نقاط E ،D ،C ،B ،A را ت

نسبت به مبدأ مختصات به دست آوريد.

10

10

X

Y

20 30 40-10-20-30

20

30

40

10

20

A

B

C

D

E

 دستگاه مختصات قطبى : در اين سيستم، هر نقطه با فاصله نقطه تا مبدأ مختصات(L) و زاويه 12-5-2- 
بين خط واصل نقطه به مبدأ و جهت مثبت محور طول ها(α) مشخص مى شود. در اتوكد  مختصات قطبى نقطه A را به 

صورت L<α (L مقدار طول و α زاويه) وارد مى كنند.
ــاره مثال پ ــت  موقعي ــه رو  روب شــكل  در 

  A(20<30°) ــه  نقط مختصــات  ــه  ب  AB خــط 

و نقطه انتهايى B(30 < 45°) نسبت به مبدأ مختصات قطبى مشخص شده است. نقطه  A داراى طول 20 و زاويه 30 درجه 
مى باشد و نقطه B داراى طول 30 و زاويه 45 درجه مى باشد.

 مختصات دهى مطلق و نسبى: 3-5-12- در مثال هاى مربوط به مختصات دكارتى و قطبى، موقعيت نقاط 
نسبت به مبدأ مختصات نشان داده شد به اين روش مختصات دهى مطلق گفته مى شود. عالوه براين روش مى توان 

مختصات به  AB خط پاره  وقعيت 
شده 
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ته
نك



نما
رسم

د
نشده
دكمه
جديد

د
اگر قص
نماييد
استاند

مختصات نقاط را به صورت نسبى وارد نمود، در اين روش، مختصات هر نقطه نسبت به نقطه ى قبلى بيان مى شود. يعنى 
هر نقطه براى نقطه بعدى مبدأ مختصات به حساب مى آيد. در اتوكد ، براى وارد كردن مختصات نسبى (دكارتى يا قطبى) 

بايد قبل از مختصات نقطه، عالمت @  را وارد كنيد. (مثل 10,20@  و 30<20@)
 در شكل 7-12 مختصات قطبى نقطه B نسبت به  مبدأ مختصات،(°45<49) و مختصات قطبى مثال

همين نقطه نسبت به نقطه A، (°30<29@) مى باشد.

شكل (8-12- الف) مختصات نقاط را در دستگاه مختصات نسبى دكارتى و شكل (8-12- ب) مختصات همين نقاط 
را در دستگاه مختصات نسبى قطبى (هر نقطه نسبت به نقطه قبلى) نشان مى دهد.

X

Y

15,0

14,14

8,0

17,-10

-45,-31

X

Y

15<0

20<45

8<0

20<-30

15<-145

(الف)
شكل 12-8

(ب)

( 6-12-LINE) ترسيم پاره خط 
پركاربردترين و متداول ترين دستور ترسيمى در اتوكد دستور Line است. براى رسم پاره خط مراحل زير را انجام 

دهيد:

1- دستور Line را اجرا نماييد ( براى اين منظور كافى است يكى از روش هاى زير را عمل نماييد).

دكمه ى   را از نوار ابزار Draw كليك كنيد.
گزينه ى Line از منوى Draw را كليك كنيد. 

در خط فرمان كلمه ى Line يا حرف L را تايپ كرده و كليد Enter  (  ) را فشار دهيد.
Command: Line

1- نقطه ى شروع پاره خط را وارد نماييد. ( از طريق مختصات دكارتى يا قطبى).
  Specify first point:مختصات نقطه ى شروع پاره خط
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2- نقطه ى انتهاى پاره خط را وارد كنيد. ( از طريق مختصات دكارتى يا قطبى).
  Specify next point or [Undo]:مختصات نقطه ى انتهاى پاره خط

3- براى خارج شدن از دستور، كليد Enter يا Esc را فشار دهيد.
 Specify next point or [Undo ]:     يا Esc

در صورتى كه قبل از اتمام دستور Line بخواهيد در امتداد پاره خط اول، پاره خط ديگرى رسم 
ييد، كافى است مختصات نقطه انتهايى پاره خط دوم را وارد كرده سپس كليد Enter را فشار دهيد، براى 

 پاره خط هاى بعدى همين روش را ادامه دهيد.

در صورتى كه در وارد كردن مختصات نقطه ى دوم اشتباهى رخ داده باشد و هنوز از دستور Line خارج 
 ايد و براى اصالح آن، حرف U (مخفف Undo) را تايپ كرده و كليد Enter را فشار دهيد يا بر روى 
ه  از نوار ابزار استاندارد كليك كنيد. با اين عمل نقطه دوم خنثى شده و مى توانيد مجددًا مختصات 

د را  وارد كنيد.

در صورتى كه با دستور Line يا هر دستور ترسيمى ديگر، شكلى كشيده ايد و از دستور خارج شده ايد) 
صد بازگشت به مرحله ى قبل از اجراى آن دستور را داشته باشيد، مى توانيد از دستور Undo استفاده 
د. براى اين منظور U را تايپ كرده و كليد Enter را فشار دهيد، يا بر روى دكمه  از نوار ابزار 

دارد كليك كنيد.

براى وارد كردن مختصات ، به روش هاى زير عمل 
مى شود :

كليك كردن ماوس در ناحيه ى ترسيم
وارد كردن مختصات نقاط از طريق صفحه كليد
وارد كردن مختصات نقاط از طريق كادر شناور

اين روش بيشتر زمانى به كار گرفته مى شود  رسم پاره خط با كليك كردن ماوس در محيط ترسيم:  12-6-1-
كه بخواهيم با استفاده از دستورات كمكى مانند OSNAP (شرح آن در ادامه خواهد آمد) از نقاطى كه قبالً مشخص 

شده است ، پاره خطى رسم نماييم. به مثال زير توجه فرماييد:
براى رسم پاره خط با استفاده  از ماوس، مطابق مراحل زير عمل مى نماييم.مثال

فايل جديدى ايجاد مى كنيم.

ى).
Specify next point or [r Undo[[ ره خخخخط:[

Specify next point or [r Undo[[ ]::    

ته
نك

 هم مى توان به Space bar است. از دكمه Enter به مفهوم، فشار دادن دكمه ى    عالمت
عنوان Enter استفاده كرد.

در وارد كردن دستورات اتوكد، بزرگى يا كوچكى حروف تفاوتى در نتيجه ندارد.

از دستور خارج شده ايد)
استفاده Undo ز دستورo

كمه از نوار ابزار

X

Y
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B
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از روشن بودن گزينه DYN در نوار وضعيت مطمئن مى شويم تا در هنگام اجراى دستور، طول و زاويه جارى 
نشانگر ماوس در پنجره شناور نمايش داده شود.

دستور Line را اجرا مى كنيم.
در يك نقطه از ناحيه ى ترسيم كليك مى كنيم تا موقعيت نقطه اول پاره خط مشخص شود (حالت 1 ). با حركت 
ماوس در جهت دلخواه، امتداد پاره خط پيش نمايش داده مى شود(حالت2). شكل زير امتداد پارخط و كادر شناور 

را نشان مى دهد.

1

2

اشاره گر ماوس را در نقطه اى كه به منظور نقطه انتهايى پاره خط در نظر داريم، كليك مى كنيم تا پاره خط رسم 
شود(حالت3). با تكرار اين عمل چند پاره خط متصل به هم ايجاد مى شود (حالت4).  

3

4

با فشار دادن دكمه Esc  يا Enter  دستور Line  خاتمه مى يابد. 
درانتها فايل ترسيمى را  ذخيره مى نماييم.

A C

B

10

60



نه
ايا
ك ر

كم
به 

ى 
كش

شه 
 نق

م:
ده
واز
ل د

فص

215

 وارد كردن مختصات نقاط از طريق صفحه كليد: 2-6-12- به مثال هاى زير توجه كنيد:
 براى رسم پاره خط  AB با توجه به مشخصات داده شده در شكل 9-12، به ترتيب زير عمل مى كنيم.مثال

مختصات نقطه ى ابتدا و انتهاى پاره خط را تعيين مى كنيم.

:A مختصات دكارتى نقطهA(2,5)
:B مختصات دكارتى نقطهB(5,9) :مطلقB(3,4)  :A نسبت به مبدأ
:B مختصات قطبى نقطه B(10.3<61°) :مطلقB(5<53°)  :A نسبت به مبدأ

فايل جديدى ايجاد مى كنيم.
گزينه DYN از نوار وضعيت را در حالت خاموش (غيرفعال) قرار مى دهيم تا امكان ورود داده از طريق خط فرمان 
فراهم شود (اين وضعيت را در ساير تمرينات و مثال هايى كه مختصات را از طريق خط فرمان وارد مى كنيد، 

رعايت نماييد).
دستور Line را اجرا مى كنيم. 

مختصات نقطه ى ابتداى پاره خط (A) را وارد مى كنيم.

:Aمختصات دكارتى نقطه ىSpecify first point: 2,5  
مختصات نقطه ى انتهاى پاره خط (B) را به يكى از چهار روش زير وارد مى كنيم:

Specify next point or [Undo]: 5,9 سيستم دكارتى به صورت مطلق:
Specify next point or [Undo]: 10.3<61 سيستم قطبى به صورت مطلق:

Specify next point or [Undo]: @3,4 سيستم دكارتى به صورت نسبى:
  Specify next point or [Undo]: @5<53 سيستم قطبى به صورت نسبى:
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مالحظه مى كنيد، بعد از وارد كردن مختصات نقطه ى B، پاره خط AB رسم مى شود و پيغام زير مبنى بر درخواست ورود 
مختصات نقطه ى انتهايى پاره خط بعدى ظاهر مى شود.

Specify next point or [Undo]:

براى خروج از دستور  Line كافى است بر روى 
دكمه ى Esc  يا Enter  فشار دهيم.

Specify next point or [Undo]: 

فايل ترسيمى را ذخيره مى نماييم.

ين
مر
در مثال قبل پاره خط AB را به چهار روش ورود مختصات نقطه ى B، رسم نماييد. آيا تفاوتى ت

در نتيجه مشاهده مى كنيد؟

مثلث متساوى االضالعى به اضالع 10 ميلى متر، رسم مى كنيم.مثال

يك فايل جديد ايجاد مى نماييم. 
دستور  Line را اجرا مى نماييم.

Command: L 

نقطه ى (0و0) را به عنوان رأس A وارد مى نماييم:
LINE Specify first point: 0,0 

مختصات قطبى B را وارد مى نماييم.
Specify next point or [Undo]: 10< 60 

مختصات دكارتى يا قطبى C را وارد مى نماييم.
Specify next point or [Undo]: 10,0  يا
10< 0 

S

 

S

B ورود مختصات نقطه ى B، رسم نماييد. آيا تفاوتى
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پاره خط CA را با فرمان Close رسم مى نماييم.
Specify next point or [Close/Undo]: c 

فايل رسم شده را به نام Test1.dwg در پوشه و درايو مشخص ذخيره مى نماييم.

ين
مر
در مثال باال مثلث ABC را براى شرايطى كه نقطه A به مختصات (20و20) باشد، رسم نماييد.ت

ترسيم مثال باال را با روش هاى ديگر بررسى كرده و انجام دهيد.

ته
نك

 برخى از پيغام هاى مربوط به يك دستور، داراى گزينه يا گزينه هايى درون عالمت [ ] مى باشد، براى فعال كردن
آن الزم است در مقابل آن پيغام، گزينه يا حرف بزرگ آن را تايپ كرده و سپس دكمه Enter را فشار داد تا 
 Line در دستور Specify next point or [Close/Undo]:   عمليات خاص آن گزينه اجرا شود. براى مثال، پيغام

دارى دو گزينه  Close و Undo مى باشد، كه :
Close: با وارد كردن C و فشاردادن كليد   ، انتهاى آخرين پاره خط به ابتداى اولين پاره خط وصل مى شود.

Undo: با وارد كردن حرف U و فشاردادن كليد ، آخرين پاره خط رسم شده را حذف مى كند و شكل 

را به موقعيت قبل از رسم آخرين پاره خط باز مى گرداند، (تكرار اين عمل تا رسيدن به نقطه ابتداى دستور 
امكان پذير است).

مثال

براى رسم مثلث ABC، مطابق شكل 10-12 به صورت زير عمل مى كنيم.
مطابق اطالعات موجود در شكل، مختصات نقاط B ،A و C را به دست مى آوريم. 

يك فايل جديد ايجاد مى نماييم. 
دستور Line را اجرا مى نماييم.

Command: Line 
نقطه ى (2و2) را به عنوان رأس A وارد مى نماييم. 

Specify first point: 2,2



ك رايانه
فصل دوازدهم: نقشه كشى به كم

218

مختصات نقطه ى B را وارد مى نماييم.
Specify next point or [Undo]: 5,1

مختصات قطبى نقطه ى C نسبت به B را وارد مى نماييم.
Specify next point or [Undo]: @5<95

براى وصل كردن نقطه ى انتهاى آخرين پاره خط به اولين نقطه ى پاره 
خط اول (بستن چند ضلعى) به يكى از دو روش زير عمل مى نماييم.

Specify next point or [Close/Undo]: c
يا

Specify next point or [Close/Undo]: 2,2

فايل رسم شده را به نام Test2.dwg در پوشه و درايو مشخص ذخيره مى نماييم.

شكل 11-12 زير نماى روبه روى يك قطعه مى باشد، براى ترسيم آن مطابق دستور العمل زير عمل مى كنيم. 
يك فايل جديد ايجاد مى نماييم.
دستور Line را اجرا مى نماييم.

Command: Line

نقطه ى (0و0) را به عنوان نقطه A وارد مى كنيم.
Specify first point: 0,0     

مختصات نقطه ى B را وارد مى نماييم.
Specify next point or [Undo]: 76,0

مختصات نقطه ى C را وارد مى نماييم.
Specify next point or [Undo]: 76,45

 D چون نقطه ى (مى باشد C نسبت به مبدأ فرضى ،D مختصات نقطه ى) را وارد مى نماييم D مختصات نقطه ى
در سمت چپ محور xها است، طول آن باعالمت منفى وارد شده است.

Specify next point or [Close/Undo]: @-19,0

مختصات نقطه ى E را وارد مى نماييم (مختصات نقطه ى E، نسبت به مبدأ فرضى D مى باشد) چون نقطه E در 
سمت پايين محور yها است، طول آن باعالمت منفى وارد شده است.

Specify next point or [Close/Undo]: @0,-30

مختصات نقطه ى G را وارد مى نماييم.

10
20

10

20

10

A

BC

D

E

F G

H
45

45

45

45
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Specify next point or [Close/Undo]: 0,15

براى بستن چند ضلعى ABCDEG ، حرف C يا كلمه 

Close را وارد كرده و كليد    را فشار مى دهيم.(دستور 

Line خاتمه پيدا مى كند).

Specify next point or [Close/Undo]: c

براى ترسيم FH  و HD، دستور Line را مجدداً اجرا مى كنيم (اگر پس از اتمام يك دستور دكمه   را فشار 
دهيم، همان دستور مجدداً اجرا مى شود).

 Command: Line     يا   Command:   

مختصات نقطه ى F را وارد مى نماييم.
Specify first point: 25,15

مختصات نقطه ى H را وارد مى نماييم.
Specify next point or [Undo]: 41,45

مختصات نقطه ى D را وارد مى نماييم (مختصات نقطه ى D، نسبت به مبدأ فرضى H مى باشد).
Specify next point or [Undo]: @16,0

از دستور Line خارج مى شويم (پايان ترسيم).
Specify next point or [Close/Undo]: 

فايل رسم شده را به نام Test3.dwg در پوشه و درايو 
مشخص ذخيره مى نماييم.

براى رسم شكل روبه رو، مطابق دستور العمل زير عمل 
مى كنيم.

در ترسيم اين شكل از هر دو مختصات قطبى و دكارتى در حالت نسبى استفاده شده است و همان گونه كه مى دانيد، 
زاويه ها نسبت به خط افق بوده كه در جهت حركت عقربه هاى ساعت منفى و در خالف جهت آن مثبت است.

يك فايل جديد ايجاد مى كنيم.
دستور Line را اجرا مى كنيم.

Command: line

Specif ne t point or [r Close/e Undo] c

طول

زاويه
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نقطه ى (15و15) را به عنوان نقطه ى A (نقطه ى 
شروع) وارد مى كنيم.

Specify first point: 15,15

مختصات قطبى نقطه ى B را نسبت به مبدأ فرضى 
A وارد مى كنيم ( زاويه خط AB با محور افق 135 

درجه است). 
Specify next point or [Undo]: @20<135

مختصات قطبى نقطه ى C را نسبت به مبدأ فرضى 
B وارد مى كنيم (خط BC افقى است).

Specify next point or [Undo]: @-10<0

مختصات قطبى نقطه ى D را نسبت به مبدأ فرضى 
C وارد مى كنيم. 

Specify next point or [Close/Undo]: @20<225

مختصات دكارتى نقطه ى E را نسبت به مبدأ 
فرضى D وارد مى كنيم.

Specify next point or [Close/Undo]: @0,-

10

مختصات قطبى نقطه ى F را نسبت به مبدأ فرضى 
E وارد مى كنيم ( زاويه خطEF با محور افق در 
جهت حركت عقربه هاى ساعت 45- درجه است 

براى اين حالت نيز مى توان زاويه را 315 درجه وارد كرد)
Specify next point or [Close/Undo]: @20<-45

مختصات دكارتى نقطه ى G را نسبت به مبدأ فرضى F وارد مى كنيم.
Specify next point or [Close/Undo]: @10,0

مختصات قطبى نقطه ى H را نسبت به مبدأ فرضى G وارد مى كنيم. 
Specify next point or [Close/Undo]: @20<45

با اجراى گزينه Close، شكل كامل مى شود.
Specify next point or [Close/Undo]: c

فايل رسم شده را به نام Test4.dwg در پوشه و درايو مشخص ذخيره مى كنيم. 

وارد كردن مختصات نقاط از طريق كادر شناور: 3-6-12- درمثال هاى قبل  براى وارد كردن دستورات 
و مختصات نقاط از خط فرمان  :  استفاده كرديم. براى اين منظور ويژگى كمكى Dynamic در نوار وضعيت خاموش 


