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هدف های رفتاری :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فراگيرنده انتظار می رود بتواند:
1- فعاليت عملی 8-1 )پياده کردن طرح( را به درستی انجام دهد.

از گونيای مساحی( را  با استفاده  2- فعاليت عملی 8-2 )پياده کردن قوس ساده 
به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه ی این فصل از فراگيرنده انتظار می رود با مطالب زیر آشنا باشد:
1- آشنایی با فصل هشتم کتاب های »مّساحی« و »کارگاه محاسبه و ترسيم)1(«
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فعالیت های عملی فصل هشتم در یک نگاه:

 فعاليت عملی 8-1      پياده کردن طرح

فعاليت عملی 8-2      پياده کردن قوس ساده با استفاده از گونيای مساحی
⇓

نکته ها:

کسی که اخالق حرفه ای رارعایت می کند:
1- درصورت داشتن توانایی مسئوليت را می پذیرد.
2-دارای وجدان کاری، تعهد و بهره وری می باشد.

3-رازدار و امانت دار تشکيالت وسامانه فعاليت ها است.
4-درمصرف بهينه ومطلوب زمان دقت دارد.

5- دراستفاده ازتجهيزات وامکانات نهایت صرفه جویی ومراقبت را به 
عمل می آورد.

5-درحفظ اموال عمومی، حقوق اجتماعی وامنيت ملی تالش می کند.
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 فعاليت عملی8-1  پياده کردن طرح 
- طرح زیر را به روش خط هادی یا تقاطع دو طول )با راهنمایی معلم خود( در حياط 

هنرستان پياده کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمایی )روش حل به روش خط هادی با ذکر یک مثال(:
در این روش از خط هادی به عنوان محور x ها و از خطوط قائم بر آن به عنوان محور 
y ها استفاده می کنيم. بخش اول کار که مربوط به پياده کردن خط هادی است تا حدودی 
مشابه روش برداشت، با خط هادی است؛ با این تفاوت که هنگام برداشت، انتخاب و ایجاد 
خط هادی تا حدودی اختياری است، اما در هنگام پياده کردن خط هادی-در صورتی که نقاط 

آن درروی زمين معين نباشد- ابتدا باید این نقطه ها را از روی نقشه پياده کرد؛ 
برای مثال اگر فقط یک نقطه ی خط هادی مشخص باشد و زاویه ی این خط با شمال 
جغرافيایی با یک امتداد معلوم دیگر نيز معين باشد، به روش پياده کردن امتداد که پيش از 
این آموختيد، ابتدا خط هادی را پياده می کنيم. )در این جا این کار انجام شده فرض می شود 
زیرا پيش از این، آن را فرا گرفته و تمرین کرده اید(. سپس فرض بر این است که خط هادی 
بر روی زمين وجود دارد و ما می خواهيم یک نقطه ی مشخصی را نسبت به این خط هادی بر 

روی زمين پياده کنيم.

شكل 8 - 1
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در )شکل 8-2( جدول برداشت را مشاهده می کنيد.

فرض کنيد می خواهيم نقطه ی p1 را نسبت به محور AB پياده کنيم. برای این کار کافی 
است بر روی امتداد AB، ابتدا طول x( 11/52 نقطه ی p1( را جدا کنيم تا به نقطه ی H1 برسيم؛ 
سپس با استقرار بر روی نقطه ی H1به وسيله ی گونيای مساحی، برروی عمود بر AB در نقطه ی 

H1 به اندازه ی 18/25 متر )y نقطه ی p1 ( جدا کنيم تا به نقطه ی P1 برسيم.

به این ترتيب، نقطه ی P1 در زمين پياده می شود. برای پياده کردن نقطه ی P2 باید به 
 ) p2 نقطه ی y( و به اندازه ی 42/38 متر AB روی محور ) p2 نقطه ی x( اندازه ی 19/64 متر

روی عمود بر AB در نقطه ی H2 جدا کنيم.
برای سایر نقاط نيز به همين ترتيب عمل می کنيم.

شكل 8 - 2 . جدول برداشت به روش خط هادی
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فعاليت عملی 8-2 پياده کردن قوس ساده با استفاده از گونيای مساحی 

- یک نيم دایره یا دایره ای با شعاع مشخص را روی زمين پياده کنيد.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش  نویسی از فعاليت انجام شده به صورت کتبی 

به معلم خود ارائه کنيد.

راهنمایی1:
می باشد.  معلوم  آن  که شعاع  است  دایره  یک  کمان  از  بخشی  ساده  قوس  از  منظور 
در این جا حالت ساده ای را در نظر می گيریم که قطر یک دایره بر روی زمين معلوم است؛ 
می خواهيم نيم دایره یا دایره ای مربوط به این قطر را بر روی زمين پياده نمایيم. در صورتی که 
شعاع این دایره آن قدر کوچک باشد که بتوانيم با نوار اندازه گيری کمان آن را پياده کنيم، کار 
به سادگی صورت می گيرد، اما هنگامی که مرکز این دایره در دسترس نباشد یا استقرار ناپذیر 
باشد دیگر نمی توانيم یک سر نوار اندازه گيری را در مرکز دایره نگاه داشته سر دیگر آن را 
بکشيم تا کاماًل صاف و افقی بشود و آن گاه با چرخش پيرامون مرکز، کمان این دایره را بر 
روی زمين پياده کنيم. همچنين اگر شعاع این دایره بزرگ تر از طول نوار اندازه گيری ما باشد 

باز هم نمی توانيم با نوار اندازه گيری، به طور مستقيم، قوس این دایره را پياده کنيم.
در این حالت، ساده ترین راه، استفاده از گونيای مساحی است. در )شکل 8-3( نقاط 
A و B دو سر قطر یک دایره هستند که می خواهيم نيم دایره ی مربوط به آن ها را بر روی زمين 

پياده نمایيم.
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می دانيم که اگر از هر نقطه روی محيط دایره به دو سر قطر آن دو خط وصل کنيم 
زاویه ی محاطی ترسيم شده برابر90 درجه خواهد بود، زیرا هر زاویه ی محاطی برابر نصف 
کمان مقابل به خود است و نصف 180 درجه می شود 90 درجه )کمان مقابل به همه ی این 
زوایا یک نيم دایره است( و عکس این مطلب نيز صادق می باشد؛ یعنی، اگر از یک نقطه به دو 
سر یک پاره خط وصل کنيم به طوری که زاویه ی حاصل 90 درجه باشد، آن گاه آن نقطه بر 

روی دایره ای قرار دارد که دو نقطه ی مذکور دو سر قطر آن دایره هستند.

شكل 8 - 3 . نیم دایره
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راهنمایی2 )روش کار پیاده کردن قوس دایره به کمک گونیای مّساحی(:
1- در دو سر قطر این دایره )نقاط A و B( یک ژالن مستقر می کنيم.

2- در اطراف این پاره خط، در نقطه ای که حدس می زنيم نزدیک به دایره ی مورد نظر 
می باشد، با یک گونيای مساحی که به آن یک شاقول آویزان کرده ایم، چنان حرکت می کنيم 
که تصویر یک ژالن بر امتداد ژالن دیگر منطبق گردد )روش کار در فصل پنجم شرح داده 

شده است(.
3- بسته به دقت مورد نظر در فاصله ای مناسب از نقطه ی اول، برای پيدا کردن نقطه ی 
دوم اقدام می کنيم؛یعنی اگر می خواهيم دقت پياده کردن این قوس دایره بيشتر باشد نقطه ی 

دوم را نزدیک به نقطه ی اول پياده می کنيم تا قوس دایره دارای شکستگی کمتری باشد.

شكل 8 - 4 . پیاده کردن نیم دایره با گونیای مّساحی


