
  ۱۱۶  

ـ   ۸    ــ اندازه گذاری ۱ ـ
اندازه گذاری عبارت است از معرفی ابعاد جسم با يک 
ميلی متر  مکانيک،  صنعت  در  معمول  يکای  استاندارد.  يکای 

است. 
شکل  می کنيم،  درک  نقشه  يک  از  ما  که  چيزی  نخستين 
ساختمانی قطعه است ولی اين دريافت ها برای ساخت کافی نيست 
زيرا اندازه های هر جزء بايد با دقت مناسب برای سازنده مشخص 

شود. اندازه گذاری کاری دقيق است. 

ـ   ۸    ــ اجزای اندازه ۲ ـ
ـ  ۸  توجه کنيد.  به شکل ۱ ـ

ــ شماره ی ۱ خط اندازه است. 
ــ شماره ی ۲ مقدار اندازه است، که هميشه برحسب ميلی متر 

خواهد بود. 
ــ شماره ی ۳ پيکان يافلش است، که دو سر اندازه را نشان 

می دهد. 
ــ شماره ی ۴ رابط اندازه است. 

فصل هشتم

اندازه گذاری1
بخش اّول

هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:
۱ــ اندازه گذاری و لزوم آن را بيان کند. 

۲ ــ اصول اندازه گذاری را توضيح دهد. 
۳ ــ اندازه گذاری های ساده را انجام دهد. 

۴ ــ اندازه ی حرف و شماره ی استاندارد را بيان کند. 
۵  ــ حرف و عدد استاندارد را بنويسد. 

dimentioning :۱ ــ اندازه گذاری
شکل ۱ ــ ۸ ــ اجزای اندازه



  ۱۱۷  

ــ شماره ی ۵، اضافه ی رابط است. 
از  شماره ها،  نوشتن  و  رابط  خط  اندازه،  خط  رسم  برای 
خط نازک استفاده می شود. بلندی شماره ده برابر پهنای خط نازک 
است. برای نمونه اگر پهنای خط اصلی نقشه ۰/۵ باشد، پهنای خط 

نازک ۰/۲۵ و در نتيجه بلندی شماره ۲/۵ خواهد شد. 
ـ بلندی فلش با بلندی شماره مساوی است؛  ۱ ــ۲ ــ   ۸ ـ 

يعنی ده برابر پهنای خط نازک (شکل ۲ ــ ۸). 

فلش  گونه های  ۳ ــ  ۸ ،  شکل  فلش:  انواع  ـ ۸    ــ  ۲ ــ۲ ـ
پيش نهادی ايزو را معرفی می کند. 

شکل ۳ــ ۸ ــ گونه های فلششکل ۲ــ ۸ ــ اجزاء فلش

زاويه ی فلش را حدود ۱۵ درجه تا ۳۰ درجه در نظر می گيريم؛ 
.٣٠º > α >١٥º زاويه ی فلش باشد داريم α يعنی اگر

در جدول ۱ ــ    ۸ اندازه های دقيق فلش ديده می شود. هر مربع 
نماينده ی پهنای خط نازک می باشد. معموًال از مورد اول در نقشه 

جدول ۱ــ ۸ ــ اندازه ها به نسبت خط نازک داده شده است.

برای اندازه گذاری نهايی روی نقشه ی اصلی

در اندازه گذاری نهايی و دستی

در نقشه های دستی و مقدماتی  

در نقشه های دستی و مقدماتی

در نقشه های ساختمان  

در نقشه های ساختمان 
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استفاده می شود. از خط تيره ی مورّب و نقطه هم در نقشه کشی 
ساختمان استفاده می کنند. 

ـ    ۸     ــ اصول اندازه گذاری ۳ ـ
توجه به نکته های زير ما را در اندازه گذاری درست راهنمايی 

ـ    ٨ را در نظر بگيريد.  می کند. شکل ۴ ـ

اگر خط پهن در اين نقشه ۰/۵ باشد: 
ــ کوشش می شود که اندازه ها در بهترين جاها گذاشته شوند.
تصوير  اطراف  در  اندازه ها  که  می شود  کوشش  بيش تر  ــ 

نوشته شوند. 
ــ برای اندازه ی کم تر از ۷، فلش در بيرون زده می شود. 

ــ ميان دو اندازه ی کوچک کنار هم، که بايد فلش آن ها از 

شکل ۴ــ ۸ ــ پايه، چدن ــ نمونه ای از اندازه گذاری
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بيرون زده شود، يک نقطه ی توپر می گذاريم.
ــ هيچ اندازه ای نبايد تکرار شود.  

ــ هيچ اندازه ای نبايد کم باشد. 
ــ اندازه های افقی در وسط خط اندازه و باالی آن نوشته 

می شوند. 
نوشته  اندازه  خط  چپ  سمت  در  عمودی  اندازه های  ــ 

می شوند، به گونه ای که از سمت راست خوانده شوند. 
و  می باشد   ۷/۵ اصلی  خط  تا  اندازه  خط  فاصله ی  ـ  ـ

همين طور فاصله ی خط های اندازه ی پشت سرهم. 
ــ خط رابط بايد حدود يک ميلی متر بعد از فلش ادامه يابد. 
ــ اندازه ی کوچک تر قبل از اندازه ی بزرگ تر داده می شود 
زيرا خط اندازه نبايد با خط رابط قطع شود. پس خط رابط هرگز 

نبايد خط اندازه را قطع کند. 

ــ خط اندازه می تواند، خط اندازه را قطع کند. 
ــ فلش می تواند به خط اصلی هم تکيه کند. 

فلش  پس  است،  نقشه  خط های  از  يکی  هم  خط چين  ــ 
می تواند در صورت نياز به آن هم تکيه کند.

ــ يک اندازه مانند L را مکانی و يک اندازه مانند S را بعدی 
می گويند. البته S يا L هيچ وقت نوشته نمی شود.

اينک به نمونه ای ديگر توجه کنيد (شکل ۵  ــ  ۸ ).
است.  شده  اندازه گذاری  ديگری  جزئيات  شکل  اين  در 

دايره، کمان و زاويه از آن جمله اند. 
ــ  برای نمايش شعاع، هميشه از حرف R استفاده می شود. 
∅ استفاده می شود.  ــ برای نمايش قطر هميشه از عالمت 
ــ برای مربع هم نشانه  ی  را به کار می بريم. شکل ۶  ــ   ۸، 

اندازه ی درست عالمت ها را می دهد. 

شکل ۵ ــ ۸ ــ صفحه شابلون، نمونه ای از اندازه گذاری

شکل ۶ ــ ۸ ــ خط ترسيم، خط نازک است.
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قطعه،  يک  طول  اگر  شکستگی:  خط  ۸  ــ  ـ   ۱ ــ۳ ـ
خط  با  می توان  باشد،  زياد  است،  يک نواخت  شکل  دارای  که 

شکستگی آن را کوتاه تر رسم کرد ولی اندازه درست نوشته می شود 
(شکل ۷ ــ ۸). 

ديده می شود که خط شکستگی را می توان به دو صورت 
رسم کرد.

شود (شکل  رهـا  نـاتمام  است  ممکن  انـدازه  سر  يـک  ــ 
۸    ــ  ۸).

اين کار در صورتی انجام می شود که اطمينان داشته باشيم 
اشتباهی پيش نمی آيد. 

۹ ــ  ۸     شکل  در  پله ای:  اندازه گذاری  ـ  ۸  ــ  ۲ــ۳ ـ
اندازه گذاری پله ای ديده می شود. 

شکل ۷ــ ۸ ــ ميله ی فوالدی، استفاده از شکستگی با خط نازک

شکل ۸ ــ ۸ ــ خط اندازه ی ناقص

شکل ۹ــ ۸ ــ اندازه گذاری پله ای
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ـ  ۸     ــ اندازه گذاری زنجيری: در شکل ۱۰ ــ  ۸  ۳ ــ۳ ـ
اندازه گذاری زنجيری ديده می شود. 

به طور معمول اندازه گذاری پله ای بيش تر توصيه می شود. 
ــ برای نمايش قطرها در تمام نقشه، می توان از روش شکل 

ـ   ۸ هم  استفاده کرد.  ۱۱ ـ
ــ روشن است که امتداد خط اشاره يا اندازه بايد از مرکز 

دايره بگذرد.

مطابق  شيب،  اندازه گذاری  شيب:  ۸      ــ  ـ    ۴ ــ۳ ـ
شکل ۱۲aــ ۸  انجام می شود. در حالت b، همه ی موارد ديده 

می شود. 

توجه شود که در هر حال بايد خط اندازه با کم تر از ۹۰ 
خوانده  درست  اندازه  تا  آيد،  در  افقی  حالت  به  گردش  درجه 

شود. 

شکل ۱۰ــ ۸ ــ اندازه گذاری زنجيره ای

شکل ۱۱ــ ۸ ــ روش دوم نمايش قطر

شکل ۱۲ــ ۸ ــ اندازه گذاری روی شيب
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ـ  ۸  ــ کمان: اندازه گذاری کمان ها در شرايط  ۵ ــ۳ ـ
گوناگون در شکل ۱۳ ــ   ۸  داده شده است. 

ـ  ۸   ــ حرف و شماره ۴  ـ
برای آن که بتوانيم اندازه گذاری و نوشتن حروف را به 

درستی انجام دهيم نياز است به جدول ۲ ــ     ۸ توجه کنيم. 
داده  بلندی   ۸ با  حرف ها  و  شماره ها  جدول  اين  در 
شده اند. پهنای قلم نوشتن هم معلوم است. برای نمونه اعداد 
۱۴ــ   ۸  شکل  شود.  نوشته   ۰/۲۵ قلم  با  بايد   ۲/۵ بلندی  با 

جزئيات دقيق تری را می دهد. 

h  بلندی حرف يا شماره  ١/٨  ۲/۵  ۳/۵  ۵  ۷  ۱۰  ۱۴  ۲۰  
c  بلندی حرف کوتاه ــ  ــ   ۲/۵  ۳/۵  ۵  ۷  ۱۰  ۱/۴  

d  پهنای خط  ۰/۱۸  ۰/۲۵  ۰/۳۵  ۰/۵  ۰/۷  ۱  ۱/۴  ۲  
a  کم ترين فاصله ــ   ۰/۵  ۰/۷  ۱  ۱/۴  ۲  ۲/۸  ۴  

b  کم ترين فاصله ی دو خط ــ   ۴  ۵/۷  ۸  ۱۱/۴  ۱۶  ۲۲/۸  ۳۲  
e  کم ترين فاصله ی دو کلمه ــ   ۱/۵  ۲/۱  ۳  ۴/۲  ۶  ۸/۴  ۱۲  

ـ    ۸ جدول ۲ ـ

شکل ۱۳ــ ۸ ــ اندازه گذاری کمان

شکل ۱۴ــ ۸ ــ جزئيات نوشتاری
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جدول های ۳ ــ   ۸  و ۴  ــ  ۸ چگونگی درست نوشتن حرف 
و شماره را بهتر معرفی می کند. 

ديده می شود که شماره و حرف بايد در نهايت سادگی نوشته 

ـ     ۸ ــ اعداد و حروف بزرگ و کوچک مايل و نسبت اندازه ای آن ها. خط نوشتن، خط نازک است. جدول ۳ـ

جدول ۴ــ ۸ ــ اعداد و حروف بزرگ و کوچک عمودی و اعداد و نسبت اندازه ی آن ها ــ خط نوشتن نازک

شود. حرف ها و عددها در دو حالت مايل، با زاويه ی ۷۵ درجه و 
عمودی، که معموًال مورد استفاده است، داده شده  اند. دقت در 

اندازه ها ما را در درست نوشتن ياری می کند. 



  ۱۲۴  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ واحد معمول در نقشه های مکانيک ميلی متر است. 
۲ ــ تمام اجزای اندازه گذاری با توجه به پهنای خط اصلی تعيين می شوند، مانند بلندی حرف و شماره، فاصله ی 

خط اندازه، طول فلش و … . 
۳ ــ اندازه های افقی در وسط خط اندازه و باالی آن نوشته می شوند. 

۴ ــ اندازه ی عمودی در سمت چپ خط نوشته می شود به گونه ای که از سمت راست خوانده شود. 
۵ ــ خط اندازه نبايد به وسيله ی خط رابط بريده شود. 
۶ ــ حرف و شماره بايد در نهايت سادگی نوشته شود. 

                       خودآزمايی 

۱ ــ اندازه گذاری و نياز به آن را بيان کنيد. 
۲ ــ با رسم شکل اجزای اندازه را توضيح دهيد. 

۳ ــ اصوًال مشخصات اجزای اندازه چگونه تعيين می شود؟ 
۴ ــ برای خط اصلی ۰/۵، بلندی شماره و فلش چيست؟ 

۵ ــ برای خط اصلی ۰/۵، رسم فلش برای اندازه ی ۷ و بيش تر از آن چگونه است؟ 
۶ ــ برای شناساندن شعاع، قطر و مربع چه نشانه هايی را به کار می بريد؟ 

۷ ــ با رسم شکل چگونگی استفاده از خط شکستگی را توضيح دهيد. 
۸  ــ در مورد اندازه گذاری پله ای توضيح دهيد. 

۹ ــ در مورد اندازه گذاری زنجيری توضيح دهيد (با رسم شکل).
۱۰ ــ يک شيب چگونه اندازه گذاری می شود؟ (با رسم شکل) 

۱۱ ــ با رسم شکل چگونگی اندازه گذاری کمان ها را توضيح دهيد. 

            ارزش يابی عملی
ـ روی يک برگ کاغذ A۴، شش رديف خط موازی به فاصله ی تقريبی ۲/۵ تا ۳، مطابق شکل ۱۵ ــ ۸ ،  رسم  ۱ـ 
کنيد. آن گاه حروف الفبا را سه بار و با دقت، مانند نمونه ی داده شده، بنويسيد. (بهتر است برگه ی موجود را کپی کنيد 

و سپس روی آن تمرين نماييد).
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شکل ۱۵ــ ۸ ــ تمرين برای حروف

۲ ــ پس از رسم شکل ۱۶ ــ  ۸ ، اعداد را دست کم، ۱۲ بار در رديف ها و با دقت، بنويسيد. 

شکل ۱۶ــ ۸ ــ تمرين برای اعداد

۳ ــ پس از رسم شکل ۱۷ ــ   ۸، با استفاده از يک لبه ی گونيا، موارد نمونه را با راهنمايی استاد، شش بار بنويسيد، 
می توان مطالب ديگری را هم نوشت. 

اين يک تمرين مناسب برای بهتر نوشتن در جدول است. 

شکل ۱۷ــ ۸ ــ تمرين برای نوشتن
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۴ ــ ابتدا چند خط موازی به فاصله تقريبی ۳۰ رسم کنيد. بين آن ها خط اندازه قرار دهيد (شکل ۱۸ ــ  ۸). 

شکل ۱۸ــ ۸ ــ تمرين رسم درست فلش

اکنون در سر هر خط يک فلش، که طول آن حدود ۲/۵ تا ۳ است، بگذاريد. فلش ها، مانند فلش شماره ی  ۱، 
در متن اند. 

کارهای انجام شده، تنها پس از تأييد استاد، قابل قبول خواهند بود. 
۵ ــ شکل های ۳ ــ   ۸ تا ۱۳ ــ   ۸ متن را دوباره و با دقت روی کاغذ A۴  رسم کنيد. 

قواعد،  و  اصول  کليه ی  رعايت  با  بوديد،  کرده  رسم  هفتم  فصل  در  که  را،  ۶۲ ــ۷  تا  ۴۹ ــ۷  شکل های  ۶ ــ 
اندازه گذاری کنيد۱. هر تمرين می بايست بعد از تأييد درستی تمرين قبل توسط استاد، شروع شود.

۷ ــ نماهای موجود در شکل ۱۹ ــ   ۸ را رسم و اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۱۹ــ ۸ 
جنس: فوالد             نام: قالب     رسم دوباره ی نماها با اندازه گذاری

۱ ــ اندازه گذاری خارج از اصول و قواعد، به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. 
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بودن  کافی  می توانيم  چگونه  کنيد۱.  اندازه گذاری  را  آن  ۲۰ ــ   ۸  شکل  در  موجود  نماهای  ترسيم  از  پس  ۸ ــ 
اندازه ها را بررسی کنيم؟ 

۱ ــ می توان برای پرسش های ۸ و ۹ و ۱۰، شکل آن ها را قبًال کپی کرد و روی آن ها اندازه گذاری نمود. 

شکل ۲۰ــ ۸ 
جنس: آلومينيم                           نام: محفظه                         رسم دو نمای موجود و اندازه گذاری
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۹ ــ پس از رسم شکل ۲۱ ــ ۸، طبق اندازه های موجود، آن را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۱ــ ۸
جنس: آلومينيم                                نام: پايه                              رسم نماها با اندازه گذاری



  ۱۲۹  

۱۰ ــ شکل ۲۲ ــ  ۸ را اندازه گذاری کنيد. 

شکل ۲۲ــ ۸
نام: مدل                           اندازه گذاری کامل

                     تحقيق كنيد

۱ ــ اگر خط پهن نقشه ٠/٧ باشد، فاصله ی خط اندازه، بلندی شماره و فلش چيست؟ 
۲ ــ چگونه می توان تشخيص داد که اندازه ای در نقشه کم است؟ 
۳ ــ برتری اندازه گذاری پله ای بر اندازه گذاری زنجيری چيست؟ 



  ۱۳۰  

فصل نهم

مقياس 1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تشابه۲ بين دو شکل را بيان کند. 
۲ ــ نسبت تشابه را طبق استاندارد بيان کند. 

۳ ــ مقياس را تعريف کند.
۴ ــ داليل استفاده از مقياس را بيان کند. 

۵ ــ  مقياس های استاندارد را شرح دهد. 
۶ ــ نقشه را با مقياس های استاندارد رسم کند. 

ـ  ۹ــ تشابه ۱  ـ
اندازه  نظر  از  گرچه  شکل ها،  کنيد.  توجه  ۱ ــ۹  شکل  به 
ديگر  عبارت  به  دارند.  شباهت  هم  به  کامًال  ولی  نيستند  مساوی 

می گوييم آن ها متشابه هستند. 

از نظر علمی، هرگاه در دو شکل زاويه ها مساوی و ضلع ها 
متشابه اند.  آن ها  می گوييم  باشند،  شده  کوچک   نسبت  يک  به 
پس در دو شکل متشابه ، زاويه ها برابر و اندازه ها به يک نسبت 

را  متشابه  شکل های  ۲ ــ۹،  شکل  شده اند.  بزرگ  يا  کوچک 
نشان می دهد. 

شکل ۱ــ۹ــ همسانی يا تشابه

 massstab آلمانی ،echelle در فرانسه ،Scale :۱ ــ مقياس
similarity :۲ ــ تشابه، همسانی



  ۱۳۱  

شکل ۲ــ۹ــ تشابه شکل های هندسی

به صورت هندسی اجزای نظير به نظير طولی در دو شکل 
را  مطلب  اين  ۳ ــ۹  شکل  مساوی اند.  نسبت  دارای  متشابه، 

روشن می کند. 

شکل ۳ــ۹ــ تشابه هندسی

زاويه های دو مثلث مساوی است. پس آن ها متشابه اند و 
A است.  B′ ′ AB بر  نسبت تشابه مثل نسبت 

شکل ۴ــ۹ــ آالچيق

به دو نقشه ی داده شده در شکل ۴ ــ۹ توجه کنيد. 



  ۱۳۲  

آن ها هم متشابه اند. در اين شکل چند نکته جالب است: 
ــ هر دو نقشه يک مفهوم را می رسانند و اطالعات آن ها 

مشابه  است. 
طول  تفاوت  وجود  با  شکل،  دو  هر  در  اندازه   اعداد  ــ 
ترسيمی، برابر است. معموًال کوشش می شود که نقشه ی هر قطعه 
را به اندازه ی خودش رسم کنند ولی به داليل زير هميشه نمی توان 

اين کار را انجام داد.

ــ قطعه خيلی بزرگ است، به گونه ای که روی کاغذهای 
معمولی جا نمی شود. 

ــ قطعه خيلی کوچک است، به طوری که نقشه ی ترسيمی 
مفهوم نيست. 

ــ کاغذی که در نظر می گيريم کوچک است. 
به اين ترتيب، مجبور خواهيم بود، گاهی نقشه را کوچک تر 

از اندازه ی اصلی آن رسم کنيم (شکل ۵ ــ۹). 

شکل ۵ ــ۹ــ ميز نوشتن چوبی

يا نقشه را بزرگ تر از اندازه ی اصلی ترسيم نماييم (شکل ۶ ــ۹).

شکل ۶ ــ۹ــ کليد برنزی

آيا می توانيم شکل را به هر اندازه که بخواهيم کوچک يا 
بزرگ کنيم؟ پاسخ منفی است، زيرا نسبت های تشابه در استاندارد 

تعريف شده است و به آن «مقياس» می گويند. 



  ۱۳۳  

ـ  ۹ــ مقياس ۲ ـ
مقياس عبارت  است از نسبت اندازه ی ترسيمی به اندازه ی 

حقيقی؛ يعنی 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ =     مقياس                                اندازه ی تصويری              
                                  اندازه ی حقيقی               

می توان مقياس را با عالمت اختصاری Sc۰ معرفی کرد. 
مقياس های کاهشی يا افزايشی طبق نمودار ۱ ــ۹ است، که 

به وسيله ی استاندارد معين شده است. 

مقياس نامحدود است ولی آن چه در نمودار معرفی شده در 
صنعت مکانيک کاربرد بيش تری دارد۱.

توجه به چند نکته الزم است: 
۱ــ اگر اندازه ی نقشه ای را، که با مقياس ۱:۱ رسم شده 

است، دو بار نصف کنيم مقياس نقشه ۱:۲ می شود.
ــ با دو برابر کردن اندازه ی کاغذ، مقياس دو برابر نمی شود. 
چرا؟ در شکل ۷ ــ۹ سه قطعه ی صنعتی، به کمک مقياس مناسب 

برای هر کدام، در کنار هم ديده می شوند. 

۱ ــ برای مثال در صنعت ساختمان معموًال مقياس ها از ۱:۲۰ و کم تر ادامه می يابد. 

نمودار ۱ــ۹

شکل ۷ــ۹ــ a، ليوان بلور ــ b، پيچ فوالدی ــ c، قلم راپيد

مقياس واحد
۱:۱

بزرگ کردن کوچک کردن   
۲:۱  ۱:۲  
۲/۵:۱  ۱:۲/۵  
۵:۱  ۱:۵  
۱۰:۱  ۱:۱۰  
۲۰:۱  ۱:۲۰  



  ۱۳۴  

ـ  ۹ــ بزرگ نمايی۱ ۳ ـ
بخش کوچکی از يک نقشه است که با مقياس 
درستی  به  يا  نمی شود و  مشخص  خوبی  به  موجود 

نمی توان آن را اندازه گذاری کرد (شکل ۸  ــ۹). 
مورد نظر،  قسمت  مشکل،  اين  حل  برای 
می شود  نام گذاری  و  مشخص  نازک،  دايره  يک  با 

(شکل ۹ ــ۹).

۱ ــ ريز، جزء detail، که در اين مورد بزرگ نمايی مناسب است. 

شکل ۹ــ۹ــ ديتايل يا بزرگ نمايیشکل ۸ ــ۹ــ راپيد

بزرگ نمايی

سپس دايره به مقياس مناسبی بزرگ می شود. روی نقشه ی 
به  کرد.  هم  گذاری  اندازه  می توان  ديتايل)  (يا  شده  بزرگ  جزيی 

چند نکته توجه کنيد: 
ــ جای رسم ديتايل دل خواه است. در سطح کاغذ جای 

مناسبی برای آن در نظر می گيريم. 
ــ دايره ی نازک شامل موارد و جزئيات موجود در دايره ی 

کوچک است. 
ــ نام و مقياس ديتايل در کنار آن نوشته می شود. 

رسم  هم  دل خواه  مقياس  با  را  جزئی  نقشه ی  گاهی  ــ 
می کنند. در اين صورت بايد نوشته شود، «مقياس دل خواه»

ــ تعداد ديتايل در يک نقشه محدود نيست. 
شکل ۱۰ ــ۹ نمونه ی ديگری را نشان می دهد. 

شکل ۱۰ــ۹ــ a، پيچ ــ b، بزرگ نمايی ــ c، بزرگ نمايی دندانه

بزرگ نمايی بزرگ نمايی



  ۱۳۵  

شکل اصلی

شکل ترسيمی

همواره

ـ  ۹ــ مشابه نگار۱ ۴ ـ
بنابراين به  ابزاری است برای شکلی مشابه با شکل ديگر 
کمک آن می توان شکلی را مساوی با شکل ديگر، کوچک تر يا 

بزرگ تر از آن رسم نمود (شکل ۱۱ ــ۹).
خاصيت  براساس  وسيله  اين  است.  ساده  آن  با  کار 
متوازی االضالع کار می کند. نقطه ی A روی صفحه ثابت است. 
دارد۲.  قرار   F در  مدادی  نوک  يک  و   E در  سوزنی  نوک  يک 
سوزن E را با دست روی خط های شکل حرکت می دهيم و نوک 
F شکل جديد را برای ما رسم می کند. B و C و D و F حالت 

مفصلی قابل چرخش دارند. 

 D مفصل های  جای  می توان  و  هستند  مدرّج   CE و   AC

و B را تغيير داد. در نتيجه  اندازه ی شکل رسم شده هم عوض 
می شود. 

شکل  می توانند  آن ها  دارند،  بسيار  انواع  پانتوگراف ها 
کنند، البته با  ترسيمی را به کلی متفاوت با شکل اصلی هم رسم 
قوانين و شرايطی ويژه، اين وسيله بيش تر مناسب شکل های هنری 

است. در دستگاه های صنعتی هم از آن استفاده می شود. 

۱ ــ مشابه نگار: Pantograph که به آن، نقشه سواد کن، هم گفته اند. 
۲ ــ می توان برای بزرگ کردن شکل، جای سوزن و مداد را عوض کرد. در شرايط باال، شکل کوچک تر از شکل اصلی رسم می شود. 

شکل ۱۱ــ۹ــ a، چگونگی استفاده از متوازی االضالع در پانتوگراف ــ b، کار با يک مشابه نگار



  ۱۳۶  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ ــ در دو شکل متشابه، زاويه ها مساوی و اضالع به يک نسبت هستند. 
۲ ــ اجزای نظير به نظير طولی در دو شکل متشابه دارای نسبت مساوی هستند. 

۳ ــ با کوچک  يا بزرگ کردن يک نقشه، اعداد اندازه را تغيير نمی دهيم. 
۴ ــ نقشه بايد با مقياس استاندارد رسم شود. 

۵ ــ مقياس عبارت است از نسبت اندازه ی تصويری براندازه ی حقيقی. 
۶ ــ تصاوير جزئی بزرگ شده را نقشه ی جزئی يا ديتايل گويند. 

۷ ــ نقشه ی جزئی، هم در نمای اصلی و هم در نمای بزرگ شده با يک دايره ی نازک محدود می شود. 

                       خودآزمايی 

۱ــ يک تعريف برای تشابه بگوييد. 
۲ ــ آيا با تغيير مقياس، اعداد اندازه تغيير می کند؟ 

۳ ــ در چه زمانی می توان از مقياس ۱:۱ استفاده کرد؟ 
۴ ــ چه عواملی باعث می شود که نتوانيم از مقياس ۱:۱ استفاده کنيم؟ 

۵  ــ مقياس را چگونه تعريف می کنيد؟ 
۶ ــ آيا می توان در رسم نقشه از مقياس دل خواه استفاده کرد؟ 

۷ ــ مقياس های استاندارد در مکانيک کدام اند؟ 
۸ ــ نقشه ی جزئی چيست؟ آيا می توان آن را اندازه گذاری کرد؟ 

۹ ــ چگونگی ترسيم يک نقشه ی جزئی و نام گذاری آن را توضيح دهيد.
۱۰ ــ در مورد مشابه نگار هر چه می دانيد بنويسيد. 

            ارزش يابی عملی
۱ ــ نمای داده شده را با مقياس ۲:۱ رسم کنيد. نقشه 

اندازه گذاری و جدول کامل شود. 
شکل ۱۲ــ۹
جنس: فوالد

نام: قالب 
مقياس: ۱:۱

رسم با مقياس: ۲:۱  
اندازه گذاری کامل



  ۱۳۷  

۲ ــ برای قطعه ی داده شده سه نما با مقياس ۱:۲ رسم و اندازه گذاری شود. 

شکل ۱۳ــ۹
جنس: چدن
نام: بدنه

مقياس: ۱:۲
رسم با مقياس: ۱:۲ 
اندازه گذاری کامل

شعاع کليه ی قوس های داده نشده ۳ می باشد. 



  ۱۳۸  

۳ ــ با مشورت استاد، حداقل تصاوير برای معرفی جسم را با مقياس ۵:۱  رسم کنيد. اندازه گذاری بايد کامل 
باشد. 

شکل ۱۴ــ۹
نام: واسطه                         مقياس: ۵:۱ جنس: پالستيک 

اندازه گذاری کامل                رسم با مقياس: ۵:۱ 
توجه: سوراخ موجود در ديد روبه رو يک شش ضلعی منتظم خواهد بود.



  ۱۳۹  

۴ ــ حداقل نماهای الزم برای معرفی جسم داده شده را با مقياس ۱:۵ رسم و اندازه گذاری کنيد و سپس نتيجه 
را به ديد استاد برسانيد. 

شکل ۱۵ــ۹
جنس: چدن                           نام: بدنه                          مقياس: ۱:۵                      

مقياس رسم: ۱:۵                             اندازه گذاری



  ۱۴۰  

۵ ــ در ترسيم نقشه برای قطعه ی داده شده از نمای ناقص و نمای جزئی يا بزرگ نمايی استفاده کنيد. نقشه 
بايستی به طور کامل اندازه گذاری شود. 

شکل ۱۶ــ۹
جنس: چدن                        نام: پايه                      مقياس: ۱:۱

                                    رسم با مقياس: ۱:۱                                   اندازه گذاری 

عمق
 به 

زينه
خ

                     تحقيق كنيد

۱ ــ آيا می توانيد چيزی را نام ببريد که برای نمايش آن به مقياس خيلی بزرگ نياز باشد؟ 
۲ ــ آيا می توانيد چيزی را نام ببريد که برای نمايش آن به مقياس خيلی کوچک نياز باشد؟ 

۳ ــ غير از مورد اشاره شده، می توانيد کاربرد ديگری از مشابه نگار را بگوييد؟ 


