بخش ضمیمه
آﺷنایی با ابزار
و
تجهیزات نقشهکشی
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بخش ضمیمه
مقدمه
میدانیم ابزار و تجهیزات برای انجام یک فعالیت ساخته
میشوند .هرچه ابزار دقیقتر و کاملتر باشند ،و هرچه کاربر استفاده
صحیح با ابزار را بهتر بداند انجام آن فعالیت سهلتر میشود.
همانند هر فعالیت دیگری ابزار و تجهیزات ترسیم در طول
تاریخ دستخوش تغییراتی شده است .بهخصوص در نیمه دوم قرن
گذشته توسعه و پیشرفت علم مواد و نیز فناوری ساخت شتاب
زیادی گرفت و سبب تغییرات زیادی در ابزار کار ترسیم شد.
تکامل و خانگی شدن رایانه و ورود آن به حوزه ترسیم و طراحی
نقطه عطفی در کیفیت و قدرت ابزار و تجهیزات ترسیم بود .تولید
نرمافزارهای ترسیم و تکامل دائمی آنها در دو دهه گذشته ترسیمات
دستی را در محدوده کارهای حرفهای ،در اغلب کشورها بهویژه
کشورهای توسعه یافته تقریباً منسوخ نمود.
در کشور ما نیز در حال حاضر استفاده از رایانه در اکثر
نزدیک به اتفاق دفاتر معماری و مهندسی رایج است و کمتر نقشهای
در محدوده حرفه با ابزار دستی ترسیم میشود .با این وصف در
آغاز کار و شروع آموزش نقشهکشی استفاده از ابزار دستی کامال ً
صفحه
الزم است .زیرا در کار با رایانه بهدلیل کوچک بودن
ٔ
نمایش نتیجه واقعی کار به سهولت قابل رؤیت نیست .بهویژه آن
که خروجی نهایی نقشه به روی کاغذ میباشد که با نمایش روی
نمایشگر متفاوت است .اما در کار با دست نتیجه کار در لحظه
انجام آن روی کاغذ دیده میشود .و همزمانی ترسیم و خروجی آن
درک و فهم زبان نقشه را آسان میکند .این امر برای فرد مبتدی
بسیار مفید و الزم است.
بعد از یادگیری این زبان استفاده از رایانه میتواند به کار
سرعت و دقت بیشتری دهد .مشروط بر اینکه مهارت الزم را
در استفاده از نرمافزار و بهکارگیری درست و اصولی فرمانها
یافته باشیم.

در طول تاریخ نقشهکشی ابزارهای زیادی بهکار برده شده
که در طی زمان و با رشد دانش و فنآوری بشر جای خود را به
ابزار ترسیمی مناسبتر و کاراتری دادهاند .در این بخش تعدادی
از ابزارهای ترسیمی معرفی میشوند که در حال حاضر رایجاند،
تولید میشوند و مورد استفاده قرار میگیرند.
نکته مهم در مورد ابزار ترسیم این است که در عمل از
آنها صحیح استفاده کنیم و از حداکثر ظرفیت دقت و سرعت آنها
بهره ببریم ،ضمن آنکه با آگاهی از نحوه نگهداری آنها طول عمر
استفاده از آنها را به حداکثر برسانیم.
ابزار و تجهیزات نقشه کشی
1ــ تختۀ رسم
صفحه ای است مستطیل شکل ،به ابعاد ١٠٠ × ٧٠
کناره سمت چپ آن
سانتی متر از انواع چوب های صنعتی که
ٔ
سرتاسر از یک تکه چوب سخت ساخته شده است (شکل .)1در
استفاده دانشآموزان ساخته
حال حاضر تخته رسمهایی که برای
ٔ
میشود ،در ابعاد تقریبی ٥٠× ٧٠سانتیمتر و از چوبهای صنعتی
1
مانند ،نئوپان که هر دو سطح آن با روکش چوب پوشیده شده
یا چوبهای چند الیه که اطراف آن زهواری از چوب سخت
چسبانیده شده تا هم ضخامت چوب نئوپان یا چندالیی را بپوشاند
و هم حرکت خطکش تی روی آن به آسانی انجام شود .معموالً ،دو
پایه سراسری در جهت عرض آن چسبانیده شده است که به تخته
ٔ
رسم شیبی مناسب میدهد تا کار ترسیم بر روی آن ،انجام گیرد.
رویه
زیر تخته رسم جایی برای خطکش تی تعبیه شده استٔ .
تخته رسم ،نسبتاً نرم و صاف ساخته میشود و برای محافظت و نظافت
بیشتر میتوان روی آن را با انواع پالستیک سفید پوشانید.
اندازه متناسب و نسبتاً سبک و
تخته رسم باید دارای
ٔ

1ــ چوبهای صنعتی مانند نئوپان ،چنانچه فقط یک روی ٔه آن را روکش چسبانیده باشند ،پس از مدّ ت کوتاهی سطح روکش شده مقعّر و روی ٔه بیروکش آن محدّ ب میشود.
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گونیا متغیر

تخته رسم

اشل
خطکش تی
کاغذ

شکل 1ــ نمونهای از تخته رسم

قابل حمل باشد که هنرجویان بتوانند بهراحتی آن را همراه خود
به  آموزشگاه حمل نمایند.
امروزه نمونههایی از تخته رسم ،از نوع پالستیک ساخته
شده که دارای خطکش مخصوصی است که بهجای خطکش  تی در
دو جهت افقی و عمودی در دو شیار حرکت میکند (شکل .)3با

انواع تخته رسم بهراحتی میتوان خطوط افقی و عمودی را رسم
کناره (لبه)
نمود .البته از هر سطح صاف و مسطّحی که فقط یک ٔ
کناره آن حرکت
آن صاف باشد به نحوی که خطکش تی بتواند در ٔ
کند ،میتوان به جای تخته رسم استفاده کرد .در شکل  ،2تخته
پایه ثابت و تاشو نشان داده شده است.
رسم با ٔ

شکل 2ــ سه نمونه پایۀ تخته رسم
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شکل 3ــ دو نمونه تخته رسم

2ــ میز نقشهکشی
رویه کامال ً صاف ،نرم و مسطح با پایههای
میزی است با ٔ
فلزی (بهندرت چوبی) به ابعاد ١٢٠×٨٠ cmو یا .١8٠ × 12٠ cm
جنس رویه از انواع چوبهای صنعتی با روکش چوب و یا انواع
روکشهای پالستیکی؛ گوشههای میز گونیا و کنارههای آن کامال ً
کناره میز حرکت میکند.
صاف که خطکش تی بهراحتی در ٔ
رویه آن نیز تحت هر
ارتفاع میز ،متغیر و قابل تنظیم است و ٔ
لبه میز ،محلّی برای
زاویه و شیبی قابل تنظیم میباشد .در کنار یا زیر ٔ
قرار دادن وسایل کار پیش بینی شده است .در شکل ،4یک نمونه
از میزهای نقشهکشی با پایههای فلزی نشان داده شده است.
نمونههای بهتری از میزهای نقشهکشی ،دارای سیستم
وسیله پدالهایی،
هیدرولیک وجود دارد که ارتفاع و شیب میز ،به
ٔ
بهراحتی قابل تنظیم میباشد.
چند نکته دربارۀ محافظت و نگهداری از تخته رسم
شکل 4ــ نمونهای از میزهای نقشهکشی ساده
و میز نقشه کشی
1ــ هرگز چیزهای سخت و نوک تیز را نباید روی میز و
رسم جلوگیری کنید.
تخته رسم کشید.
رویه آنها را با
4ــ برای محافظت بیشتر از آنها ،بهتر است ٔ
2ــ از بریدن هر نوع کاغذ ،مقوا و نظایر آن با تیغ یا کاتر ،بر
رویه آنها را با
پالستیک سفید بپوشانید و هر بار قبل از استفادهٔ ،
روی میز نقشهکشی و یا تخته رسم خودداری کنید.
دستمال تمیز و نمدار پاک کنید.
3ــ از وارد آمدن هر نوع ضربهای به لبههای میز و تخته
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۳ــ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ
ﻳﮑﯽ از ﻟﻮازم اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ و
اﻫﻤﻴﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ از ّ
ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد آن
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ :ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻟﻒ ــ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ب ــ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﺎﻟﮏ ج ــ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ
اﻟﻒ( ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ :ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎزک ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻤﺮﻳﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی اوﻟﻴﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ۱ :ــ رﻧﮓ آن
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ۲ .ــ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎزک ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺧﻄﻮط،
اﻧﺪازه
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺸﺖ آن )زﻳﺮ آن( دﻳﺪه ﺷﻮد۳ .ــ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ
ٔ
ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاد ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ روی آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و در ﻣﻮﻗﻊ
ﭘﺎکﮐﺮدن ،اﺛﺮ ﺧﻂ ﻣﺪاد روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ) .از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻧﺎزک
روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﻨﺎدیﻫﺎ و اﻏﺬﻳﻪﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ
ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد(.
ب( ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﺎﻟﮏ :ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺮم و ﺿﺪﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻮر از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﭙﯽﺑﺮداری و
ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻃﺮح ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر ،ﺑﺮای
ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﻴﺮ اوزاﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻗﻪ ،رول ﻳﺎ ﺗﻮپ و دﻓﺘﺮﭼﻪ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻴﻤﺎت ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ
ﻣﺮﮐﺒﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺗﻴﻎ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ از روی آن ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﻴﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻓﻨﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺸﺎور،
ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻟﮏ در ٔ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮ و
ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ج( ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ :ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪون ﺧﻂ ﮐﻪ ٔ
ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ در ﺳﺎلﻫﺎی اول و دوم ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ از اﻳﻦ
ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﻮاع اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ از روی وزن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی  ۱۰۰ ،۸۰ ،۶۰و  ۱۲۰ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻌﺮوف
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻪ وزن ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﺎﻏﺬ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ و ﻣﻘﺎومﺗﺮ
و ﺳﻄﺢ آن ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی  ۸۰و  ۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
اول و دوم ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ.
اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻏﺬ  :ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ
و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۵و ﺟﺪول.(۲
ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ A ۰
ٔ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻌﺎد اﻳﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد  ۱۱۸۹× ۸۴۱ mmﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺎﻏﺬ  A۰ﺑﺮﻳﺪه
ﻧﺸﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎﻏﺬ  A۰را از ﺟﻬﺖ ﻃﻮل ،ﺗﺎ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ دو ﮐﺎﻏﺬ  A۱ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﮐﺎﻏﺬ  A۱ﺑﻪ دو ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ  A۲و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻫﺮ
ﺷﺪه ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ از ﻃﻮل ﺗﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دو ﺑﺮگ ﮐﺎﻏﺬ
ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٔ
ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ٔ ۳۵
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٔ
ﮐﺎﻏﺬ  A۰ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺪول ۱ﻧﻴﺰ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ از  A۰ﺗﺎ  A۷آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺟﺪول ۱ــ ﺟﺪول اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻏﺬ  A0ﺗﺎ A7
inches

mm

inches

mm

¾8¼*11

210*297

A4

841*1189 33¼*467/8

A0

5¼*81/4

148*210

A5

337/8*331/8

594*841

A1

41/8*57/8

105*148

A6

16½*333/8

420*594

A2

74*105

A7

½113/4*16

297*420

A3

27/8*41/8

۱۶۳

شکل 5ــ نمونۀ کاغذ  A0تا A7

برای یادگیری ابعاد کاغذهای استاندارد ،کافی است استفاده میشود.
به طورکلی مدادها به  3گروه تقسیم میشوند :گروه ّاول
که ابـعاد یکـی از نُرمهای کاغـذ را بـهخاطـر بسپاریـد ،مثـال ً
کـاغـذ  A4 = 210 * 297mmمیباشد.حال چنانچه عرض مدادهای سخت یا « »Hardکه با حرف  Hمشخّص شدهاند .هر  چه
کاغذ A4را دو برابر کنیم ،طول کاغذ  A3به دست میآید و طول
شماره  Hباالتر باشد ،سختی مداد بیشتر و کمرنگتر است .برای
ٔ
کاغذ A4برابر با عرض کاغذ  A3است .بدینترتیب
اندازه کاغذ مثال ،مداد  3Hاز مداد  2Hکمرنگتر و سختتر میباشد .مداد H
ٔ
 A3 = 420 * 297 mmمشخص میشود.
و  2Hبیشتر در کارهای ترسیمات ف ّنی به کار میروند.در جدول ،2
یادآوری  :به جز کاغذهای پوستی ،کالک و کاغذهای گروههای مختلف مداد مشخص شدهاند.
سفید ،کاغذهای دیگری وجود دارد که در کارهای طراحی،
گروه دوم مدادهای سیاه یا « »Blackمیباشند که با حرف
گرافیک و نقاشی مورد مصرف دارند .این گونه کاغذها دارای  Bمشخص شدهاند .هر چه
شماره  Bبیشتر باشد ،مغز مداد نرمتر
ٔ
ضخامت نسبتاً زیاد و مقاومت خوبی هستند و سطح آنها دارای و رنگ آن سیاهتر (پررنگتر) است .این مدادها بیشتر در کارهای
یک نوع زبری مخصوص است که برای کارهای مورد نظر مناسب طراحی هنری کاربرد دارند .در جدول  ،2گروه  Bنشان داده شده
است.
است.
4ــ انواع مدادها
بهجز دو گروه  Hو  ،Bدو نوع مداد نیز برای کارهای عمومی
مداد،
وسیله سادهای است که برای نوشتن و کارهای شبیه مانند نوشتن و نظایر آن کاربرد دارند ،که با حرف  Fو یا HBمشخص
ٔ
کیفیتی متوسط میباشند چون تا
به آن بهکار میرود .در کارهای طراحی ،نقشهکشی و کارهای شدهاند .این دو مداد دارای ّ
سختی  Hو ِ
ِ
گرافیک از انواع مدادها برحسب ضرورت برای کارهای اولیه حدودی
رنگ  Bرا یکجا دارند (جدول .)2
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جدول 2
سری  Hمدادهای سخت
متوسط

مدادهای

سری  Bمدادهای نرم

6H

فوقالعاده سخت

5H

خیلی خیلی سخت

4H

خیلی سخت

3H

سخت

2H

نیمسخت

H

نسبت ًا سخت

F

حد سخت به متوسط

HB

حد متوسط به نرم

B

نسبت ًا نرم

2B

نیمنرم

3B

نرم

4B

خیلی نرم

5B

خیلی خیلی نرم

6B

فوقالعاده نرم

مداد اتود :قلمی است فلزی یا پالستیک سخت که
میتوان در آن انواع مغز مداد با ضخامتهای متفاوت را قرار داد
و به جای مداد بهکار برد .کار با مداد اتود بسیار راحت و با  صرفه
و تمیز است .در حال حاضر نمونههای متنوعی از مداد اتود در
بازار موجود است (شکلهای6و .)7
استفاده صحیح از مداد و مداد اتود ،آن است که
تذکّر:
ٔ
هنگام نوشتن یا خط کشیدن ،نباید به طور ثابت در دست نگهداشته
شود ،بلکه باید هنگام کار به طور مداوم و آرام در دست چرخانده
شود تا نوک آن در یک جهت ساییده و پهن نشود و نوشته و یا
کیفیت یکسان برخوردار باشد.
خط از ّ

شکل 6ــ   نمونههای مداد و مداد اتود و گروههای  Hو  Bنشان داده شده است.

نوک تراش

تنه مداد اتود

قسمت آجدار برای گرفتن
در دست

فک یا گیرنده

نگاهدارنده مغز

مغز مداد

شکل 7ــ    مداد اتود و قسمتهای مختلف آن
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5ــ خطکش تی
وسیلهای است که برای ترسیم خطوط افقی به کار برده
میشود و همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،از دو قسمت
سر و خطکش تشکیل شده است (شکل .)  8
امروزه نمونههای مختلفی با اندازههای متفاوت از نوع
چوبی ،فیبری و پالستیکی آن (پالکسی گالس و فایبرگالس) در
دسترس میباشد .معموال ً خطکشهای تی در دو نمونه ساخته

میشوند :یکی خطکش با سر ثابت که فقط برای رسم خطوط افقی
و عمودی قابل استفاده است .دیگری ،خطکش با سر متحرک که
وسیله آن خطوط با
تحت هر زاویهای قابل تنظیم است و میتوان به
ٔ
لبه خطکش تی ممکن
زاویههای دلخواه رسم نمود .یک یا هر دو ٔ
است برای خطکشی قابل استفاده باشد .در شکل  ،8سه نمونه
خطکش تی با سر ثابت نشان داده شده است.

شکل    8ـ   ـ سه نمونه خط کش تی

خط کش تی باید به نحوی ساخته شده باشد که لبههای
آن به سطح کاغذ نچسبد تا در مواردی که از وسایل مرکبی برای
خطکشی استفاده میشود ،مرکب زیر خطکش ن َ َد َود و کار را کثیف
نمونه غلط دیده
نکند .در شکل 9نمونههای صحیح و در شکل ٔ 10

میشود .اگر تی از نوع چوبی یا فیبری انتخاب میشود ،باید در
لبه آن نوار پالستیکی و یا فلزی تعبیه شده باشد .خطکشهای تی
ٔ
مدرج نیستند.
جز در موارد استثنایی ّ

شکل 9ـ   ـ سه نمونه مختلف از تیغه خطکشها
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شکل 10ــ این نمونه خطکش برای کشیدن خطوط مرکبی مناسب نمیباشد.

نکاتی دربارۀ محافظت از خطکش تی
1ــ خطکش تی باید دارای جلد مخصوص باشد تا پس از
اتمام کار ،در آن قرار داده شود.
2ــ در صورتی که از تی استفاده نمیشود ،باید آن را روی
دیوار به نحوی که سر آن به سمت پایین باشد ،آویزان نمود تا از
کج شدن احتمالی آن جلوگیری شود.
3ــ از تی نباید برای برش کاغذ یا مقوا و امثال آن استفاده
لبه
کرد .چون امکان دارد وسایل برنده مثل کاتر و امثال آن به ٔ
خطکش تی صدمه برساند.
٦ــ گونیاها
برای کشیدن خطوط قائم و کلیه خطوطی که دارای زاویهای
مشخص (ضریبی از عدد  )15باشند ،از گونیا استفاده میشود.
گونیا بر دو نوع است :الف) گونیای ثابت ب)گونیای
متغیر.
دو نوع گونیای ثابت وجود دارد :یکی با زاویههای   45و    45
درجه که به گونیای  45درجه معروف است و دیگری گونیای 60
و  30درجه (شکل   .)11گونیاها در اندازههای مختلف وجود

گونیای

دارند که برحسب نوع کار انتخاب میشوند .برای هنرجویان،
گونیا در اندازههای  25سانتیمتر بسیار مناسب است .در شکل
 ،11دو نمونه گونیا نشان داده شده است .جنس گونیا معموال ً از
مواد پالستیکی ش ّفاف (پالکسی گالس) میباشد .لبههای گونیا باید
ّ
دارای پخی باشند و یا طوری ساخته شوند که لبههای آن بر روی
کاغذ نچسبد .نوع مدرج آن باید دارای خطوط نازک و کامال ً
واضح و دقیق باشد .در موقع انتخاب گونیا ،باید انواع کامال ً ش ّفاف
متغیر ،همانطور که در شکل
و بیرنگ آن انتخاب شود .گونیای ّ
12مشاهده میشود یک گونیای  45°و یا  30°است که در یکی
از زوایای  45یا  30درجه آن لوال نصب شده و میتوان زوایای
مختلف را با آن ترسیم نمود.
یادآوری میشود که تی و گونیا ،باید به گونهای انتخاب
لبه
لبه خطکش تی بلغزد و زیر ٔ
شوند که گونیا بهراحتی بر روی ٔ
تی گیر نکند.
توصیه میشود به منظور حفظ نظافت کار ،هفتهای یک
پنبه تمیز آغشته به بنزین تمیز
بار خطکش تی و گونیاها را با ٔ
نمایید.

45 o

گونیای  30oو

60o

شکل     11
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شکل 12ــ    نمونههای گونیای ثابت و متغیّر نشان داده شده است.

٧ــ اشل
تیغه مثلث (فرم های
مدرج ،معموال ً با ٔ
خط کشی است ّ
لبه آن یک مقیاس
دیگری وجود دارد) دارای  6لبه که روی هر ٔ

بسیار دقیق مدرج شده است .جنس اشل ،پالستیک فشرده به
رنگ سفید میباشد.
در شکل  13نمونههایی از اشل نشان داده شده است.

شکل 13ـ   ـ متر نواری و نمونههای اشل

مقیاسهایی که روی لبههای اشل چاپ شده ،عبارتند از:
1
 1 ، 1 ، 1 ، ، 1 ، 1که میتوان گفت هر مقیاس را
50 40 30 25 20 10
با افزودن و یا کم کردن صفرهای آن ،میتوان کوچک و بزرگ
نمود.1
وسط هر یک از سطحهای اشل شیاری است که با یک
رنگ مشخص گردیده تا مقیاس مورد نظر ،بهراحتی یافته شود.
1

میتواند مقیاسهای
1ــ برای مثال مقیاس
10
متر 10 ،متر و  100متر خوانده میشود.
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1
100

و

1
1000

و

1
10000

این وسیله در حقیقت اندازههای واقعی یک جسم یا طرح را به
نسبتهای معینی کوچک میکند تا بتوان آن را بر روی کاغذ رسم
نمود.
اندازه واقعی ،نیاز
برای مثال ،ترسیم یک اتاق  ٣ × ٤متر با
ٔ
اندازه اتاق داریم که این کار مقدور
به کاغذ و ابزاری بزرگتر از
ٔ
نیست.

را برای ما بیان کند .کافی است جلوی اعداد اشل صفر قرار دهیم .در مقیاس

1
100

 2متر20 ،

کلیه افرادی است که به نحوی با
اشل ،از ابزار مورد نیاز ّ
طراحی و نقشهکشی در زمینههای فنی سر و کار دارند .باید
کار ّ
لبه اشل دقیقاً متری است که به نسبت معینی
در نظر داشت هر ٔ
کوچک شده است و در موقع استفاده باید چنین استنباط نمود که
با متر اندازهگیری میشود .مثال ً در یک نقشه با مقیاس  1برای
50
عرض دری که  90سانتیمتر است نباید گفته شود   18میلیمتر و یا
در مورد کف پله نباید گفت  6میلیمتر؛ بلکه باید گفت عرض در
 90و کف پلّه  30سانتیمتر است .توصیه میشود که هنرجویان را
در مدارس ف ّنی به استفاده و بهکارگیری اشل عادت دهند.
محافظت و نگهداری اشل
از اشل به هیچ وجه نباید برای خطکشی و یا برش کاغذ
مختص اندازهگیری و اندازهگذاری
استفاده کرد .بلکه منحصر ًا
ّ
است و باید پس از پایان کار در جلد مخصوص خود قرار داده
شود.
8ــ پرگار
برای ترسیم دایره با شعاعهای متفاوت ،از پرگار استفاده
میشود.
مشخصات یک پرگار خوب :بازوهای پرگار باید بلند و
مفصل دو بازو دارای پیچ کنترل باشد تا در موقع رسم دایره شعاع
آن تغییر نکند (شکلهای  1٤و  .)1٥سوزن پرگار باید تیز بوده،

آن قسمت از سوزن که در کاغذ فرو میرود کوتاه باشد .دارای
بازوهای اضافی باشد تا بتوان دایرههایی با قطر زیاد رسم نمود.
گیره مخصوص برای نصب راپید و قلمهای جوهری
مجهز به ٔ
باشد.

شکل 14

شکل 15

شکل 16ـ   ـ سه نمونه پرگار برای کارهای مدادی و مرکبی
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یادآوری :در جایی که میخواهیم دایره رسم کنیم ،پس
از مشخص نمودن محل مرکز دایره که با عالمت « »+مشخص
میشود و یا دو قطر عمود بر هم آن را رسم میکنیم ،بهتر است
روی مرکز را با تکه نوار چسب که قبال ً چسب آن تا اندازهای
پایه پرگار روی
پاک شده باشد ،پوشانید تا پس از رسم دایره ،اثر ٔ
کاغذ باقی نماند.
9ــ نقاله
از این ابزار ،برای اندازهگیری زاویه و یا رسم زاویه با
درجه مشخص استفاده میشود .نقاله ،نیمدایرهای است از جنس
ٔ
پالستیک شفاف و بیرنگ به نام «پالکسیگالس» که بسیار دقیق
به  180oمدرج شده است و در دو جهت ،از صفر تا ( 180در
عقربه ساعت و در جهت خالف آن) شمارهگذاری
جهت حرکت
ٔ
گردیده که هر قسمت آن ،یک درجه را نشان میدهد .نمونههای
دایره کامل آن که به  360oتقسیم شده نیز وجود دارد .شکل 17
ٔ

دو نمونه نقاله را نشان میدهد.
10ــ قلمها
برای دستیابی به ترسیمات نهایی ،میتوان هر کار ترسیمی
را به دو مرحله تقسیم کرد:
کلیه ترسیمات به صورت مدادی انجام میگیرد.
ٔ
مرحله ّاولّ ،
1
مرحله دوم ،ترسیمات مدادی ،بر روی کاغذ کالک و یا در
صورت لزوم کاغذ سفید با قلم و مرکب صورت میگیرد.
قلمهای راپید ،به صورت تکی یا در سریهای چهارتایی،
هشتتایی و نه تایی وجود دارند .هر یک از قلمها با ضخامت
معینی خط میکشند.
به طورکلی قلمهای راپید در دو نمونه عرضه شدهاند :یک
نمونه آن برای کارهای کشیدنی (ترسیم) کاربرد دارند.
ٔ
نمونه دیگر آن ،عالوه بر کارهای خطکشی (ترسیم) ،برای
ٔ
کارهای نوشتنی (شابلن نویسی) مورد استفاده قرار میگیرند.

شکل 17
شکل 18

شکل 19ــ   سری نه تایی راپید برای کارهای کشیدنی
1ــ در بخش انواع کاغذ توضیح داده خواهد شد.

170

برای اینکه بهتر بتوانیم از قلمهای راپید استفاده کنیم ،الزم

است با ساختمان آن آشنا شویم (شکل.)20
تنظیمکننده مرکب

محلّ اتّصال مخزن
حلقۀ رنگی

بوش
نوک
سر نوک

تنه نوک

مخزن

محل گرفتن

تنه قلم

درپوش نوک قلم

زغال
بخ

ش نو

شتنی

گیره

کالهک
نگهدارنده
سر قلم
شکل 20ـ   ـ قسمتهای مختلف قلم راپید

نکات مهمی که قبل و بعد از استفاده ،باید رعایت و اجرا
شوند عبارتند از:
الف) هنگام ترسیم قلم راپید را باید به نحوی در دست
زاویه قلم با خط افق از  80درجه کمتر نباشد .در غیر
بگیریم که ٔ
این صورت ،خط به صورت مقطع رسم میشود و اگر برای مدت
زمان طوالنی از قلم راپید به طور نادرست استفاده شود ،نوک قلم
در یک جهت ساییده شده ،کاغذ را پاره میکند (شکل .)21

ب) برای آماده سازی قلم ،قبل از ترسیم ،آن را در جهت
پارچه مرطوب قرار
خط افق تکان دهید و یا همیشه نوک آن را در
ٔ
دهید (شکل.)22

شکل 22

ج) قبل از ترسیم هر خط ،قلم را روی کاغذ جداگانهای
آزمایش کنید تا از صحت کار آن آگاه شوید (شکل.)23
شکل 21ــ طرز گرفتن راپید
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شکل 23ــ  آزمایش راپید قبل از ترسیم اصلی

د) پس از اتمام کار ترسیم ،باید قلم راپید را تمیز نمود.
تنه آن را زیر
برای تمیز کردن قلم راپید ،بهتر است قسمت نوک و ٔ
فشار آب سرد بگیرید.
مخزن قلم را برای مدت ده دقیقه ،در آب گرم قرار داده،
نحوه انجام
آنگاه با پارچه تمیز و نرم خشک کنید .در شکل ٔ ،24
این کار نشان داده شده است.

گروه چهارم  ،شابلنهای تأسیساتیــالکتریکیواستراکچر
هر گروه از شابلنها در مقیاسها و اندازههای مورد نیاز
ساخته میشوند و در فروشگاهها در دسترس میباشند .جنس
شابلنها عموماً از پالکسی گالس رنگی میباشد .وجود رنگ
در شابلنها به خاطر تشخیص فرم و موقعیت هر شکل در موقع
ترسیم است.
شابلن حروف و اعداد  :به طوری که در شکلهای 25
و    26مشاهده میشود ،شابلنها طوری ساخته میشوند که بر
صفحه کاغذ نمیچسبند و در نتیجه حروف نوشته شده تمیز و
ٔ
خوانا خواهد بود.

شکل 25ــ شابلن حروف

شکل 24ـ   ـ نحوۀ شستشوی راپید

11ــ شابلنها
وسیله آن میتوان شکل ،مدل
شابلن وسیلهای است که به
ٔ
و یا حرف خاصی را به تعداد مورد نیاز به صورت یکسان و یک
اندازه ترسیم نمود .برای کارهای ترسیمی ،نقشهکشی و طراحی
نمونههای بسیار متنوعی از شابلنها ساخته شدهاند .به طورکلی
شابلنها را میتوان به گروههای زیر تقسیم نمود:
گروه اول ،شابلن حروف و اعداد
گروه دوم ،شابلنهای معماری
گروه سوم ،شابلنهای سطحهای هندسی منظم
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شکل 26ــ مقطع و نحوۀ کاربرد شابلن

نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که روی هر
شماره قلمی که باید از آن استفاده شود،
کدام از شابلنهای حروف،
ٔ
نوشته شده است .این مورد در شکل  27نشان داده شده است.

شکل 27ــ   توجّ ه کنید که شابلن و قلم راپید هر دو  0/3 mmمیباشد.

شکل 28ــ دو نمونه شابلن صفحهای و تک حرفی

مثال ً برایاستفادهاز شابلن  0/5 mmبایدقلم  راپید0/5 mm
بهکار برده شود .در این حالت ،حروف و اعداد نوشته شده کامال ً
دقیق و صحیح نوشته خواهند شد .قلم بزرگتر در شیارهای شابلن
(نمره کمتر) در شیارهای شابلن
حرکت نمیکند و قلم کوچکتر ٔ
آزاد است و به شیارهای شابلن نمیچسبد و در نتیجه نوشتهها
کج و معوج و ناموزون و ناشیانه به نظر میرسند .بهجز شابلنهای
فوق الذکر نمونههای دیگر شابلن حروف نیز وجود دارد .شابلنهایی
قطعه فلز یا پالستیک
که هر حرف و یا شماره ،به صورت جداگانه بر ٔ
شکل29ــ شابلن تک حرفی فلزی
صفحه مخصوصی که نسبتاً در
کنده شده است و یا کال ً بر روی
ٔ
شابلن دایره :با این شابلن میتوان بسیار سریع و راحت،
مقابل رنگ مقاوم است حک شدهاند .در شکلهای  28و 29
دایره را از قطر به باال رسم نمود (شکل.)30
چند نمونه نشان داده شده است.

شکل 30ــ دو نمونه شابلن دایره
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نمونههای دیگر شابلنها عبارتند از:
شابلن بیضی ،چندضلعیها ،که در فرمها و اندازههای

متنوعی در دسترس میباشند .در شکل  31نمونههای این شابلنها
دیده میشوند.

شکل 31ــ چند نمونۀ شابلن سطوح هندسی و مبلمان

شابلن تأسیسات و مبلمان معماری :با این شابلن میتوان
شده معماری را مبلمان نمود .شابلنهای مبلمان دارای
پالن ترسیم ٔ
مقیاس میباشند که بر روی آنها چاپ شده است .برای استفاده از
نقشه ترسیم
شابلن مبلمان ،باید شابلنی را انتخاب کرد که با مقیاس ٔ
شده یکی باشد .برای مثال نمیتوان پالنی را که با مقیاس 1
50
رسم شده با شابلن  1مبلمان نمود .شکل  32شابلن تأسیسات
100
و مبلمان را نشان میدهد .مقیاس این شابلن را در شکل 31
میتوان مشاهده کرد.
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شکل 32ــ شابلن مبلمان و تأسیسات

12ــ پیستولهها
میتوان گفت پیستولهها نوعی شابلن هستند که برای ترسیم
قوسها و منحنیهای مختلف بهکار میروند و عموماً از جنس
پالکسی گالس بیرنگ ساخته میشوند (شکل .)33

نحوۀ چسبانیدن کاغذ ،رسم و ترسیم کادر جدول

نقشه

ابتدا کاغذ را روی میز یا تخته رسم به ترتیبی که در اشکال
 37مالحظه میشود ،میچسبانیم .جهت زدن نوارچسب در امتداد
قطرهای کاغذ و از داخل به طرف خارج میباشد .به این ترتیب،
تخته رسم چسبیده میشود .در
کاغذ کامال ً صاف بر سطح میز یا ٔ
شکلهای  ،34بهترتیب ،مراحل مختلف اندازهگذاری ،مشخص
اندازه حقیقی کاغذ و رسم کادر دور کاغذ و کشیدن جدول
نمودن
ٔ
نقشه ،نشان داده شده است.

شکل 33ــ نمونههای مختلف پیستوله

II

I

IV

III

VI

شکل 34ــ مراحل ترسیم کادر و جدول نقشه

V
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برای رسم خطوط افقی و عمودی به نکات زیر توجه
نمایید:
1ــ همانگونه که در تصویرهای  35نشان داده شده است،
مداد به نحوۀ نصب کاغذ و جهت زدن
چسب توجه کنید.

برای رسم خطوط افقی مداد را طوری در دست نگه دارید که با
زاویه  60°بسازد.
سطح کاغذ ٔ
  1

  2

60o

مداد را آرام بچرخانید.

مداد با سطح کاغذ زاویه

 60°بسازد.

(ب)
زاویه مناسب برای رسم خط افقی

  2
(الف)
شکل 35ــ زاویه مداد با صفحه ترسیم و نحوه ترسیم خطوط

2ــ هنگام رسم خط به طور کلّی اعم از خطوط قائم ،افقی
و یا هر خط دیگر ،مداد را آرام در دست بچرخانید تا خطوط رسم
شده شما به صورت یکنواخت ترسیم شوند.
ٔ
مداد با سطح کاغذ زاویه  60°بسازد.

(الف)

صفحه کاغذ
3ــ برای رسم خطوط افقی ،مداد باید با
ٔ
زاویه  60°بسازد .همانگونه که در شکلهای 36ــ الف و ب
ٔ
نشان داده شده است.

مداد را آرام
بچرخانید.

(ب)

شکل 36ـ   ـ نحوۀ ترسیم خطوط
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بد

نر

اب
چرخا

نید

(ج)

 4ــ برای اینکه هنگام رسم خطوط قائم ،تسلط کافی داشته
باشید بهتر است بدن را تا حدودی در جهت راست بچرخانید.
  5ــ هنگام خطکشیدن با خطکش تی و گونیا ،پس از تنظیم
خطکش تی و گونیا ،آنها را با دست چپ ثابت نگه دارید و با دست
راست ،خط مورد نظر را رسم نمایید.
  6ــ هنرجویان عزیزی که با دست چپ کار میکنند میتوانند
تخته رسم قرار دهند.
خطکش تی را در سمت راست میز یا ٔ
حفظ و نگهداری نقشهها و کاغذهای نقشهکشی
برای نگهداری پروژهها ،نقشهها و کارهای هنری ،بهترین
راه آن است که آنها را به حالت صاف و مسطح نگه دارید و از
لوله کردن آنها خودداری نمایید .کارها و کاغذهای لوله شده،
شما را به هنگام کار ،با زحمت روبرو خواهند کرد و پروژهها و
نقشههای لوله شده ،به هنگام ارائه تأثیر کمتری روی بیننده خواهند
گذاشت .به همین دلیل استفاده از پوشههای بزرگ مخصوص
نگهداری کاغذها ،نقشهها و ترسیمات هر پروژه ،به نام «پرتفولیو»
( )Portfolioیا کالسور بسیار سودمند است .این پوشهها انواع
مختلف دارند.
یک نمونه از این پوشهها که در شکل 37مشاهده میشود،
نمونه بهتری است که در بازار نیز یافت میشود .گوشههای آن با
دسته مخصوص
نوارهای فلزی محافظت میشود و دارای زیپ و ٔ
میباشد .هنرجویان عزیز نیز ،با کمی کوشش خواهند توانست این
نمونه پوشه را بسازند .هنگام ساخت و یا خرید ،بهتر آن است که
اندازهای بزرگتر از پروژههای خود تهیه کنید .تا در نگهداری
کارها و کاغذهای بزرگتر ،دچار زحمت نشوید.

شکل 37ــ یک نمونه پوشه با دسته و زیپ

نکات ضروری در مورد نگهداری ابزار و وسایل
ترسیم
از آنجا که وسایل و لوازم ترسیم ،ابزارهایی هستند که
حساس ساخته میشوند و عموماً ،جنس آنها
بسیار ظریف ،دقیق و ّ
دارای مقاومت زیادی نیست ،الزم است هنرجویان عزیز به  نکات
زیر توجه نمایند:
 1ــ از هر وسیله باید منحصر ًا در جای خاص خود استفاده
شود.
2ــ از وارد کردن ضربه به آنها خودداری شود و به جای
چکش ،پیچ گوشتی و امثال آن ،به کار گرفته نشوند.
3ــ از پیچاندن و یا خم کردن ابزار خودداری شود.
4ــ از وسایل خطکشی مانند خطکش تی و گونیا و اشل،
برای برش کاغذ ،مقوا و امثال آن استفاده نشود.
  5ــ هر وسیله را بعد از استفاده ،در جلد مخصوص خود
قرار دهید.
  6ــ وسایل اندازهگیری مانند اشل منحصر ًا برای اندازهگیری
و وسایل خطکشی برای خطکشیدن بهکار برده شوند.
7ــ ابزار و وسایلی مانند خطکشها ،گونیا ،نقاله ،شابلنها
و نظایر آن که عموماً از جنس پالستیک ش ّفاف (پالکسی گالس)
هستند ،حداقل هفتهای یکبار باید با ابر نرم و مایع رقیق ظرفشویی
پنبه آغشته به بنزین سفید ،پاک
به آرامی شسته و تمیز شوند و یا با ٔ
گردند.
دستـگاه ترسـیم خـطوط یا درافتینگ (Draughting
:)Machine
درافتینگ ،وسیلهای است که به   جای خطکش تی و گونیا به
وسیله آن میتوان کلیه خطوط را تحت هر زاویهای
کار میرود و به
ٔ
وسیله مکانیکی بر روی هر
بهراحتی و با دقت باال رسم نمود .این ٔ
میز کاری قابل نصب میباشد.
لبه میز قابل نصب است و
انتهای دیگر بازوی اول ،بر روی ٔ
بهراحتی میتوان آن را جابهجا کرد .شکل 38نمونهای از دستگاه
درافتینگ را نشان میدهد .این نمونه که دارای بازوهای بلندی
میباشد ،روی بزرگترین میزهای نقشهکشی قابل نصب است.
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نمونه پیشرفتهتری از دستگاه درافتینگ را
شکل ،39
ٔ
نشان میدهد .کار با این دستگاه برای نقشهکشها و مهندسان
بسیار آسان میباشد.
این دستگاه بر روی میزهای نقشهکشی با اندازههای متفاوت

قابل نصب است.
توضیح اینکه ،امروزه با پیشرفت علوم و کاربرد رایانه در
کلیه کارهای ترسیمی و پیچیدهترین طرحها
کلیه زمینهها ،میتوان ٔ
را بسیار سریع و راحت با رایانه ترسیم نمود.

شکل 38ــ   نمونۀ کاملتری از دستگاه درافتینگ

شکل 39ـ   ـ دستگاه درافتینگ رولینگ
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