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از استفاده با نماها كردن :واضح كردن نماها با استفاده از:واضح
نامرئي خطوط حذف يا و .كاهش و يا حذف خطوط نامرئي.كاهش

.نشان دادن سطح مقطع جسم

گذا ا ان ك ت ا آ

م ج ع ح ن ن

.آسان تر كردن اندازه گذاري

.كنيدبه مثال هاي ارائه شده توجه و ر ب



.مزيت استفاده از نماي برش خورده: 1مثال 



.مزيت استفاده از نماي برش خورده: 1مثال 





يريورمزررش  تامي برد خياليبطورراجسمكهصفحه ايازعبارتستبرشصفحه
.شود آشكار آن داخلي ويژگي هاي

صفحه خط صفحه برش
برش

برش

خطوط برش
رشهاشور برش ور



  نشان را برش صفحه مسير كه خطي از عبارتست برش صفحه خط
.مي دهد



  نشان را برش صفحه مسير كه خطي از عبارتست برش صفحه خط
.مي دهد

مسيرنشان دهنده
.صفحه برش است



خط ضخيم
استاندارد
ANSI

مسير ديد
خط ضخيم

ديد مسير ديدمسير

استاندارد
JIS & ISO

خط نازك

در اين درسمسير ديد



 صفحه توسط شده داده برش سطوح كه خطوطي از عبارتندبرشهاشور
.مي دهند نشان را برش

هاشور
برشش

.رسم شود 4Hبا مداد 



 خواهد متفاوتاستفاده،موردمادهنوعبه توجهبابرشهاشورنوع
.بود

شاكاشالط ا گآن )(خ   )چدن( ريخته گريآهننمايشبرايكه هاشوريازمعمول،طوربه
.مي شوداستفادهنيزفلزات ديگربرايمي شوداستفاده

گ خ آ آهن ريخته گريش
آهن چكش خوار

فوالد بتن شن چوب



  تا كوچك مقاطعبرايميليمتر1/5ازمي تواندهاشورخطوطبينفاصله
.باشد متفاوت بزرگ مقاطع براي ميليمتر 3

رايج اشتباهات



  در موجود خطوط ديگر بر عمود يا و موازي نبايد را برش هاشور خطوط
.كردرسمنما

اشتباهات رايج



.است نازك خط هاشور خط
 راست طرف به 45 ° تصوير اصلي خطوط به نسبت هاشور خطوط زاويه

استچپيا .استچپيا
.مي خورندهاشورجهتيكازقطعهيكتصاويرتمام

.مي شود عوض آن نوع به توجه با فلزي قطعات در هاشور خطوط فاصله

.است ثابت هاشور خطوط فاصله

.مي شود رسم حاشيه در فقط بزرگ قطعات هاشور
.مي شود سياهفقطوضوح،عدمصورت دركوچكقطعاتهاشور



  يا و مخالف جهت يا( هستند متفاوت هاشور داراي هاشور مجاور قطعات
تاغ )ا .)راستاهمغير

رير اندازهخط( باشدهاشورناحيهدرنبايداندازهعدداندازه گذاري،در زوررزز
.)ندارد اشكالي





.)نامتقارنومتقارن(سادهبرش-1 .)نامتقارن ومتقارن(سادهبرش1
.شكستهبرش-2 برش
.برشنيم-3 رشم
.موضعيبرش-4
.گردشيبرش-5
.جا به جا گردشي برش -6



  صفحات از يكي با موازي و مستقيم صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
لطكا كاقاكا .مي كندعبورجسمازمتقارن وكاملبطوركهاستتصوير



  صفحات از يكي با موازي و مستقيم صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
لطكا كاقاكا .مي كندعبورجسمازمتقارن وكاملبطوركهاستتصوير



  از يكي با موازي و مستقيم صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
.مي كندعبورجسمازكامل بطوركهاستتصويرصفحات



  از يكي با موازي و مستقيم صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
.مي كندعبورجسمازكامل بطوركهاستتصويرصفحات



  از يكي با موازي و مستقيم صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
.مي كندعبورجسمازكامل بطوركهاستتصويرصفحات

 حذفخورده برش نماهايازمعموالًنامرئيخطوط
.مي شوند



  يك كامل بطور كه است شكسته صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
شا .مي دهدبرشراجسم



  يك كامل بطور كه است شكسته صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
شا .مي دهدبرشراجسم



  يك كامل بطور كه است شكسته صفحه يك برش صفحه نوع، اين در
شا .مي دهدبرشراجسم

خطوط بوجود آمده توسط صفحه برش
.نمي شوند رسم



  قرار برش مورد را جسم از )چهارم يك( نيمي برش صفحه نوع، اين در
دهد شودبرداشتهجسمچهارميكوم م .مي شودبرداشتهجسمچهارميكومي دهد



 برش قسمت از تقارن خط يك توسط نخورده برش كه جسم از نيمي
ده دجداخ ش .مي شودجداخورده



 برش قسمت از تقارن خط يك توسط نخورده برش كه جسم از نيمي
ده دجداخ ش .مي شودجداخورده

.از نيمه برش نخورده جسم، حذف مي شودخطوط نامرئي



 در كه جسم از قسمتي و است ديد جهت بر عمود برش صفحه نوع، اين در
اااآ .مي شودبرداشتهدارد،قرارآنجلوي



 در كه جسم از قسمتي و است ديد جهت بر عمود برش صفحه نوع، اين در
اااآ .مي شودبرداشتهدارد،قرارآنجلوي



 در كه جسم از قسمتي و است ديد جهت بر عمود برش صفحه نوع، اين در
اااآ .مي شودبرداشتهدارد،قرارآنجلوي



تهخطكازضشد ايشك برايشكستهخطيكازموضعي،برشدر
 برش قسمت از خورده برش قسمت كردن جدا

 .مي شوداستفادهنخورده

 پوسته و نازك خط يك شكسته، خط اين 
شودسمدستباو)4H(مدادباكهاست م

نه هخطگ عادشف دن

.مي شودرسمدستباو)4H(مدادباكهاست

 وجودنوعايندر برشيصفحهخطهيچگونه
.ندارد





اگا ااكططگ   نشانرا جسميكمقطعسطحويژگي هايگردشي،هايبرش
.مي دهند

ت ني اضاف نماهاي سم به نيازي ديگ ش، ب اين .در اين برش، ديگر نيازي به رسم نماهاي اضافي نيستد

زماني كه سطح مقطع جسم تغيير مي كند،  اين برش بخصوص
است .مفيد استمفيد



مفهوم پايه



مفهوم پايه



مراحل رسم
داده شده

Edge view of Edge view of 
crosscross--sectionsectioncrosscross sectionsection

1ل 1مرحله
.موقعيت صفحه برش را تعيين كنيد)الف
.محور دوران را در محور جلو رسم كنيد) ب



مراحل رسم
داده شده

2ل
.نماييد منتقل جلو صفحه به را جسم عمق ابعاد )الف

2مرحله



مراحل رسم
داده شده

كنيدرسمرايافتهدورانمقطعسطح)الف
3 مرحله
.كنيد رسمرايافتهدورانمقطعسطح)الف
.كنيد اضافه را برش خطوط )ب



مراحل رسم
داده شده

ييشكل نهايي ه ل



موقعيت برش گردشي
.اضافه كردن بر روي يك نما-1

ا2 ن ك از شد ته شك ت ق د ن گ ا ق .قرارگيري بين دو قسمت شكسته شده از يك نما-2

شكستن و قرار دادناضافه كردن



محلكهاستگردشيبرشهمانجابهجاگردشيبرش محل كه استگردشيبرشهمان جابهجاگردشيبرش
.است شده جا به جا آن رسم
.مي شود رسم نما از خارج جا به جا برش
  برشاز نيستگردشيبرشبرايكافيفضايكهمحل هايدر

.شودمياستفادهجاجابه .شودمياستفادهجاجابه



برش گردشي برش گردشي جا به جا



ضعيفمناسب

!!!خيلي شلوغ



A B

A

B

A

SECTION B – B

SECTION   A – A 

SECTION   B B 





.ها پرچ و واشرها مهره ها، پيچ ها، پين ها،



.گوه ها و خارها

.ميله ها و محورهاي



.زنجير حلقه هاي و كره ها ساچمه ها،



.دنده چرخ دنده هاي



  .)Web( تيغه ها و )Rib( كننده ها تقويت

استحكام براي كه هستند، باريكي و تخت قطعات تيغه ها و كننده ها تقويت
ااك اا گق .مي گيرندقراراستفادهموردسازهيك

Rib Rib
Web

Rib Rib



رسم دو نما
معمولي خورده برش نماي رسم نماي برش خورده معموليرسم

رسم نماي برش خورده با رعايت قوانين برش



رسم دو نما



رسم نماي برش خورده معمولي



رسم نماي برش خورده با رعايت قوانين برش



رسم دو نما



رسم نماي برش خورده معمولي



رسم نماي برش خورده با رعايت قوانين برش



.چرخ پره هاي

 وصل آن رينگ به را چرخ توپي كه هستند ميله هايي چرخ، پره هاي
.مي كنند

توپي
توپي

پره رينگ

رينگ
پره







باعث گمراه شدن به سمت اين شكل مي شود





.رسم بر عالوه تئوري سؤاالت دادن

.منزل در مشخصات جدول رسم

.كشي نقشه براي الزم تجهيزات آوردن

.نقشه در مطالب اين رعايت و شده ارائه مطالب باره چندين مرور


