
 

 6  کار و فناوری نهم   تهیه و تنظیم : بهمن نوری

 11صفحه  مثال 

 یرا نوشته و روند نما یقطعه فلز کی( ایکردن زوا ای) گونیسوهان کار ت یالگور

       .دیآنرا ه  رس  کن

 
 شروع. -1

 ا دریافت قطعه کار 2

 قطعه فلزی را به گیره ببندید. -3

 قطعه باید کمی از گیره بیرون  و کامال تراز باشد. -4

 در غیر اینصورت آنرا باز کرده و دوباره ببندید. -5

)زاویه مچ و  سوهان را به شکل صحیح در دست گرفته -6

 آرنج و طرز ایستادن( و شروع به سوهان کاری کنید.

زوایای قطعه فلز را کنترل کنید اگر گونیا نیست به  -7

 سوهان کاری ادامه دهید .

 از کنید.بدرجه است  گیره را  90اگر زوایای فلز  -8

 پایان. -9



 

 7  کار و فناوری نهم   تهیه و تنظیم : بهمن نوری

 بهمن نوری   )کاروفناوری نهم( پودمان ترسیم با رایانه   

  :  مزایای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه 

 با رایانه می توان شکل ها را دقیق تر ترسیم کرد  دقت : ✓

 با رایانه می توان شکل ها را با سرعت بیشتری ترسیم کرد  سرعت :  ✓

 با رایانه نقشه تمیزتر ، واضح تر و با جزئیات مشخص تر است . ظاهر نقشه :  ✓

 با رایانه به راحتی می توان نقشه ها را بزرگ تر یا کوچک تر ترسیم کرد . مقیاس :  ✓

 به راحتی می توان از طریق پست الکترونیکی برای دوستانتان نقشه را ارسال کنید. اشتراک با دیگران :  ✓

 با رایانه می توان نقشه ها را در چند جا استفاده کرد. استفاده دوباره :  ✓

 : برخی از نرم افزار های ترسیم دوبعدی و برخی از آن ها سه بعدی هستند .نکته 

 

 : با ابزار تقارن نکتهMirror آرایه  و ابزارArray و تکرار  در نرم افزار ترسیم ، می توان از طریق قرینه سازی 

 یک شکل ، طرح های زیبا بوجود آورد .
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 : یکی از بهترین ابزارهای ترسیم با رایانه ، ابزار کمک رسمنکته (Snap )که در انتخاب دقیق کمک می کند  است 

 

  :  مزیت اندازه گذاری توسط نرم افزار ترسیم 

 خطوط اندازه را طبق استاندارد ترسیم می کند . (1

 اندازه ها و زوایای نقشه را ابتدا محاسبه می کند و سپس نشان می دهد (2

 

 : درجه می باشد . در ماهسا و رطوبست هسای مختلسف  60پر هستند و زوایای بین آن ها  6معموالً  دانه های برفنکته

 شکلِ انجماد دانه برف متفاوت است .

 


