
  ۱۷۵  

فصل دوازدهم

تصوير مجّسم1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تصوير سه ُبعدی را شرح دهد.
۲ــ تصوير مجّسم ايزومتريک را معرفی کند.

۳ــ محورهای سه گانه را رسم کند.
۴ــ سه بعدی اجسام ساده را رسم کند.

۱ــ۱۲ــ تصوير مجسم
تصوير مجسم گونه ای از تصوير است که جسم را به صورت 
سه بعدی معرفی کند. پس يک راه برای نشان دادن جسم، استفاده 

از شکل مجسم خواهد بود (شکل ۱ــ۱۲).
درباره ی تصوير مجّسم می توان گفت:

۱ــ سه ُبعد جسم را معرفی می کند. پس درک آن ساده است 
و اين دليل مهمی برای استفاده از آن است.

۱ــ تصوير مجسم يا سه بعدی، اين اصطالح در مقابل Pictorial Projection به مفهوم تصوير منظری به کار برده می شود.

شکل ۱ــ۱۲ــ مدل

۲ــ شکل کلی قطعه برای هر کس قابل درک است.
جسمی  اگر  به ويژه  می رسد،  نظر  به  مشکل  آن  رسم  ۳ــ 

پيچيده باشد.
۴ــ خط ها در آن قابليت دسته بندی دارند (از جمله وجود 
داشتن سه دسته خط موازی در آن)، که باعث ساده تر شدن رسم 

آن خواهد شد.
در شکل ۲ــ۱۲، دسته بندی خط ها بهتر ديده می شود.

شکل ۲ــ۱۲
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اگر نقطه ی A را مبنا بگيريم، سه  خط خارج شده از آن 
آن ها  موازات  به  ديگر  خط های  و  باشند  اوليه  خط  سه  می توانند 

خواهند بود. می توان آن ها را X، Y و Z ناميد.

۲ــ۱۲ــ ايزومتريک۱
تصويری است سه بعدی با مقياس برابر روی سه محور در 

اين سه بعدی، زاويه ی محورهای X و Y نسبت به يک خط راهنما، 
که با تی کشيده می شود، ۳۰ درجه است (شکل ۳ــ۱۲).

 b يا   a صورت  به  درجه   ۳۰ زاويه های  که  می شود  ديده 
می توانند رسم شوند که به ترتيب روش a را اروپايی و روش b را 

آمريکايی گويند. ما معموًال روش b را به کار می بريم.

شکل ۳ــ۱۲ــ محورها

Isometric :۱ــ ايزومتريک، هم مقياس
۲ــ می توانيد گونيا را به گونه ای قرار دهيد که ضلع بلند مدّرج به موازات X يا Y قرار گيرد.

۳ــ۱۲ــ ترسيم سه بعدی
مکعب  يک  که  است  آن  ترسيم  شروع  برای  راه  بهترين 
مستطيل فرضی را رسم کنيم. جسم بدون لقی در اين جعبه قرار 

می گيرد (شکل ۴ــ۱۲).

ابزارهای ما برای رسم اين جعبه، تی و گونيای ۳۰ درجه 
است که مطابق شکل ۵   ــ۱۲ آن ها را به کار می بريم۲.

شکل ۴ــ۱۲
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شکل ۵      ــ۱۲ــ کاربرد گونيای ۳۰ درجه

۱ــ۳ــ۱۲ــ اندازه های جعبه: با توجه به شکل a ۶  ــ۱۲، اندازه های جعبه به ترتيب، ۳۰ ، ۳۲ و ۵۰ هستند.

شکل ۶       ــ۱۲

پس از انتخاب A، در جايی دل خواه ولی مناسب، محورها 
را رسم می کنيم (شکل b ۶  ــ۱۲). برای شروع رسم، خوب است 

چند نکته را در نظر داشته باشيم:
آن ها  از  کدام  هر  پس  دارد،  گوشه  هشت  ُبعدی  سه  ۱ــ 

می تواند در A قرار گيرد.

۲ــ بهتر است گوشه ای را در A قرار دهيم که با نماهای 
موجود، هماهنگی بيش تری داشته باشد.

انتخاب  را  مناسب تر  گوشه ی  b ۷ــ۱۲،  شکل  به  توجه  با 
کرديم.
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شکل ۷ــ۱۲ــ ترسيم سه بعدی

 Yو X اکنون با رعايت موازی بودن خط ها با محورهای
و Z، نقطه های الزم را، با در نظر گرفتن اندازه ها، تعيين و سپس 
به هم وصل می کنيم. شکل های b و c و d، مراحل کار را نشان 
می دهند. در شکل ۸   ــ۱۲، سه بعدی تکميل شده است. می توان 

خط های اضافه راهم پاک کرد.

شکل ۸ ــ۱۲



  ۱۷۹  

۲ــ۳ــ۱۲ــ رسم خط شيب دار: از آن جايی که يک 
باشد،  موازی  نمی تواند   Z، Y، X محور  سه  با  شيب دار  خط 
راه ساده ی رسم آن اين است که دو نقطه ی ابتدا و انتهای آن 

شکل ۹ــ۱۲ــ رسم شيب

را تعيين کنيم و سپس، با يک لبه ی گونيا، آن ها را به هم وصل 
نماييم (شکل ۹ــ۱۲).
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روشن است که برای تعيين نقطه های C و D، از مختصات 
آن ها استفاده می کنيم. در شکل ۱۰ــ۱۲ نمونه ی ديگری داده 

شده است.

شکل ۱۰ــ۱۲

به نمونه های ديگری در شکل ۱۱ــ۱۲ توجه کنيد.
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۱ــ مهر چوبی ۲ــ پايه چوبی

۳ــ دم چلچله فوالد ۴ــ کشويی، آلومينيم

۵ ــ پايه بلور ۶ ــ پايه الستيک

شکل ۱۱ــ۱۲
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۴ــ۱۲ــ رسم دايره
دايره در تصوير مجسم، به شرط آن که روی سطح شيب دار 
نباشد، به صورت نوعی بيضی درمی آيد، که آن را بيضی ايزومتريک 

می نامند. به شکل ۱۲ــ۱۲ نگاه کنيد.
دايره های موجود در اين جسم، در سطوح بدون شيب يعنی 

XOZ، XOY و ZOY قرار دارند. به عبارت درست تر می توان 

گفت با آن صفحات موازی اند.
برای رسم اين بيضی ها روش های مختلفی وجود دارد، که 

در اين کتاب تنها به بيان يک روش آن ها بسنده می شود.

۱ــ۴ــ۱۲ــ بيضی ايزومتريک: شکل a ۱۳ــ۱۲ يک مربع را معرفی می کند.

شکل ۱۲ــ۱۲ــ ديوارکوب چدن

شکل ۱۳ــ۱۲
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24 محورها  13 و  در آن C، B، A و D، گوشه ها و خط های 
يا عمود منصف های اضالع اند. در شکل b ۱۳ــ۱۲، همين مربع به 
صورت يک لوزی در شرايط ايزومتريک ديده می شود. اکنون در 

اين مربع يک دايره در نظر می گيريم (شکل  a ۱۴ــ۱۲).
شکل b ۱۴ــ۱۲، لوزی را به همراه دايره، که به شکل بيضی 

درآمده است، نشان می دهد.

شکل ۱۴ــ۱۲

در  بيضی  يک  رسم  برای  کار:  روش  ۲ــ۴ــ۱۲ــ 
دايره  مشخص  مرکز  به  توجه  با  است،  کافی  ايزومتريک  شرايط 

يعنی O، شروع به کار کنيم (شکل ۱۵ــ۱۲).
ــ دو خط از O، موازی با محورهای مربوطه، به صورت 
13 و  خط محور رسم می کنيم و روی آن ها به ترتيب پاره خط های 

.(a شکل) 42 را برابر قطر دايره ی موردنظر جدا می کنيم
ــ از نقطه های ۱ ، ۲ ، ۳  و ۴ چهار خط به موازات محورها 

شکل ۱۵ــ۱۲
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لوزی   ،D و   C، B، A نقطه های  آمدن  به دست  با  می کنيم.  رسم 
.(b شکل) محيطی بيضی ساخته می شود

ــ از B به ۳ و ۴ و از D به ۱ و ۲ وصل می کنيم. نقطه های 
.(c شکل) حاصل می شود n و m

ــ چهار کمان به مرکزهای m و n و B و D می زنيم. شکلی 
مرکزه  چهار  بيضی  شبه  آن  به  که  می شود،  ساخته  بيضی  به  شبيه 
می گويند (شکل d). شکل ۱۶ــ۱۲، سه شبه بيضی را بر بدنه ی 

يک مکعب درهر سه صفحه معرفی می کند.
صفحه ی  سه  هر  در  کار  روش  که  می بينيم  دقت  کمی  با 
مکعب، يک سان است شکل ۱۷ــ۱۲، نمونه ای از يک جسم ساده 

را، که دارای سوراخ دايره ای است، نشان می دهد.

شکل ۱۶ــ۱۲

شکل ۱۷ــ۱۲ــ بست آلومينيم
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در شکل ۱۸ــ۱۲ نمونه های ديگری ديده می شود۱. با دقت در چگونگی ترسيم آن ها، نکته های قابل توجهی را به دست می آوريم.

۱ــ به دليل گستردگی مبحث تصوير مجسم ايزومتريک، در زمان ديگری، بار ديگر به آن خواهيم پرداخت.
شکل ۱۸ــ۱۲ــ سه بعدی های ساده

۱ــ استوانه ۲ــ مخروط

۳ــ منشور، استوانه ۴ــ مخروط ناقص

۵ ــ استوانه برش دار ۶ ــ لوله

۷ ــ بست ۸ ــ گوشه قائمه
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توجه به روش کار در شکل ۱۹ــ۱۲ نيز مفيد خواهد بود.

شکل ۱۹ــ۱۲ــ سه بعدی اجسام ساده

۹ــ پايه برنز ۱۰ــ بست فوالد

۱۱ــ پايه چوب ۱۲ــ رابط پالستيک

۱۳ــ بست پالستيک ۱۴ــ رابط آلومينيم
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            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ تصوير مجسم، تصويری است که جسم را به صورت سه بعدی معرفی می کند.
۲ــ به دليل مجسم بودن آن، دريافت های ما از آن زياد خواهد شد.

۳ــ برای رسم هر تصوير سه بعدی، نياز به سه محور مبناست.
۴ــ استفاده از جعبه ی محيطی، کار ترسيم سه بعدی را آسان تر می کند.

۵   ــ برای رسم خط شيب دار بايد دو نقطه از آن را تعيين کرد.
۶   ــ به کمک لوزی محيطی می توان شبه بيضی چهار مرکزه را رسم کرد.

                       خودآزمايی 

۱ــ تصوير مجسم را تعريف کنيد.
۲ــ توانايی سه بعدی چيست؟

۳ــ برای رسم يک سه بعدی نياز اوليه چيست؟
۴ــ جعبه ی محيطی چيست و چه مزّيتی دارد؟

۵   ــ برای رسم يک خط شيب دار در تصوير مجسم چه بايد کرد؟ (با رسم شکل)
۶   ــ با رسم شکل، چگونگی ترسيم شبه بيضی را در ايزومتريک شرح دهيد.

۷ــ جعبه ی محيطی برای اجسام داده شده در شکل ۲۰ــ۱۲ چه ابعادی دارد؟

            ارزش يابی عملی
۱ــ نمای ايزومتريک اجسام داده شده در شکل ۲۱ــ۱۲ را روی کاغذ سفيد يا کاغذ ايزومتريک۱ و با دست آزاد 

و با دقت مجددًا رسم کنيد.

۱ــ کاغذ ايزومتريک، کاغذ مدّرج مخصوص تصوير ايـزومتريـک است کـه نمونه ای از آن در پـايـان کتاب ضميمه است. اين کـاغذ دارای خط هـای ۳۰ درجه و درجـه بندی 
۵ ميلی متری است.
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۱ــ مدل ۲ــ مدل

شکل ۲۰ــ۱۲ــ مدل از مواد مصنوعی

۳ــ مدل ۴ــ مدل

۵ــ مدل ۶ــ مدل
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شکل ۲۱ــ۱۲ــ رسم سه بعدی با دست آزاد

۱ــ گوشه گونيايی ۲ــ واسطه

۳ــ بست ۴ــ قطعه ی اتصال

۵ ــ اتصال دهنده ۶ ــ رابط اتصال
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۲ــ اجسام داده شده در شکل ۲۲ــ۱۲ را روی کاغذ سفيد و با استفاده از وسايل، با توجه به اندازه ها، رسم کنيد.

شکل ۲۲ــ۱۲ــ قطعه های ساده ی آلومينيمی

۷ــ گوشه نود درجه ۸ ــ موقعيت دهنده

۹ــ گوه ۱۰ــ پايه

۱۱ــ رابط ۱۲ــ کشويی
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۳ــ اجسام داده شده در شکل ۲۳ــ۱۲ را، با توجه به اندازه ها، به صورت سه بعدی ايزومتريک رسم کنيد.

شکل ۲۳ــ۱۲ــ قطعه های ساده ی آلومينيمی

۱۳ــ بست ۱۴ــ واسطه

۱۵ــ بدنه ۱۶ــ بدنه

۱۷ــ اتصال دهنده ۱۸ــ مغزی
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۴ــ با توجه به نماهای موجود از چند جسم، تصوير ايزومتريک رسم کنيد ( شکل ۲۴ــ۱۲).

شکل ۲۴ــ۱۲ــ قطعه های ساده آلومينيم

۱۹ــ استوانه ۲۰ــ واشر

۲۱ــ کشويی ۲۲ــ پايه

۲۳ــ رابط ۲۴ــ پايه
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                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا روش ديگری برای رسم بيضی در تصوير ايزومتريک وجود دارد؟
۲ــ يک تصوير مجسم ايزومتريک، را در چند حالت می توان رسم کرد؟

۳ــ با رسم يک جسم نمونه، روش های اروپايی و آمريکايی را مقايسه کنيد.


