ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ
ﺑﺮﺵ ﮔﺮﺩﺷﯽ

1

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۲ــ اﺻﻮل ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.

۱ــ۲۲ــ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ
ﺧﻮد
اﮔﺮ ﺑﺮش را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﻮد درﺟﻪ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ و روی ِ
ﺗﺼﻮﻳﺮ رﺳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،ﺑﺮش را ﮔﺮدﺷﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ .اﻳﻦ ﺑﺮش ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل زﻳﺎد و ﺷﮑﻞ ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ۱ــ ۲۲ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
آنﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ ،از آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ۲ــ ۲۲ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .دو ﻧﻤﺎ از ﻳﮏ ﺗﻴﺮآﻫﻦ  Iرا ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺮش اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٢ــ۲۲ــ آﻫﻦ Iو st37
۱ــ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽrevolved section :

٣٥٤

ﺷﮑﻞ ۱ــ۲۲ــ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻳﮏ ﺑﺮش ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۳ــ ۲۲رﺳﻢ ﮐﻨﻴﻢِ ،

ﺷﮑﻞ ۳ــ۲۲

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی دو ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽرﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ:
ــ اﻧﺪازهی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮐﻢﺗﺮی ﻧﻴﺎز دارد.
ــ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﺮش ﻧﻴﺴﺖ.

۲ــ۲۲ــ اﺻﻮل ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ
ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
ــ ﺗﻤﺎم ﺧﻂﻫﺎی ﺑﺮش ﻧﺎزک اﺳﺖ.۱
ــ ﺑﺮش ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎﺷﻮر زده ﻣﯽﺷﻮد.

ــ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﺟﻪی اول ،ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﺑﺮش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ــ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﺟﻪی ﺳﻮم ،ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﺑﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺎﺷﻮر از روی ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی
اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬرد ،ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای دﻳﮕﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ــ.(۲۲
ــ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪ دارای ﻃﻮل ﻳﮏﻧﻮاﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮش ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﻌﻴﻦ
ﻧﻤﻮد )ﺷﮑﻞ  ۵ــ.(۲۲

ﺷﮑﻞ ۴ــ۲۲ــ آﻫﻦ ﻧﺎوداﻧﯽ
ﺷﮑﻞ  ۵ــ۲۲ــ اﻫﺮم ﭼﺪﻧﯽ

۱ــ ﺣﺘﯽ ﺧﻂﻫﺎی دورهی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮش

٣٥٥

در ﺷﮑﻞ ۶ــ ۲۲ﻳﮏ ﻗﻼب دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن از ﭼﻨﺪ
ﺑﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ــ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﺷﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﻳﮏﺳﺎن اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺮاﺑﺮ
آنﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﺑﺮش ﻫﺎ را روی ﻣﺤﻮر درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻴﻠﯽ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ )ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺴﻢ دارد(.

۳ــ۲۲ــ ﺑﺮش ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺬف
ﻧﻤﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺎ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ رﺳﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۲۲
روی ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻫﻢ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ
 ۸ــ .(۲۲

ﺷﮑﻞ ۷ــ۲۲ــ زوار آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﯽ

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۲۲ــ آﻫﻦ ﺳﭙﺮی ﻣﺨﺼﻮص

٣٥٦

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۲۲ــ ﻗﻼب ﻓﻮﻻدی

در ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ،ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ ﺑﺮش و دﻗﻴﻘ ًﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮدش،
رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺮش ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۲۲

ﺷﮑﻞ ۹ــ۲۲ــ ﺗﻴﺮآﻫﻦ  Iﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ

ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ
۱ــ ﺑﺮش ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺎزک و روی ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
۲ــ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ روی ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۳ــ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﺷﻮر و ﻓﺎﺻﻠﻪی آنﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮشﻫﺎ ﻳﮏﺳﺎن اﺳﺖ.
۴ــ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻓﻀﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮش اﻳﺠﺎد ﮐﺮد.
۵ــ ﺑﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻂ اﺻﻠﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
۶ــ روی ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻫﻢ ﮐﺮد.
۷ــ در ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ،ﺑﺮش ﺑﻪ اﻧﺪازهی  ۹۰درﺟﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.

ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﯽ اﺳﺖ؟
۲ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ روی ﻳﮏﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ.
۳ــ ﺑﺮش ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﮐﺠﺎ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ.
۴ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ رﺳﻢ ﮐﺮد.
٣٥٧

۵ــ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎﺷﻮر در ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
۶ــ اﺻﻮل ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺍﺭﺯﺵﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ
۱ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ،ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺠﺪد ًا رﺳﻢ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۲۲

ﺷﮑﻞ  ۱۰ــ۲۲
ﺟﻨﺲ :ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

ﻧﺎم :ﺳﭙﺮی
ﻣﻘﻴﺎس رﺳﻢ۱:۱ :

۲ــ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻮﺟﻮد را دوﺑﺎره رﺳﻢ و اﻧﺪازهﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۲۲

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۲۲
ﺟﻨﺲ :ﭼﻮب

٣٥٨

ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

ﻧﺎم :زوار ﻗﺎب
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ۱:۱ :

۳ــ ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮش ﭘﻴﺎﭘﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪی ﺟﺪﻳﺪی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ،رﺳﻢ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ.(۲۲

ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۲۲
ﺟﻨﺲ :ﻓﻮﻻد
ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

ﻧﺎم :ﻣﺤﻮر
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ۱:۱ :

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻴﺪ.

٣٥٩

۴ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ ،ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺠﺪد ًا رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ.(۲۲

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۲۲
ﺟﻨﺲ :ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ
ﻣﻘﻴﺎس۱:۱ :

٣٦٠

ﻧﺎم :دﺳﺘﮕﻴﺮه
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺳﻴﻢ۱:۱ :

ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﺬاری ﻧﺪارد

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ
۱ــ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮش ﭘﻴﺎﭘﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
۲ــ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش در ﺑﺮش ﮔﺮدﺷﯽ در ﻓﺮﺟﻪی ﺳﻮم ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ؟

٣٦١

