
  ۴۱۸  

۱ــ۲۶ــ د ی متريک
به معنی دو مقياس است. پس در اين سه بعدی از دو مقياس 
استفاده می شود. شکل ۱ــ۲۶، محورها و زاويه ها را در روش 

فرجه ی سوم معرفی می کند.

شکل ۱ــ۲۶ــ محورهای دی متريک در فرجه ی سوم

1 و ۱ هستند.۲
2

مشاهده می شود که مقياس های معمولی 
برای آن ها می توان حالت های ديگری هم در نظر گرفت. 
شکل ۲ــ۲۶، نماينده ی محورها در فرجه ی اول يا روش اروپايی 

است۳.
    Dimetric :۱ــ دی متريک، دو مقياس

۲ــ در حقيقت ۰/۴۷ و ۰/۹۴ هستند. که آن ها را گرد کرده اند.
۳ــ برای کسب اطالعات بيش تر به رسم فنی تأليف مهندس کاظم زاده، دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کنيد.

شکل ۲ــ۲۶ــ محورها در فرجه ی اول

فصل بيست و ششم

تصوير مجسم دی متريك1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تصوير مجسم دی متريک و مشخصات آن را بيان کند.
۲ــ مزايای تصوير مجسم دی متريک و داليل استفاده از آن را شرح دهد.

۳ــ تصوير مجسم دی متريک را رسم کند.

۲ــ۲۶ــ رسم محورها
25′ و ٤١º می توان از  10′ و ٧º و نيز  برای رسم زاويه ی 

تانژانت آن ها استفاده کرد. داريم:

tan , ′ ≅ 17 10
8

tan , ′ ≅ 741 25
8

به اين ترتيب شکل ۳ــ۲۶ رسم محورها را نشان می دهد.



  ۴۱۹  
شکل ۴ــ۲۶ــ يادآوری روش دو گونيا در کشيدن خط های موازی با يک خط معين        

شکل ۳ــ۲۶ــ  a، فرجه ی سوم ــ b، فرجه ی اول

در ادامه ی کار برای رسم خط موازی با محورها، می توان 
از روش دو گونيا استفاده کرد (شکل ۴ــ۲۶).

تنظيم اوليه
ثابت



  ۴۲۰  

شکل ۵  ــ۲۶ــ مکعب در محورهای دی متريک

شکل ۶   ــ۲۶ــ مقايسه  ی برشی از يک پروفيل در ايزومتريک و دی متريک، کدام جالب تر است؟

شکل ۷ــ۲۶ــ رابط کشويی، پالستيک

۳ــ۲۶ــ رسم مکعب
با توجه به مقياس های داده    شده، چگونگی يک مکعب را 

در حالت دی متريک، در شکل ۵  ــ۲۶ می بينيم.
جای  ايزومتريک  به  نسبت  سه بعدی  اين  که  می شود  ديده 
کم تری را اشغال مـی کند و بــه دليل کــوتاه   شدن يکی از انـدازه هـا، 
عمق را بهتر نشان می دهد. به عالوه برای اجسامی که در يک جهت 
طوالنی هستند، مناسب تر است. در شکل ۶  ــ۲۶، دو جسم در 

حالت های ايزومتريک و دی متريک مقايسه شده اند.

به  نسبت  آن  زيبايی  سه  بعدی،  اين  کاربرد  ديگر  داليل  از 
ايزومتريک است.

رسم  از  نظر  صرف  سه بعدی:  رسم  ۱ــ۳ــ۲۶ــ 
خط های موازی به کمک دو گونيا، نکته ی خاص ديگری در رسم 

آن وجود ندارد.
۷ــ۲۶  شکل  در  داده   شده  جسم  برای  نمونه:  مسئله ی 

شکل فضايی مورد نظر است.



  ۴۲۱  

شکل ۸   ــ۲۶ــ مراحل رسم تصوير دی  متريک از رابط

۴ــ۲۶ــ رسم بيضی
نتيجه ی  که  نقطه يابی،  روش های  به  می توان  هم  اين جا  در 
آن رسم بيضی دقيق است و چهار مرکزه که پيامد آن، شبه بيضی 

است، اقدام کرد.
۱ــ۴ــ۲۶ــ نقطه يابی: به کمک نقطه يابی و به شکلی 
خيلی ساده می توان بيضی دی متريک را رسم کرد. شکل ۹ــ۲۶ 

مراحل کار را نشان می دهد.
به منظور رسم شبه بيضی به کمک پرگار، برای سطح ۷ درجه 

يک روش و برای ۴۱ درجه، روشی ديگر وجود دارد.
۲ــ۴ــ۲۶ــ شبه بيضی در سمت ۷ درجه: رسم بيضی 
چهار  مرکزه، مطابق شکل ۱۰ــ۲۶، روی سطح ۷ درجه ی مکعب 

داده شده است.

ترتيب کار در شکل ۸   ــ۲۶ ديده می شود.



شکل ۱۰ــ۲۶ــ رسم شبه بيضی در سمت ۷ درجه  ۴۲۲  

شکل ۹ــ۲۶ــ رسم دايره با روش نقطه يابی



  ۴۲۳  

ديده می شود که مانند ايزومتريک:
ــ ابتدا لوزی محيطی رسم می شود.

ــ محورهای نصف کننده ی اضالع رسم می شوند.
ــ در وسط هر ضلع لوزی، خطی عمود بر آن رسم می شود.
ــ مرکزهای مورد نظر، نقاط ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ خواهند بود.

۳ــ۴ــ۲۶  ــ شبه بيضی در سمت ۴۱ درجه: برای رسم 
1 رسم شده است يا 

2
شبه   بيضی در ديواره ی مکعب، که با مقياس 

سطح باالی آن، روش ديگری وجود دارد. شکل ۱۱ــ۲۶ مراحل 
رسم آن را از a تا e معرفی می کند.

a b

c

d e

شکل ۱۱ــ۲۶ــ رسم شبه بيضی در سمت ۴۱ درجه



  ۴۲۴  
۱ــ برای ديدن روش های ديگر به نقشه کشی ۱ جلد دوم، کد ۳۵۹/۵۱، چاپ ۸۶ مراجعه کنيد.

۵  ــ۲۶ــ محورهای ديگر
برای رسم تصوير مجسم دی متريک، محورها با زاويه ها و 
مقياس های ديگری هم وجود دارد که کاربرد کم تری دارند. شکل 

۱۳ــ۲۶ نمونه هايی را ارائه می کند.
مسئله ی نمونه: مطلوب است ترسيم تصوير مجسم برای 

جسم شکل ۱۴ــ۲۶.

شکل ۱۲ــ۲۶ــ رسم بيضی در سه سمت يک مکعب

شکل ۱۳ــ۲۶ــ محورهای ديگری در روش دی متريک

و  شد  رسم  آن  محورهای  و  محيطی  متوازی االضالع  ــ 
نقطه های ۱ ، ۲ ، ۳  و ۴ آن  ها مشخص گرديد.

ــ دو خط عمود بر هم، يکی موازی با محور ۷ درجه و 
ديگری عمود بر آن رسم شد.

ــ روی خط موازی با ۷ درجه و از نقطه ی o ، در هر دو 
 ad طرف آن، دو طول مساوی با قطر دايره ی مورد نظر، يعنی برابر 

′m به دست آمد. جدا شد تا m و 
 n′ ′m به ۴ وصل شد و دو نقطه ی n و  ــ از m به ۲ و از

مشخص گرديد.
′n به عنوان چهار مرکز  ′n، m و  ، m ــ از چهار نقطه ی
برای چهار کمان استفاده شد. روش کار در سطح باالی مکعب 

نيز به همين ترتيب است۱.
شکل ۱۲ــ۲۶ مکعبی را با دايره های موجود در سه سطح 

آن نشان می دهد.

شکل ۱۴ــ۲۶ــ ديوارکوب پالستيک



  ۴۲۵  

شکل ۱۵ــ۲۷ مراحل کار را نشان می دهد.

شکل ۱۵ــ۲۶ــ رسم تصوير دی متريک



  ۴۲۶  

شکل ۱۶ــ۲۶ــ شابلون بيضی دی متريک و خط های شاخص روی هر بيضی

در مورد تصوير مجسم دی متريک هم می توان حالت های 
بيست و چهارگانه را داشت. برای رسم اين تصوير مجسم هم، 

شابلون مخصوص موجود است (شکل ۱۶ــ۲۶).

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ محورهای دی متريک دارای دو مقياس اند.
۲ــ مقياس های معروف دی متريک ۱:۱ و ١:٢ هستند.

، ٤١º هستند. ′25 ، ٧º و  ′10 ۳ــ زاويه ها 
۴ــ کوتاه  شدن تصوير، افزايش زيبايی و نمايش بهتر عمق از داليل کاربرد دی متريک است.



  ۴۲۷  

شکل ۱۷ــ۲۶
جنس: يونوليت              نام: محافظ در بسته بندی

مقياس: ١:٢                   مقياس رسم: ۱:۱
تصوير مجسم دی متريک

                       خودآزمايی 

۱ــ تصوير مجسم دی متريک را تعريف کنيد و زاويه ها و مقياس های آن را شرح دهيد.
۲ــ در مورد چگونگی رسم محورها و ترسيم خط موازی با آن ها، با رسم شکل، توضيح دهيد.

۳ــ چگونگی رسم بيضی را در سطوح مختلف دی متريک ، با رسم شکل، توضيح دهيد.
۴ــ داليل استفاده از تصوير مجسم دی متريک چيست؟

۵  ــ دو گونه ی ديگر از محورها برای تصوير دی متريک را، با رسم شکل، معرفی کنيد.

            ارزش يابی عملی
برای اجسام معرفی شده در شکل های ۱۷ــ۲۶ تا ۲۳ــ۲۶ تصوير مجسم دی متريک رسم کنيد. نياز به ترسيم 

تصاوير دو بعدی نيست مگر آن که در مواردی ضروری باشد. اندازه گذاری الزم نيست.



  ۴۲۸  

شکل ۱۸ــ۲۶
جنس: چوب                   نام: بدنه

مقياس: ١:٢                   مقياس رسم دی  متريک: ۱:۱

شکل ۱۹ــ۲۶
جنس: چدن              نام: پايه لغزنده

مقياس: ۱:۱             مقياس رسم دی  متريک: ۱:۱



  ۴۲۹  

شکل ۲۰ــ۲۶
جنس: فوالد                  نام: ميزان کننده

مقياس: ۱:۱                  مقياس رسم دی متريک: ۱:۱



  ۴۳۰  

شکل ۲۱ــ۲۶
جنس: چدن

نام: ياتاقان ديواری
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم دی متريک: ۱:۱



  ۴۳۱  

شکل ۲۲ــ۲۶
جنس: فوالد                نام: مفصل برای قالب

مقياس: ۱:۱                مقياس رسم دی متريک: ۱:۱



  ۴۳۲  

                     تحقيق كنيد

۱ــ يک تصوير مجسم دل خواه را يک بار با روش فرجه ی اول و بار ديگر به روش فرجه ی سوم رسم کنيد. به 
نظر شما کدام ساده تر است؟

۲ــ آيا رسم کره با اين روش تفاوتی با ايزومتريک دارد؟
۳ــ اگر قطر دايره d باشد، قطر کوچک و بزرگ بيضی دی متريک نسبت به آن چيست؟


