
  ۴۳۳  

فصل بيست و هفتم

تصوير مجسم كاوالير1
هدف های رفتاری: فراگيرنده پس از پايان اين فصل بايد بتواند:

۱ــ تصوير مجسم کاوالير و مشخصات آن را بيان کند.
۲ــ مزايای تصوير مجسم کاوالير و داليل استفاده از آن را بيان کند.

۳ــ تصوير مجسم کاوالير را رسم کند.

۱ــ۲۷ــ کاوالير
گونه ای از تصوير مجسم موازی است که هر سه مقياس 
آن را ۱:۱ در نظر می گيرند. محورها مطابق شکل ۱ــ۲۷ است، 

يک زاويه ۴۵ درجه و زاويه ی ديگر صفر.
بنابراين می توان از گونيای ۴۵ درجه در ترسيم ها استفاده 
کرد. به طوری که ديده می شود، در سطح YOZ شکل ها به همان 
صورت اوليه و بدون تغيير خواهند ماند (مثل دايره که تغيير شکل 

شکل ۱ــ۲۷ــ محورهای کاواليرنمی دهد). به نمونه ای توجه کنيد (شکل ۲ــ۲۷).

cavalier  :١ــ کاوالير

شکل ۲ــ۲۷ــ بست، آلومينيم



  ۴۳۴  

مراحل ترسيم تصوير مجسم کاوالير مطابق شکل ۳ــ۲۷ خواهد بود.

شکل ۳ــ۲۷ــ درپوش، الستيک



  ۴۳۵  

نمونه ای ديگر را بررسی می کنيم (شکل ۴ــ۲۷).

شکل ۴ــ۲۷ــ فالنچ، چدن



  ۴۳۶  

۲ــ۲۷ــ رسم دايره
دايره، در سطوح جانبی و بااليی به بيضی تبديل خواهد شد. 

در شکل ۵  ــ۲۷ يک مکعب در حالت کاوالير ديده می شود و در 
آن بيضی های دقيق به روش نقطه يابی رسم شده اند.

روش  نقطه يابی،  روش  عالوه  بر  بيضی ها  رسم  برای 
چهارمرکزه هم وجود دارد. شکل ۶  ــ۲۷ چگونگی ترسيم آن ها 

را معرفی می کند.

′n مرکز کمان ها هستند. روش  ′n، m و  ، m در اين شکل
کار در سطح باال هم به همين گونه است.

سمت  يک  در  شکل ها  تغييرنکردن  دليل  به  سه بعدی،  اين 

آن، بسيار با اهميت است و برای اجسامی، که تنها در يک سمت 
خود فرم ها و کمان های زياد و ضخامت کم يا متوسط دارند، بسيار 

مناسب است.

شکل ۶  ــ۲۷ــ ترسيم شبه بيضی

شکل ۵   ــ۲۷ــ دايره در کاوالير



  ۴۳۷  

۳ــ۲۷ــ حالت های ديگر
محورهای کاوالير را به صورت های ديگر هم می توان رسم کرد (شکل ۷ــ۲۷).

شکل ۷ــ۲۷

در اين جا اضافه می شود تصوير مجسم کاوالير جزِء تصاوير 
مجسم موازی مايل است که با تصوير مجسم عمودی تفاوت های 
اساسی دارد. مثًال در تصوير مجسم عمودی می توان مقياس ها را 
مقدار  است  الزم  صورت  آن  در  ولی  گرفت  نظر  در  دل خواه  بـه 
زاويه ی محورها با مقياس ها هماهنگ باشد. اما در تصوير مجسم 
مايل، هم مقياس و هم زاويه دل خواه است. به اين ترتيب تصويرهای 

مايل می توانند تنوع بيش تری داشته باشند. 
درتصوير مجسم کاوالير، زاويه ی ۴۵ درجه و مقياس های 
۱:۱ به طور دل خواه انتخاب و متداول شده است. به دليل ۱:۱ 

بودن همه ی مقياس ها، به آن ايزومتريک مايل هم می گويند١.
مسئله ی نمونه: می خواهيم تصوير کاوالير شکل ۸   ــ ۲۷ 

را رسم کنيم.

شکل ۸   ــ۲۷ــ ديوارکوب چدنی

١ــ نام کاوالير را به طور اختصاصی برای زاويه ی ٤٥ درجه و مقياس ١:١ به کار می بريم.



  ۴۳۸  

مراحل کار مطابق شکل ۹ــ۲۷ خواهد بود.

شکل ۹ــ۲۷

a

b



  ۴۳۹  

برای آشنايی بيش تر با کاربردهای کاوالير به شکل ۱۰ــ۲۷ توجه کنيد. 

۱ــ پايه، آلومينيم 

شکل ۱۰ــ۲۷ــ نماهای کاوالير

۲ــ مدل ديوارکوب، چوب 

۳ــ نگهدارنده ی محور، چدن

۵  ــ مقسم، فوالد  ۶  ــ مقسم، فوالد

۷ــ واشر، فوالد  ۸   ــ تيغه

۴ــ چرخ دنده، فوالد



  ۴۴۰  

            خالصه ی مطالب مهم

۱ــ در کاوالير يا ايزومتريک مايل، مقياس ها ۱:۱ و زاويه ۴۵ درجه است.
۲ــ ويژگی مهم تصوير مجسم کاوالير بدون تغيير ماندن شکل ها در يک سمت آن است.

۳ــ در تصوير مجسم مايل، انتخاب مقياس ها و زاويه ی محور دل خواه است.

                       خودآزمايی 

۱ــ تصوير مجسم کاوالير را از نظر شکل محور و مقياس شرح دهيد.
۲ــ مهم ترين خصوصيت تصوير کاوالير کدام است؟
۳ــ چرا به تصوير کاوالير، ايزومتريک هم می گويند؟
۴ــ وضعيت دايره در سه سمت آن چگونه است؟

۵  ــ با رسم شکل، چگونگی ترسيم شبه بيضی چهار مرکزه را توضيح دهيد.

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای اجسامی که در شکل های ۱۱ــ۲۷ تا ۱۵ــ۲۷ داده شده اند تصوير مجسم کاوالير را رسم کنيد. ترسيم 

شکل های دوبعدی الزم نيست (بدون اندازه گذاری).



  ۴۴۱  

شکل ۱۱ــ۲۷
جنس: چدن               نام: رابط

مقياس: ۱:۱              مقياس رسم تصوير کاوالير: ۱:۱



  ۴۴۲  

شکل ۱۲ــ۲۷
جنس: چدن                 نام: چرخ لنگ

مقياس: ۱:۱                رسم کاوالير به مقياس: ۱:۱



  ۴۴۳  

شکل ۱۳ــ۲۷
جنس: فوالد                    نام: بدنه ی پولی کش

مقياس: ۱:۱                     مقياس رسم کاوالير: ۱:۱



  ۴۴۴  

شکل ۱۴ــ۲۷
جنس: فوالد              نام: تيغه برش

مقياس: ۱:۱              رسم کاوالير:۱:۱



  ۴۴۵  

شکل ۱۵ــ۲۷
جنس: فوالد                  نام: رنده گير در ماشين تراش

مقياس: ۱:۱                  ترسيم کاوالير با مقياس: ۱:۱

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا می توان روش ترسيم شبه بيضی را در کاوالير، از جهاتی شبيه ايزومتريک دانست؟
کاوالير  و  ايزومتريک  نيز  و  دی متريک  درجه ی   ۷ سمت  در  را  چهارمرکزه  بيضی  رسم  يک  می توان  آيا  ۲ــ 

به صورتی يک سان بيان کرد؟ چگونه؟
۳ــ به نظر شما اصوًال ترسيم تصوير کاوالير برای چه اجسامی مناسب تر است؟



  ۴۴۶  

 ۴۵ زاويه ی  دارای   p صفحه ی  به  نسبت  تصوير  شعاع  بايد  کاوالير،  سه بعدی  به دست آوردن  جهت  مثال  برای 
23′ و ۶۳º باشد. در تمام سه بعدی های مايل، زاويه ی محور  درجه و برای رسيدن به سه بعدی کابينت دارای زاويه ی 

و مقياس ها دل خواه است۱.

۱ــ برای مطالعه ی بيش تر به نقشه کشی ۱ جلد دوم، کد ۳۵۹/۵۱ چاپ ۸۶ مراجعه شود. 

                    برای مطالعه

گفته شد که روش تصويرگيری برای تصاوير مجسم کاوالير و کابينت، مايل است. يعنی شعاع های تصوير نسبت 
به صفحه ی تصوير مايل اند. برخالف ايزومتريک و دی متريک که شعاع های تصوير بر صفحه ی تصوير عمودند (شکل 

۱۶ــ۲۷).

ϕ شکل ۱۶ــ۲۷ــ زاويه ی شعاع تصوير موازی برابر


