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به شــكل 1-16 نگاه كنيد. اجســامي كه مشــاهده مي كنيد، به »نيم ساخته هاي 
فوالدي« معروف اند. آن ها نمونه هايي از آن چه گفته شده، هستند. 

برش گردشي )مقاطع(
مورد اســتفاده گردش برش، بيشتر در اجســامي است كه داراي طول هاي بلند 
و شــكل يكنواخت هستند و اگر ما مقطع جسم را 90 درجه بچرخانيم و روي 

جسم ترسيم كنيم، آن را برش گردشي يا برش مقاطع گويند.

به شــكل 2-16 كه دو نماي يك نبشي اســت، نگاه كنيد. در ترسيم اين نما از 
برش براي نماي جانبي استفاده شده است.

 حال اگر اين برش را به داخل نماي روبه رو انتقال دهيم، برش گردشي )مقاطع( 
به وجود خواهد آمد )شكل 16-3(.

شكل16-1

شكل16-2

شكل16-3
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با يك مقايســه جزئي بين شكل هاي 2-16 و 3-16 كه هر دو يك مفهوم را 
دنبال مي كنند، درمي يابيم كه:

الف( اندازه تصوير، كوتاه تر مي شود و براي ترسيم، به جاي كم تري نياز دارد.
ب( به نام گذاري سطح برش خورده، نيازي نيست.

پ( به درك نقشه نيز كمك زيادي مي كند.

 اصول برش گردشي
مواردي كه بايد در برش گردشي رعايت كنيم، عبارتند از: ◄

تمام خط هاي برش نازك هستند )حتي خط هاي دور تصوير برش(.
برش به طور معمول هاشور زده مي شود.

ممكن است هاشور از روي خط اصلي بگذرد كه اشكالي ندارد. به شكل 16-4 
توجه كنيد.

ممكن است قطعه داراي طول يكنواختي نباشد و ما مجبور شويم با چند برش، 
تغييرات شكل قطعه را نشان دهيم )شكل 16-5(.

شكل16-4

شكل16-5

نادرست

درست

گاهي، برخــي قطعات داراي 
مقاطع غير يكنواخت با سطوح 
شيبدار همراه اند. در اين گونه 
قطعــات، مي تــوان از برش 
گردشي استفاده كرد بايد توجه 
داشــت مقطع برش خورده در 
جاي خود ) محل عبور صفحه 

برش( ترسيم شود.

بيشتر بدانيم
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برش در تمام مقاطع يكسان و فاصله بين خطوط هاشور با يكديگر برابر است. 
به شكل 6-16 كه يك قالب را نشان مي دهد، دقت كنيد.

برش با شكستگي تصوير
برش گردشــي را مي توان با حذف بخشــي از تصوير نيز انجــام داد. اين كار 
در شــرايطي كه مقطع پيچيده تر باشــد، مناسب خواهد بود. در اين حالت برش 

به صورت خطوط اصلي به طور معمول ترسيم خواهد شد )شكل 16-7(.

الزم به ذكر است كه در صورت لزوم، مي توان روي برش گردشي اندازه گذاري 
نيز انجام داد )شكل 16-8(.

شكل 16-6

شكل16-7

شكل16-8
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄
برش گردشي چگونه برشي است؟ آن را شرح دهيد.. 1
سه مزيت استفاده از برش گردشي را نام ببريد.. 2
آيا مي توان از چند برش گردشــي به طور هم زمان در يك تصوير بهره گرفت؟ چگونه؟ با رســم شكل به وسيله  دست . 3

آزاد توضيح دهيد.
اصول برش گردشي را نام ببريد )دست كم 4 مورد(.. 4
وضعيت هاشور و فاصله بين خطوط هاشور در برش گردشي چگونه است؟. 5
با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد كه چگونه ممكن است با شكستن تصوير، برش گردشي را نشان داد؟. 6
آيا مي توان روي برش گردشي اندازه گذاري كرد؟ توضيح دهيد.. 7

در مواقعي كه برش گردشــي را به كمك حذف قسمتي از شكل اصلي انجام مي دهيم، وضعيت خطوط تصوير چگونه   .   8
خواهد بود؟
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عملي ◄
تصاوير زير مربوط به يك آهن سپري است مطلوب است:

ـ ترسيم نماي روبه رو در برش گردشي
ـ اندازه گذاري
ـ مقياس 1:1 
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در شكل زير دو تصوير از يك چرخ لنگر ديده مي شود مطلوب است: ◄
ـ تصوير از جلو 

ـ برش كامل تصوير از چپ 
ـ انتقال برش هاي متوالي روي تصوير از جلو به صورت برش گردشي

ـ اندازه گذاري كامل نقشه
ـ مقياس 2:1 
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آشنايي با تصاوير مجسم

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ مزاياي تصاوير مجسم و اهميت آن ها  را توضيح دهد.
ـ موارد استفاده از تصاوير مجسم را بيان كند.

ـ انواع تصاوير مجسم را نام ببرد.
ـ تصاوير مجسم ايزومتريك اجسام را ترسيم كند.

ـ تصاوير مجسم ايزومتريك براي اجسام با شيب هاي نوع اول و دوم را ترسيم كند.
ـ تصاوير مجسم ايزومتريك براي اجسام بريده شده )كم شدن يا اضافه شدن حجمي به آن( را ترسيم كند.

ـ تصاوير مجسم ايزومتريك اجسام براي دايره ها، قوس ها و منحني ها را ترسيم كند.

فصل هفدهم
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شكل17-1

تصوير مجسم
نوعي از نقشــه است كه مي تواند اطالعات زيادي را به سازنده يا كسي كه آن را 
طراحي مي كند، بدهد. به عبارت ديگر تصوير مجسم شكلي فضايي است كه سه 

بعد يك جسم را معرفي مي كند.
اهميت تصاوير مجسم يا سه بعدي بسيار زياد است كه مي توان به چند مورد 

از آن ها اشاره كرد:
الف( براي درك آن به اطالعات نقشه كشي و طراحي نيازي نيست، زيرا همانند 

يك عكس عمل مي كند.
ب( براي درك بيشتر نقشــه هاي دوبعدي كه گاهي پيچيدگي هايي نيز در آن ها 

وجود دارد، كمك مؤثر و قابل توجهي است.
ج( با در اختيار داشــتن تصاوير دوبعدي، تمامي جزئيات پيش روست، ولي در 

برخي شرايط كار بسيار مشكل مي شود. به شكل 1-17 توجه كنيد.

 با توجه به شــكل 2-17 مي توان گفت كه درك تصاوير دوبعدي تا چه اندازه 
مشكل است. همچنين بايد به اين نكات توجه كرد:

ـ تمام جزئيات قابل تعريف نيستند.
ـ ترسيم سه بعدي كاري مشكل و داراي قواعد خاص خود است.

ـ اندازه هاي طولي و زاويه اي ديگر حقيقي نيستند.
ـ اندازه گذاري بر روي تصاوير مجسم، كاري مشكل و گاهي ناممكن خواهد بود.

شكل17-2
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با وجود تمام اين تفاســير، توانايي هاي يك نقشه كش يا طراح با كمك رايانه و 
ابزارهاي امروزي، استفاده از تصاوير سه بعدي را بيشتر از بيش كرده است. البته 
بايد توجه داشت مسئله اي كه استفاده از تصاوير سه بعدي را داراي اهميت بيشتري 
مي كند، عدم آشنايي تمامي دســت اندركاران بخش هاي صنعت با نقشه خواني 
اســت، بنابراين به جاي ارائــه تصاوير دوبعدي كه به آموزش و درك بســيار 
زيادي از نقشه خواني و نقشه كشي نياز دارد، از تصاوير مجسم استفاده مي شود.
براي مثال مي توان به توليدكنندگان قطعات به صورت صنعتي اشــاره كرده 
كه همگي از اين نوع نقشــه استفاده مي كنند. مانند نقشه هاي تصوير مجسم در 
بســته هاي كوچك اسباب بازي براي كودكان كه شــيوه اتصال قطعات را نشان 
داده اســت و يا نقشــه هايي كه در كارتن هاي وســايل خانگي موجود است و 
طريقه اتصال قطعات مختلف به وســيله تصاوير مجســم را نشــان مي دهد، از 
جمله مخلوط كن، اسباب بازي، ميكرومتر، تفنگ بادي و ديگر نقشه هاي صنعتي 

)شكل هاي 4-17، 5-17، 6-17و17-7(.
البته بايد بيان داشــت كه طراحي سه بعدي اجسام جايگاه ويژه اي براي خود 
يافته و در نرم افزارهاي موجود، ابتدا تصوير مجســم )سه بعدي( جسم موردنظر  
را طراحي مي كنند و ســپس از روي تصوير ســه بعدي نسبت به تهيه نماها، يا 
همان نقشه هاي دوبعدي اقدام مي شود، ولي بايد به اين نكته توجه شود كه براي 
به دست آوردن توانايي و درك الزم در ترسيم سه بعدي، فراگيري اصول اوليه و 

ترسيمات دستي ضروري و اجتناب ناپذير است.

شكل4-17 مخلوط كن

شكل17-5
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شكل17-6

شكل17-7
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ترسيم تصاوير مجسم
1-17 تصوير مجسم ايزومتريك

تصويري ســه بعدي است، با مقياسي برابر روي هر سه  محور كه با خط كش تي 
و گونيا ترسيم شــده و با تقاطع محور افق و قائم، زاويه 30 درجه دارد )شكل 

.)17-8

البته الزم به ذكر است كه ما در اين تصوير سه بعدي، سه نوع خط موازي داريم 
كه در همه جاي تصوير مجسم موردنظر، يكسان و هماهنگ است. به نمونه ارائه 

شده توجه كنيد )شكل 17-9(.

2-17 ترسيم سه بعدي ايزومتريك
براي شروع كار، يك مكعب مستطيل به اضالع دلخواه درنظر مي گيريم و به كمك 

خط كش تي و گونيا آن را ترسيم مي كنيم.
 )A( نخست در صفحه كاغذ خط افقي و عمود بر آن ترسيم كرده و از نقطه تالقي
به سمت راست و چپ محور عمود اندازه هاي دلخواهي را جدا مي سازيم، سپس 
خطوط موازات هر يك را به ترتيب از طرفين جدا، و ترسيم مي كنيم. در اين حالت 
مكعب مستطيل. با سه سري خط موازي و يكسان به دست مي آيد )شكل 17-10(.

شكل8-17 محورهاي تصاوير مجسم

نكته

ايزومتريك به معني هم مقياس اســت و زماني اين نوع تصوير 
كاربــرد دارد كه مقادير طول، عــرض و ارتفاع حجم را با يك 

مقياس ترسيم كنند.

شكل17-9

شكل 17-10
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در شــكل 11-17 روش كاربرد گونيا و خط كش تي را در ترســيم خطوط 30 
درجه در سمت چپ و راست تصوير مجسم مالحظه مي كنيد.

حال با درنظر گرفتن يك تصوير دوبعدي از جسمي دلخواه شكل12-17 نسبت 
به ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك آن را ترسيم مي كنيم.

ابتدا مكعب مســتطيل جســم موردنظر را با اندازه گيري طول و عرض و ارتفاع 
روي سه محور جسم جدا مي سازيم )شكل 17-13(.

حال جعبه فضايي كه جسم بايد در آن قرار گيرد در دست است و يال هاي 
موازي نيز كاماًل مشخص هستند )خطوط 30 درجه اي كه به سمت راست است 
با رنگ قرمز، خطوط 30 درجه اي كه به ســمت چپ واقع شده اند با رنگ آبي، 

شكل17-11

شكل17-13

شكل17-12
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و خطوط عمود نيز با رنگ ســبز مشــخص شده است(. پس نسبت به انتقال و 
ترسيم اندازه هاي جسم در اين مكعب با استفاده از خطوط موازي موجود اقدام 

مي كنيم.
همان گونه كه شــما در مراحل مختلف كار مالحظه مي كنيد، با ترســيم اين 
خطوط موازي، ســه بعدي جسم به تدريج كامل شــده و در پايان با پاك كردن 
خطوط اضافي و پررنگ كردن خطوط اصلي، تصوير مجســم موردنظر به دست 

مي آيد )شكل 17-14(.

نكته

در  ترسيمي  تكميل خطوط  در 
داشته  توجه  بعدي  تصاوير سه 
باشــيد كه از هر گوشه بايد 3 
البته  باشــند.  ترسيم شده  خط 
ممكن است يك خط در نماي 

ديد نباشد.

البته بايد توجه داشــت ترسيم اجســامي كه در آن ها سطوح شيب دار )يا همان 
بريده شده كه با هيچ يك از صفحات تصوير موازي نيستند( و يا سطوح منحني 

قواعد خاص خود را دارد، كه در ادامه اين بحث به آن مي پردازيم.

شكل14-17 مراحل ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك را نشان مي دهد.

)a(

)c(

)b(

)d(
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3-17 ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك اجسام با سطوح 
شيب دار

از آن جايي كه خطوط و ســطوح شــيب دار با هيچ يك از سه محور در تصوير 
مجسم موازي نيستند، روش ترســيم آن ها در تصوير مجسم ايزومتريك صرفًا 
تعيين نقطه ابتدا و انتهاي ســطوح شيب دار و اتصال آن ها به يكديگر است. به 

شكل هاي 15-17 و 16-17 توجه كنيد.

شكل17-15

شكل17-16
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 بديهي است كه گاهي اوقات براي تعيين نقاط موردنظر بايد از مختصات آن ها 
استفاده كنيم. به شكل 17-17 نگاه كنيد.

4-17 ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك دايره و سطوح 
منحني

با توجه به شكل 18-17 مالحظه مي كنيد كه دايره در تصوير مجسم ايزومتريك 
به شــكل بيضي ديده مي شود. البته بايد توجه داشت كه شرط ديده شدن دايره 
به شــكل بيضي در تصوير مجسم ايزومتريك، بودن روي سطح شيب دار است 

شكل17-18

شكل17-17
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)شكل 19-17(. براي ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك، راه هاي مختلفي 
وجود دارد كه ما تنها مهم ترين و ساده ترين روش آن را شرح مي دهيم.

در ابتــداي كار اطراف دايره موردنظر را توســط يــك مربع محاط مي كنيم 
)شــكل 20-17(. سپس مربع به دست آمده را روي محورهاي 30 درجه تصوير 
مجسم ايزومتريك قرار مي دهيم )شكل 21-17(. نقاط نام گذاري شده در شكل 

20-17 را نيز به شكل 21-17 منتقل مي سازيم.

اگر به تصوير نگاه كنيم يك لوزي مي بينيم كه وسط اضالع آن به دست آمده 
است. حال بايد پاره خط هايي از نقاط B و D اين لوزي به وسط اضالع روبه رو 
وصل شــود، يعني از نقطه B پاره خط هاي B4 و B3 به دســت خواهد آمد و از 

نقطه D پاره خط هاي D2 و D1 به دست مي آيد )17-22(.
حال با قرار دادن پرگار بر روي نقطه B، به شعاع B3 يا B4 قوسي مي زنيم و 
همين كار را با نقطه D انجام مي دهيم و قوسي به شعاع D1 يا D2 مي زنيم)شكل 

23ـ17(. 
ســپس پرگار را روي نقطه m و n قرار مي دهيم و به ترتيب قوسي به شعاع 
m2 يا m3 وn1 يا n4 رسم مي كنيم. بدين ترتيب ترسيم دايره در تصوير مجسم 

ايزومتريك به انجام مي رسد )شكل 17-24(.

شكل17-19

شكل17-20

شكل17-21

شكل17-22 شكل17-23 شكل17-24
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اكنون با كمي دقت مشاهده مي كنيم كه روش كار در هر سه وجه مكعب فضايي 
جسم يكسان است. به شكل 25-17 نگاه كنيد. 

با توجه به مطالب گفته شده در ترسيم دايره و يا قسمتي از آن به يك نمونه ساده 
شكل 26-17 توجه كنيد و مراحل تصوير مجسم را ببينيد )شكل 17-27(.

شكل17-26

شكل17-25

شكل17-27
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄
تصوير مجسم را تعريف كنيد.. 1
براي رسم يك تصوير سه بعدي چه مراحلي را بايد طي كنيم؟. 2
ترسيم جعبه محيطي جسم، و مزاياي ترسيم آن چيست؟. 3
از سه بعدي اجسام چه استفاده هايي مي شود؟. 4
با رسم يك شكل دلخواه در جعبه محيطي جسم، روش ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك را شرح دهيد.. 5
براي ترسيم سطوح شيب دار در ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك بايد چگونه عمل كنيم؟. 6
با  ترسيم يك شكل دلخواه، شيوه ترسيم سطوح شيب دار در ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك را توضيح دهيد.. 7
چرا و به چه دليلي نمي توانيم ســطوح شيب دار را با اســتفاده از سه محور موازي در تصوير مجسم ايزومتريك نشان . 8

دهيم؟
با رسم شكل، چگونگي ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك را توضيح دهيد.. 9

شيوه ترسيم قسمتي از دايره در ترسيم مجسم ايزومتريك چگونه است؟. 10
چگونه مي توان يك اســتوانه را در تصوير مجسم ايزومتريك ترســيم كرد؟ با رسم شكل به وسيله  دست آزاد توضيح . 11

دهيد.
چگونه مي توان يك مخروط را در تصوير مجســم ايزومتريك ترســيم كرد؟ با رسم شكل به وسيله  دست آزاد توضيح . 12

دهيد.
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عملي ◄
اجسام ارائه شده در شكل هاي 1 تا 16 را بر روي كاغذ سفيد يا كاغذ ايزومتريك با دست آزاد و با دقت ترسيم كنيد.
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تصوير مجسم ايزومتريك اجسام داده  شده در شكل هاي 1 تا 10 را بر روي كاغذ سفيد A4 ترسيم كنيد . ◄
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تصوير مجسم ايزومتريك اجسام داده  شده را بر روي كاغذ سفيد A4 ترسيم كنيد . ◄

1 2 3 4

765

8 9 10

131211
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با توجه به نماهاي داده شده از اجسام موردنظرمطلوب است: ترسيم نماي مجهول و ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك  ◄
آن ها در محل تعيين شده.
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با توجه به نماهاي داده شده از اجسام موردنظرمطلوب است: ترسيم نماهاي موجود و به دست آوردن نماي مجهول،  ◄
.A4 تصوير مجسم ايزومتريك آن ها روي كاغذ سفيد
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با توجه به دونماي داده شــده مطلوب اســت: ترســيم نماي ســوم و تصوير مجســم ايزومتريك اجســام به همراه  ◄
اندازه گذاري.

مقياس 1:1

)1(

)3(

)2(

)4(
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تصوير مجسم ايزومتريك احجام داده شده را بر روي كاغذ A4 انجام دهيد. ◄
كليه مراحل ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك الزامي است و از كشيدن خطوط كمكي خودداري كنيد

ـ كسب اندازه از روي شكل
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ضمن ترسيم سه نماي احجام داده شده تصوير مجسم ايزومتريك آن ها را ترسيم كنيد.  ◄
هر شكل در يك ورق A4 سفيد ـ مقياس 1:1ـ ترسيم كادر و جدول
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تصوير مجسم كاوالير

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار می رود:
ـ تصوير مجسم كاوالير را با مشخصات توضيح دهد.
ـ مزاياي استفاده از تصوير مجسم كاوالير را بيان كند.

ـ تصوير مجسم كاوالير را ترسيم كند.

فصل هجدهم
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تصوير مجسم كاوالير
از انواع تصوير مجســم موازي است كه هر سه مقياس آن را روي محورها 1:1 
درنظر مي گيرند. محورها مطابق شكل 1-18 هستند. در ضمن يكي از زوايا 45 

درجه و ديگري صفر است.

برحســب شكل قطعه، زاويه 45 درجه را در سمت راست يا چپ نقطه O قرار 
مي گيرد. پس همان طور كه مشاهده مي شود، مي توان از گونياي 45 درجه براي 
ترســيم استفاده كرد. در ســطحي كه زاويه محور صفر درجه است، شكل هاي 
هندســي به همان صورت اوليه و بدون تغيير باقي مي مانند )مانند نمونه زير كه 
دايره بدون تغيير رســم شده است(. به شكل 2-18 نگاه كنيد. نكته قابل توجه 
اين جاست كه سادگي در ترسيم اين نوع تصوير مجسم و سرعت رسم آن باعث 

استفاده گسترده آن شده است شكل 3-18 نمونه اي را نشان مي دهد.

شكل18-1

شكل18-2

شكل18-3
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براي آشــنايي بيشتر با كاربردهاي تصوير مجسم كاوالير به شكل هاي زير، نگاه 
كنيد )شكل 18-4(.

شكل 18-4
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شكل 18-5

شكل 18-6

بايد توجه داشــت كه ترسيم سطوح شيب دار در اين نوع تصوير مجسم داراي 
همان قاعده اي است كه قباًل در تصوير مجسم ايزومتريك ذكر شد. به شكل هاي 
5-18 و6-18 توجه كنيد تا مراحل ترســيم سطوح شيب دار در تصوير مجسم 

كاوالير را بشناسيد.
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همان گونــه كه مالحظــه مي كنيد، دايره را در وجهي كه زاويه تصوير مجســم 
كاوالير صفر اســت به تعدادي از تقسيمات مســاوي يا نامساوي )در اين جا به 
هشت قسمت مساوي( تقسيم مي كنيم و عينًا اين تقسيمات را به وجه 45 درجه 
اين مكعب در نماي جانبي و باال انتقال مي دهيم. ســپس نقاط اقطار اصلي دايره 
را روي تصوير مجسم، همانند نما شماره گذاري مي كنيم و نسبت به انتقال نقاط 
نظير به داخل تصوير مجسم اقدام مي كنيم، مثل نقطه M كه فاصله آن را از محور 
عمودي دايره تا محل اتصال كه آن را a ناميده ايم توســط پرگار جدا مي سازيم 
و بر روي تمامي وجوه تصوير مجســم قرار مي دهيم. در پايان با اتصال نقاط به 
هم، بيضي موردنظر در نماي جانبي و باال به دست خواهد آمد. نكته قابل توجه 
اين جاســت كه هر چقدر تعداد تقسيمات ما بيشتر باشــد، نقاط بيشتري براي  
ترســيم منحني بيضي به دســت خواهيم آورد و منحني بيضي دقيق تري ترسيم 

مي شود.

ترسيم دايره ◄
ترسيم دايره در تصوير مجسم كاوالير زماني كه روي محور 45 درجه قرار بگيرد، 
ديگر يك دايره نخواهد بود و به بيضي تبديل مي شــود. اكنون به شــكل 18-7 
نگاه كنيد. يك مكعب در تصوير مجســم كاوالير ديده مي شود كه بر سطوح آن 
دايره اي ترسيم شده و روش به دست آوردن بيضي به روش نقطه يابي روي وجه 

اين مكعب مشخص شده است.

شكل 18-7



236

ارزشيابي پاياني

نظري ◄
تصوير مجسم كاوالير جزء كدام دسته از تصاوير مجسم است؟. 1
با رسم يك شكل با دست آزاد، محورها را در تصوير مجسم كاوالير توضيح دهيد )به همراه زوايا و مقياس(.. 2
مزاياي استفاده از اين تصوير مجسم چيست؟. 3
وضعيت ترسيم دايره بر روي تصوير مجسم كاوالير را در هر سه نما با ترسيم دست آزاد توضيح دهيد.. 4
تصوير مجسم كاوالير براي چه اجسامي مناسب تر است؟. 5
وضعيت ترسيم سطوح شيب دار بر روي تصوير مجسم كاوالير چگونه است؟. 6
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عملي ◄
با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم و تصوير مجسم كاوالير اجسام را رسم كنيد.

)A(

)C(

)B(
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با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم و تصوير مجسم كاوالير را رسم كنيد. ◄
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تصوير مجسم كابينت

هدف هاي رفتاري ◄
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار می رود:

ـ تصوير مجسم كابينت را با مشخصات توضيح دهد.
ـ داليل استفاده از تصوير مجسم كابينت را شرح دهد.

ـ تصوير مجسم كابينت را ترسيم كند.
ـ در تمرينات اختياري بتواند بهترين نوع تصوير مجسم را انتخاب، و آن را رسم كند.

فصل نوزدهم
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تصوير مجسم كابينت
رايج ترين تصوير مجســم مايل، كابينت اســت. البته اين نوع تصوير مجسم را 
ديمتريك مايل نيز مي نامند. در اين نوع تصوير مجســم، محورها همانند تصوير 
مجســم كاوالير اســت. يعني يك زاويه 45 درجه در ســمت راست يا چپ، 
برحســب نوع جســم، ولي مقياس روي محور 45 درجه 1:2 اســت. به شكل 

1-19 نگاه كنيد. 
محورهاي تصوير مجسم كابينت به همراه مقياس روي محور نشان داده شده 
اســت. همان طور كه مالحظه مي كنيد اين تصوير مجســم براي اجسام طويل، 
مناسب است. به شكل 2-19 دقت كنيد. از يك جسم هم تصوير مجسم كاوالير 
و هم كابينت ارائه شده است. در مقايسه دو تصوير متوجه مي شويد كه تصوير 
مجسم كابينت توانسته دايره انتهاي جسم را نشان دهد كه آن هم به دليل مقياس 

1:2 بر روي محور 45 درجه اين تصوير است.

نكته

طريقه ترسيم تصوير مجسم 
كابينت به ترسيم تصويرمجسم 
كاوالير شــباهت دارد. با اين 
تفاوت كه در تصوير مجسم 
كابينــت از دو مقيــاس 1:1 

و1:2 استفاده مي شود.

شكل 19-1

شكل 2-19 مقايسه تصوير مجسم كاوالير و كابينت.

شكل 19-3

)ب(كاوالير)الف(كابينت

)ج(كابينت )ب(كاوالير)الف(ايزومتريك

همان طور كه در شــكل 3-19 مشاهده مي كنيد مقايسه اي از نمايش يك جسم 
به سه طريق ايزومتريك و كاوالير و كابينت نشان داده شده است.
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در هر صورت تصوير مجســم كاوالير براي اجسام نازك و كابينت براي اجسام 
طوالني و كشيده مناسب خواهد بود.

 در شــكل هاي زير مراحل ترسيم يك فالنج جهت اتصال لوله ها در تصوير 
مجسم كابينت مشاهده مي شود )شكل 19-4(.

شكل 4-19 مراحل ترسيم يك فالنج در تصوير مجسم كابينت

همچنين در مواقعي كه جسم در يك سمت خود داراي فرم و كمان است و نيز 
ضخامت زيادي دارد، استفاده از تصوير مجسم كابينت مطلوب است.

ترسيم اين سه بعدي بسيار آســان است. به ويژه زماني كه ضخامت قطعه در 
همه جا يكسان باشــد، مانند قطعاتي كه از ورق ساخته مي شوند. به نمونه زير 

توجه كنيد )شكل 19-5(.

شكل 19-5
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄
شباهت هاي تصوير مجسم كاوالير و كابينت را بنويسيد.. 1
نام ديگر تصوير مجسم كابينت چيست؟. 2
تصوير مجسم كابينت براي ترسيم چه نوع اجسامي مناسب تر است؟. 3
با ترسيم شكل به وسيلة دست آزاد، تصوير مجسم كابينت را توضيح دهيد.. 4



243

عملي: ◄
با توجه به دو نماي داده شده، ضمن ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كابينت اجسام را رسم كنيد.

)A(

)B(
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A( با توجه به نماي داده شده، صرفًا تصوير مجسم كابينت جسم را با مقياس 1:1 رسم كنيد.

t=20

B( با توجه به دو نماي داده شده، ضمن ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كابينت اجسام را رسم كنيد.
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ارتباط درست خطوط در نقشه

نادرستدرستنادرستدرست
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جدول )1( مقادير ميلی متر برحسب اينچ  

ميلی متر اينچميلی متر اينچ ميلی متر اينچ  ميلی متر اينچ 

2/99762/00511/02260/031

3/03772/04521/06270/072

3/07782/08531/10280/113

3/11792/12541/14290/154

3/14802/16551/18300/195

3/18812/20561/22310/236

3/22822/24571/25320/277

3/26832/28581/29330/318

3/30842/32591/33340/359

3/34852/36601/7350/3910

3/38862/40611/41360/4311

3/42872/44621/45370/4712

3/46882/48631/49380/5113

3/50892/51641/53390/5514

3/54902/55651/57400/5915

3/58912/59661/61410/6216

3/62922/63671/65420/6617

3/66932/67681/69430/7018

3/70942/71691/73440/7419

3/74952/75701/77450/7820

3/77962/79711/81460/8221

3/81 972/83721/85470/8622

3/85982/87731/88480/9023

3/89992/91741/92490/9424

3/931002/95751/96500/9825
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اينچميلی متر اينچميلی متر اينچ ميلی متر اينچ  ميلی متر 

19/4 64  
  49 13/064

336/764
170/364

1

19/832
2513/432

177/132
90/732

1

20/264
5113/864

357/564
191/164

3

20/616
1314/216

97/916
51/516

1

21/064
5314/664

378/364
211/964

5

21/432
2715/032

198/732
112/332

3

21/864
5715/464

399/164
232/764

7

22/28
715/88

59/58
33/18

1

22/664
5716/264

419/964
253/564

9

33/033
2916/632

2110/332
133/932

5

23/464
5917/064

4310/764
274/364

11

23/816
1517/416

1111/116
74/716

3

24/264
61

17/864
4611/564

295/164
13

24/632
3118/232

2311/932
155/532

7

25/064
6318/664

4712/364
315/961

15

25/4  1 19/04
312/72

16/34
1

جدول )2( مقدار كسري اينچ برحسب ميلی متر  
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اينچميلی متر اينچميلی متر اينچ ميلی متر اينچ  ميلی متر 

1930/4761295/451660/42625/41

1955/8771320/852685/82750/82

1981/2781346/253711/22876/23

2006/6791371/654736/629101/64

2032/0801397/055762/030127/05

2057/48114422/456787/431152/46

2082/8821447/857812/832177/87

2108/2831473/258838/233203/28

2133/6841498/659863/634228/69

2159/0851524/060889/035254/010

2184/4861549/461914/436279/411

2209/8871574/862939/837304/812

2235/2881600/263965/238330/213

2260/6891625/664990/639355/614

2286/0901651/0651016/040381/015

2311/4911676/4661041/441406/416

2336/8921701/8671066/842431/817

2362/2931727/2681092/243457/218

2387/6941752/6691117/644482/619

2413/0951778/0701143/045508/020

2438/4961803/4711168/446533/421

2463/8971828/8721193/847558/822

2489/2981854/2731219/248584/223

2514/6991879/6741244/649609/624

2540/01001905/0751270/050635/025

جدول )3( مقادير اينچ برحسب ميلی متر
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 A 
  adjustable  curve       منحنی كش ماری، پيستوله ماری
aligned section                               بــرش مايــل
analysis                                           تجزيه
angle                         فرجه، زاويه، بازه،  گوشه
approve                                تصويب كننده
association                             سازمان، مؤسسه
auxiliary  view                               نمــای كمكــی

 B
bisector                                 برش نيم ساز
black                                                سياه
 brocken out section                  برش موضعی

  C                              
cabinet                                     كابينت
cadre                            كادر – فرانسه
  case instrument                            جعبــه پــرگار
cavalier                                     كاوالير

 central projection    نمای مركزی، تصوير مركزی
chamfer                                            پخ
circle                                                      دايره
compass                                              پرگار
  computer                               رايانه، كامپيوتر
  cone                                                   مخروط
 controller                                 بازبين كننده
  cylinder                                              استوانه

  D
date                                                     تاريخ
designer                                              طراح
detail    ريز، جزء، نمای بزرگ شده، بزرگ نمايی
dimentioning                         اندازه گذاری
dimetric                      ديمتريك، دومقياسی
draftsman                              نقشه كش، رسام
drawing                                 نقشه، رسم
drawing board                                 تخته رسم
drawing paper               كاغذ نقشه كشي

 E
echelle                                   مقياسـ فرانسه
ellipse                                                   بيضي
embodiment                                       تجسم
eraser                                                پاك كن
establishment                                    سازمان

 F
fillet                گوشه، گوشه معموالً گرد شده
firm                                        سخت، محكم
first angle                   بازه اول، فرجه اول
frame                                     كادر، محدوده
freehand                     دست آزاد، بدون ابزار
french curve                                              
منحنی كش، منحنی نامنظم، پيستوله، منحنی فرانسوی                   
frontal view                           نمای روبه رو

واژه  نامه

يادگيري اين لغات توصيه مي شود
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 full section                                     برش كامل
fume                فوم، ماده  اوليه برای يونوليت

 G
General                                  همگانی، عمومی
Geometrical drawing            رسم هندسی

   H
half section                                       نيم برش
half view                                           نيم نما
Hard                                                   سخت
Hatch                                                هاشور
Horizontal                                        افقی
Horizontal plane        صفحه افقی، رويه افقی
Horizontal view                    نمای افقی

  I
 ink                                              جوهر، مركّب
ISO                             سازمان جهانی استاندارد
ISA                  سازمان جهانی استاندارد اوليه

 isometric projection   تصوير مجســم ايزومتريك
irregular curve      منحنی كش، منحنی نامنظم، پيستوله

  K
knurl                                                آج

  L
lettraset                                 حروف برگردان
line                                                     خط
local cut                               برش موضعی

  M
mechanical pencil

مداد مكانيكی، مداد نوكی، قلم اتود 
medium                                 متوسط، بينابين

massstab                                مقياس ـ آلمان
 N

ner vure                                تيغه ـ فرانسه
norm                         دستور، استاندارد- آلمان
number                                  شماره، نمره

  O
object                                                  جسم
oblique                                  مايل، شيب دار
offset section                         برش شكسته
order                                      دستور، سفارش
organization                          سازمان، مؤسسه
orthographic              راست گوشه، قائم الزاويه
orthographic views  تصاويرقائم الزاويه يا دو بعدي

  P
paper                                                كاغذ
papier calque             كاغذ كالك- فرانسه
parallel projection                 تصوير موازی
partial section                         برش موضعی
part name                                        نام قطعه
pencil                                                مداد
pencil sharpener                   مدادتراش
perpendicular                                   عمود
perpendicular bisector          عمودمنصف
 pictorial projection                    تصوير مجسم
pitch                                                   گام

  پرســپكتيو، تصوير به همان صورت كه چشــم انســان 
perspective                                       می بيند 
plan                                       طرح، نقشه
plan oblique                          پالن آبليك
plane                               رويه، صفحه، سطح
point                                                 نقطه
polygon                                 چند ضلعی
projection                              نما، تصوير
projection plans                    صفحه تصوير
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projector                               تصوير كننده
 projector line                        شعاع تصوير

  Q
quality                                              جنس
quilt                                                  آج

  R
record                                    گوشه، حد

 regular polygon                  چندضلعی منتظم
 removed section                      برش پی درپی
revolved section                     برش گردشی
rib                                                       تيغه

 S
scale                                                    مقياس
schablone                  نمونه، الگو، شابلون- آلمان
section                                               برش
     shaft                                                     محور
 sharpener                                       مداد تراش
side view                    نمای نيم رخ، نمای جانبی
 sketch                 طرح اجمالي ـ نقشه با دست آزاد
soft                                                   نرم
sphere                                                     كره
standard                     دستور، قاعده، استاندارد
surface                          رويه، صفحه، سطح
successive section       برش پياپی ـ برش پی درپی
successive section                        بــرش متوالــی

symmetry                                          تقارن
  T

tape                                         نوار، نوارچسب
technical                                            فنی
technical drawing                            رسم فنی
template                   نمونه، الگو، شابلون
third angle                 بازه سوم، فرجه سوم
thread                                               پيچ
title block                                         جدول
tooth                                                دندانه
tour                                                  حلقه
triangle                       سه گوشه، گونيا، مثلث
T.square                                 خط كش تی

   U
unit                                        يكا، واحد

 V
vertical                                       عمودی
 vertical plane                                             

صفحه عمودی، صفحه روبه روي تصوير       
view                                       نما، تصوير

  W
web                                                   تيغه
width                                     پهنا، عرض
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