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فصل هفتم
مجهول یابی

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

برای اجسام ساده به کمک دونما، نمای سوم را ترسیم کند.

1-7- تعریف مجهول یابی 

برای درک درســت و دقیق نقشــه هم چنین تسلط 
داشتن درخواندن نقشــه نیاز به باال بردن قدرت تصور 
اســت، یکی از راه های باالبردن قدرت تصور و تجســم 
پیدا کردن تصویر سوم است. برای این منظور دو تصویر 
از جســمی ارائه می شــود. و تصویر ســوم را به عنوان 
تصویر مجهول از طریق آن دو تصویر به دست می آورند. 
اصطالحاً بــه این عمل مجهول یابی گفته می شــود. به 

شکل 1-7 توجه کنید.

-  در قسمت الف دو نما از یک جسم داده شده است 
و در قســمت ب از طریق خطوط کمکی )انتقال( نمای 

سوم نیز به دست آمده است.

-  از طریق مجهول یابی تصویر ســه بعدی قطعه ی 
مورد نظر در شکل 2-7 تجسم می شود.

شکل7-2

)الف(

)ب(

شکل7-1
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مسئله ی اصلی آن است که چه گونه بتوان از دونما، 
نمای سوم را به دست آورد. به شکل 3-7 توجه کنید.

شکل7-3
این شکل نمای رو به روی قطعه ای را مشخص کرده 

است که می تواند شامل قطعات زیر باشد.
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شکل7-4
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اگر نمای جانبی شکل هم مشخص شده باشد، کدام 
یک از تصاویر شکل 4-7 به دو نمای ارائه شده در شکل 

5-7 مربوط می شوند؟ نمای افقی آن را ترسیم کنید.

در این صورت، به این نکته پی می بریم که چنان چه 
به جای یک نما از یک جسم دونما از آن جسم مشخص 
باشد، شکل های مــــعلوم ترسیم معنای سوم محدودتر 

می شود.

2-7- مراحل مجهول یابی

با استفاده از خط 45 درجه، می توان سریعاً اندازه ها 
و نقاط مربوط به نمای مجهول را به دســت آورد )شکل 
6-7(. از ایــن مرحله به بعد روش هایــی وجود دارد تا 
جزئیات مربوط به جسم درک شود که به ذکر دو روش 

اکتفا می شود.

1-2-7- روش تجســم: با توجه به نماهای ارائه 
شــده ی معلوم، ابتدا تصاویر ممکن از جسم را در ذهن 
مجسم می کنیم. شکل 7-7 تعدادی از نماهای ممکن را 

در ارتباط با شکل 6-7، نشان می دهد.

شکل7-5

شکل7-6

شکل7-7
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 A 2-2-7- روش خطوط رابط کمکی: نقطه ی
را در فضا در نظر بگیرید. تصویر نقطه در نمای رو به رو 
′a ، در نمای افقی a و در نمای جانبی ″a است )شکل 

.)7-8
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شکل7-8

پــــاره خط AB را در فضا در نظر بگیرید )شــکل 
9-7- الف(. نماهای روبه رو، افقی و جانبی آن در شکل 

9-7 نشان داده شده است.
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شکل7-9

هم چنین اگر صفحه ی ABCD در فضا باشد تصویر 
آن را در نماها می توان ترسیم کرد )شکل 7-10(.

شکل7-10
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به مثال های دیگری در این زمینه توجه کنید.

شکل7-11

حال با روش خطوط رابط کمکی، نمای سوم تصویر 
مجســم شــکل 12-7 ر ابا دو نمای مفروض ترســیم 

می کنیم:

شکل7-12
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درشــکل 13-7 طریقه ی ترسیم نمای جانبی شکل 
13-7 را می بینید. به شــماره گــذاری نقاط و انتقال 

خطوط توجه کنید.

شکل7-13
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ارزش یابی:

برای هر یک از شکل های زیر نمای سوم را ترسیم کنید.

شکل7-14


