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فصل نهم
تصویر مجسم

هدفهایرفتاری:پسازآموزشاینفصل،ازهنرجوانتظارمیرود:

1- ویژگی های یک تصویر مجسم را شرح دهد.

2- محدودیت های یک تصویر مجسم را شرح دهد.

3- انواع تصاویر مجسم را نام ببرد.

4- تصویر مجسم ایزومتریک را رسم کند.

5- تصویر مجسم دی متریک را رسم کند.

6- تصویر مجسم کاوالیر را رسم کند.

7- تصویر مجسم کابینت را ترسیم کند.

1-9- تصویر مجسم

هدف از تصویر مجســم ارائه نقشه با اطالعات زیاد 
است. ویژگی های یک تصویر مجسم را می توان در موارد 

زیرجست و جو کرد.

-  برای درک آن به اطالعات نقشه کشی نیاز نیست 
چون مانند یک عکس است.

-  کــمک مــؤثـــری به درک نـقشه های دوبعدی 
می کند.

با توجه به ویژگی های فوق چرا به جای اســتفاده از 
دو یا سه نــــما در نقشــه ها از تصاویر مجسم استفاده 

نمی شود؟

-  در تصاویــر مجســم تمامی جزئیــات قابل ارائه 
نیست.

-  ترسیم سه بعدی کاری مشکل است.

-  اندازه های طولی و زاویه ای حقیقی نیستند.

شکل1-9-  اندازه گذاری مشکل است.



81

2-9- انواع تصاویر مجسم

یک تصویر مجسم )سه بعدی( را می توان به روش های 
گوناگون رسم کرد.

اگر  قائم:  1-2-9- تصاویر مجســم مــوازی 
شعاع های تصویر بر صفحه ی تصویر عمود باشند، تصویر 
حاصل تصویر مجسم موازی قائم نام دارد )شکل 9-2(.

شکل9-2

اگــر  2-2-9- تصـاویر مجسم موازی مـایل: 
شــعاع های موازی تصویر، نســبت به صفحه ی تصویر، 
زاویه ی غیر از 90 درجه داشته باشند، تصویر حاصل را 

تصویر مجسم موازی مایل نامند )شکل 9-3(.

شکل9-3

که  زمانی  مرکزی:  مـجسم  تـصاویر   -9-2-3
شعاع های تصویر مرکزی باشند تصویر حاصل را تصویر 

مجسم مرکزی یا پرسپکتیو گویند )شکل 9-4(.

شکل9-4
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شکل 5-9 انواع تصاویر مجسم را نشان می دهد.

در ادامه بــه معرفی و خصوصیات تعدادی از تصاویر 
مجسم که معروف ترند می پردازیم.

تصویرمجسم

تصویرمجسم

مرکزي)پرسپکتيو(

سهنقطهگریزدونقطهگریزیکنقطهگریز

تصویرمجسم
موازي

تصویرمجسم
موازيقائم

تریمتریکديمتریکایزومتریک

تصویرمجسم
موازيمایل

جنرالنظاميپالنآبليککلينوگرافيککابينتکاوالير

شکل9-5
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3-9- تصویر مجسم ایزومتریک

تصویر مجسم ایزومتریک متداولترین تصاویر مجسم 
می باشد.

 X در تصویر مجســم ایزومتریک زوایای محورهای
و Y  بــا افق 30 درجه می باشــد. شــکل 6-9 و 9-7 
مراحل تبدیل یک نقشه شامل دو نما به تصویر مجسم 

ایزومتریک را نشان می دهد.

شکل9-6
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شکل9-7
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براي رسم سه بعدي ایزومتریک مي توان از کاغذهاي 
آماده مدرج هم استفاده کرد.

- در شــکل هاي 8-9 با توجه به نماهاي ارایه شده، 
تصویر مجسم ایزومتریک را کامل کنید.

شکل9-8

4-9- تصویر مجسم دی متریک

به معنی دومقیاسی است. یعنی این که در سه بعدی 
از دو مقیاس برای ترسیم استفاده می شود. 

شکل 9-9 نمایی از یک تصویر مجسم دی متریک را 
نشان می دهد.

شکل9-9
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شــکل 10-9 نحوه ی قرارگیــری محورهای تصویر 
مجســم دی متریک به همراه مقیاس ها و زوایای آن را 

نشان می دهد.

 باید توجه داشت مقدار زاویه و مقیاس در محورهای 

X و Y می تواند جابه جا شــود. مي توان به جاي ترسیم 
1 که 

8 1 و 
7 محورهــا از طریــق زاویه از نســبت های 

اختالف ناچیزی نسبت بـــه زوایای مـــرتبــط را دارا 
مـی بـاشنـد، استفاده کــرد )شکل 10-9-ب(. 

)الف( )ب(
شکل9-10

با توجه به نمای ارائه شــده در شــکل 11-9 نمای 
مجســم دی متریک را کامل کنید. دقت کنید در هنگام 

ترسیم ابعاد نقشه را در محور با زاویه ی 41o ، با مقیاس 
1 ترسیم کنید. )چرا(؟

2

شکل9-11

5-9- تصویر مجسم کاوالیر

به دلیل برابر بودن مقیاس ها، تصویر کاوالیر را تصویر 
مســجم ایزومتریک مایل هم می گویند. شــکل 9-12 
مقایســه ی تصاویر مجســم کاوالیر با دو تصویر مجسم 

ایزومتریک و دی متریک را نشان می دهد.

همان طور که مالحظه می شــود می توان اجسامی را 
که در یک وجه خود دارای دایره هستند از این روش به 

سادگی ترسیم کرد.
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تصویرمجسمکاواليرتصویرمجسمديمتریکتصویرمجسمایزومتریک

شکل9-12

شکل 13-9، محورهای ســه گانه ی تصویر مجسم 
کاوالیر را به همراه زوایا و مقیاس های هر محور نشــان 

می دهد.

شکل9-13

- با توجه به نماهای ارائه شده در شکل 14-9، تصویر مجسم کاوالیر آن را ترسیم کنید.

شکل9-14
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6-9- تصویر مجسم کابینت

متداول ترین تصویر مجســم مایل، کابینت اســت. 
کابینــت را دی متریک مایل هم می نامند. زیرا در آن از 
دو مقیاس 1:1 و 1:2 مانند دی متریک استفاده می شود. 
شکل 15-9 تصویر مجسم کابینت را در مقایسه با یک 

تصویر مجسم کاوالیر نشان می دهد.

شــکل 16-9 محورها، مقیاس ها و زوایای مربوط به 
یک تصویر مجسم کابینت را نشان می دهد.

با توجه به دو نمای ارائه شده در شکل 17-9، تصویر 
مجسم کابینت آن را ترسیم کنید.

شکل9-15

1:
1

1:1

1:1

شکل9-16

شکل9-17
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آیا می دانید که ...

مجســم  تصویر  در  دایــره  ترســیم  روش 
ایزومتریک:

پس از مشــخص کردن وجه مورد نظر برای ترسیم 
دایره ابتدا مرکز دایره را در آن وجه به دست می آوریم 

سپس به ترتیب مراحل زیر را انجام می دهیم.

1- ترســیم لوزی به 
اضالع برابر قطر دایره

2- اتصال وسط های ضلع های روبه 
روی هم و ترسیم قطر بزرگ لوزی

3- انتخاب یــک زاویه از لوزی که 
روبــه روی قطر بزرگ آن می باشــد و 
اتصال دو خط به وسط اضالع مقابل آن 

زاویه مراکز O1,O2 به دست می آید.

ــی  کمان های ترســیم   -4
O2 و O1 مساوي به مرکز

5- ترسیم کمان به مرکز رأس 
دو زاویه ی مقابل قطر بزرگ تر لوزی 

در امتداد کمان های مرحله ي 4

شکل18-9-روشترسيمدایرهدرتصویرمجسمایزومتریک
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ارزش یابی

1- ویژگی های یک تصویر ســه بعدی )مجســم( را 
شرح دهید.

2- یک تــــصویر مـــجسم می تواند شامل چـــه 
محدودیت هایی باشد؟

3- متداول ترین تصویر مجسم موازی را نام ببرید.

منظور از دی متریک چیست؟

4- تفاوت میان تصویر مجســم کابینت و کاوالیر را 
بنویسید.

5- تصاویر مجسم شکل 19-9 را با مقیاس 2:1 روی 
کاغذ A4 ترسیم کنید.

6- از دو نمای شــکل 20-9 بــا مقیاس 2:1 تصویر 
مجسم ایزومتریک تهیه کنید.

7- از دو نمای شــکل 21-9 بــا مقیاس 2:1 تصویر 
مجسم کاوالیر ترسیم کنید.

8- از دو نمای شــکل 22-9 بــا مقیاس 2:1 تصویر 
مجسم کابینت ترسیم کنید.

شکل9-19

شکل9-20

شکل9-21 شکل9-22


