
151

عملي ◄
1. براي نماي روبه رو برش تركيبي مناسب و براي نماي افقي مسير برش ترسيم كنيد.
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واحد كار دوم: ترسيم تصوير مجسم
هدف كلي: ترسيم انواع تصوير مجسم  ◄

عنوان توانايي
زمان

جمععملينظري
3/569/5ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
1/545/5ترسيم تصوير مجسم دي متريك

145ترسيم تصوير مجسم كاوالير

145ترسيم كابينت
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توانايي ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك
پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄

- انواع تصاوير مجسم را نام ببرد.
- مزاياي تصاوير مجسم را شرح دهد.

- تفاوت تصاوير مجسم موازي و عمودي را شرح دهد.
- تصوير مجسم ايزومتريك را شرح دهد.
- تصوير مجسم ايزومتريك را ترسيم كند.

ساعات آموزش
جمععملينظري
3/569/5
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پيش آزمون

1. تفاوت هاي دو تصوير زير را شرح دهيد.

2. درك كدام يك از نقشه ها آسان تر است؟ (الف) يا (ب)؛ به چه دليل؟
3. در تصوير سه بعدي كدام قسمت مشخص نيست؟ آيا مي توان  اين تصوير سه بعدي را طوري ترسيم كرد  كه جزء حذف شده ديده شود؟

4. تصوير مجسم ........... بعد از جسم را معرفي مي كند.
ج) سه بعد© ب) دو بعد©   الف) يك بعد©  

5. چند نوع تصوير مجسم را مي شناسيد؟ نام ببريد.
6. به دو نقشه ي زير توجه كنيد. اگر جسم (قطعه) داراي پيچيدگي باشد، ترسيم تصوير مجسم آن .................... است.

ب) ساده تر الف) دشوارتر  

(ب)(الف)
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تصوير مجسم و امتيازات آن

ــم عبارت است از شكلي فضايي كه سه بعد  تصوير مجس
از يك جسم را معرفي كند.

ــادي را در زماني كوتاه  ــات زي ــم اطالع تصوير مجس
ــراي دريافت  ــال مي دهد. ب ــم به ناظر انتق ــاره ي جس درب
اطالعات از يك تصوير مجسم نيازي به دانستن اطالعات 
ــم مانند يك عكس  ــي نيست، زيرا تصوير مجس نقشه كش
عمل مي كند. گاهي نيز به دليل پيچيدگي نماهاي ترسيمي 

از يك جسم ارائه ي تصوير مجسم ضرورت دارد.

ــركت هاي توليدي براي نصب و  برخي از كارخانه ها و ش
راه اندازي و تعمير محصوالت خود دفترچه هاي راهنما تهيه 
ــم موسوم به انفجاري استفاده  مي كنند كه از تصاوير مجس
ــه هاي انفجاري عالوه بر ارائه ي تصاوير به  ــود. نقش مي ش
ــه بعدي، ترتيب مونتاژ و دمونتاژ آن ها را نشان  صورت س

مي دهد. تصوير مجسم به نام هاي تصوير سه بعدي، شكل 
ــكل فضايي نيز شناخته مي شود. تمام، تصوير منظري و ش

محدوديت هاي تصاوير جسم
ــم،  ــده درباره ي تصاوير مجس ــود مزاياي مطرح ش با وج
ــه ي  ــود دارد كه از اين تصاوير به عنوان نقش ــي وج داليل

اصلي در نقشه هاي اجرايي يا ساخت استفاده نمي شود.
ــكل تر از ترسيم تصاوير  ــه بعدي مش ــيم تصوير س - ترس

دو بعدي است.
- تمامي جزئيات در تصاوير سه بعدي قابل تعريف نيست.
ــه بعدي  ــيمات س ــاي طولي و زاويه اي در ترس - اندازه ه

مقدار حقيقي نيست.
- اندازه گذاري نقشه هاي سه بعدي دشوار است.

آيا مي دانيد

ــم از روي تصاوير  ــي كه درك جس در مواقع
دو بعدي دشوار است، تصوير مجسم به عنوان 
ــه به نقشه هاي  كمك در خواندن و درك نقش

دو بعدي اضافه مي شود.
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انواع تصوير مجسم

تصوير مجسم

موازي

عمودي

ايزومتريك 

دي متريك

تري متريك

مركزي

مايل

كاوالير  

كابينت  

كلينوگرافيك 

پالن آبليك 

نظامي  

جنرال

يك نقطه ي گريز  

دو نقطه ي گريز  

سه نقطه ي گريز
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تصاوير مجسم موازي
ــه بعدي از سه دسته خط متناظر با محورهاي  هر تصوير س
ــه گانه ي x ، y ، z كه شكل فضايي را مشخص مي كند،  س
ــود. چنانچه خطوط مربوط به هر دسته از  ــكيل مي ش تش
ــه بعدي با هم موازي باشد، به آن تصوير مجسم  ــكل س ش
ــم موازي  موازي گويند. به عبارت ديگر، در تصاوير مجس

شعاع هاي تصوير موازي اند.

سه نقطه ي گريز (سه نقطه اي)

ايزومتريك 

يك نقطه ي گريز (يك نقطه اي)

دو نقطه ي گريز (دو نقطه اي)

چشم از طريق تصوير مجسم مركزي نمايش داده مي شود. 
كه به تصوير مركزي يا پرسپكتيو معروف است.

تصاوير مجسم موازي از سه دسته خط موازي تشكيل 
مي شوند ولي در تصاوير مجسم مركزي دسته هاي خطوط 
بسته به نوع تصوير به يك، دو يا سه نقطه متمركز مي شوند. 

به اين نقاط، نقاط گريز يا نقاط فرار گفته مي شود.

تصوير مجسم مركزي
تصوير مجسم مركزي، نمايي است از آنچه چشم يا دوربين 
ــمي به تصوير مي كشد. در واقع،  به صورت طبيعي از جس
ــم، نزديك ترين تصوير واقعي ديد  در ميان تصاوير مجس

ــعاع هاي تصوير  ◄ ــوازي، ش ــر مجســم م در تصاوي
موازي اند.
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بيشترين كاربرد تصاوير مركزي، در سازه هاي ساختماني و قطعات بزرگ صنعتي است.
در تصاوير مركزي، شعاع هاي تصوير مركزي اند. ◄

ب) تصوير مركزي

ج) تصوير مركزي

الف) تصوير مجسم موازي

1
تصوير مجسم موازي 

ــه دسته  - خطوط در هر س
موازي اند.

ــزي  ــه ي گري ــچ نقط - هي
وجود ندارد.

 2
تصوير مركزي يك 

نقطه ي گريز

- دو دسته خط موازي اند.
ــه ي گريز  - فقط يك نقط

وجود دارد.

3
تصوير مركزي دو نقطه ي 

گريز

ــته خط  ــك دس ــط ي - فق
موازي اند.

- دو نقطه ي گريز وجود دارد.

4
تصوير مركزي سه 

نقطه ي گريز

ــته خط موازي  - هيچ دس
وجود ندارد.

- سه نقطه ي گريز وجود دارد.
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تصاوير مجسم موازي عمودي
در تصاوير مجسم موازي عمودي عالوه بر اينكه شعاع هاي 
تصوير موازي اند، بر صفحات تصوير نيز عمودند. تصاوير  
ــم ايزومتريك، دي متريك، تري متريك جزء تصاوير  مجس

مجسم موازي عمودي است.

تصاوير مجسم موازي مايل
ــم موازي مايل شعاع هاي تصوير موازي   در تصاوير مجس

ولي با صفحات تصوير زاويه دارد.
ــر، كابينت،  ــامل كاوالي ــوازي مايل ش ــم م تصاوير مجس

كلينوگرافيك، پالن آيليك، نظامي و جنرال است.

تصوير مجسم ايزومتريك
تصوير مجسم ايزومتريك، مهم ترين نوع از تصاوير مجسم 

است.

ــت، و زماني اين نوع  ــك به معناي هم مقياس اس ايزومتري
تصوير كاربرد دارد كه مقادير طول، عرض و ارتفاع جسم 

را با يك مقياس ترسيم كنند.

ــم (طول،  ــم ايزومتريك اندازه هاي جس ــر مجس در تصوي
ــود، زيرا  ــبت0/82 كوچك مي ش ــرض و ارتفاع) به نس ع
ــر زاويه دارد و  ــاي ايزومتريك با صفحات تصوي محوره
ــاي ايزومتريك بايد به مقدار  ــاي موازي با محوره طول ه

0/18 كوچك تر ترسيم شود.

صفحه ي تصوير

صفحه ي تصوير
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ولي، براي اينكه در محاسبات مربوط به ابعاد اجسام سرعت 
 عمل بيشتر و اشتباه كمتر باشد، نسبت 0/82 را مقدار واحد 
ــري كه در ايزومتريك  ــر مي گيرند. بنابراين، تصاوي در نظ
ــدود 0/18  ــود ح ــيم مي ش ــبت يك به يك ترس و با نس
بزرگ تر از ابعاد اصلي است، كه از آن صرف نظر مي شود.

زواياي محورهاي X و Y در تصاوير مجسم نسبت به خط 
افقي، كه با خط كش تي ترسيم مي شود، 30 درجه است.

براي ترسيم سه بعدي (تصوير مجسم) روش هاي متعددي 
ــكل هندسي آن ممكن است  وجود دارد كه با توجه به ش
ــيم  ــد. دو روش براي ترس ــان تر باش يكي از روش ها آس
مجسم ايزومتريك دو نماي ارائه شده به صورت مرحله اي 

ارائه شده است.

ــي مهم موجود در نماها به  روش الف) شكل هاي هندس
نوبت ترسيم مي شود.

ترسيم مكعب زيري

ترسيم شكل هندسي مربوط به نماي روبه رو

بعد دادن به شكل هندسي
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تكميل نقشه

روش ب) ابتدا نماي افقي ترسيم مي شود. آن گاه با توجه 
ــمت، خطوط موازي محور Z ترسيم  به ارتفاع هاي هر قس

مي شود و سپس نماي سه بعدي تكميل مي شود.

ترسيم نماي باال

ترسيم خطوط در راستاي محور Z (ارتفاع دادن)

X ترسيم خطوط در راستاي محور

ترسيم خطوط در راستاي محور Yها
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براي ترسيم طرح هاي دستي و تمرين، مي توان از كاغذهاي ايزومتريك استفاده كرد.
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دستور كار شماره ي 1
 ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

(60 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
معموليتراشثابتخط كش تي
A4كاغذ  60ْ - 30ْ و45ْدوگونيا
موييبرسكاغذيچسب
كوچكقيچينرمپاك كن
روپوش سفيدلباس كارHB - F  مداد
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مراحل ترسيم

ــي را با  ــم) و ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامال تميز كنيد.

ــذA4 را با دقت و به كمك خط كش تي روي ميز  2. كاغ
(تخته رسم) نصب و سپس كادر و جدول آن را ترسيم كنيد.

3. با توجه به ابعاد نقشه، محل ترسيم نقشه را روي كاغذ 
تعيين و به كمك خط كش تي خط افقي را ترسيم كنيد.

ــتفاده از خط كش تي و  ــاي ايزومتريك را با اس 4. محوره
گونياي 30 درجه ترسيم كنيد.

5. با استفاده از خط كش و با توجه به نماهاي نقشه، مقادير 
80، 50 و 20 را روي محورهاي x ، y و z جدا كنيد.

6. با استفاده از خط كش تي و گونياي 30 درجه مكعب مربوط 
ــمت هاي جدا شده را كامل كنيد. توجه شود، در اين  به قس
قسمت نياز به جدا كردن اندازه از خطوط ترسيمي نيست.
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ــتفاده از گونيا  7. نقطه ي A را با توجه به نماي افقي با اس
و خط كش تي ترسيم كنيد.

8. ترسيم مكعب بااليي همانند مكعب پاييني.

.B 9. تعيين نقطه ي

10. ترسيم مكعب داخلي.

11. ترسيم مكعب داخلي زيرين.

12. پس از پاك كردن خطوط اضافي نقشه را پررنگ كنيد.

13. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه ي كامل شده  را 
براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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ــيب دار BC، مختصات اين نقطه را  ــيم خط ش براي ترس
تعيين و سپس آن دو را به هم متصل مي كنيم. مختصات

 (         )B و مختصات C(x2 ,y2,z1) است.

اجسام با سطوح شيب دار

براي رسم يك خط شيب دار كافي است پس از تعيين دو 
نقطه ي ابتدا و انتهايي خط، آن دو نقطه را به هم متصل كنيم.

همان طور كه مالحظه مي كنيد، نقطه ي A روي يك سطح 
ــيم آن در تصوير  ــت. براي ترس ــيب دار قرار گرفته اس ش
ــتفاده از  ــم بايد مختصات فضاييA (x,y,z)را با اس مجس
ــه تعيين كرد. اين مختصات براي A برابر  مختصات نقش

x=0 و z=z , y=y1     است با

x1,y1,z
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دستور كار شماره ي 2
ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك براي اجسام شيب دار

(60 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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مراحل ترسيم
ــي را با  ــم) و ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي

دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.

ــذ A4 را با دقت و به كمك خط كش تي روي ميز  2. كاغ
(تخته رسم) نصب و سپس كادر و جدول آن را ترسيم كنيد.

3. با توجه به ابعاد نقشه محل ترسيم در كاغذ را تعيين و 
به كمك خط كش تي، خط افقي ترسيم كنيد.

ــتفاده از خط كش تي و  ــاي ايزومتريك را با اس 4. محوره
گونياي  30 درجه ترسيم كنيد.

 x، y 5. مكعب (جعبه ي محيطي جسم) را با توجه به ابعاد
و z ارائه شده در نماي روبه رو و جانبي ترسيم كنيد.

ــيب دار را با توجه به  6. نقاط ابتدايي و انتهايي خطوط ش
مختصاتشان ترسيم كنيد.

7. نقاط را به كمك خط كش (گونيا) به يكديگر وصل كنيد.

9. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد و 
ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

8. خطوط اضافي را پاك كنيد.
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ترسيم دايره  در تصوير مجسم
ــطوح دايره اي تبديل به  ــم ايزومتريك س در تصوير مجس

سطوح بيضي شكل مي شود.

مراحل ترسيم:
1. مربع محيطي دايره را ترسيم مي كنيم.

2. مربع در ترسيم مجسم ايزومتريك به لوزي تبديل مي شود.

3. قطر بزرگ لوزي را رسم مي كنيم.

ــه روي قطر بزرگ را  ــوس دو زاويه ي روب ــي  از رئ 4. يك
ــط هاي اضالع لوزي كه  ــط به وس ــاب و از آن دو خ انتخ

روبه روي آن زاويه قرار دارد استخراج مي كنيم.

مي خواهيم دايره اي را در نماي مجسم ايزومتريك ترسيم 
كنيم، به طوري كه در وجه روبه روي آن قرار گيرد.
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5. براي ترسيم بيضي به چهار مركز براي ترسيم چهار كمان 
ــت. دو تاي آن مربوط به رئوس زواياي روبه روي  نياز اس
قطر است و دو تاي ديگر با برخورد دو خط استخراج شده 

در مرحله ي 4 با قطر اصلي به دست مي آيد.

 B3 و A1 دو كمان به شعاع B و A 6. به كمك پرگار از مراكز
رسم مي كنيم. چون A1=B3، پس از ترسيم كمان اول بدون 
آنكه دهانه ي پرگار را تغيير دهيم به مراكز B كمان مي زنيم.

 C1 دو كمان به شعاع D و C 7. به كمك پرگار از مراكز
ــم مي كنيم، چون D3=C1، پس از ترسيم كمان  و D3 رس
به شعاع C1 بدون آنكه دهانه ي پرگار را تغيير دهيم كمان 

دوم را به مركز D مي زنيم.

ــوه ديگر نيز بيضي  ــم براي وج ــه بخواهي 8. در صورتي ك
ــيم كنيم، از همين روش امكان پذير است. بايد دقت   ترس
ــرد، ابتدا لوزي هاي هر يك از نماها با دقت (چهار ضلع  ك

متساوي) ترسيم شود.

روش ديگر
ــيم قطر بزرگ لوزي، مي توان  در اين روش، به جاي ترس
از رئوس مقابل قطر بزرگ لوزي (B وD) از هر كدام دو 
سري خط به وسط هاي اضالع مقابلشان ترسيم كرد. براي 

. (4 ,1) D (2, 3) براي رأس B رأس
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توجه داشته باشيد، براي ترسيم بيضي در تصوير مجسم ايزومتريك، مراحل زير به ترتيب انجام شود.
1. تعيين مختصات مركز دايره (بيضي) در تصوير مجسم.

2. ترسيم لوزي با اضالع كامًال مساوي با قطر دايره و به مركز تعيين شده.
3. ترسيم بيضي.

براي ترسيم بيضي وجه پشت به تصوير، مي توان از ترسيم لوزي محيطي استفاده كرد، يا نقاطي را  كه به مراكز آن ها كمان 
رسم مي شود به اندازه ي مقدار جابه جا شده (در اينجا عرض y=15) با استفاده از گونيا و خط كش تي انتقال داد و با استفاده 

از پرگار و با شعاع كمان متناظر، كمان ترسيم كرد.

321
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دستور كار شماره ي 3
ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك

(90 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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ــي را با  ــم) و ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.

ــه را انتخاب كنيد و با دقت  ــب با ابعاد نقش 2. كاغذ مناس
روي ميز (تخته رسم) نصب كنيد.

3. كادر و جدول مشخصات را ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

ــتفاده از خط كش تي و  ــاي ايزومتريك را با اس 4. محوره
گونياي 30 درجه ترسيم كنيد.

5. مكعب محيطي به ابعاد (10×40×80) ترسيم كنيد.

ــب به ابعاد (40×10×40) را با توجه به نماي افقي  6. مكع
در محل خود ترسيم كنيد.

7. پس از تعيين مركزهاي بيضي هاي نماي افقي، دو لوزي 
هم مركز به ابعاد 30 و 15 ترسيم كنيد.
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8. نيم بيضي به قطر 30 را ترسيم كنيد.

9. نيم بيضي به قطر 30 را با استفاده از انتقال مراكز ترسيم 
ــد. همچنين خط مماس كمان را به صورت عمودي با  كني

استفاده از گونيا ترسيم كنيد.

10. بيضي به قطر 15 را به همين ترتيب ترسيم كنيد.
ــمتي از بيضي مربوط به سوراخ زير  11. در صورتي كه قس
شكل ديده مي شود، آن را با استفاده از انتقال نقاط ترسيم كنيد.

ــس از تعيين مركز و  ــه رو را پ ــاي نماي روب 12. بيضي ه
ترسيم لوزي ترسيم كنيد.

13. خطوط اضافي را پاك و بقيه ي خطوط را ضخيم كنيد.

14. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه ي كامل شده را 
براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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ترسيم ايزومتريك در فرجه ي اول يا فرجه ي سوم
فرجه ي انتخابي براي ترسيم نماي مجسم ايزومتريك، بستگي به ساختار و جزئيات شكل دارد.

ــوم به دليل نمايش بهتر جزئيات قطعه، مناسب تر است. ــده در فرجه ي س ــم ترسيم ش همان طور كه مي بينيد، نماي مجس

در اينجا به دليل اينكه جزئيات در وجه بااليي قطعه واقع شده است، تصوير مجسم در فرجه ي اول نمايش مناسب تري دارد.

 (1)  (2)  (3)  (4)

 (5)  (6)  (7)  (8)

 (9)  (10)

فرجه ي سومفرجه ي اول

به طور كلي، براي نمايش تصوير مجسم ايزومتريك 24 حالت وجود دارد. همان طور مي بينيد جسمي در 10 حالت نمايش داده 
شده است انتخاب يكي از اين حالت ها براي ترسيم تصوير مجسم يك قطعه  بستگي به ساختار و اهميت جزئيات آن قطعه دارد.
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ــتفاده مي شود. زمان ترسيم در روش نقطه يابي نسبت به ترسيم بيضي از طريق  ــيم بيضي نيز اس از روش نقطه يابي براي ترس
چهار مركز، بيشتر است ولي دقت آن باالست.

ترسيم منحني در تصوير مجسم

از روش نقطه يابي، عالوه بر ترسيم منحني هاي نقشه هاي دوبعدي، مي توان در ترسيم منحني هاي سه بعدي نيز استفاده كرد. 
ــبت به يكديگر به دست مي آوريم.  ــيم خطوط موازي و هم فاصله، موقعيت نقاط منحني را نس در اين روش، از طريق ترس

سپس با دست آزاد يا منحني كش نقاط را به هم وصل مي كنيم.

يادآوري

هر چه فاصله ي تقسيمات (نقاط) كمتر 
شود شكل دقيق تر ترسيم مي شود.
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دستور كار شماره ي 4
ترسيم تصاوير مجسم

(90 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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مراحل ترسيم

ــي را با  ــم) و ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.

ــه را انتخاب كنيد و با دقت  ــب با ابعاد نقش 2.كاغذ مناس
روي ميز (تخته رسم) نصب كنيد.

ــم  ــي) را براي تصوير مجس ــه ي محيط ــب (جعب 3. مكع
ايزومتريك ترسيم كنيد.

4. با استفاده از گونيا و خط كش تي عرض جعبه را به 10 
قسمت مساوي تقسيم كنيد.

ــه خطوط موازي عمودي به يك  ــاي افقي قطعه را ب 5. نم
ــيم كنيد. نقاط به دست آمده بر  ــمت تقس فاصله و 10 قس
ــي قطعه را  ــوازي با خطوط منحن ــر برخورد خطوط م اث

شماره گذاري كنيد.

ــتفاده از پرگار، فاصله ي نقاط را در نماي افقي به  6. با اس
تصوير مجسم انتقال دهيد.

7. نقاط به دست آمده را به كمك منحني  كش  به هم وصل كنيد.
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8. به كمك گونيا از هر يك از نقاط ترسيم شده براي ترسيم 
قسمت زيرين قطعه خط عمودي استخراج كنيد.

9. چون ضخامت قطعه (ارتفاع نقاط) در تمامي قسمت ها 
ــت به كمك پرگار نقاط را به يك اندازه روي  ــان اس يكس

خطوط جدا كنيد.

10. نقاط را به كمك منحني كش با دقت به هم وصل كنيد.

11. خطوط اضافي را پاك و خطوط نقشه را پررنگ كنيد.

12. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه ي كامل شده را 
براي تأييد و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.
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رسم بيضي با استفاده از شابلن در تصوير مجسم ايزومتريك
ــت. ــابلن 35 درجه معروف اس ــژه اي وجود دارد كه به ش ــابلن وي ــم ايزومتريك، ش ــم بيضي در تصوير مجس ــراي رس ب

در اطراف هر بيضي هشت خط كوتاه وجود دارد كه به عنوان راهنماي ترسيم از آن ها استفاده مي شود. چهار تاي آن معرف 
محورهاي ايزومتريك و چهار تاي ديگر مربوط به امتداد قطرهاي بيضي اند.

شابلن  ايزومتريك
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دستور كار شماره ي 5
ترسيم تصوير مجسم پيچ

(90 دقيقه)

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار
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مراحل ترسيم

ــي را با  ــم) و ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد.

ــه را انتخاب كنيد و با دقت  ــب با ابعاد نقش 2. كاغذ مناس
روي ميز (تخته رسم) نصب كنيد.

3. كادر و جدول مشخصات را ترسيم كنيد.

4. محوري به موازات محور xهاي ايزومتريك و به طول 
كل قطعه ترسيم كنيد.

5. روي محور با توجه به اندازه هاي نقشه مراكز دايره هاي 
ــك را تعيين كنيد و به كمك گونيا و خط كش تي  ايزومتري

محورهاي ايزومتريك هر بيضي را ترسيم كنيد.

ــي ايزومتريك و خط كش و  ــابلن بيض ــتفاده از ش 6. با اس
ــق بر محورهاي  ــاي 60-30 درجه، بيضي هاي منطب گوني
ترسيم شده با توجه به اندازه ي قطر هر بيضي ترسيم كنيد.

ــاي60-30 درجه،  ــش تي و گوني ــتفاده از خط ك 7. با اس
خطوط مماس را ترسيم كنيد.
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10. ساير خطوط را با پهناي استاندارد ضخيم كنيد. ــت دهيد و  ــر گونيا حرك ــا تكيه ب ــي را ب ــابلن بيض 8. ش
بيضي هاي مربوط به دندانه هاي پيچ را ترسيم كنيد.

11. پس از تكميل جدول مشخصات، نقشه را براي تأييد 9. خطوط اضافي را پاك كنيد.
و ارزشيابي به هنرآموز محترم خود نشان دهيد.

نكته

ــوط نازك  ــچ و مهره از خط ــاي پي ــراي دندانه ه ب
استفاده شود.
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄

1. تصوير مجسم را تعريف كنيد.
2. توانايي تصاوير مجسم را شرح دهيد.

3. انواع تصاوير مجسم را نام ببريد.
4. با توجه به مزاياي تصوير مجسم به چه داليلي همواره نمي توان از آن براي ساخت بهره برد؟

5. متداول ترين تصوير مجسم كدام است؟
د) كابينت ج) كاوالير   ب) دي متريك   الف) ايزومتريك  

6. ايزومتريك جزء تصاوير مجسم موازي ......................... است.
7. با توجه به دو نماي ارائه شده كدام تصوير مجسم درست نيست؟

8. تصوير مجسم چه موقع در فرجه ي اول و چه موقع در فرجه ي سوم ترسيم مي شود؟ توضيح دهيد.
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عملي ◄
1. تصاوير سه بعدي زير را در كاغذ A4 به صورت ايزومتريك ترسيم كنيد.
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2. براي هر يك از دو نماي ارائه شده، تصوير مجسم ايزومتريك با مقياس 2:1 ترسيم كنيد.
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3. دو نماي ارائه شده را در تصوير مجسم ايزومتريك فرجه ي اول و فرجه ي سوم ترسيم و با هم مقايسه كنيد. (2:1)

4. دو نماي ارائه شده را در تصوير مجسم ايزومتريك فرجه ي اول و فرجه ي سوم ترسيم و با هم مقايسه كنيد. (2:1)
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توانايي ترسيم تصوير مجسم دي متريك

پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود:
- تصوير مجسم دي متريك و خصوصيات آن را شرح دهد.

- مزاياي تصوير مجسم دي متريك را نام ببرد.
- روش هاي ترسيم بيضي در دي متريك را شرح دهد.

- تصوير مجسم دي متريك را ترسيم كند.
- تصوير مجسم تري متريك و خصوصيات آن را توضيح دهد.

ساعات آموزش
جمععملينظري
1/545/5
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(ب)(الف)

پيش آزمون
1. تصوير مجسم  قطعه اي به دو صورت ترسيم شده است، به نظر شما چه تفاوت هايي بين دو تصوير مجسم (الف) و (ب) وجود دارد؟

2. كدام يك از تصاوير مجسم مطابق با محور سه گانه ي ترسيمي است؟

(ج) (ب)(الف)
3. چه تفاوت هايي بين محورهاي سه گانه ي تصوير مجسم ايزومتريك و دي متريك وجود دارد؟

4. امتيازات و محدوديت هاي تصوير مجسم دي متريك را نام ببريد.
5. چه تفاوتي بين دو تصوير مجسم دي متريك و تري متريك وجود دارد؟
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ترسيم تصوير مجسم دي متريك
در ترسيم سه بعدي دي  متريك، ترسيم محورهاي X، Y و Z مهم ترين مرحله به شمار مي آيد. سپس ابعاد قطعه را در جهت 

محور Xها با مقياس 1:2 محاسبه و در ترسيم استفاده مي كنيم.

ــيم تصوير مجسم ايزومتريك است، با اين تفاوت كه با استفاده از روش دو گونيا خطوط  ــيم مانند ترس  بقيه ي مراحل ترس
موازي محورهاي X و Y ترسيم مي شود.
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ترسيم بيضي در دي متريك
براي ترسيم بيضي در دي متريك سه روش وجود دارد.

1. روش نقطه يابي
ــت  ــيم بيضي اس روش نقطه يابي دقيق ترين روش در ترس
ــم ايزومتريك  ــا در اين روش مانند تصوير مجس و قوس ه
ترسيم مي شود. با اين تفاوت كه در محور با زاويه 25′, 41° 

طول نقاط، نصف مي شود.

2. روش چهار مركزه
اين روش مانند روش نقطه يابي دقيق نيست و نتيجه ي آن 
شبه بيضي خواهد بود. در اين روش، ترسيم شبه بيضي  از 
ــيم كمان هاي  طريق معين كردن مراكز چهار كمان و ترس
ــكيل يك شبه بيضي را مي دهد،  هر يك كه در مجموع تش

انجام مي شود..

الف) شبه بيضي در سمت 7 درجه:

ــيم و  ــاي دي متريك و جعبه ي محيطي را ترس 1. محوره
مركز دايره را با ترسيم محورها معين مي كنيم.

2. لوزي محيطي دايره را ترسيم مي كنيم.

3. در وسط هر ضلع لوزي، خطي عمود بر آن رسم مي كنيم.
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4. كمان هاي  مربوط به مراكز 1 و 3 را به  شعاع R1 رسم مي كنيم.

5. كمان هاي مربوط به مراكز 2 و 4 را به شعاع R2 رسم مي كنيم.

6. ساير خطوط را ترسيم مي كنيم.

ــيم و  ــاي دي متريك و جعبه ي محيطي را ترس 1. محوره
مركز دايره را با ترسيم محورها تعيين مي كنيم. مركز بيضي 

را معين و متوازي االضالع محيطي را ترسيم مي كنيم.

ــبت به محور  2. خطوط كمكي را با زاويه ي ′10 , °7 نس
افقي و عمودي ترسيم مي كنيم. اين دو خط بر هم عمودند.

موازي

ب) شبه بيضي در سمت 41 درجه:
ــبه بيضي در وجه با مقياس     و همچنين  ــم ش مراحل رس

وجه بااليي به شرح زير است:

1
2

محور عمودي

محور افقي
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3. روي خط ترسيمي موازي با محور 7 درجه و از نقطه ي 
ــاوي و برابر با قطر  ــر دو طرف آن، دو طول مس O ، در ه

دايره جدا مي كنيم تا m و ′m به دست آيد.

ــط ضلع باالي متوازي االضالع و از ′m به  4. از m به وس
 n وسط ضلع پاييني متوازي االضالع وصل مي كنيم. نقاط

و ′n به دست مي آيد.

5. كمان به شعاع R1 به مراكز n و ′n ترسيم مي كنيم.

6. به مراكز m و ′m دو كمان به شعاع R2 برابر قطر دايره 
ترسيم مي كنيم.

8. خطوط نقشه را با ضخامت استاندارد، ضخيم مي كنيم.

7. بقيه خطوط را ترسيم مي كنيم.

محور عمودي

محور افقي

قطر دايره
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3. استفاده از شابلن بيضي دي متريك
ــابلن مخصوص  ــد ايزومتريك، از ش ــن روش، مانن در اي
ترسيم بيضي دي متريك استفاده مي شود. در هنگام ترسيم 
ــابلن بايد دقت شود خطوط شاخص روي هر بيضي  با ش
ــه بعدي ترسيم  با خطوط محور و خطوط كمكي كه در س

مي شود كامًال منطبق باشد.

شابلن بيضي دي متريك 
و خط هاي شاخص 

روي بيضي

انتخاب نماي مناسب براي وجه 7 درجه
بايد توجه داشت، انتخاب نماي مناسب براي وجه 7 درجه، 
عالوه بر ارائه ي نماي هندسي بهتر از قطعه، به دليل واقعي 
ــهولت ترسيم را نيز در پي  بودن اندازه در مقياس 1:1، س
دارد. اين ويژگي در ساير تصاوير مجسم نيز مشهود است.

نامناسب

نامناسب

مناسب

مناسب
شابلن بيضي دي متريك
و خط هاي شاخص

روي بيضي
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 دستور كار شماره ي 1
 ترسيم دي متريك

جدول ابزار

مشخصات فنينام ابزارمشخصات فنينام ابزار
نرمپاك كنحداقل 70 ×50 ميز نقشه كشي
A4كاغذثابتخط كش تي

موييبرس  60ْ - 30ْ و45ْگونيا
HB - Fمدادكاغذيچسب

كوچكقيچيمعموليتراش
روپوش سفيدلباس كاربازوييپرگار

(120 دقيقه)
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ــره ي R19 از مراكز 1 و 3  ــل نيم دايره بودن داي ــه دلي 6. ب
استفاده و كمان ها را ترسيم كنيد.

ــي را با  ــم)، ابزارهاي نقشه كش ــه ي ميز (تخته رس 1. روي
دستمال نيمه مرطوب كامًال تميز كنيد. 

2. كاغذ A4 را به كمك خط كش تي با دقت نصب كنيد.
3. محورهاي سه گانه ي دي متريك و جعبه ي محيطي را با 
ــيم خطوط موازي با دو گونيا  خط كش تي و از طريق ترس

ترسيم كنيد.

مراحل ترسيم

ــعاع 19 را تعيين و خطوط  ــر 23 و ش ــز دايره قط 4. مرك
محور آن را ترسيم كنيد.

ــيم كنيد و مراحل  ــوزي محيطي دايره ي R19  را ترس 5. ل
تعيين چهار مركز شبه بيضي را انجام دهيد.

7. براي دايره ي به قطر23، لوزي محيطي را ترسيم كنيد.


