
  ۴۴۷  

فصل بيست و هشتم

تصوير مجسم كابينت1
هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين درس می تواند:

۱ــ تصوير مجسم کابينت و مشخصات آن را بيان کند.
۲ــ داليل استفاده از اين سه بعدی را شرح دهد.

۳ــ سه بعدی کابينت را رسم کند.
۴ــ ويژگی و کاربرد تصاوير مجسم ديگر را بيان کند.

ـ  ۲۸ــ کابينت ۱ـ
متداول ترين تصوير مجسم مايل، کابينت است. اين تصوير 
را دی متريک مايل هم گفته اند، زيرا در آن از دو مقياس ۱:۱ و 

۱:٢ مانند دی متريک استفاده می شود. شکل ۱  ــ      ۲۸، محورها 
را همراه يک مکعب در اين روش نشان می دهد.

در اين جا هم زاويه ی ۴۵ درجه، انتخابی است٢. به دليل 
می شود  ديده  بهتر  جسم  گودی  دی متريک  مثل   ،١:٢ مقياس 

(شکل ۲ــ     ۲۸).

در  انتها،  در  دايره ای  سوراخ  يک  با  جعبه ای  شکل،  در 
حالت های کاوالير و کابينت مقايسه شده اند. 

ـ ۲۸ــ محورها در سه بعدی کابينت و يک مکعب با يک سوراخ شکل ۱ـ

Cabinet :۱ــ کابينت
٢ــ نام کابينت را برای زاويه ی ٤٥ درجه و مقياس ١:٢ به کار می بريم.



  ۴۴۸  

ـ  ۲۸ــ a، تصوير کاوالير ــ b، نمای کابينت برای مقايسه در يک جسم شکل ۲ـ

شکل ۳     ــ   ۲۸    ــ رسم دايره در سطح جانبی طبق روش گفته شده برای دی متريک

ـ  ۲۸ــ ياتاقان ديواری چدنی شکل ۴ـ

شکل  به  توجه  با  نمونه:  مسئله ی 
ـ    ۲۸، تصوير کابينت چيست؟ ۴ـ

ـ   ۲۸ــ رسم دايره ۲ـ
در سطح جانبی و باالی کابينت، عالوه  بر روش نقطه يابی، 
می توان از روش گفته      شده برای دی متريک استفاده کرد (شکل 

۳ــ    ۲۸).



  ۴۴۹  

ـ   ۲۸ مراحل ترسيم را نشان می دهد. شکل ۵   ـ

اين سه بعدی، به ويژه در زمانی که جسم تنها در يک سمت 
بسيار  دارد،  زياد  ضخامت  نيز  و  است  کمان  و  فرم  دارای  خود  

مطلوب است. 

ترسيم اين سه بعدی بسيار ساده است، به ويژه زمانی که کلفتی 
قطعه در همه جا يک سان باشد، مانند قطعاتی که از ورق ساخته 

می شوند. به نمونه ای توجه کنيد (شکل ۶  ــ  ۲۸).

ـ  ۲۸ــ پولی تقسيم فوالدی شکل ۶  ـ

ـ  ۲۸ــ ترسيم تصوير مجسم کابينت شکل ۵  ـ



  ۴۵۰  

رسم  در  تقسيم کننده،  قطعه ی  کلفتی  يک سان بودن  به  نظر 
جهت  در  را   …، ۲  ، ۱ مانند  نقاط،  تمام  که  است  کافی  سه بعدی 
نقاط  آن گاه  ببريم.  پيش  به  ضخامت   1

2
به اندازه ی  و  درجه   ۴۵

به دست آمده را مانند شکل اول به هم وصل کنيم.

اين سه بعدی، عالوه بر صنعت ماشين سازی، در ساختمان و 
صنايع فلزی بسيار مورد توجه است. نام آن هم يادآور همين مطلب 
است و در نمايش لوازمی مانند کابينت، کمد، ويترين، … به ميزان 

ـ   ۲۸ ). گسترده ای به کار می رود. به چند نمونه نگاه کنيد (شکل ۷ـ

ـ  ۲۸ شکل ۷ـ

۱ــ محور، فوالد  ۲ــ بادامک، فوالد

۳ــ نمای داخلی ساختمان  ۴ــ نمای بيرونی ساختمان

۵  ــ ميز دوازده نفره  ۶  ــ کمد چوبی



  ۴۵۱  

ـ   ۲۸ــ سه بعدی های ديگر ۳ـ
ـ      ۲۸ــ نماهای مجسم ديگر: همان گونه که می دانيد  ۱ــ۳ـ
سه بعدی ها به چهار مورد گفته شده محدود نمی شوند. نمودار اول 

فصل بيست و پنجم تنها معرف تعداد کمی از آن ها بود.

ـ    ۲۸  ــ دی متريک: در قسمت عمودی می توان  ۲ــ۳ـ
انواع ديگری از دی متريک را معرفی کرد. به نمونه هايی از محورها 

ـ    ۲۸) توجه کنيد. و زاويه ها (در شکل ۸     ـ

ـ    ۲۸ــ برخی محورها و مقياس های ديگر شکل ۸      ـ

۱ــ تری متريک Trimetric، سه مقياسی

ـ      ۲۸ ــ نمای تری متريک۱: در گروه سه بعدی های  ۳ــ۳ـ
دارای  آن ها  موجودند.  تری متريک  تصاوير  از  انواعی  عمودی، 
ـ     ۲۸ نگاه  سه مقياس متفاوت اند. به نمونه هايی از آن ها در شکل۹ـ

کنيد. 

ـ  ۲۸ــ نمونه ی تصوير مجسم تری متريک و برخی محورها و مقياس های ديگر شکل ۹ـ



  ۴۵۲  

و  بيضی  ترسيم  مشکل بودن  دليل  به  تری متريک،  تصاوير 
ندارند.  چندانی  کاربرد  آن ها  در  زاويه ها  رسم  و  مقياس ها  تبديل 
ديگر سه بعدی های مايل کاربردهای بسياری دارند. به چند مورد 

توجه کنيد. 

زاويه ی  و   ۱:۱ مقياس  سه  با  آبليک۱:  ـ  ۲۸ــ  ۴ــ۳ـ
با  و  صنعتی  قطعه های  برای  مناسب  ۱۰ــ  ۲۸  (شکل  درجه   ۳۰

ضخامت کم)

۱ــ آبليک، مايل Oblique، بيش تر در نقشه های فرجه ی سوم
Plan oblique ۲ــ پالن آبليک

۳ــ پالن، طرح، نقشه: Plan اصطالحی که معموًال برای نمای افقی ساختمان به کار می رود.

ـ  ۲۸ــ a، محور در سه بعدی پالن آبليک ــ b، يک مکعب شکل ۱۱ـ

ـ  ۲۸ــ محورها در سه بعدی آبليک يا مايل شکل ۱۰ـ

ـ  ۲۸ــ پالن آبليک۲: با زاويه های ۴۵ درجه و  ۵  ــ۳ـ
ـ      ۲۸ به ويژه  مقياس های ۱:۱ و کاربرد زياد در ساختمان (شکل۱۱ـ

در سه بعدی پالن ها.۳)



  ۴۵۳  

ـ  ۲۸ ــ c، يک ساختمان ــ d، پايه ی بلور ادامه شکل ۱۱ـ

ـ    ۲۸ ــ نظامی۱: با زاويه های ۶۰ و ۳۰ درجه  ۶  ــ۳ـ
نظامی،  نقشه های  در  ، (به ويژه  2

3
گاهی  و   ۱:۱ مقياس های  و 

ـ    ۲۸). شکل ۱۲ـ

ـ  ۲۸ــ محورهای آبليک نظامی و يک مکعب در اين روش شکل ۱۲ـ

general :۲ــ جنرال، عمومی    military :۱  ــ نظامی، ارتشی

و  درجه   ۳۰ زاويه ی  دارای  جنرال۲:  ـ  ۲۸ــ  ۷  ــ۳ـ
3 روی آن. در موارد عمومی می توان از آن 

4
2 يا 

3
مقياس های 

استفاده کرد (شکل ۱۳ــ ۲۸).

ـ  ۲۸ــ محورهای عمومی يا جنرال شکل ۱۳ـ



  ۴۵۴  

SCL۶ هگزاکلريد گوگرد ،b ــ IFV هپتافلوئوريد يد ،a ـ  ۲۸ــ شکل ۱۴ـ

ـ  ۲۸ــ نماهای مرکزی: اين گروه بزرگ زير نام  ۹  ــ۳ـ
بزرگ،  سازه های  در  چرايی  و  بی چون  کاربردهای  پرسپکتيو۲ 

مانند ساختمان، دارند. آن ها برای قطعات بزرگ صنعتی هم به کار  
ـ     ۲۸). می روند (شکل ۱۵ـ

   clinographic :۱ــ کلينوگرافيک
۲ــ پرسپکتيو Perspective يعنی تصوير به همان صورت که چشم انسان می بيند.

 one vanish point :۳ــ يک نقطه گريز يا يک نقطه ای
two vanish point :۴ــ دو نقطه گريز يا دونقطه ای  

three vanish point :۵  ــ سه نقطه گريز يا سه نقطه ای
٦ ــ برای کسب اطالعات بيش تر می توانيد به نقشه کشی ١ جلد دوم، کد ۳۵۹/۵۱ چاپ ٨٦ نگاه کنيد.

ـ  ۲۸ــ کلينوگرافيک۱: با زاويه ها و مقياس های آزاد و کاربرد در نمايش ساختمان کريستالی مواد (شکل ۱۴ــ  ۲۸). ۸    ــ۳ـ

ـ  ۲۸ــ پرسپکتيو ــ a، يک قطعه ی آموزشی ــ b، پرسپکتيو دو نقطه ای آن شکل ۱۵ـ

نماهای مرکزی در سه گونه ی يک نقطه گريز۳، دونقطه گريز۴ و سه نقطه گريز۵ مورد استفاده اند٦ (شکل ۱۶ــ  ۲۸).



  ۴۵۵  

ـ    ۲۸ــ نمونه هايی از پرسپکتيو يا نمای مرکزی شکل ۱۶ـ

خالصه ی مطالب مهم

۱ــ در تصوير مجسم کابينت، مقياس ها ۱:۱ و ١:٢ و زاويه ی متداول ۴۵ درجه است.
۲ــ  به دليل تشابه مقياس های آن با دی متريک، به آن دی متريک مايل هم می گويند.

۳ــ هم زاويه و هم مقياس، روی محور ۴۵ درجه انتخابی است.



  ۴۵۶  

               خود را بيازماييد

۱ــ سه بعدی کابينت چه مشخصاتی دارد؟
۲ــ چرا به تصوير مجسم کابينت، دی متريک مايل می گويند؟

۳ــ ويژگی های مهم تصوير کابينت چيست؟
۴ــ چگونگی ترسيم دايره را با رسم شکل يک مکعب توضيح دهيد.

۵  ــ ويژگی و کاربرد هريک از تصاوير مجسم ديگر چيست؟
ـ    ۲۸، گونه ی هريک از نماهای مجسم را تعيين کنيد. ۶  ــ با توجه به شکل های ارائه    شده در ۱۷ـ



  ۴۵۷  

۱ــ دستگيره، چدن  ۲ــ پالن 

۳ــ حلزونی، فوالد  

۵  ــ سايه از ميز 

۴ــ ملکول متان

۶  ــ اتصال فالنچی ــ چدن   

ـ  ۲۸ شکل ۱۷ـ

۷ــ کارخانه  ۸     ــ نمای سه بعدی از تير تلگراف 



  ۴۵۸  

۷ــ با توجه به شکل ۱۸ــ  ۲۸، نمای مجسم مناسب را برای هر قطعه تعيين کنيد و دليل آن را شرح دهيد.

۱ــ پولک، فوالد  ۲ــ رابط، چدن 

 I ۳ــ آهن ۴ــ نگهدارنده ی چرخ دنده، چدن  

۵  ــ فالنچ، فوالد  ۶  ــ اهرم، چدن    

۷ــ چرخ تسمه، چدن ۸   ــ درپوش، چدن

ـ    ۲۸ شکل ۱۸ـ



  ۴۵۹  

ـ  ۲۸ شکل ۱۹ـ
جنس: فوالد                نام: اهرم

مقياس: ١:٢                مقياس رسم نمای کابينت: ۱:۱
ضخامت: ۶۰

            ارزش يابی عملی
۱ــ برای شکل های ارائه    شده از ۱۹ــ   ۲۸ تا ۲۲ــ   ۲۸، تصوير کابينت را رسم کنيد. رسم شکل های دوبعدی 

الزم نيست (بدون اندازه گذاری)



  ۴۶۰  

شکل ۲۰ــ   ۲۸
جنس: چدن                  نام: چرخ لنگر

مقياس: ١:٢                  مقياس رسم: ۱:۱
فقط نمای مجسم کابينت



  ۴۶۱  

شکل ۲۱ــ ۲۸
جنس: چدن                 نام: ديوارکوب

مقياس: ۱:۱                مقياس رسم کابينت: ۱:۱



  ۴۶۲  

شکل ۲۲ــ  ۲۸
جنس: چدن                نام: اهرم

مقياس: ۱:۱               مقياس رسم: ۱:۱
نمای مجسم کابينت



  ۴۶۳  

برای جسم ارائه   شده در شکل۲۳ــ   ۲۸، تصوير پالن آبليک يا نظامی رسم کنيد.

ـ ۲۸ــ طرحی از برج های چهارگانه ی نيروگاه شهيد رجايی  شکل ۲۳ـ
پس از رسم بدنه بايد کليه ی خط های نازک موجود رسم شوند.

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا محورهای رايج کابينت را به صورت های ديگر هم می توان رسم کرد؟ چگونه؟
۲ــ چند جسم مثال بزنيد که رسم تصوير کابينت برای آن ها مناسب است.

۳ــ چرا برای رسم ساختمان های کريستالی از تصوير کلينوگرافيک استفاده می شود؟


