
واحد كار سوم
توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک 

ساعات آموزش

جمععملينظري

71219

پس از آموزش این واحد كار از فراگیر انتظار می رود:
ـ مفهوم تصوير مجسم را در نقشه كشي شرح دهد. 

ـ روش ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك براي اجسام را شرح دهد.
ـ از اجسام مختلف، تصوير مجسم ايزومتريك تهيه كند. 

ـ روش ترسيم تصوير مجسم لوله كشي گاز را به طريقه ايزومتريك توضيح دهد.
ـ نقشه ايزومتريك لوله كشي گاز را ترسيم كند.
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پیش آزمون

١. در هر يك از موارد سه گانه تصوير مجسم مربوط به سه نمای داده شده كدام شکل است؟

پاسخ: …………………………………
 .2

پاسخ: …………………………………
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ترسیم تصویر مجسم 
تصوير مجسم گونه ای از تصوير است كه جسم را به 
صورت سه بعدی معرفی می كند، بدين ترتيب درک آن ساده 
است. برای ترسيم تصوير مجسم با توجه به زاويه مشاهده 
جســم از روش های مختلف مانند ايزومتريك، ديمتريك، 
تريمتريك و ... اســتفاده می شــود، در شــکل ١ـ٣ تصوير 
مجســم يك مکعب به روش های مختلف نشان داده شده 
است. روش ترسيم ايزومتريك در رشته تأسيسات مکانيکی 

كاربرد بيشتری دارد.

ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک
در تصوير مجســم ايزومتريــك محور OZ عمود بر 
افق و محورهای OX و OY تحت زاويهْ ٣0 نســبت به افق 
)ْ ٣0 به چپ وْ ٣0  به راســت( ترســيم می گردند )شکل 
2ـ٣(. از آن جــا كــه وقتی طولی به طور مايل ديده شــود، 
كوچك تر به نظر می رسد، در ترسيم ايزومتريك اين كاهش 
طول حدود 82% اســت. ولی به خاطر ســهولت در رسم 
و پرهيز از محاســبات، ابعاد جســم را با اندازه حقيقی آن 
رسم می كنيم. يعنی در اين روش تصوير مجسم حدود ١8% 
بيشــتر از اندازه حقيقی خود رسم می شود. مراحل مختلف 
 70 mmترسيم تصوير مجسم يك مکعب مستطيل به طول
و عــرض mm 50 و ارتفاع mm ٣0 را برای نمونه شــرح 

می دهيم.

شکل 1ـ3 تصویر مجسم مکعب در روش های مختلف 

O

O
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شکل 2ـ3 

شکل 3ـ3 

شکل 4ـ3 

شکل 5ـ3 

١. خطی افقی را ترســيم كــرده و محورهای OX و OY و 
OZ را به كمك گونيای ٣0ْ رسم می كنيم )شکل 2ـ٣(.

 ،OX 70( را روی محور mm( 2. طــول مکعب مســتطيل
عرض مکعــب مســتطيل )50mm( را روی محور OY و 
ارتفاع مکعب مســتطيل )mm ٣0( را روی محور OZ جدا 

می كنيم )شکل ٣ـ٣(.

٣. از انتهای طول مکعب مستطيل روی محور Xها خطی به 
موازات محورYها و سپس از انتهای عرض مکعب مستطيل 
روی محور Yها خطی به موازات محور Xها ترسيم می كنيم 
تا اين دو خط يکديگر را در گوشــه ديگر مکعب مستطيل 
قطــع كنند. اكنون وجــه زيرين )پايينی( مکعب مســتطيل 

ترسيم شده است )شکل 4ـ٣(.

4. اكنــون از چهار گوشــه وجه زيرين مکعب مســتطيل 
خطوطی موازی محور OZ رســم كــرده و به اندازه ارتفاع 

)٣0 ميلی متر( روی آن ها جدا می كنيم )شکل 5ـ٣(. 

O
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5. با ترســيم خطوطی مــوازی محورهای OX و OY از 
نقاط به دســت آمده مرحله قبل، مکعب مســتطيل كامل 
می شود. البته می توان خطوطی را كه در ديد مستقيم نيستند 
به صورت خط  چين )خط نديد( ترسيم كرد )شکل 6ـ٣(.

6.خطوط اضافه را پاک می كنيــم. معموالً خطوط نديد نيز 
جز در موارد ضروری ترسيم نمی شوند )شکل 7ـ٣(.

برای رسم تصوير مجسم اجسام، ابتدا تصور می كنيم 
اين اجســام درون يــك مکعب يا مکعب مســتطيل محاط 
شده اند. سپس با رسم آن مکعب يا مکعب مستطيل )محيطی( 

تصوير مجسم آن جسم را آسان تر ترسيم كنيم.

نمونه1
 تصوير مجســم داده  شده در شــکل 8ـ٣ را ترسيم 

می كنيم.
برای ترسيم جســم پله مانند شکل 8ـ٣، ابتدا فرض 
می كنيم كه اين جسم داخل يك مکعب مستطيل مطابق شکل 

9ـ٣ قرار دارد.

شکل 6ـ3 

شکل 8   ـ3 

شکل 9ـ3 

شکل 7ـ3 
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ســپس مرحله به مرحله مطابق شــکل هاي١0ـ٣ تا 
١٣ـ٣ پله هــا را يکی يکی بــرش می دهيم و از مکعب جدا 
می كنيم. البته رســم بعضی قسمت ها )مثاًل خط چين كردن 
قســمت های نديد و ...( الزم نيســت و فقط برای آموزش 

تجسم، قسمت برداشته شده در اين جا رسم شده است.

شکل 11ـ3 

شکل 12ـ3 شکل 10ـ3 

شکل 13ـ3 
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نمونه 2
 برای رسم تصوير مجسم شکل ١4ـ٣ ابتدا آن را داخل 

يك مکعب مستطيل به ابعاد 50×50×60 تصور می كنيم. 
ســپس اين مکعب مســتطيل را به دو قسمت مجزا 
تقسيم می كنيم كه جزء پله ای شکل داخلی يکی از آن هاست 
ماننــد نمونه ١ با برش های مرحله ای به ترســيم شــکل ها 

می پردازيم )شکل هاي ١5ـ٣ تا ١8ـ٣(.

شکل 14ـ3 

شکل 15ـ3 

شکل 17ـ3 

شکل 18ـ3 

شکل 16ـ3 
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شکل 19ـ3 

شکل 20ـ3 

شکل 22ـ3 

شکل 21ـ3 

ترسیم خطوط شیبدار
برای ترســيم خطوطــی كه به مــوازات محورهای 
ســه گانه OX ،OY و OZ نباشــند، ابتدا و انتهای خطوط 
مورب را در تصوير مجسم مشخص می كنند. با وصل كردن 
ابتدا و انتهای خطوط به ترســيم آن هــا اقدام می كنند. مثاًل 
برای ترسيم خطوط AC،AB و BC در تصوير مجسم شکل 
١9ـ٣ پس از رســم مکعبی به ضلع ٣0 ميلی متر با توجه به 
 B و A اندازه گذاري انجام شــده روی تصوير مجسم، نقاط
و C را پيدا كرده و با وصل كردن آن ها خطوط مورب مورد 
نظر ترســيم می شــود. در انتها با پاک كردن خطوط اضافه 

پرسپکتيو جسم كامل می شود )شکل های 20ـ٣ تا 22ـ٣(.
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شکل 23ـ3 

شکل24ـ3 

تمرین در کالس

شکل 2٣ـ٣ را ترسيم كنيد.
هر يك از خانه های شــطرنجی را معادل ١0 ميلی متر )يك 

سانتي متر( در نظر بگيريد.

مراحل ترسیم
همان طور كه گفته شــد ابتدا فرض كنيد كه اين جسم در 
داخل يك مکعب مســتطيل محاط شده است. برای محاسبه 
ابعاد اين مکعب مســتطيل طول و عرض و ارتفاع جســم 
را بايد مشــخص كرد كه در اين شــکل طول 80 ميلی متر 
و عرض جســم 50 ميلی متر و ارتفاع جســم 40 ميلی متر 
می باشد. با توجه به مراحل نشــان داده شده تصوير جسم 

خواسته شده را ترسيم می كنيم. 

الف

ب
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شکل25ـ3 

شکل27ـ3 

شکل26ـ3 

شکل28ـ3 

شکل29ـ3 

شکل30ـ3 



شکل31ـ3 
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 ارزشیابی نظری 
                                                          

١. چرا از تصوير مجسم استفاده می شود؟
2. سه نوع تصوير مجسم را نام ببريد.

٣. محورهای تصوير مجسم ايزومتريك تحت چه زاويه ای ترسيم می شوند؟
4. در تصوير مجسم ديمتريك اندازه ابعاد شکل با چه نسبتی برروی محورها جدا می شوند.

5. در تصوير مجسم ايزومتريك ابعاد شکل با چه نسبتی بر روی محورها جدا می شوند.



74

ارزشیابی عملی

تصاوير مجســم داده شده در شکل ٣2ـ٣ را ترسيم 
كنيد هر خانه شطرنجی را ١0ميلی متر درنظر بگيريد. 

شکل32ـ3 

)الف(

)ب(

)ج(

)د(

)و()ه(
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شکل34ـ3 

شکل 35ـ3 

شکل36ـ3 

شکل33ـ3 

اصول ترســیم لوله كشی گاز به روش 
ایزومتریک 

به پالن شکل ٣٣ـ٣ نگاه كنيد.

می دانيد كه پالن عبارت است از يك برش فرضی 
افقــی در ارتفاعی از ســاختمان كه مشــخصات كامل تر 
ســاختمان از آن ارتفاع ديده و ترسيم شود. فاصله صفحه 
ارتفاع محل در نظر  ٣

 4 
تا 2

برش از كف ساختمان ٣ 
گرفته می شــود. در ترســيم پالن فرض می كنيم قسمت 
برش خورده بااليی ساختمان برداشــته شده است. نمای 
افقی يا سطح قسمت برش خورده پايين را ترسيم می كنيم. 
در شکل ٣4ـ٣ تصوير مجسم پالن ترسيم شده در شکل 

٣٣ـ٣ نمايش داده شده است.
فرض می كنيم كه در ساختمان شکل ٣4ـ٣ لوله كشی گاز 
انجام شــده است كه در پالن به شکل مقابل ديده می شود 

)شکل ٣5ـ٣(.

برای تجســم بهتر می توان ساختمان را به صورت 
سه بعدی و شــفاف )شيشــه ای( تصور كرد تا لوله ها در 
داخــل آن ديده شــود. در اين صورت لوله كشــی داخل 
ســاختمان، به صورت تصوير مجسم مطابق شکل ٣6ـ٣ 

ديده می شود.
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حــال اگر ســاختمان را حذف كنيــم و فقط لوله ها 
را به شــکلی كه ديده می شوند نشــان دهيم شکل ٣7ـ٣ به 
دست می آيد كه به آن ترسيم ايزومتريك لوله كشی گاز گفته 

می شود.
در ترسيم ايزومتريك لوله كشی گاز، كليه پيچ و خم ها 
و گردش لوله ها به هر جهت )شمال، جنوب، شرق، غرب، 
باال يا پايين( به خوبی ديده می شــود، در حالی كه در پالن 
اين موارد خيلی مشــخص نيســت. به همين جهت برای 
نمايش لوله كشــی در مواردی كه جهت و اندازه لوله ها مهم 
است، مانند ترسيم نقشه لوله كشی گاز، از اين روش استفاده 
می شــود. )اين روش، ايزومتريك لوله كشــی، در خيلی از 
موارد ديگــر در صنعت نيز كاربرد دارد. مثاًل نشــان دادن 
لوله هايــی كه رابط بين دســتگاه ها و منابع عظيم در صنايع 
نفت و گاز و پتروشــيمی اســت. تأسيسات عظيم بخار در 
نيروگاه ها و كارخانه ها، لوله كشی گاز های مختلف در صنايع 
گوناگون و...(. ليکن در اين كتاب فقط در مورد لوله كشــی 

گاز خانگی و تجاری بحث می شود.

نمونه1
 در همان ساختمان قبلی كه مسير لوله كشی در پالن 

مطابق شکل ٣8ـ٣ باشد.

شکل37ـ3 

شکل38ـ3 
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شکل40ـ3 

بنابراين تصوير مجسم ســاختمان و مسير لوله در 
داخل آن و همچنين نقشــه ايزومتريك لوله كشــی آن در 

شکل ٣9ـ٣ ترسيم شده است.

نمونه2
 اگر مسير ديگری برای لوله گاز، مانند پالن شکل 

40ـ٣ موجود باشد.

شکل39ـ3 



78

تصوير مجّســم ساختمان و مسير لوله در داخل آن و 
ايزومتريك لوله كشی در شکل 4١ـ٣ آورده شده است.

نمونه3
 لوله كشی در پالن مطابق تصوير مجسم ساختمان و 
مسير لوله در ســاختمان و ايزومتريك آن مطابق شکل های 

42ـ٣ خواهد بود.
دقــت كنيد كه تا كنون لوله هــا روی ديوار فقط يك پيچش 
داشته و در اين ساختمان از 4 گوشه مختلف به صورت های 
مختلف عبور كرده بودند و فقط يك شــير در انتهای آن ها 

بسته شده بود اكنون به نمونۀ بعدی توجه كنيد.

شکل41ـ3 

شکل42ـ3 
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نمونه 4
در پالن شکل 4٣ـ٣ دو عدد شير مصرف وجود دارد 
كه از روی عالمت آن ها، H و Li يك شير مربوط به بخاری 

و يك شير مربوط به روشنايی است.

تصوير مجسم آن مطابق شکل 44ـ٣ است.

و ايزومتريك لوله كشــی آن مطابق شــکل 45ـ٣ است. به 
جهت شيرها توجه كنيد.

همچنين در شــکل 46ـ٣ دو مصرف كننــده، اجاق گاز و 
آب گرم كن ديواری، از لوله عمودی انشعاب گرفته اند.

شکل43ـ3 

شکل44ـ3 

شکل45ـ3 

شکل46ـ3 
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ايزومتريك لوله كشــی مانند نمونه قبلی اســت و در 
شــکل 47ـ٣ نشان داده شده است. فقط ارتفاع شيرها كمی 

فرق می كند كه در اين مورد بعداً توضيح داده می شود.

نمونه5
در پالن شــکل 48ـ٣ برخالف نمونــه قبلی كه دو 

مصرف كننده از يك لوله عمودی انشعاب گرفته بودند.

دو مصرف كننــده از دو لولــه عمــودی در دو نقطه 
مختلف، انشعاب گرفته اند كه تصوير مجسم آن و ايزومتريك 

لوله كشي مطابق شکل 49ـ٣ است.

شکل48ـ3 

شکل49ـ3 

شکل47ـ3 
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نمونه6
 در پالن شــکل 50ـ٣ دو مصرف كننده در دو طرف 

اتاق واقع شده اند.

كه تصوير مجسم در شــکل ٥١ـ٣ و ايزومتريك آن مطابق 
شکل 52ـ٣ است.

شکل50ـ3 

شکل52ـ3 

شکل51ـ3



نمونه7
 در اين نمونه هم دو مصرف كننده در دو طرف اتاق 
قرار دارند ولی مسير آن ها با مسير قبلی فرق دارد كه پالن، 
تصوير مجســم و ايزومتريك آن در شکل ٥٣ـ٣ نشان داده 

شده است.

نکته
اصواًل رسم تصویر مجسم ساختمان نياز نيست و 

فقط مسير ایزومتریک لوله ها مورد نظر است، به 

همين دليل پس از کسب تجربه کافی و تسلط به 

نقشه کشی بدون نياز به تصویر مجسم ساختمان، 

فقط ایزومتریک لوله کشی گاز را ترسيم می کنيم.

شکل53ـ3 
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نکته
در تمرینات داده شــده در ادامــه این واحدكار 

اندازه داده نشــده و آنچه از هنرجویان خواسته 

شده فقط رسم صحيح ایزومتریک مسير لوله کشی، 

بدون توجه به ابعاد و اندازه است. ضمن اینکه 

رعایت تناســب اندازه ها در رســم، بر زیبایی و 

گویایی ایزومتریک رســم شده می افزاید. ولی 

در این جا بيشتر توجه، به رسم صحيح مسير است. 

به عنوان یک پيشــنهاد می توانيــد در صورت 

احتياج، موارد زیر را مد نظرقرار دهيد:

»H« عالمت اختصاری بخاری است و طول لوله 

عمــودی بخاری را که از باال تــا پایين می آید 

250 سانتي متر در نظر بگيرید. 

»GC« عالمت اختصاری اجاق گاز است و طول 

لوله آن  را 170 سانتي متر در نظر بگيرید.

Li عالمت اختصاری روشنایی است و طول آن را 

110 سانتي متر در نظر بگيرید.    

WH عالمت اختصاری آبگرمکن است. در این جا 

شــما آن را آب گرم کن دیواری درنظر گرفته و 

طول لوله عمودی آن را 150 ســانتي متر در 

نظر بگيرید.

RC عالمت اختصاری پلوپز اســت و طول لوله 

آن  را 240 سانتي متر در نظر بگيرید.

در صورت مشــخص نشدن شمال قسمت باالی 

همه نقشه ها را شمال نقشه در نظر بگيرید.

شکل54ـ3 

تمرین در کالس  1

برای پالن شکل 54ـ٣ ايزومتريك لوله كشی را ترسيم 
كنيد.
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مراحل ترسیم
١. برای ترسيم لوله ای كه در پالن از جنوب به شمال رفته 
و در ايزومتريك تحت زاويه ٣0 درجه ديده می شود ابتدا 
خط كش T را تقريبًا در وسط كاغذ به طور افقی قرار دهيد 
و گونيای ٣0 درجه را مطابق شــکل 55ـ٣ روی آن تکيه 
دهيد و خطی تحت زاويه ٣0 درجه متناسب با طول اتاق 

»لوله ای كه از جنوب به شمال رفته« ترسيم كنيد.

2. گونيــا را در حالت عکس حالــت قبلی، طوری روی 
خط كش T قرار  دهيد كه جهت زاويه آن ٣0 درجه عکس 
حالت قبلی باشــد )شکل 56ـ٣(. سپس خطی متناسب با 

طول لوله غربی شرقی رسم می كنيد.

٣. با چرخش گونيا، آن را طوری قرار می دهيم كه نســبت 
به خط كشT در حالت عمود باشد )شکل 57ـ٣(. سپس 
خطی عمودی متناســب بــا طول لوله عمــودی بخاری 

)250سانتي متر( رسم كنيد.

شکل56ـ3 

شکل57ـ3 

شکل55ـ3 
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4. برای رســم شير انتهای لوله كه معموالً در جهت موازی 
ديوار است مطابق شکل 58ـ٣ اقدام كنيد.

5. در مرحله آخر، ايزومتريك لوله كشــی مورد نظر مطابق 
شکل 59ـ٣ به دست می آيد كه چنانچه نقاطی از رسم كثيف 
شــده باشد و يا خطوطی زيادی رسم شــده باشد به وسيله 

مداد پاک كن تميز كنيد.

شکل58ـ3 

شکل59ـ3 



86

تمرین در کالس  2

برای پالن شکل 60ـ٣ ايزومتريك لوله كشی را ترسيم 
كنيد.

مراحل ترسیم
١. برای ترسيم لوله ای كه از جنوب به شمال رفته مانند مثال 
قبل گونيا و خط كش T را قرار داده و خطی متناسب با طول 

لوله مذكور ترسيم كنيد )شکل 6١ـ٣(.

2. مطابق شــکل 62ـ٣ لوله ای را كه از شرق به غرب رفته 
ترســيم كنيد. بدين ترتيب كه از انتهــای خط قبلی، خطی 
متناسب با طول لوله شــرق به غرب تحت زاويه ٣0مطابق 
شکل رسم كنيد )به حالت گونيا درشکل 62ـ٣ دقت كنيد(.

شکل62ـ3 

شکل61ـ3 

شکل60ـ3 
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٣. از انتهای خط شرقی ـ غربی، يك خط عمودی متناسب 
با طول لوله عمودی بخاری )250 ســانتي متر( مطابق شکل 

6٣ـ٣ ترسيم می كنيد.

4. مطابق شــکل 64ـ٣ نسبت به ترسيم شير در انتهای لوله 
عمودی اقدام كنيد كه در نهايت شــکل 65ـ٣، ايزومتريك 

لوله كشی خواسته شده است.

شکل63ـ3 

شکل64ـ3 

شکل65ـ3 
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تمرین در کالس  3

برای پالن شکل 66ـ٣ ايزومتريك لوله كشی را ترسيم 
كنيد.  

مراحل ترسیم
١. ابتدا لولــه ای را كه از جلوی در ورودی در امتداد غرب 
به شــرق رفته ترســيم كنيد. برای اين كار خط كش و گونيا 
را مطابق شــکل 67ـ٣ تنظيم كنيد خطی با زاويه ٣0  درجه 

متناسب با طول لوله ترسيم كنيد.

2. مطابق شکل 68ـ٣ در دنباله خط اولی، خطی متناسب با 
طول لوله جنوب به شمال »طول اتاق« ترسيم كنيد.

شکل68ـ3 

شکل66ـ3 

شکل67ـ3 
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٣. با ترسيم خطی متناسب با طول لوله انتهای اتاق از جهت 
شرق به غرب مطابق شــکل 69ـ٣ و سپس خطی عمودی 
به سمت پايين مانند شکل 70ـ٣ ترسيم ايزومتريك را ادامه 

می دهيد.

4. با ترسيم شــير در انتهای مسير مطابق شکل 7١ـ٣ رسم 
ايزومتريك لوله كشی كامل می شود )شکل 72ـ٣(.

شکل69ـ3 

شکل72ـ3 

شکل70ـ3 

شکل71ـ3 
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تمرین در کالس  4

برای پالن شکل 7٣ـ٣ ايزومتريك لوله كشی را ترسيم 
كنيد.

مراحل ترسیم
١. خطی متناسب با لوله جنوب به شمال مطابق شکل 74ـ٣ 

رسم كنيد.
2. در انتهای آن خطی متناســب با طول لوله غرب به شرق 

ترسيم كنيد )شکل 75ـ٣(.

شکل75ـ3 

شکل74ـ3 

شکل73ـ3 
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٣. در انتهای لوله غرب به شرق طول لوله را تا لوله عمودی 
بخاری رسم كنيد )شکل 76ـ٣(.

4. درآخر اين خط _ خطی متناسب با لوله عمودی بخاری 
را ترسيم كنيد )شکل 77ـ٣(.

5. در انتهای اين لوله عمودی شــير بخــاری را در جهت 
مشخص شده رسم كنيد )شکل 78ـ٣(.

شکل76ـ3 

شکل77ـ3 

شکل78ـ3 
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6. در وســط لوله غرب به شرق خطی متناسب با طول لوله 
رسم كنيد )شکل 79ـ٣(. 

7. خط عمودی لوله بخاری اتاق سمت چپ را ترسيم كنيد 
)شکل80ـ٣(. 

8 . شــير بخاری اتاق ســمت چپ را ترســيم كنيد )شکل 
8١ـ٣(. 

9. شــکل 82  ـ٣ ايزومتريك كامل شــده اين پالن را نشان 
می دهد.

شکل80  ـ3 

شکل79ـ3 

شکل81  ـ3 

شکل82  ـ3 
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شکل84  ـ3 شکل83  ـ3 

تمرین در کالس  5

برای پالن شکل 8٣ـ٣ ايزومتريك لوله كشی گاز را 
روی كاغذ ايزومتريك ترسيم كنيد.

ارتفاع ساختمان ٣00 ســانتی متر است و لوله اصلی 
20 سانتی متر زير سقف حركت می كند. طول لوله عمودی 
آب گرم كن زمينی را 240 ســانتي متر و اجــاق گاز را١70 
ســانتي متر و بخاری را 250 ســانتی متر از لوله اصلی زير 

سقف در نظر بگيريد.

مراحل ترسیم
١. از ابتدای لوله كشی شــروع به ترسيم كنيد كه در اين جا 
لوله جنوب به شــمال است كه از كنار در ورودی وارد هال 
گرديده اســت. برای رعايت تناسب در رسم، هر واحد از 
طول لوله را روی كاغذ شطرنجی، معادل يك واحد از كاغذ 
ايزومتريــك در نظر بگيريد. برای راحتی ترســيم می توان 

طول هــای كمتر از واحد را يك واحــد فرض كنيم. اكنون 
با توجه به شمالی كه در كاغذ ايزومتريك در نظر گرفته ايد 
)كه معموالً مانند شــکل 84  ـ٣ به طرف باالی كاغذ در نظر 
می گيريم( طول لوله شمال به جنوب را كه يك واحد است، 

روی كاغذ ايزومتريك ترسيم كنيد.
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2. لوله بعدی كه در دنباله اين لوله ترســيم می شود لوله اي 
است كه در مسير غرب به شرق در كنار ديوار هال به طول 
١0 واحــد قرار دارد بنابراين به تعداد ١0 واحد در مســير 
غرب به شــرق روی كاغذ ايزومتريك در دنباله لوله اولی، 

خطی ترسيم كنيد )شکل 85  ـ٣(. 

٣. لوله بعدی كه ترســيم می كنيد لوله ای است كه در سمت 
شرق ساختمان از گوشه هال تا آشپزخانه امتداد پيدا كرده و 
پس از ١2 واحد به محل انشــعاب آب گرم كن رسيده است 

)شکل 86  ـ٣(.

شکل85ـ3 

شکل86ـ3 
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4. اكنون نوبت ترســيم لوله عمودی آب گرم كن اســت كه 
روی خطوط عمودی كاغذ ايزومتريك 5 واحد، متناســب 
با طول لوله عمودی )240 ســانتي متر( ترسيم كنيد )شکل 

87 ـ٣(. 
الزم به توضيح اســت كه در اين تمرين هر 50 ســانتی متر 

طول لوله عمودی را حدود يك واحد درنظر بگيريد.

5. لوله ای كه در شرق ساختمان داخل آشپزخانه شده است، 
در همان امتداد، دو واحد ديگر امتداد دارد. سپس به سمت 
غرب پيچيده بعد از ســه واحد به محل انشعاب اجاق گاز 
می رســد. بنابراين دو واحد در جهت شــمال و سپس سه 
واحد در جهت غرب خطوط را ترسيم كنيد )شکل 88  ـ٣(.

شکل87ـ3 

شکل88ـ3 
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6. لوله عمودی اجاق گاز را ترسيم كنيد )سه واحد، متناسب 
با طول لوله عمودی اجاق گاز( )شــکل 89  ـ٣(. و در انتها 

شير آن را رسم كنيد.

7. لوله ای كه در شمال آشــپزخانه در مسير شرق به غرب 
قرار دارد پس از طی طول آشپزخانه وارد اتاق خواب شده 
اســت تا انتهای اتاق پيش می رود ســپس به سمت جنوب 
پيچيده دو واحد جلو می رود. پس شما هم متناسب با طول 
لوله شرق به غرب خط رسم شده را از محل انشعاب اجاق 
گاز ادامه دهيد و پس از ١١ واحد به ســمت جنوب پيچيده 

دو واحد جلو برويد )شکل 90ـ٣(.

شکل89ـ3 

شکل90ـ3 
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8 . لولــه عمودی بخاری را متناســب بــا طول آن )250 
سانتي متر( 5 واحد ترسيم كرده شير آن را رسم كنيد )شکل 

9١ـ٣(.

9. در انتها خط های رســم شــده را پررنگ كنيد. )شکل 
92ـ٣(.

شکل91ـ3 
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 ارزشیابی نظری

١. تصوير مجسم يك جسم را چگونه ترسيم می كنيد؟
2. تصوير مجسم جسم چه مزايايی دارد؟

٣. چند نوع تصوير مجسم می شناسيد؟ 
4. خطوط مستقيم در تصوير مجسم چگونه رسم می شوند؟
5. خطوط مورب درتصوير مجسم چگونه رسم می شوند؟

6. تصوير مجسم ايزومتريك تقريبًا ........... بيشتر از اندازه حقيقی خود رسم می شود.
7. ترسيم لوله كشی به صورت ايزومتريك در ........................... كاربرد دارد.

8. برای نشــان دادن واضح تر و دقيق تر كليه پيچ و خم های يك لوله كشی از چه روشی استفاده 
می شود؟

١. كاوالير                                 2. ديمتريك 
٣. با دست آزاد نقاشی می كنيم        4. ايزومتريك
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ارزشیابی عملی                                                            
١.  ايزومتريك لوله كشی پالن های شکل ها 9٣ـ٣ تا 95ـ٣ را 
ترسيم كنيد. )روی كاغذ معمولی يا روی كاغذ ايزومتريك( 

)مقياس پالن ١:١00 است(
2. ابتدا پالن ســاختمان منزل مســکونی خود را ترســيم 
كنيد. سپس لوله كشــی گاز را روی آن پياده كرده و سپس 

ايزومتريك آن را رسم كنيد.

شکل93ـ3 پالن ساختمان یک طبقه مقیاس  
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شکل94ـ3 الف  پالن طبقه همکف )پیلوت( مقیاس  
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شکل94ـ3 ب  پالن طبقات اّول و دوم 



102

شکل95ـ3  الف  پالن طبقه همکف مقیاس 
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شکل95ـ3  ب پالن طبقه اّول و دوم


