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فصل چهارم
تصوير

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
1- تصوير را تعريف كند. 

2- صفحات تصوير و فرجه را تعريف كند. 
3- تصوير نقطه، خط، سطح و حجم را رسم كند. 

4- از اجسام ساده سه نما تهيه كند. 

1-4- تعريف تصاوير 
ــه A  بگذرد و  ــر خطى از نقط تعريـف تصوير: اگ
ــر تعريف ′A را  ــع كند. بناب ــه ي P را در ′A قط صفح
ــه بايد  ــتن يك تصوير يا نقش تصوير A نامند. براى داش
ــم، صفحه ي تصيور و شعاع تصوير را داشته باشيم.  جس

در شكل AA′ 4-1 شعاع تصوير است.
ــد، تصوير را عمودى و در  ــر ′AA بر P عمود باش اگ
غير اين صورت، آن را مايل گويند. اگر شعاع هاى تصوير 
همه موازى باشند. ( مانند تابش نور خورشيد) تصوير را 

موازى گوييم (شكل 4-2).
ــعاع هاى نور از يك مركز صادر شوند، تصور را  اگر ش

مركزى نامند (مانند نور يك المپ) (شكل 4-3).

شكل 4-1 

شكل 4-2

شكل 4-3 
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2-4- تصوير يك خط
براى به دست آوردن تصوير يك خط مستقيم كافى 
ــته باشيم (شكل  ــت كه نماى دو نقطه از آن را داش اس

.(4-4
اگر خط AB نسبت به P شيب داشته باشد، داريم:

اگر خط AB با P موازى باشد، داريم:

اگر خط AB  بر P عمود باشد، داريم:

يعنى تصوير آن يك نقطه خواهد بود.

شكل 4-4
3-4- تصوير صفحه

ــدودى از آن  ــمت مح ــك صفحه را مى توان با قس ي
ــتطيل. با در نظر گرفتن  معرفى كرد. مانند مثلث و مس
مستطيل ABCD تصوير آن ′A′B′C′D خواهد شد. 
ــبت به صفحه ى P داراى  اگر صفحه ى ABCD نس

A′B′C′D′ < ABCD   :شيب باشد داريم
ــبت به صفحه ى P موازى  اگر صفحه ى ABCD نس

A′B′C′D′ = ABCD   :باشد، داريم
ــبت به صفحه ى P عمود  اگر صفحه ى ABCD نس

باشد، تصوير آن يك خط است.

شكل 4-5
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4-4- تصوير جسم
ــبت به  ــم را نـس ـــاده ترين حالت يـك جـس  در س
ــر مى گيرند كــه  ــر، (P) طورى در نظ ــه ي تصوي صفح
ــكل هاى 6-4 و  ــد. ش ــده ى آن با صفحه موازى باش قاع

7-4 تصوير يك حجم يا جسم را نشان مى دهد.
ــكل هاى  ــم در صفحه ي تصوير P در ش تصوير جس

6-4 و 7-4 چه تفاوتى دارد؟ چرا؟

شكل 4-6

شكل 4-7

5-4- صفحات تصوير
ــان مى تواند با  ــت كه مغز انس ــان داده اس تجربه نش
ــه بعدى برسد،  تركيب تصاوير دوبعدى به يك حالت س

يعنى حجم را درك نمايد (شكل 4-8).

Z

X Y

(الف)
Z

X Y

(ب)
شكل 4-8

ــم را حذف كنيم تنها سه نماى جسم روى  اگر جس
سه صفحه ي V ،H و P باقى مى ماند. تعداد نماهايى كه 
ــود زيادند، ولى  مى توانند در جهت هاى مختلف تهيه ش
معموالً به دو يا سه مورد آن ها بسنده مى شود. براى اين 
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ــر از يك نظم خاصى پيروى كنند،  كه نماهاى مورد نظ
صفحه هايى كه تصوير روى آن ها تشكيل مى شود داراى 

دو ويژگى هستند.
-  بر هم عمود باشند.

-  در اصل نامحدود باشند.
ــكل مالحظه مى شود كه سه صفحه ي  با توجه به ش
ــه ترتيب به ناحيه يا  ــاى مورد نظر را ب H ، V و P فض
فرجه ى اول تا چهارم تقسيم مى كنند (شكل 9-4). به 
هر يك از صفحات H ، V و P صفحات تصوير مى گويند 
ــه ي تصوير روبه رو، H ، صفحه ي  و به ترتيب V، صفح

تصوير افقى و P، صفحه ي تصوير نيم رخ نام دارد.
براى رسم نماها فقط از دو ناحيه اول يا سوم استفاده 

مى شود. چرا؟

فرجه ي اول

فرجه ي دوم

فرجه ي سوم فرجه ي چهارم

شكل 4-9

6-4- فرجه ى اول
ــكل 9-4 و 10-4 به نظر شما  ــه ى ش پس از مقايس

شكل 10-4 در كدام فرجه ترسيم شده است؟

ــط ناظر تهيه مى شود. براى تهيه تصاوير،  نماها توس
ــه تصوير نگاه  ــه صفح ــر بايد به صورت عمود بر س ناظ

كند.
-  تصويرى كه روى V قرار مى گيرد نماى روبه رو است.

-  تصويرى كه روى H قرار مى گيرد نماى افقى است. 
-  تصويرى كه روى P قرار مى گيرد نماى نيم رخ است.

ــت كه به نماى  ــن تصوير، نماى رو به رو اس مهم تري
ــان  ــت. جهت اين نما را با F نش ــى هم معروف اس اصل

مى دهند (شكل 4-10).
Z

X Y

صفحه ي تصوير روبه رو صفحه ي تصوير نيم رخ

جايگاه نماي افقي

جايگاه نماي روبه روجايگاه نماي نيم رخ

صفحه ي تصوير افقى

شكل 4-10



41

شكل 4-11

 7-4- گسترش فرجه
ــده در فرجه را  ــه بتوانيم نماهاى ايجاد ش براى آنك
ــيم كنيم، بايد صفحات فرجه را  به صورت دوبعدى ترس
ــتى جاى نماها با  ــترش دهيم (شكل 12-4). درس گس

خط هاى ارتباطى مشخص مى شود (شكل 4-13).

(الف)

(ب)

شكل 12-4- گسترش صفحه هاي تصوير

شكل 13-4- خط هاي رابط
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8-4- رسم خطوط ارتباطى
ــر يك از نماها را با نماى ديگر، به  مى توان اجزاى ه
كمك خط هاى رابط نازك به هم مربوط كرد. و هر نقطه 

در يك نما بايد با نقطه اى در نماى ديگر متناظر باشد. 
شكل 14-4 روش هاى گوناگون رسم رابط بين نماها 

را نشان مى دهد.

(الف)

(ج)(ب)

شكل 14-4- روش هاي گوناگون رسم رابط
توجه شود چنان چه خطى در جهت ديد قرار داشته 
باشد، ولى ديده نشود بايد در آن نما با خط چين يا خط 

نديد معرفى شود (شكل 4-15).

شكل 15-4- تصوير از جلو
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شكل 4-16

ــاى  ــكل هاى 16-4، 17-4 و 18-4 تصويره در ش
ــم از قطعاتى ارائه شده است، سه نماى هر يك را  مجس

كامل كنيد.
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شكل 17-4- حجم هاي هندسي
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شكل 4-18
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آيا مى دانيد كه ...

اوضاع مختلف خط نسبت به صفحات تصوير

شكل 4-19

شكل 19-4 انواع خط هاى خاص و تصويرهاى هر يك را 
در صفحات تصوير افقى و قائم نشان مى دهد.

خط افقى: خطى است كه با صفحه ي تصوير افقى موازى 
ــد. بنابراين تصوير آن بر صفحه ي تصوير افقى با اندازه ى  باش

حقيقى ان برابر است. چرا؟
خط قائم: خطى است كه بر صفحه ي تصوير افقى عمود 
ــم، برابر با اندازه ى  ــت و تصوير آن بر صفحه ي تصوير قائ اس

حقيقى است.
ــه ي تصوير قائم  ــت كه با صفح خـط جبهى: خطى اس
ــم برابر با  ــر آن بر صفحه ي تصوير قائ ــت و تصوي موازى اس

اندازه ى حقيقى است.
ــر صفحه ي تصوير قائم  ــت كه ب خط منتصب: خطى اس
عمود است و تصوير ان بر صفحه ي تصوير افقى برابر با اندازه 

حقيقى است.
ــا صفحات تصوير افقى و  ــت كه ب خط مواجه: خطى اس
تصوير قائم موازى است و هر دو تصوير ان بر صفحات تصوير 

قائم و افقى با اندازه ى حقيقى برابر است. چرا؟
ــه ي تصوير نيم  ــت كه با صفح خـط نيم رخ: خطى اس
ــه ي تصوير نيم رخ با  ــت و تصوير آن بر صفح رخ موازى اس

اندازه ى حقيقى برابر است. 
ــت كه  خـط غير خـاص: خط غير خاص خطى اس

ــامل هيچ يك از خطوط اشاره شده نباشد. به عبارت  ش
ديگر با هيچ يك از صفحات تصوير موازى يا بر آن عمود 

نيست. 
شكل 20-4، يك خط غيرخاص را نشان مى دهد. 

شكل 4-20 
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ارزشيابى 
1- تصوير را تعريف كنيد. 

2- سه نماى هر يك از شكل هاى زير را ترسيم كنيد. 

شكل 4-21 
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شكل 4-22 
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شكل 4-23
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شكل 4-24
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3- هر يك از شكل هاى زير را بر روى كاغذ A4 ترسيم كنيد. 

شكل 4-25 


