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فصل هفتم
مجهول يابى

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
براى اجسام ساده به كمك دونما، نماى سوم را ترسيم كند.

1-7- تعريف مجهول يابى 
ــه هم چنين تسلط  ــت و دقيق نقش براى درك درس
ــه نياز به باال بردن قدرت تصور  ــتن درخواندن نقش داش
ــم  ــى از راه هاى باالبردن قدرت تصور و تجس ــت، يك اس
پيدا كردن تصوير سوم است. براى اين منظور دو تصوير 
ــوم را به عنوان  ــود. و تصوير س ــه مى ش ــمى ارائ از جس
تصوير مجهول از طريق آن دو تصوير به دست مى آورند. 
ــود. به شكل  اصطالحاً اين عمل مجهول يابى گفته مى ش

1-7 توجه كنيد.
ــده  ــم داده ش ــمت الف دو نما از يك جس -  در قس
ــتف و در قسمت ب از طريق خطوط كمكى (انتقال)  اس

نماى سوم نيز به دست آمده است.
ــه بعدى قطعه ى  ــق مجهول يابى تصوير س -  از طري

مورد نظر در شكل 2-7 تجسم مى شود.

شكل 7-2

(الف)

(ب)

شكل 7-1
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ــئله ى اصلى آن است كه چه گونه بتوان از دونما،  مس
نماى سوم را به دست آورد. به شكل 3-7 توجه كنيد.

شكل 7-3
اين شكل نماى رو به روى قطعه اى را مشخص كرده 

است كه مى تواند شامل قطعات زير باشد.

1                                  2                                 3                                   4                                  5    

6                                  7                                 8                                   9                                  10    

11                               12                     13                                   14                                        

شكل 7-4
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اگر نماى جانبى شكل هم مشخص شده باشد، كدام 
يك از تصاوير شكل 4-7 به دو نماى ارائه شده در شكل 

5-7 مربوط مى شوند؟ نماى افقى آن را ترسيم كنيد.
در اين صورت، به اين نكته پى مى بريم كه چنان چه 
به جاى يك نما از يك جسم دونما از آن جسم مشخص 
ــكل هاى مــعلوم ترسيم معناى سوم محدودتر  باشد، ش

مى شود.

2-7- مراحل مجهول يابى
با استفاده از خط 45 درجه، مى توان سريعاً اندازه ها 
ــت آورد (شكل  و نقاط مربوط به نماى مجهول را به دس
ــى وجود دارد تا  ــه به بعد روش هاي ــن مرحل 6-7). از اي
جزئيات مربوط به جسم درك شود كه به ذكر دو روش 

اكتفا مى شود.

ــه نماهاى ارائه  1-2-7- روش تجسـم: با توجه ب
ــم را در ذهن  ــده ى معلوم، ابتدا تصاوير ممكن از جس ش
مجسم مى كنيم. شكل 7-7 تعدادى از نماهاى ممكن را 

در ارتباط با شكل 6-7، نشان مى دهد.

شكل 7-5

شكل 7-6

شكل 7-7
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 A 2-2-7- روش خطـوط رابط كمكى: نقطه ى
را در فضا در نظر بگيريد. تصوير نقطه در نماى رو به رو 
ــت (شكل  ′a ، در نماى افقى a و در نماى جانبى ″a اس

.(7-8

Z

X Y

شكل 7-8
ــكل  ــط AB را در فضا در نظر بگيريد (ش ــاره خ پــ
9-7- الف). نماهاى روبه رو، افقى و جانبى آن در شكل 

9-7 نشان داده شده است.

Z

X

Y

(ب)                                                                                (الف)

شكل 7-9

هم چنين اگر صفحه ى ABCD در فضا باشد تصوير 
آن را در نماها مى توان ترسيم كرد (شكل 7-10).

شكل 7-10
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به مثال هاى ديگرى در اين زمينه توجه كنيد.

شكل 7-11

حال با روش خطوط رابط كمكى، نماى سوم تصوير 
ــيم  ــا دو نماى مفروض ترس ــكل 12-7 ر اب ــم ش مجس

مى كنيم:

شكل 7-12
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ــكل 13-7 طريقه ى ترسيم نماى جانبى شكل  درش
ــاط و انتقال  ــماره گذارى نق ــى بينيد. به ش 13-7 را م

خطوط توجه كنيد.

شكل 7-13
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ارزش يابى:
براى هر يك از شكل هاى زير نماى سوم را ترسيم كنيد.

شكل 7-14


