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فصل نهم
تصوير مجسم

هدف هاى رفتارى: پس از آموزش اين فصل، از هنرجو انتظار مى رود:
1- ويژگى هاى يك تصوير مجسم را شرح دهد.

2- محدوديت هاى يك تصوير مجسم را شرح دهد.
3- انواع تصاوير مجسم را نام ببرد.

4- تصوير مجسم ايزومتريك را رسم كند.

5- تصوير مجسم دى متريك را رسم كند.
6- تصوير مجسم كاوالير را رسم كند.

7- تصوير مجسم كابينت را ترسيم كند.

1-9- تصوير مجسم
ــه با اطالعات زياد  ــم ارائه نقش هدف از تصوير مجس
است. ويژگى هاى يك تصوير مجسم را مى توان در موارد 

زيرجست و جو كرد.
ــى نياز نيست  -  براى درك آن به اطالعات نقشه كش

چون مانند يك عكس است.
ــه هاى دوبعدى  -  كــمك مــؤثـرى به درك نـقش

مى كند.
ــتفاده از  با توجه به ويژگى هاى فوق چرا به جاى اس
ــم استفاده  ــه ها از تصاوير مجس ــه نــما در نقش دو يا س

نمى شود؟
ــل ارائه  ــى جزئيات قاب ــم تمام ــر مجس -  در تصاوي

نيست.
-  ترسيم سه بعدى كارى مشكل است.

-  اندازه هاى طولى و زاويه اى حقيقى نيستند.
شكل 1-9-  اندازه گذارى مشكل است.
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2-9- انواع تصاوير مجسم
يك تصوير مجسم (سه بعدى) را مى توان به روش هاى 

گوناگون رسم كرد.
1-2-9- تصاوير مجسـم موازى قائم: اگر شعاع 
ــند، تصوير  ــه ى تصوير عمود باش ــاى تصوير بر صفح ه
حاصل تصوير مجسم موازى قائم نام دارد (شكل 9-2).

شكل 9-2

2-2-9- تصـاوير مجسـم موازى مـايل: اگــر 
ــه ى تصوير،  ــبت به صفح ــعاع هاى موازى تصوير، نس ش
ــته باشند، تصوير حاصل را  زاويه ى غير از 90 درجه داش

تصوير مجسم موازى مايل نامند (شكل 9-3).

شكل 9-3

3-2-9- تـصاوير مـجسـم مركزى: زمانى كه 
ــعاع هاى تصوير مركزى باشند تصوير حاصل را تصوير  ش

مجسم مركزى يا پرسپكتيو گويند (شكل 9-4).

شكل 9-4
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شكل 5-9 انواع تصاوير مجسم را نشان مى دهد.
ــى و خصوصيات تعدادى از تصاوير  در ادامه به معرف

مجسم كه معروف ترند مى پردازيم.

تصوير مجسم

تصوير مجسم 
مركزي (پرسپكتيو)

سه نقطه گريزدو نقطه گريزيك نقطه گريز

تصوير مجسم 
موازي

تصوير مجسم 
موازي قائم

تريمتريكدي متريكايزومتريك

تصوير مجسم 
موازي مايل

جنرالنظاميپالن آبليككلينوگرافيككابينتكاوالير

شكل 9-5
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3-9- تصوير مجسم ايزومتريك
تصوير مجسم ايزومتريك متداولترين تصاوير مجسم 

مى باشد.

 X ــك زواياى محورهاى ــم ايزومتري در تصوير مجس
ــكل 6-9 و 9-7  ــد. ش ــق 30 درجه مى باش ــا اف و Y  ب
ــه شامل دو نما به تصوير مجسم  مراحل تبديل يك نقش

ايزومتريك را نشان مى دهد.

شكل 9-6
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شكل 9-7
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براي رسم سه بعدي ايزومتريك مي توان از كاغذهاي 
آماده مدرج هم استفاده كرد.

ــكل هاي 8-9 با توجه به نماهاي ارايه شده،  - در ش
تصوير مجسم ايزومتريك را كامل كنيد.

شكل 9-8

4-9- تصوير مجسم دى متريك
به معنى دومقياسى است. يعنى اين كه در سه بعدى 

از دو مقياس براى ترسيم استفاده مى شود. 
شكل 9-9 نمايى از يك تصوير مجسم دى متريك را 

نشان مى دهد.
شكل 9-9
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ــرى محورهاى تصوير  ــكل 10-9 نحوه ى قرارگي ش
ــا و زواياى آن را  ــم دى متريك به همراه مقياس ه مجس

نشان مى دهد.
 بايد توجه داشت مقدار زاويه و مقياس در محورهاى 

ــود. مي توان به جاي ترسيم  X و Y مى تواند جابه جا ش
1 كه 

8 1 و 
7 ــبت هاى  ــق زاويه از نس ــا از طري محوره

ــبت بـه زواياى مـــرتبــط را دارا  اختالف ناچيزى نس
مـى بـاشنـد، استفاده كــرد (شكل 10-9-ب). 

(الف) (ب)
شكل 9-10

ــكل 11-9 نماى  ــده در ش با توجه به نماى ارائه ش
ــم دى متريك را كامل كنيد. دقت كنيد در هنگام  مجس

ترسيم ابعاد نقشه را در محور با زاويه ى 41o ، با مقياس 
1 ترسيم كنيد. (چرا)؟

2

شكل 9-11

5-9- تصوير مجسم كاوالير
به دليل برابر بودن مقياس ها، تصوير كاوالير را تصوير 
ــكل 9-12  ــك مايل هم مى گويند. ش ــجم ايزومتري مس
ــم كاوالير با دو تصوير مجسم  ــه ى تصاوير مجس مقايس

ايزومتريك و دى متريك را نشان مى دهد.
ــود مى توان اجسامى را  همان طور كه مالحظه مى ش
كه در يك وجه خود داراى دايره هستند از اين روش به 

سادگى ترسيم كرد.
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تصوير مجسم كاواليرتصوير مجسم دي متريكتصوير مجسم ايزومتريك

شكل 9-12

ــه گانه ى تصوير مجسم  ــكل 13-9، محورهاى س ش
ــان  ــر را به همراه زوايا و مقياس هاى هر محور نش كاوالي

مى دهد.

شكل 9-13
- با توجه به نماهاى ارائه شده در شكل 14-9، تصوير مجسم كاوالير آن را ترسيم كنيد.

شكل 9-14



88

6-9- تصوير مجسم كابينت
ــت.  ــم مايل، كابينت اس ــن تصوير مجس متداول تري
ــم مى نامند. زيرا در آن  ــت را دى متريك مايل ه كابين
ــتفاده مى  از دو مقياس 1:1 و 1:2 مانند دى متريك اس
شود. شكل 15-9 تصوير مجسم كابينت را در مقايسه با 

يك تصوير مجسم كاوالير نشان مى دهد.
ــكل 16-9 محورها، مقياس ها و زواياى مربوط به  ش

يك تصوير مجسم كابينت را نشان مى دهد.
با توجه به دو نماى ارائه شده در شكل 17-9، تصوير 

مجسم كابينت آن را ترسيم كنيد.

شكل 9-15

1
1

1:1

1:1

شكل 9-16

شكل 9-17
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آيا مى دانيد كه ...

مجسـم  تصويـر  در  دايـره  ترسـيم  روش 
ايزومتريك:

ــخص كردن وجه مورد نظر براى ترسيم  پس از مش
دايره ابتدا مركز دايره را در آن وجه به دست مى آوريم 

سپس به ترتيب مراحل زير را انجام مى دهيم.

به  لوزى  ــيم  ترس  -1
اضالع برابر قطر دايره

ــط هاى ضلع هاى روبه  2- اتصال وس
روى هم و ترسيم قطر بزرگ لوزى

ــك زاويه از لوزى كه  3- انتخاب ي
ــد و  ــط بزرگ آن مى باش ــه روى ق روب
اتصال دو خط به وسط اضالع مقابل آن 

زاويه مراكز O1,O2 به دست مى آيد.

4- ترسيم كمان هايى مساوي 
O2 و O1 به مركز

ــيم كمان به مركز رأس  5- ترس
دو زاويه ى مقابل قطر بزرگ تر لوزى 

در امتداد كمان هاى مرحله ي 4
شكل 18-9- روش ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك
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ارزشیابی

1- ویژگی های یک تصویر ســه بعدی )مجســم( را 
شرح دهید.

2- یک تــــصویر مـــجسم می تواند شامل چـــه 
محدودیت هایی باشد؟

3- متداول ترین تصویر مجسم موازی را نام ببرید.

منظور از دی متریک چیست؟

4- تفاوت میان تصویر مجســم کابینت و کاوالیر را 
بنویسید.

5- تصاویر مجسم شکل 19-9 را با مقیاس 2:1 روی 
کاغذ A4 ترسیم کنید.

6- از دو نمای شــکل 20-9 بــا مقیاس 2:1 تصویر 
مجسم ایزومتریک تهیه کنید.

7- از دو نمای شــکل 21-9 بــا مقیاس 2:1 تصویر 
مجسم کاوالیر ترسیم کنید.

8- از دو نمای شــکل 22-9 بــا مقیاس 2:1 تصویر 
مجسم کابینت ترسیم کنید.

شکل 9-19

شکل 9-20

شکل 9-21 شکل 9-22


