
٣٨٥

۱ــ۲۵ــ سه بعدى
زياد.  اطالعات  انتقال  توانايى  با  است  نقشه  از  گونه اى 
به  است.  زياد  خيلى  گوناگون  داليل  به  بعدى  سه  شکل  اهميت 

موارد زير توجه کنيد:
زيرا  نيست  نياز  نقشه کشى  اطالعات  به  آن  درک  براى  ــ 

مانند يک عکس است.

ــ براى درک نقشه هاى دو بعدى، به ويژه زمانى که پيچيدگى 
زياد داشته باشد، کمک مؤثرى است.

ــ با تصاوير دو بعدى مى توان، همواره تمام جزئيات را با 
دقت بيان کرد ولى در برخى شرايط اين کار خيلى مشکل است. 

ـ   ۲۵ نگاه کنيد. به شکل۱ـ

فصل بيست و پنجم

تصوير مجسم1 ايزومتريك
هدف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين درس مى تواند:

۱ــ مزايا و توانايى هاى تصوير مجسم را بيان کند.
۲ــ موارد استفاده از تصوير مجسم را بيان کند.

۳ــ انواع تصوير مجسم را نام ببرد.
۴ــ در مورد نقطه يابى روى تصوير مجسم توضيح دهد.

۵   ــ تصوير مجسم اجسام خاص را رسم کند.
۶   ــ تصوير مجسم ايزومتريک اجسام را رسم کند.

۱ــ در گذشته، به آن شکل تمام و شکل فضايى نيز گفته اند. در اين جا يادآورى مى شود که اصطالح پرسپکتيو براى اين گونه سه بعدى ها مناسب نيست.
۲ــ مربوط به ماشين مته ى چند محورى

a   
b   

c   

d   

f   

ـ    ۲۵ شکل ۱ـ
a، محفظه۲

b، مخلوط کن 
c، مخزن
d، پولى

e، پايه ى غلتک
   fe، پايه

c   
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با توجه به اين شکل، مى توان تصور کرد که درک تصاوير 
دو بعدى تا چه اندازه مشکل است.
هم چنين بايد توجه کرد که:

ــ در سه بعدی،همه ی جزئيات قابل تعريف نيستند.
ــ ترسيم سه بعدى کارى مشکل است.

ــ اندازه هاى طولى و زاويه اى، حقيقى نخواهند بود.
ــ اندازه گذارى مشکل و در برخى موارد نامناسب است. 

حتى در مواردى ناممکن خواهد بود.
زمينه،  اين  در  رايانه  نيز  و  نقشه کش  توانايى  اين همه  با  ولى 

۱ــ بسيارى از وسايل و تجهيزات يک وسيله (مثل خودرو)، براى تمام قسمت هاى قابل تعمير خود کاتالوگ کامل تعميراتى به همراه دارند.
ـ  ۲۵ شکل ۳ـ

استفاده ى روزافزون از سه بعدى را فراهم کرده است. مسئله ى مهم 
ديگرى که استفاده از سه بعدى را الزامى مى کند، آشنا نبودن بسيارى 
کسانى  از  بسيارى  است.  نقشه خوانى  با  صنعت  دست اندرکاران  از 
که در برنامه ريزى هاى توليد يک پروژه شرکت دارند از اين دسته اند. 
آن ها به جاى درگير شدن با تصاوير دو بعدى، از تصوير مجسم استفاده 
مى کنند. سازنده ها نيز از آن بهره مى برند. تعميرکارانى که نقشه خوانى 
نمى دانند، نظير تعميرکاران خودرو، با توجه به نقشه هاى سه بعدى، 
از  ـ   ۲۵  شکل۲ـ مى کنند.  اجرا  را  خود  کار  انفجارى،  به  موسوم 

کاتالوگ تعميراتى يک خودرو گرفته شده است۱.

شکل ۲ــ۲۵ــ نقشه ى انفجارى و کد مشخص کننده ى هر قطعه

يافته است.  خود را  ويژه ى  جايگاه  بعدى هم  طراحى سه 
يعنى طراح مى تواند قطعه ى مورد دل خواه خود را ابتدا به صورت 

مجسم طراحى و سپس از آن نماهاى الزم را تهيه کند.
ترسيم هاى  در  الزم  درک  و  توانايى  آوردن  به دست  براى 
و  ضرورى  دستى  ترسيمات  و  اوليه  اصول  فراگيرى  بعدى،  سه 

اجتناب ناپذير است.

ـ  ۲۵ــ انواع سه بعدى ۲ـ
يک سه بعدى را به روش هاى گوناگون مى توان رسم کرد 

ـ  ۲۵). (شکل ۳ـ

 c ــ مرکزى 
   a ــ عمودى b ــ مايل   
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روش a: اگر شعاع هاى تصوير بر صفحه ى تصوير عمود 
باشند، تصوير مجسم مانند شکل a خواهد بود. نمونه ى ارائه شده، 

معروف به ايزومتريک است.
روش b: اگر شعاع هاى موازى تصوير، نسبت به صفحه ى 
تصوير، زاويه ى غير از نود درجه داشته باشند، تصوير مجسم مانند 

شکل b خواهد بود. نمونه ى ارائه شده به کابينت معروف است.
روش c: زمانى که شعاع هاى تصوير، مرکزى باشند، تصوير 

مانند شکل c خواهد بود. به اين تصوير، پرسپکتيو۱ مى گويند. اين 
پرسپکتيو معروف به دو نقطه اى است.

ـ    ۲۵  به طور خالصه تعدادى  نمودار ارائه شده در شکل ۴ـ
از سه بعدى هاى معروف تر را معرفى مى کند.

در همه ى تصاوير سه بعدى، يک مکعب ترسيم شده است، 
در ضمن يال همه ى مکعب ها يکى است.

Perspective :۱ــ پرسپکتيو

شکل ۴ــ۲۵ــ گونه هاى معروف نماى مجسم

نماى مجسم

 نماى مرکزىنماى موازى

 يک نقطه گريزدو نقطه گريز  سه نقطه گريز

نماى عمودى

  ايزومتريکديمتريک تريمتريک

نماى مايل

   کاوالير کابينت  کلينوگرافيک   پالن آبليکنظامى جنرال
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۳ــ۲۵ــ تصوير مجسم ايزومتريک
پيش از اين با چگونگى رسم تصوير مجسم ايزومتريک تا 

حدودى آشنا شديم. در اين جا اضافه مى شود:
ــ طول هاى موازى با محورهاى ايزومتريک بايد به نسبت 
۰/۸۲ کـوچک شوند زيرا آن هـا خط هـايى هستند کـه نسبت بـه 
صفحه ى تصوير زاويه دارند. پس تصويرشان کوچک تر خواهد 

شد. اکنون اگر طول هاى موازى با محور را با نسبت باال کوچک 
نکنيم، مشاهده خواهد شد که تصوير مجسم ترسيمى حدود ۰/۱۸ 
بزرگ تر است، که در مجموع اشکالى ايجاد نمى کند. در نتيجه 
تصوير ايزومتريک با همان نسبت ۱ رسم مى شود. براى رسم سه 
بعدى ايزومتريک کاغذهاى آماده مدرج هم موجود است. شکل 

۵  ــ۲۵ نمونه اى را نشان مى دهد.

شکل ۵  ــ۲۵ــ a ، نمونه ى کاغذ ايزومتريک ــ b، پايه ى برنزى با مقياس حقيقى 

a   

b   
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شکل ۶   ــ۲۵ مراحل ترسيم يک تصوير ايزومتريک را نشان مى دهد.

شکل ۶    ــ۲۵ــ ديوارکوب آلومينيم
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۱ــ۳ــ۲۵ــ رسم بيضـى: قبًال در مــورد يکــى از 
روش هاى شبه بيضى چهار مرکزه صحبت شد. بيضى را مى توان 
با نقطه يابى هم رسم کرد. اين روش ها طوالنى ولى دقيق هستند. 

در شکل a ۷ــ۲۵ يک دايره ديده مى شود که مربع محيطى آن رسم 
شده است. مطابق شکل، خط هاى افقى به تعداد دل خواه آن را 

تقسيم کرده اند.

در اثر برخورد خط ها با دايره، نقطه هايى مثل ۲ مشخص 
نقطه هايى  مـى توان  ايزومتريک،  لوزى  رسم  از  پس  است.  شده 
 ،b مانند۲را تعيين و بيضى را با دست يا منحنى کش، طبق شکل

به هم وصل کرد.

شکل ۸    ــ۲۵ــ پايه ى چوبى

شکل ۷ــ۲۵ــ رسم بيضى در تصوير مجسم با روش نقطه يابى

۲ــ۳ــ۲۵ــ خم هاى غير دايره: نقطه يابى روشى کلى 
است که براى رسم هرگونه خم ديگر قابل استفاده است. به شکل 

۸   ــ۲۵ توجه کنيد.
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عمل   c تا a ۹ــ۲۵، از شکل  بعدى، طبق  رسم سه  براى 
شد. به طور مختصر:

ــ همه ى خط هاى کمکى را خيلى نازک و کم رنگ رسم 

مى کنيم.
ــ ممکن است بعدًا خط هاى اضافى را پاک کنيم.

شکل ۹ــ۲۵ــ استفاده از نقطه يابى براى مجسم منحنى ها
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ـ    ۲۵     مسئله ى نمونه ى ۱: قطعه ى ارائه شده در شکل ۱۰ـ
مورد نظر است.

ـ  ۲۵ روش کار داده شده است. در شکل۱۱ـ
ــ ابتدا يک مستطيل محيط بر تصوير افقى رسم کرديم.

ــ مکعب مستطيل محيطى را رسم کرديم.
ــ با توجه به اندازه هاى x و y روى نماى افقى و با در نظر 

داشتن اضالع مستطيل، نقطه هاى الزم را منتقل کرديم.

شکل ۱۱ــ۲۵ــ رسم سه بعدى با استفاده از جعبه و نقطه يابى

شکل ۱۰ــ۲۵ــ آموزشى
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مسئله ى نمونه ى ۲: هدف رسم سه بعدى 
از شکل ۱۲ــ۲۵ است.

شکل ۱۲  ــ۲۵ــ چرخ دنده ى تاجى، پيش از ايجاد دندانه، جنس فوالد

شکل ۱۳  ــ۲۵ــ نقطه يابى

با به دست آوردن نقطه هاى مهمى مانند ۱ ،۲ ،۳ ،… مى توان 
تصوير ايزومتريک را رسم کرد (شکل ۱۳ــ۲۵).
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۴ــ۲۵ــ تصاوير مجسم خاص
شکل  با  قطعات  خاص،  اجسام  از  منظور  اين جا  در 
بايد  نکته هايى  به  بيش،  و  کم  کدام  هر  رسم  براى  که  معروف اند، 

توجه داشت:

مکعب  کمک  به  تصوير  اين  استوانه:  ۱ــ۴ــ۲۵ــ 
مستطيل محيطى ترسيم مى شود (شکل ۱۴ــ۲۵).

شکل  در  آن  براى  روش  دو  مخروط:  ۲ــ۴ــ۲۵ــ 
۱۵ــ۲۵ داده شده است.

شکل ۱۵ــ۲۵ــ دو روش براى رسم مخروط

  a ــ با جعبه ى محيطى 

  b ــ با تعيين رأس

شکل ۱۴ــ۲۵ــ رسم استوانه 
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که  است،  دايره  يک  کره  بعدى  سه  کره:  ۳ــ۴ــ۲۵ــ 
از رسم آن محيط بر يکى از دايره هاى بزرگ کره به دست مى آيد 

(شکل ۱۶ــ  ۲۵).

البته کره را مى توان با رسم هر يک از دايره هاى بزرگ آن، 
که با يکى از سطوح مکعب محيطى موازى باشد، رسم کرد (شکل 

.(a ۱۷ــ  ۲۵ حالت

elbow :۱ــ زانو

خيلى  بودن  کره  حالت  شود،  برداشته  کره  از  قسمتى  اگر 
واضح تر خواهد شد، b و c (شکل ۱۸ــ۲۵).

شکل ۱۷ــ۲۵ــ سه دايره ى بزرگ کره موازى با صفحه  هاى ايزومتريک

شکل ۱۹ــ۲۵ــ به وجود آمدن زانو

a، آموزشى b، دسته دنده از مواد مصنوعى

شکل ۱۸ــ۲۵   

ـ  ۲۵ــ زانو۱: اگر محور استوانه ى شکل ۱۹ــ  ۲۵  ۴ــ۴ـ
را، به شکل يک چهارم دايره، خم کنيم زانو به دست مى آيد.

شکل ۱۶ــ۲۵ــ رسم سه بعدى کره
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شکل ۲۰ــ۲۵ــ رسم دهانه ها و محور زانو

Tour :۱ــ حلقه

ــ دايره هاى O۲ و O۱ را، که دهانه هاى زانو هستند، رسم 
مى کنيم.

ــ قطر بزرگ بيضى  O۱ ، قطر کره اى خواهد بود که از داخل 
زانو عبور مى کند.

مختلف  نقاط  پرگــار ، روى  سوزن  دادن  قــرار  بـــا  ــ 
کمان O١ O٢ ، تعدادى کره رسم مى کنيم. هر چه تعداد کره ها بيش تر 

ـ  ۲۵). باشد بهتر است (شکل۲۱ـ
ــ به کمک منحنى کش، حد کره ها را رسم مى کنيم، تصوير 

مجسم زانو حاصل مى شود.

ـ  ۲۵ــ حلقه۱: اگر دايره ى محور زانو را به طور  ۵  ــ۴ـ
(شکل  داشت  خواهيم  را  حلقه  يک  محور  کنيم،  رسم  کامل 

۲۲ــ۲۵).

شکل ۲۱ــ۲۵  ــ رسم سه بعدى به وسيله ى کره هاى کمکى و منحنى کش

شکل ۲۲ــ۲۵ــ حلقه

براى رسم سه بعدى مى توان ابتدا يک بيضى به قطر مقطع 
حلقه  داخل  از  که  را  کره اى  مبنا،  اين  با  سپس  کرد.  رسم  حلقه 

 Oوارد زانو و از نقطه ى ٢  O۱  مى تواند از D يک کره به قطر
خارج شود. حرکت اين کره در فضا، زانو را به   وجود مى آورد. پس 

روش ترسيم تصوير مجسم زانو به اين ترتيب خواهد بود:
ــ يک چهارم از دايره به شعاع R را رسم مى کنيم (شکل 

۲۰ــ۲۵).
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شکل ۲۳ــ۲۵ــ رسم سه بعدى حلقه به وسيله ى کره هاى کمکى

شکل ۲۴ــ۲۵ــ مدل چوبى

۵   ــ۲۵ــ رسم شيب
دو  است  کافى  شيب دار  خط  يک  رسم  براى  که  مى دانيم 

 x مشخص شده ى روى آن، داراى مختصات ،M نقطه ى
و y و z است. البته اين نقطه روى يک سطح شيب دار قرار گرفته 
 y و x است. پس براى رسيدن به آن در سه بعدى هم بايد مقادير
و z را رعايت کنيم. اين کار بايد براى همه ى نقطه هاى مشخص 

شده ى روى تصوير مجسم انجام شود (شکل ۲۵ــ۲۵).

را  ۲۴ــ۲۵  شکل  کنيم.  مشخص  را  آن  انتهاى  و  ابتدا  نقطه ى 
در نظر مى گيريم.

شکل ۲۵ــ۲۵ــ چگونگى تعيين نقطه، براى رسم خط هاى شيب دار

مى تواند عبور کند به تعداد زياد رسم کرد (شکل ۲۳ــ۲۵).
بديهى است که مرکز همه ى کره ها روى محور حلقه است. 

آن گاه بايد محدوده ى حلقه را به کمک منحنی کش رسم کرد.
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بنابراين، براى رسيدن به هر نقطه اى که به گونه اى 
جزء يک سطح شيب دار است بايد از مختصات آن استفاده 
کرد. بدين ترتيب براى رسم چنين سه بعدى هايى، بايد ابتدا 
نماهاى دقيق آن ها را رسم کنيم. سپس با اندازه بردارى 
از روى نماهاى رسم شده، شيب ها ترسيم شوند. يا، به 
اصطالح، با نقطه يابى شکل مجسم را رسم کرد. نقطه يابى 
روشى کلى است که براى تمام مسائل مربوط به شيب ها 
يا منحنى ها قابل استفاده است. به نمونه ى داده شده در 

شکل ۲۶ــ۲۵ توجه کنيد.

شکل ۲۶ــ۲۵ــ گوه متحرک فوالدى
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شکل ۲۷ــ۲۵ــ مدل چوبى

۶  ــ۲۵ــ حاالت تصوير مجسم
به شکل ۲۷ــ۲۵ حالت a نگاه کنيد.
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جسمى ديده مى شود که در حالت b، سه بعدى آن به طور 
معمول رسم شده است. ولى مى توان با تغيير جهت ديد، سه بعدى 
را در حالت ديگرى رسم کرد. به طورکلى مى توان براى رسم آن 
بهترين  بايد  نقشه کش  که  است  روشن  گرفت.  نظر  در  حالت   ۲۴

و گوياترين حالت را در نظر بگيرد، به گونه اى که بتوان بيش ترين 
اطالعات را از آن به دست آورد.

نشان  را  چهارگانه  و  بيست  حالت هاى  ۲۸ــ  ۲۵  شکل 
مى دهد.

شکل ۲۸ــ۲۵

۱  ۲  ۳  ۴  

۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  

۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  

۵  ۶  ۷  ۸  

۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  



٤٠١

براى  ضعيف اند.  خيلى  حالت ها  برخى  که  مى شود  ديده 
رسيدن بـه اين حالت ها مى تـوان جسم را ابتدا روى هـر يک از 
را  آن  سپس  و  داد  قرار  زمين  بر  آن  محيطى  جعبه ى  سطح  شش 

چرخاند، که در هر مورد چهار حالت حاصل خواهد شد.

۷ــ۲۵ــ استفاده از شابلون
ويژه  شابلون  ايزومتريک،  در  بيضى  رسم  براى  مـى دانيد 
وجــود دارد. اين شابـلـون را ۳۵ درجه هم مـى گـويند۱ (شکل 

۲۹ــ۲۵).

۱ــ زيرا زاويه ى بيضى در آن´۱۶,°۳۵ است.نسبت قطرهاى آن هم ۱:۱/۷است.

شکل ۲۹ــ۲۵ــ گونه هايى از شابلون  پالستيکى ايزومتريک و کد کارخانه اى آن ها



٤٠٢

سطوح  در  آن  به کارگيرى  چگونگى  ۳۰ــ   ۲۵  شکل  در 
مختلف ايزومتريک نشان داده شده است.

شکل ۳۰ــ۲۵ــ مفصل فوالدى

معموًال در اطراف هر بيضى ۸ پاره خط کوتاه وجود دارد 
ايزومتريک و چهارتاى ديگر  که چهار تاى آن معّرف محورهاى 

معرف سر قطرهاى بيضى اند.



٤٠٣

ديده مى شود که براى رسم هر بيضى، تنها تعيين قطرهاى 
آن در شرايط ايزومتريک کافى است. يک قطعه ى تراشکارى در 

شکل ۳۱ــ    ۲۵ ديده مى شود.
محور  دايره ها روى  مرکز  تعيين  تنها  بعدى  رسم سه  براى 
اصلى و رسم محورهاى ايزومتريک کافى است (شکل ۳۲ــ  ۲۵ ، 

(b و a

در اين جا ديده مى شود که به سادگى قسمت هاى دندانه شده 
را رسم کرديم. براى اين کار کافى است شابلون را با حمايت گونيا 
بلغزانيم و بيضى هاى دندانه را بکشيم. فاصله ها را چشمى انتخاب 
نازک  خط  از  دندانه ها  براى  اگر  هاشور.  فاصله ى  مانند  مى کنيم، 
يا  شابلون  بزرگ  بيضى هاى  کمک  به  است۱.  بهتر  کنيم  استفاده 

منحنى کش مى توان آج را هم به صورتى تقريبى رسم کرد.

۱ــ اساتيد محترم در صورت نياز، توضيح بيش ترى بدهند.

شکل ۳۱ــ۲۵ــ دسته ى گردوشکن، آلومينيم با اندازه هاى ميلى مترى

شکل ۳۲ــ۲۵ــ a، رسم محورهاى الزم ــ b، دسته



٤٠٤

            خالصه  ی مطالب مهم

۱ــ تصوير مجسم در کنار تصاوير دوبعدى، نقش مهمى در انتقال اطالعات دارد.
۲ــ بسيارى از دست اندرکاران صنعت، اطالعات خود را از طريق تصوير سه بعدى مى گيرند.

۳ــ امروزه طراحى مستقيم به صورت سه بعدى، اهميت زيادى پيدا کرده است.
۴ــ هم اکنون، بيش تر از ده روش براى رسم تصوير مجسم به کار برده مى شود.

۵  ــ در تصوير ايزومتريک، مقياس هر سه محور ۰/۸۲ است که با تقريب اضافى،۱در نظر گرفته مى شوند.
۶  ــ نقطه يابى يکى از روش هاى مهم در ترسيم سه بعدى منحنى ها و شيب هاست.

۷ــ براى رسم برخى سه بعدى ها، رسم تصاوير دو بعدى براى رسيدن به اندازه هاى الزم، الزامى است.
۸     ــ براى رسم تصوير مجسم زانو، حلقه، … مى توان از کره ى کمکى استفاده کرد.

۹ــ يک تصوير ايزومتر را مى توان در بيست و چهار حالت رسم کرد.

                       خودآزمايی

۱ــ داليل استفاده از سه بعدى را توضيح دهيد.
۲ــ نقاط ضعف يک سه بعدى چيست؟

۳ــ تصوير مجسم براى چه کسانى اهميت بيش ترى دارد؟
۴ــ در مورد طراحى سه بعدى توضيح دهيد.

۵  ــ شعاع تصوير در رسم سه بعدى ها چگونه است؟
۶   ــ تصوير مجسم عمودى را نام ببريد.

۷ــ تصاوير مجسم مايل را نام ببريد.
 ۸     ــ تصاوير مجسم موازى را نام ببريد.

۹ــ تصاوير مرکزى را نام ببريد.
۱۰ــ حداقل ده تصوير سه بعدى را نام ببريد.

۱۱ــ مقياس ها در ايزومتريک چگونه است و براى سادگى کار چه مى کنيم؟
۱۲ــ با رسم شکل، چگونگى نقطه يابى براى رسم يک بيضى ايزومتريک را شرح دهيد.

۱۳ــ با رسم شکل، چگونگى رسم ايزومتريک يک خم دل خواه را شرح دهيد.
شرح  را  حلقه  و  زانو  کره،  ناقص،  مخروط  مخروط،  استوانه،  ايزومتريک  رسم  چگونگى   ، شکل  رسم  با  ۱۴ــ 

دهيد. 
۱۵ــ با رسم شکل، چگونگى رسم ايزومتريک يک سطح شيب دار را بيان کنيد.

۱۶ــ رسم ايزومتريک يک جسم، در چند حالت ممکن است؟ چگونه؟
۱۷ــ مشخصات يک شابلون ايزومتريک چيست و چگونه آن را به کار مى برند؟



٤٠٥

            ارزش يابی عملی

براى اجسام معرفى شده در شکل هاى ۳۳ــ۲۵ تا ۴۹ــ۲۵ تصوير مجسم ايزومتريک رسم کنيد. ترسيم نماهاى 
دوبعدى اصًال مورد نياز نيست. به عالوه، نظر به دقيق بودن نقشه هاى ارائه شده در کتاب، هرگونه اندازه بردارى، در 

صورت نياز، از همين شکل ها عملى خواهد شد. استفاده از شابلون هم از تمرين ۴۶ــ۲۵ مجاز است. 
توجه: هيچ يک از تصاوير مجسم نبايد اندازه گذارى شوند، مگر در مواردى که خواسته شده باشد.

شکل ۳۳ــ۲۵
جنس: چدن

نام: ياتاقان لغزنده
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱
تنها ترسيم تصوير مجسم کافى است.

همه ى خط هاى رابط و اضافى پاک و نقشه با 
راهنمايى استاد محترم اندازه گذارى شود.



٤٠٦

شکل ۳۴ــ۲۵
جنس: چدن

نام: نگه دارنده
مقياس: ۱:۱

تنها ترسيم تصوير مجسم با مقياس ۱:۱ کافى است.
توجه: اندازه گذارى الزم نيست.



٤٠٧

ـ  ۲۵ شکل ۳۵ـ
جنس: چدن               نام: کالهک

مقياس: ۱:۱              مقياس نقشه :۱:۱
بدون اندازه گذارى

شکل ۳۶ــ۲۵
جنس: پالستيک
نام: فاصله انداز
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱



٤٠٨

شکل ۳۷ــ۲۵
جنس: فوالد                    نام: رابط             

مقياس: ۱:۱                    مقياس رسم:  ۱:۱ 



٤٠٩

شکل ۳۸ــ۲۵
جنس: فوالد                نام: بدنه ى بلبرينگ کش

مقياس: ۱:۱                مقياس رسم: ۱:۱



٤١٠

شکل ۳۹ــ۲۵
جنس: برنز                       نام: دستگيره

مقياس: ٢:١                     مقياس رسم: ٢:١
توجه: قسمت ميله بعدًا دندانه خواهد شد.

شکل ۴۰ــ۲۵
جنس: چدن                نام: زانو

مقياس: ١:٥              مقياس رسم: ١:٥



٤١١

شکل ۴۱ــ۲۵
جنس: الستيک                نام: تيوپ

مقياس: ١:٥                     مقياس رسم: ١:٥

شکل ۴۲ــ۲۵
جنس: چدن                     نام: سيفون

مقياس: ١:٥                    مقياس رسم: ١:٥



٤١٢

شکل ۴۳ــ۲۵
جنس: مواد مصنوعى

نام: قطعه ى عايق
مقياس: ۱:۱

مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذارى



٤١٣

شکل ۴۴ــ۲۵
جنس: مواد مصنوعى                نام: پايه

مقياس: ۱:۱                              مقياس ترسيم: ۱:۱
بدون اندازه گذارى

شکل ۴۵ــ۲۵
جنس: چوب

نام: مدل
مقياس: ۱:۱

مقياس ترسيم: ۱:۱
نماى مجسم بايستى در ۲۴ حالت ممکن رسم شود.

در صورت نياز اساتيد محترم توضيح بيش ترى بدهند و يا 
در صورتى که صالح بدانند يک مدل از يونوليت ساخته 

شود و با توجه به آن حاالت ۲۴ گانه رسم شود.



٤١٤

شکل ۴۶ــ۲۵
جنس: آلومينيم                        نام: بدنه

مقياس: ۱:۱                               مقياس رسم: ۱:۱
کمان هاى کوچک با شعاع ۳ و با دست رسم مى شود. 



٤١٥

شکل ۴۷ــ۲۵
جنس: چدن                                نام: ديوارکوب

مقياس: ۱:۱                               مقياس رسم: ۱:۱
بدون اندازه گذارى

کمان هاى کوچک با شعاع ۳ و با دست رسم مى شود.

شکل ۴۸ــ۲۵
جنس: فوالد               نام: محور

مقياس: ۱:۱               مقياس رسم: ۱:۱



٤١٦

شکل ۴۹ــ۲۵
جنس: چدن                  نام: اهرم

مقياس: ۱:۱                مقياس ترسيم: ۱:۱
پيش از شروع به کار، در مورد چگونگى ترسيم 

تصوير مجسم، دقيقًا مشورت کنيد.
محيطى  جعبه ى  ابعاد  تعيين  براى  راهنمايى: 

مى توانيد از شکل موجود استفاده کنيد.



٤١٧
۱ــ مى توانيد به کتاب نقشه کشى ۱ جلد دوم کد ۳۵۹/۵۱، مربوط به رشته ى نقشه کشى، چاپ ۸۶ و قبل از آن مراجعه کنيد.

                     تحقيق كنيد

۱ــ آيا روش هاى ديگرى براى رسم بيضى چهار مرکزه ايزومتريک موجود است؟ چگونه۱؟
۲ــ آيا روش هاى ديگرى براى رسم بيضى به روش نقطه يابى مى شناسيد؟ چگونه؟

۳ــ آيا شابلون بيضى براى تصاوير مجسم ديگر هم وجود دارد؟
۴  ــ آيا اگر محورهاى ايزومتريک را به روش اروپايى انتخاب کنيم، حالت جديدى نسبت به بيست و چهار حالت 

گفته شده خواهيم داشت؟
۵   ــ اگر قطر دايره d باشد، رابطه ى قطرهاى کوچک و بزرگ بيضى ايزومتريک با آن چيست؟

۶  ــ آيا روش هاى ديگرى هم غير از آن چه که در نمودار شکل ۴ــ۲۵ آمده است مى توانيد نام ببريد؟


