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برش مايل

به شكل 1-13 نگاه كنيد. همان گونه كه مشاهده مي كنيد اين جسم به دو قسمت 
ــت. قسمتي كه با صفحه V (قائم) موازي است و بخشي كه با  قابل تفكيك اس
صفحه V تحت زاويه قرار گرفته است. براي نشان دادن قسمت هاي داخلي اين 
ــم از برش مايل استفاده مي شود كه در برش مايل صفحات برش مي توانند  جس

با صفحات تصوير موازي نباشند.

شكل 13-1

به نمونه ديگري توجه كنيد (شكل 2-13) همان طور كه مالحظه مي كنيد ترسيم 
نماي روبه رو براي اين نقشه دشوار است.
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راه حل
چرخش نما ◄ 

ــرار دهيم تا به  ــطوح مورب را در حالت خاص ق ــش نما مي توانيم س ــا چرخ ب
ــتانداردهاي موجود  ــيم. در هر صورت طبق قوانين ISO و اس مقصود خود برس
مي توانيم بخشي از جسم را كه تحت زاويه است به كمك دوران به حالت اوليه 
خود برگردانيم، يعني با صفحات تصوير موازي كنيم. به شكل 3-13 نگاه كنيد. 

همان شكل قبلي است كه با بهره گيري از اين قانون ترسيم شده است. 

ــكل حقيقي اجسام به وجود مي آيد كه بايد   در اين مواقع در تغيير اندازه هاي ش
درصدد رفع آن برآييم. در غير اين صورت نقشه ها فاقد ارزش خواهد بود.

شكل 13-3   

شكل 13-2
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در اين نقشه نقطه O را به عنوان مركز دوران درنظر مي گيريم و مابقي سطوح و 
ــتي صورت گيرد، اما بايد  اندازه ها را از نقطه O دوران مي دهيم تا انتقال به درس

به اين چند نكته دقت كنيم:
الف) مي توانيم نقشه را اندازه گذاري كنيم.

ب) ترسيم نماي روبه رو بسيار ساده تر خواهد شد.
پ) ممكن است طول نماي روبه رو نسبت به قبل از چرخش تغيير كند (كوتاه تر 

يا بلندتر) و يا بدون تغيير باقي بماند (شكل هاي 4-13، 5-13 و 13-6).

شكل 4-13 اندازه نماي برش خورده با اندازه نما قبل از برش برابر است.
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شكل 5-13 اندازه نماي برش خورده بزرگتر از نماي قبل از برش است.

شكل 6-13 اندازه نماي برش خورده كوچكتر از نماي قبل از برش است.

o

للكل ككش
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حال به شكل 7-13 توجه كنيد. اين جسم با دو صفحه برش بريده شده است. يكي 
موازي و ديگري مايل با صفحات تصوير، كه با به كارگيري قانون چرخش، صفحه 
برش مايل را در ابتداي قسمت راست جسم قرار مي دهيم تا شكل 8-13 به دست آيد. 

بدين ترتيب از شكل حاصل نماگيري كرده و نماي جسم را در برش مايل نشان 
مي دهيم (شكل 13-9).

ــه در حالت عمودي  ــد به اين نكته توجه كنيم كه حرف نام برش هميش باي
نوشته شود، يعني با زاويه داشتن مسير برش، نام برش مانند برش شكسته زاويه 

نخواهد داشت.
اين جا هم بايد در محل تغيير مسير برش از گوشه استفاده كنيم. 

شكل 13-7

شكل 13-9 شكل 13-8
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در شكل 10-13 يك مسير برش به صورت جداگانه نمايش داده شده است.

شكل 13-10
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2-13 برش شكسته مايل
برش شكسته مايل در حقيقت تركيبي از برش مايل و برش شكسته است كه نياز 

يا عدم نياز به استفاده از اين برش، به فرم ساختماني جسم بستگي دارد. 
ــته، و  ــير برش شكس ــكل 11-13 مس ــده در ش با توجه به دو نماي معرفي ش

همچنين چگونگي چرخش جهت ترسيم نما و انجام برش را مي بينيم.

شكل13-11

برش
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ــاختمان  ــكل 12-13 توجه كنيد. به علت فرم س ــه اي ديگر در ش ــال به نمون ح
ــطوح موازي امكان پذير نيست، به همين  ــم، مسير برش با س مخصوص اين جس

جهت آن ها را با صفحاتي كه موازي نيستند، برش زده اند.

البته چنان چه اين مسير برش را به تنهايي مورد بررسي قرار دهيم، مشخص مي شود 
كه مسير مايل داراي تغييراتي است و خطوط عمود بر هم نيستند (شكل 13-13).

شكل13-12

شكل13-13
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
برش مايل را شرح دهيد. 1 .

به چه دليل از برش مايل استفاده مي كنيم؟ 2 .
مزاياي استفاده از برش مايل را نام ببريد. 3 .

نام گذاري برش مايل چگونه است؟ 4 .
آيا تصويري كه اندازه حقيقي خود را نشان نمي دهد از نظر صنعتي ارزش دارد؟ 5 .

راه حل نهايي براي ترسيم سطوح مايل، بنابه قرارداد چيست؟ 6 .
در برش مايل و انجام دوران، جهت ترسيم نما ممكن است به چند حالت اتفاق بيفتد؟ توضيح دهيد. 7 .

برش شكسته مايل را با ترسيم به وسيله دست آزاد شرح دهيد. 8 .
برش شكسته مايل چگونه برشي است؟ 9 .
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عملي: ◄ 
قطعات زير را طبق مسير برش مايل نشان داده، و در دونما ترسيم و اندازه گذاري كنيد. ضمنًا بگوييد در تمرينات داده شده، 

نماي برش خورده چه تغييري كرده  است؟(كوچكتر يا بزرگتر شده يا به همان اندازه باقي مانده  است؟)

(A) برش در نماي باال

(B) برش در نماي روبه رو
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(C) برش در نماي روبه رو

(D) برش در نماي روبه رو
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فصل چهاردهم: برش موضعي

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ برش موضعي (محلي) را توضيح دهد.
ـ به هنگام ترسيم برش موضعي قواعد آن را در نقشه به طور صحيح به كار ببرد.

ـ چگونگي محدود كردن برش موضعي را نمايش دهد.
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برش موضعي(جزئي)

ــت، به برش نياز  ــم كه معموالً كم تر از نصف آن اس اگر فقط جزئي از يك جس
داشته باشد و نمايش ساير قسمت ها در برش الزامي نباشد، از برش موضعي يا 

برش جزئي استفاده مي شود (شكل 14-1).

به شكل 2-14 نگاه كنيد.

ــناخته شده براي نمايش  ــني مشخص است كه هيچ يك از برش هاي ش به روش
ــتند، بنابراين از برش موضعي يا برش  ــر چكش مناسب نيس ــمت داخلي س قس

جزئي براي نمايش قسمت هاي دندانه شده كمك مي گيريم (شكل 14-3).

شكل14-2

شكل 14-1

شكل 14-3
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در برش موضعي يا برش جزئي بايد به نكات زير عمل كنيم: ◄ 
الف) جهت هاشور در جزء موردنظر و كل جسم يكسان است.

ب) محدوده برش، عالمت يا نام خاصي ندارد.
پ) محدوده برش، خط پر نازكي است كه با دست آزاد رسم مي شود (شكل 4-14نادرست، 

ـ 15 درست). 5
ــم منطبق نخواهد  ت) هيچ گاه محدوده برش با خط يا خطوط دور ظاهري جس
بود، ولي براي محدود ساختن برش مي توان از خطوط دور ظاهري تصوير بهره 

گرفت (شكل 14-5).

1-14 محدوده برش
همان طور كه مالحظه شد محدوده اين برش با خط پر نازكي كه توسط دست آزاد 

رسم مي شود، مشخص مي گردد كه بايد به نكات زير دقت كنيم:
محدوده برش با خط پرنازك دستي، نه خيلي يكنواخت و نه خيلي صاف، و نه خيلي 
شكسته و داراي پيچ و خم زياد، بلكه با شكل مناسب رسم مي شود (شكل 14-6).

محدوده برش مي تواند روي بي برش ها نيز قرار گيرد (شكل 14-7).

شكل14-4

شكل14-5

شكل14-6

شكل14-7

نادرست

درست

نامناسبنامناسبمناسب
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2-14 ديگر حالت هاي خاص
ــده در شكل 8-14 استفاده از برش موضعي يا جزئي  براي قطعه نمايش داده ش
ــد. در اين صورت بيش از نيمي از  بهتر و كامل تر از برش نيم برش به نظر مي رس

تصوير در برش قرار مي گيرد.

3-14 چند برش موضعي هم زمان
ــت. فقط  ــتفاده از چند برش موضعي در يك تصوير، ممكن و بعضًا رايج اس اس
بايد توجه داشت كه جهت هاشورها و فاصله آن ها در همه برش هاي داده شده 

يكسان باشد (شكل 14-9).

شكل14-8

شكل 9-14 چند برش موضعي در يك محور
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
برش موضعي يا جزئي چگونه برشي است؟ 1 .

نياز به استفاده از برش موضعي در چه زماني بيشتر است؟ با رسم شكل به وسيله  دست آزاد توضيح دهيد. 2 .
در برش موضعي يا جزئي بايد به چه مواردي عمل كنيم؟ 3 .

محدوده برش موضعي يا جزئي داراي چه ويژگي هايي است؟ 4 .
آيا برش موضعي مي تواند بيش از نيمي از جسم را در اختيار داشته باشد؟ چگونه؟ شرح دهيد. 5 .

در برش هاي موضعي هم زمان وضعيت هاشور چگونه است؟ 6 .
آيا از برش موضعي روي بي برش ها نيز مي توان استفاده كرد؟ شرح دهيد. 7 .
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عملي ◄ 
براي تصاوير زير با توجه به تصوير مجسم ارائه شده، برش موضعي مناسب را روي تصوير انجام دهيد.

براي شكل نشان داده شده، مطلوب است: ◄
ـ ترسيم نماي روبه رو به همراه برش موضعي مناسب

ـ اندازه گذاري

(A)

(B)

(C)
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براي قطعه زير كه با دونماي آن معرفي شده، تنها نماي روبه رو را در برش موضعي الزم و بدون اندازه گذاري ترسيم  ◄ 
كنيد.
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فصل پانزدهم: برش متوالي

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ برش متوالي را توضيح دهد.
ـ قواعد برش متوالي را در ترسيم نقشه ها به طور صحيح به كار ببرد.

ـ برش متوالي را به طور صحيح ترسيم كند.
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برش متوالي (پياپي، پشت سر هم)

ــت. به قطعه  ــرد در صنعت، برش متوالي يا پياپي اس ــي از برش هاي پركارب يك
ــتر جسم، از  ــكل 1-15 نگاه كنيد كه براي وضوح بيش ــده در ش ــان داده ش نش
چندين صفحه برش پشت سر هم استفاده شده است. بنابراين اگر در يك جهت 
ــا پياپي گويند. ــد، آن  برش را متوالي ي ــش از يك برش مورد نياز باش ــد، بي دي

ــكل  ــويم كه به كارگيري اين برش، ش ــه به توضيحات باال متوجه مي ش با توج
 A-A شكل P1 ــان خواهد داد، بنابراين صفحه برش ــام را نش ــاختماني اجس س
ــكل C-C را به نمايش  ــكل B-B و صفحه برش P3 ش ــرش P2 ش ــه ب و صفح
مي گذارند. البته بهترين  جا براي رسم برش ها در اين نقشه نشان داده شده است 

(شكل 15-2).

شكل15-1

شكل15-2

P1

P2
P3
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1-15 اصول برش متوالي
در برش متوالي بايد به نكات زير توجه كنيم: ◄ 

- جهت هاشور و فاصله آن ها در همه برش ها يكسان است.
- نام برش ها (هر مقطع) را در باال و پايين آن مي نويسيم.

- در هر مقطع يا برش، سطوح برش خورده را به نمايش مي گذاريم و از ترسيم 
جزئيات ديگري كه در معرض ديد قرار دارند، خودداري مي كنيم.

ــيم  ــت تصوير جاي كافي براي ترس ــپ يا راس ــمت چ ــه در س - در صورتي ك
مقاطع نباشد، مي توان آن ها را در زير شكل رسم كرد. در اين حالت مي توان از 
نام گذاري سطوح برش خورده صرف نظر كرد، چرا كه با توجه به شرايط به وجود 

آمده، معلوم است كه كدام برش به كجا مربوط است (شكل 15-3).

شكل15-3
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2-15 حالت هاي ديگر
ــكل 4-15 مالحظه مي كنيد، مي توانيم نماها را در دو طرف  همان طور كه در ش

تصوير قرار دهيم.

ــكل 5-15 نمونه اي ديگر از برش متوالي براي شكل يك بازو و  همچنين در ش
تغييرات آن در طول خود را مشاهده كنيد.

شكل15-4

شكل15-5
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
برش متوالي يا پياپي چگونه برشي است؟ با رسم شكل توضيح دهيد. 1 .

اصول برش متوالي را نام برده و توضيح دهيد. 2 .
حالت هاي ديگر (خاص) برش متوالي را با رسم دست آزاد توضيح دهيد. 3 .

چگونگي رسم برش ها و نام گذاري آن ها را شرح دهيد. 4 .
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عملي ◄ 
در تصاوير زير باتوجه به برش هاي ارائه شده، نام هر مقطع برش را زير آن بنويسيد.

.............................................................................................

........................................................................

(A)

(B)
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........................................................................................................................................ .........

..........................................................................................................................

.................................................................................

(C)

(D)

(E)
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در شكل زير دو تصوير از يك محور ديده مي شود مطلوب است: ◄ 
ـ ترسيم نماي روبه رو و باال با مقياس 2:1

ـ ترسيم مقاطع الزم براي محور فوق
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فصل شانزدهم: برش گردشي

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ برش مقاطع (گردشي) را توضيح دهد.
ـ قواعد برش مقاطع (گردشي) را به طور صحيح به كار بندد.

ـ برش مقاطع را به طور صحيح ترسيم كند.
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ــاخته هاي  ــاهده مي كنيد، به «نيم س ــامي كه مش ــكل 1-16 نگاه كنيد. اجس به ش
فوالدي» معروف اند. آن ها نمونه هايي از آن چه گفته شده، هستند. 

برش گردشي (مقاطع)
ــت كه داراي طول هاي بلند  ــتفاده گردش برش، بيشتر در اجسامي اس مورد اس
ــكل يكنواخت هستند و اگر ما مقطع جسم را 90 درجه بچرخانيم و روي  و ش

جسم ترسيم كنيم، آن را برش گردشي يا برش مقاطع گويند.

ــت، نگاه كنيد. در ترسيم اين نما از  ــي اس ــكل 2-16 كه دو نماي يك نبش به ش
برش براي نماي جانبي استفاده شده است.

 حال اگر اين برش را به داخل نماي روبه رو انتقال دهيم، برش گردشي (مقاطع) 
به وجود خواهد آمد (شكل 16-3).

شكل16-1

شكل16-2

شكل16-3

ي

للككل16-1 كككشش

 حال اگر ا
بهوجود خ
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با يك مقايســه جزئي بين شكل هاي 2-16 و 3-16 كه هر دو يك مفهوم را 
دنبال مي كنند، درمي يابيم كه:

الف) اندازه تصوير، كوتاه تر مي شود و براي ترسيم، به جاي كم تري نياز دارد.
ب) به نام گذاري سطح برش خورده، نيازي نيست.

پ) به درك نقشه نيز كمك زيادي مي كند.

 اصول برش گردشي
مواردي كه بايد در برش گردشي رعايت كنيم، عبارتند از: ◄ 

تمام خط هاي برش نازك هستند (حتي خط هاي دور تصوير برش).
برش به طور معمول هاشور زده مي شود.

ممكن است هاشور از روي خط اصلي بگذرد كه اشكالي ندارد. به شكل 16-4 
توجه كنيد.

ممكن است قطعه داراي طول يكنواختي نباشد و ما مجبور شويم با چند برش، 
تغييرات شكل قطعه را نشان دهيم (شكل 16-5).

شكل16-4

شكل16-5

نادرست

درست

داراي  ــات  قطع برخي  گاهي، 
مقاطع غير يكنواخت با سطوح 
شيبدار همراه اند. در اين گونه 
ــوان از برش  ــي ت ــات، م قطع
گردشي استفاده كرد بايد توجه 
ــت مقطع برش خورده در  داش
جاي خود ( محل عبور صفحه 

برش) ترسيم شود.

قط گا

بيشتر بدانيم
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برش در تمام مقاطع يكسان و فاصله بين خطوط هاشور با يكديگر برابر است. 
به شكل 6-16 كه يك قالب را نشان مي دهد، دقت كنيد.

برش با شكستگي تصوير
ــام داد. اين كار  ــي از تصوير نيز انج ــي را مي توان با حذف بخش ــرش گردش ب
ــب خواهد بود. در اين حالت برش  ــرايطي كه مقطع پيچيده تر باشد، مناس در ش

به صورت خطوط اصلي به طور معمول ترسيم خواهد شد (شكل 16-7).

الزم به ذكر است كه در صورت لزوم، مي توان روي برش گردشي اندازه گذاري 
نيز انجام داد (شكل 16-8).

شكل 16-6

شكل16-7

شكل16-8

للكل 16-6 ككش
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
برش گردشي چگونه برشي است؟ آن را شرح دهيد. 1 .

سه مزيت استفاده از برش گردشي را نام ببريد. 2 .
ــم شكل به وسيله  دست  ــي به طور هم زمان در يك تصوير بهره گرفت؟ چگونه؟ با رس آيا مي توان از چند برش گردش 3 .

آزاد توضيح دهيد.
اصول برش گردشي را نام ببريد (دست كم 4. 4 مورد).

وضعيت هاشور و فاصله بين خطوط هاشور در برش گردشي چگونه است؟ 5 .
با رسم شكل به وسيله دست آزاد توضيح دهيد كه چگونه ممكن است با شكستن تصوير، برش گردشي را نشان داد؟ 6 .

آيا مي توان روي برش گردشي اندازه گذاري كرد؟ توضيح دهيد. 7 .
ــي را به كمك حذف قسمتي از شكل اصلي انجام مي دهيم، وضعيت خطوط تصوير چگونه  در مواقعي كه برش گردش 8 .

خواهد بود؟
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عملي ◄ 
تصاوير زير مربوط به يك آهن سپري است مطلوب است:

ـ ترسيم نماي روبه رو در برش گردشي
ـ اندازه گذاري
ـ مقياس 1:1 
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در شكل زير دو تصوير از يك چرخ لنگر ديده مي شود مطلوب است: ◄ 
ـ تصوير از جلو 

ـ برش كامل تصوير از چپ 
ـ انتقال برش هاي متوالي روي تصوير از جلو به صورت برش گردشي

ـ اندازه گذاري كامل نقشه
ـ مقياس 2:1 
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فصل هفدهم: آشنايي با تصاوير مجسم

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:

ـ مزاياي تصاوير مجسم و اهميت آن ها  را توضيح دهد.
ـ موارد استفاده از تصاوير مجسم را بيان كند.

ـ انواع تصاوير مجسم را نام ببرد.
ـ تصاوير مجسم ايزومتريك اجسام را ترسيم كند.

ـ تصاوير مجسم ايزومتريك براي اجسام با شيب هاي نوع اول و دوم را ترسيم كند.
ـ تصاوير مجسم ايزومتريك براي اجسام بريده شده (كم شدن يا اضافه شدن حجمي به آن) را ترسيم كند.

ـ تصاوير مجسم ايزومتريك اجسام براي دايره ها، قوس ها و منحني ها را ترسيم كند.
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شكل17-1

تصوير مجسم

ــه است كه مي تواند اطالعات زيادي را به سازنده يا كسي كه آن را  نوعي از نقش
طراحي مي كند، بدهد. به عبارت ديگر تصوير مجسم شكلي فضايي است كه سه 

بعد يك جسم را معرفي مي كند.
اهميت تصاوير مجسم يا سه بعدي بسيار زياد است كه مي توان به چند مورد 

از آن ها اشاره كرد:
الف) براي درك آن به اطالعات نقشه كشي و طراحي نيازي نيست، زيرا همانند 

يك عكس عمل مي كند.
ــه هاي دوبعدي كه گاهي پيچيدگي هايي نيز در آن ها  ــتر نقش ب) براي درك بيش

وجود دارد، كمك مؤثر و قابل توجهي است.
ــتن تصاوير دوبعدي، تمامي جزئيات پيش روست، ولي در  ج) با در اختيار داش

برخي شرايط كار بسيار مشكل مي شود. به شكل 1-17 توجه كنيد.

ــكل 2-17 مي توان گفت كه درك تصاوير دوبعدي تا چه اندازه   با توجه به ش
مشكل است. همچنين بايد به اين نكات توجه كرد:

ـ تمام جزئيات قابل تعريف نيستند.
ـ ترسيم سه بعدي كاري مشكل و داراي قواعد خاص خود است.

ـ اندازه هاي طولي و زاويه اي ديگر حقيقي نيستند.
للـ اندازه گذاري بر روي تصاوير مجسم، كاري مشكل و گاهي ناممكن خواهد بود. مم

شكل17-2
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ــير، توانايي هاي يك نقشه كش يا طراح با كمك رايانه و  با وجود تمام اين تفاس
ابزارهاي امروزي، استفاده از تصاوير سه بعدي را بيشتر از بيش كرده است. البته 
بايد توجه داشت مسئله اي كه استفاده از تصاوير سه بعدي را داراي اهميت بيشتري 
ــت اندركاران بخش هاي صنعت با نقشه خواني  ــنايي تمامي دس مي كند، عدم آش
ــيار  ــدي كه به آموزش و درك بس ــاي ارائه تصاوير دوبع ــت، بنابراين به ج اس
زيادي از نقشه خواني و نقشه كشي نياز دارد، از تصاوير مجسم استفاده مي شود.
ــاره كرده  ــراي مثال مي توان به توليدكنندگان قطعات به صورت صنعتي اش ب
ــتفاده مي كنند. مانند نقشه هاي تصوير مجسم در  ــه اس كه همگي از اين نوع نقش
ــيوه اتصال قطعات را نشان  ــته هاي كوچك اسباب بازي براي كودكان كه ش بس
ــت و  ــايل خانگي موجود اس ــه هايي كه در كارتن هاي وس ــت و يا نقش داده اس
ــان مي دهد، از  ــم را نش ــيله تصاوير مجس ــه اتصال قطعات مختلف به وس طريق
جمله مخلوط كن، اسباب بازي، ميكرومتر، تفنگ بادي و ديگر نقشه هاي صنعتي 

(شكل هاي 4-17، 5-17، 6-17و17-7).
ــت كه طراحي سه بعدي اجسام جايگاه ويژه اي براي خود  البته بايد بيان داش
ــم (سه بعدي) جسم موردنظر   يافته و در نرم افزارهاي موجود، ابتدا تصوير مجس
ــبت به تهيه نماها، يا  ــه بعدي نس ــپس از روي تصوير س را طراحي مي كنند و س
همان نقشه هاي دوبعدي اقدام مي شود، ولي بايد به اين نكته توجه شود كه براي 
به دست آوردن توانايي و درك الزم در ترسيم سه بعدي، فراگيري اصول اوليه و 

ترسيمات دستي ضروري و اجتناب ناپذير است.
يييي و درك الزم درر ترسيمم سسههببعديي، فرراگگييرريي  ااصصوولل  ااووللييهه بهدست آوردن توانا

ررير است. ترسيمات دستي ضروري و اجتنابناپذ

شكل4-17 مخلوط كن

شكل17-5
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شكل17-6

شكل17-7
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1-17 تصوير مجسم ايزومتريك
ــه بعدي است، با مقياسي برابر روي هر سه  محور كه با خط كش تي  تصويري س
ــده و با تقاطع محور افق و قائم، زاويه 30 درجه دارد (شكل  ــيم ش و گونيا ترس

.(17-8

البته الزم به ذكر است كه ما در اين تصوير سه بعدي، سه نوع خط موازي داريم 
كه در همه جاي تصوير مجسم موردنظر، يكسان و هماهنگ است. به نمونه ارائه 

شده توجه كنيد (شكل 17-9).

2-17 ترسيم سه بعدي ايزومتريك
براي شروع كار، يك مكعب مستطيل به اضالع دلخواه درنظر مي گيريم و به كمك 

خط كش تي و گونيا آن را ترسيم مي كنيم.
 (A) نخست در صفحه كاغذ خط افقي و عمود بر آن ترسيم كرده و از نقطه تالقي
به سمت راست و چپ محور عمود اندازه هاي دلخواهي را جدا مي سازيم، سپس 
خطوط موازات هر يك را به ترتيب از طرفين جدا، و ترسيم مي كنيم. در اين حالت 
مكعب مستطيل. با سه سري خط موازي و يكسان به دست مي آيد (شكل 17-10).

شكل8-17 محورهاي تصاوير مجسم

نكته

ــت و زماني اين نوع تصوير  ــك به معني هم مقياس اس ايزومتري
ــرض و ارتفاع حجم را با يك  ــرد دارد كه مقادير طول، ع كارب

مقياس ترسيم كنند.

ب
خ

ب
خ شكل17-9

شكل 17-10

ترسيم تصاوير مجسم
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ــيم خطوط 30  ــكل 11-17 روش كاربرد گونيا و خط كش تي را در ترس در ش
درجه در سمت چپ و راست تصوير مجسم مالحظه مي كنيد.

حال با درنظر گرفتن يك تصوير دوبعدي از جسمي دلخواه شكل12-17 نسبت 
به ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك آن را ترسيم مي كنيم.

ــم موردنظر را با اندازه گيري طول و عرض و ارتفاع  ــتطيل جس ابتدا مكعب مس
روي سه محور جسم جدا مي سازيم (شكل 17-13).

حال جعبه فضايي كه جسم بايد در آن قرار گيرد در دست است و يال هاي 
موازي نيز كامًال مشخص هستند (خطوط 30 درجه اي كه به سمت راست است 
ــمت چپ واقع شده اند با رنگ آبي،  با رنگ قرمز، خطوط 30 درجه اي كه به س

شكل17-11

شكل17-13

شكل17-12
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ــده است). پس نسبت به انتقال و  ــبز مشخص ش و خطوط عمود نيز با رنگ س
ترسيم اندازه هاي جسم در اين مكعب با استفاده از خطوط موازي موجود اقدام 

مي كنيم.
ــيم اين  ــما در مراحل مختلف كار مالحظه مي كنيد، با ترس همان گونه كه ش
ــده و در پايان با پاك كردن  ــه بعدي جسم به تدريج كامل ش خطوط موازي، س
ــم موردنظر به دست  خطوط اضافي و پررنگ كردن خطوط اصلي، تصوير مجس

مي آيد (شكل 17-14).

نكته
ــيمي در  در تكميل خطوط ترس
ــه بعدي توجه داشته  تصاوير س
ــه بايد 3  ــيد كه از هر گوش باش
ــند. البته  ــيم شده باش خط ترس
ممكن است يك خط در نماي 

ديد نباشد.

ــامي كه در آن ها سطوح شيب دار (يا همان  ــت ترسيم اجس البته بايد توجه داش
بريده شده كه با هيچ يك از صفحات تصوير موازي نيستند) و يا سطوح منحني 

قواعد خاص خود را دارد، كه در ادامه اين بحث به آن مي پردازيم.

شكل14-17 مراحل ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك را نشان مي دهد.

(a)

(c)

(b)

(d)
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3-17 ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك اجسام با سطوح 
شيب دار

ــه محور در تصوير  ــيب دار با هيچ يك از س ــطوح ش از آن جايي كه خطوط و س
ــيم آن ها در تصوير مجسم ايزومتريك صرفًا  ــم موازي نيستند، روش ترس مجس
ــيب دار و اتصال آن ها به يكديگر است. به  ــطوح ش تعيين نقطه ابتدا و انتهاي س

شكل هاي 15-17 و 16-17 توجه كنيد.

شكل17-15

شكل17-16
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 بديهي است كه گاهي اوقات براي تعيين نقاط موردنظر بايد از مختصات آن ها 
استفاده كنيم. به شكل 17-17 نگاه كنيد.

4-17 ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك دايره و سطوح 
منحني

با توجه به شكل 18-17 مالحظه مي كنيد كه دايره در تصوير مجسم ايزومتريك 
ــود. البته بايد توجه داشت كه شرط ديده شدن دايره  ــكل بيضي ديده مي ش به ش
ــكل بيضي در تصوير مجسم ايزومتريك، بودن روي سطح شيب دار است  به ش

شكل17-18

شكل17-17
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(شكل 19-17). براي ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك، راه هاي مختلفي 
وجود دارد كه ما تنها مهم ترين و ساده ترين روش آن را شرح مي دهيم.

ــع محاط مي كنيم  ــط يك مرب ــداي كار اطراف دايره موردنظر را توس در ابت
ــكل 20-17). سپس مربع به دست آمده را روي محورهاي 30 درجه تصوير  (ش
مجسم ايزومتريك قرار مي دهيم (شكل 21-17). نقاط نام گذاري شده در شكل 

20-17 را نيز به شكل 21-17 منتقل مي سازيم.

اگر به تصوير نگاه كنيم يك لوزي مي بينيم كه وسط اضالع آن به دست آمده 
است. حال بايد پاره خط هايي از نقاط B و D اين لوزي به وسط اضالع روبه رو 
ــت خواهد آمد و از  ــود، يعني از نقطه B پاره خط هاي B4 و B3 به دس وصل ش

نقطه D پاره خط هاي D2 و D1 به دست مي آيد (17-22).
حال با قرار دادن پرگار بر روي نقطه B، به شعاع B3 يا B4 قوسي مي زنيم و 
همين كار را با نقطه D انجام مي دهيم و قوسي به شعاع D1 يا D2 مي زنيم(شكل 

23ـ18). 
ــپس پرگار را روي نقطه m و n قرار مي دهيم و به ترتيب قوسي به شعاع  س
m2 يا m3 وn1 يا n4 رسم مي كنيم. بدين ترتيب ترسيم دايره در تصوير مجسم 

ايزومتريك به انجام مي رسد (شكل 17-24).

شكل17-19

شكل17-20

شكل17-21

شكل17-22 شكل17-23 شكل17-24
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اكنون با كمي دقت مشاهده مي كنيم كه روش كار در هر سه وجه مكعب فضايي 
جسم يكسان است. به شكل 25-17 نگاه كنيد. 

با توجه به مطالب گفته شده در ترسيم دايره و يا قسمتي از آن به يك نمونه ساده 
شكل 26-17 توجه كنيد و مراحل تصوير مجسم را ببينيد (شكل 17-27).

شكل17-26

شكل17-25

شكل17-27
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
تصوير مجسم را تعريف كنيد. 1 .

براي رسم يك تصوير سه بعدي چه مراحلي را بايد طي كنيم؟ 2 .
ترسيم جعبه محيطي جسم، و مزاياي ترسيم آن چيست؟ 3 .

از سه بعدي اجسام چه استفاده هايي مي شود؟ 4 .
با رسم يك شكل دلخواه در جعبه محيطي جسم، روش ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك را شرح دهيد. 5 .

براي ترسيم سطوح شيب دار در ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك بايد چگونه عمل كنيم؟ 6 .
با  ترسيم يك شكل دلخواه، شيوه ترسيم سطوح شيب دار در ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك را توضيح دهيد. 7 .

ــه محور موازي در تصوير مجسم ايزومتريك نشان  ــيب دار را با استفاده از س ــطوح ش چرا و به چه دليلي نمي توانيم س 8 .
دهيم؟

با رسم شكل، چگونگي ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك را توضيح دهيد. 9 .
شيوه ترسيم قسمتي از دايره در ترسيم مجسم ايزومتريك چگونه است؟ 10 .

ــيم كرد؟ با رسم شكل به وسيله  دست آزاد توضيح  ــم ايزومتريك ترس ــتوانه را در تصوير مجس چگونه مي توان يك اس 11 .
دهيد.

ــيم كرد؟ با رسم شكل به وسيله  دست آزاد توضيح  ــم ايزومتريك ترس چگونه مي توان يك مخروط را در تصوير مجس 12 .
دهيد.
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عملي ◄ 
اجسام ارائه شده در شكل هاي 1 تا 16 را بر روي كاغذ سفيد يا كاغذ ايزومتريك با دست آزاد و با دقت ترسيم كنيد.
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تصوير مجسم ايزومتريك اجسام داده  شده در شكل هاي 1 تا 10 را بر روي كاغذ سفيد A4 ◄ ترسيم كنيد .
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تصوير مجسم ايزومتريك اجسام داده  شده را بر روي كاغذ سفيد A4 ◄ ترسيم كنيد .
1 2 3 4

765

8 9 10

131211
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با توجه به نماهاي داده شده از اجسام موردنظرمطلوب است: ترسيم نماي مجهول و ترسيم تصوير مجسم ايزومتريك  ◄ 
آن ها در محل تعيين شده.
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با توجه به نماهاي داده شده از اجسام موردنظرمطلوب است: ترسيم نماهاي موجود و به دست آوردن نماي مجهول،  ◄ 
.A4 تصوير مجسم ايزومتريك آن ها روي كاغذ سفيد
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ــام به همراه  ــم ايزومتريك اجس ــوم و تصوير مجس ــيم نماي س ــت: ترس ــده مطلوب اس با توجه به دونماي داده ش ◄ 
اندازه گذاري.

مقياس 1:1

(1)

(3)

(2)

(4)
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تصوير مجسم ايزومتريك احجام داده شده را بر روي كاغذ A4 ◄ انجام دهيد.
كليه مراحل ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريك الزامي است و از كشيدن خطوط كمكي خودداري كنيد

ـ كسب اندازه از روي شكل
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ضمن ترسيم سه نماي احجام داده شده تصوير مجسم ايزومتريك آن ها را ترسيم كنيد.  ◄ 
هر شكل در يك ورق A4 سفيد ـ مقياس 1:1ـ ترسيم كادر و جدول
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فصل هجدهم: تصوير مجسم كاوالير

هدف هاي رفتاري ◄ 
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:
ـ تصوير مجسم كاوالير را با مشخصات توضيح دهد.
ـ مزاياي استفاده از تصوير مجسم كاوالير را بيان كند.

ـ تصوير مجسم كاوالير را ترسيم كند.
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تصوير مجسم كاوالير

ــت كه هر سه مقياس آن را روي محورها 1:1  ــم موازي اس از انواع تصوير مجس
درنظر مي گيرند. محورها مطابق شكل 1-18 هستند. در ضمن يكي از زوايا 45 

درجه و ديگري صفر است.

ــب شكل قطعه، زاويه 45 درجه را در سمت راست يا چپ نقطه O قرار  برحس
ــاهده مي شود، مي توان از گونياي 45 درجه براي  مي گيرد. پس همان طور كه مش
ــطحي كه زاويه محور صفر درجه است، شكل هاي  ــتفاده كرد. در س ــيم اس ترس
ــي به همان صورت اوليه و بدون تغيير باقي مي مانند (مانند نمونه زير كه  هندس
ــت). به شكل 2-18 نگاه كنيد. نكته قابل توجه  ــم شده اس دايره بدون تغيير رس
اين جاست كه سادگي در ترسيم اين نوع تصوير مجسم و سرعت رسم آن باعث 

استفاده گسترده آن شده است شكل 3-18 نمونه اي را نشان مي دهد.

شكل18-1

شكل18-2

شكل18-3
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ــنايي بيشتر با كاربردهاي تصوير مجسم كاوالير به شكل هاي زير، نگاه  براي آش
كنيد (شكل 18-4).

شكل 18-4
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شكل 18-5

شكل 18-6

ــطوح شيب دار در اين نوع تصوير مجسم داراي  ــت كه ترسيم س بايد توجه داش
همان قاعده اي است كه قبًال در تصوير مجسم ايزومتريك ذكر شد. به شكل هاي 
ــطوح شيب دار در تصوير مجسم  ــيم س 5-18 و6-18 توجه كنيد تا مراحل ترس

كاوالير را بشناسيد.
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ــم  ــره را در وجهي كه زاويه تصوير مجس ــه مالحظه مي كنيد، داي ــه ك همان گون
ــاوي يا نامساوي (در اين جا به  ــيمات مس ــت به تعدادي از تقس كاوالير صفر اس
هشت قسمت مساوي) تقسيم مي كنيم و عيناً اين تقسيمات را به وجه 45 درجه 
ــپس نقاط اقطار اصلي دايره  اين مكعب در نماي جانبي و باال انتقال مي دهيم. س
را روي تصوير مجسم، همانند نما شماره گذاري مي كنيم و نسبت به انتقال نقاط 
نظير به داخل تصوير مجسم اقدام مي كنيم، مثل نقطه M كه فاصله آن را از محور 
ــازيم  ــط پرگار جدا مي س عمودي دايره تا محل اتصال كه آن را a ناميده ايم توس
ــم قرار مي دهيم. در پايان با اتصال نقاط به  و بر روي تمامي وجوه تصوير مجس
هم، بيضي موردنظر در نماي جانبي و باال به دست خواهد آمد. نكته قابل توجه 
ــد، نقاط بيشتري براي   ــيمات ما بيشتر باش ــت كه هر چقدر تعداد تقس اين جاس
ــيم  ــت خواهيم آورد و منحني بيضي دقيق تري ترس ــيم منحني بيضي به دس ترس

مي شود.

ترسيم دايره ◄ 
ترسيم دايره در تصوير مجسم كاوالير زماني كه روي محور 45 درجه قرار بگيرد، 
ــكل 18-7  ــود. اكنون به ش ديگر يك دايره نخواهد بود و به بيضي تبديل مي ش
ــم كاوالير ديده مي شود كه بر سطوح آن  نگاه كنيد. يك مكعب در تصوير مجس
دايره اي ترسيم شده و روش به دست آوردن بيضي به روش نقطه يابي روي وجه 

اين مكعب مشخص شده است.

شكل 18-7
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ارزشيابي پاياني

نظري ◄ 
تصوير مجسم كاوالير جزء كدام دسته از تصاوير مجسم است؟ 1 .

با رسم يك شكل با دست آزاد، محورها را در تصوير مجسم كاوالير توضيح دهيد (به همراه زوايا و مقياس). 2 .
مزاياي استفاده از اين تصوير مجسم چيست؟ 3 .

وضعيت ترسيم دايره بر روي تصوير مجسم كاوالير را در هر سه نما با ترسيم دست آزاد توضيح دهيد. 4 .
تصوير مجسم كاوالير براي چه اجسامي مناسب تر است؟ 5 .

وضعيت ترسيم سطوح شيب دار بر روي تصوير مجسم كاوالير چگونه است؟ 6 .
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عملي ◄ 
با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم و تصوير مجسم كاوالير اجسام را رسم كنيد.

(A)

(C)

(D)



225

با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم و تصوير مجسم كاوالير را رسم كنيد. ◄ 
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با توجه به دو نماي داده شده مطلوب است: ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كاوالير اجسام را رسم كنيد. ◄ 
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با توجه به دو نماي داده شده، نماي سوم و تصوير مجسم كاوالير را رسم كنيد. ◄ 
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با توجه به دو نماي داده شده مطلوب است: ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كاوالير اجسام را رسم كنيد. ◄ 
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فصل نوزدهم: تصوير مجسم كابينت
هدف هاي رفتاري ◄ 

پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مى رود:
ـ تصوير مجسم كابينت را با مشخصات توضيح دهد.

ـ داليل استفاده از تصوير مجسم كابينت را شرح دهد.
ـ تصوير مجسم كابينت را ترسيم كند.

ـ در تمرينات اختياري بتواند بهترين نوع تصوير مجسم را انتخاب، و آن را رسم كند.
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تصوير مجسم كابينت

ــم را  ــت. البته اين نوع تصوير مجس ــم مايل، كابينت اس رايج ترين تصوير مجس
ــم، محورها همانند تصوير  ديمتريك مايل نيز مي نامند. در اين نوع تصوير مجس
ــت يا چپ،  ــمت راس ــت. يعني يك زاويه 45 درجه در س ــم كاوالير اس مجس
ــت. به شكل  ــم، ولي مقياس روي محور 45 درجه 1:2 اس ــب نوع جس برحس

1-19 نگاه كنيد. 
محورهاي تصوير مجسم كابينت به همراه مقياس روي محور نشان داده شده 
ــام طويل،  ــم براي اجس ــت. همان طور كه مالحظه مي كنيد اين تصوير مجس اس
مناسب است. به شكل 2-19 دقت كنيد. از يك جسم هم تصوير مجسم كاوالير 
و هم كابينت ارائه شده است. در مقايسه دو تصوير متوجه مي شويد كه تصوير 
مجسم كابينت توانسته دايره انتهاي جسم را نشان دهد كه آن هم به دليل مقياس 

1:2 بر روي محور 45 درجه اين تصوير است.

نكته

طريقه ترسيم تصوير مجسم 
كابينت به ترسيم تصويرمجسم 
ــباهت دارد. با اين  كاوالير ش
تفاوت كه در تصوير مجسم 
ــاس 1:1  ــت از دو مقي كابين

و1:2 استفاده مي شود.

شكل 19-1

شكل 2-19 مقايسه تصوير مجسم كاوالير و كابينت.

شكل 19-3

(ب)كاوالير(الف)كابينت

(ج)كابينت (ب)كاوالير(الف)ايزومتريك

ــكل 3-19 مشاهده مي كنيد مقايسه اي از نمايش يك جسم  همان طور كه در ش
به سه طريق ايزومتريك و كاوالير و كابينت نشان داده شده است.
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ــم كاوالير براي اجسام نازك و كابينت براي اجسام  در هر صورت تصوير مجس
طوالني و كشيده مناسب خواهد بود.

ــكل هاي زير مراحل ترسيم يك فالنج جهت اتصال لوله ها در تصوير   در ش
مجسم كابينت مشاهده مي شود (شكل 19-4).

شكل 4-19 مراحل ترسيم يك فالنج در تصوير مجسم كابينت

همچنين در مواقعي كه جسم در يك سمت خود داراي فرم و كمان است و نيز 
ضخامت زيادي دارد، استفاده از تصوير مجسم كابينت مطلوب است.

ــت. به ويژه زماني كه ضخامت قطعه در  ــيم اين سه بعدي بسيار آسان اس ترس
ــد، مانند قطعاتي كه از ورق ساخته مي شوند. به نمونه زير  ــان باش همه جا يكس

توجه كنيد (شكل 19-5).

شكل 19-5
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ارزشيابي پاياني

نظري: ◄ 
شباهت هاي تصوير مجسم كاوالير و كابينت را بنويسيد. 1 .

نام ديگر تصوير مجسم كابينت چيست؟ 2 .
تصوير مجسم كابينت براي ترسيم چه نوع اجسامي مناسب تر است؟ 3 .

با ترسيم شكل به وسيلة دست آزاد، تصوير مجسم كابينت را توضيح دهيد. 4 .
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عملي: ◄ 
با توجه به دو نماي داده شده، ضمن ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كابينت اجسام را رسم كنيد.

(A)

(B)
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عملي: ◄ 
A) با توجه به نماهاي داده شده، ضمن ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كابينت هر جسم را رسم كنيد.

B) با توجه به نماي داده شده، صرفًا تصوير مجسم كابينت جسم را با مقياس 1:1 رسم كنيد.

t=20
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C) با توجه به دو نماي داده شده، ضمن ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كابينت اجسام را رسم كنيد.

D) با توجه به نماي داده شده، صرفًا تصوير مجسم كابينت جسم را با مقياس 1:1 رسم كنيد.
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با توجه به دو نماي داده شده، ضمن ترسيم نماي سوم، تصوير مجسم كابينت اجسام را رسم كنيد. ◄ 
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ارتباط درست خطوط در نقشه

نادرستدرستنادرستدرست
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جدول (1) مقادير ميلى متر برحسب اينچ  

ميلى متر اينچميلى متر اينچ ميلى متر اينچ  ميلى متر اينچ 
٢/٩٩٧۶٢/٠٠۵١١/٠٢٢۶٠/٠٣١

٣/٠٣٧٧٢/٠۴۵٢١/٠۶٢٧٠/٠٧٢

٣/٠٧٧٨٢/٠٨۵٣١/١٠٢٨٠/١١٣

٣/١١٧٩٢/١٢۵۴١/١۴٢٩٠/١۵۴

٣/١۴٨٠٢/١۶۵۵١/١٨٣٠٠/١٩۵

٣/١٨٨١٢/٢٠۵۶١/٢٢٣١٠/٢٣۶

٣/٢٢٨٢٢/٢۴۵٧١/٢۵٣٢٠/٢٧٧

٣/٢۶٨٣٢/٢٨۵٨١/٢٩٣٣٠/٣١٨

٣/٣٠٨۴٢/٣٢۵٩١/٣٣٣۴٠/٣۵٩

٣/٣۴٨۵٢/٣۶۶٠١/٧٣۵٠/٣٩١٠

٣/٣٨٨۶٢/۴٠۶١١/۴١٣۶٠/۴٣١١

٣/۴٢٨٧٢/۴۴۶٢١/۴۵٣٧٠/۴٧١٢

٣/۴۶٨٨٢/۴٨۶٣١/۴٩٣٨٠/۵١١٣

٣/۵٠٨٩٢/۵١۶۴١/۵٣٣٩٠/۵۵١۴

٣/۵۴٩٠٢/۵۵۶۵١/۵٧۴٠٠/۵٩١۵

٣/۵٨٩١٢/۵٩۶۶١/۶١۴١٠/۶٢١۶

٣/۶٢٩٢٢/۶٣۶٧١/۶۵۴٢٠/۶۶١٧

٣/۶۶٩٣٢/۶٧۶٨١/۶٩۴٣٠/٧٠١٨

٣/٧٠٩۴٢/٧١۶٩١/٧٣۴۴٠/٧۴١٩

٣/٧۴٩۵٢/٧۵٧٠١/٧٧۴۵٠/٧٨٢٠

٣/٧٧٩۶٢/٧٩٧١١/٨١۴۶٠/٨٢٢١

٩٧٢/٨٣٧٢١/٨ ٣/٨١۵۴٧٠/٨۶٢٢

٣/٨۵٩٨٢/٨٧٧٣١/٨٨۴٨٠/٩٠٢٣

٣/٨٩٩٩٢/٩١٧۴١/٩٢۴٩٠/٩۴٢۴

٣/٩٣١٠٠٢/٩۵٧۵١/٩۶۵٠٠/٩٨٢۵
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اينچميلى متر اينچميلى متر اينچ ميلى متر اينچ  ميلى متر 

١٩/۴ ۶۴  
  ۴١٣/٠ ٩۶۴

٣٣۶/٧۶۴
١٧٠/٣۶۴

١

١٩/٨٣٢
٢۵١٣/۴٣٢

١٧٧/١٣٢
٩٠/٧٣٢

١

٢٠/٢۶۴
۵١١٣/٨۶۴

٣۵٧/۵۶۴
١٩١/١۶۴

٣

٢٠/۶١۶
١٣١۴/٢١۶

٩٧/٩١۶
۵١/۵١۶

١

٢١/٠۶۴
۵٣١۴/۶۶۴

٣٧٨/٣۶۴
٢١١/٩۶۴

۵

٢١/۴٣٢
٢٧١۵/٠٣٢

١٩٨/٧٣٢
١١٢/٣٣٢

٣

٢١/٨۶۴
۵٧١۵/۴۶۴

٣٩٩/١۶۴
٢٣٢/٧۶۴

٧

٢٢/٢٨
٧١۵/٨٨

۵٩/۵٨
٣٣/١٨

١

٢٢/۶۶۴
۵٧١۶/٢۶۴

۴١٩/٩۶۴
٢۵٣/۵۶۴

٩

٣٣/٠٣٣
٢٩١۶/۶٣٢

٢١١٠/٣٣٢
١٣٣/٩٣٢

۵

٢٣/۴۶۴
۵٩١٧/٠۶۴

۴٣١٠/٧۶۴
٢٧۴/٣۶۴

١١

٢٣/٨١۶
١۵١٧/۴١۶

١١١١/١١۶
٧۴/٧١۶

٣

٢۴/٢۶۴
۶١

١٧/٨۶۴
۴۶١١/۵۶۴

٢٩۵/١۶۴
١٣

٢۴/۶٣٢
٣١١٨/٢٣٢

٢٣١١/٩٣٢
١۵۵/۵٣٢

٧

٢۵/٠۶۴
۶٣١٨/۶۶۴

۴٧١٢/٣۶۴
٣١۵/٩۶١

١۵

٢۵/۴  ١٩/٠ ١۴
٣١٢/٧٢

١۶/٣۴
١

جدول (2) مقدار كسري اينچ برحسب ميلى متر  
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اينچميلى متر اينچميلى متر اينچ ميلى متر اينچ  ميلى متر 
١٩٣٠/۴٧۶١٢٩۵/۴۵١۶۶٠/۴٢۶٢۵/۴١

١٩۵۵/٨٧٧١٣٢٠/٨۵٢۶٨۵/٨٢٧۵٠/٨٢

١٩٨١/٢٧٨١٣۴۶/٢۵٣٧١١/٢٢٨٧۶/٢٣

٢٠٠۶/۶٧٩١٣٧١/۶۵۴٧٣۶/۶٢٩١٠١/۶۴

٢٠٣٢/٠٨٠١٣٩٧/٠۵۵٧۶٢/٠٣٠١٢٧/٠۵

٢٠۵٧/۴٨١١۴۴٢٢/۴۵۶٧٨٧/۴٣١١۵٢/۴۶

٢٠٨٢/٨٨٢١۴۴٧/٨۵٧٨١٢/٨٣٢١٧٧/٨٧

٢١٠٨/٢٨٣١۴٧٣/٢۵٨٨٣٨/٢٣٣٢٠٣/٢٨

٢١٣٣/۶٨۴١۴٩٨/۶۵٩٨۶٣/۶٣۴٢٢٨/۶٩

٢١۵٩/٠٨۵١۵٢۴/٠۶٠٨٨٩/٠٣۵٢۵۴/٠١٠

٢١٨۴/۴٨۶١۵۴٩/۴۶١٩١۴/۴٣۶٢٧٩/۴١١

٢٢٠٩/٨٨٧١۵٧۴/٨۶٢٩٣٩/٨٣٧٣٠۴/٨١٢

٢٢٣۵/٢٨٨١۶٠٠/٢۶٣٩۶۵/٢٣٨٣٣٠/٢١٣

٢٢۶٠/۶٨٩١۶٢۵/۶۶۴٩٩٠/۶٣٩٣۵۵/۶١۴

٢٢٨۶/٠٩٠١۶۵١/٠۶۵١٠١۶/٠۴٠٣٨١/٠١۵

٢٣١١/۴٩١١۶٧۶/۴۶۶١٠۴١/۴۴١۴٠۶/۴١۶

٢٣٣۶/٨٩٢١٧٠١/٨۶٧١٠۶۶/٨۴٢۴٣١/٨١٧

٢٣۶٢/٢٩٣١٧٢٧/٢۶٨١٠٩٢/٢۴٣۴۵٧/٢١٨

٢٣٨٧/۶٩۴١٧۵٢/۶۶٩١١١٧/۶۴۴۴٨٢/۶١٩

٢۴١٣/٠٩۵١٧٧٨/٠٧٠١١۴٣/٠۴۵۵٠٨/٠٢٠

٢۴٣٨/۴٩۶١٨٠٣/۴٧١١١۶٨/۴۴۶۵٣٣/۴٢١

٢۴۶٣/٨٩٧١٨٢٨/٨٧٢١١٩٣/٨۴٧۵۵٨/٨٢٢

٢۴٨٩/٢٩٨١٨۵۴/٢٧٣١٢١٩/٢۴٨۵٨۴/٢٢٣

٢۵١۴/۶٩٩١٨٧٩/۶٧۴١٢۴۴/۶۴٩۶٠٩/۶٢۴

٢۵۴٠/٠١٠٠١٩٠۵/٠٧۵١٢٧٠/٠۵٠۶٣۵/٠٢۵

جدول (3) مقادير اينچ برحسب ميلى متر
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 A 
  adjustable  curve       منحنى كش مارى، پيستوله مارى
aligned section                               ــل ــرش ماي ب
analysis                                           تجزيه
angle                         فرجه، زاويه، بازه،  گوشه
approve                                تصويب كننده
association                             سازمان، مؤسسه
auxiliary  view                               ــى ــاى كمك نم

 B
bisector                                 برش نيم ساز
black                                                سياه

 brocken out section                  برش موضعى

  C                              
cabinet                                     كابينت
cadre                            كادر – فرانسه

  case instrument                            ــرگار ــه پ جعب
cavalier                                     كاوالير

 central projection    ــاى مركزى، تصوير مركزى نم
chamfer                                            پخ
circle                                                      دايره
compass                                              پرگار

  computer                               رايانه، كامپيوتر
  cone                                                   مخروط
 controller                                 بازبين كننده
  cylinder                                              استوانه

  D
date                                                     تاريخ
designer                                              طراح
detail    ريز، جزء، نماى بزرگ شده، بزرگ نمايى
dimentioning                         اندازه گذارى
dimetric                      ديمتريك، دومقياسى
draftsman                              نقشه كش، رسام
drawing                                 نقشه، رسم
drawing board                                 تخته رسم
drawing paper               كاغذ نقشه كشي

 E
echelle                                   مقياسـ فرانسه
ellipse                                                   بيضي
embodiment                                       تجسم
eraser                                                پاك كن
establishment                                    سازمان

 F
fillet                گوشه، گوشه معموالً گرد شده
firm                                        سخت، محكم
first angle                   بازه اول، فرجه اول
frame                                     كادر، محدوده
freehand                     دست آزاد، بدون ابزار
french curve                                              
منحنى كش، منحنى نامنظم، پيستوله، منحنى فرانسوى                   
frontal view                           نماى روبه رو

واژه  نامه
يادگيري اين لغات توصيه مي شود
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 full section                                     برش كامل
fume                فوم، ماده  اوليه براى يونوليت

 G
General                                  همگانى، عمومى
Geometrical drawing            رسم هندسى

   H
half section                                       نيم برش
half view                                           نيم نما
Hard                                                   سخت
Hatch                                                هاشور
Horizontal                                        افقى
Horizontal plane        صفحه افقى، رويه افقى
Horizontal view                    نماى افقى

  I
 ink                                              جوهر، مركّب
ISO                             سازمان جهانى استاندارد
ISA                  سازمان جهانى استاندارد اوليه

 isometric projection   ــم ايزومتريك تصوير مجس
irregular curve      منحنى كش، منحنى نامنظم، پيستوله

  K
knurl                                                آج

  L
lettraset                                 حروف برگردان
line                                                     خط
local cut                               برش موضعى

  M
mechanical pencil

مداد مكانيكى، مداد نوكى، قلم اتود 
medium                                 متوسط، بينابين

massstab                                مقياس ـ آلمان
 N

ner vure                                تيغه ـ فرانسه
norm                         دستور، استاندارد- آلمان
number                                  شماره، نمره

  O
object                                                  جسم
oblique                                  مايل، شيب دار
offset section                         برش شكسته
order                                      دستور، سفارش
organization                          سازمان، مؤسسه
orthographic              راست گوشه، قائم الزاويه
orthographic views  تصاويرقائم الزاويه يا دو بعدي

  P
paper                                                كاغذ
papier calque             كاغذ كالك- فرانسه
parallel projection                 تصوير موازى
partial section                         برش موضعى
part name                                        نام قطعه
pencil                                                مداد
pencil sharpener                   مدادتراش
perpendicular                                   عمود
perpendicular bisector          عمودمنصف

 pictorial projection                    تصوير مجسم
pitch                                                   گام

ــان  ــم انس ــر به همان صورت كه چش ــپكتيو، تصوي   پرس
perspective                                       مى بيند 
plan                                       طرح، نقشه
plan oblique                          پالن آبليك
plane                               رويه، صفحه، سطح
point                                                 نقطه
polygon                                 چند ضلعى
projection                              نما، تصوير
projection plans                    صفحه تصوير
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projector                               تصوير كننده
 projector line                        شعاع تصوير

  Q
quality                                              جنس
quilt                                                  آج

  R
record                                    گوشه، حد
 regular polygon                  چندضلعى منتظم
 removed section                      برش پى درپى
revolved section                     برش گردشى
rib                                                       تيغه

 S
scale                                                    مقياس
schablone                  نمونه، الگو، شابلون- آلمان
section                                               برش
     shaft                                                     محور
 sharpener                                       مداد تراش
side view                    نماى نيم رخ، نماى جانبى
 sketch                 طرح اجمالي ـ نقشه با دست آزاد
soft                                                   نرم
sphere                                                     كره
standard                     دستور، قاعده، استاندارد
surface                          رويه، صفحه، سطح
successive section       برش پياپى ـ برش پى درپى
successive section                        ــى ــرش متوال ب

symmetry                                          تقارن
  T

tape                                         نوار، نوارچسب
technical                                            فنى
technical drawing                            رسم فنى
template                   نمونه، الگو، شابلون
third angle                 بازه سوم، فرجه سوم
thread                                               پيچ
title block                                         جدول
tooth                                                دندانه
tour                                                  حلقه
triangle                       سه گوشه، گونيا، مثلث
T.square                                 خط كش تى

   U
unit                                        يكا، واحد

 V
vertical                                       عمودى
 vertical plane                                             

صفحه عمودى، صفحه روبه روي تصوير       
view                                       نما، تصوير

  W
web                                                   تيغه
width                                     پهنا، عرض
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