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الباب العاشر: وضع األبعاد

 
هذا الباب يشمل معلومات أساسية حول وضع األبعاد المرفقة لألشكال الهندسية المختلفة. 

بعيد إنهائك للباب العاشر: وضع األبعاد ستكون قادراً على
إرفاق األبعاد للرسومات والمساقط وأي شكٍل هندسي مستٍو.  • 
فهم المبادئ واألسس التي تقوم عليها األبعاد.• 
استخدام األبعاد ألغراٍض رسومية مختلفة.  • 
فهم وتحديد األبعاد الالزمة والضرورية لتعريف الشكل هندسياً.• 
فهم ونحديد الرموز الهندسية لتعريف أبعاد األشكال الهندسية المختلفة. • 
فهم الرموز واإلشارات والمصطلحات المرفقة.• 
فهم خط اإلشارة في األبعاد الهندسية. • 
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DIMENSIONING وضع األبعاد
يهدف الرسم الهندسي إلى إعداد الرسومات الالزمة لغرض اإلنتاج في المصانع والورش. إذ يتم ذلك برسم مساقط القطعة الهندسية مع إعطاء تفاصيلها الكاملة وأبعادها بشكٍل 
ال يحتمل اللُّْبس أو الغموض وال يترك مجاالً لالجتهاد لتخيلها وبنائها أو حتى رسمها التصويري وخاصة األيزومتري. وتعتبر األبعاد الكاملة والمضافة إلى الرسم الهندسي 
أهم المتطلبات الهندسية لغرض اإلنتاج. إن خلو لوحة الرسم الهندسي من القياسات يفرض نقل أبعاد القطعة الميكانيكية المراد إنتاجها يدوياً. بما يعني نقل تلك األبعاد بالقياس 
بالمسطرة والمقسم وبقية األدوات الهندسية. إن الظروف الحرارية المختلفة والرطوبة تؤثر على وضعية وأبعاد أوراق الرسم. كما تؤثر سماكة الخطوط ودقة الرسَّام على دقة 
قياسات المنتج. وتبعاً لذلك، تتعدل أبعاد القطعة المراد إنتاجها ليصل الفرق إلى عدة مايكرونات (المايكرون= 6-10 متر). من هنا، نعتبر أسلوب القياس اليدوي لألبعاد طريقة 

غير عملية ومضيعة للوقت حيث تتعدل فيه أبعاد الجسم المراد إنتاجه.
لذلك كله، تعتبر إضافة أبعاد الجسم إلى الرسم الهندسي وتوزيعها على المساقط المختلفة بشكٍل صحيح إحدى الخطوات المهمة من الرسام/المصمم لتحديد وصٍف كامٍل لألجسام 
الهندسية من حيث الشكل والحجم واألبعاد تحديداً واضحاً ومباشراً تنقل فيه كافة المعلومات المطلوبة من الرسام إلى قارئ الرسم حتى يتمكن هذا األخير من تدقيقها إذا كان 

مسؤوالً، أو تنفيذها إذا كان عامال فنيا في الورشة. 

1.10: طريقة وضع البعد 
لتعريف الخصائص  االمتداد وخطوط األبعاد وخطوط اإلشارة ورؤوس األسهم والمصطلحات والمالحظات والرموز  الهندسي خطوط  الرسم  لكتابة األبعاد على  تستخدم 
الهندسية كاألطوال واألقطار والزوايا وتموضع األجزاء بعضها إزاء بعض. وبينما تتميز خطوط االمتداد واألبعاد واإلشارة بكونها رفيعةً حتى ال تؤثر على الرسومات، تبرز 

الرموز والمصطلحات والمالحظات وقيم األبعاد بشكٍل أكثر وضوحاً. لذلك، يستعمل لتنفيذها أقالم غامقة من نوع H أو HB ورفيعة أيضاً.

مصطلحات بعدية:
البعد: القيمة الرقمية التي تعرف حجم، شكل وموقع الشكل الهندسي مضافاً إليه بعض الخصائص الهندسية الخاصة كخشونة السطح والتفاوت وغيرها. وبينما يفضل أن يكون 
ارتفاع الكتابة ألرقام ورموز األبعاد 3 ملم، يستحسن استخدام خطوط دليلة لرسم الكتابة وتحديد موقعها. وبالعادة، يتم إضافة العبارة ” األبعاد بالملم“ أو ” األبعاد باإلنشات“ 

وفقاً لنمط القياس المستخدم. وقد استعيض أخيراً بكتابة متري Metric تنويها على أن الرسم والقياس يتم وفقاً لنظام المواصفات العالمي ISO وبالتحديد الملم. 

البعد األساسي: البعد الذي يعرف الحجم النظري المضبوط بالنسبة إلى إطار مرجعي محدد. وبالعادة، ال يشمل البعد األساسي التفاوت في القياس بل قيماً صحيحة تشكل 
بمجملها عنصراً ثابتاً في القطعة الميكانيكية. 

البعد المرجعي: البعد اإلضافي الذي يعرف طوالً معينا فقط وال يستخدم بشكل مباشر في تصنيع القطعة الميكانيكية. 
خطا االمتداد: خطان عموديان على حافة الكائن أو الشكل الهندسي المطلوب إيجاد بعده، يرسمان لتحديد بداية ونهاية البعد، وال يلتصقان بالكائن بل يبتعدان عنه مسافة 1 ملم، 

كما يتجاوزان خط البعد بمقدار 1 ملم أيضاً. 

خط البعد: خط رفيع ومتصل نرسمه بين خطي االمتداد ونكتب فوق منتصفه أو بجانبه ومع اتجاهه قيمة البعد. يرسم كخط متصل في نهايتيه سهمان متناظران متجهان للخارج. 
يرسم خط البعد األول بعيداً عن الحافة بمقدار 10 ملم، كما يرسم خط البعد التالي عن األول مسافة تعادل 8 ملم. وهكذا دواليك.  

خط اإلشارة: خط سهمي يشير إلى نقطة ما في الشكل الهندسي بينما ينتهي طرفه اآلخر إلى مالحظة كتابية. 

السهم: مثلث متساوي الساقين ارتفاعه 3 أضعاف قاعدته وال يتجاوز طوله الفعلي 4 ملم. 

  .(phi يقرأ فاي) n رمز القطر: رمز يستخدم لتعريف أن البعد المعين يمثل قطراً في دائرة. يستخدم لهذا الغرض الحرف اإلغريقي
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.(Radius من) R رمز نصف القطر: رمز يستخدم لتعريف أن البعد المعين يمثل نصف قطر لقوس دائري. يستخدم لهذا الغرض الحرف الالتيني الكبير
ويوضح الشكل 1.10 أن خط البعد األول يبتعد عن الجسم مسافة 10 ملم بينما يكون البعد بين أي خطي بعد تاليين 8 ملم. وتالمس أطراف خط البعد (رأسا السهمين) 
خطَّي االمتداد وللجهتين. وتكتب قيمة البعد فوق خط البعد، في المنتصف تقريباً وبموازاته على بعد 1 ملم. ترسم أسهم خط البعد متجهة نحو الخارج أو الداخل اعتماداً 
على طول المسافة المطلوب معرفة بعدها. إذ نستطيع التحكم في وضع قيمة البعد ضمن حيزه فوق خط البعد وفي الوسط حتى للحاالت التي يكون فيها خط البعد يساوي 
أو أكثر من 10 ملم. أما إذا كان خط البعد أقصر من ذلك فإن ذلك يتطلب عكس األسهم على خط البعد و/أو استخدام النقطة وخطوط اإلشارة لبقية األبعاد، وهذا ما 

سنراه الحقاً في الشكل 11.10. 

شـــكل 1.10: عناصر ومصطلحات بعدية 

ويوضح الشكل 2.10 أبعاد رأس السهم، طوله L يساوي 3 ملم بينما عرضه أو ارتفاعه عند القاعدة  H يساوي    
 .HB أو H 1.5~1 ملم. ويستعمل لرسم وكتابة السهم قلم غامق من نوع

2.10: قواعد وضع األبعاد 
يمكن االستناد عند وضع األبعاد على الرسم الهندسي إلى قواعد معينة تحدد الهدف منها. وتبعاً لذلك، نستطيع تمييز 

شـــكل 2.10: السهم وأبعادهمجموعيتن من األبعاد:
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أوالً: أبعاٌد وفقاً لمتطلبات القياس 
أبعاٌد تستند إلى اإلمكانية المتوفرة ألجهزة القياس االعتيادية في ورشة العمل كالمسطرة والورنية- كاليبر vernier والمايكرومتر ومحددات القياس األخرى، شكل 3.10. 
فمثالً، قياس البعد 18، كعمق توسعة فتحة الثقب يتحدد بإدخال مسطرة القياس إلى تجويف الفتحة دون القدرة على قياس عمق رأس المخروط المجوف، إذ من الصعوبة 
قياس هذا األخير. لذلك، اعتبرنا القياس 23.7735 خاطئ مهما كانت الدقة المستخدمة. كما يمكن اعتبار قياس عمق توسعة الفتحة لألسفل، القياس 16 مثاالً آخر على 
القياس الصحيح لعمق الفتحات الخاصة. يجب العلم هنا أن أن قياس العمق المتبقي من الفتحة بعيد توسعتها 20 خاطئ ألننا ال نستطيع التحكم في استعمال مسطرة القياس 

عندئٍذ. أنظر أيضاً كيف أننا ال نستطيع التحكم بمرونة في قياس المسافة 24 للقطعة الكروية بينما يتم لنا ذلك لقياس االرتفاع 22.6 ملم. 

شـــكل 3.10: أبعاٌد وفقاً لمتطلبات القياس 
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شكل 4.10: أبعاٌد وفقاً لمتطلبات اإلنتاج

ثانياً: أبعاٌد وفقاً لمتطلبات اإلنتاج 
ومطابق  مباشر  بشكل  الورشة  في  الميكانيكية  القطعة  إلنتاج  األسهل  السبيل  إلى  تستند  أبعاٌد 
لمراحل اإلنتاج، شكل 4.10. فلحفِر ثقٍب في القطعة على اليمين، رسم 1، نحتاج إلى معرفة 
تموضع مركز الدائرة B بالنسبة إلى النقطة O والذي يتحدد بالبعدين 18، 12. وتالياً نحتاج 
إلى قطر الِمثْقَب المبين بالرمز n16 لتحديد قطر الفتحة. أما بالنسبة للفتحة المربعة، رسم 2، 

.o12 (أي 9 و 6) ثم طول ضلع المربع المبين ضمن رمزه A فيلزمنا إحداثيات الزاوية

3.10: قواعُد أساسية لوضع األبعاد 

إن وضع األبعاد على الرسم الهندسي يلغي ضرورة القياس بالمسطرة أو أية أداة أخرى. وبالعادة 
يلتزم الرسام بوحداٍت قياسيٍة واحدة، كأن تكون المتر أو اإلنش أو حتى الملم. ويستخدم في هذا 
الكتاب المتر كوْحَدة أساسية من النظام الدولي للَوَحَدات بجزئه األلفي- الملم. أذا كان الرسام أو 
المصمم يستخدم أكثر من نظام وحدات في رسوماته وتصميماته، عندئذ ينصح بإضافة كلمة 
متري عند استخدامه للنظام الدولي للَوَحَدات بجزئه األلفي- الملم. وعلى ذلك، فعند إضافة األبعاد 
إلى الرسم الهندسي يلتزم الرسام ببعض القواعد المحددة التي تضفي جماالً واتساقاً مع الشكل 

شـــكل 5.10: ترتيب خطوط االمتداد واألبعاد بدون تقاطع بين بعضها البعض

العام للرسم. 

ترتيب خطوط األبعاد بحيث تقرأ من األسفل و/أو من يمين الشكل . 1
المرسوم. تكتب قيم األبعاد فوق الخط أو على مقعد أفقي فوق الخط. 

أنظر هنا جميع األشكال الواردة في هذه الوحدة.

ترتيب خطوط األبعاد بحيث ال تتقاطع مع بعضها البعض أبداً. كما . 2
ال يفضل تقاطع حتى خطوط االمتداد ال مع بعضها البعض وال مع 
الشكل  تشكل حواف  أن  يفضل  ال  أخيراً،  المرسوم.  الشكل  حواف 

المرسوم خطوط امتداد أو حتى خطوط أبعاد، شكل 5.10.
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شـــكل 6.10: ترتيب خطوط األبعاد كمجموعة متسلسلة طولياً 

ترتيب خطوط األبعاد كمجموعة متسلسلة طولياً، شكل 6.10. . 3
ترتيب خطوط األبعاد كمجموعة متسلسلة على التوازي بالنسبة إلى إطار إسناد واحد أو أكثر من اليمين ومن اليسار، شكل 7.10. . 4

شـــكل 7.10: ترتيب خطوط االمتداد واألبعاد في مجموعاٍت  متسلسلة بالتوازي بالنسبة إلى إطاري اسناد

ترتيب األبعاد القطرية كمجموعة . 5
متسلسلة بالتوازي من الجهتين، أو 
من جهة واحدة لألشكال المتماثلة، 
حول  ومتسلسلة  متذبذبة  أو 

المحور، شكل 8.10. 
إلى . 6 استناداً  األبعاد  وضع  تجنب 

(المتقطعة)،  المخفية  الخطوط 
الرسم  ذلك  من  بدالً  واستخدم 

القطاعي، شكل 9.10. 
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فإننا نعكس . 7 أقل،  أو  ملم   6 الفعلي  كأن يكون طوله  البعد قصيراً،  فيها خط  يكون  التي  الحاالت  وفي 
ملم   6 يساوي  مجموع طولهما  ألن  حيزهما،  خارج  السهمين  نرسم  أننا  أي  للداخل،  السهمين  رأسي 
 .10.10 الشكل  وأسفل  يمين  على   6 البعدين  أنظر  الكتابة،  لحيز  إغالقاً  يشكل  مما  ذلك  من  أقل  أو 
واألمر  معكوسين.  سهمين  مع  صحيحاً  نعتبره  بينما  خاطئاً  األسهم  فوق  البعد  وضع  نعتبر  حيث 
داخل حيزه مع سهمين  عندما يكتب  ذاته يتكرر عند كتابة األبعاد 3، 4، 5، 6 و 7 فنعتبره صحيحاً 
البعد  قيمة  بوضع  نلتزم  فإننا  ذلك  من  وأكبر  ملم   8 البعد  قيمة  كان  إذا  ذلك.  غير  وخاطئاً  للداخل 
خاطئة  رأسياً   4x45o المقطوعة  الحافة  أبعاد  كتابة  نعتبر  أخيراً،  للخارج.  سهمين  مع  حيزه  ضمن 
البعد  كتبت على خط  والتي  األفقية  األبعاد  من حيزها، على عكس  أصغر  ُحٍشرت ضمن حيز  النها 
إشارة  بارفاق  المكررة  األبعاد  تعريف  يمكن  أنه  إلى  االنتباه  يجب  فنعتبرها صحيحة.  حيزها  خارج 
نستبدلهما  إذ  واألسفل.  األعلى  في  المقطوعتين  الحافتين  في  الحال  هو  المكرركما  العدد  مع  الضرب 
صحيحة. األبعاد  بقية  بينما  الخطأ  بإشارة  عليها  المؤشر  الخاطئة  األبعاد  أنظر   .2x4x45o ونكتب 

شـــكل 8.10:
ترتيب األبعاد القطرية 
كمجموعات متسلسلة 

بالتوازي من الجهتين  أو 
من جهة واحدة أو متذبذبة  

حول المحور 

شـــكل 9.10: 
تجنب وضع األبعاد للخطوط المتقطعة، 

يفضل أوالً وضعها على القطاعات المظللة.

شـــكل 10.10: البعد والسهمان داخل أو خارج حيز خطي االمتداد                       
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يمكن قص األجسام وتبعاً لذلك تظهر األبعاد بقيمها األصلية. أنظر الذراع SHAFT، شكل 11.10، حيث استعيض عن طوله الهائل بالقص . 8
فاقتطع جزء متكافئ منه. الحقاً، أرفقت قيم األبعاد األساسية بطولها األصلي دون األخذ باالعتبار نتائج قطعها. 

شـــكل 11.10: 
قطع الجسم بالعرض لجزء أو أجزاء متكافئة منه.

 شـــكل 12.10: استخدام النقطة لألبعاد القصيرة المتكررة

يمكن كتابة األبعاد القصيرة والمتكررة مرة واحدة مع تكرار استخدام النقطة بديالً لألسهم، شكل 12.10.  . 9

حجم كتابة األبعاد والرموز واإلشارات والمصطلحات المرفقة ثابت وهي 3 ملم. كما أن قيم األبعاد ال تتغير مع تعديل مقياس . 10
الرسم، شكل 13.10. أنظر كيف أن قيم األبعاد تبقى ثابتة بينما تتغير المسافة التي تعرفها. لذلك يتعدل تموضع األبعاد وفقاً لتغير 

مقياس الرسم.  
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4.10: أبعاد األشكال الهندسية المختلفة والمتكررة

أبعاد االسطوانات والفتحات والثقوب 
تميز أبعاد أقطار األسطوانات والفتحات والثقوب بالرمز n الذي يشير إلى القطر. أما األقواس الدائرية واألركان الدورانية الخارجية والداخلية فيشار إليها بداللة أنصاف 
أقطارها والرمز R بالتحديد، شكل 14.10. لذلك، يعرف قطرا االسطوانة الخارجي وتجويفها بالرمزين والمقدارين n32 و n24. يمكن أيضاً أن نعرف أنصاف أقطار 
األركان الدورانية الخارجية بـ 4xR. أما بعد الدائرة على المسقط األمامي (في الوسط) بـ R16 فهو خاطئ كلياً. إن اإلشارة إلى قطر االسطوانة بالرمز R خاطئ تماًم كما 

هي اإلشارة إلى بعد القوس الدائري بالرمز n أيضاً.  

من جهة أخرى، أبعاد الفتحة المخوشة مخروطياً على يسار المسقط األمامي تطلب اقتطاع جزء من هذا المسقط حول الفتحة ونقله إلى الجانب مكبراً بمقياس رسم 3:1 (أي 
تكبيرلثالثة أضعاف) مع بيان تفاصيله الداخلية كقطاع موضعي مع األبعاد الكاملة. يجب العلم أن أبعاد الفتحة المخوشة وامثالها سنستعرضه في الجزء األخير من هذا الباب، 

األشكال 26.10 – 28.10.  

تميز الفتحات والثقوب، شكل 15.10، بالعادة ضمن مسقطين اثنين، أحدهما يمكن أن يكون قطاعياً، رسم 1. هنا عرفنا عمق الثقب 24 ملم ضمن القطاع األمامي. في الوسط 
ظهرت الفتحة في القطاع المرسوم نافذة. تسمى الفتحة الثالثة (أي الدائرتين) على اليمين بـ الفتحة المخوشة اسطوانياً والتي هي عبارة عن فتحة، ثقبت أوالً بريشة، قطرها 
18 ملم ثم الحقاً وسع مدخلها أسطوانياً بريشة أخرى، قطرها 32 ملم ولعمق 10 ملم. إذا أردنا تعريف أبعاد هذه الفتحة المخوشة أسطوانياً يلزمنا ثالثة أبعاد منفصلة هي: 

n32  ،n18 و 10 ملم.   

شـــكل 13.10: األبعاد تبقى ثابتة القيمة حتى لو تغير مقياس الرسم
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شـــكل 14.10 : أبعاد األجسام االسطوانية والفتحات والثقوب 

الرسم 2 
يمكن تعريف أبعاد الفتحات الثالثة كامالً دون وجود القطاع أو حتى المسقط الثاني. هنا نستند إلى اإلشارات والرموز الهندسية التي ترفق إلى الرسم.  

نعرف أبعاد الفتحة األولى على اليسار أي الثقب بالقطر مضافاً له العمق وليشكال المجموع الرمزي 
n11 x24 

والذي سنقرأه كما يلي: الثقب الذي قطره 11 ذو عمق 24 ملم. 
نعرف أبعاد الفتحة في الوسط بإضافة كلمة نافذة Hole. تكتب

  n18 HOLE نافذة 
حيث تقراً كما يلي: الفتحة التي قطرها 18 فتحة نافذة. 

أما األبعاد الثالثة  n18 ،n32  و 10ملم للفتخة المخوشة أسطوانياً فنربطها معاً لتشكل المجموع الرمزي التالي: 
n18 vn32 x 10
والتي تقراً كما يلي: الفتحة التي قطرها 18 وسعت أسطوانياً إلى فتحة قطرها 32 وبعمق 10 ملم. 
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شـــكل 15.10: أبعاد الفتحات والثقوب وتموضعها

أبعاد األقواس   

تعرف أبعاد األقواس الدائرية في المسقط الذي يظهر فيه الشكل الحقيقي للقوس. عندئذ يرسم خط البعد بزاويٍة تميل عن 
األفقي بمقدار 45o أوالً ثم تالياً بالزوايا 30o أو 60o وأخيراً بمضاعفات الزاوية 15o لألشعة المنطلقة  من نفس المركز، 
بحيث ينطلق السهم من (أو يمر امتداده في) مركز القوس. وتبعاً لذلك، تكتب قيمة البعد إما أفقية على خط أفقي أو مائلة مع 
خط البعد، شكل 16.10، لكن بشرط واحد أن يكون البعد خارج حدود الرسم. وعليه، فأغلب األبعاد المرسومة صحيحة 

شـــكل 16.10: أبعاد األقواس ما لم تكن مكتوبة  داخل حيز الرسم.
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ويحدد مركز القوس كتقاطع خطين مركزيين أو بإشارة تصالب + أو x لزيادة توضيح ودقة الرسم. وفي األقواس الكبيرة التي مركزها خارج نطاق لوحة الرسم أو بعيداً 
عن القوس، كأن يتداخل مع مسقٍط آخر في الرسم، ينقل المركز إلى مكاٍن آخر مع بيان خط نصف القطر منكسراً، شكل 17.10. 

أبعاد المنحنيات
إذا كان المنحنى مكوناً من عدة أقواس دائرية ومتتالية، فإن أبعاده 
تعرف بواسطة أنصاف األقطار، شكل 18.10. أما إذا كان المنحنى 
غير تقليدي فيتم تعريف أبعاده بداللة إحداثيات أفقية ورأسية لنقاط 

حركته عن نقطة مرجعية كنقطة البداية مثالً، شكل 19.10.

شـكل 17.10: أبعاد األقواس الكبيرة

 شـــكل 19.10: أبعاد المنحنى من نقاٍط محددة عليه          شــــكل 18.10: أبعاد األقواس الدائرية المتتالية  
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أبعاد الزوايا 
يعبر عن وحدات الزوايا بالدرجات [o] والدقائق [ ’ ] والثواني [ ’‘ ]، بدون وضع أي فاصلة أو َشْرَطٍة بينهم. وخطُّ البعد للزوايا هو قوٌس من دائرة، مركزه 
منطبٌق على رأس الزاوية. وتكتب قيم الزوايا فوق القوس أو داخله أفقياً. الشكل 20.10 يمثل عينة نحاس لفحص اختبار الصالدة بعد قّصِ جزٍء منشوريٍ 
منها. فاألبعاد المعرفة للشكل على اليمين تعتبر كاملةً. إذا استخدمنا القياس الّزاوّي، أي البعد ‘26o34 إلى الشكل نفسه فإننا نستطيع أن نلغى أحد القياسين 

الطوليين 10 أو 30 كما في الرسم على اليسار. 

شـــكل 20.10: قياس الزاوية

أبعاد زوايا األركان الدورانية 
التقاطع  نقطة  من  قياساً  األبعاد  وضع  يتم  الدورانية  األركان  ذات  األشكال  وفي 
المفترضة للشكل كما لو كان بدون تلك األركان الدورانية، مضافاً له أبعاد األقواس، 

شكل 21.10.

أبعاد األشكال الهندسية المتكررة، شكل 22.10
تميز مجموعة الفتحات المتكافئة حجماً والمتكررة في المسقط الواحد أو حتى في الرسم 
 5xn10 المجسم بقطر فتحٍة واحدة مضروباً في عدد الفتحات. لذلك، وضع األبعاد
على الشكل في اليمين مرفقاً إلحدى الدوائر يعني وجود خمس فتحاٍت متكافئٍة، قطر 
كٍل منها يبلغ 10 ملم، وهي موزعة وفقاً لألبعاد المرفقة. كما أن ثالثة أركان دورانية 
األركان  أحد  على   3XR12 األبعاد  وضع  تتطلب  ملم   12 منها  كل  قطر  متكافئة، 

الدورانية في الشكل ذاته. 

في الجزء الثاني على اليسار وفي األعلى نجد أن 19 فتحة متشابهة، قطر كل منها 
10 ملم تتوزع أفقياً بانتظام ضمن قطعة ميكانيكية طويلة نسبية، بحيث ان المسافة بين 

12 ملم. وحتى نتخلص من طول هذه القطعة لعدم سهولة  كل فتحتين متتاليتين هي 
رسمها بحجم واضح ضمن حيز صغير قطعناها وأظهرنا جزًء من األشكال الهندسية 
المتمائلة (الدوائر) على يسار القطعة ثم ألغينا بقية األشكال مستثنين الدائرة األخيرة. 
وآخر  أول  بين  للمسافة  الكلية  األبعاد  نجمل  ثم  واحدة  لفتحة  الرئيسية  األبعاد  نرسم 
فتحة كحاصل ضرب 18x12=216. أي أن المسافة بين مركزي الفتحتين األولى 
واألخيرة يساوي 216 مضيفين لذلك تسعة عشر فتحة، أي 19xn10. نكتب البعد 
216 ثم نكسر خط البعد لتمييز وبيان القطع في القطعة. كما يتكرر األمر نفسه عند 
التوزيع القطبي للدوائر ضمن مدى زاوي محدد. وفي جميع الحاالت نستخدم إشارة 

شـــكل 21.10: قياس أبعاد زوايا األركان الدورانية الضرب x لبيان التكرار لألشكال الهندسية المتماثلة.  
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شـــكل 22.10: أبعاد الفتحات والثقوب الكثيرة العدد والمتكررة 
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Dimensioning Tapers أبعاد المستدقات المخروطية
يمكن وصف المستدقات المخروطية بعدة طرق. شكل 23.10. رسم 1 يبين أن أبعاد 
المستدق المخروطي تستكمل بالقطرين Ø40 و Ø20، مضافاً إليهما ارتفاع أو طول 
المستدق 50. رسم 2 يبين طريقة أخرى إلكمال أبعاد المستدق بإعطاء مقدار الميل 
عن األفقي. فمثالً الميل z 1:5 تعني أن خمس َوَحَدات أفقيٍة تكتسب (أي ترتفع) 
َوْحَدة رأسية واحدة. كما يمكن استخدام زاوية الرأس بدالً من القطر األصغر، رسم 3.

5.10 إضافة المالحظات مع خطوط اإلشارة 
وأخيراً، يمكننا استخدام خط اإلشارة مع معلومات مختصرة لتوضيح بعض التفاصيل 

شـــكل 23.10 : أبعاد المستدقات المخروطية اإلضافية والتي ليس من السهولة وضعها دائماً مع األبعاد على لوحة الرسم.  
فاألبعاد المتكررة كاألركان الدورانية، الخارجية والداخلية تكتب ضمن مالحظة نصية وترفق في مكان مميز بالقرب 

من الرسم. 
هناك تفاصيل داخلية يجب ان ترفق إلى الرسم كمالحظات مع خطوط إشارة. مثالً 

التجويف الداخلي UNDERCUT 2.4xn10، شكل 24.10، يعني أن قطر التجويف n10 بينما عرضه 2.4 ملم. 

الرقبة بقطر n18 وبعرض 3 ملم. 
السطحي  التجويف  عمق  أن  فنجد  اليسار،  في  أما 
ارفاقها  أن عدم  إال  كتابة  للرسم  أرفقت  وإن   x1.2
في  المتوفرة  اإلمكانيات  يتبع  ذلك  ألن  األفضل  لهو 

مرحلة التصنيع.
يجب اإلنتباه إلى أن بعض األبعاد خاطئة أو على األقل 
األبعاد  هذه  كل  الشكل.  إلى  إضافتها  من  جدوى  ال 

المنفردة تستبدل بمالحظات ترفق للشكل.   

شـــكل 24.10: إضافة المالحظات منفصلة أو مع خطوط اإلشارة
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شـــكل 25.10: األبعاد الكفافية، صحيحة على اليمين وخاطئة على اليسار

Dimensioning Contours (المحيطية) األبعاد الكفافية
ترسم المساقط لوصف أشكال القسمات المختلفة للجسم، بينما تحدد األبعاد أحجام وتموضع تلك القسمات بشكل دقيق. لذلك، توضع األبعاد 
على المساقط حيثما تبرز األشكال بأوضح صورة، شكل 25.10. يتبين من الرسم على اليمين أن تموضع الفتحات يظهر جلياً حيثما 
تبرز تلك الفتحات دائرية. فاألبعاد، الطول 64 ملم والعمق 34 ملم في المسقط العلوي وكذلك االرتفاع 40 ملم في المسقط الجانبي تحدد 
ُدها البعدان 32 و 40 في المسقط  العلوي.  تموضع (مراكز) الفتحات المذكورة. كما ينطبق الشيء نفسه على الحافة المقطوعة، فيَُحّدِ
وأخيراً، نقيس سمك بعض األجزاء كاألبعاد 20 و38 في المسقط األمامي. ويمكن مقارنة هذا التوزيع الصحيح لألبعاد، الرسم على 

اليمين، مع توزيع آخر فيه بعض األخطاء، الرسم على اليسار. 
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6.10: أبعاد الفتحات الخاصة، األشكال 26.10 - 28.10
تشمل جميع أنواع الفتحات التي يتم ثقبها داخل القطع الميكانيكية المختلفة. من أهمها:

الثقب: هو الفتحة الناتجة من استخدام ريشة مثقب Drill لثقب قطعة ميكانيكية إلى عمق معين، الثقب يكون اسطوانياًَ وبارتفاع أقل من ارتفاع القطعة الميكانيكية بينما تكون نهايته مخروطية 
مكافئاً لرأس ريشة المثقب مخروطية. 

الفتحة األسطوانية: الفتحة الناتجة من استخدام مثقب عادي ليتم ثقب القطعة الميكانيكية من أحد طرفيها لطرفها اآلخر بحيث يجري توسعة هذه الفتحة الحقاً وبشكل طفيف بمثقب خاص. 
الفتحة المخوشة اسطوانياً: فتحة، ثقبت أوالً بريشة صغيرة ثم وسع مدخلها أسطوانياً بريشة أخرى أكبر من األولى ولعمق معين.  

الفتحة المخوشة مخروطياً: فتحة، ثقبت أوالً بريشة صغيرة ثم وسع مدخلها مخروطياً بريشة أخرى أكبر من األولى.  
الفتحة المخوشة سطحياً: فتحة، ثقبت أوالً بريشة صغيرة ثم وسع مدخلها أسطوانياً بريشة أخرى أكبر من األولى إلى ارتفاع صغير ال يتجاوز 3 ملم كحد أقصى.               

شـكل 26.10: الثقب والفتحة داخل القطعة الميكانيكية، األبعاد الصحيحة هي األبعاد 
المرفقة على المسقط العلوي. أبعاد القطاع أبعاد إضافية ال ضرورة لها. الشكل على 
اليمين يمثل القطعة الميكانيكية بعيد قطعها بمستوى قطع رأسي من المنتصف، حيث 

يظهر الثقب والفتحة في المجسم المقطوع.

شـكل 27.10: فتحتان مخوشتان أسطوانياً ومخروطياً داخل القطعة الميكانيكية. األبعاد الصحيحة هي األبعاد 
المرفقة على المسقط العلوي، بينما األبعاد المرفقة على المسقط األمامي فهي أبعاد إضافية ال ضرورة لها. 

الشكل على اليمين يمثل القطعة الميكانيكية بعيد قطعها بمستوى قطع رأسي من المنتصف، حيث تظهر الفتحتان.

تنبيه: يمكن االستنتاج أن المسقط العلوي هو المسقط الضروري لتعريف أبعاد الفتحات 
      الخاصة وأن ال ضرورة لوجود المسقط األمامي أو حتى القطاع األمامي وال إلى أبعادهما.
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شـكل 28.10: فتحة مخوشة سطحياً داخل القطعة الميكانيكية. األبعاد الصحيحة هي 
                  األبعاد المرفقة على المسقط العلوي بينما األبعاد على المسقط األمامي 

                  فهي أبعاد إضافية ال ضرورة لها. الشكل على اليمين يمثل القطعة 
                  الميكانيكية بعيد قطعها بمستوى قطع رأسي من المنتصف، حيث تظهر 

                  الفتحة المخوشة سطحياً في المجسم المقطوع.

7.10: الرموز المستخدمة في األبعاد

شكل 29.10: الرموز المستخدمة في األبعاد
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8.10: قواعد وتعليمات ضرورية عند وضع األبعاد
يمكن إجمال قواعد وتعليمات ضرورية لكل ممارس للرسم الهندسي والميكانيكي حال وضعه األبعاد. من أهمها   

اكتب األبعاد بحيث تقرأ من أسفل الورقة أو من يمينها أو من كليهما.. 1
أكتب األبعاد بالتتالي بالنسبة للجسم، البعد األصغر 10 ملم بعيداً عن حافة الجسم، ثم البعد الثاني 8 ملم عن البعد األول، وهكذا دواليك. لذلك، يكون البعد األكبر أبعدها عن . 2

الجسم ويكون البعد األصغر أقربها إلى الجسم. 
يفصل خط االمتداد عن حافة الجسم فراغ، مقداره 1 ملم. . 3
يزيد طول خط االمتداد عن خط البعد بمقدار 1 ملم .  . 4
أكتب األبعاد على المسقط األكثر توضيحاً للشكل العام للجسم، ووزعها على المساقط قدر اإلمكان. . 5
تجنب وضع األبعاد على األجزاء المخفية والخطوط المتقطعة في المسقط. . 6
ال تكرر األبعاد، حتى ضمنياً. . 7
ال يجوز استخدام حافة الجسم كخط امتداد وال كخط بعد. . 8
ال يفضل تقاطع خطوط االمتداد، بينما ال يجوز تقاطع خطوط األبعاد.  . 9

يمكن استخدام امتداد خط محوري كخط امتداد لبعٍد معين. . 10
يفضل استخدام خطوط اإلشارة بزاوية ميل عن األفقي 45o ثم 30o أو 60o فقط. . 11
تكتب المالحظات واإلشارات مختصرةً وواضحةً وبشكٍل أفقي. . 12
تكتب رموز القطر ونصف القطر والمربع قبل قيمة البعد. . 13
تنطلق خطوط األبعاد الدائرية واألقواس من (نحو) مركزها حصرياً.   . 14
تكتب األبعاد دون ذكر وحدة القياس كالملم مثالً.. 15
تكون األسهم دائماً باتجاه الخارج إال في الحاالت التي تكون فيها القيمة الحقيقية للبعد أقل أو تساوي مجموع طول السهمين. . 16
تكتب األبعاد والرموز والمالحظات والمصطلحات بقلم H أو HB و بخط رفيع. . 17
يكون حجم الكتابة لألبعاد والرموز والمالحظات والمصطلحات 3 ملم، بينما يتراوح حجم كتابة قيم التفاوت من 1.5 – 2 ملم.. 18
تكتب األبعاد بقيمها الحقيقية حتى لو تم الرسم بمقياس رسم مغاير.. 19

9.10: تـمـاريـــن محلولة 

يهدف هذا النوع من التمارين المحلولة إلى وصف الجسم بداللة أبعاده بشكٍل كامل ضمن مساقطه المتعامدة. لذلك، يرسم الجسم ثالثي األبعاد والمرسوم على األغلب أيزومترياً 
بعدة مساقط (أقل عدٍد ممكن) وتوضع األبعاد عليها، آخذين بعين االعتبار مقياس الرسم وحجم لوحة الرسم، وقبل هذا وذاك المعرفة بأطوال وقياسات األجزاء وتناسب بعضها 
مع بعض. ومن الطبيعي أن إضافة األبعاد إلى المسقط تتطلب استخدام المقسم و/ أو أية أداة هندسية أخرى للقياس. وأسهل طريقة لذلك، أن تقاس األبعاد بمسطرة القياس 
المدرجة وبمقياس رسٍم محدد، ثم تنقل إلى لوحة الرسم والمساقط بطولها الحقيقي فقط. سنقوم قبيل البدء بحل التمارين والمسائل باستعراض أربعة تمارين محلولة كتطبيق 

مباشر على وضع األبعاد على المساقط:
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تـمـريـن  محلول 1.10: 
حدد األبعاد الصحيحة واألبعاد الخاطئة للشكل التالي المكون من ثالثة مساقط، في األسفل على اليمين. 

الـحـل على اليسار وفي الصفحة التالية على اليمين

نقوم بشطب ومحو األبعاد المتكررة في المساقط للمسافات المحددة. فنشطب البعد 12 في المسقط العلوي ونبقيه في األمامي. نكرر هذه الخطوة للبعد 24 فنشطبه في األمامي 
ونبقيه في المسقط الجانبي. األبعاد الباقية ناتجة من المرونة والسهولة في القياس باأدوات القياس كالكاليبر مثالً. البعد 66 نشطبه من المسقط الجانبي (أو حتى نبقيه) بهدف 
توزيع عدد األبعاد على المساقط الثالثة بالتساوي. البعد 24 في المسقط العلوي شطب ألنه يكمل البعد 36 في المسقط، حيث مجموعهما يساوي 60 والموجود في المسقط 

العلوي بينما شطبنا هذا األخير من المسقط الجانبي للتكرار.     
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تمرين محلول 1.10
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تمرين محلول 1.10: الحل النهائي 
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تمرين محلول 2.10  
حدد األبعاد الصحيحة واألبعاد الخاطئة للشكل التالي المكون 

من مسقطين اثنين. الشكل على اليسار في األعلى

الـحــل: 
نقوم بشطب ومحو األبعاد المتكررة في المسقطين للمسافات 
الجانبي ألنه مكرر  البعد 30 في المسقط  المحددة. فنشطب 
ضمنياً. كما نشطب البعدين 24 و 66 من المسقط األمامي 
اليسار  على  الشكل  الجانبي،  المسقط  على  مكررين  ألنهما 

في األسفل.

نعيد ترتيب األبعاد المتبقية فنحصل على الشكل في األسفل 
مباشرة. 

تـمـريـن محلول 2.10: الحل النهائي   

تـمـريـن محلول 2.10: التمرين    

تـمـريـن محلول 2.10: األبعاد الخاطئة مؤشر عليها    
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تـمرين محلول 3.10
المطلوب رسم وتعريف األبعاد للمسقطين األمامي والعلوي في الشكل التالي: 

تـمـريـن محلول 3.10: المطلوب رسم وتعريف األبعاد للمسقط األمامي والعلوي 
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أوالً:
إلى  بالنسبة  الدائرية  أو زواياها  الفتحات  وإحداثيات مراكز  والزوايا  أبعاد الحواف  نحدد 

مرجع ثابت في المسقط. 

نحدد بعدي زاوية الفتحة المستطيلة، أي 9 و 20 في المسقط العلوي. البعد 9 عن الحافة 
الجانبية اليسرى كمرجع ثابت في المسقط/القطعة، بينما البعد 20 عن الحافة الخلفية كمرجع 

ثابت في المسقط/ القطعة. 

نحدد البعد األفقي 10 لزاوية الفتحة المستطيلة في المسقط األمامي عن الحافة الجانبية اليمنى 
كمرجع ثابت في المسقط/ القطعة. 

نحدد للسطح المائل في المسقط األمامي البعدين الرأسيين 16 و 57 عن القاعدة كمرجع 
ثابت في المسقط/ القطعة. 

نحدد البعد الرأسي 24 لزاوية الفتحة المستطيلة في المسقط األمامي عن القاعدة. 

نحدد لمركز الفتحة الدائرية في المسقط األمامي البعدان 80 عن الحافة الجانبية و 50 عن 
القاعدة. 

نحدد في المسقط العلوي البعد 16 كسمك القطعة الخلفية. 

نحدد للخماسي (غير المنتظم) في المسقط العلوي األبعاد 38، 112 و 46. 

تـمـريـن محلول 3.10: تحديد أبعاد الحواف والزوايا وأبعاد مراكز الفتحات بالنسبة إلى مرجع ثابت في المسقط 
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ثانياً: نحدد أبعاد الفتحات، أقطارها، عرضها وارتفاعها أو حتى عمقها.

نحدد بعدي الفتحة المستطيلة الرأسية في المسقط العلوي، أي 36 و 48.

نحدد بعدي الفتحة المستطيلة األفقية في المسقط األمامي، أي 24 و 32. 

 .n25 نحدد بعد قطر الدائرة في المسقط األمامي، أي

تمرين محلول 3.10: تحديد أبعاد الفتحات كعرضها وارتفاعها أو حتى قطرها 
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ثالثاً: نكمل رسم أبعاد المساقط الرئيسية كالطول/ العرض واالرتفاع وعمقها.  

نحدد العرض الكلي (عمق) للقطعة الميكانيكية في المسقط العلوي، أي 76.

نحدد االرتفاع الكلي للقطعة الميكانيكية في المسقط األمامي، أي 67. 

نحدد الطول الكلي للقطعة الميكانيكية في المسقط األمامي، أي 170. 

تمرين محلول 3.10: إكمال رسم األبعاد الرئيسية في المساقط  
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تمرين محلول 4.10: 
أرسم وعرف األبعاد الكاملة للمسقطين المبينين في الشكل التالي:  

الـحـل

أضيفت بعض األبعاد األساسية بما فيها القطر األصغر للفتحة المخوشة (الموسعة) n44  والقطر األكبر n58. أنظر الشكل في الوسط.  

تم تعديل البعدين n44  و n58  كقطرين للفتحة المخوشة اسطوانياً رابطين بعضهما مع بعض ومع عمق التوسعة 50، الشكل على اليسار.

أضيفت األبعاد األساسية للمسقطين كاالرتفاع 60 وعرض السداسي 90، الشكل على اليسار.

تمرين محلول 4.10 : الـحـلتمرين محلول 4.10 
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10.10 : تـمـاريـــن الـبـاب العاشر  

تمرين 1.10
أبعاد المسقطين. حدد  وردت سبعة أخطاء على األقل ضمن 
األبعاد  تصبح  بحيث  األقل  على  يدوياً  وعدلها  األخطاء  هذه 

صحيحة. 

تـمـريـن 1.10
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تـمـريـن  2.10 – 8.10
بمقياس رسم مناسب ارسم األشكال التالية ثم أضف األبعاد الضرورية والكافية لها. 


