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الباب الخامس عشر: اإلفراد الھندسي 

بعد دراستك لھذا الباب ستكون قادرًا على
ادراك مفھوم اإلفراد الھندسي. • 
ادراك مفھوم خط الثني، خط األساس، وتسلسل عملیة اإلفراد الھندسي.  • 
ادراك خصائص اإلفراد الموازي واإلفراد القطري واإلفراد القائم على التثلیث.• 
تحدید الشكل الھندسي المستوي والحقیقي إلفراد السطح.• 
التعرف على أشكال االفراد الھندسي كإفراد المكعب، الموشور، الھرم، المخروط، االسطوانة والكرة وغیرھم.• 
التعرف على األشكال األخرى لإلفراد الھندسي كقطع الوصالت بین مقطعین مختلفین أو األكواع أو رباعي األوجھ.• 
ادراك مفھوم قص الشكل الھندسي إلفراد السطح من صفیحة قیاسیة وثني أسطحھ ولحامھ وبناؤه. • 
تقدیر أبعاد الصفیحة المعدنیة القیاسیة أو لوح الصاج المستخدم وتقلیل الفاقد منھما إلى أقل ما یمكن.• 
حل مسائل وتمارین بشكل كامل ومسھب.• 
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1.15: مقدمة
إفراد السلك غیر المستقیم ھو تسویتھ السلك وتصحیحھ لجعلھ مستقیمًا. إفراد السلك المربع ھو 
السلك الخطي المستقیم الناشئ من تسویة ھذا السلك والذي طولھ یكافئ أربعة أضعاف طول ضلع 
المربع. أما إفراد السلك الذي یأخذ شكًال سباعیًا منتظمًا فھو السلك الخطي المستقیم والمكافئ لـ 7 
أضعاف طول ضلع المسبع. وعلى المنوال نفسھ، إفراد السلك الدائري ھو السلك الخطي المستقیم 

الناشئ من تسویة مساره الدائري والذي طولھ مكافئ لحاصل ضرب π في قطر الدائرة.

إفراد السطح ھو إزاحة السطح المالصق لمستوى ما وفرده أي إلصاقھ على مستوى أفقي، أي 
نسخھ ھناك بأبعاده الحقیقیة والكاملة. ھنا یعتبر السطح مستٍو بالكامل ومفرد، إذ لیس بھ ال ثنیات 
وال نتوءات وال یحوي أي لفات أیضًا. إذا كان السطح أسطوانیًا أو دائریًا عندئذ یأخذ مفھوم اإلفراد 
انطباقھ  باإلمكان  المنتظمة حتى یصبح  ثنیاتھ  الدائري، فتلغى  أو  السطح األسطواني  تسویة ھذا 

كامًال على مستوى أفقي أي أن سطح األسطوانة أصبح مستویًا بالكامل. 

وبشكٍل عام، إفراد السطح ھو اإلنشاء الھندسي المكون من عدة أسطح تتشكل بمجملھا في مستوى 
واحد، غیر منثنیة وغیر منحنیة ومترابطة مع بعضھا البعض بخطوط وھمیة تشكل خطوط الثني 
فإنك ستحصل على  البعض  بعضھا  ثنیت وطویت على  ما  إذا  المتتالیة  األسطح  وااللتواء. ھذه 

الشكل النھائي المطلوب. 

یستخدم اإلفراد الھندسي في الصناعات المختلفة لمجاري التدفئة والتبرید والتھویة وفي صناعة 
الطیران والسیارات والثالجات وغیرھم. إن إدراك مفاھیم االفراد الھندسي للسطوح مفید جدا في 
صناعة الصفائح المعدنیة، والتي تعتبر أساسیة لصناعة خزانات المیاه، تنكات الزیت، الصواني، 
علب المعلبات ومشتقاتھا، الدالء، القوادیس والقباب وما إلى ذلك. یمكن تخیل عملیة تصنیع خزان 
المیاه االسطواني والمفتوح من جھة كعملیة تجمیع للوحي صاج أحدھما مستطیل ثني بالتتالي وتم 
طویھ لیصبح أسطوانة مفتوحة ثم تالیًا الصقت إلیھ القطعة الثانیة القاعدة الدائریة حیث تم طرقھما 
ولحمھما مع بعض. الثالجة المنزلیة تعتبر نموذجًا آخر على استخدام الصفائح المعدنیة. إذ تصنع 
وتصمم كل سطوحھا من ألواح صاج محددة السماكة ثم الحقا تتشكل وفقًا لتصمیمھا النھائي. كما 
یضاف إلى جسم الثالجة الباب الذي یقطع ویطوى من لوح صاج آخر لیكتمل التصمیم النھائي 
للثالجة. من جھة أخرى، یمكن اعتبار خیاطة المالبس مثال آخر على االفراد الھندسي إذ یقوم 
المصمم بتصمیم القمیص مثًال على قطعة القماش ثم یقوم الخیاط بقصھا وخیاطتھا الحقًا لتأخذ 

شكل 1.15: كانات حدید التسلیح ،المشابك الورقیة وعالقات المالبس الشكل الصحیح للقمیص. 

الفاقد  من  األدنى  الحد  ذلك  یتطلب  بما  األقل  التكلفة  باالعتبار  التصمیم  یأخذ  أن  یجب  أخیرًا 
والمواد المستخدمة. ومع ھذا، تضاف زیادات محددة على الحواف واألسطح والمتقابلة لربطھما 
مع بعض باللحام أو البرشمة أو حتى الدرز–الكبس لألطراف. وبالعادة یكون مستوى أو خط 

الوصل بین األطراف أقل ما یمكن كناحیة اقتصادیة أو من حیث المعالجة والمعاملة. 

2.15: إفراد كانات التسلیح والمشابك الورقیة
الكانة سلك فوالذي ملتف على بعضھ جزئیًا لیشكل أكثر من دورة وأقل من دورتین بحیث أن 
نھایة السلك ترتبط مع بدایتھ. یمكن أن تتخذ الكانة الشكل المربع أو المستطیل وحتى الدائري. 
التسلیح  حدید  وتثبیت  لمسك  واألبنیة  الخرسانیة  للمنشآت  التسلیح  حدید  في  الكانات  تستعمل 
مجموعة  لیربط  ومتنوعة  مختلفة  أشكال  یتخذ  مرن  سلك  فھو  الورقي  المشبك  أما  الرئیسي. 

أوراق مع بعض، شكل 1.15. 
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تمرین محلول 31.15 - 15
إفراد الكانات المربعة والمستطیلة والدائریة

الحالة األولى: الكانة المربعة، شكل 2.15 على الیمین  
بالجمع الیدوي أو باستخدام الحاسبة العادیة نجد أن طول السلك یساوي مجموع أطوال قطع وأجزاء السلك الملتف: 
40+51+50+50+40  =  231 mm

كیف نستخدم أوتوكاد للحل؟ شكل 3.15، على الیمین 
انقر مزدوجًا على السلك في الحالة األولى (یرسم الشكل باألمر Polyline أو یستخدم األمر Pe لربط القطع 

الخطیة كخط متعدد) یظھرصندوق الحوار ”خصائص“  وضمنھ

شكل 2.15: الكانات المربعة والمستطیلة 

شكل 3.15: خصائص الكائنات (الكانة المربعة) في أوتوكاد
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 Length = 231.0000 
الحالة الثانیة: 

الكانة المستطیلة مع تدویر الزوایا، شكل 2.15، على الیسار.    
باستخدام الحاسبة العادیة نجد أن طول السلك یساوي مجموع أطوال قطع وأجزاء السلك الملتف:

(48.280- 2x7) + ( 79.217 - 6.512 - 7 ) + (48.280 - 2x 6.512 ) + 
(80.217 - 6.512 - 7) + (36.521 - 12) +  7× π + 6.512× π  = 268.92 mm.

كیف نستخدم أوتوكاد للحل؟
استخدم األمر List ثم انقر السلك الكانة على الیسار (یرسم الشكل باألمر Polyline أو یستخدم األمر 

Pe لربط القطع الخطیة كخط متعدد) یظھر كما یلي. 
length   268.9162

تمرین محلول 2.15
ما طول القوس، شكل 4.15؟

یدویًا یحسب طول القوس = axR حیث R نصف قطر القوس بینما a فھي الزاویة المحصورة والتي تقاس 
 .Radian بالدائریة

إذن، طول القوس  یساوي تقریبًا =  56.55 ملم

كیف نستخدم أوتوكاد للحل؟
انقر مزدوجًا على السلك القوسي یظھر كما یلي، شكل 4.15. 

شكل 4.15: سلك قوسي وحساب طولھ في أوتوكاد
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كیف نستخدم أوتوكاد لقیاس طول قوس الدائرة الكاملة؟
بالنقر نقرًا مزدوجا على قوس السلك الدائري، یظھر قیمتھ من صندوق الحوار ”الخصائص“. ھناك تقرأ طول القوس ومساحة الدائرة ومواصفات ھندسیة أخرى. وكمثال 

n64 قطرھا. وحسابیًا للدائرة التي قطرھا D نصف قطرھا و R حیث أن pxD 2  أوxpxR طول قوس مجیط الدائرة یساوي
pxD  = px64  =  2xpxR = 2xpx32  = 201.1 mm

السؤال ھنا ھل طول قوس الدائرة المحسوب (أي 201.1 ملم) دقیق وإلى أي حد؟ الجواب دقیق بدقة 0.1. 
ماذا لو أردنا رسم خط مستقیم طولھ یكافئ طول محیط الدائرة بالضبط ال زیادة وال نقصان في أوتوكاد؟ 

الجواب نستخدم لیسب LISP (لغة في أوتوكاد تنفذ كأمر) معین لقیاس الطول المطلوب ھكذا: 
Command: Line  
LINE Specify first point: نختار نقطة على الشاشة     
Specify next point or [Undo]: >>Enter new value for ORTHOMODE <0>: نتجھ للیمین أو ألي اتجاه  
Resuming LINE command.
Specify next point or [Undo]: 

ھنا نكتب اللیسب المحدد، انتبھ للفراغ بین المكونات والقوسین  
                                : (*  PI  64)  
                                         201.062

علل ما الفائدة من استخدام ھذا اللیسب (PI  64 *) مقارنة بالقیمة الحسابیة الواردة أعاله؟ 

3.15 : افراد السطح:
یمكن تمییز ثالثة أنواع من اإلفراد في الحیاة العملیة:

االفراد الموازي:
إذا كانت القطع المطلوب إفراد سطوحھا الداخلیة تتشكل من سطوح موازیة لخط المحور المركزي في القطعة فإننا ندعوه باإلفراد الموازي. الموشور بجمیع أشكالھ 

واألسطوانة ھما التطبیقان المباشران على ھذا النوع من اإلفراد.
االفراد القطري:

إذا كانت القطع المطلوب إفراد سطوحھا الداخلیة تتشكل من سطوح تلتقى في نقطة واحدة ھي الرأس وسطوحھا تمیل على خط المحور المركزي في القطعة فإننا ندعوه 
باإلفراد القطري. األھرام والمخاریط بجمیع أشكالھم ھم تطبیقات مباشر على ھذا النوع من اإلفراد.

االفراد القائم على التثلیث:
اإلفراد القائم على تقسیم السطوح الناتجة إلى مثلثات معروفة األبعاد بشكل كامل بحیث یمكن نقلھا كاملة ومتتالیة لتشكل إفراد السطح. ھنا، تتشكل القطع المطلوب إفراد 

أوجھھا الداخلیة من سطوح ال ھي بالموازیة لخط المحور المركزي في القطعة وال تلتقى في نقطة الرأس. تعتبر قطع الوصل بین مقطعین مختلفین حتى في الحجم كما ھو 
الحال في الوصلة بین مقطعین مربعین مع دوران أو بین مقطعین دائریین وما شابھھما أمثلة تطبیقیة مباشرة على ھذا النوع من اإلفراد. 
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4.15: أمثلة على االفراد الموازي:5 - 15
تمرین محلول 5.15: إفراد الموشور القائم، حیث أن القاعدة مربعة، شكل 5.15_1

لدینا موشور مفتوح من األعلى واألسفل. یتمثل ھندسیًا كمتوازي مستطیالت، قاعدتھ مربعة 50×50 وارتفاعھ 75 ملم. الموشور مصنوع من الصاج الرقیق. ما أبعاد 
قطعة الصاج المطلوبة لقص وتصمیم ھذا الموشور؟ 

الجواب: 
المسقطان األمامي واألفقي مرسومان في الزاویة األولى. وھما یمثالن ھندسیًا موشورًا رأسیًا (أربعة ألواح مستطیلة ومتكافئة من الصاج، كل لوح عرضھ 50 وارتفاعھ 75 

ملم وبدون غطائین للقاعدتین المربعتین). أنظر المجسم المرافق على الیمین. 

كیف نرسم إفراد السطح الذي یمثل محیط الموشور الداخلي؟ الرسم یعني بیان وتحدید أبعاد ھذه السطوح األربعة. أما التصمیم فیشمل تحدید أبعاد لوح الصاج المستخدم 
لتنفیذ وانتاج ھذا الموشور ثم الحقًا قصھ وفقًا لألبعاد المطلوبة. لوح الصاج ھو لوح قیاسي یتم شراؤه من السوق.

نحدد زوایا القاعدة في المسقط األفقي بالنقاط  a، b، وd، شكل 5.15_2، وباالتجاه الموجب أي عكس عقارب الساعة.
نرسم خطًا أفقیًا نسمیھ خط األساس بجانب المسقط األمامي ومع مستوى خط القاعدة فیھ، من b حتى A وأكثر في أقصى الیمین.

نحدد أول نقطة على الخط األفقي A (من a على المسقط األفقي).
 .B في المسقط األفقي ونرسم بھ قوسًا آخر یقطع خط األساس فنحصل على النقطة ab بالفرجار قوسًا دائریًا، مقداره 50 ملم مكافئًا لضلع المربع A نقیس من

نكرر خطوة رسم القوس مرات ثالث فنحصل على النقاط D ، C و A في أقصى الیمین. 

شكل 5.15_2: إفراد الموشور القائم والمنتظم بالخطوط اإلنشائیة      شكل 5.15_1: الموشور القائم والمنتظم                                
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15 - 6 .A وأخیرًا من D ،C ،B ،A نرسم أعمدة من النقاط المرسومة على الخط األفقي: من

  .g و f نرسم خطًا أفقیًا من سطح الموشور العلوي في المسقط األمامي من النقاط
نعلم على حدود المستطیل المفرد بالخط الغامق. أما الخطوط الداخلیة فنرسمھا خطوطًا إنشائیة وھمیة تمثل خطوط الثني بین سطحین متتالین. 

نكمل رسم اإلفراد لھذا الموشور بتعریف أبعاد السطح–المستطیل كامًال فنضیف األبعاد إلى السطح المفرد، شكل 5.15_2. 

كیف نستخدم أوتوكاد للحل؟
ننقل األبعاد كدوائر من المسقط األفقي للخط األساس A-A. نرسم دائرة نصف قطرھا ab في المسقط األفقي ثم نكرر رسم الدائرة ذاتھا من A على خط األساس فنحصل على 
النقطة B. ثم تكرارًا حتى نحصل على النقطة األخیرة A في الیسار (یمكن عمل ذلك برسم دائرة نصف قطرھا 50 من النقاط المحددة على اعتبار أن أبعاد القاعدة معروفة). 

 .A وأخیرًا من D من ،C من ،B من ،A ونرسم أعمدة من النقاط المرسومة على الخط األفقي: من .g و f نرسم خطًا أفقیًا من سطح الموشور العلوي من النقاط
نعلم على حدود المستطیل المفرد بالخط المرئي، طبقة 1. أما الخطوط الداخلیة فنرسمھا خطوطًا إنشائیة تمثل خطوط الثني بین سطحین متتالین، طبقة 4. 

نجمل رسم اإلفراد لھذا الموشور بإضافة األبعاد إلى السطح المفرد المستطیل. 

شكل  5.15_3: اإلفراد الكامل لاللموشور المنتظم مع القاعدتین 

إذا ما رغبنا بتصمیم وقطع لوح الصاج ألسطح الموشور المنتظم الداخلیة، شكل 5.15 
المفرد والحقًا سیثنى  منھا اللوح  سیقطع  والتي  المشریھ  أبعاد قطعة الصاج  فعلینا تحدید 
لیكون كما في الشكل أعاله على الیسار. إفراد القطعة المستنتج یلزمنا االستناد إلى صفیحة 
مستطیلة من الصاج أقل طول ممكن لھا ھو 200 ملم بینما ال یزید ارتفاعھا عن 75 ملم. 
ھذه األبعاد تتحدد من وجھة نظر إقتصادیة بحتة. ھذا اللوح من الصاج 200x75 نستطیع 
ثنیھ لیكون الشكل على الیسار. ومن أجل إلصاق الحافتین األولى واألخیرة (تسمى ھذه 
العملیة لحام الصاج) یتطلب منا عند التصمیم وبعید قصھا من اللوح األساس أن نزید طول 
القطعة األساس بمقدار معین عن الحد 200 ملم، لنقل 2 ملم على إحدى الحافتین لیتم لحامھا 

مع الحافة األخرى.  

شكل 5.15_3: إفراد الموشور المنتظم مع القاعدتین 
حتى اآلن لم نأخذ بالحسبان ال القاعدة وال الغطاء العلوي عند إفراد االسطح الداخلیة 

للموشور ألننا افترضنا أنھ مفتوح من الجھتین. إذا افترضنا العكس أي أن الموشور مغلق 
من الجھتین فإننا نضیف القاعدتین إلى إفراد السطح الناتج. أنظر شكل  5.15_3. 
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تمرین محلول 6.15: إفراد الموشور القائم والمقطوع بشكٍل مائل، شكل 6.15_7.1 - 15
یقوم إفراد ھذا الموشور على معرفة عرض كل قطعة من قطعھ األربعة وارتفاعھا. 

ھكذا تجمع القطع األربعة بالتسلسل لتشكل لوحًا مستطیًال من الصاج طولھ محیط القاعدة ألـ 200 ملم بینما یتراوح ارتفاعھ من 
18 ملم كأقل قیمة إلى 75 ملم كأكبر قیمة. 

نكرر جمیع الخطوات السابقة الخاصة بإفراد الموشور القائم والمنتظم، القاعدة مربعة. 
نضیف خطًا أفقیًا من النقطة a,b لیحدد ارتفاعھما. 

أخیرًا، نعلم على حدود الموشور بالخط الغامق. ونجمل رسم اإلفراد لھذا الموشور المائل، شكل 6.15_2 على الیسار.

إذا افترضنا أن الموشور مغلق من الجھتین فإننا نضیف القاعدتین إلى إفراد السطح الناتج، شكل 6.15_2 على الیمین.

شكل  6.15_1: الموشور القائم والمقطوع بشكٍل مائل 

شكل 6.15_2: إفراد الموشور القائم والمقطوع بشكٍل مائل، في الوسط بدون القاعدتین وعلى الیمین یشملھما 
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تمرین 7.15: إفراد األسطوانة الدائریة والقائمة، شكل 7.15. 8 - 15

یقوم إفراد األسطوانة على تحدید محیطھا كخط أفقي (أو عمودي على الخط المحوري) ثم نقل االرتفاع رأسیًا (أو 
بموازاة الخط المحوري). 

نرسم خطًا أفقیًا بجانب المسقط األمامي مع مستوى خط القاعدة فیھ. حیث یتحدد محیط األسطوانة كحاصل ضرب 
النسبة التقریبیة في القطر. 

 .(* PI 50)  كما ورد سابقًا، حیث أن طول المحیط Lisp في أوتوكاد یتم ذلك بعالقة لیسب
نرسم الخط المكافئ للمحیط أفقیًا ونرسم علیھ مستطیًال بارتفاع األسطوانة أي 75 ملم. 

في األسفل یظھر إفراد األسطوانة الكلي على الیمین، بینما یظھر على الیسار إفراد نصف األسطوانة والذي یفضل 
اعتماده عند التماثل. وفي الحاتین تظھر األبعاد مرفقة إلفراد القطعة.  

تمرین محلول 8.15: إفراد األسطوانة الدائریة القائمة والمقطوعة بشكٍل مائل، شكل 8.15.
أوتوكاد  

في أقصى الیسار المسقطان األمامي في األعلى واألفقي في األسفل.
نقسم محیط الدائرة في المسقط األفقي إلى 12 قسمًا متساویَا. استخدم األمر األوتوكادي Polar Array لشعاع من 

مركز الدائرة. ونسم النقاط على محیط الدائرة بدًء من 1، 2، 3، ....حتى 12. 
نسقط النقطة 1 في المسقط األفقي على المسقط األمامي فیتشكل خط ارتفاع لھذه النقطة كاقل ارتفاع ممكن. 

شكل 7.15_1: األسطوانة الدائریة والقائمة. 

شكل 7.15_2: األسطوانة الدائریة والقائمة. 

النقاط  ارتفاعات  الخطوة األخیرة لتحدید  نكرر 
األمامي.  المسقط  على  و7   6  ،5  ،4  ،3  ،2
لوجود الدائرة والتماثل بالتحدید ال یوجد أي داٍع 
في   1 و   ،12  ،11  ،10  ،9  ،8 النقاط  إلسقاط 

جزء الدائرة الخلفي. 
المسقط  یمین  إلى  األفقي  األساس  خط  نرسم 

األمامي مع مستوى خط القاعدة فیھ.  
نحدد ألول نقطة على الخط األفقي إلفراد السطح 
الرقم 1 ثم نقیس من ھناك طول الدائرة كحاصل 
نستخدم  أي  التقریبیة،  النسبة  في   50 ضرب 
اللیسب لطول المحیط (PI 50 *) فنحصل على 
تقریبي،  بعد  على  الیمین  أقصى  في   1 النقطة 

مقداره 157.08وحدة. 
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15 - 9

نقسم الخط المحیط 1-1 والناتج من استخدام اللسب الوارد أعاله إلى 12 قسمًا متساویًا ولیكافئ عدد أقسام 
محیط الدائرة. نستخدم لذلك األمر األوتوكادي Divide للطول 1-1 فقط. فنحصل على التقسیمات األساسیة 

1، 2، 3، ....12 و 1 في الجھة األخرى.
نرسم خطوط أفقیة من النقاط 1، 2، 3، .....12 في المسقط األمامي لتلتقي مع الخطوط الرأسیة من التقسیمات الرأسیة للخط 1-1. فنحصل على النقاط 1، 2، 3، 4، 5 في 

الجھة الیسرى والنقاط 9، 10، 11، 12، و 1 في الجھة الیمنى. 
 c ،b ،a ھنا، یبقى جزء في اإلفراد ناتج من أن القطع المائل لألسطوانة یقطع سطحھا العلوي ولیس محیطھا. ھذا القطع في السطح یظھر في المسقط األمامي بالخط األفقي

 .abc كما یظھر في المسقط األفقي بالقطعة الدائریة/القوسیة
یتم إفراد ھذه القطعة الدائریة بمعرفة الزاویة المركزیة التي یصنعھا مع المركز الدائري. إذا افترضنا أن الزاویة المركزیة التي یصنعھا ھذا القوس a-b-c ھي 100 درجة 

بما یعادل 1.75 دائریة (Radians)، فإن طول ھذا القوس 1.75× 25 = 42.5 ملم حیث 25 ھو نصف قطر األسطوانة. من القیاس األخیر ستظھر المسافة 42.5 ملم 
كمسافة أفقیة وفي أعلى نقطة ممكنة حول خط المحور الوسطي. 

شكل 8.15. إفراد األسطوانة الدائریة القائمة والمقطوعة بشكٍل مائل
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كیف یتم حساب طول القوس في أوتوكاد؟ شكل 8.15 في األعلى10 - 15

ننسخ القوس abc وننظفھ من الخطوط الزائدة وننقره مزدوجًا فیتحدد طولھ 
بالتمام والكمال 43.9254 ملم. 

نرسم نصف دائرة مركزھا منتصف ضلع المستطیل األصلي، أي النقطة 
العلویة 7 بالضبط، بینما قطرھا یكافئ طول القوس الوارد أعاله بالتمام 

والكمال، أي أن القطر = 43.9254 ملم.
من تقاطع القوس مع الخط األفقي نحصل على النقطتین A و B في األعلى.

شكل 9.15: إفراد المخروط القائم والمقطوع الرأس والمنتظم 

 Sp نرسم باستخدام طبقة الخط المرئي األمر رسم الخط الشریحي
المنحنى 1، 2، 3، 4، 5 وحتى A في الجھة الیسرى.

نكرر الخطوة األخیرة برسم الخط الشریحي 1، 12، 11، 10، 9، 
8، وحتى B في الجھة الیمنى.

نضیف األبعاد إلى إفراد األسطوانة المائلة.

5.15: أمثلة على االفراد القطري 
لقد ورد أعاله أن اإلفراد القطري یتشكل من جمع سطوح تلتقي 

جمیعھا في نقطة واحدة ھي الرأس. وقد حددنا أن األھرام 
والمخاریط بجمیع أشكالھم ھي تطبیقان مباشرة على ھذا النوع من 

اإلفراد. سنستعرض تالیًا مثاالن تقلیدیان على ھذا النمط من اإلفراد: 
تمرین محلول 9.15  

كیف یتم إفراد المخروط القائم، المقطوع الرأس والمنتظم، شكل 9.15. السؤال والحل ضمن إسقاط الزاویة الثالثة ( النظام  األمریكي)

الـحـل:
یمثل إفراد المخروط قطاعًا دائریًا، نصف قطره یساوي راسم المخروط، وطول قوسھ یكافئ قوس الدائرة. كیف نستطیع عمل ذلك ھندسیًا وكیف یساعدنا أوتوكاد 

في تنفیذه بشكٍل سلس ومباشر. ھذا ما سنفعلھ ألفراد المخروط القائم والمقطوع بمستوى مواٍز للقاعدة.
نرسم قوسًا دائریًا من النقطة V، نصف قطره یكافئ راسم المخروط، R173.322. طول القوس أي طول. 

نستخدم األمر تطویل أو مط Lengthen لتعدیل طول القوس إلى الطول الذي یكافئ محیط دائرة القاعدة n91 بالضبط. 
Command: LENGTHEN
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:Total 
Specify total length or [Angle] <16>:285.885 
Select an object to change or [Undo]: انقر القوس

فنجد أن  محیط دائرة القاعدة n91 یساوي 285.885. 
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تمرین محلول 9.15 

إفراد الھرم القائم والمقطوع بشكٍل مائل، شكل 11.15.
الشكل األول في أقصى الیسار ھو المعطى األساس حیث أن المطلوب وقبل إفراد 
السداسي  الشكل  أو  األفقي  المسقط  في  القطع  خطوط  تحدید  المقطوع  الھرم  ھذا 

للسطح العلوي –غطاء الرأس. 

الـحــل: 

 – األشعة  نسقط خطوط  الرأس  غطاء  العلوي –  للسطح  السداسي  الشكل  لتحدید 
الرواسم من V إلى النقاط 1، 2، .......5 وفي المسقطین فنحصل على شكل سداسي  
متماثل من األمام والخلف لكنھ بالمجمل غیر منتظم، المسقطان في الرسم الثاني 

من الیسار. 

ومساحات  أبعاد  عرفنا  إذا  الرأس  المقطوع  للھرم  الداخلیة  األسطح  إفراد  یتم 
 V بالرأس  مثلثات متساویة مشتركة  الداخلیة ھي  واجھاتھ  لھ.  المشكلة  الواجھات 
وملتفة على بعضھا بحیث یشترك الواحد مع التالي في حافة واحدة. كل واحد من 
ھذه المثلثات ھو مثلث متساوي الساقین، ساقھ یساوي راسم الھرم بینما طول قاعدتھ 
یكافئ ضلع قاعدة المسدس المنتظم. بتسلسل بسیط یقوم على قیاس أبعاد ھذا المثلث 
المتساوي الساقین ونسخھا إلى یمین المسقط األمامي ثم تكرار العملیة بنسخ مثلثین 
آخرین بجانب المثلث األول نكون قد وصلنا إلى نصف الحل. لنتتبع التسلسل التالي: 

وألن المخروط ناقص الرأس بشكل منتظم نرسم دائرة أخرى من المركز V، نصف قطرھا یكافئ الراسم الصغیر R102.666 فیقطع من القطاع الكبیر قطاعًا صغیرًا. 
ننظف باألمر Trim الزیادات على الشكل ونضیف األبعاد المطلوبة على الشكل الھندسي إلفراد المخروط القائم والمقطوع الرأس بشكل منتظم. 

6.15: قیاس الطول الحقیقي لخط معین أو حافة بواسطة التدویر  
لتنخیل الخط المستقیم والفراغي VA، A نقطة على سطح أفقي بینما V نقطة أخرى أعلى السطح والذي نرغب بإیجاد طولھ الحقیقي TL. حتى نعمل ذلك نسقط النقطة V على 

القاعدة (أي القاعدة التي فیھا النقطة A) فنحصل على النقطة O. ندور الخط VA حول المحور الراسي VO فتؤول حركة النقطة A على القاعدة األفقیة إلى النقطة 
Ar(Ar = Arevolution)). اآلن، الخط VAr أصبح خطًا أمامیًا. أي أن الخط VAr وھو المكافئ للخط VA ینطبق على المستوى الذي فیھ كًال من النقطتین V و O بمعنى آخر 
أصبح المستوى األمامي والرأسي المكون من النقاط الثالثة V ، O و Ar ھو مستوى أمامي (أو مواز لمستوى أمامي) وبالتالي فكل خط فیھ ھو خط بطولھ الحقیقي. إذا مثلت 
ھذه العملیة في المساقط على الیسار أصبح لدینا vo محورًا للدوران. وعندما تدور النقطة a في مسار دائري حول النقطة o حتى تصل إلى الموقع aH یصبح الخط vaH خطًا 
أفقیًا موازیًا لخط الثني الوھمي بین المسقطین العلوي/األفقي واألمامي. مسقط النقطة aH في المسقط العلوي/األفقي على المسقط األمامي تظھر في النقطة aF  والتي منھا 

یظھر الخط vaF في المسقط األمامي بالطول الحقیقي للخط المستقیم VA في الفراغ على الیمین أو على المسقط في الیسار .

شكل 10.15: استخدام التدویر لقیاس ورسم الطول الحقیقي لخط معین أو حافة  
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الشكل في الوسط (الثالث)12 - 15

نحدد النقطة V كنقطة أساس لمسقط اإلفراد. 
نرسم دائرة مركزھا V ونصف قطرھا راسم الھرم R80.056 فنحصل على القوس S-1. نرسم 
 V12 دائرة جدیدة، نصف قطرھا 28 مكافئًا لضلع قاعدة المسدس فنحصل على النقطة 2. المثلث
التالي. لذلك، نكرر رسم الدائرة التي نصف قطرھا 28 فنحصل  ھو المثلث المطلوب للتكرار 
على النقطتین 3 و 4. وتكون تبعًا لذلك المثلثات V12، V23، V34 متكافئة، وكل منھا مثلث 

متساوي الساقین كما ورد أعاله. 

الشكل قبل األخیر (الثاني من الیمین)
نقتطع من كل مثلث متساوي الساقین مثلثًا آخر. لتحدید القطع من كل ساق من سیقان المثلثات 

الثالثة المتتالیة نتتبع الخطوات التالیة: 

شكل 11.15: إفراد الھرم القائم والمقطوع بشكٍل مائل

الطول الحقیقي للخط ’V1 یظھر على المسقط األمامي بالمسافة بین النقطتین، V و ’1 على الراسم 
الرئیسي V1. النقطة ’1 تنطبق على النقطة العلویة 1. ھذا الطول مقداره  54.282. لذلك ومن 
أجل الدقة النھائیة نرسم دائرة مركزھا V على المسقط، نصف قطرھا ’V1 ثم نكرر رسم الدائرة 
من النقطة V على الیمین وبنفس نصف القطر. ینتج دائرة أخرى نقضم الجزء األكبر من محیطھا 

  .R54.282 بعده غیر الدقیق ،V1’ فیتبقى جزًء قوسیًا یقطع الخط
نكررالخطوة األخیرة ثالث مرات أخرى، لرسم وتحدید تقاطعات السطح المائل مع أسطح الھرم 

.V4’ ثم على الراسم األخیر V3’ ثم على الراسم V2’ المائلة. فینتج عندنا أقواس على الراسم

الشكل األخیر في أقصى الیمین 
 .V4 نعلم بالخط المرئي 1 على الخطوط المطلوبة. نستخدم الخط المحوري لخط التماثل

نضیف األبعاد الضروریة والكاملة إلفراد السطح. 
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7.15: أمثلة على إفراد التثلیث13 - 15
إفراد قائم على تقسیم سطوح القطعة الھندسیة الخارجیة إلى سطوح محددة بالكامل باألبعاد. ھذه 

السطوح تتشكل على األغلب من مثلثات متتالیة محددة األبعاد ویمكن رسمھا وتمثیلھا ھندسیًا. 
تمرین محلول 10.15 

كیف یتم إفراد قطعة الوصل من مربع إلى مربع أكبر مع دوران، شكل 12.15 .
الــحــل

الشكل متماثل أفقیًا ورأسیًا. لذلك، سنعمل على إفراد ربع ھذه القطعة فقط. والحقًا نستخدام 
التماثل واألمر األوتوكادي إنعكاس Mirror بالتحدید إلكمال الشكل.

شكل 12.15: إفراد التثلیث، كل مثلث یشترك مع آخر بجانبھ في ضلع واحد

یعني ذلك أن مسقطھ األمامي a  - 1 بطولھ الحقیقي. 
لذلك، نرسم الخط األفقي A- B للیسار بطول نصف ضلع القاعدة، أي 100. ثم نرسم علیھ العمود 

A – 1 بالطول الحقیقي من المسقط األمامي. 
الربط بین النقطتین B – 1 یعطي المثلث B – A –1 كمساحة حقیقیة. نكمل ......

الخط 1- 2 في المسقط األفقي (السفلي) ھو بطولھ الحقیقي ألن مسقطھ األمامي أفقیًا وھو حافة. 
ألن السطح 1-2-3-4 في المسقط األفقي ھي المساحة الحقیقیة. لذلك، نرسم دائرة من النقطة 1 

على الیمین نسخًا ألخرى رسمناھا في األصل بین النقطتین 1 و 2 على المسقط. 
نكرر رسم دائرة أخرى بطول B-1، كقوس على اإلفراد فنحصل على النقطة 2 وبالتالي المثلث 

 .B-1-2
 .c حتى ،b ، a نرقم القاعدة (فقط ربعھا) بدًء من

ونرقم السطح العلوي 1، 2، ......الخ.
الخط a – 1 في المسقط األفقي (السفلي) أفقي. أي 
یوازي خط الثني (الخط الفاصل) بین المسقطین. 
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طول A-B یساوي C-B، لذلك نرسم دائرة مركزھا B ونصف قطرھا A-B ثم دائرة أخرى 14 - 15

 .C على اإلفراد فنحصل على النقطة A-1 من النقطة 2 نصف قطرھا الطول
 .A-B-C-2-1 إذن، حصلنا على ربع مساحة اإلفراد

استخدم أمر أوتوكاد إنعكاس Mirror حول الخط المحوري لرسم الجزء المماثل. ثم كرره مرة 
أخرى نحصل على إفراد القطعة الكامل عل الیمین. 

8.15: اإلفراد الموازي والقطري. 
إفراد قائم على الجمع بین النمطین الموازي كاألسطوانات والقطري كالمخاریط. یظھر ھذا 

النمط في قطع الوصل التحویلیة من أسطوانة إلى مخروط كالمحاقن. شكل 13.15.
في الشكل 13.15 قطعة الوصل التحویلیة مكونة من أسطوانة ومخروط ناقص. كالھما منتظم 
وقائم. إفراد األسطوانة یتم برسم خط األساس كمحیط لدائرتھا، حیث مقداره 201.062 كنتیجة 

استخدام اللیسب (PI 64 *) في أوتوكاد لنصف المحیط. أنظر شكل 7.15. لذلك، یظھر لنا 

الشكالن 14.15: إفراد قطعة وصل بین أسطوانتین بینھما مخروط مائل الشكالن 13.15 إفراد قطعة وصل بین أسطوانتین منتظمنتین بینھما مخروط 

المستطیل 201.062x75 في األسفل كنتیجة إلفراد نصف األسطوانة التي قطرھا 128. 
نكمل في األعلى إفراد نصف المخروط. محیط األسطوانة یكافئ محیط قاعدة المخروط الناقص 
بینما قاعدة المخروط العلویة فمكافئة للقیمة 125.664 كنتیجة الستخدام اللیسب (PI 40 *). ھنا 

یظھر شبھ منحرف مشابھ لإلفراد الناتج في الشكل 9.15 تقریبًا. 

في الشكل 14.15 قطعة الوصل التحویلیة مكونة من أسطوانتین بینھما مخروط ناقص. إفراد 
األسطوانتین یشابھ إلى حد بعید اإلفراد في الشكل 7.15 مع تعدیل بسیط أن منحنیا األسطوانتین 

كنھایات المخروط الناقص یظھران كاملین. 

ھنا أیضًا استخدمنا اللیسبین (PI 64 *) و (PI 22.5 *) في أوتوكاد لنجد أن إفراد المحیط  یكافئ 
201.062 في األسفل و 70.686 في األعلى.  

نكمل إفراد نصف المخروط الناقص بتوصیل أشعة من التقسیمات المحددة.



اإلفراد الھندسي 

9.15 : تمارین الباب الخامس عشر    15 - 15

بفضل لحل ھذه التمارین معرفة الترابط بین اشكال األسئلة، مما 
یتطلب التسلسل في حلھا. 

تمرین 1.15 
األمامي  للمسقطین  وفقًا  التالیة  للقطع  الداخلیة  السطوح  أفرد 

والعلوي المعطیین لكل قطعة.

تحل مسائل تمرین 1.15 بدًء من التمرین األول ثم الثاني فالثالث. 
وھكذا أیضًا تحل التمارین 4، 5 حتى نصل إلى الرقم 9. 

السؤالین  أما  منفرد  كسؤال   10 الرقم  یحل  األخیر  الجزء  في 
األخیرین فیحالن مع بعض.

تـمـریـن 1.15  
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تـمـریـن 2.15:  
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تـمـریـن 3.15:  
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تمرین 4.15 18 - 15

أفرد السطوح الداخلیة للقطع التالیة وفقًا للمسقطین األمامي والعلوي المعطیین لكل قطعة.

تـمـریـن 4.15


