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  الـبـاب السادس
  الرسم القطاعي

، ظهـرت  نحتاج بعض الوقت إلى توضيح بعض األجزاء الداخلية في الجسم المرسوم بمساقط متعامدٍة وبخطوٍط مخفيـةٍ               
كما بقيت األجـزاء    . أو توضيح تلك األجزاء بشكل كامل     /ولم تستطع المساقط المتعامدة األساسية زيادة و      . بشكٍل متداخٍل ومضلِّل  

إذ ساهمت كثرة هذه الخطوط وتشابكها في عدم النجـاح    .  والممثلة بخطوط متقطعة غير واضحة المعالم أو حتى غامضة         المخفية
  . والمقدرة على تخيل الجزء واألجزاء المحددة

. محدٍد يقطع ذلك الجزء أو بعض األجزاء المخفية       ) مستوى(إن أفضل طريقة لحل تلك اإلشكاالت يتمثل في تخيل مسقط           
ذلك بتصوِر عملية نَشِْر القطعة المراد توضيح بعض أجزائها الداخلية بمنشاٍر ليشكل مستوى النشر الناتج مـستوى القطـع                   ويتم  

cutting plane .فترضنا إزالة جزء القطعـة القريـب مـن    اوإذا . ين نتخيلهما منفصلينأهذا المستوى سيقسم القطعة إلى جز
نحصل على المـسقط القطـاعي   فإننا على مستوى القطع الوارد أعاله     المرئية   المتبقي   الجزءحواف وتفاصيل   المشاهد ثم رسمنا    

sectional  view أو بشكل مختصر القطاع  للقطعةsection .  

لذلك، فأسلوب قطِع الجسم أو القطعة أسلوب وهمي، نتخيله لرسم جزٍء أو أجزاٍء بعينها لم تـستطع المـساقط المتعامـدة      
فالمـسقط القطـاعي األمـامي      . كما أن رسم القطاع المعين يلغي ضرورة وجود المسقط األساسي نفـسه           . لةتوضيحها بدقٍة كام  

sectional frontal  view يحل محل المسقط األمامي FV والمسقط القطاعي الجانبي sectional side view  يحل محـل 
يرسم كل جزء مقطوع ضمن المسقط      تقليدية  قط ال االمسرسم  القطاعي عن   لرسم  ولتمييز ا . وهلم جرا ....... SVالمسقط الجانبي   

محاذية  في أحد المساقط األساسية الcutting  lineلقطع ل خٍطإضافة القطاعي برسم كما يميز ال. القطاعي بخطوط مظللٍة ومائلة
 .1.6 شكل ، ممثالً لمستوى القطاع الوارد أعاله القطاعي المعنيلمسقطل

  

 
 

  مميزات المسقط القطاعي الهندسية: 1.6شـــكل 

TV 

 الجزء المھمل

 المسقط القطاعي األمامي

 اتجاه النظر للجزء الباقي

 مستوى القطع أو خط القطع

Sectional Front 

SF 

 المسقط العلوي 
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وعندما يطلب رسم مسقط قطاعي لجسم ما فإن جزء الجسم القريب من المشاهد يقطع ويزال بعيداً، ثم ينظر إلى الجـزء                  
 أما بـاقي    .ولألجسام المتماثلة يكون مستوى القطع منطبقاً على أحد مستويات التماثل         . بقي بشكٍل عمودي على مستوى القطع     المت

  . األجسام فتميز مستويات القطع بخطوطها، وعندئذ توسم بحروف
هذه الخطوط تُرسـم مائلـةً   . 2Hاللون، ترسم بقلٍم مبري بشكٍل جيد من نوع صلب باهتة خطوط التظليل خطوطٌ شعريةٌ    

ينتهي التظليل بخطـوٍط متـصلٍة      و.  مليمترات بين كل خطين متتاليين     5 -2، وبمسافة   تجاه األفقي  مع اال  135o أو   o 45بزاوية  
كما يتم تظليل قطعتين مقطوعتين ومتـداخلتين بخطـوط   . تمثل في الجسم المقطوع حواف القطع وحواف الجزء الباقي من الجسم 

  . وفي حالة أكثر من قطعتين مقطوعتين فإننا نظلل كل قطعٍة بميٍل يختلف قليالً عن ميل القطعة التالية. مائلة ومتعامدة تقريباً

  يلتزم الرسام بقواعد وأسٍس عند الرسم القطاعي وهي تختلف من نظاٍم آلخر، من أشهرها 

المخفيـة  والـسطوح    الخارجية خلفَ مستوى القطع بخطوٍط متصلٍة وال تمثل الحواف           والسطوحتمثل الحواف المرئية     -1
    .املبخطوط متقطعة ضمن القطاع الك

 .  المرئية فقطهاير المقطوعة بحواففي الجسم، بينما تمثل باقي األجزاء غتمثل المساحات المظللة األجزاء التي قطعت  -2

 .يمثل الخط المركزي في المسقط القطاعي حيثما يكون منطبقاً على مستوى القطع -3

محاذية للمسقط القطاعي المعني ممـثالً لمـستوى القطـاع    في أحد المساقط األساسية ال القطع  يميز مستوى القطع بخط    -4
 .الوارد أعاله

عند اسـتخدام مـستوى   فالصندوق المجوف بفتحة رأسية أسطوانية .  يوضح الفرق ما بين قطع الجسم وعدمه2.6الشكل  
الجـزء  (تظهر الواجهة األمامية الجديدة للـصندوق  القطع هذا وعلى مستوى   .يظهر كقسمين منفصلين من المنتصف    قطع رأسي   

الجـزء  ومن الطبيعي أن نكمل رسم بقية أجزاء         .منتظمح المقطوع بتظليل    مطبوعة عليه حيث مثل السط    ) الخلفي أو المتبقي منه   
األجـزاء  وبيـان   لكن فُضل رسم األجزاء المرئية فقط واستثني تبعاً لـذلك رسـم            هذا قطعمستوى ال على  من الصندوق   المتبقي  
األقـرب إلـى   وإهمال جزئه   بعيد قطعه  ألنه رسم من األمام      األمامي) المسقط القطاعي (القطاع  وقد سمي الرسم الناتج ب    . المخفية
ومسقط واجهة أماميـة لنـصف       للصندوق من منتصفه     )المسقط القطاعي (لقطاع  ابسهولة مالحظة الفرق بين     ويمكن    .المشاهد
  .  في نصف الصندوق حيث لم تظلل المساحات األمامية الفعليةسطواني في الواجهةاذو تجويف فعلي وحقيقي وصندوق 

  ح المقطوعة  رموز السطو1.6
لقد استخدم التظليـل المائـل      . كثر من قطعٍة ضرورة تمييز كل قطعٍة عن األخرى        تواجه الرسام عند الرسم التجميعي أل     

وتوجـد  . جسام قطعـت  ي نوع من األ   ويستخدم هذا النوع من التظليل أل     . لخطوط متصلة شعرية لتمثيل السطح المقطوع الواحد      
  . 3.6شكل د عند قطعها كالنحاس والمطاط وبعض األجزاء الكهربائية وغيرها كثير، رموز خاصة تستعمل لتمثل بعض الموا
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  الفرق بين المسقط القطاعي والمسقط العادي: 2.6شـــكل 



188

  
 
 

  رموز السطوح المقطوعة : 3.6شـــكل 
 

   أنواع القطاعات2.6

   Full Section القطاع الكامل

نظرنا  أهملنا الجزء القريب من المشاهد و      إذا. م تقسيمه إلى قسمين منفصلين     الجسم بحيث يت   عبرتخيل مستوى القطع يمر     
تبين أمـاكن  التي مظللة المساحات بما فيه العلى هذا المستوى مطبوع إلى الجزء الخلفي بشكل يعامد مستوى القطع فإن المسقط ال 

  . قطاع الكاملكامالً من الجسم، يدعى بالاً يعاقط مسقطاًبمجموعها شكل في الجسم تالقطع 
كما يمكن أن يكون مستوى القطع الكلـي        . مستوى القطع متسامتاً مع   في األجسام المتناظرة    محور الجسم   كون  وبالعادة، ي 

 ويشار هندسياً إلى مستوى القطع بخطٍّ متقطع عـريض        . أيا من المستويات التي تقطع الجسم من إحدى جهاته إلى الجهة األخرى           
أما إذا زاد عدد القطاعات الكاملة عن واحد فتميـز حينهـا   . إن كان وحيداً في الشكلرموز بأية  تسميته  بدون  يسمى خط القطع و   

  . 8.6الشكل أيضاً نظر أ. 4.6شكل  ،الخ... ، A-A ،B-Bبأحرف مثل  ةالكاملات القطاع
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  المستوى يقطع الجسم من أقصاه ألقصاه القطاع األمامي الكامل،: 4.6شكل 
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  المستوى يقطع الجسم من أقصاه ألقصاه ، الكامل األماميلقطاعا: 4.6شكل 
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  في المساقط  - األمامي –تمثيل القطاع الكامل : 4.6شـــكل 

  Half Section القطاع النصفي  
 المتبقـي،   الجزء ونظرنا عمودياً نحو     اً منه تخيل مستوى القطع وصل إلى الخط المحوري للجسم المتماثل ثم اقتطعنا ربع           

تفاصيله الداخلية واآلخر نصفاً    بمثل  تإذن، نحن نرى في الجزء المتبقي قسمين أحدهما ي        . فإننا نحصل على القطاع النصفي للجسم     
وتبرز أهمية القطاعات النصفية عند الرسم التجميعي حيث يظهر في المسقط الواحد نـصفين             . 5.6شكل  من أحد مساقط الجسم،     

  . ونصفاً آخر لمسقط أساسي قطاعياً أحدهما نصفاً

وعلـى ذلـك،    . ويفصل القطاعات النصفية عن نصف المسقط األساسي الذي لم يقطع بالعادة بواسطة خط مركزي فقط              
الـشكل  نظـر  أيعتبر تمثيل خط الفصل بخط متصل إرباكاً للرسام وخلطاً مع خطوط اإلطار الخارجية الممثلة بخطوط متـصلة،       

5.6.  
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القطاع النصفي: 5.6شـــكل 

  Local  Section القطاع الموضعي

وبالعـادة ال يتطلـب   . ما في الجسم، بعد قطعه ليمر القطع في هذا الجزء فقط) موضع(يقوم هذا القطاع على رسم جزٍء       
جـزء  توضيح بعض األجزاء الداخلية لجسم ما رسم قطاع كامل أو حتى قطاٍع نصفي، بل يمكن االكتفاء بالقطاع الموضعي في ال        



193

ويحدد الجزء المقطوع بخط سميك متموج ثم يظلل الجزء المحصور بين الخط . المعني فقط ليبقى باقي الرسم ضمن مسقط أساسي
  .6.6شكل ، طار الخارجي للجسمالمتموج واإل

TV

FV

TV

FV

  
  القطاع الموضعي: 6.6شـــكل 

  Revolved Sectionالقطاع الدوار 
على الدوار القطاع يقوم . 90oبمقدار أي القضبان واألذرع ربع دورة اطع مق يقوم هذا الشكل من القطاعات على تدوير 

ومن الطبيعي أن يكون هذا القطاع . تصور مستوى قطع عمودي على القضيب أو الذراع ثم تدويره لينطبق على مستوى الرسم
فالقطاع الدوار هو من أجل التخلص ولذلك . شبيهاً بالقطاع المحدد والمرسوم بشكل منفصل بجانب المسقط المحدد فيه خط القطع

إذ يستغل حيز المسقط المعين وأينما نقطع بخط يصبح فيه هذا الخط خطاً مركزياً . من رسم مسقط منفصل ضمن حيٍز جديد
  .7.6شكل ، للقطاع الدوار

  
  القطاع الدوار: 7.6شـــكل 



194

  Removed  Section القطاع المحول

. 8.6شـكل  ، ى نقل القطاع من موقعه الطبيعي إلى موقع أفضل ومكان آخر في الورقةيقوم هذا الشكل من القطاعات عل    
ننا ننقـل  وأل. ، يمكن توضيح القطاع المحول مكبراً بمقياٍس معين مما يساعد على إعطاء بعض التفاصيل وضوحاً آخروعلى ذلك 

  . الخ ...... B-B أو القطاع A-Aنسمه بالقطاع موقع القطاع إلى موقع آخر في الورقة يصبح ضرورياً وسم القطاع باسمه، كأن 

  
  
  

  القطاع المحول: 8.6شــــكل 
  Offset  Sectionنقل القطاع المت

زاحاً وذلك بتصور خط القطع ملنفس الشكل كثر أيقوم هذا الشكل من القطاعات على رسم قطاٍع واحٍد يستبدل قطاعين أو    
فمثالً لتوضيح جميع الثقوب والفتحات في الجـسم        . ختلفة ليست على استقامة واحدة    ومتنقالً بشكٍل متواٍز بحيث يمر في مواضع م       

  .  تنقل ليمر في الفتحات المختلفةالمالكامل و، استخدم القطاع 9.6شكل ، المرسوم

       مثل القطاع الكلِّي والنصفيالقطع  في األول يبين مستوى   . المحول والمتعرج هندسياً ضمن مسقطين متتاليين     ووبالعادة ، ي 
 ، 5، 4، 1 األشكال التهشير، انظر -، بينما يبين القطع في المسقط الثاني بخطوط التظليل     HBكخطِّ قطٍع، متقطع وعريض بقلم      

  . الواردة في هذا الباب 11 - 8
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  أينما وجدت مستويات القطع المتتالية تقطع الفتحات -لمتنقل الكاملالقطاع ا: 9.6شــــكل 



196

  
  

  في المساقطنقل القطاع المتيل تمث: 9.6شـــكل 
  

   أجزاء ال تقطع 3.6
استخدمت القطاعات لتوضيح وفهم الرسومات وإزالة الغموض الذي يكتنف بعض األجزاء في األجـسام عنـد رسـمها                  

 قطـع ، بـل أن  رسم بعض القطاعات المحددة لن يكشف عن أي سٍر جديد ألشياء مخفيٍة في الجسم     قد ثبت أن    و. بمساقط متعامدة 
 اصطلح على عدم قطع بعض األجزاء الميكانيكية والمحـددة ضـمن        لهذا.  نتيجةً عكسيةً ومخالفةً للمطلوب    جزاء يعطي عض األ ب

  .والمساندقياسات ثابتة كاألعمدة والمحاور الدائرية والمصمتة والمسامير والصواميل العادية وأيادي اإلطارات والخوابير 

أخـرى  سـطوانٍة  امن الجانبين فـوق  ) مسندين(دعامتين مع علوية سطوانٍة ان   الذي يتكون م   10.6الشكل  وكمثال نأخذ   
، أحدهما مـسقط    جسم بمسقطين ال/شكللهذا ال ) رسم(تمثيل  أي  . 1رسم  سطوانيٍة رأسية،   ان بفتحٍة   اتمجوفواالسطوانتان  . مستديرٍة

من جهٍة أخـرى  . 3الرسم يعطي لتصف  طولياً من المنعلوي واآلخر مسقط قطاعي ناتج من مستوى قطع رأسي يقطع المسندين         
سطوانٍة مـستديرة  امخروطٌ ناقص فوق  هو ، بدون صعوبٍة أن الجسم المرسوم3الرسم يبين النظر إلى القطاع األمامي الناتج في  

تمثيـل  ، وبالتحديد قطاعـه األمـامي ل  4 الرسملذلك، يفضل استخدام   . 2رسم  ،  ارتفاعهمابوسطوانيِة الرأسية   مجوفين بالفتحِة اال  
  . 5رسم ، والمجوفين لتمييز هذه الحالة عن المخروط الناقص تالجانبيدعامتيه الجسم مع 



197

  

  الدعامات والمساند ال تقطع في المساقط القطاعية: 10.6شــــكل 

  .وي وقطاع األماميبواسطة المسقط العل 11.6الشكل وكتطبيق على هذه الطريقة في التمثيل القطاعي نرسم 

مسند 
فتحة

1رســـم 

مخروط ناقص 
مسند

2رســـم 

5رســـم  3رســـم  4رســـم 

أسطوانة
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  ات والمساندطريقة تمثيل القطع للدعام: 11.6شــــكل 
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   التظليل في الرسم التجميعي 4.6

في الرسومات التجميعية، وحيثما يتطلب األمر توضيح كل قطعة مركبة مع أخرى، يلزم رسم التظليل بخطـوٍط متعاكـسٍة قـدر              
ولى بالزاوية  باألانالمرتبط 5و  3تان ، ثم ظلِّلت القطعo 135بالزاوية وط تميل  بخط 1ت القطعة   ظُلِّل 12.6الشكل  في  . مكاناإل

45o،      ظلِّلت  4القطعة . ألنها مسمار أو برغيلم تظلل  2القطعة نتباه إلى أن    يجب اال  . حيث ميز تظليلهما بكثافة مختلفة ألحدهما
وفي أوتوكاد نستطيع التحكم باأللوان أيضاً لتـساعدنا        . هاوط التظليل للقطع المرتبطة ب    ، لتعاكس خط  135o بخطوط مائلة بزاوية  

  .  على تمييز التظليل

  
  Regulatorقطاعي التظليل في الرسم التجميعي ال: 12.6شـــكل 

  


