إنشاءات ھندسية GEOMETRIC CONSTRUCTION
ما الفكرة من رسم الدوائر متماسة في الھندسة؟
ت ستھوي فكرة النجاح في ر سم دوائر متما سة أو خطوط تمس دوائر وأقواس أفئدة الطلبة ال سنافر
في جامعة بيرزيت وكل ممارس للرســــم الھندســــي .ھذه الفكرة تعترضــــھا االمكانيات والثقة
المعدومتين ب شكل كامل لدى ھذه المجموعة الجديدة من الممار سين للر سم الھند سي .وبينما
يجب على الســنفور أو طالب الھندســة بالمحصــلة كما المھندس الحقاً أن يتقن عمله تمامأً ،إال أن
الطالب الجديد ال يستطيع وال يملك أن يرسم بالدقة المطلوبة إال ما ندر.
حتى نفھم ما ھي ھذه الدقة نعرفھا في الر سم الھند سي بن سبة الحل ال صحيح لمخطط الر سم
والت صميم .ھذا الر سم أو المخطط الھند سي موجه باأل ساس إلى الور شة للت صنيع .وھناك ،يقوم
العامل الفني بالقياســــات ليقوم الحقاً بصــــنع وانتاج نموذج أولي أو نھائي للمنتج .إذن ،إذا كان
المخطط الھندســي مرســوم بشــكل صــحيح وقرأه العامل الفني بشــكل صــحيح أيضــاً كان المنتج
صــحيحاً .وحيث ال يمكن ألي رســام ،مصــمم أو مھندس )بمن فيھم أنا( أن يرســم بدقة صــحيحة
 ،%100تصــبح إضــافة األبعاد للمخطط الھندســي على الورق ضــرورية وملزمة .إن وجود األبعاد في
الرسم الھندسي اليدوي تخفي العيوب البسيطة فيه الناتجة من عدم الدقة .لذلك ،فالر سم على
الحاسوب دقيق جداً وال يلزمه أية أضافات بعدية عند ارسال المخطط الھندسي إلى ورشة التصنيع.
تسلسل رسم الشكل التالي:
تكمن األھمية ھنا في رسم نقاط الوصل متتطابقة وانسيابية ،شكل  ،1وھذه نقطتان:

 xبين الخط األفقي  7والقوس  4في األسفل .المسافة الرأسية بين  Aو  xتساوي  42ملم.
 yبين القوس السفلي  4والقوس العلوي  .8المسافة األفقية بين  Aو  yتساوي  42ملم.
ي جب على ال طا لب أن يلحظ الت طابق واالنســـــاب ية بين الخط األفقي  7والقوس  4ع ند النق طة .x
التطابق يعني عدم وجود فراغ بين نھاية الخط  7و بداية القوس  4حال ترابطھما .االنســــيابية في
الرســــم تعني حدوث تماس بين الخط األفقي من  7والقوس  4في النقطة  .xھذا التماس يعني
المســـار الذي يأخذه الخط  7بعيد وصـــوله إلى النقطة  xفيلتحم بھا ثم يؤول مســـاره إلى القوس
الدائري  .4ھند ساً ھذا يعني أن م سار الخط األفقي  7يكون موازياً للخط القاطع  B  Aوعلى بعد
ثابت منه ھو  42ملم ،ثم يدور مع القوس  4الذي مركزه  Aونصــــف قطره  42ملم حتى يصــــل إلى
القاطع  B  Aفي النقطة .y

التطابق واالنسـيابية يظھران جلياً أيضـاً عند ربط القوسـين  4و  8عند النقطة  yكنقطة التقاء )تعرف
في الريا ضيات بنقطة انقالب( .ھذه النقطة  yھي نھاية القوس  4وبداية القوس  8وھي أي ضاً على
الخط األفقي الواصل بين المركزين  Aو  .Bسنحاول ھنا معرفة التسلسل في الرسم ألجزاء الشكل
التالي المرفق.
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نحدد النقطة  Aكنقطة انطالق على ورقة الرسم ،الكرتونه.
نرسم من  Aخطاً إنشائياً أفقياً لليسار ثم نكرر األمر فنرسم خطاً إنشائياً رأسياً لألسفل
نحدد النقطة  Bعلى الخط األفقي على بعد  72ملم من  Aلليسار.
نرسم خطاً إنشائياً رأسياً من  Bلألعلى.
نر سم القوس  42من  Aكربع دائرة فنح صل على النقطتين  xو  .yالقوس يبدأ من الخط/القاطع
الرأسي وينتھي في الخط /القاطع األفقي .خط مرئي بقلم HB
نرســم الخط األفقي  7 xالســفلي من الخط/القاطع الرأســي لليمين مســافة محدودة .خط
مرئي بقلم HB
نرسم القوس  ........R30ھنا المشكلة .تمھل  ........وفكر.

بالعادة ،وھنا الخطأ ،يفتح الرســــام الفرجار بقيمة  ،30ثم يركز اإلبرة في الموضــــع  Bويرســــم ربع
الدائرة العلوي .عندئ ٍذ ،تعترضه كرسام احتماالت ثالث.
شكل  :1انطبقت حواف األقواس على بعضھا البعض .الحل صحيح.
شكل  :2القوس الجديد أصغر مما يجب بما يعني إزاحة لليسار عن القوس الثاني.
شكل  :3القوس الجديد أكبر مما يجب بما يعني إزاحة لليمين عن القوس الثاني.

كيف للطالب السنفور أن يرسم بدقة مقبولة ........ولألستاذ.
فكر .............................................................وانتبه إلى ما يلي:
 .8افتح الفرجار بالقيمة  .30ركز اإلبره في الموضــع  Bثم جرب ارســم في الھواء ربع الدائرة بحيث
تمر طرفي ھذا الربع في النقطة ) yالنقطة  yموجودة أصال ً كنھاية الربع السفلي(.

 .9إذا لم يمر القوس الجديد في النقطة  yھوائياً )مفترض ھنا أن ال تر سم فقط حرك الفرجار في
الھواء( نغير موضــع مركز االبرة إلى نقطة قريبة حول النقطة  Bحتى يعطي الرســم تطابقاً بين
نھاية المنحنى السفلي ويداية المنحنى العلوي .أرسم القوس عندئذ.
 .10نغير نمط الخطوط اإلن شائية الم ستقيمة ،من  Aأفقياً حتى النقطة  Bثم رأ سياً من  Aلأل سفل
ورأسياً لألعلى من  ،Bنغيرھا إلى خطوط محورية.
 .11يجب على الرســــام وقبيل تطبيق الخطوات الثالثة األخيرة أن يتأكد من قياســــات الرســــمة
األساسية.
الخالصة:
كل واحد منا خطاء .والرسم مع أخطاء ھو طبيعة بشرية وحقيقية ،ومع ھذا عليك بالسعي للكمال
دائماً.
لرســم القوس الثاني  R30وبعيد تحديد فتحة الفرجار تثبت من مركز القوس ثم ارســم ھوائياً حتى
ي صبح تطابقا وان سيابية مع النقطة األولى  .yإن لم تنجح المحاولة غير مو ضع مركز القوس و/أو غير
مقدار الفتحة ثم ارسم ھوائياً حتى تتثبت من تطابق وانسيابية المنحنى الجديد.
إذا كان ھذا الشــكل الھندســي المرســوم ھو جزء من مخطط في ورشــة تصــنيع مثال ،فإن إضــافة
األبعاد تخفي عدم الدقة في الرسم الھندسي.

