
 GEOMETRIC CONSTRUCTIONإنشاءات ھندسية  

  ما الفكرة من رسم الدوائر متماسة في الھندسة؟ 

السنافر أو خطوط تمس دوائر وأقواس أفئدة الطلبة النجاح في رسم دوائر متماسة فكرة تستھوي 
ــــھا االمكانيات والثقة  .وكل ممارس للرســــم الھندســــي في جامعة بيرزيت ھذه الفكرة تعترض

شكل كامل لدى ھذه المجموعة الجديدة  سين ممن الالمعدومتين ب سيمار سم الھند . وبينما للر
أن ، إال دس الحقاً أن يتقن عمله تمامأً نالمھبالمحصــلة كما الھندســة الســنفور أو طالب على يجب 

  رسم بالدقة المطلوبة إال ما ندر. الطالب الجديد ال يستطيع وال يملك أن ي

صحيح  حتى نفھم ما ھي ھذه الدقة نعرفھا في الرسم الھندسي سبة الحل ال لرسم المخطط بن
صميم.  سم أو المخطط الھندسي والت صنيعساس باألموجه ھذا الر شة للت يقوم . وھناك، إلى الور

ــــنع وانتاج ليقوم العامل الفني بالقياســــات إذن، إذا كان . للمنتج أولي أو نھائي نموذج الحقاً بص
نتج مكان ال المخطط الھندســي مرســوم بشــكل صــحيح وقرأه العامل الفني بشــكل صــحيح أيضــاً 

ــحيحاً  ــمم أو مھندس (بمن فيھم أنا) أن وحيث . ص ــام، مص ــحيحة يال يمكن ألي رس رســم بدقة ص
وجود األبعاد في  إن. ضــرورية وملزمة على الورقالھندســي للمخطط تصــبح إضــافة األبعاد  ،100%

 سم علىالرفلذلك،  الدقة. عدمفيه الناتجة من البسيطة الرسم الھندسي اليدوي تخفي العيوب 
    . التصنيع ورشةة عند ارسال المخطط الھندسي إلى الحاسوب دقيق جداً وال يلزمه أية أضافات بعدي

  تسلسل رسم الشكل التالي: 

  :نقطتانھذه و ،1 شكل، وانسيابية ةتطابقمتتكمن األھمية ھنا في رسم نقاط الوصل 

  

x  في األسفل. المسافة الرأسية بين  4والقوس  7بين الخط األفقيA  وx  ملم.  42تساوي  

y  بين  األفقيةالمسافة . 8والقوس العلوي  4بين القوس السفليA  وy  ملم. 42تساوي  

ية بين الخط األفقي يجب على الطالب أن يلحظ  . xعند النقطة  4والقوس  7التطابق واالنســـــاب
االنســــيابية في حال ترابطھما.  4القوس بداية و 7الخط نھاية التطابق يعني عدم وجود فراغ بين 

ني ع. ھذا التماس ي xالنقطةفي  4والقوس  7 من األفقيحدوث تماس بين الخط تعني رســــم ال
ـــوله إلى 7المســـار الذي يأخذه الخط   قوسيؤول مســـاره إلى ال يلتحم بھا ثمف x النقطة بعيد وص

وعلى بعد B  A  القاطع يكون موازياً للخط 7. ھندساً ھذا يعني أن مسار الخط األفقي 4 الدائري
ملم حتى يصــــل إلى  42ونصــــف قطره  Aالذي مركزه  4، ثم يدور مع القوس ملم 42ھو منه ثابت 
  .y النقطةفي  B  A القاطع



كنقطة التقاء (تعرف  y ةعند النقط 8و  4ن ابية يظھران جلياً أيضـاً عند ربط القوسـييالتطابق واالنسـ
ضيات بنقطة انقالب) ضاً على  8وبداية القوس  4ھي نھاية القوس  yھذه النقطة . في الريا وھي أي

الشكل  سنحاول ھنا معرفة التسلسل في الرسم ألجزاء.  Bو Aالخط األفقي الواصل بين المركزين 
  التالي المرفق.

 . كرتونهالانطالق على ورقة الرسم، كنقطة  Aنحدد النقطة  .1
 رأسياً لألسفل اً إنشائي اً خطنكرر األمر فنرسم ثم اً أفقياً لليسار إنشائي اً خط Aمن نرسم  .2
 . لليسار Aملم من  72بعد  على على الخط األفقي Bالنقطة  نحدد .3
  لألعلى.  B منرأسياً اً إنشائي اً خطنرسم  .4
/القاطع يبدأ من الخط . القوسyو  xكربع دائرة فنحصل على النقطتين  Aمن  42نرسم القوس  .5

  HBخط مرئي بقلم  األفقي.القاطع /الرأسي وينتھي في الخط 
خط لليمين مســافة محدودة.  /القاطع الرأســيالخطالســفلي من  x 7 نرســم الخط األفقي .6

 HBمرئي بقلم 
 ........  ھنا المشكلة. تمھل ........ وفكر. R30نرسم القوس  .7

 
ربع ويرســــم  Bفي الموضــــع  ةيركز اإلبر، ثم 30الفرجار بقيمة رســــام يفتح ال ، وھنا الخطأ،بالعادة

 احتماالت ثالث. رسام ك هتعترضعندئٍذ،  .الدائرة العلوي
  . الحل صحيحعلى بعضھا البعض. األقواس حواف انطبقت  :1كل ش

   أصغر مما يجب بما يعني إزاحة لليسار عن القوس الثاني.الجديد القوس  :2شكل 
   أكبر مما يجب بما يعني إزاحة لليمين عن القوس الثاني.الجديد القوس  :3شكل 

  

  

  لألستاذ.........وكيف للطالب السنفور أن يرسم بدقة مقبولة 

  وانتبه إلى ما يلي: . ............................................................فكر

في الھواء ربع الدائرة بحيث رســم جرب اثم  B. ركز اإلبره في الموضــع 30قيمة الفتح الفرجار با .8

  . كنھاية الربع السفلي) موجودة أصالً  yالنقطة ( yھذا الربع في النقطة  يفطرتمر 



حرك الفرجار في فقط مفترض ھنا أن ال ترسم  (ھوائياً  yفي النقطة الجديد قوس الذا لم يمر إ .9

ــع مركز االبرة إلى نقطة قريبة حول النقطة  بين  تطابقاً  الرســم حتى يعطي Bالھواء) نغير موض

 أرسم القوس عندئذ. نھاية المنحنى السفلي ويداية المنحنى العلوي. 

سياً  Bأفقياً حتى النقطة  Aنغير نمط الخطوط اإلنشائية المستقيمة، من  .10 لألسفل  Aمن  ثم رأ

 ، نغيرھا إلى خطوط محورية.Bورأسياً لألعلى من 

ــــات الرســــمة .11 ــــام وقبيل تطبيق الخطوات الثالثة األخيرة أن يتأكد من قياس  يجب على الرس

    األساسية. 

  

  الخالصة: 

للكمال ، ومع ھذا عليك بالسعي كل واحد منا خطاء. والرسم مع أخطاء ھو طبيعة بشرية وحقيقية

    دائماً.

ارســم ھوائياً حتى تثبت من مركز القوس ثم وبعيد تحديد فتحة الفرجار  R30 لرســم القوس الثاني

إن لم تنجح المحاولة غير موضع مركز القوس و/أو غير .  yوانسيابية مع النقطة األولى اتطابقيصبح 

  مقدار الفتحة ثم ارسم ھوائياً حتى تتثبت من تطابق وانسيابية المنحنى الجديد. 

فإن إضــافة  ،ثالم ھذا الشــكل الھندســي المرســوم ھو جزء من مخطط في ورشــة تصــنيعكان إذا 

  دسي.تخفي عدم الدقة في الرسم الھناألبعاد 

   

 

  


