كلية التكنولوجيا ...قسم اهلندسة امليكانيكية ....مقياس L2 /MI Dessin technique :
احملاضرة رقم : 1
متهيد
إن املنطق هو األداة الفصل ملعرفة صحة الفكرة من خطئها و حتى نستطيع أن نوصل الفكرة إىل الغري ،نعرب عنها
بأسلوبني :الكتابة و الرسم .و من وجهة النظر التعليمية ،أصبح الرسم ثقافة إلزامية يقتضيها التطور التكنولوجي .إذ أن
الف كنرة دون

الكتابة مهما كان أسلوبها عاجزة عن إيصال املفاهيم العلمية بل أكثر من ذلك ،ال مي كنن أن ن سنتوع
تصورها .حتى العلوم اجملردة ،أصبحت حديثا تدرس عن طريق رسوم هلا دالالتها و قواعدها.

من هذا املنطلق ،ميكننا القول :أن الرسم أصبح علما أساسيا و لغة اختزال و عدم تعلمه و إدراك قوا عند جي عنل
املتعلم ضيق الفهم حمدود االستيعاب.
نتصور كيف أمكننا التعرف على حضارة سبقتنا لوال الرسومات على الصخور و ا جلندران يف ز منن

ي كنن للكتا بنة

وجود لنصل إىل حقيقة أن الرسم سبق الكتابة ،و اآلثار القدمية من احلضارة الفرعونية مبصر خري شاهد.
تطور قواعد الكتابة و الرسم
لقد أسهم حس اإلنسان و ذوقه مبعرفة ما يدور حوله من اختيار أنس

األ شنكال و أب سنطها لتمث ينل منا ير يند قو لنه

لآلخرين ليصبح لكل صوت رمز خاص به أو تركيبة رموز بسيطة.
كان فيما مضى وصف األحداث و األشياء يتم كتابة ف ننر

و صنف ال ءنيء الب سنيخ يأ خنذ

رسومات تعوضها و تعطي الءرح األوفى لنصل إىل القول أن الكت

لندات أ صنبحت ب ضنع

احلديثة اليت تعتمد أسلوب الق صن

يف و صنف

األشياء أصبحت مملة ال تغادر الرفوف.
بتطور العلم أصبح الرسم لغة عاملية ال حيتاج م سنتعملها إىل تر ةنة بنل إىل قوا عند ا ينة يف الب سناطة لكن هنا ال
تستعمل إال العلوم املتقدمة شأنها يف ذلك شان ال طناررة الورق ينة ال حي سنن صننعها إال منن حي سنن ت صنميم ال طناررة
احلقيقية.
لغة الرسم احلديثة حروفها خطوط و عباراتها أشكال هندسية تعتمد أسلوب التصور و اهلند سنة أك ثنر منن موه بنة
الفن بالر م من أن تصور الفنان املوهوب هو من أبدع يف استخراجها.
قد خنطئ حني نقول أن الرسم يف متناول اجلميع لكننا جنزم بقصور علم من ال يعرفه.

تعريف الرسم التقين
الرسم التقين و يسمى كذلك الرسم اهلندسي و الرسم الصناعي هو اللغة التقنية املءرتكة بنني كا فنة ال عناملني يف
اجملاالت اهلندسية و ذلك باتباع قواعد مصطلح عليها للرسم دون احلاجة إىل الوصف بالكتابة.
أدوات الرسم
 .1لوحة رسم؛
 .2مسطرة حبرف " "Tبطول لوحة الرسم؛
 .3مسطرة مسطحة مدرجة بطول  400مم (يفضل أن تكون من البالستيك)؛
 .4كوس بزاوي °45؛
 .5كوس بزاوية °60؛
 .6منقلة؛
 .7قلم رصاص ()2B ،HB ،2H؛
 .8مءحذ قلم رصاص (ال حنتاج إليه يف حالة استعمال قلم حامل أعواد رصاص Porte-mines؛
 .9أدوات للرسم باحلرب الصيين؛
 .10حرب صيين (يوجد بألوان خمتلفة)؛
 .11ممحاة؛
 .12شريخ بالستيكي الصق لتثبيت ورقة الرسم على اللوحة؛
 .13فرجال من نوعية جيدة؛
 .14أوراق (قصاصات) على شكل أشرطة من الكرتون لنقل أبعاد الرسم املتكررة.
 .15منءفة لتنظيف أدوات الرسم.
بالنسبة للمحرتفني ،يكتفى باستعمال األدوات املءار إليه باللون املميز من القارمة السابقة.
عموميات حول املواصفات Généralités sur la normalisation
املواصفات القياسية
هي مواصفات للنماذج وضعت بعد جتارب و دراسات معمقة لتقر بعد ذلك يف هيئات على مستويات ت صناعدية و
توضع كمرجع يستند عليه يف اجملال الذي خيصها.
مثال :مواصفات قياسية دولية؛ مواصفات قياسية وطنية؛ مواصفات قياسية إقليمية؛ مواصفات خاصة.
مواصفة قياسية دولية
مواصفة قياسية وطنية
مواصفة قياسية إقليمية

مواصفة قياسية إقليمية
مواصفات قياسية خاصة

مواصفة قياسية وطنية

مواصفة قياسية وطنية
مواصفة قياسية إقليمية

عرض ملواصفات عرب ملتقيات علمية

مواصفة قياسية إقليمية

منظمة "إيزو" I.S.O.
"إيزو" هي األحرف األوىل لعبارة  Internationale Standard Organisationو هو اسم منظ منة علم ينة تأس سنت
عام  1946لتوحد املقاييس يف ةيع انءطة احلياة ،باستثناء علم الكهر بناء و اإللكرتون ينك ( .)C.E.I.مقر هنا مدي ننة
جنيف بسويسرا و تعمل يف ةيع ان ءنطة احل يناة عنن طر ينق منظ منات وطن ينة و إقليم ينة و من هنا :املنظ منة العرب ينة
للمواصفات و املقاييس  .A.S.M.O.و املعهد اجلزارري للم قناييس و املوا صنفات  ،I.A.N.O.R.املع هند اجلزا رنري
للمواصفات و اجلودة الصناعية .I.N.A.P.I.
يف العا ما يقارب  1900منظمة إقليمية ،دولية ،و عاملية أهمها.AFNOR،ASTM،ASME ،ISO :
طريقة كتابة املواصفات
مثالI.S.O. -3538-1970 :
 – I.S.O.مواصفة دولية؛  - 3538رقم الرتتيب؛  – 1979سنة الصدور.
فوائد املواصفات
أ .املواصفات تقلل من عدد النماذج و لكل منوذج عدد األبعاد؛
ب .املواصفات تؤ من عدم التغيري يف الشكل و البعاد و احلدود؛
جـ .املوا صفات تثبت نوعية املنتوج.
أمثلة:
أ .برغي التثبيت Vis de fixation
عدد النماذج :رأس سداسي؛ رأس أسطواني؛ رأس خمروطي مسطح؛ رأس خمروطي مكور؛ رأس مربع (العدد05 :
مناذج).
احمليط])1,6 : [ d(mm؛ 2,5؛ 3؛ ...؛ ( 36العدد.)20 :
الطول]) ،[ l(mmمن أجل (18 : )d=5؛ 20؛ ...؛ ( 50العدد.)8 :
الطول امللولب ]) ،[ X(mmمن أجل (( 16: )d=5العدد.)1 :
عدد األبعاد 800 = 5x20x8x1 :بعد.
ب .املواصفةM10x1,25-6g :
" ° Mإيزو" مرتي؛  ° d = 10mmاحمليخ االمسي؛ ) ° P = 1,25 (mmطول اخلطوة؛  ° 6gاحلدود.
جـ.

NF E 27-311 Vis de fixation 1960
()1( )2( )3
()4
()5

( ° )1مواصفة فرنسية؛ ( ° )2رمز خاص بامليكانيك؛ ( ° )3رقم املواصفة؛ ( ° )4إسم النموذج؛ ( ° )5تاريخ اجلرد.
أعداد رونار Nombres de Renard
يف عام  ،1870الحظ ضابط يف اهلندسة العسكرية الفرنسية و امسه شارل رونار  Charles Renardاملختص يف
املناطيد أنهم يستعملون  425حبال للشد يف صناعة هذه األجهزة و برهن حبسابات أن  17حبال كافية .مقاطع هذه

احلبال تشكل سلسلة هندسية إذا ما صنفت .فاستخرج بذلك سلسلة األرقام اليت حتمل امسه( Ra5 :أو كذلك )R5؛
Ra10؛ Ra20؛  ...و يرمز هلا كذلك بالرمزRa5 :؛ Ra10؛ Ra20؛ ...
 .1سلســلة األرقـــام  :Ra5تعرف السلسلة اهلندسيــــــة حبنـدها األول  u0 = 1و ا حلنـد األخــ ـنـري  u5 = 1و األ سااس
5

1

( q = 10اجلذر اخلماسي للعدد . 5 10 :10
حنصل على حدود السلسلة بالضرب يف العدد  10و التعويض بالعدد الطبيعي األقرب:
10 16 25 40 63 100

 .2سلســلة األرقـــام  :Ra10يعتمد املبدأ على إدخال احلد املتوسخ اهلندسي بني حدين متتالني من السلسلة .Ra5
فإذا كان  qأساس  Ra5و ’ qأساس  a ،Ra10و  aqحدين متتالني من  ،Ra5حنصل ع لنى  c= aq :و  aq = q’cو م ننه
 q’2 = qو نتيجة لذلك

10

1

q = 10

= ’. q

احلدود األوىل هلذ السلسلة10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100 :
بهذ الطريقة ميكننا احلصول على السالسل األخر :

20

1

 Ra20 = 10و

40

1

.Ra40 = 10

أنواع الرسومات الصناعية
أ .من وجهة نظر دقة التمثيل
 الرسم اليدوي(التخطيطي)  :Croquisينءأ باليد دو ن استعمال أدوات؛ الرسم على املخطخ  :Epureيعتمد الدقة العالية يف الرسم باستعمال الطرق اهلندسية؛ الرسم التصميمي  :Schémasنركز فيه على بيان مبدأ العمل للقطع دون مرا عناة أب عناد ال ءنكل .ن سنتعمل ف ينهالتمثيل الرمزي للعناصر.
ب .من وجهة نظر تتابع عمليات الصنع
 -املءروع التمهيدي  :Avant-projetعند مستو

تصميم مءروع جديد؛

 الرسم التعريفي  :Dessin de définitionمتثيل القطعة بكافة أبعادها على لوحة الرسم؛ -الرسم التجميعي  :Dessin d’assemblageبيان كيفية تركي

األجزاء املختلفة مع بعضها و ب هنا دندد أب عناد

العناصر؛
 الرسم التنفيذي  :Dessin de fabricationالرسم املسلم لقسم اإلجناز بكافة العمليات الواجالصنع)؛
الرسم املفكك  :Dessin Eclatantهو رسم يف املنظور جلهاز ميكانيكي يف حالة تفكك.

إتباع هنا (ر سنم

