إنشاء المقاطع المستوية في األجسام الكندسية
الفراغية الكرمية والموشورية

*

ممخص البحث
تعتبر مسائؿ إيجاد المقاطع المستوية مف المسائؿ المعقدة واليامة في اليندسة
الوصفية .في ىذا البحث سنقوـ بإيجاد طريقة عامة تمكننا مف إيجاد المقاطع المستوية
في األجساـ اليندسية الفراغية الموشورية واليرمية ،معتمديف عمى تمثيؿ كؿ مف الجسـ
المدروس والمستوي القاطع وتحديد العالقات الفراغية المنطقية بينيما .سنبيف أف ىذه
الطريقة قابمة لمتطبيؽ ميما كاف نوع اإلسقاط المستخدـ مف خالؿ دراستنا لعدة مسائؿ
ومثاليف عدديف.

*د.تيسير خميل – أستاذ في قسم العموم األساسية في كمية الهندسة المدنية

إنشاء المقاطع المستوية في األجسام الكندسية
الفراغية الكرمية والموشورية
مقدمة

تـ سابقاً دراسة مسائؿ عديدة تتعمؽ بإيجاد المقاطع العرضية لألجساـ اليرمية

والموشورية ،ويمكف إجماؿ كافة المسائؿ في المسألة العامة التالية:
المسألة  :لنفرض أف
بثالث نقاط

و

الناتج عف قطع الجسـ

و

ىو جسـ ىندسي فراغي ولنفرض أف  αىو مستوي معرؼ
غي ر واقعة عمى استقامة واحدة ،والمطموب إيجاد المقطع

بالمستوي 𝛼.

مف المفترض أف الجسـ اليندسي

والمستوي 𝛼 ممثالف عمى مستوي الرسـ 𝜋

والذي يمكف أف يكوف عبارة عف لوحة الرسـ أو شاشة الحاسب اآللي .إيجاد النقاط
المشتركة بيف جسميف متقاطعيف .ولحؿ ىذه المسألة ال بد لنا بدايةً مف التمثيؿ الصحيح

لألجساـ الفراغية عمى مستوي الرسـ.

إف مسألة تمثيؿ األجساـ الفراغية وكافة مسائؿ القياس المتعمقة بيا ىي إحدى
المواضيع التي تدرسيا اليندسة الوصفية .إف الجسـ اليندسي الفراغي

يتـ تمثيمو إما

عف طريؽ رسـ مسقط وحيد لو أو مسقطيف أو عف طريؽ رسـ مساقطو الثالث
المتعامدة .في ىذه الدراسة سنعتمد عمى مسقط واحد لمجسـ مستخدميف الطريقة األكثر

شيوعاً وىي طريقة اإلسقاط المتوازي ،ويمكف تعميـ الدراسة بشكؿ مشابو عند استخداـ
اإلسقاط المركزي .ومف أجؿ شمولية البحث فإننا سنستخدـ أيضا اإلسقاط اإلكسونومتري

(كافاليير) وفي المسألة األخيرة سوؼ نستخدـ اإلسقاط المركزي.
تمثيل األجسام الفراغية

لنفرض أف مستوي اإلسقاط (مستوي الرسـ) ىو المستوي 𝜋 ولنفرض أنو لدينا

أيضاً المستقيـ

ال يوازي المستوي 𝜋 ،حيث يعرؼ ىذا المستقيـ منحى اإلسقاط عمى

المستوي 𝜋 .ندعو كافة المستقيمات الموازية لممستقيـ

بمستقيمات اإلسقاط أو بأشعة

اإلسقاط .إذا كاف لدينا نقطة
اإلسقاط 𝜋 بالنقطة
في الشكؿ (.)1

فإف شعاع اإلسقاط المار عبرىا

والتي ندوىا بمسقط النقطة

يتقاطع مع مستوي

عمى المستوي 𝜋 ،كما ىو مبيف

الشكل ()1
إف

ىو مسقط الجسـ اليندسي

كما ىو مبيف في الشكؿ ( .)2إف تمثيؿ الجسـ
ىي صورة الجسـ المدروس و

وينتج عف إسقاط كافة نقاط الجسـ
يتـ عبر الثنائية

 ،حيث أف

،

ىي صورة المسقط المرسوـ عمى المستوي 𝜋 .إلنجاز

الحؿ ال بد أف نورد التعريؼ التالي والنظريات التالية:

الشكل ()2

تعريؼ :نقوؿ أف التمثيؿ
الجسـ

لجسـ ما ىو تمثيؿ كامؿ إذا كانت كؿ نقطة

قد تـ إسقاطيا عمى المستوي 𝜋 ،وبالتالي نحصؿ عمى

مسقط وحيد.

نظرية  :1نقوؿ عف النقطة
تـ تمثيمو.

نظرية  :2نقوؿ عف المستقيـ
و

و

لمنقطتيف

مف

عمى أف تكوف
قد

أنيا ممثمة تمثيالً كامالً إذا وفقط إذا كاف مسقطيا
أنو ممثالً تمثيالً كامالً إذا وفقط إذا كاف المسقطاف

الواقعتيف عمى المستقيـ قد تـ تمثيميما (أي أف النقطتيف

و

الواقعتيف عمى المستقيـ ىما ممثمتاف تمثيالً كامالً) .واستناداً إلى ذلؾ فإف المستقيـ

المار عبر

و

ىو مسقط المستقيـ

البرىاف :إف الحالة التي يكوف فييا المستقيـ
لنفترض اآلف أف المستقيـ

وشعاع اإلسقاط

المستوي 𝛼 الحاوي عمى النقطتيف
و

عمى المستوي 𝜋.

و

موازياً لشعاع اإلسقاط ىي حالة واضحة.
غير متوازييف ،وأف المستقيـ

 .إف المستقيـ

يقع في

المار عبر النقطتيف

ىو عبارة عف مستقيـ التقاطع الكائف بيف المستوييف 𝛼 و 𝜋 ،وىو أيضاً مسقط

المستقيـ

المستقيـ

عمى المستوي 𝜋 .لتكف النقطة
الموازي لشعاع اإلسقاط

نقطة واقعة عمى المستقيـ

وبحيث يتقاطع مع المستقيـ

 ،كما ىو موضح بالشكؿ ( .)3نسمي النقطة

الشكل ()3

بمسقط النقطة

 ،ولنرسـ

بالنقطة الوحيدة

.

ال كامالً إذا وفقط إذا كانت المساقط
نظرية  :3نقوؿ عف المستوي 𝛼 أنو ممثالً تمثي ً
و

لمنقاط

و

و

و

غير ال واقعة عمى استقامة واحدة والواقعة في المستوي

𝛼 قد تـ تمثيميا (أي أف النقاط الثالث

و

و

ممثمةً تمثيالً كامالً).

البرىاف :بالعودة إلى برىاف النظرية  ،2فإف المستقيمات
و

و

ىي المستقيمات الثالثة المارة عبر النقاط

ال كامالً.
الترتيب وىذه المستقيمات ىي ممثمة تمثي ً
النقطة

إف الحالة التي يكوف فييا المستوي 𝛼 موازياً لشعاع اإلسقاط
الواقعة في المستوي 𝛼 والمستقيـ

 .إف النقطة

المستقيـ

شعاع اإلسقاط

ىي مسقط النقطة

عمى

و

واضحة .لندرس

المتقاطع مع المستقيـ

بالنقطة

ويتـ تحديدىا بشكؿ وحيد ،وىي تقع عمى

 ،كما ىو مبيف في الشكؿ ( .)4إف المستقيـ
بالنقطة

و

 .وبالتالي فالنقطة

يتقاطع مع

ىي مسقط النقطة

عمى

المستوي 𝜋 وىي محددة تحديداً وحيداً .يتـ معالجة الحالة التي يكوف فييا المستقيماف
و

أو المستقيماف

و

غير متوازييف بشكؿ مشابو.

الشكل ()4
مسائل القياس األساسية

إف المسائؿ األربعة التالية ىي األدوات الرئيسية المستخدمة في إنشاء المقاطع

المستوية.

المسألة  :1لنفترض أف المستقيـ
عمى المستوي 𝜋 ىما النقطتاف

و

عمى المستوي 𝜋.

أثر المستقيـ

الحؿ :إف

و

متوازياف ،فعندىا األثر

يمر عبر النقطتيف

مع العمـ أف مسقطييما

و

عمى الترتيب ،والمطموب تمثيؿ أثر المستقيـ

عمى المستوي 𝜋 وىو عبارة عف نقطة تقاطع المستقيميف
و

 .إذا كاف المستقيماف

ىو نقطة تقع في الالنياية.

المسألة  :2لنفرض أف المستوي 𝛼 يمر عبر النقاط

و

و

استقامة واحدة مع العمـ أف مساقطيا عمى المستوي 𝜋 ىي النقاط

غير الواقعة عمى

و

و

الترتيب ،والمطموب تمثيؿ 𝜌 أثر المستوي 𝛼 عمى المستوي 𝜋.

الحؿ :لنفرض أف
المستقيـ

ىو أثر المستقيـ

عمى المستوي 𝜋 ،ولنفرض أف

عمى المستوي 𝜋 ،وبالتالي فإف

ومسقطاىما ىما النقطتاف

و

و

و

و

.

ىو أثر

𝜌 ىو أثر المستوي 𝛼 عمى

المستوي 𝜋 ،كما ىو مبيف في الشكؿ ( .)5إذا كانت النقطتاف
حدود لوحة الرسـ ،فإنو يمزمنا النقطتاف المساعدتاف

و

و

تقعاف خارج

الواقعتيف عمى المستوي 𝛼

 ،وىنا يمزمنا أيضاً تحديد آثار المستقيمات

الشكل ()5

عمى

و

غير الواقعة عمى

المسألة  :3لنفرض أف المستوي 𝛼 يمر عبر النقاط

استقامة واحدة مع العمـ أف مساقطيا عمى المستوي 𝜋 ىي النقاط

عمى

الترتيب ،ولنفرض أف النقطة
تحديد النقطة

و

و

و

ىي نقطة واقعة عمى مستوي اإلسقاط 𝜋 ،والمطموب

وتحديد شعاع اإلسقاط

.

الحؿ :يجب أف يكوف أحد األزواج الثالثة مف المستقيمات التالية
و

و

حدود لوحة الرسـ ،ولنفرض أف المستقيميف

عمى األقؿ متقاطعاً بنقطة تقع ضمف

يتقاطعاف بالنقطة

 ،كما ىو مبيف في الشكؿ (.)6

الشكل ()6
إف شعاع اإلسقاط

المستقيـ

يمكف رسمو وىو يتقاطع مع المستقيـ

وشعاع اإلسقاط

بالنقطة

ٍ
مستو واحد ويتقاطعاف بالنقطة
يقعاف في

.

 .إف

المسألة  :4لنفرض أف المستوي 𝛽 يمر عبر النقاط

و

و

يمر عبر النقطتيف

و

مع العمـ أف مسقطييما

استقامة واحدة مع العمـ أف مساقطيا عمى المستوي 𝜋 ىي النقاط

الترتيب ،ولنفرض أف المستقيـ

عمى المستوي 𝜋 ىما النقطتاف

المستوي 𝛽 والمستقيـ
لممستقيـ

و

غير الواقعة عمى

و

و

عمى

 ،والمطموب تمثيؿ النقطة  Mنقطة تقاطع

 ،وفي الحالة التي يكوف فييا

𝛽 يطمب رسـ المسقط

عمى المستوي 𝛽 باعتبار أف شعاع اإلسقاط ىو .

الحؿ :يمكف تمييز الحاالت التالية:
الحالة  :1إذا كاف
التقاطع

عندىا تكوف النقاط

βو

الكائف ما بيف المستوييف 𝛽 و 𝜋 ،وعندىا يكوف

تقع عمى المستقيـ

تقع عمى المستقيـ

الحالة  :2إذا كاف

 βو

المستقيـ

 .إذا كاف

اإلسقاط

والمار مف النقطة

يوازي المستوي 𝛽 ،وبالتالي
عندىا

عندئذ فإف 𝛽

ستكوف نقطة تقاطع المستقيـ

و

 .إذا كانت النقطة

يقع في المستوي 𝛽 .إذا كانت النقطة

فإف المستقيـ

فإف المستقيـ

و

تقع عمى مستقيـ

𝛽

.

ال

وىو عبارة عف مسقط
 .إذا كاف

مع المستوي 𝛽 .نرسـ المستقيـ

عمى اعتبار أف النقطة

المستقيـ  ،كما ىو مبيف في الشكؿ (.)7

عندئذ فإف النقطة

الموازي لػشعاع

ىي نقطة تقاطع

مع

الشكل ()7
الحالة  :3إذا كاف

السابقة وسنوجد النقطة

βو

المستوي 𝛽 .وسنوجد النقطة

والتي ىي نقطة تقاطع شعاع اإلسقاط

مع المستوي 𝛽 .إف المستقيـ

𝛽 .وىكذا فإف نقطة التقاطع

ىنا سوؼ نستخدـ طريقة الحؿ الواردة في المسألة 3
مع

والتي ىي نقطة تقاطع شعاع اإلسقاط
ىو مسقط المستقيـ

الكائنة ما بيف المستقيميف

المستوي 𝛽 مع المستقيـ  ،كما ىو مبيف في الشكؿ (.)8

و

عمى المستوي

ىي نقطة تقاطع

الشكل ()8
طرق إنشاء المقاطع المستوية في األجسام الموشورية

إف طريقة الحؿ الواردة في المسألتيف  2و  3ضروريتاف إليجاد المقاطع

المستوية لألجساـ اليندسية الفراغية الموشورية ،حيث تمكننا المسألة  2مف إيجاد المقطع
المستوي ومف ثـ إيجاد محيط ىذا المقطع ،إال أف ىذه الطريقة ال يمكف استخداميا في
كافة الحاالت حيث تصادفنا بعض المسائؿ التي ال نستطيع فييا إيجاد اآلثار .أما
الطريقة الواردة في المسألة  3فيي تشكؿ أساساً لما يعرؼ بطريقة أشعة اإلسقاط وىي

قابمة ل متطبيؽ في كافة الحاالت والسمبية الوحيدة التي تضمنيا ىذه الطريقة ىي ضرورة
رسـ عدد كبير مف أشعة اإلسقاط عمى لوحة الرسـ.

المسألة :لنفرض أف النقاط
أف النقاط

النقاط

و

و

و

و

تعرؼ الموشور المدروس ولنفرض

ىي نقاط تقع عمى أوجو جانبية ليذا الموشور ومساقطيا ىي
عمى مستوي القاعدة

 .المطموب رسـ المقطع

الناتج عف قطع الموشور بالمستوي 𝛽 المار عبر النقاط الثالث آنفة الذكر
و .

الحؿ :سوؼ نعتبر مستوي القاعدة

و

ىو مستوي اإلسقاط 𝜋 وأف شعاع

اإلسقاط ىو الشعاع المحدد بحرؼ الموشور الجانبي

.

الحالة  :1يقع أثر المستوي 𝛽 ضمف حدود لوحة الرسـ ،ويبيف الشكؿ ( )9الحؿ في ىذه

الحالة.

الشكل ()9
الحالة  :2يقع أثر المستوي 𝛽 خارج حدود لوحة الرسـ ،كما ىو مبيف في الشكؿ (،)10
وإلنجاز الحؿ يجب إيجاد نقطتي التقاطع
و

جية والمستقيميف

خطوات الحؿ بالخطوات الخمس التالية:
 -1نوجد النقطتيف
و

و

 -2نرسـ شعاعي اإلسقاط
والموازييف لػمحرؼ

حيث
و

و

الكائنتيف ما بيف المستوي 𝛽 مف

مف جية ثانية وعمى الترتيب .يمكف تمخيص

.
الماريف عبر النقطتيف

ونوجد تقاطعيما مع المستقيـ

عمى الترتيب

و
.

 -3نوجد النقطتيف
و

 -4نوجد النقطتيف
و

 -5إف المقطع الناتج

و
و

حيث
.

حيث
.

ىو المقطع المطموب.

الشكل ()10
مثاؿ عددي أوؿ :المطموب رسـ موشور قاعدتو المثمث
و

و

ىي الرأس المقابؿ لمرأس

في إسقاط كافاليير ،حيث
 ،إذا عممنا أف النقطة

في القاعدة األخرى ،ثـ ارسـ المقطع

المستوي ليذا الموشور الناتج عف قطعو بالمستوي 𝛼 المار عبر النقاط
و

(.)11

و

 ،كما ىو موضح في الشكؿ

الشكل ()11
لحؿ ىذه المسألة نوجد المساقط
و

و

و

بالترتيب عمى المستوي 𝜇 وفؽ شعاع اإلسقاط

وىي مساقط النقاط

و

 .يمكف حؿ ىذه

المسألة باعتماد طريقة الحؿ الواردة في المسألة  ،4كما ىو مبيف في الشكؿ (.)11

طرق إنشاء المقاطع المستوية في األجسام الهرمية

سوؼ نستخدـ اإلسقاط المركزي إليجاد المقاطع المستوية في األجساـ ليرمية

وىنا فإف أشعة اإلسقاط تمر كميا عبر مركز اإلسقاط  ،وىو نفسو رأس اليرـ .لنفرض
عبرة عف ىرـ مدروس رأسو

أف

وقاعدتو ىي مستوي اإلسقاط.

يبيف الشكؿ ( )12حؿ ىذه المسألة بطريقة مشابية تماماً لحؿ مسألة الموشور السابقة.

الشكل ()12
مثاؿ عددي ٍ
ثاف :المطموب رسـ ىرـ رأسو
و

و

وقاعدتو محددة بالنقاط
و

المستوي القاطع ىو المستوي 𝛼 المار عبر نقطة المنتصؼ
مركز ثقؿ المثمث

والنقطة

 ،كما ىو مبيف في الشكؿ (.)13

لممستقيـ

نقطة منتصؼ منصؼ الضمع

لحؿ ىذه المسألة سوؼ نعتبر أف

 ،ولنفرض أف
والنقطة

مف المثمث

ىو مركز اإلسقاط المركزي ،ويبيف الشكؿ

( )13خطوات الحؿ الالمة لمحصوؿ عمى المقطع المطموب.

الشكل ()13
النتائج

تمك نا مف يجاد طريقة عامة وقابمة لمتطبيؽ العممي بسيولة إليجاد المقاطع

المستوية في األجساـ اليندسية الفراغية ،حيث تعتبر مسائؿ القطاعات مف المسائؿ

الصعبة نسبياً في اليندسة الوصفية .لقد قمنا بدراسة النوعيف األكثر شيوعاً لألجساـ
اليندسية الفراغية وىما األجساـ الموشورية واألجساـ اليرمية.

يكمف االختالؼ الجوىري بيف ىذه الطريقة الجديدة والطريقة المعروفة سابقاً في

أننا في ىذه الطريقة اعتمدنا عمى تمثيؿ أثر التقاطع عمى مستوي اإلسقاط عمى خالؼ
ما ىو مستخدـ سابقاً في تمثيؿ أثر المستوي القاطع عمى الجسـ المقطوع.

إف ما يميز ىذا البحث ىو شمولو لعدة أنواع مف اإلسقاط ،حيث تضمنت
المسائؿ واألمثمة العددية اإلسقاط المتوازي بحالتو العامة و اإلسقاط المركزي باإلضافة

لإلسقاط اإلكسونومتري وفؽ طريقة كافاليير ،حيث بينت كافة المسائؿ واألمثمة صحة
الطريقة ميما كاف نوع اإلسقاط المستخدـ.

إف الطريقة العامة التي أوجدىا ىذا البحث مفيدة لكافة الميتميف في مجاؿ

اليندسة الوصفية ،كما أنيا تساىـ في تحسيف فيمنا لمفراغ وتصورنا لممقاطع المستوية
في األجساـ اليندسية ،وىي تسيؿ دراسة مسائؿ التقاطعات والقياسات المعقدة.

Constructing Plane Sections In Prismatic
And Pyramidal Spatial Geometrical
Bodies
Abstract
The problem of finding the plane sections is considered one
of the complicated and important problems in descriptive geometry.
In this paper we will find a universal method which enables us to
find the plane sections in prismatic and pyramidal geometrical
spatial bodies at the basis of representing both the studied body and
the cutting plane and determining the spatial logical relations in
between them. We will clarify that this method can be applied in
spite of the kind of used projection via studying several problems
and two numerical examples.

