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PERGEL ÇALIŞMALARI

1. Önce eksenleri çizilmek üzere, içine yedigen
yerleştireceğimiz daire çizilir.

2. Daireyi çizdiğimiz pergel açıklığı bozulmadan,
pergel yatay eksenin daire ile kesiştiği M noktasına
batırılarak bir yay çizilir ve böylece A ve B noktaları
bulunmuş olur.

3. Pergel, AB doğrusunun yatay eksenle kesiştiği C
noktası ile A noktası kadar açılarak bir başlangıç
noktası belirlenerek, daire bu uzunluğa göre ardı
ardına kestirilir. İşlem, 7 kez tekrarlanır.

ÖNEMLİ NOT: Noktalar işaretlenirken, son nokta (7.
nokta) işaretlendikten sonra pergel bu noktaya
tutulduğunda ilk başlangıç noktasını tam olarak
kesmelidir. Aksi takdirde çizimde yanlışlık
yapılmıştır.

1. Önce eksenleri çizilmek üzere, içine sekizgen
yerleştireceğimiz daire çizilir.

2. "Daire içine dörtgen yerleştirilmesi"
uygulamasında yaptıüımız gibi, daire merkezinden
geçen eksenler, daireyi 4 adet 90° lik parçaya
böldüğünden, bu 4 parçaya ayrı ayrı "90° lik bir
açının pergelle 2 eşit mesafeye bölünmesi"
uygulaması yapılarak, 2, 4, 6 ve 8 noktaları
işaretlenir.

3. İşaretlenen bu dört nokta, eksenlerin daireyle
kesiştiği noktalarla birleştirilmesiyle düzgün
sekizgen çizimi tamamlanır.

1. Önce eksenleri çizilmek üzere, içine çokgen yerleştireceğimiz daire çizilir.

2. Pergel düşey eksenin daire ile kesiştiği alt noktaya batırılarak, düşey eksenin daire ile kesiştiği üst noktaya
kadar açılır ve yatay eksen uzantısını kesen bir büyük yay çizilir.

3. Aynı işlem, pergel açıklığı bozulmadan bukez düşey eksenin daire ile kesiştiği üst noktaya batırılmak
suretiyle önceki yapılan işlemin simetriği tekrar edilmiş olur. Bu arada her iki yay ile yatay eksenin
uzantılarının kesişmiş olması gerekir. Her iki yanda kesişen bu noktalarla M1 ve M2 noktaları bulunmuş olur.

4. Daire içine kaçgen çizilmek isteniyorsa, düşey eksen o sayıda eşit parçaya bölünür. Bu bölme işleminde "Bir
doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek" uygulaması kullanılır. (Örnekte, daire içine beşgen
yerleştirilmek istendiği için düşey eksen beş eşit parçaya bölünmüştür.)

5. M1 noktasından eşit parçalara bölünmüş düşey eksene ışınlar gönderilir. Burada şu kurala dikkat edilmelidir:
İlk ışın 0 (sıfır) ya da 1 noktasına gönderilir. Takip eden ışınlar ise ilk ışına göre birer sayı atlayarak gönderilir.
(Örneğin ilk ışın 0 (sıfır) noktasına gönderilmişse diğer ışınlar 2, 4, 6, ... diye takip eder. İlk ışın 1 noktasına
gönderilmişse de diğer ışınlar 3, 5, 7, 9 ... olarak sıralanır.)

6. Gönderilen ışınların daireyi ilk kestikleri nokta değil, dairenin dışından çıkmadan önce daireyi kestikleri
noktalar işaretlenir. Sonuçta daire üstüne işaretlenen bu noktalar birleştirildiğinde istenilen sayıda çokgen
daire içine yerleştirilmiş olur.

DAİRE İÇİNE PERGELLE YEDİGEN ÇİZİMİ DAİRE İÇİNE PERGELLE SEKİZGEN ÇİZİMİ

DAİRE İÇİNE PERGELLE İSTEDİĞİMİZ SAYIDA ÇOKGEN ÇİZİMİ

KONTROL YRD.DOÇ.DR. MEHMET MUTLU

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

NOT


