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  مواصفات المسنن الهندسية

  حتى نرسم بدقة نستخدم ليسب أوتوكاد

Command: PL  
PLINE 
Specify start point: 
Current line-width is 0.00 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  <Ortho on> 
738.274 

 . ABللعشر بمقياس الرسم فينتج الخط المطلوب
 Trim قياس القوس AD  الذي يحصر زاوية

. 

                                                                        

   رسم المسنن في أوتوكاد بالطريقة التفصيلية
 :سنأ بالطريقة التفصيلية للمعطيات التالية 25ارسم المسنن المكون من 

 Root Circle يساوي  Ø226.86   
 Base Circleيساوي  Ø235   
 Pitch Circleيساوي  Ø250   

  Addendum Circleيساوي Ø270   

مواصفات المسنن الهندسية: 1شكل 
 

  . Ø235نرسم دائرة األساس
حتى نرسم بدقة نستخدم ليسب أوتوكاد .أفقياً بطوٍل يكافئ ُعشر محيط الدائرة نرسم خطاً من رأس هذه الدائرة 

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  <Ortho on> (* PI 235) 

للعشر بمقياس الرسم فينتج الخط المطلوبهذا الطول  نختصر .وحدة 738.274، أي اً أفقياً بطول المحيط
 Trimنحدد باألمر ثم C درجة من المركز 36بزاوية نرسم خطاً يميل عن الرأسي 

.AB الخططول =  AD أن القوس هنا نستنج. درجة 360درجة كعشر الزاوية 

 القدس للنشر والتوزيع

رسم المسنن في أوتوكاد بالطريقة التفصيلية
ارسم المسنن المكون من 

 قطر دئرة جذر السن
 Circleقطر دئرة األساس
 Pitch Circleقطر دئرة الخطوة

 Circleالخارجيةقطر الدئرة 

 :الـحـــل
نرسم دائرة األساس 

من رأس هذه الدائرة 
  

 

  
  

اً أفقياً بطول المحيطفينتج خط
نرسم خطاً يميل عن الرأسي 

درجة كعشر الزاوية  36
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 .ABيساوي الطول الناتج، أي  ADطول عشر المحيط، القوس : 2شكل 

  
مرات ضمن  10 ونكررهما باألزرق السماوي  ACوالخط المركزي AB للخط األفقي Array باألمر نعمل مصفوفة قطبية

  .درجة 36يمكن عمل المصفوفة للخط األفقي فقط ضمن الزاوية . C درجة وحول المركز 36الزاوية 
 

  
  

 درجة حول مركز المسنن 36ضمن الزاوية AB المصفوفة القطبية للخط : 3شكل 
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 نتاج تطبيق األمر مصفوفة قطبية السابق : 4شكل 

  
نستثنيه ثم نصغر الخط األول من  AB الخط. والناتجة من المصفوفة الخطوط المماسة لتصغير Scale نستخدم األمر

 .األخير يبقى بطوله..... وهكذا دواليك 0.2  ثم نصغر الخط الثاني بنسبة 0.1بنسبة  A جهة
   

  
 تصغير كل خطوط المماسات الناتجة بالتدريج : 5شكل 

 
 .أي أننا نرسم منحنى انفوليوت الدائرة. الدائرة للربط بين نهايات الخطوط المكررة حول قوس Spline نستخدم األمر
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 Splineربط نهايات المماسات بالمنحنى الشريحي : 6شكل 

  
 . مرة 50األنفوليوتي الناتج حول المركز ستخدم أمر المصفوفة القطبية لنكرر رسم المنحنى 

  . يفقط كما في الشكل التال األولىعلى المنحنيات الثالثة  نستخدم أمر المحو ونبقي

   
 استخدام المصفوفة القطبية للمنحنى اإلنفليوتي : 7شكل 

 
إلى تقاطع المنحنى مع  C المركز بين حول الخط الواصل المنحنى األنفوليوتي لنعكس Mirror اإلنعكاس نستخدم أمر
 .ونبقي الثالثة األولى C حول المركز مرة 50خمسين   Array مرة أخرى نكرره باألمر. دائرة الخطوة
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 استخدام أمر اإلنعكاس للمنحنى اإلنفليوتي حول الخط المركزي: 8شكل 

 
 Trim  واألمرمن الطبيعي استخدام أمر الرسم دائرة . نرسم سناً واحداً على محيط الدائرة األساس

  .مرة 25 الناتج حول المركز أمر المصفـوفة القطبية لنكرر رسم السن نستخدم مرة أخرى،

 
  تكملة سن واحدة : 9شكل  
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 تكملة سن واحدة : 10شكل  

   
 المسنن كجسم ثالثي األبعاد : 11شكل 

 
 

     
  
 
 


