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Çizim programı, üç boyutlu çizim, montaj modelleme,
montaj modele animasyon ve simülasyon etüt
hareketlerini yaptırmak, katı modeli teknik resim
sayfasına aktarma ve çizdirme konularının kazandırıldığı
bir öğrenme materyalidir.
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Montaj modelleme modülünü başarmış olmak

YETERLİK

Animasyon ve Simülasyon modülü ile montaj modelleme
parçalarını çalıştırmak

MODÜLÜN TANIMI

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Öğrenci gerekli ortam sağlandığında, amaca uygun olarak
bilgisayar ortamında animasyon ve simülasyon ile ilgili
çalışmalar yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Animasyon ve simülasyon komutlarını yapabileceksiniz.
2. Animasyon ve simülasyon içinde düzenleme işlemlerini
yapabileceksiniz.
3. Farklı kayıt oluşturulmasını ve çalıştırılmasını
yapabileceksiniz.

Ortam: Paket programı hazırlanmış bilgisayar
Donanım: Anlatım, soru cevap, tartışma, problem çözme,
EĞİTİM
ÖĞRETİM laboratuvar ve gezi gözlem. Beyin fırtınası, gösteri, soruORTAMLARI
VE cevap, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim,
DONANIMLARI
bilgisayar destekli öğretim ve mikro öğretim.

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
VE Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül, metal teknolojileri alanında mesleğiniz ile ilgili Bilgisayar Destekli Çizim
modüllerinden biri olan Animasyon ve Simülasyon’u öğreneceksiniz. Mesleki bilgiler,
geçmişten günümüze doğru hep gelişme içerisinde olması gerekir. Sizler de bu alanda
mesleki bilgilerinizi artırıp geliştirmelisiniz. Bilgisayarda iş parçalarını montaj modelleme
yapmak, birbirleriyle birleştirmek ve birleştirilen parçalara animasyon ve simülasyon
özelliklerini öğrenmek veya kullanmak gerekir. Bu becerileri; okumak, tasarlamak, çizmek
ve sonucunda da iş parçalarının hangi amaç için nasıl çalışacaklarını animasyon ve
simülasyon ile göstermektir.
Bu modülü aldığınızda montaj modeli çizmeyi animasyon ve simülasyon ortamında
çalıştırmasını öğreneceksiniz. Bilgisayarda animasyon ve simülasyonun amacını, önemini ve
uygulamalarını yapabileceksiniz.
Bu yüzden Animasyon ve Simülasyon modülü, Bilgisayar Destekli Çizim dersinin de
bir parçası olmasından dolayı bu alandaki bilgi ve becerileri bilmemiz gerekir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Öğrenci gerekli ortam sağlandığında, amaca uygun olarak bilgisayar ortamında
Animasyon ve Simülasyon yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki animasyon ve simülasyon çalışmalarını kullanan veya ihtiyaç
duyulan işletmeleri ziyaret ederek bilgisayarda animasyon ve simülasyon
oluşturmak için kullanılan bilgisayar programlarını araştırınız.



Bilgisayar programının animasyon ve simülasyon bölümünün diğer programlara
göre olumlu ve olumsuzluklarını araştırınız.



Bilgisayar programının kullanıldığı işletmeleri ve kullanım nedenlerini
araştırınız.

1. ANİMASYON VE SİMÜLASYON
PARAMETRELERİNİ UYGULAMAK

1.1.Animasyon ile Simülasyonun Gereği ve Önemi

Animasyon ve simülasyonu önemli kılan özelliklerden biri yapılan endüstriyel imalat
işlerinin gösterilmesini sağlamaktır. Bunun yanında işin nasıl çalıştığını çeşitli işle vlerini de
birebir yansıtmasıdır.
Animasyon ve simülasyon, model ve montajların sunularında gerçeklik görünümü
sağladığı için imalat ürünlerinin pazarlanmasında önem kazanır.

1.2.Simülasyon
Montaj ilişkilerinde, yaylar, yerçekimi ve motorlar kullanılan daha gerçekçi bir
harekettir. Bu hareket etüdü ön görünümünde bulunan Animasyon ve Simülasyonda
kullanılan simgeleri veya komutlarını tanıyalım.
Hareket etüdü
Animasyon ve simülasyon için gerekli olan yeni hareket
etütlerini ekler (Şekil 1.1). Yapılacak olan hareketlerin parça ilişkilerini, çalışma sürelerini,
farklı hareket biçimlerini vb. düzenlemelerini yapar.
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Hareket etüdünün gerçeklik miktarını seçer (daha gerçekçi etütler daha uzun sürede
hesaplanır).


Hareket Etüdü alt kaydırma çubuğundan tıklanır veya araç çubuğu ekranda
görünmüyorsa Menü / Ekle / Yeni Hareket Etüdü seçilip onaylanır. Bir ön
görünüm meydana gelir.

Resim 1.1: Hareket etüdü

Hareket Zaman Çubuğu
Animasyon ve Simülasyonu yapılacak bir modelin hareket etüdündeki
düzenlemelerini gösterir.
Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup hareket ettirerekten çalıştırılabilir.
Hareket etüdündeki Animasyon çalışmalarında Hareket Zaman Çubuğu bölgesi sarı
olarak kaydedilmiştir.

Resim 1.2: Ani masyon zaman çubuğ u

Hareket etüdündeki Simülasyon (basit hareketler) çalışmalarında Hareket Zaman
Çubuğu bölgesi kırmızı olarak kaydedilmiştir.

Resim 1.3: B asit hareketler zaman çubuğ u
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Hesapla
Hareket etüdünü hesaplar. Animasyon ve Simülasyona ait hareket etütlerini verilen
değerler doğrultusunda hesaplayıp bileşenlerin çalışmasını ayarlar.
Başından Oynat
Hareket etüdünde yapılan hesaplamalar sonucunda, Animasyon ve Simülasyonu bir
daha başından itibaren çalıştırmak için kullanılır.
Oynat
Hareket etüdünde yapılan hesaplamalar sonucunda, Animasyon ve Simülasyonu
kaldığı yerden çalıştırmak için kullanılır.
Durdur
Hareket etüdünde yapılan hesaplamalar sonucunda, Animasyon ve Simülasyonu
istenilen yerde durdurmak için kullanılır.
Yürütme Yolu
Hareket etüdünde yapılan hesaplamalar sonucunda , Animasyon ve Simülasyon
yürütmesinin görülmesi veya istenilen yerde elle müdahale etmek için kullanılabilir.

Resim 1.4: Yürütme yolu

Yürütme yolu tuşunu tutup çektiğimizde istenilen değerlerde tutabiliriz. Bu sayede
Animasyon ve Simülasyon bileşenlerine buradan müdahale ederiz.
Yürütme Hızı
Yürütme hız çarpanını (örn. 2x) ya da toplam yürütme süresini (örn. 5saniye) ayarlar.
Yürütme Hız Çarpanı belirlenen Animasyon ve Simülasyon etüt hareketlerini aynı
tutup sadece süresini etkilemektedir.
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Resim 1.5: Yürütme hız çarpanları

Yürütme hız ayarını açılan tablodan seçebilir iz (Şekil 1.5). Ya da elle yazarak farklı
değerler girilebilir (Şekil 1.6).

Resim 1.6: Yeni yazılan hız çarpanı değerleri

Yürütme Modu
Yürütme modu, Animasyon ve Simülasyondaki hareket etüdünü bileşenlere göre
belirlememizle çalışır.
Yürütme modu üç şekilde çalışır:
Normal
Sadece bir tur ile tek yönde çalışır.
Döngü
Tek yönde ama başa dönerek yine çalışır.
Karşılıklı
Karşılıklı çift yönde çalışır. Çalışmayı, bitirdiği yerden geri dönerek yapar.
Animasyonu Kaydet
ve Animasyon Sihirbazı
ile ilgili bilgileri
Animasyonları Oluşturmak ve Kaydetmek öğrenme faaliyetinde verilecektir.
Otomatik Anahtar
Basılı olduğunda, geçerli zaman çubuğu konumunda sürüklenmiş bileşenler için
otomatik olarak bir anahtar oluşturur.
Anahtar Ekle/Güncelle
Seçili öğenin geçerli özellikleri ile yeni bir anahtar oluşturur ya da var olan bir
anahtarı günceller.
Motor
Bir bileşeni sanki bir motor tarafından tahrik ediliyormuş gibi oynatması olarak
tanımlanır.
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Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Motor sembolü seçilir veya Menü / Ekle /
Yeni Hareket Etüdü seçilip onaylanır. Motor sembolü seçilir ve bir ön görünüm meydana
gelir.

Resim 1.7: Motor komutu





Motor Tipi bölgesinde:
Dairesel (rotatif) motor kısmında motor hareketini düz dönerek veya
helezoni olarak yapmasıdır.
Doğrusal (lineer) motor kısmında motor hareketini bir doğru üzerinde
yapmasıdır.
Bileşen/Yön bölümünde:
Motor Konumu kısmında dönecek veya çalışacak parçanın seçilmesi
istenir.
Motor Yönü kısmında ise dönecek veya çalışacak parçanın hangi yöne
döneceği istenir.
Ona Göre Hareket Edecek Bileşen kısmında parçanın başka bir parçaya
göre de yönünü belirtmesi istenir.
Hareket bölümünde Motor Tipine ait farklı seçenekler kullanılır.
Sabit Hız: Çalışma hızı sabit olan bir motordur. Sabit Hız motor tipinde
sabit çalışan hız değerini değiştirebiliriz.
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Resim 1.8: Sabit hız özellikleri

Uzaklık: Motor hareketi ile çalışacak parçanın Motor Tipi; gideceği
mesafe (Yer Değiştirme Motoru), Başlangıç Zamanı ve Süre
kısımlarına değerleri girilerek oluşturulabilir. Grafiği büyütmek için
tıklayınız.

Resim 1.9: Uzaklık özellikleri

Salınımlı: Motorun çalışması salınımlı olarak yapılan bir etüt hareketidir.
Her etüt hareketi salınımı 5 adettir.
Salınım sayısı = Frekans 2 Hz ise x 5 salınım(sabit değer) = 10 adet salınım
yapar.
o
Yer Değiştirmede; çalışacağı mesafeyi belirtir (kurs boyu).
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Resim 1.10: Salını mlı özellikleri

o
o

Frekansta; motorun çalışacağı kurs sayısı: Frekans 2 Hz ise x 5
salınım (sabit değer) = 10 adet salınım yapar.
Faz kaymasında; 0 (sıfır) derecede olursa parça duraklamadan
salınımlı olarak çalışır. Eğer derece yerine değer girilirse parça
girilen değer sayısı (faz kayması 5 derece ise: 5 duraklama yapar)
kadar duraklayarak çalışır.

Ara Değer: Parçaların hareketlerini kontrol altında tutarak tablodan
değerleri verdikten sonra hareketi vermek için kullanılır.
o
Hız, Yer Değiştirme ve İvme işlemleri seçilerek, belirtilen ara
değerler Zaman tablosuna yazılır.
o
Araya Alma Tipinden; Doğrusal, Akım ve Kübik tiplerinden
biri seçilir.
o
Araya Alma Tipleri grafikten görülebilir.

Resim 1.11: Ara değeri özellikleri
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İfade: Parçaların hareketlerini formül ile ifade ederek belirtmek için
kullanır. Ara Değeri işlemleri gibi Yer değiştirme, Hız ve İvme
işlemleri seçilerek yapılır.

Resim 1.12: İfade özellikleri

Yay

İki bileşen arasına yay ekler. Montaj sayfasındaki model parçaları arasına bir yay
çizip katılaştırmaktır.
Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Yay sembolü seçilir veya Menü / Ekle / Yeni
Hareket Etüdü seçilip onaylanır. Yay sembolü seçilir ve bir ön görünüm meydana gelir.

Resim 1.13: Yay komutunun ön görünümü
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Yay Tipi bölgesinde:
Doğrusal (lineer) Yay kısmında, yay hareketini bir doğru üzerinde
yapar. Doğrusal yay seçildiğinde, Yay Parametrelerinde:
o
Yay Uç Noktalarını seçiniz.
o
Taban Bileşeni, üst montajı kullanmak için seçmeyin.
o
Yay Kuvvet İfadesinin Üssünde 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ve -4
değerlerinden birini seçiniz.
o
“ k” sabit değeridir.
o
Yayın Serbest Uzunluğu değerini belirtiniz.
o
Model Değişikliklerine Güncelleme yapıldığında Yayın Serbest
Uzunluğu kutusu pasif olur.

Resim 1.14: Torsiyonel yay kısmı

Torsiyonel Yay kısmında:
o
Yay Uç Noktalarını seçiniz.
o
Taban Bileşeni, üst montajı kullanmak için seçmeyin.
o
Yay Kuvvet İfadesinin Üssünde 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ve -4
değerlerinden birini seçiniz.
o
“ k” sabit değeridir.
o
Serbest Açı ve Ters Yöne Çevir düğmesini kullanınız.
Göster bölümünde:
o
Yay Çapı değerini,
o
Yay Sarım Sayısı değerini,
o
Yay Tel Çapı değerini giriniz.
Yük Taşıyan Yüzler bölümünde yüklenici yerini seçiniz.
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Temas
Seçili bileşenler arasında teması simüle (Bileşenlerin birbirlerini görmesini ve
algılamasını sağlar.) eder.
Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Temas sembolü seçilir veya Menü / Ekle /
Yeni Hareket Etüdü seçilip onaylanır. Temas sembolü seçilir ve bir ön görünüm meydana
gelir.

Resim 1.15: Temas komutu




Temas Tipi bölümünde sadece 3 boyutlu katı bileşenler seçilecektir.
Seçimler bölümünde:
o
Temas Grupları Kullan seçildiğinde birden fazla temas edecek
bileşenler seçilir.
o
Bileşenler kısmında parçalar seçildiğinde kutu içersinde
aktifleşirler.
o
Tamam, düğmesine tıklanır.

Hareket Etüdü Özellikleri
Hareket etüdü için Simülasyon özelliklerini belirler.
Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Hareket Etüdü Özellikleri sembolü seçilir
veya Menü / Ekle / Yeni Hareket Etüdü seçilip onaylanır. Hareket Etüdü Özellikleri
sembolü seçilir ve bir ön görünüm meydana gelir.
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Resim 1.16: Hareket etüdü özellik komutu

Filtre Yok
Hareket etüdündeki tüm öğeleri gösterir.
filtrelemeden gösterilmesini sağlar.

Hareket etüdü tasarım ağacı öğelerini

Resim 1.17: Filtre yok komut yeri

Animasyonları Filtrele
Yalnız animasyon sırasında hareket eden ya da değişen öğeleri gösterir.
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Resim 1.18: Ani masyonları filtrele komut yeri

Sürenleri Filtrele
Hareket ya da diğer değişikliklere sebep olan tüm öğeleri gösterir.

Resim 1.19: Sürenleri filtrele komut yeri

Seçilileri Filtrele
Yalnız seçili öğeleri gösterir. Hareket etüdü ağaç öğelerinden yalnızca seçilenlerin
gösterilmesini sağlar.

Resim 1.20: Seçilileri filtrele komut yeri

Geçerli Zaman Çubuğu
Geçerli zaman çubuğunun özelliği, Animasyon ve Simülasyonda kullanılan hareket
etüdü ağaç öğelerini filtrelemeye göre parçaların düzenlemelerini tanımlar ve gösterir.
Aşağıda ağaç öğelerinde gösterilen yaprak menteşe montaj modeline ait
düzenlemelerdir.
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Resim 1.21: Montaj modelin anahtar özelliklerine ait geçerli zaman çubuğu

Resim 1.22: Modelin izometri görünüşüne oryantasyon ve kamera görünümlerine ait geçerli
zaman çubuğu

Resim 1.23: Montaj model deki ışık, kamera ve sahne ortamlarına ait geçerli zaman çubuğu

Resim 1.24: Yaprak dişi menteşe parçasına ait geçerli zaman çubuğu
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Resim 1.25: Montaj modelin montaj ilişkilerine ait geçerli zaman çubuğu

1.2.1.Doğrusal Hareket
Yapılacak simülasyon hareketlerinde doğrusal yönlerde çalışmasını sağlar.
Montajda hazırlanmış modeli Doğrusal Simülasyon (basit hareket) olarak kullanınız.

Resim 1.26: Hazırlanmış doğrusal montaj modeli




Hareket Etüdü / Motor tıklanır veya hareket etüdündeki düzenlemelerini
Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup hareket ettirerekten çalıştırılabilir.
Açılan ön görünüm penceresinden:
Motor Tipi, Doğrusal (lineer) seçiniz.
Motor Konumu seçili iken modelin çalışacak parçasını tıklayınız.
Motor Yönü tıklanarak yön belirleyiniz.
Hareket Bölümünde Uzaklık kısmı seçilir ve uygun değerler giriniz.
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Resim 1.27: Motor komutu düzenlemeleri

Tamam, düğmesine tıklayınız.
Hareket Etüdünden Hesapla tıklanır, hesapladıktan sonra otomatik olarak
seçilen parça harekete geçer.
Hareket etüdündeki farklı düzenlemeleri de seçip oynatınız.

Resim 1.28: Doğrusal motor hareketi verilen parça

Montajda hazırlanmış modeli veya işlem basamaklarına göre hazırlayarak Doğrusal
Simülasyonu kullanınız.

Parça dosyasına Ø50 çapında ve 5mm kalınlığında bir çemberi katılaştırınız.
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Resim 1.29: Çemberi katı oluşturma





Kaydedip Montaj dosyasında isteyiniz.
Montaj dosyasında katı çemberden bir tane daha isteyip hizalayınız.
Montaj ilişkilerinden, Gelişmiş Montaj İlişkileri bölümünü seçiniz.
Uzaklık kutusunu tıklayınız. 60mm değer giriniz.
Alt çemberin üstünü ve üst çemberin altını seçiniz. Aynı değerler bağlı
kutulara da kendiliğinden yazılacaktır.
Maksimum Değer kısmına yine 60 mm değer girilir,
Minimum Değer kısmına 30 mm değer girilir.
Tamam, düğmesine tıklanır.

Resim 1.30: Montajda uzaklığı sınırla



Menü / Ekle / Bileşen / Yeni Parça tıklanır.
Unsur ağacından Ön Düzlem seçilirken Buna Dik komutuna da tıklanır.
Parçaların merkez noktaları bir Çizgi ile birleştirilir ve Yeniden Oluştur
tıklanır.
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Resim 1.31: Çizgi ile birleştirme

Yine Ön Düzlem seçilirken Buna Dik komutuna da tıklanır.
Parçanın kenarına Ø5mm çapında ve merkez doğruya 20mm mesafede
bir daire çizilip tekrar Yeniden Oluştur tıklanır.

Resim 1.32:Düzlem ol uşturma



Unsurlar / Süpürerek Katı Oluşturma seçilir.
Belirtilen düzenlemeler yapıldıktan sonra Tamam, düğmesine tıklanır.

Resim 1.33: Süpürerek katı ol uşturma komutu
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Pencerenin üst kenarında Bileşenden Çık
tıklayınız.
Montaj modeli kaydediniz.
Hareket Etüdü / Yay tıklanır veya hareket etüdündeki düzenlemelerini
Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup hareket ettirerekten de
çalıştırılabilir (Şekil 1.30).

Resim 1.34: Hareket zaman çubuğunun gösterilmesi













Açılan ön görünüm penceresinden:
Etüt tipi olarak Simülasyonu seçiniz.
Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup ileriye doğru istenilen ölçüye
götürülür.
Modelde yayın üstündeki parça belirli bir ölçüye göre aşağıya doğru çekilir.
Tekrar Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup ileriye doğru istenilen
ölçüye götürülür.
Tekrar modelde yayın üstündeki parça belirli bir ölçüye göre aşağıya doğru
çekilir.
Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup ileriye doğru bir daha istenilen
ölçüye götürülür.
Yayın üstündeki parça tersine aynı oran veya ölçüde yukarıya doğru uygulanır.
Hareket Zaman Çubuğunu ise yine aynı oran veya ölçüde ileriye doğru
götürülür.
İşlemler bitirildikten sonra Oynat düğmesine tıklanır.
Kaydediniz.

a.

b.
Resim 1.35: Yay sıkma hareketleri
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1.2.2.Dönme Hareketi
Montajda hazırlanmış modeli Dairesel Simülasyon (basit hareket) olarak kullanınız.

Resim 1.36: Hazırlanmış dairesel montaj modeli




Hareket Etüdü / Motor tıklanır veya hareket etüdündeki düzenlemelerini
Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup hareket ettirerekten çalıştırılabilir.
Açılan ön görünüm penceresinden:
Motor Tipi, Dairesel (rotatif) seçiniz.
Motor Konumu seçili iken modelin çalışacak parçasını tıklayınız.
Motor Yönü tıklanarak yön belirleyiniz.
Hareket Bölümünde Salınımlı kısmı seçilir ve uygun değerler giriniz.
Yer Değiştirme kısmını 90° seçiniz (Tam dönüş istenirse 360° seçilir.).

Resim 1.37: Dairesel motor hareketi verilen parça
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Tamam, düğmesine tıklayınız.
Hareket Etüdünden Hesapla tıklanır, hesapladıktan sonra otomatik olarak
seçilen parça harekete geçer.
Hareket etüdündeki farklı düzenlemeleri de seçip oynatınız.

1.2.3.Açı Hareketi
Yapılacak Simülasyon hareketlerinde belirlenen açı kadar çalışmasını
sağlar.
Montajda hazırlanmış modelin Açı Simülasyonunu (basit hareket)
kullanınız.

Resim 1.38:Sac menteşe




Hareket Etüdü / Motor tıklanır veya hareket etüdündeki düzenlemelerini
Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup hareket ettirerekten çalıştırılabilir.
Açılan ön görünüm penceresinden:

Resim 1.39: Motor komutu
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Motor Tipi, Dairesel (rotatif) seçiniz.
Motor Konumu seçili iken modelin çalışacak parçasını tıklayınız.
Motor Yönü tıklanarak yön belirleyiniz.

Resim 1.40: Yön komutu

Hareket Bölümünde Salınımlı kısmı seçilir ve uygun değerler giriniz.
Yer Değiştirme kısmını 180° açıda çalışmayı seçiniz (Tam dönüş
istenirse 360° seçilir.).

Resim 1.41: Salını mlı hareket

Tamam, düğmesine tıklayınız.
Hareket Etüdünden Hesapla tıklanır, hesapladıktan sonra otomatik olarak
seçilen parça harekete geçer.
Sadece verilen açıda çalıştığını görülür.
Hareket etüdündeki farklı düzenlemeleri de seçip oynatınız.
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Resim 1.42: Açılı simülasyonda çalışma

1.2.4. Yer Çekimi Kuvveti

Animasyon ve simülasyonu yapılacak montaj modellerin bulundukları konumlara göre
uygulanılacak yer çekimi etki yönleridir.
Yerçekimi
Etüde yer çekimini ekler olarak tanımlanır. Daha çok yerçekimine maruz kalacak
montaj parçaların hareket etütlerinde kullanılır.
Etüt hareketlerinde kullanılan model parçalarına gerçek düşmeyi yaptıran komuttur.
Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Yerçekimi sembolü seçilir veya Menü / Ekle
Yeni Hareket Etüdü seçilip onaylanır.

Yerçekimi sembolü seçilir ve bir ön görünüm meydana gelir.

Yerçekimi ön görünümünde Yerçekimi Parametreleri bölümündeki X, Y ve Z
kutucuklarından uygun olanı işaretlenir (Genellikle Y eksen yönünü seçiniz.).

Resim 1.43: Yerçekimi komutu



Yön Referansı kısmı aktif iken animasyon ve simülasyonda kullanılan montaj
modelin sabit olan parçasının (montaj yerine getirilen ilk parça) yerçekimi
eksen yönünde olan kenarını seçiniz.
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Resim 1.44: Yerçekimi yönü seçme


Sayısal Yerçekimi Değeri kısmında olan değeri seçiniz (derslerinizden
öğrendiğiniz yerçekimi ivmesi 9,81 m/s 2 ). Değiştirmek için uygun olan değeri
giriniz.

Tamam, düğmesini tıklayınız.

Resim 1.45: Yerçekimi yönü uygul anmış model
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda katı modellenmiş ve ölçülendirilmiş Sac Menteşe modelin Simülasyon etüt
açı hareketlerini bilgisayarda yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Model montajına ait araç ve gereçlerini
hazır hale getiriniz.
 Bilgisayarda simülasyon programını
yapılacak model montajını ayarlayınız.
 Etüt hareketlerinin işlem sırasını
belirleyiniz.
 Simülasyonu kaydediniz
 Aşağıdaki gösterilen işlem basamaklarını
takip ederek simülasyonu tamamlayınız.
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 Temiz ve düzenli olunuz.
 Simülasyonda kullanmanız gereken araç
çubuklarını açınız.
 Yapacağınız etüt hareketleri için
 öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz
simülasyonunuzu daha basit
yapabilirsiniz.
 Yaptığınız simülasyonu,öğretmeninizin
söyleyeceği bir klasöre isim vererek
kaydediniz.
 Kaydetme işlemini işlem başladığınız
andan itibaren yapınız ve bunu etüt
hareketleriniz ilerledikçe belli aralıklarla
tekrar ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Modelin montajını hazırlayıp açınız.
 Araçlar / Seçenekler / Yedekle /
Otomatik kurtar / Oto.kurtarma
bilgisini kaydet / 2 dakika (tercih)
/ Tamam.

 Hareket etüdünü tıklayınız,
 Açılan ön görünümden Basit Hareketleri
seçiniz.

 Motor simgesini tıklayınız.
 Dairesel (rotatif) tipini seçiniz.
 Motor Yönünü belirleyiniz.
 Tekrar kaydediniz.
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 Tekrar kaydediniz.
 Hareket bölümündeki belirtilen düzenlemeleri
yapınız.

 Tamam, düğmesini tıklayınız.
 Kaydediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1

Değerlendirme Ölçütleri
Model montajına ait araç ve gereçleri hazır hale getirdiniz mi?

Evet Hayır

Bilgisayarda simülasyon programı yapılacak model montajını
2 ayarladınız mı?
3 Açısal motor etüt hareketlerinin işlem sırasını belirlediniz mi?
4 Simülasyon işlemini yaptınız mı?
5 Simülasyonu kaydettiniz mi?
6 İşi zamanında bitirdiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda katı modellenmiş ve ölçülendirilmiş Makara Yolu modelini Simülasyon etüt
doğrusal hareketlerini bilgisayarda yapınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Temiz ve düzenli olunuz.
 Simülasyonda kullanmanız gereken
araç çubuklarını açınız.
 Yapacağınız etüt hareketleri için
Bilgisayarda simülasyon programını
 öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz
yapılacak model montajını ayarlayınız.
simülasyonunuzu daha basit
yapabilirsiniz.
Etüt hareketlerinin işlem sırasını
 Yaptığınız simülasyonu, öğretmeninizin
belirleyiniz.
söyleyeceği bir klasöre isim vererek
kaydediniz.
Simülasyonu kaydediniz
 Kaydetme işlemini işleme
 başladığınız andan itibaren yapınız ve
Aşağıdaki gösterilen işlem basamaklarını
bunu etüt hareketleriniz ilerledikçe belli
takip ederek simülasyonu tamamlayınız.  aralıklarla tekrar ediniz.

 Model montajına ait araç ve gereçlerini
hazır hale getiriniz.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Modelin montajını hazırlayıp açınız.
 Araçlar / Seçenekler /
Yedekle / Otomatik kurtar /
Oto.kurtarma bilgisini
kaydet / 2 dakika (tercih) /
Tamam.

 Hareket etüdünü tıklayınız.
 Açılan ön görünümden Basit Hareketleri seçiniz.

 Motor simgesini tıklayınız.
 Doğrusal (lineer) tipini seçiniz.
 Motor Yönünü belirleyiniz.

 Tekrar kaydediniz.
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 Tekrar kaydediniz.
 Ona Göre Hareket Edecek Bileşen olarak boruyu
seçiniz.
 Hareket bölümündeki belirtilen düzenlemeleri
yapınız.

 Tekrar kaydediniz.
 Tamam, düğmesini tıklayınız.
 Hesapla komutunu tıklayınız.
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 Simülasyonu tekrar çalıştırmak için Oynat
düğmesini tıklayınız.

 Kaydediniz.

 Hareket Zaman Çubuğu ile de aynı hareket
etütlerini yapabiliriz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6

Değerlendirme Ölçütleri
Model montajına ait araç ve gereçleri hazır hale getirdiniz mi?

Evet Hayır

Bilgisayarda simülasyon programı yapılacak model montajını
ayarladınız mı?
Doğrusal motor etüt hareketlerinin işlem sırasını belirlediniz mi?
Simülasyon işlemini yaptınız mı?
Simülasyonu kaydettiniz mi?
İşi zamanında bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda katı modellenmiş ve ölçülendirilmiş Yaylı Aparat modelini Simülasyon etüt
doğrusal hareketlerini bilgisayarda yapınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler
 Temiz ve düzenli olunuz.
 Simülasyonda kullanmanız gereken
araç çubuklarını açınız.
 Yapacağınız etüt hareketleri için
 öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz
simülasyonunuzu daha basit
yapabilirsiniz.
 Yaptığınız simülasyonu, öğretmeninizin
söyleyeceği bir klasöre isim vererek
kaydediniz.
 Kaydetme işlemini işleme
 başladığınız andan itibaren yapınız ve
bunu etüt hareketleriniz ilerledikçe belli
aralıklarla tekrar ediniz.

 Model montajına ait araç ve gereçlerini
hazır hale getiriniz.
 Bilgisayarda simülasyon programını
yapılacak model montajını ayarlayınız.
 Etüt hareketlerinin işlem sırasını
belirleyiniz.
 Simülasyonu kaydediniz.
 Aşağıdaki gösterilen işlem
 basamaklarını takip ederek
 simülasyonu tamamlayınız.
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 Modelin montajını hazırlayıp açınız.
 Araçlar / Seçenekler / Yedekle /
Otomatik kurtar / Oto.kurtarma
bilgisini kaydet / 2 dakika (tercih) /
Tamam.

 Menü, Ekle, Bileşen ve Yeni Parça tıklanır.
 Unsur ağacından Ön Düzlem seçilirken Buna
Dik komutuna da tıklanır.

 Tekrar kaydediniz.

 Parçaların merkez noktaları bir Çizgi ile
birleştirilir ve Yeniden Oluştur tıklanır.
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 Tekrar kaydediniz.

 Unsur ağacından tekrar Ön Düzlem
seçilirken Buna Dik komutuna da tıklanır.
 Parçanın kenarına Ø5mm çapında ve merkez
doğruya 25mm mesafede bir daire çizilip
tekrar Yeniden Oluştur tıklanır.

 Tekrar kaydediniz.

 Unsurlar,Süpürerek Katı Oluşturma
seçilir. Belirtilen düzenlemeler yapıldıktan
sonra Tamam, düğmesine tıklanır.
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 Montaj modeli kaydediniz.

 Çık

tıklayınız.

 Hareket Etüdü, Yay, Animasyon tıklanır
veya hareket etüdündeki düzenlemelerini
 Hareket Zaman Çubuğunu imleç ile tutup
hareket ettirerek veya yay, doğrusal yay
hareket etüdünden de çalıştırılabilir.
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 Tekrar kaydediniz.

 Montaj modeli kaydediniz.
 Tekrar kaydediniz.

 Tekrar kaydediniz.
 Hareket Zaman Çubuğunu 1 saniyeye
kadar tutarak getiriniz.

 İmleç ile yayın üzerindeki parçayı belirli bir
mesafede aşağı çekiniz.
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 İşlemleri 4 saniyeye kadar yapınız.

 Tekrar kaydediniz.

 Sonra imleci bu defa simetri olacak şekilde
yukarıya doğru kaldırınız.

 Hareket Zaman Çubuğunu 5. Saniyeye
götürünüz.
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 Kaydediniz.

 Yay işlemini yukarıya doğru ve saniyeyi
ileriye doğru götürerek bitiriniz
 Simülasyonu tekrar çalıştırmak için Oynat
düğmesini tıklayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1

Değerlendirme Ölçütleri
Model montajına ait araç ve gereçleri hazır hale getirdiniz mi?

Evet Hayır

Bilgisayarda simülasyon programı yapılacak model montajını
2 ayarladınız mı?
3 Doğrusal yay etüt hareketlerinin işlem sırasını belirlediniz mi?
4 Simülasyon işlemini yaptınız mı?
5 Simülasyonu kaydettiniz mi?
6 İşi zamanında bitirdiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Montaj ilişkileri, yaylar, yerçekimi ve motorlar kullanılan daha gerçekçi bir
harekettir.
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tanıma uygundur?
A) Animasyon
B) Simülasyon
C) Hareket etüdü
D) Hareket zaman çubuğu

2.

Animasyon ve simülasyonu yapılacak bir modelin hareket
düzenlemelerini gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tanıma uygundur?
A) Animasyon
B) Simülasyon
C) Hareket etüdü
D) Hareket zaman çubuğu

3.

Animasyon ve simülasyon için gerekli olan yeni hareket etütlerini ekler ve yapılacak
olan hareketlerin parça ilişkilerini, çalışma sürelerini, farklı hareket biçimlerini vb.
düzenlemelerini yapar.
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tanıma uygundur?
A) Animasyon
B) Simülasyon
C) Hareket etüdü
D) Hareket zaman çubuğu

4.

Aşağıdakilerden hangisi animasyon ve simülasyondaki hareket etüdünü bileşenlere
göre belirlememizle çalışır?
A) Yürütme modu
B) Yürütme hızı
C) Yürütme yolu
D) Yürütme hız çarpanı

5.

Aşağıdakilerden hangisi hareket etüdünde yapılan hesaplamalar sonucunda
animasyon ve simülasyon yürütmesinin görülmesi veya istenilen yerde elle
müdahale etmekte kullanılır?
A) Yürütme modu
B) Yürütme hızı
C) Yürütme yolu
D) Yürütme hız çarpanı

6.

Aşağıdakilerden hangisi yürütme hızını ya da toplam yürütme süresini ayarlar?
A) Yürütme modu
B) Yürütme hızı
C) Yürütme yolu
D) Yürütme hız çarpanı

7.

Aşağıdakilerden hangisi belirlenen animasyon ve simülasyon etüt hareketlerini aynı
tutup sadece süresini etkilemektedir?
A) Yürütme modu
B) Yürütme hızı
C) Yürütme yolu
D) Yürütme hız çarpanı
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etüdündek

8.

9.

10.

11.

12.

Aşağıdakilerden hangisi bir bileşeni sanki bir hareket tarafından tahrik ediliyormuş
gibi oynatır?
A) Motor

B) Temas

C) Animasyon sihirbazı

D) Yerçekimi

Aşağıdakilerden hangisi seçili bileşenler arasında ilişkilendirmeyi s imüle
(Bileşenlerin birbirlerini görmesini ve algılamasını sağlar.) eder?
A) Motor

B) Temas

C) Animasyon sihirbazı

D) Yerçekimi

Aşağıdakilerden hangisi etüt hareketlerine gerçek düşmeyi yaptıran komuttur?
A) Motor

B) Temas

C) Animasyon sihirbazı

D) Yerçekimi

Aşağıdakilerden hangisi sarmal veya doğrusal olarak hareket eden komuttur?
A) Motor

B) Temas

C) Yay

D) Yerçekimi

Aşağıdakilerden hangisi çevirerek veya doğrusal olarak hareket eden komuttur?
A) Motor

B) Temas

C) Yay

D) Yerçekimi

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Hareket etüdünde yapılan hesaplamalar sonucunda, ……………………………..
yürütmesinin görülmesi veya istenilen yerde elle müdahale etmek için kullanılabilir.

2.

………………………. belirlenen animasyon ve simülasyon etüt hareketlerini aynı
tutup sadece süresini etkilemektedir.

3.

İki bileşen arasına ………ekler.

4.

Karşılıklı çift yönde çalışır. Çalışmayı bitirdiği yerden …………… yapar.

5.

Animasyon ve simülasyona ait hareket etütlerini verilen değerler doğrultusunda
………………..bileşenlerin çalışmasını ayarlar.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Öğrenci gerekli ortam sağlandığında, amaca uygun olarak bilgisayar ortamında
animasyon ve simülasyon yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki animasyon ve simülasyon çalışmalarını kullanan veya ihtiyaç
duyulan işletmeleri ziyaret ederek bilgisayarda animasyon ve simülasyon
oluşturmak için kullanılan bilgisayar programlarını araştırınız.



Bilgisayar programının animasyon ve simülasyon bölümünün diğer programlara
göre olumlu ve olumsuzluklarını araştırınız.



Bilgisayar programının kullanıldığı işletmeleri ve kullanım nedenlerini
araştırınız.

2.ANİMASYONLARI OLUŞTURMAK VE
KAYDETMEK
2.1.Demontaj Resmin Önemi ve Gereği
Montaj modellere ait parçaların birbirleri olan ilişkilerini; imalat sırasına göre, montaj
sırasına göre veya çalışma sıralarına göre yapar. Bu ilişkiler, imalat sırasında takip edilerek
hataları engellemesi ve iş güvenliğini öncelik olarak vermesidir.

2.1.1.Patlatılmış Resimler
Demontaj işlemleri uygulanacak montaj modellere patlatılmış resimler kullanılır. Bu
işlemleri patlatma görünümü komutu kullanılarak yapılır.
Demontaj işlemlerinde model parçaları önce patlatılır(birbirlerinden ayrılır) sonra eski
birleştirilme haline döndürülür.
Patlatma Görünümü
Demontaj işlemleri uygulanacak montaj modellere ait parçaları birbirinden ayırması
işlemlerine patlatma denir.
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Montaj araç çubuğu üzerindeki Patlatma Görünümü sembolü seçilir veya Menü /
Ekle / Patlatma Görünümü seçilip onaylanır. Bir ön görünüm meydana gelir.

Resim 2.1: Patlatma komutu



Patlatma işlemi uygulanacak montaj model sonra komutu açılır.

Resim 2.2: Patlatma uygulanacak model
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İlk patlatma hareketi verilecek boru ve kaynakları seçilir.
Önce Uygula, sonra Bitti kısımları seçilir.

Resim 2.3: B oru parçasının seçimi ve patl atma yönünü belirleme




İlk patlatma hareketi verilecek boru ve kaynakları seçilir.
Patlatma yönü belirlenir, 70 mm patlatma uzaklığı seçilir.
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Resim 2.4: B oruya patl atma uyg ulanması



Önce Uygula, sonra Bitti kısımları seçilir.

Resim 2.5: B oru patl atma işlemin bi tirilişi ve diğer parçanın seçimi



Yan sağ profile patlatma hareketi verilecek parça ve kaynakları seçilir.

Resim 2.6: Yan sağ parçaya patlatma uygul anması
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Patlatma yönü belirlenir, 60 mm patlatma uzaklığı seçilir.
Önce Uygula, sonra Bitti kısımları seçilir.

Resim 2.7: Yan sağ parçaya patlatma işlemin bi tirilişi ve diğer parçanın seçimi



Bu işlemleri diğer parçalara sırayla yapılır.

Resim 2.8: Yan sol parçaya patlatma uygul anması



Patlatma işleminin bitiminde Tamam, düğmesine tıklanır ve kaydedilir.

Resim 2.9: Yan sol parçaya patlatma işlemin bi tirilişi
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Patlatma işlemleri uygulanmış model parçaların animasyonunu çalıştırmak için,


Tasarım Ağacından montaj model sağ tıklanır, açılan pencereden Patlatmayı
Hareketlendir seçilir.

Resim 2.10: Patl atma hareketinin başlatılması



Animasyon sihirbazı oynatıcısından başlatılır.

Resim 2.11: Patl amayı hareketlendirme ani masyon sihirbazı

2.1.2.Montaj
Montaj model parçalarının patlatılarak demontaj görünümünü almasından sonra tekrar
eski montaj görünümüne geçmesidir.
Demontaj için parçalara patlatma işlemi uygulanır, montaj için ise parçalara daraltma
işlemi uygulanır. Montaj işlemi, demontaj işlemlerinin tersi olarak yapılmasıdır.

3.1.Animasyon
Hareket, anahtar noktaları ya da motorlar tarafından sürülmesi ve montaj ilişkileri
tarafından sınırlandırılmasıdır.

3.1.2. Animasyonu Oluşturma
Animasyonları oluşturmak için, montaj modellerin animasyona uygun montaj
ilişkilerinin yapılması gerekir. En fazla kullanılan animasyonlar, hareket verilerek yapılan ve
hareketleri kendi parçaları tarafından verilen animasyonlardır.
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Hareket verilerek yapılan demontaj animasyonlardır.
Hareketleri kendi parçaları tarafından verilenler ise döküm kalıbına konulan
sıvının kalıpta dağılması animasyonudur.

3.1.3. Animasyonu Kaydetme

Animasyon ve Simülasyon etüt hareketleri ile demontaj hareketlerini, çalışılan
programları dışında; sunu, fuar, tanıtım ve etkinliklerde film olarak göstermek için yapılan
kayıtlardır.
Animasyonu Kaydet
Animasyonu ve Simülasyonu AVI ya da başka bir dosya türü olarak kaydeder.
Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Animasyonu Kaydet sembolü seçilir veya
Menü / Ekle / Yeni Hareket Etüdü seçilip onaylanır. Animasyonu Kaydet sembolü seçilir
ve bir ön görünüm meydana gelir.

Resim 2.12: Ani masyon dosyası kayı t tabl osu

Animasyon ve Simülasyonu AVI (video) dosyası olarak izlemek için Masaüstü veya
Belgelerim / Kayıt edildiği Konumu / Seçip çalıştırınız.
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Resim 2.13: Kayıt dosyasını çalıştırma

Animasyon Sihirbazı
Geçerli zaman çubuğu konumuna bir görünüm döndürmesi ya da patlatma/daraltma
ekler.
Etüt edilen animasyon ve simülasyonun farklı görünmesi için yapılan ekli
düzenlemelerdir.
Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Animasyonu Sihirbazı sembolü seçilir veya
Menü / Ekle / Yeni Hareket Etüdü seçilip onaylanır. Animasyonu Sihirbazı sembolü
seçilir ve bir ön görünüm meydana gelir.

Resim 2.14: Ani masyon sihirbazı
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Yapılması istenen basit animasyonlardan:
Modeli Döndür: Motor hareketleri yapılan modelleri çevirir.
Patlat: Patlatma işlemi hareketleri yapılan modelleri çevirir.
Daralt: Patlatma işlemi hareketleri yapılan modelleri çevirir.

Resim 2.15: İşlem sıraları






Gelişmiş Kontrol Seçenekleri penceresindeki Süre ve Başlama Zamanı
rakamlarının toplamı, montaj modelin Motor hareket etüdündeki yapılan
hesaplama rakamından fazla olmamalıdır.
Motor hareket etüdündeki süre: 0.32s,
Animasyon Sihirbazındaki süre: 0.3 + 0.01 = 0.31s gibi olmalıdır.
Çalıştırmak için Hareket Etüdü araç çubuğu üzerindeki Oynat tuşu seçilir.

Resim 2.16: Ani masyon sihirbazını çalıştırma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ-1

Aşağıda katı modellenmiş ve ölçülendirilmiş Sac Menteşe modelinin demontaj
animasyon etüt hareketlerini bilgisayarda yapınız.
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Model montajına ait araç ve gereçlerini
hazır hale getiriniz.
 Bilgisayarda animasyon programını
yapılacak model montajını ayarlayınız.
 Etüt hareketlerinin işlem sırasını
belirleyiniz.
 Animasyonu kaydediniz
 Aşağıdaki gösterilen işlem basamaklarını
takip ederek animasyonu tamamlayınız.
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 Temiz ve düzenli olunuz.
 Animasyonda kullanmanız gereken
araç çubuklarını açınız.
 Yapacağınız etüt hareketleri için
 öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz
animasyonunuzu daha basit
yapabilirsiniz.
 Yaptığınız animasyonu, öğretmeninizin
söyleyeceği bir klasöre isim vererek
kaydediniz.
 Kaydetme işlemini işleme başladığınız
andan itibaren yapınız ve bunu etüt
hareketleriniz ilerledikçe belli aralıklarla
tekrar ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Modelin montajını hazırlayıp açınız.
 Araçlar / Seçenekler / Yedekle /
Otomatik kurtar / Oto.kurtarma
bilgisini kaydet / 2 dakika (tercih)
/ Tamam.

 Hareket etüdünü tıklayınız,
 Açılan ön görünümden Basit Hareketleri
seçiniz.

 Motor simgesini tıklayınız.
 Dairesel (rotatif) tipini seçiniz.
 Motor Yönünü belirleyiniz.

 Tekrar kaydediniz.
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 Hareket bölümündeki belirtilen düzenlemeleri
yapınız.

 Tekrar kaydediniz.

 Tamam, düğmesini tıklayınız.
 Kaydediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1

Değerlendirme Ölçütleri
Model montajına ait araç ve gereçleri hazır hale getirdiniz mi?

Evet Hayır

Bilgisayarda animasyon programı yapılacak model montajını
2 ayarladınız mı?
3 Demontaj etüt hareketlerinin işlem sırasını belirlediniz mi?
4 Animasyon işlemini yaptınız mı?
5 Animasyonu kaydettiniz mi?
6 İşi zamanında bitirdiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Hareket, anahtar noktaları ya da motorlar tarafından sürülüyor ve montaj ilişkileri
tarafından sınırlandırılıyor.
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tanıma uygundur?
A) Animasyon
B) Patlatma
C) Hareket etüdü
D) Demontaj

2.

Aşağıdakilerden hangisi etüt edilen animasyon ve simülasyonun farklı görünmesi
için yapılan ekli düzenlemelerdir?

3.

A) Motor

B) Temas

C) Animasyon sihirbazı

D) Yerçekimi

Aşağıdakilerden hangisi çevirerek veya doğrusal olarak hareket eden komuttur?
A) Motor

B) Temas

C) Yay

D) Yerçekimi

4.

Montaj modellere ait parçaların birbirleri olan ilişkilerini patlatma olarak belirler.
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tanıma uygundur?
A) Animasyon
B) Patlatma
C) Hareket Etüdü
D) Demontaj

5.

Demontaj işlemleri uygulanacak montaj modellere ait parçaları birbirinden ayırması
işlemlerine denir
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen tanıma uygundur?
A) Animasyon
B) Patlatma
C) Hareket Etüdü
D) Demontaj

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda katı modellenmiş ve ölçülendirilmiş Duvar Aparat Sabitleyicisi modelinin
Doğrusal Simülasyon ile Animasyon Demontaj etüt hareketlerini bilgisayarda yapınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5

B
D
C
A
C
B
D
A
B
D
C
A
Animasyon ve Simülasyon
Yürütme Hız çarpanı
Yay
Geri Dönerek
Hesaplayıp

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
A
D
B
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