T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

KUYUMCULUK TEKNOLOJOSİ

BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI - 2

Ankara 2015



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 .................................................................................................. 3
1. BASİT ÇİZGİLER ÇİZME .................................................................................................. 3
1.1 Çizginin Tanımı ............................................................................................................. 3
1.2 Çizgi Çeşitleri ................................................................................................................ 3
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................................ 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 18
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 ................................................................................................. 19
2. İKİ BOYUTLU MODELLER............................................................................................ 19
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 29
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 ................................................................................................. 30
3. ÜÇ BOYUTLU MODELLER............................................................................................ 30
3.1. Model Üretim Makineleri ........................................................................................... 30
3.1.1. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) .................................................................... 30
3.1.2 Bilgisayar Destekli İmalat (CAM)........................................................................ 31
3.1.3. 3D Modelleme Çeşitleri ....................................................................................... 32
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 41
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 70
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4 ................................................................................................. 71
4. İÇ BOŞALTMA ................................................................................................................. 71
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 72
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 84
ÖĞRENME FAALİYETİ - 5 ................................................................................................. 85
5. BÜYÜTME VE KÜÇÜLTME ........................................................................................... 85
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 86
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 98
ÖĞRENME FAALİYETİ - 6 ................................................................................................. 99
6. DEFORMASYON ............................................................................................................. 99
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................ 100
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................. 112
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................ 113
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................... 119
KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 122

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Kuyumculuk Teknolojisi

DAL/MESLEK

Takı İmalatı

MODÜLÜN ADI

Bilgisayarda Takı Tasarımı 2

MODÜLÜN TANIMI

Bu ders, bilgisayarda takı tasarım programını tanıtma, çizim
programı ile tasarım yapma ve yapılan tasarımı sunma
konularının verildiği derstir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

Bilgisayarda takı tasarım 1 modülünü almış olmak

YETERLİK

Bilgisayarda özgün takı tasarımı yapmak

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaçlar
Uygun bilgisayarlı takı tasarım atölye ortamı sağlandığında,
bilgisayar destekli tasarım yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Çizim programında basit çizgiler çizebileceksiniz.
2. İki boyutlu basit modelleri çizebileceksiniz.
3. Üç boyutlu basit modelleri çizebileceksiniz.
4. Çizmiş olduğu iki veya üç boyutlu modellerin içlerini
boşaltabileceksiniz.
5. Çizmiş olduğu modelleri istediği ölçülerde büyültüp –
küçültebileceksiniz.
6. Çizdiği modelleri deforme edebileceksiniz.
Ortam: Bilgisayar laboratuvarı, çizim programı, görsel ve
basılı kaynaklar v.b. sağlanmalıdır.
Donanım: bilgisayar ve donanımları, projeksiyon, yazıcı,
çizim programı, model üretim makinesi v.b. sağlanmalıdır.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüz teknolojilerinin her alanda olduğu gibi kuyumculuk alanında da teknoloji
büyük bir hızla gelişmektedir. Bu amaçla kendimizi her konuda geliştirdiğimiz gibi
kuyumculuğun bilgisayar (dijital) ortamında da geliştirmemiz son derece önemli olacak ve
diğer arkadaşlarımıza göre kendini bu dalda geliştiren öğrencilerin açık fark elde edecekleri
muhakkaktır.
Modülümüzde takı tasarım programı ve komutları anlatılmaktadır/açıklanmaktadır.Bu
başta ezber olarak görülse de alıştırmalarla pratik yaparak daha kolay öğrenebiliriz.
Güzel tasarımlar yapmamız, programın komutlarını ne derecede kullanabildiğimize
bağlıdır. Her bir komutun anlamını bildiğimiz kadar, detaylarının da öğrenilmesi daha güzel
tasarımlar yapmamız için şarttır. Bu nedenle derslerde öğretmenimizi çok iyi dinleyip,
arkadaşlarımızla konuyla ilgili tartışmalı ve internet ortamında programın detaylarını
öğrenmek için kullanmalıyız.
Modül yazımında bazı eksiklikler ve hatalar çıksa da Türkiye’ de bir ilk olması
açısından önem kazanır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında takı tasarım programlarında basit çizgiler çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamından ve çevrenizden (işletmelerde) bilgisayarda takı tasarımı
programları hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BASİT ÇİZGİLER ÇİZME
1.1 Çizginin Tanımı
Teknik resimde standartlarla tanımlanmış ve her birinin özel anlamları olan noktaların
yoğunluğundan oluşan şekle çizgi denir. Çizimlerde farklı özellik ve farklı kalınlıklarda
çizgiler kullanılır.

1.2 Çizgi Çeşitleri
Teknik çizimde farklı özelliklerde ve kalınlıklarda çizgiler kullanılır.
Standartlarda tanımlanmış olan her bir çizgi tipinin kendine ait özel bir anlamı vardır.
Bir teknik resim çiziminde gerçek (cisme ait) yüzey ve köşelerin çiziminde kullanılan
ana çizgi ve gerçekte var olmayan ancak resmi açıklayıcı çizgiler yardımcı çizgiler olarak
bulunur. Farklı özellik de olan çizgilerin bazılarını aşağıda gözden geçirelim.
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Çizgi Çeşitleri
Kalın sürekli çizgi

Çizgi Grupları
1.0

0.7

İnce sürekli çizgi

0.5

0.35 0.25 0.18

0.5

0.35 0.25 0.18

0.5

0.35 0.25 0.18

Serbest el çizgisi

0.5

0.35 0.25 0.18

Kesit düzlemi Çizgisi

0.5
1.0

0.35 0.25 0.18 Kesit görünüşleri tanımlayan
0.7 0.5 0.25 çizgi
Komşu parça çevresi, hareketli
parçanın sınır konumu, ağırlık
merkezi,
şekillendirilmiş
0.35 0.25 0.18
parçaların başlangıç çevreleri,
kesit düzlemlerinin önünde
bulunan kısımlar
Ek işlem veya özel işlem
0.7 0.5 0.35
gereken yerleri belirten çizgi

Eksen çizgisi
Kesikli çizgi

0.5

0.35

Zig zag çizgi

İki kesikli çizgi

Kalın eksen çizgisi

0.5

1.0

Kullanım Yerleri
Görünen çevreler ve keskin
kenarlar.
Keskin olmayan kenarlar, ölçü
çizgisi, kılavuz çizgisi, tarama
çizgisi, kısa eksen, yerinde
döndürülmüş kesit çevresi, vida
diş dibi çizgisi.
Eksen,
simetri
düzlemi,
taksimat dairesi, dişli çark
taksimat dairesi çapı, yörünge,
delik eksen dairesi
Görünmeyen
çevreler
ve
kenarlar.
Görünüş veya kesit sınırlayan
çizgi,
koparılmış
görünüş
çizgileri

Tablo 1.1

Takı tasarım programında kullanılması muhtemel bazı çizgiler yukarda verilmiştir.
Şimdide yukarda bahsi geçen çizgilerin takı tasarım programında uygulanabilirliğini
görelim.
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Fotoğraf 1.1 Layers Penceresi

Fotoğraf 1.1 de Layers penceresinde bulunan bazı simgelerin ne anlama geldiğini
gösterir. Takı tasarım programında çizim yaparken çizginin kullanıldığı yere göre çizgi
çeşidini seçmemiz birçok karışıklığın çıkmasına mani olur. Ancak kullandığımız çizgilerin
kullanım yerlerini bilmemizde önemlidir.
Dolu sivri ok 15derece
Makine Teknik Resimde kullanılır.
Dolu nokta
Yer darlığı olan yerlerde kullanılır.
45 derece eğik çizgi
Mimari ve İnşaat resimlerinde kullanılır.
Boş Sivri ok 90 derece
Mimari ve İnşaat resimlerinde kullanılır.
Dolu sivri ok 90 derece
Mimari ve İnşaat resimlerinde kullanılır.
Dolu Dikdörtgen
Mimari ve İnşaat resimlerinde kullanılır.
Tablo 1.2
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Şekil 1.1 Çizgi örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ - 1
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygun laboratuvar koşullarında önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; line, Line: from
midpoint, line segments, polyline, circle, offset ve trim komutlarıdır.
5. Layer çizgi ayarlarından konuda açıklandığı gibi kalın sürekli çizgi, eksen
çizgisi ve kesikli çizgiyi ayarlayın. Hangi özellik de çizgiyi çizeceksek layer
seçeneğinden o çizgiyi seçin. (Fotoğraf 1.2)
1.
2.
3.
4.

Fotoğraf 1.2

6. Yanlış bir çizgi çizildiğinde “Change Object Layer” sekmesinden yanlış olan
çizgiyi istediğimiz çizgiye dönüştürün. (Fotoğraf 1.3)

Fotoğraf 1.3

7. Bu uygulamada Çizim 1.1 çizilecektir. Sırayla komutları uygulayın.
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Çizim 1.1

8. Front penceresini maksimize (Front yazan yere çift tıklatın) edin. Line
Segment komutuna tıklayarak 0,0 koordinatlarından çizime başlayın. (komut
satırına kısaca “0” (sıfır) da girsek olacaktır.)
9. Komut satırına 10 yazın ve enter' e basın. Fotoğraf 1.4 deki gibi Ortho ve
Osnap komutların açık olduğundan emin olun mouse’ u istediğimiz
derecelerde ayarlayarak fareyi bulunduğu yerin sağ tarafına çekerek herhangi
bir yere tıklayınız.10 mm' lik bir çizgi çizilmiş olacaktır. Sonra komut
ekranına 15 mm yazıp enter' e basın, fareyi aşağı doğru getirip sol tuşuna
basalım. Çizgimiz bulunduğu noktadan 270 derece olacak şekilde aşağı doğru
15 mm lik çizgimiz oluştu. Komut alanına 30 yazalım bir önceki çizginin
bitim noktası ve çizeceğimiz çizginin başlangıç noktası olan noktanın sağ
tarafına tıklayalım 30mm’lik çizgimizi çizelim. Komut alanına 15 yazıp
yukarı doğru Mouse' u noktanın üstüne çıkartarak tıklayalım, komut alanına
10 yazıp sağ tarafa tıklayalım, komut alanına 35 yazıp aşağı doğru tıklayalım.
Çizim 1.2' yi oluşturun.

Fotoğraf 1.4
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Çizim 1.2

10. Offset komutunu çalıştıralım ve 35 mm lik çizgimizi 50 mm sola offset
yapalım.

Çizim 1.3 Offset gösterimi

11. Point komutumuzu çalıştırıp, komut satırına “25-35” yazalım ve enter' e basın.
(ya da Mouse un sağ tuşuna basın)
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Circle: Center, Radius komutunu çalıştırın, Osnap çubuğundan point
komutunu açalım. Çemberimizin merkezini daha önceden oluşturulmuş
noktayı işaretleyerek belirleyin.
“Diameter<…….>(Radius):” yazan yere 25 yazalım ve RMB (Right Mouse
Button) basın.
12.

13.

Circle: Center, Radius komutunu tekrar çalıştırın, Çemberimizin
merkezini tekrar daha önceden belirlediğimiz nokta olarak işaretleyelim.
Radius ya da Diameter belirleyip değer girerek komutumuzla çalışmayı
bitirelim. (Çizim 1.4)
“Diameter<…….>(Radius):” yazan yere 50 yada
“Radius<12.500>(Diameter):” yazan yere 25 yazıp RMB basın.

Çizim 1.4 Circle Çizimi

14. Trim komutunu çalıştırıp büyük çemberi ve iki yandaki çizgileri seçip RMB
basıyoruz. Büyük çemberimizin üst tarafına tıklayıp çemberin çizgilere değen
ve çemberin üst kısmını kesin.
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Çizim 1.5 Trim komutu

15. Böylelikle şeklimizin ön görünüş çizimini bitirmiş oluyoruz. Yan görünüş
çizimine geçin.
16. Çizimimize başlarken (0,0) koordinatlarından başlamıştık ve ön görünüş
çizimine 10 mm uzakta çizimimizin yan görünüşünü çizmek istersek, yan
görünüş çizimine başlama noktasınıda aşağıda görüldüğü gibi düşünürsek,
çizime başlama noktamızın koordinatı olarak “60,0” yazalım.
17. Line Segment komutunu çalıştırıp komut alanına 20 yazıp enter/RMB, çizgiye
başlama yerimizin sağındaki bir noktaya tıklayıp LMB, komut alanına 50
yazıp aşağı tarafa LMB tıklanır. Komut ekranına 20 yazıp sol tarafa LMB ve
“c” tuşuna basılıp bir dikdörtgen çizmiş oluruz.
Not: Burada “LineSegment” komutunu kullanmamız, tekrar line komutunu
kullanmamış olacağız, hem de Polyline komutunu kullanıp Explode(kenarları
parçalamak/ayırmak) komutunu uygulamaya gerek kalmayacak
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Çizim 1.6 Yan yüzey kenarları

18. Şimdide yan yüzeyde şeklin içindeki görünmez kenarları çizmeye geldi bunun
için, ekran içinde en yakın fotoğraf 1.2 de bahsi geçen konumdan kesik
çizgimizi seçip ofset komutu tıklıyoruz ve yan görünüşümüzün alt kenarını
yani 1 no' lu kenarı seçelim.

Çizim 1.7 Yan yüzey offset kullanımı
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19. Side to offset kısmına 12.5 giriyoruz. Yani “Distance =12.5” yazması
gerekiyor. Çizim1.7 de gösterilen 1 no' lu kenarın hemen üstüne tıklanıp LMB
tuşuna basın. Tekrar offset komutu çalıştırılıp Distance yani ofset alınacak
uzunluğu 37.5 girip 1 no' lu kenarın hemen üstüne LMB/Enter’e basıyoruz.
20. Tekrar ofset komutu çalıştırılıp çizim1.7 de gösterilen 2 no' lu parçayı seçip
arkasından komut ekranına 15 girilip 2 no’ lu parçanın hem altına LMB basın
kenar çizilmiş olur.
21. Daha önce katmanı ayarladığımız yerden bu seferde eksen çizgisini seçiyoruz.
Point komutunu çalıştırıyoruz ve komut alanına 70,-35 giriyoruz. Bu 70,-35
koordinatına bir nokta koyar Line kutusu açılarak
Line: from midpoint
komutu çalıştırılır ve nokta işaretlenir yaklaşık 13 girilerek 26 mm lik yatay
eksende bir çizgi çizilmiş olur.
Not: Eksen çizgileri resmin kenarlarından 3-6 mm dışarı çıkmalıdır.
22. Çalışmamız, çizim 1.1 de gösterildiği gibi çıkmış olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 2

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan Windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; line, line segments,
polyline, pipe, revolve ve Boolean Difference komutlarıdır.

Çizim 1.8 Uygulama 1.2

5. Aşağıdaki komutları sırası ile girin çizim 1.8 deki gibi bir şekil oluşturun.
Command: _Polyline
Start of polyline: -11,0
Next point: r-2,-2
Next point: r8,0
Next point: r1,1
Next point: r11<0
Next point: r0,-1
Next point: r6,2
Next point: r-6,2
Next point: r0,-1
Next point: r11<180
Next point: r-1,1
Next point: r8<180
Next point : c
6. Pipe komutunu çalıştırın ve çizgilerimizi seçelim. Boru kalınlığı olarak 0.2
mm girelim.
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Çizim 1.9

7. Select dimension komutunu çalıştırıp Delete tuşlayın. Ölçülendirmelerimiz
silinecektir.
8. Select curve komutunu çalıştıralım ve çizgimizi çizim 1.9 daki gibi yukarı
taşıyın.
9. Revolve komutunu çalıştırıp eğrilerimizi seçelim çizim 1.9 daki gibi
döndürme merkezimizi seçelim. Açı seçimimizi “0” (sıfır) ila 360 dereceler
arası seçin.
10. 2 polisurface şeklimiz meydana geldi, birini yukarı doğru taşıyalım.
11. Dikdörtgen prizma çizelim çizim 1.10 daki gibi yerleştirelim.

Çizim 1.10
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12. Boolean Difference
komutunu çalıştıralım ilk okumuzu RMB 2. olarak
prizmanızı seçin.
13. Okumuz dikdörtgen prizmanın başladığı yerden kesilmiş olacaktır.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarı uymanız gereken kurallarına göre açıp kapattınız mı?
2. Windows da programın kısa yolunun yerini bulup çalıştırdınız mı?
3. Menubar da komutların yerlerini bularak komutları çalıştırdınız mı?
4. Komutları uygularken, komutların alt seçeneklerini incelediniz mi?
5. Uygulama örneklerini yaparken sırası ile uygulama yaptınız mı?
6. Takı tasarım programı ile ilgili konular anlatıldıktan sonra
programda hemen uygulama yapınız mı?
7. Çizgi çeşitlerinin nerelerde kullanıldığını öğrendiniz mi?
8. Takı tasarım program içinde çizgi çeşitlerini bulup düzenleme
yaptınız mı?
9. Ölçü oku ile ilgili Properties da ayarlama yaptınız mı?
10. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirmeye “geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

( ) Standartlarda tanımlanmış olan her bir çizgi tipinin kendine ait özel bir anlamı
vardır.
( ) Görünen çevreler ve keskin kenarlarda kesik çizgiler kullanılır.
( ) Delik eksen dairesi ve simetri düzlemi çizilirken eksen çizgisi kullanılır.
( ) Tek pencereden çalışmak isteyip ve ekranı büyütmek istersek, pencerenin isminin
yazılı olduğu kısma çift tıklamamız yeterli olacaktır.
( ) Modül 1 de ki ilk konu olan koordinat sistemleri konusunda anlatıldığı gibi çizim
yapılabilir olduğu yanı sıra, sadece uzunluk girilip açı Mouse’ un hareketine göre
ayarlama yapılarak da çizgi çizilebilir.
(
) Takı tasarım programında noktanın yerini ve çizgimizin başlama ve bitiş
noktalarını belirlemek için koordinatları girmek sureti ile de noktalar belirtilebilir.
( ) Offset komutu bir nesneyi kopyalamaya yarar.
( ) Circle-Center, Radius komutu çemberin merkezini belirledik ten hemen sonra
çemberin radius’ unu (Yarıçapını) ya da Çember Diameter’ ını (Çapını) girmemizi
ister.
( ) Trim kenarları ve yüzeyleri koparma/kırpma komutudur.
( ) LineSegment ve Polyline komutları aslında aynı komutlardır.

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
Bu faaliyet sonunda iki boyutlu basit modelleri çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamında ve çevrenizde (işletmelerde) takı tasarım programı hakkında
bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. İKİ BOYUTLU MODELLER
Çoğu zaman tasarımlarımızı 3 boyutlu hallerini çizebilmemiz için önce 2 boyutlu
tasarlamamız gerekecektir. Bu nedenle 2 boyutlu çizim önem kazanır.
Programın diğer komutlarını kullanarak 2 boyutlu takı tasarımlarının 3 boyuta
geçirilmesi oldukça kolaydır. Unutulmamalıdır ki tasarımları yaparken çoğunlukla 2 boyutlu
düşünüp sonradan 3 boyutlu hale getirmek çizim kolaylığı sunar.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 1
UYGULAMA FAALİYETİ

Çizim 2.1 Uygulama 1

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Circle, arc, line from
midpoint, control point curve, mirror, fillet curve, control point on ve control
point off komutlarıdır.

5. İlk etapda
“Circle: Center, Radius” komutunu çalıştırıp komut satırına
“0” (sıfır) yazın, çemberimizin merkezi 0,0 koordinatlarında olmuş oldu.
Çizim 2.2 de 1 numara ile gösterilen yerimiz çemberimizin merkezi oldu.

20

Çizim 2.2

6.

“Arc: Center, Start, Angle” komutunu çalıştırıp “0,0” koordinatının 1
mm üstünden ilk noktamızı yani yay’ımızın merkezini belirleyelim. (Çizim
2.2 de 2 numara ile gösterilen yerimiz ). Yayımızın başlama noktasını çapı 18
mm olan çemberimize X ekseni üzerinden 2 mm uzaklıkta yani Şekil 2.2 deki
3 no ile gösterilen noktamız. Yayımızın 3. noktasınıda 2. noktamızın
simetrisinden alıyoruz. Yani Çizim 2.2 de 4 no ile gösterilen noktamız olmuş
oluyor.
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Çizim 2.3

7. Çizim 2.3’ de görünen noktayı, Point komutunu çalıştırarak “0,13”
koordinatlarını girerek oluşturuyoruz.
Line from midpoint komutunu
çalıştırıp oluşturduğumuz noktamızı merkez alıp komut alanına 3 mm girerek
6 mm lik yatay çizgi oluşturun.
Line from midpoint komutunu çalıştırıp komut alanına “0,11” yazıp
çizgimizin orta noktasını oluşturuyoruz ve sonra komut alanına 8 girip 16 mm
lik yatay çizgimizi oluşturun.
9. Oluşturulan 2 iki çizginin aynı yöne bakan uç noktaları birleştiriyoruz line
komutu ile Çizim 2.3 de 4 ve 6 no’ lu parçalar oluşmuş oluyor.
8.

10. Oluşturulan 1, 4 ve 6 çizgilerini
Arc: Center, start, Angle komutunu
alarak merkez noktalarını çizgilerin orta noktası ve yayımızın start noktasını
ise çizgilerin end point'i olacak şekil de 3, 5ve 7 no’ lu şekillerini oluşturun.
11. 8 no’ lu parçamızı ise
Control Point Curve komutumuzu çalıştırıp
mouse’umuz dışarıda kalan dairemizin end point'inden tutup bu noktanın tam
klavyeden 8 mm yukarısından bir nokta işaretleyip 4 no’ lu parçamızın
22

aşağıda kalan end point'inden yakalayıp LMB ve RMB yapıp eğrimizi
oluşturmuş oluyoruz.
12. 8 numaralı parçamızı aynalama metoduyla karşı tarafa simetrisini yani 9 no’
lu parçamızı oluştururken daha önce öğrendiğimiz “mirror” komutunu
simgesine tıklayacağız ya da komut alanına komutun ismini yazıp 8 no’ lu
parçamızı işaretleyip RMB/Enter tuşuna basalım. “Start of mirror” yazısı
çıkacak çemberimizin merkezini seçelim, arkasından “End of mirror plane”
yazısı çıkınca da çemberimizin üst noktası olan quad noktasını işaretleyelim 9
no’ lu parçamız oluşmuş olacaktır.
13. Fillet curves komutunu
simgesini tıklayarak yarıçap değerini yani
radius’u 1 mm girerek. Önce 1. Parça sonrada 3. Parça tıklanarak 1. Parça ve
2. Parça arasına yuvarlak bir pah kırın. Mouse’umuzun sağ düğmesine
basarak (RMB) komut tekrarı yapmış oluruz. Ve aynı işlemi 3 ile 5. Parça
arasına, 5 ile 4. Parça arasına, 4 ve 2. Parça arasına uygulayarak keskin köşe
bırakmamış oluruz.

Çizim 2.4 Uygulama fillet gösterimi
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UYGULAMA FAALİYETİ - 2
14. Control Point on komutunu çalıştırarak veya F10 a basıp istediğimiz gibi
eğrilerin şeklini değiştirebileceğimizi unutmayın. (Control Point Off komutu
kısa yolu F11’dir.)

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Circle, arc, line from
midpoint, trim, move, polyline, mirror ve Properties komutlarıdır.
5. Bu uygulamada çizim 2.5’de gösterilen, İç çapı 18 mm olan 2. Uygulamamızı
yapacağız.
1.
2.
3.
4.

Çizim 2.5: Uygulama 2

6. Bunun için Circle
komutunu çalıştırıp klavyeden “0”(sıfır) girelim
Diameter seçeneğini seçerek 18 mm girip 18 mm çapında daire oluşturun.
7. Et kalınlığımız 1 mm olsun, Circle
komutunu çalıştırıp “0” (Sıfır) girip
arkasından 20 mm girelim ve 0,0 koordinat merkezli çapı 20 mm olan
çemberimiz hazır.
8. Line From Midpoint
komutunu tıklayıp”0”(Sıfır) girelim, sonrada büyük
çemberimizin yan Quad ı kadar uzunluğunda açıp çizgimizi çizelim.
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9. Son çizilen çizgimiz işaretli olacak şekilde Trim
Büyük çemberimizin üst tarafını tıklayın.

komutunu çalıştırıp.

Çizim 2.6

10. Yine çizgimizi işaretleyip move
komutumuzu çalıştıralım. Çizgimizin
orta noktasında tutalım ve 18 mm çaplı Çemberimizin üst quadından 1mm
yukarı taşıyın. (Osnap disable’ de (yani Osnap kapalı) ve snap açık olacak).
11. Line: From Midpoint
çalıştırılıp çizgi orta noktamızın koordinatlarını
“0,14” alalım, sonra klavyeden 4 mm girelim ve yatay bir düzleme paralel
olacak şekilde bir çizgi çizin.
12. Arc: Center, Start, Angle
komutunu alıp 8mm lik çizgimizin orta
noktasını yakalayalım (Osnap açık, end ve midpoint kutusu işretli olacak).
Sonra çizgimizin sol end point' ini yakalayıp aşağıdan diğer end point e doğru
gidip diğer ucu yakalayalım 4mm yarıçaplı yayımızı çizelim.
13. Polyline
komutunu alıp soldaki yayımızın endpoint’ ini, sol 18mm lik
çizgimizin Endpoit’ ini yakalayalım LMB ve 20 mm lik çizdiğimiz çemberin
Endpoint’ini yakalayıp LMB basıp komutu kapayın RMB. (Şekil ‘.7 de
belirtilen 1,2 ve 3. noktalardan yakalıyoruz.)
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Çizim 2.7
14. Mirror
komutunu çalıştırıp Polyline ile çizdiğimiz çizgilerimizi seçip
RMB ve çember merkezi ve üst Quad noktasını vermemiz yeterli olacaktır.
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Çizim 2.8 Uygulama 2 iki boyutlu gösterimi

15. Çizgimizin gereksiz yerlerini silip ölçülendiriniz. Ölçü ok ya da ölçü
yazılarını ayarlamak içinse Properties/Dimension/Dimension Style01
ayarlarına bakınız. Text height: 2.0 lenght 2.0 yapın.
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarı uymanız gereken kurallarına göre açıp kapattınız mı?
2. Windows da programın kısa yolunun yerini bulup çalıştırdınız mı?
3. Menubar da komutların yerlerini bularak komutları çalıştırdınız
mı?
4. Komutları uygularken, komutların alt seçeneklerini incelediniz mi?
5. Uygulama örneklerini yaparken sırası ile uygulama yaptınız mı?
6. Takı tasarım programı ile ilgili konular anlatıldıktan sonra
programda hemen uygulama yapınız mı?
7. 2 boyutlu modeller için internetten veya atölyelerden araştırma
yaptınız mı?
8. Uygulama aşamalar uygulanırken ilgili çizim örneğini incelediniz
mi?
9. Çizimlerimizi ölçülerine ve kurallarına uygun çizdiniz mi?
10. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirmeye “geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.

( ) Çizim yapmamız için uzaklıkları değer girerek olduğu kadar snap
programın özelliğinden de faydalanırız.
( ) Çizim yaparken başlangıç noktamız önemlidir.
( ) Kafamızdaki şeklimizi aşamalarla oluşturmak zorundayız.
( ) Bazen oluşacak noktaları koordinat sisteminden faydalanarak daha kolay
bulabiliriz.
( ) Çizim yaparken kullanacağımız komutların sırası önemli değildir. Önce ya
da sonra komut uygulanabilir.

6. ( ) Line from midpoint
sağlar.

komutu çizginin orta noktasından dikme çıkmamızı

7. ( ) Fillet curves komutunu
köşeleri belli bir yarıçap da yuvarlar.
8. ( ) Bilgisayarda tasarım yaparken, yanlışlarımızı silemeyeceğimiz için elimizle
tasarlamak daha kolaydır.
9. ( ) Move komutu nesnemizi ya da koordinatı taşıma komutudur.
10. ( ) Mirror komutu nesne ya da eğrilerimizi aynalama için kullanılır.

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–3
ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda üç boyutlu basit modelleri çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamında ve çevrenizde (işletmelerde) takı tasarım programı hakkında
bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. ÜÇ BOYUTLU MODELLER
Üretimin temelini oluşturan modellerdir. Nesnemizin 2 boyuttan 3 boyut kazanmış ve
üretim makinelerinde şekil bulmaya hazır modellerdir.
Takı tasarım programı 3d bilgisayar destekli tasarım ve üretim programıdır. Nurbs
tabanlı olmakla beraber avantajı tasarımcıya hız ve kolay kullanım kazandırmasıdır. Sketch
(2d) çizim ile başlayan, 3d modellemeye uyarlanmış basit menüleri; kişiselleştirilebilir ara
yüzü ve eklentileriyle fark yaratmıştır. Özellikle endüstriyel ürün tasarımı, prototip model
üretimi, mücevher tasarımı, gemi inşa ve otomotiv alanları ile mimari, takı tasarım programı
3d‘ nin en çok kullanıldığı sektörlerdir.

3.1. Model Üretim Makineleri
3.1.1. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
Bilgisayar sistemlerinin; nesneler yaratma, tanımlama, analiz ve tasarımın
optimizasyonu gibi işlemlerde kullanılması CAD (Computer Aided Design) olarak
adlandırılır. Bu sistemler yazılım ve donanım kısımlarından oluşur. Yazılım olarak,
malzemelerin gerilme-uzama analizinin yapılabildiği programlar, mekanizmaların dinamik
cevapları, ısı transferi hesapları gibi modüller olabilir. Bilgisayar destekli tasarım sistemleri
diğer bilgisayar sistemlerinde olduğu gibi bir veya birden fazla işlemci (processor), bellek
(RAM) ve grafiksel girdi ve çıktı sağlayan elamanlardan oluşur. Ancak önemli fark ise
yazılımlardadır. CAD sistemlerinde;




Geometrik tasarımlar-katı modelleme, yüzey modelleme
Parametrik tasarımlar
Analiz paketleri-sonlu elemanlar
30



Uygulama paketleri, dişli, mekanizma, makine elamanları tasarımı

Bu tasarım programlarında 2 ve 3 boyutlu makine, yapı, parça ve kalıp tasarımları
yapılabilmektedir. Tel kafes, yüzey modelleme ve katı modelleme yöntemleri ile parça
tasarımları geliştirilmektedir. Günümüzde tasarımın önemi hem geliştirilecek bir ürünün
projesini hazırlamak, hem de imal edilecek parça için imalat programının çıkarılabilmesi için
gereklidir. Tasarım sonucu olarak üç boyutlu grafiksel model, kesitler, teknik resimler ve
elektronik ortamda diğer bilgisayarlar veya CNC takım tezgâhlarına iletilebilecek bilgi
dosyaları hazırlanabilir.

3.1.2 Bilgisayar Destekli İmalat (CAM)
CAM, bilgisayar sistemlerinin planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün
doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar ara yüzü kullanılarak yapılması gibi işlemlerde
kullanılmasıdır. CAM sisteminin aşamaları aşağıda belirtilmiştir.








Tasarım
Analiz
Çizim
İşlem Planlama
Parça Programlama
Parça işleme
Muayene

Günümüzde bilgisayar destekli imalat CNC tezgâhlarında ve işleme merkezlerinde
yapılmaktadır. Bu tezgâhlar 2.3.4.5 eksenli olarak tanımlanır.
Eksen sayısı kesici takımının ve işlenen parçanın bağlı olduğu tablanın hareket
kabiliyetini gösterir. Düzlemsel parçalar için 2 eksen yeterli iken, karmaşık yüzeylere sahip
parçaların işlenmesi için 5 eksenli tezgâhlar kullanılmaktadır.
Tezgâhların programlanması basit parçalar için tezgâhın kendi bilgisayar konsolundan
mümkün olabilir ve bu tuşları kullanarak yapılabilir. Ancak zor parçaların programlanması
tasarım sonucu elde edilen geometrik tasarım kullanan son işlemci (post processor)
programları ile yapılabilir. Bu şekilde binlerce satırlık programı yazma gereği kalmaz ve hata
payları azalır.
Bilgi işlem teknolojisindeki hızlı gelişmelere paralel olarak bilgisayarlar yardımı ile
ayrı ayrı yapılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli imalat (CAM)
işlemleri birleştirilerek CAD-CAM (bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar imalat) ve
bunların CNC ve DNC sistemlerinin birleşmesi ile esnek imalat sistemleri FMS (Flexible
Manufacturing System) oluşturulmuştur. Bunlara ilaveten üretimi yansıtan FMS ile
fabrikanın kalite kontrol, stok kontrol, muhasebe, alım satım ve yönetim gibi diğer
kısımlarını bilgisayar denetimi altında birleştiren CIM (Computer Integrated Manufacturing)
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bilgisayarlı tümleşik imalat ile üretim teknolojisinde, takım ve tezgâh özelliklerinde büyük
gelişmeler meydana gelmiştir.
Sayısal denetimli takım tezgâhları tasarımda ve imalatta (CAD/CAM) daha büyük bir
otomasyon ve aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır.













Tasarım sürecinin hızlanması
Tasarım kalitesinin artması
Tasarımın 3 boyutlu model veya 2 boyutlu teknik resimlerle kolaylıkla
hazırlanması
Tasarım değişikliklerinin kolaylıkla işlenmesi ve tasarımın
güncelleştirilmesi
Tasarımın imalatçı kuruluşa elektronik ortamda iletilebilmesi
İmalatın CNC tezgâhında otomatik olarak yapılabilmesi
İmalatın hassas ve kaliteli olması
İmalatın kısa sürede hazırlanabilmesi
İmalat masraflarının parça başına daha düşük düzeye inmesi
İşçilikten tasarruf edilmesi
Üç vardiya çalışmanın kolaylığı
Tasarım ve imalat ile ilgili dokümantasyonun kolaylıkla hazırlanması

Bilgisayar destekli tasarım ve imalatta karşılaşılan güçlükler;




Görevli personelin eğitim ve yetişkinlik düzeyinin artması
Bilgisayar, çevre üniteleri olan yazıcılar, çiziciler, ekranlar için yatırım
yapılması
Yazılım için lisans ücretlerinin ödenmesi

Endüstride bilgisayarlı tasarım ve üretim (CAD/CAM) alanında kullanılan
yazılımların sayısı bir hayli fazladır. Sürekli olarak her yazılımın yeni versiyonları
kullanılmaya başladığı gibi yeni CAD/CAM programları da hazırlanmaktadır.

3.1.3. 3D Modelleme Çeşitleri





Poligonal modelleme
NURBS modelleme
İlkel modelleme
Organik modelleme
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Fotoğraf 3.1



Poligonal Modelleme

Uzayda bir yüzeyin oluşabilmesi için en az 3 noktanın bilinmesi gereklidir. Modelimiz
hacmi üçgenlerin bir araya gelmesinden oluşur

Fotoğraf 3.2 Poligonal modelleme
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NURBS modelleme (Non-uniform rational B-spline)

Bu modelleme sisteminde yüzeyler daha düzgündür. Takı tasarım programında bu
modelleme sistemini kullanır.

Fotoğraf 3.3 Nurbs modelleme



İlkel Modelleme

Silindir, koni, küp ve toplar gibi geometrik temel şekiller kullanılarak, karmaşık
modeller oluşturulur.

Fotoğraf 3.4 ilkel modelleme



Organik modelleme
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Kendiliğinden oluşmuş yapay olmayan her türlü bileşen.

Fotoğraf 3.5 Organik modelleme

Fotoğraf 3.6 Püskürtmeli printer
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Fotoğraf 3.7 Püskürtmeli printer çıktısı

Püskürtmeli printer makinelerinin kırmızı mumu boşaltılacak alanlarda kullanır. Mavi
olanı ise asıl modelimizi oluşturur.
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Fotoğraf 3.8 Modelleme makinelerinden çıkan örnekler.

Fotoğraf 3. Takı tasarım Programında Cnc tezgâhına gitmek üzere çizilen bir model

Fotoğraf 3.10 CNC Tezgâhın da, mum malzemenin çıktısı.
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Fotoğraf 3.11 CNC tezgâhı metal işleme anı

Mum işlemenin yanında metal çakısı takılarak da metal işlenebilir. Burada ısınma
fazla olacağı için değişik soğutma sıvıları kullanılır. Fotoğraf 3.11

Fotoğraf 3.12 CNC Tezgâhı çıktısı
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Fotoğraf 3.13 5 Eksenli Çalışan CNC tezgâhı

Fotoğraf 3.14 5 Eksenli çalışan CNC Tezgâhları
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Fotoğraf 3.15 CNC Tezgâhı görüntüsü

(Not: Bu konudaki bazı uygulamalar öğrenme faaliyeti 2 deki uygulamaların 3 boyutlu
gösterimleri/çizimleri durumundadır. Yani 2 boyutlu gösterimlerin, 3 boyutlu gösterimlere
geçmiş halleridir.)
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UYGULAMA FAALİYETİ -1
UYGULAMA FAALİYETİ
1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komut Extrude Straight
komutudur.

Çizim 3.1 Çizim 1.1’e Extrude Straight komutunun uygulaması

5. Öğrenme faaliyeti 1 deki çizdiğimiz dosyamızı açalım. ya da aynı resmi bahsi
geçen konuya geri dönerek yeniden çizelim. (Konu tekrarı olması sebebiyle
tavsiye edilen tekrar çizilmesidir.)
6. Çizim 1.1 deki çizimimizin önden görünüşü üzerinde işlem yapalım bu
yüzden yandan görünüşe ihtiyacımız bulunmayacaktır.
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Çizim 3.2

7. Extrude Straight komutunu yani araç çubuğundan
simgesini tıklayıp
çizim 3.2 de kırmızı ile numaralandırılmış kenarları seçip RMB/Enter tuşuna
basıyoruz. (“Cap=no” ise “Cap=Yes” yapmayı unutmayalım) Sonraki işlem
parçamızın kalınlığını vermek olacaktır klavyeden 20 mm girilerek 3 boyutlu
resmimizi oluşturmuş oluruz.
*Not: Extrude Straight komutu ile yüzey kapama komutu olan “Cap” komutunun
işlevselliğini kullanabiliriz.
Görüldüğü gibi ilk etapta önemli olan tasarlayacağımız objenin 2 boyutlu modelini
oluşturmak daha zor 3 boyutlu hale getirmek ondan daha kolaydır.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 2

1. Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
2. Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
3. Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Extrude Straight, Boolean
Difference ve Cap komutlarıdır.

Çizim 3.3 Çizgi Renginin Değiştirilmesi

4. Çizgimizin rengini değiştirmek için takı tasarım programı ekranında 1 no ile
gösterilen yere gelip kare rengin içine tıklamamız Select layer Color
penceresinin açılmasına sebep olacaktır. Buradan da çizim 3,3 de 2 no ile
belirtilen gold rengini seçmemiz yeterli olacaktır. (Resmimizi kalın sürekli
çizgi ile çizmiş isek yaptığımız işlem sonucu çizimimiz gold rengini alacaktır.
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Eğer farklı bir layer ile çizmiş isek layer değiştirmemiz gerekecektir. Bu işlem
modül 1 Layer konusunda anlatılmıştır.

Çizim 3.4 uygulama 2

Fotoğraf 3.13 Extrude Staight ayarları

5. Extrude Straight komutunu veya
simgesini tıklayın ve Çizim 1 ve 2 no
lu parçalarını tıklayın ve LMB basın. (Çizim 3.4 de 1 no ile gösterilen parça
Join’ lenmiş değil ise tek tek eğrileri seçmek gerekir)
6. Fotoğraf 3.1 de gösterilen komut alnında Cap=Yes olması gerekir. Olmaz ise
yüzeyler açık durur. Sonradan “Cap” komutunu kullanmak gerekir.
7. Fotoğraf 3.1 deki gibi ekranda görüntü çıktında kalınlığımızı 4 mm girerek
Çizim 3.5 de görüldüğü gibi şeklimiz oluşmuş olacaktır.
8. Çizimimizdeki 2. aşamayı çizmeye çalışalım. Bunun için şeklimizin her 2
yanına şeklimizden büyük olmak kaydı ile dikdörtgen prizma çizmemiz
gerekecektir. Sonrada Boolean Difference
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komutunu kullanarak işe

yaramayan çizimleri atarak çizimimiz asıl görüntüsüne kavuşacaktır.
Uygulamamızı yapalım.

Çizim 3.5 Uygulama 2 son görüntü
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UYGULAMA FAALİYETİ - 3

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Join, Extrude Straight,
Cap ve Object Properties komutlarıdır.
5. Öğrenme faaliyeti 2 uygulama 2 deki çizimi açın veya ilgili kısma geri
dönerek uygulamayı tekrar yapın. Çizim 2.8 uygulamamızın son halidir.
6. Burada yapacağımız 2 boyutlu resme 3 boyut kazandırarak hacim
kazandırmak olacaktır.
1.
2.
3.
4.

7. Join
komutunu çalıştıralım ve çizimimizin dış kenar çizgilerini seçelim
ve RMB basın.
8. Extrude Straight
komutunu çalıştırıp Join’ yaptığımız kenarları ve 18
mm lik çaplı çemberimizi seçelim RMB ve kalınlık olarak da 4mm girelim
Enter’e basın. (Cap=no ise Cap=Yes yapalım.)
9. Çizim 2.5 deki tamamlanmış çizim karşımıza çıkacaktır. Layer’ ımızı farklı
renk yaparak yüzük rengimizi değiştirmek elimizdedir.
Katman rengini değiştirdiğimizde render aynı renkte olur değiştirmemiz için Object
Properties ayarlarında oynama yapmamız gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 4

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Sweep 2 Rails, Circle
deformable, Control point on, Line from midpoint, Point On Arc ve “Arc:
start, End, on Arc” komutlarıdır.

Çizim 3.6 uygulama 3

5. Basit 3 boyutlu bir çalışma yapalım. Bunun için yine eğrilerimizi çizip
sweep2Rails ile ray ve ray’ı takip eden eğriler çizmemiz gerekecektir.
6. Takı tasarım programı ana penceremizden Front yazısına çift tıklayalım yani
Front penceresini Maximize edelim. Yüzüğümüzün iç çapı 18 mm yapın.
7. Circle-deformable
komutu ile 2. Ray’ ımızı yapalım. Merkezimizi “0,1”
koordinatlarında ve çember çapımızı 22 mm yapın.
8. Dış çemberimizi işaretleyip, kontrol noktalarını F10 ile açın.
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9. Yukarı taraftaki üst 4 noktamızı işaretleyip tasarımımızın biçimi ne kadar
olacaksa o kadar yukarı doğru kaldıralım veya işaretleyip sol fare tuşuna basılı
tutup yukarı doğru çekerken komut ekranından 2 mm girelim enter basalım ve
faremizi bırakın. (Ortho açık durumda olmazsa taşımamız sağa sola savrulur
durumda olur.)(Komut satırında command yazısı yazmalı yani hiçbir komut
çalışıyor olmalı)
10. Kontrol noktaları açık durumda iken bu sefer üst 1 kontrol noktalarını
işaretleyip yine yukarı doğru 1 mm kaldırın.

Çizim 3.7

11. Ray' larımızı çizdik şimdide bu ray üzerinde yürüyecek elemanları çizin.
Line: From Midpoint
komutunu çalıştıralım iç çemberin alt Quad' ından
yakalayalım 2 mm klavyeden giriş yapalım. Right ekranında yatay bir 4 mm
lik çizgimizi oluşturun.
12. Line:From Midpoint
komutunu tekrar çalıştırıp iç çemberin üst Quad
ından yakalayalım Right ekranından komut alanından 5 mm girelim iç
çemberimizin üst quad noktasını merkez alacak 10 mm yatay bir çizgimiz
oluştu.
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13. Line: From Midpoint
komutunu tekrar çalıştırıp bu sefer Top ekranında
çalışmamız uygun olur. İç çemberimizin sağ ve sol Quad bölgeleri çizgimizin
merkez noktası yaparak ve klavyeden 3.5 mm girerek front ekranına dik 7 mm
lik çizgimi oluşturalım. Bu işlemi ayrı ayrı sağ ve sol tarafa uygulamamız
gerekecektir.

Çizim 3.8

14. Osnap çubuğumuzun End ve Quad kutularında işaret bulunsun. Arc: Start,
End Point on Arc
komutunu çalıştıralım, iç çemberde çizdiğimiz
çizgilerin ilk alta ki çizgimizin 2 End point noktalarından yakalayıp 3. işaret
olarak da dış çemberimizin alt Quadını yakalayıp komutumuzu bitirin.
komutunu çalıştırıp aynı işlemi üst çizgi ve

15. Arc: Start, End Point on Arc
üst Quad için gerçekleştirin.

16. Yan elemanlar için Front ekranında line:From Midpoint
komutunu
çalıştırıp merkezini belirlemek için “0” (sıfır) girelim ve tek taraflı
uzunluğumuzu dış çemberin çap uzunluğunu geçecek şekilde belirleyelim
örneğin 12 klavyeden girip enter’e basın.
17. Osnap çubuğumuzun End ve Int kutucukları işaretli olsun şimdide yan objeleri
belirleyelim. Arc: Start, End Point on Arc
komutunu çalıştırıp yanlara
çizdiğimiz çizgilerin 2 End pointlerini seçip az önce çizdiğimiz çizgi ile dış
çemberin kesişme yerini belirleyip yayımızın çizimini bitirelim.
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18. Aynı işlemi diğer çizgimiz için de yapın.
19. Sweep 2 Rails komutu nu uygulamamız için raylar üzerinde sürülecek objeler
tek eleman olmalıdır bunun için çember üzerinde konumlanan çizgi ve
yaylarımızı tek tek, iki iki birleştirmemiz gereklidir. Join
komutunu
çalıştıralım. İç çemberin orta yan çizgisini seçelim ve o çizgiye bitişik
yayımızı seçelim.
20. Bir önceki işlemi diğer 3 eleman içinde uygulayın.
21. Böylelikle elimizde çizim 3.8 dek görüldüğü gibi 2 ray üzerinde yürüyecek 4
eleman oldu.
22. Sweep2 Rails
komutunu çalıştırıp ilk ray ları seçip sonra ray üzerinde
yürüyecek elemanları seçip Enter/RMB e basın.
23. Komut satırına Adjust Curve seams yazısı çıkıncada tekrar RMB' na basın.
24. Sweep 2 2Rail Option penceresi gelecektir. Burada “Closed sweep” kutusu
işaretli olmasına dikkat edin ve OK butonuna basın.
25. Böylelikle oluşturacağımız tasarım meydana çıkacak müşterinin beğenisine
çıkmak için render işlemi yapılma aşamasına gelmiş olacaktır. Cnc tezgâhların
da üretime hazır hale gelmiştir. (Üretim in kendine özel ayarları müstesna)
Ok yönlerini değiştirerek ve Sweep 2 2Rail Option penceresi ayarları ile oynama
yaparak değişik şekiller elde edilirliğini uygulayınız. Çıkan sonuçları not ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 5

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Circle, Line From
Midpoint, Line, “Arc: Start, End, Direction”, Mirror, “Arc: Start, End Point on
Arc”, Join, Sweep1 Rail ve Shade komutlarıdır.

Çizim 3.9 uygulama 3.5

5. Front ekranında Circle: Center, Radius
komutumuzu alıp merkezimizi
“0,0” koordinatları alalım “0”(sıfır) da girsek olur. Yarıçap olarak da 9 mm
girin.
6. Line: From Midpoint
komutunu çalıştıralım çizgimizin orta noktasınız üst
Quad olarak belirleyelim. (Osnap Quad özelliği işaretli olsun.) Çizgimizin
uzunluğunu verirken Right penceresine geçelim 5 mm girelim çizgimiz 10
mm uzunluğu olacaktır.
7. Line komutunu çalıştıralım çizgimizin herhangi bir tarafından 1 mm
uzunluğunda yukarı doğru bir çizgi çizin.
8. Programımızda bir pencerede komuta başlarken diğerinde bitirebiliriz. Yani
birinde çalışırken diğer görünüş penceresine geçebilme imkânı vardır.
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Çizim 3.10

9. Arc: Start, end, Direction at start
komutunu çalıştıralım Statusbar dan
Snap’ ı açalım böylelikle mouse’ umuzun hareketi 1 mm atlayarak olacaktır.
Daha önce çizdiğimiz 1 mm lik çizgimizin üst end point tinden yakalayalım
LMB içe doğru 2 mm yani 2 kare atlayalım ve LMB basalım. Ortho
özelliğimiz açık olsun ve mouse başlangıç noktamıza dik bir şekilde yukarı
kaldıralım ve LMB basalım yayımız çizilmiş oldu.
10. Mirror
komutunu çalıştıralım 1 mm lik çizgimizi ve yayımızı seçip
LMB çizim 3.10 de gösterilen 1 ve 2 no lu noktalarımızdan da aynalama yapıp
1 ve 2 ye göre simetrisini alın.
11. Arc: Start, End Point on Arc
komutunu çalıştırıp, daha önce
oluşturduğumuz yayların 2 ucundan yakalayalım ve 2 ucunun orta
noktasından 1 mm yukardan 3. noktamızı işaretleyin. Üçüncü yayımızda
çizmiş olduk. (burada Snap açık Ortho kapalı olmak durumunda.)
12. İç çemberi front penceresinde, sonraki işlemleri right penceresinde yapmayı
unutmayın.
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13. Join
getirin.

ile kesitimizi tek eleman haline getirelim yani birleşmiş çizgi haline

14. Sweep 1 Rail
komutunu çalıştıralım;
15. Select Rail (…..): (çıktığında kesitimizin yürüyeceği rayı seçmemiz
gerekecektir.
16. Select Cross section curves(Point): (Yazısı çıktığında ise ketimizi seçmemiz
gerekecektir.
17. Select menüsünden tüm curve ve ölçülendirmeleri (Dimension) seçerek
klavyeden delete tuşuna basın.
18. Shade

komutuyla aşağıda ki gibi bir çizim elde edebiliriz.

Çizim 3.11
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UYGULAMA FAALİYETİ - 6

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Circle, Lenght, Line
From Midpoint, Rectangle 3 Point, Rectangular Array, Trim, Copy, Pipe,
Twist, Helix, Extrude Straight, Cap, Flow, Select Curve, Shade ve render
komutlarıdır.

Çizim 3.12 uygulama 3.6

5. Circle: Center, Radius
komutu ile “0,0” merkezli yarıçapı 9 mm olan bir
daire çizin.
6. Lenght komutu ile çemberimizin çevresini ortaya çıkartalım. Çıkan 56.549
mm yi ekran üstünde görelim.
7. Line: From Midpoint
komutunu çalıştırıp 18 mm çaplı çemberimizin üst
Quad noktasından, çizgimizin orta noktasını belirleyelim ve 56.549/2 mm
olarak uzunluğumuzu verin.
8. Çizgimizin uç noktasından 10 mm ölçüsünde çizgimize dik bir çizgi daha
çizelim. Çizim 3.13 deki gibi,
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Çizim 3.13

9. Rectangle 3 Point
komutu ile 2 noktasını kısa çizgimizin iki uç
noktasından yakalayalım üçüncü noktamızı da uzun çizgimizin diğer uç
noktasından yakalayalım. 56.549*10 mm uzunluğunda bir dikdörtgen elde
etmiş olduk.

Çizim 3.14

10. Minor grid ayarlarını 1 mm olduğunda ince çizgiler köşeden köşeye 1mm
uzunluğundadır. Snap açık (F9) durumda iken çizim 3.14 ü çizin.
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Çizim 3.15

11. Rectangular Array
işaretleyip,

komutunu çalıştırarak çizim 3.14 de çizilen şekli

Number in X direction <1>: “X” ekseni üzerinde sıralanacak nesne adedini soruyor
15 girelim.
Number in Y direction <1>:“Y” ekseni üzerinde sıralanacak nesne adedini soruyor 1
girelim.
Number in Z direction <1>:“Z” ekseni üzerinde sıralanacak nesne adedini soruyor 1
girelim.
X spacing or first reference point: Sıralanacak nesnenin hangi referans noktasına
gore sıranacağını sormakta çizim 3.14 deki A noktasını seçelim.
Second reference point: Sıralanacak nesnenin hangi referans noktasına göre
sıranacağını sormakta çizim 3.14 deki b noktasını seçelim.
Press Enter to accept ( XNumber=15 XSpacing ): Eğer girilen sayı yada referans
alınacak ara yetersiz ise tekrar buradan ayar işlemi yapılabilir. Entere basın.
12. 56.549*10 mm uzunluğunda bir dikdörtgenimizi köşesinden yakalayıp grid
snap noktasına taşıyalım sonraki çizimlerde faydası olacak.
13. Rectangular Array komutumuzu uyguladığımız parçamızı alt, sol köşesinden
yakalayıp dikdörtgenimizin sol, alt köşesine taşıyalım.
14. Trim komutunu alıp dikdörtgenden çıkan parçayı keselim.
15. Copy komutumuzu alıp Rectangular Array komutunu kullandığımız
nesnemizi çizim 3.15 deki gibi yerleştirelim.
16. Dikdörtgen ve içine çizdiğimiz şeklimizi “Y” eksenine taşıyalım.
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Çizim 3.16

17. Rectangle 3 Point
komutunu alalım ve sırası ile a, b ve c noktalarından
büyük dikdörtgenimizi ortalayacak şekilde noktalardan yakalayın.
18. Oluşan şeklimizin hemen yanına 100 mm lik bir çizgi çizelim ve bu çizgiyi
ortalayacak şekilde 56.549 mm uzunluğunda bir çizgi daha çizin.
19. Pipe
komutunu alıp 56.549 mm lik çizgimiz üzerinde 0.6 mm lik bir içi
dolu boru oluşturalım. uç noktaları radiuslarına 0.3 mm girip diğer ölçü
girilmesi istendiğinde enter’e basın.
20. Copy komutu ile borumuzun 2. kopyasını oluşturun.
21. İki boruyu da 100 mm lik çizgimizi ortalayacak şekilde yerleştirin. (Çizim
3.17)

Çizim 3.17

22. Twist

komutunu çalıştırıp 2 içi dolu borumuzu seçip Enter’a basın.

Start of twist axis: 100 mm’lik çizgimiz bir ucunu,
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End of twist axis: 100 mm’lik çizgimiz diğer ucunu seçiyoruz.
Angle or first reference point ( Copy=No Rigid=No Infinite=No ): İki çubuğumuzu
yukarda ki referans noktalarına bağlı kalarak ve o eksende kaç kez döndürüleceğini burada
girmek durumundayız;
360x15=5400 telimizi başlangıç ve bitiş noktalarına bağlı kalarak 15 kez
döndürülmesidir bu durumda 3. Kısma 5400 değeri girilmesi gerekir.

Çizim 3.18

23. Borularımızı (pipe) yaparken aşağıdaki tekniği izleyerek de yapılır.
56.549 mm uzunluğunda bir çizgi çizelim. Bu çizgimiz sadece yapacağınız işlemlerde
bize kolaylık sağlayacaktır.
Helix
komutunu çalıştıralım start ve end point noktamızı çizginin uçlarından
yakalayarak belirleyin. Sonra Fotoğraf 3.17 deki gibi komut satırı bilgileri belirir.

Çizim 3.19 Helix - Çizim

Fotoğraf 3.17 Helix - Seçenekleri

Ölçümüzü diameter olarak verelim ve turns yani dönme ayarını 15 yapalım.
Dönme çapını 0.7 olarak belirleyelim. İkinci bir helis çizeceğimiz için dönmeye başlama
yerini çizim.19 daki gibi sol tarafa atın. Birinci heliksimiz çizilmiş oldu.
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Helis ayarlarını koruyarak 2. Heliksimizi çizelim ancak çizi çizim 3.19 daki dönme
başlama noktasını sol tarafta değil de sağ taraf olarak seçelim.
Pipe komutu çalıştıralım ve borumuzun çapını 0.3 mm olarak belirleyelim.

Çizim 3.21 Helis – Pipe

Bundan sonra yapacağımız işlemler 2 boruyu 1 grup yapmak 1 tane kopyasını yapmak
ve sonrada montaj etmektir. (bu metotla pah düzgün yüzeyler çıkar.)
24. Extrude Straight
komutu büyük dikdörtgenin -1 mm değeri verip
Cap=Yes yapıp enter’a basıyoruz.
25. Diğer dikdörtgen içine çizilen şekillerin yüksekliklerini 1 mm girip yukarı
doğru uzamasını ve hacim kazanmasını sağlıyoruz
26. Üst ve alt yüzeyleri açık kalmış ise Cap komutu ile bunları yüzeylerini de
kapıyoruz.
27. Borumuzu çizim 3.18 deki gibi ortalayacak şekilde yerleştiriyoruz. Burada
dikkat edeceğimiz nokta ise borumuzun bitim noktası ile dikdörtgen prizma
bitim noktalarının aynı olması.
28. Diğer borumuzu da copy komutu kullanarak diğer araya konumlandırıyoruz.
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Çizim 3.22

29. Polysurface yaptığımız çizimlerin katmanlarını (Layer) değiştiriyoruz. Çizim
3.19 da görülen büyük dikdörtgen ve borularımızı gold rengi katman olarak
değiştirelim. (bk. Temel Takı Tasarımı modülü 4.4)
30. Polysurface yaptığımız çizimleri bir grup yapıyoruz.
31. Çizim 3.19 görüleceği gibi move komutu ile grup yaptığımız parçamızı
köşesinden tutup 10 mm lik kısa çizgimizin sağ ucuna yerleştiriyoruz.

Çizim 3.23

32. Klavyeden Flow komutunu girip;
(Komut satırında Flow komutunu bilgi girişi gelince aşağıdaki gibi uygulayın.)
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Select objects to flow along a curve: 1 no lu parçamızı seçiyoruz. Enter’e basıyoruz.
Base curve - select near one end ( Copy=Yes Rigid=No Line Local=No Stretch=No
): 2 No’lu çizgimizi seçiyoruz.
Target curve - select near matching end ( Copy=No Rigid=No Line Local=No
Stretch=No ): 3 No’lu çemberimizi seçiyoruz.
*Copy=Yes üzerine gelip LMB yapalım ve Copy=No yapalım böylelikle düz şekildeki
Polisurfaceleri silip yuvarlak haline getirecektir. Copy=Yes olursa bir önceki şekli
silmeyecektir.)

Çizim 3.21

33. Select curve komutu ile tüm eğrileri yakalayıp silelim. (Klavyeden Delete
tuşu)
34. Shade komutu ile de Çizim 3.21 deki görünüm sağlamış olun.
35. Render ayarları ile de oynayarak daha değişik görünümler elde edin.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 7

1. Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
2. Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
3. Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.

Çizim 3.25 Tek taş yüzük

4. Front penceresinde sıfır merkezli iç çapı 17.5 mm olan daire çizin.
5. Bu daireyi 8 mm dışarıdan offset uygulayın.
6. Tablo 3.1 den 0.50 karat taş çapının 5.25 olduğunu görün. Top penceresinde
5.25 mm lik çember çizin.
7. Tırnaklar taşa 0.30 mm girmelidir. Bu yüzden taş çapından 0.30 mm içe
çemberimizi offsetliyoruz.
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Tablo 3.1 Taş kesimlerine göre karat ölçüleri

8. Kol çapını 1.5 mm alın. çizim 3.26 da görüldüğü gibi bir daire çizin.
9. Yine top penceresinde Rotate ile bu kol ile ilgili çemberimizi 45 derece
çevirin.
10. Çemberimizin merkezine 1 nokta koyun.
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Çizim 3.26

Çizim 3.27

11. Bu nokta ile front penceresinden çizdiğimiz çemberin merkezine bir çizgi
çizin.
12. Sweep 1 Rail komutu ile çizgimiz üzerinde 1.5 mm lik çemberimizi yürütün.
13. Cap komutu ile uç kısımlarını kapayın.
14. Polar Array komutu ile 360 derece ve sıfır merkezli 4 adet çoğaltalım.
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15. Bu kolları içine alacak şekilde Çizim 3.27 de görüldüğü bibi bir prizma
çizelim. Altta kalan kısımlarını Boolean Difference
ile kestirin. Burada
prizmanı başlama noktasını iç çemberin üst quad noktası olarak başlamamız
gerekir. Aksi takdirde bu quad bölgesine taşımamız gerekir.
16. Kollarımızı Group yapıp (hide) gizleyin.

Çizim 3.28

17. Top penceresinden 5.25 mm çaplı çemberin çeyreğinden (quad) front
penceresinde çizdiğimiz çemberin merkezine 1 çizgi çizelim.
18. Sweep 1 Rail komutu ile bu çizgimizi 5.25’lik çemberimiz etrafında
süpürelim. Çizim 3.28’deki gibi bir huni çıkacaktır. Hunimizi cap komutu ile
açık olan yerlerini kapayıp polisurface yapalım.
19. 17.5 mm’lik çemberimize referanslı 1mm ve 5 mm offset alalım. Çizim 3.28
20. Dikdörtgen prizma çizelim ve huniyi ortalayalım çizim 3.28 deki gibi
yerleştirelim.
21. Boolean Difference
komutu ile de hunimizi prizmaya kestirin.
22. 5 mm ötelediğimiz eğriyi yine 1mm içe doğru öteleyin (offset alalım). Çizim
3.29
23. Yine 1 mm yüksekliğinde dikdörtgen prizmamızı çizip çizim 3.29’daki gibi
oluşan 2 çemberin çeyreğini prizmalar araya alacak şekilde yerleştirin.
24. Yukardan aşağı sıfır merkezli bir çizgi çizip pipe komutu ile 2mm kalınlık
verin.
25. Bu çubukla yukarda ki bağı delin. Çizim 3.30
26. Fazla olan çizgilerinizi silin. Çizim 3.30’daki gibi bir çizim oluşmuş olur.
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Çizim 3.29

Çizim 3.30
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Çizim 3.31

Çizim 3.32

27. Çizim 3.32 de front penceresinde görülen şekli oluşturun.
28. Çizim 3.32 de görünen düz çizgimizi oluşturun.
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29. Front penceresinde çizdiğimiz çizgini orta noktasından tutarak, right
penceresinde 2 mm lik çizgi çizelim. (Yüzüğümüzün üst kalınlığı)
30. Yine front penceresinde dış çizgimizin alt çeyreğinden tutarak line midpoint
komutuyla right penceresinde 4.5 mm’lik yüzüğümüzün alt kalınlığını
oluşturalım çizin. (Çizim 3.32)
31. Çizim 3.32 right penceresinde göründüğü üzere son çizilen çizgilerin uç
noktalarından yakalayarak diğer çizgimizi çizelim bu yüzüğümüzün eğimini
oluşturacak.

Çizim 3.33

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Çizgimizi yana doğru çizim 3.33’de görüldüğü gibi çekin.
Diğer tarafa aynalayın. (mirror)
Loft komutuyla 2 çizgi arasına yüzey oluşturun.
Extrude Surface komutu ile oluşturulan yüzeyi -1 mm değer girerek prizma
oluşturun.
Yüzüğümüzün taslağına tıklayın ve Extrude Straight komutunu çalıştırın
komut içerisinde “Bothside=Yes Cap=Yes yapın” yapın.
Loft ile polisurface yaptığımız katı nesneyi karşı tarafa aynalayın.
Oluşan katıları Boolean Difference komutuyla kestirin.
Gizlediğimiz nesneleri açığa çıkarın.(Show)
Dış yüzeyden pah kırarak işlemimizi bitirelim.
Çizim 3.25 de görüleceği üzere renklerinde oynama yapılarak müşteriye
sunulabilir. Değişik renklerde üretilebilir.
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarı uymanız gereken kurallarına göre açıp kapattınız mı?
2. Windows da programın kısa yolunun yerini bulup çalıştırdınız mı?
3. Menubar da komutların yerlerini bularak komutları çalıştırdınız
mı?
4. Komutları uygularken, komutların alt seçeneklerini incelediniz mi?
5. Uygulama örneklerini yaparken sırası ile uygulama yaptınız mı?
6. Takı tasarım programı ile ilgili konular anlatıldıktan sonra
programda hemen uygulama yapınız mı?
7. 3 boyutlu modeller için internetten veya atölyelerden araştırma
yaptınız mı?
8. Uygulama aşamalar uygulanırken ilgili çizim örneğini incelediniz
mi?
9. Çizimlerimizi ölçülerine ve kurallarına uygun çizdiniz mi?
10. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirmeye “geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

( ) Düzlemsel parçalar için 2 eksen yeterli iken, karmaşık yüzeylere sahip parçaların
işlenmesi için 5 eksenli tezgâhlar kullanılmaktadır.
( ) Günümüz CNC makineleri 2,3,4 ve 5 eksenli olarak üretilir.
( ) Poligonal modelleme ile yüzeyler daha düzgün oluşur. Takı tasarım
programlarında bu modelleme çeşidi kullanılır.
( ) Takı tasarım programı 3d bilgisayar destekli tasarım ve üretim programıdır.
( ) Takı tasarım programı ile çizilen 2d (Sketch) resimler kolayca 3d haline gelebilir.
( ) Extrude Straight komutu ile, yüzey kapama komutu olan “Cap” komutunun
işlevselliğini kullanamayız.
( ) LMB ile Enter tuşları takı tasarım programında bir etki yapar.
( ) Katman rengi değiştirerek, parçamızın render görünümünü değiştirebiliriz.
( ) Çemberimizi deformable özelliğini kullanarak daha kolay şekil değiştirebilen
çemberler çizmemiz mümkündür.
( ) Takı tasarım programın da çalışırken de pencere değiştirme imkânımız vardır. Bu
bize çizim kolaylığı sağlamaktadır.
( ) Arc: Start, End Point on Arc
komutu bir nevi 3 noktada 1 yay çizme
komutudur.
( ) Takı tasarım programında da montaj yapma ve birçok nesne ile çalışma
imkânımız vardır.
( ) Çizim yaparken komut satırı basit bölme işlemi yapabilir

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–4
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda çizmiş olduğunuz iki veya üç boyutlu modellerin içlerini
boşaltabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamında ve çevrenizde (işletmelerde) takı tasarım programı hakkında
bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. İÇ BOŞALTMA
Bazen modelimizin maliyetini düşürmemiz gerekebilir. Bunun için modelimizin
görünmeyen kısmını boşaltmamız ağırlığını asgariye çekmemiz gerekebilir. Günümüz
insanının da istediği aslında budur.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 1
UYGULAMA FAALİYETİ
1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; “Arc: Center, Start,
Angle”, Line From Midpoint, “Arc: Start, End Point on Arc”, “Arc:Start, end,
Direction at start”, Mirror, Join, Extrude Straight, Boolean Difference ve
Select Curve komutlarıdır.

Çizim 4.1 Uygulama

5. Çizim 4.2 deki gibi (0,0) koordinat merkezli yarı çapı 9 mm olan bir daire
çizelim. Arc: Center,Start,Angle
komutunu çalıştırarak yayımızın
merkezini (0,1) girelim ve daha önceki benzer uygulamalarda yaptığımız gibi
iç çapın yan quad’larından 2 mm dışarıdan yayımızın başlangıç ve bitiş
noktalarını alın.
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Çizim 4.2

6. Bir sonraki çizeceğimiz yayımıza kolaylık olması açısından line-From
Midpoint
komutunu çalıştırıp (0,14) çizgimizin orta noktasını
belirleyelim. Uzunluk olarak da 4 mm girelim 8mm’lik bir çizgimiz olacaktır.
7. Arc: Start, End Point on Arc
komutunu çalıştırıp çizgimizin 2 uç
noktalarından yani end point noktalarından tutalım. Üçüncü noktamızı ise
çizgimizin orta noktasından 1mm aşağıdan tutalım veya (0,13) koordinatları
girin.
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Çizim 4.3

8. Arc:Start, end, Direction at start
komutunu çalıştırıp çizim 4.3’de
gösterilen ilk önce 1 no’lu yayımızın end point’ inden, sonra 2 no’lu
yayımızın end point’ inden yakalayalım ve mouse’ umuzu 3 no’lu bölgemize
getirerek RMB basalım. 1 ve 2 no’lu noktalar arasında bir yay çizilmiş
olacaktır.
9. Aynı işlemi karşı tarafa da yapalım ya da mirror
komutunu kullanarak
da yayımızı karşı tarafa aynalama metodu ile de karşı tarafa geçirin.
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Çizim 4.4

10. Join

komutunu çalıştırıp dış çizgilerimizi birleştirip bir bütün yapın.

11. Objemizin oluşmuş dış çerçevesini içe 0.8 mm içe offset
komutu ile
öteleyin.
12. İçe ötelediğimiz eğrimizi seçip F10’a basmak sureti ile kontrol noktalarını
açalım, komut çalışmıyor iken açılmış kontrol noktalarının altta kalan 3
noktasını “Shift+LMB” basarak seçelim ve 3 noktayı yukarı doğru LMB ile
çekelim LMB u bırakmayalım klavye ile 4 mm girip Enter’e basalım şimdi
LMB u bırakın. (Ortho özelliğimiz açık olmaz ise sağa sola kayabilir dikkat.)
13. Şimdide çizimimize kalınlık vererek üç boyutlu hale getirelim. 1 ve 2 no’lu
parçamızı işaretleyip Extrude Straight
komutunu çalıştıralım ve
kalınlığımız 4 mm yazıp enter’e basalım kalınlığımız “Bothside” açık olduğu
için 8 mm olacaktır.
Bothsides=Yes
Cap=Yes
Mode=Straight
DeleteInput=No
Extrude komutu ayarları yukarıdaki gibi olacaktır.
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Çizim 4.5

14. Extrude Straight
RMB/Enter tuşlayın;

komutunu çalıştırıp 3 nolu parçamızı seçelim

Bothsides=Yes
Cap=Yes
Mode=Straight
DeleteInput=No
Olmak kaydı ile 3 mm girelim. Parça içerisinde boşaltacağımız alanı belirtmiş
olacağız.
15. Boolean Difference
komutunu çalıştırıp;
Select first set of surfaces or polysurfaces: dış nesnemizi seçip LMB/Enter basın
Select second set of surfaces or polysurfaces: içte kalan nesnemiz seçilir LMB/Enter
16. Select curve
komutunu çalıştırıp çalışmamızda tüm eğrileri seçelim ve
klavyede “Delete” tuşuna basın.
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Çizim 4.6

17. Şeklimiz çıkmış oldu.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 2

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Circle, “Arc: Center,
Start, Angle”, Line From Midpoint, “Arc:Start, end, Direction at start”,
Mirror, Fillet Curves, Offset, Control Point On/off, Extrude Straight, Boolean
Difference, Select Curve, render ve shade komutlarıdır.

Çizim 4.7 Uygulama 2

5. Çizim 4.8’deki gibi (0,0) koordinat merkezli yarı çapı 9 mm olan bir daire
çizelim. Arc: Center, Start, Angle
komutunu çalıştırarak yayımızın
merkezini (0,1) girelim ve daha önceki benzer uygulamalarda yaptığımız gibi
iç çapın yan quad’ larından 2 mm dışarıdan yayımızın başlangıç ve bitiş
noktalarını alın.
6. Line: From Midpoint
komutunu çalıştırarak iç çemberin 1mm yukarısı
çizgimizin merkez noktası olarak belirleyelim veya “0,10” koordinatları girin
LMB basalım ve 9 mm girin. (iç çapın miktarı kadar. Çizim 4.8)
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Çizim 4.8

7. İç çemberin kontrol noktalarını açıp üst 3 noktayı Shift basılı noktaların
ortalarından tutup yakalayın (Osnap çubuğumuzun “mid” özelliği açık olsun)
üst çizgimizin orta noktasına kadar taşıyın. Çizim 4.8 de ki gibi.

Çizim 4.9

8. Üst noktanın 4 mm yukarısından line-From Midpoint
mm’lik yatay bir çizgi çekin.
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komutu ile 8

9. Arc: Start, end, Direction at start
mm yarıçaplı bir yay çizin.

komutunu çalıştırıp 8 mm çizgimize 4

10. Arc: Start, end, Direction at start
komutunu çalıştırıp kısa çizgi ile uzun
çizgi arasına bir yay çizelim. Ortho özelliğinin açık olmasına dikkat edin.
11. İki çizgi arasına çizdiğimiz yay’ı karşı simetrisine mirror
komutu
kullanarak aynalama yapın.
12. Alt taraf da kalan yayımız ile uzun çizgimiz arasını da; menubar’dan
curve/Extend curve/”by arc to point” komutunu çalıştırıp kapatın. Çizi 4.9’a
benzer bir resim elde etmiş olacağız.
13. Fillet curves
komutunu alıp 1 ve 2 sonrasında 2 ve 3 numaralı eğriler
arasına pahımızı kıralım.
14. Çemberlerin üst kısmındaki çizgilerimizi işaretleyip Delete yapın.

Çizim 4.10
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15. Join

ile dış eğrilerimizi birleştirin.

16. Offset
ile dış eğrimizi içe doğru 0.8 mm öteleme yapın.
17. Öteleme yaptığımız eğriyi seçip F10 basalım kontrol noktalarımız çıkmış
oldu. Aşağıdaki 3 kontrol noktamızı Shift tuşuna basılı tutarak işaretleyin.
İşaretlediğimiz noktaların üzerine gelip, faremizin LMB basarak yukarı doğru
bir konumda klavyeden 4 mm giriş yapalım Ortho açık olsun entere basalım
ve LMB bırakın.
18. F11 ile kontrol noktalarını kapatalım. Çizim 4.10 bakalım.
19. Şimdide çizimimize kalınlık vererek üç boyutlu hale getirin. Çizim 4.10’da
gösterilen, 1 ve 2 no’lu parçamızı işaretleyip Extrude Straight
komutunu
çalıştıralım ve kalınlığımız 4 mm yazıp entere basalım kalınlığımız
“Bothside” açık olduğu için 8 mm olacaktır.
Bothsides=Yes
Cap=Yes
Mode=Staright
DeleteInput=No
Extrude komutu ayarları yukarıdaki gibi olacaktır.
20. Extrude Straight
komutunu çalıştırıp Çizim 4.10’da gösterilen, 3 no’lu
parçamızı seçelim RMB/Enter tuşlayın;
Bothsides=Yes
Cap=Yes
Mode=Staright
DeleteInput=No
Olmak kaydı ile 3 mm girelim. Parça içerisinde boşaltacağımız alanı belirtmiş
olacağız.
21. Boolean Difference

komutunu çalıştırıp;

Select first set of surfaces or polysurfaces: Dış nesnemizi seçip LMB/Enter basın
Select second set of surfaces or polysurfaces: İçte kalan nesnemiz seçilir LMB/Enter
22. Select curve
komutunu çalıştırıp çalışmamızda tüm eğrileri seçelim ve
klavyede “Delete” tuşuna basın.
23. Çizgi rengini yani layer rengini gold yapın.
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Çizim 4.11

24. Shade
yaptığımızda çizim 4.11 deki gibi bir görüntü oluşturun.
25. Çizimin render ayarlarını oynayarak değişik özellikte fotoğraflar
çıkartmanızda mümkün olur.
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarı uymanız gereken kurallarına göre açıp kapattınız mı?
2. Windows da programın kısa yolunun yerini bulup çalıştırdınız mı?
3. Menubar da komutların yerlerini bularak komutları çalıştırdınız
mı?
4. Komutları uygularken, komutların alt seçeneklerini incelediniz mi?
5. Uygulama örneklerini yaparken sırası ile uygulama yaptınız mı?
6. Takı tasarım programı ile ilgili konular anlatıldıktan sonra
programda hemen uygulama yapınız mı?
7. İçi boşaltılmış değişik modelleri internetten veya atölyelerde
yapılmış örnekleri incelediniz mi?
8. Uygulama aşamalar uygulanırken ilgili çizim örneğini incelediniz
mi?
9. Çizimlerimizi ölçülerine ve kurallarına uygun çizdiniz mi?
10. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirmeye “geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

( ) Tasarımımızın içini boşaltmak, modelin gram olarak ağırlığından kurtulması
anlamına da gelir.
(
) Line: From Midpoint komutunda uzunluk ölçüsü verildiğinde çizginin orta
noktasından bitim noktasının uzunluğunu vermiş oluruz.
(
) Bazen “move” komutu kullanmadan taşıma işlemi yaparız. Genellikle
deformasyon ağırlıklı çalıştığımız da.
( ) Extrude Straight
komutu alt seçeneklerindeki Bothside işlevini aktif hale
getirdiğimizde komut çift yönlü çalışır.
( ) Nesnemizin kontrol noktalarını kapatmak için F10 tuşuna basmamız gerekir.
( ) İç boşaltmada genelde dış kenarla 0.8 mm içerden boşaltama işlemi olur.
( ) Takı tasarım programında genelde 22 ayar altın için katman rengi olarak “Gold”
rengi kullanılır.

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–5
ÖĞRENME FAALİYETİ - 5
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda çizmiş olduğunuz modelleri istediğiniz ölçülerde büyültüp –
küçültebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamında ve çevrenizde (işletmelerde) takı tasarım programı hakkında
bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5. BÜYÜTME VE KÜÇÜLTME
Çizdiğimiz tasarımı takı tasarım programında istediğimiz oranda büyütme ve
küçültme işlemi yapabiliriz veya iki uzaklığı referans alarak belirleyip büyütme ve küçültme
işlemi yapmak mümkündür.
Bazı küçük modelleri daha net düşünüp çizeceğimiz zaman biraz daha büyük
çizmemiz gerekebilir. Bu durumda çizimimizi büyük çizip tamamladıktan sonrada
istediğimiz boyutlara düşürürüz.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 1
UYGULAMA FAALİYETİ
1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; “Circle: Center,
Radius”, “Circle: 3 Points”, Trim, Join, Rotate, Polar Array, Extrude Straight,
Cap ve scale komutlarıdır.

Çizim 5.1 Uygulama 1

5. Circle: Center, Radius
komutunu alıp “0,0” koordinatlarını girelim,
çemberimizin merkez noktasını oluşturmuş oluyoruz. Radiusumuzu 20 mm
verip 40 mm çaplı bir daire çizin.
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Çizim 5.2

6. Circle: Center, Radius
komutunu alıp “0,0” koordinatlarını girelim ve
radiusumuza 15 mm olarak belirleyelim. Oluşturduğumuz çemberi yatay
eksende sağa doğru 7 mm taşıyın.
7. Circle: 3 Points
komutunu çalıştırıp 1. Ve 2. Noktamızı çizim 5.2’de
belirtilmiş olduğu gibi belirliyoruz. Üçüncü noktamızın koordinatlarını “-2,0”
olarak belirleyip RMB/Enter basın.
8. Trim

ile ilk çizdiğimiz çemberin dışındaki eğrileri silin.

Çizim 5.3

9. Join
komutu ile büyük çemberin içinde oluşturduğumuz 2 eğri parçasını
birleştirin.
10. Rotate

komutunu çalıştırıp aşağıdaki komut içi yönergeleri izleyelim.

Select objects to rotate: birleşmiş olan eğrileri işaretleyip RMB basıyoruz,
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Center of rotation: Döndürecek merkezimizi büyük çemberin merkezi olarak
belirleyin,
Angle or first reference point: başlama açımızı yine büyük çemberin sağ tarafındaki
Quad noktasından tutup, Second reference point: 45 derece girin.
11. Polar Array

komutunu çalıştırıp aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Select objects to array: 45 derece dönmüş parçamızı seçip RMB,
Center of polar array: Büyük çemberimizin merkez noktamızı işaretleyin,
Number of items<3>: Merkez etrafında kaç adet parça çoğaltacağını sorduğunda 3
(Üç) giriyoruz.
Angle to fill or first reference point <360.000>: Merkez etrafında döndüreceğimiz
parçanın kaç derece deneceğini sorduğunda 360 derece giriyoruz.
Böylece çizimimiz çizim 5.3’deki gibi oluşmuş oluyor.
12. Extrude Straight
komutunu çalıştırıp büyük çemberimizi seçelim RMB
tuşlayalım. Cap=Yes yapmayı unutmayalım -1 mm girelim enter basalım.
(Düzleme aşağı doğru yönelecektir.)
13. Extrude Straight
komutunu çalıştırıp çember içindeki 3 nesnemizi
seçelim RMB tuşlayalım. Cap=Yes yapmayı unutmayalım 1 mm girelim enter
basın.
14. Cap=Yes yapmayı unuttu isek Cap komutu ile yüzeyleri kapatın.

Çizim 5.4
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15. Şeklimizin kendini ortaya çıkarması için 3 hilalin de katmanını kırmızı renkte
yapın. (Edit layers simgesine tıklayarak, Change object layer yapın.)
16. Scale komutunu
çalıştırıp istediğimiz ölçüye getireceğimiz parçamızı
seçin. (4 parçamızı da seçelim)
Komut satırında aşağıda yönergeleri uygulayın. Osnap çubuğundan Cen (Center),
Quad(çember çeyreği) kutuları işaretli olmasına dikkat edin.
Origin point ( Copy ): Büyük çemberimizin merkez noktasını işaretleyin.
Scale factor or first reference point <0.750> ( Copy ): Büyük çemberimizin sağ Quad
bölgesini işaretleyin.
Second reference point: Burada nesnemizi en uç noktasından tutup istediğimiz
ebatlara getirebiliriz veya 1. ve 2. referans noktamızı klavyeden 5 mm girerek, radiusumuzu
5mm olacak şekilde tüm şekli o oranda küçültebiliriz. (Çizim 5.5)

Çizim 5.5

17. Origin Point noktasını belirledikten sonra,
Scale factor or first reference point <4.000> ( Copy ):
Yazısını gördüğümüzde 0.25 girseydik aynı sonucu alacaktık.
18. Scale komutu ile istediğimiz oran kadar büyütme veya küçültme işlemi yapın.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 2

1. Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
2. Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
3. Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.

Çizim 5.6 Eğrilerin çizimi

4. Çizimimizin iskeletini oluşturmaya başlayalım. Çizim 5.6 gösterildiği gibi ve
çizim üstünde verilen ölçülerde eğrilerimizi oluşturalım. Kullanacağımız
komutlar Line, Circle, Rectangle ve Control Point Curve komutlarıdır.
5. Trim yapacağımız kısmın uzunluğunu kısa yapalım estetik açısından. Resimde
görülen komutları uygulayın.

90

Çizim 5.7

6. Helix komutunu çalıştırın;
Radius and start point <0.800> ( Diameter Mode=Turns Turns=6 Pitch=0.784458
ReverseTwist=No ):
Ayarlarına getirelim.

Çizim 5.8

7. Helisimize de pipe komutunu uygulayıp çizim 5.8’deki gibi
direksiyonumuzun üstüne monte edelim. Diğer tarafa aynalayalım.
(Mirror)(Ortho açık olsun)
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Çizim 5.9

8. Borularımızın çapı 0.8 mm ve yarıçapı 0.4 mm olduğunu düşünerek taşıma
işlemini yapın.
9. Çizim 5.9’daki dikdörtgen prizmamızı ön tekerleği ortalayacak şekilde montaj
yerine getirip Mirror komutu ile diğer tarafa yansıtın.

Çizim 5.10

10. Polar Array ile ön tekerimizin iç süslemesini yapın. (Çizim 5.10)
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Çizim 5.11

11. Ön teker ve arka tekerin bastığı yüzeyi tek grid çizgisinden geçmesini
sağlayın.

Çizim 5.12

12. Scale 1.D ile bisikletimizin sepetliğini arka tekerleğin çapı kadar büyütün
yaklaşık 25 mm yapın. Bu ek parça kullanmamak için önemlidir.
13. Arka tekerleği simetrisine aynalayalım.

Çizim 5.13

14. Çatımızı çizim 5.13 deki gibi Control Point Curve komutu ile çizin. Top ve
Right ekranlarında çizdiğiniz çizginin her 2 ucunu da görün ve şekildeki gibi
ön ve arkaya 0.4 mm boşluk kalacak şekilde bir aralık bırakın.
15. Pipe komutunu kullanıp karşı simetrisine aynalayın.
16. Son olarak da oturağı R8 olarak çizim 5.13 deki gibi çizip Rotate komutu ile
20 derece döndürüp montaj yapın/yerleştirin.
17. Çizim tamamlandıktan sonra scale komutu kullanılarak her türlü boyuta
küçültün veya büyütün.
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Çizim 5.14

Çizim 5.15
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UYGULAMA FAALİYETİ - 3

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Background
Bitmap/Place, Control Point On/Off, Extrude Staight, Rectangular Array,
Bend, line ve Scale3D komutlarıdır.

Çizim 5.16

Çizim 5.17
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5. View Background Bitmap/Place komutundan photoshop ölçülerini yaklaşık
20*7 mm olarak ayarladığımız desenimizin fotoğrafını takı tasarım programı
alanına çağırın.
6. Control Point Curve komutunu alarak fotoğrafın çizgilerinin üzerinden
gitmeye çalışın. Eğer bozukluk olursa sonradan düzeltirsiniz devam edim
çiziminize.

Çizim 5.18

7. Çizim bitince kontrol ve bozuklukları düzeltme amaçlı Control Point on/off
yapın. Klavye kısa yol bildiğiniz gibi F10,F11’dir.
8. Çizgimizi Extrude Straight ile 1 mm kalınlık verin.
9. Rectangular Array
ile “X” ekseninde 3 adet çoğaltın birinci ve ikinci
referans noktalarını kalınlık verdiğimiz nesnemizin en uzun kenarlarını seçin.
10. Bend komutunu uygulayacağımız için bir yardımcı çizgi çizmemiz gerekiyor.
Line komutunu alıp oluşturduğumuz modelimizin yine en uzun noktalarından
birleştiren çizgiyi çizin.
11. Bend
komutunu çalıştırıp komut içerisinde Simetri=Yes yapın ve daire
olacak şekilde faremizi ayarlayın. İsterseniz birleştirin isterseniz uçlarını açık
bırakın o size kalmış.
12. Kenarlarına birer çubuk da atabilirsiniz yine size kalmış.
13. Modelimizi büyütüp yani Scale yapıp bir bilezik de yapılabilir.
14. Scale komutuyla çalışırken copy özelliğini kullanırsanız ilk çiziminiz yerinde
kalarak büyütme ya da küçültme işlemi yapabilirsiniz. (Çizim 5.16)
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarı uymanız gereken kurallarına göre açıp kapattınız mı?
2. Windows da programın kısa yolunun yerini bulup çalıştırdınız mı?
3. Menubar da komutların yerlerini bularak komutları çalıştırdınız
mı?
4. Komutları uygularken, komutların alt seçeneklerini incelediniz mi?
5. Uygulama örneklerini yaparken sırası ile uygulama yaptınız mı?
6. Takı tasarım programı ile ilgili konular anlatıldıktan sonra
programda hemen uygulama yapınız mı?
7. Scale komutunu kullanarak birkaç örnek yaptınız mı?
8. Uygulama aşamalar uygulanırken ilgili çizim örneğini incelediniz
mi?
9. Çizimlerimizi ölçülerine ve kurallarına uygun çizdiniz mi?
10. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirmeye “geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.

( ) Çizdiğimiz tasarımı takı tasarım programında istediğimiz oranda büyütme ve
küçültme işlemi yapabiliriz.
(
) İki uzaklığı referans alarak belirleyip büyütme ve küçültme işlemi yapmak
mümkündür.
( ) Bazı küçük modelleri daha net düşünüp çizeceğimiz zaman biraz daha büyük
çizmemiz gerekebilir. Bu durumda çizimimizi büyük çizip tamamladıktan sonrada
istediğimiz boyutlara düşürürüz.

4.

(
) Rotate komutu
alt seçeneklerinde “Center of rotation” Döndürecek
merkezimizi belirlememize yarar.

5.

( ) Rotate komutu
alt seçeneklerinde “Second reference point” başlama
açımızla son açımız arasındaki açı farkını bildirir.

6.

( ) Polar Array
komutu nesnenin belli bir merkez etrafında döndürülerek,
belirlediğimiz adet ve açıya göre çoğaltma işlemi yapar.

7.
8.

( ) Scale komutunu
komutu çoğaltma işlemi yapar.
( ) Katman rengini Object Properties’dan yaparız.

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–6
ÖĞRENME FAALİYETİ - 6
AMAÇ
Bu faaliyetten sonra çizdiğiniz modelleri deforme edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İnternet ortamında ve çevrenizde (işletmelerde) takı tasarım programı hakkında
bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla
paylaşınız.

6. DEFORMASYON
Geometrik nesneleri deforme ederek tasarımımıza uydurma işlevini üstlenen çizim
tekniğidir. Karmaşık görünen tasarımlar bu yöntem ile daha kolay oluşturulabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ - 1
UYGULAMA FAALİYETİ
1. Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
2. Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
3. Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
4. Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Rebuild Surface, Control
Point on/off, Set Point, Split, Trim, Fillet surface, “Ellipsoid: From Center” ve
Group komutlarıdır.
5. Birbirine uzaklıkları ve büyüklükleri çizim 6.1’deki gibi benzer 2 küre çizin.
6. Rebuild Surface komutu çalıştırıp büyük küremizi tıklayın.
7. Çizim 6.1 deki Rebuild Surface penceresi gelecektir. Point count ayarlarını 8
Degree ayarlarını 3 yapalım çizim 6.1’deki ayar menüsünü aynen uygulayalım
“ok” butonuna basın.
8. Yalnız ince ayrıntı istendiği takdirde kontrol noktaları fazla olması istenir.
kontrol noktalarını ne kadar fazlalaştırırsak nesnemizin kontrolü aslında zor
olacaktır.
9. F10 basıp büyük küreye tıklayıp küremizin kontrol noktalarını açın.
10. Transform Menü/Set Point tıklayın. ve fotoğraf 6.1 gibi “Delete input”
seçeneğine çeltik atalım. Bu bize deformasyon yapacağımız ekseni

seçmemiz sağlar ve daha düzgün yüzey oluşmasına yardımcı olur.
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Çizim 6.1

Fotoğraf 6.1 Set Point

101

11. Çizim 6.2’deki sırasıyla a, b, c ve d noktalarından yakalayıp çizim
6.2’deki şekli verin.

Çizim 6.2

12. Büyük küredeki düzeltmeleri yapıldıktan sonra F11 tuşlayarak kontrol noktaları
kapatılması sağlanır.
13. Aynı işlem küçük küre içinde yapılır. Çizim 6.3 deki 1 no’lu gösterilen
noktalarda eğik yukarı şekilde kaldırıl. Mouse’u bırakabiliriz. F11 ile

kontrol noktalarını da kapatın.

Çizim 6.3
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14. Çİzim 6.4’deki gibi kırmızı katmanla çizilen eğriler gibi sizde 2 eğri çizin.

Çizim 6.4

15. Split komutunu çalıştırarak ilk birbirinden koparacağımız nesneyi şeçip enter
tuşlayıp 2. nesnemizi ise eğrimizi işaretliyoruz.
16. Trim komutunu tıklayıp kesecek nesneyi işaretliyoruz. RMB tuşlayıp kesilecek
nesne kenarını işaretleyip RMB tuşlayıp kesim işini bitiriyoruz.
17. Split yaptığımız yerin katmanının rengini değiştiriyoruz.
18. Trim yaptığımız yerde bir eğri oluşur bu eğriyi aşağı doğru Extrude stright
komutu ile uzatın.
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Çizim 6.5

19. Uzattığımız yüzeyi alt nesnemizin yüzeyine kadar trim komutu ile kesin.
20. Fillet Surface komutunu alıp 1-2 yüzeyleri sonra tekrar fillet Surface komutunu
çalıştırıp 3-2 yüzeyleri seçip 0.3 mm lik pah kırın. (Çizim 6.5)
21. Ördeğimizin gözünü yapalım şimdide Ellipsoid: From Center
komutunu
kullanıp front ekranında ilk etapta başlıyalım kalınlığını verdikten hemen sonra
top penceresinde genişliğini verin.
22. Oluşturmuş olduğumuz ellipsoid in üst tarafında top penceresinde içine gelecek
şekilde bir Circle(çember) çizip o bölgeyi split yapalım ve parçaladığımız
gölgenin katmanını değiştirin. Çizim 6.6’da görülğü gibi.
23. Göz kısmını bir group yapın.

Çizim 6.6

104

Çizim 6.7 Uygulama 1
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UYGULAMA FAALİYETİ - 2

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Uygulamaya başlamadan bilmemiz gereken komutlar; Ellipsoid By Diameter,

control point curve, Twist
, Bend
, taper
, Tube, Rotate, Mirror
ve Fillet Surface komutlarıdır.
5. Herhangi bir üst görünüşü olan resmi ya da internetten beğendiğiniz resmi veya
öğretmeninizin bilgisayara yüklediği resmi photoshopta yaklaşık 10x15 mm
olarak düzenleyip “view” menüsünden background Bitmap/Place komutu ile
takı tasarım programı içerisine alın.
6. Photoshop da tam kenar olarak belirlediğimiz kenarın ölçüsünde yerleştirme
dikdörtgenimizi açıp RMB basın.
7. Gerekli komutları kullanarak arka fona girdiğimiz resim üzerinden giderek
çizimimizi oluşturmaya çalışın.
8. Ellipsoid: By Diameter
komutu ve pipe komutlarını kullanarak kendi
resmimde orta alanını Çizim 6.8’de görüldüğü gibi çizin.
9. Burada bir diğer kullanılacak komut ise control point curve
ve/veya
interpolate points komutlarını da bu işlemde sıkça kullanacağız. Bizde yaprak
şekli vereceğimiz çizimi ilk önce
komutu alarak oluşturalım. Burada
kural sizin daha kolay çizim araçlarını kullanmanızdır. Hangisiyle daha rahat
çizim yapabiliyorsanız o komutu kullanın.
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Çizim 6.8

10. Eğrilerimiz resmin eğrileriyle uyuşmuyorsa kontrol noktalarını açarak eğrileri
üst üste getirelim.

11. Eğrilerimizi Extrude Straight
komutu ile çizgilerimize hacim ve yükseklik
kazandıralım ve kurala bağlı olmadan deformasyona uğratalım yani
değişik şekillerde eğin/bükün.

Çizim 6.9

12. Şimdide yüzüğümüzün geriye kalan kısmını yapalım.
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13. Tube komutunu kullanalım
merkezimizi yine “0” noktası girelim birinci
radius 8.5 mm ve ikincisine 9.5 mm girelim kalınlığımıza ise 6 mm girelim
yönümüzün tayinini belli ettikten sonra RMB basın.
14. Yüzüğümüzü yukardan incelerek aşağı inen bir tasarım olarak yapmaya
çalışalım. Bunun için Tube komutu ile çizdiğimiz şeklin 2 yanına da simetri ve
eğimli birer küp oluşturun.
15. Şöyle ki; çizim 6.10’daki gibi yüzüğümüzün çapından büyük olmak şartı ile bir
küp çizdik.

Çizim 6.10

16. Rotate komutunu komut satırından girerek önce A noktasından sonra da B
noktasından yakalayıp açımıza -5 girin. Burada saatin ters yönünün pozitif (+)
olduğunu unutmayın.
17. Döndürdüğümüz küpü şimdi karşı tarafa simetrisini almamız gerekecek. İlk önce
2 Quad bölgelerinden üste ve alta olmak üzere 2 çizgi çizin bu simetri olması
açısından önemlidir.
18. Mirror komutu ile küpümüzü seçip biraz önceki çizdiğimiz çizgilerin orta
noktalarından sırası ile yakalayıp simetrisini oluşturalım.
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Çizim 6.11

19. Fillet Surface
yüzük iç yüzeyi ve yan kenarlar arasına 0.3 mm lik bir
yuvarlak pah kırın.
20. Fillet Surface
yüzük dış yüzeyi ve yan kenarlar arasına 0.6 mm’lik bir
yuvarlak pah kırın.
21. Şekillendirdiğimiz yaprağımızı yüzüğün üzerine oturtun.
22. Layer yani katmanlarımızı ayrı renklerde değiştirelim tek renk veya yapraklar

modelli olabilir. Tamamen tasarımcının kararına bağlıdır.
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Tablo 6.1 Yüzük Ölçü Değerleri

Çizimlerinizde yukardaki tablodan da yararlanınız.
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarı uymanız gereken kurallarına göre açıp kapattınız mı?
2. Windows da programın kısa yolunun yerini bulup çalıştırdınız mı?
3. Menubar da komutların yerlerini bularak komutları çalıştırdınız
mı?
4. Komutları uygularken, komutların alt seçeneklerini incelediniz mi?
5. Uygulama örneklerini yaparken sırası ile uygulama yaptınız mı?
6. Takı tasarım programı ile ilgili konular anlatıldıktan sonra
programda hemen uygulama yapınız mı?
7. Takı tasarım programı Background Bitmap/Place komutunu
kullanarak çeşitli takı örnekleri üzerinde çalışma yaptınız mı?
8. Twist, Bend ve taper komutlarıyla ilgili uygulamalar yaptınız mı?
9. Uygulama aşamalar uygulanırken ilgili çizim örneğini incelediniz
mi?
10. Çizimlerimizi ölçülerine ve kurallarına uygun çizdiniz mi?
11. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme Değerlendirmeye “geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( ) Simetrik nesnemizi deforme ederek tasarımımıza uydurma işlevini üstlenen çizim
tekniğidir.
( ) Rebuild Surface komutu bize parçalarımızın daha rahat deforme edebilme özelliği
kazandırır.
( ) F11 tuşu kontrol noktalarını açar F10 tuşu ise kontrol noktalarını kapatır. Takı
tasarım programına ait kısa yoldur.
( ) “view” menüsünden background Bitmap/Place komutu ile takı tasarım programı
içerisine fotoğraf ve resim atabilme özelliği sunar.
( ) Kontrol noktalarının sayısını arttırmak aslında nesnemizin kontrolünü zorlaştırır.
( ) Deformasyon/Set Point deformasyon yapacağımız ekseni seçmemize olanak
sağlayarak daha düzgün yüzey elde etmemizi sağlar.
(
) Twist, Bend ve taper gibi komutları takı tasarım programının 3 serisinde
polisurface yüzeylerde uygulama yapamazken 4 serisinden sonra yapabilme imkânı
sunar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.

Çizim 1

1.
2.
3.
4.

Uygun laboratuvar koşullarında, önlüklerinizi giyip, hazır bulunun.
Bilgisayarımızın power düğmesine basıp açılmasını bekleyin.
Açılan windows ekranından takı tasarım programını açın.
Tablo 6.1’den yüzük ölçüsü birimi 16 no’lu ölçülerini kullanalım.
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Çizim 2

5. Çizim 2’yi “Circle: Center, radius”
Diameter”

, line: From Midpoint

, “Rectangle-Corner to corner”

, “Ellipse:

ve “Arc: Start, End Point

on Arc”
komutlarını kullanarak takı tasarım programında oluşturunuz.
6. Sweep 1 Rail komutunu kullanırken yolu seçtikten sonra objeleri sırası ile
seçmeyi unutmayın.
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Çizim 3

7. İlk çizilen çembere dik ve bu çemberin üst quad noktası merkez kabul edilerek
14 mm lik çember çizilir. Bend
komutu ile ilk çizilen çemberin merkezi
ve quad noktasını referans noktası olarak belirleyip bükme işlemini başlatın.
8. Çizim 2’de görüldüğü üzere bükme işlemini yaptığımız nesnenin tam
yuvarlak kesiti 14 mm’lik çemberi hizalayacak şekilde bükelim. (Bend
komutunu kullanırken Osnap çubuğundan Cen (Center) ve Quad (Çeyrek)
seçenekleri işaretli diğerleri işaretsiz bırakın.)
9. Mirror ile simetrisine aynalayalım.
115

10. 14 mm çemberimizi çizdiklerimizden ayrı bir yere taşıyalım.

Çizim 4

11. Yukarı kısma 1 yaprak deseni çiziniz.
12. Bu deseni Scale
ile copy seçeneğini de kullanarak 3 scale edilmiş
boyutta çoğaltın. (Bunu yaparken Çizim 4 de görüne A ve B noktalarını
referans almayı unutmayın.)
13. Extrude Straight
komutu ile yaprakları polisurface yapalım.
14. Orta boy yaprağı 0.8 mm küçük yaprağı 1.6 mm Right ekranında yükseğe
taşın.
15. Bend
komutunu kullanarak yaprakları bükelim. A ve B noktalarından
tutmayı unutmayalım. Çizim 5
16. Rotate
komutu ile orta boy yaprağı -30 derece ve küçük boy yaprağı 15
derece 14 mm çemberin merkezini referans alarak döndürün.
17. Polar Array
komutunu alalım 1 no’lu yaprağı 14 mm çemberin merkez
noktası çevresinde 6 adet 0-360 dereceler içerisinde çoğaltma işlemini yapın.
18. Aynı işlemi 2 no’lu parçaya da uygulayın.
19. 3 no’lu parçanın işlemini gerçekleştirirken sadece adedini 12 yapalım.
20. Montaj işlemini de yaparak Çizim 1’deki resmi ortaya çıkartın.
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Çizim 5

NOT: Kontrol Listesi ile bu çalışmanızı değerlendiriniz.
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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.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgisayarı uymanız gereken kurallarına göre açıp kapattınız mı?
2. Windows da programın kısa yolunun yerini bulup çalıştırdınız mı?
3. Menubar ve Toolbars da komutların yerlerini bularak komutları
çalıştırdınız mı?
4. Komutları uygularken, komutların alt seçeneklerini incelediniz mi?
5. Uygulama yaparken sırası ile uygulama yaptınız mı?
6. Çiziminizi Oran-Orantıya göre boyutlandırdınız mı?
7. Uygulama aşamaları uygulanırken ilgili çizim örneğini incelediniz
mi?
8. Çizimlerinizi ölçülerine ve kurallarına uygun çizdiniz mi?
9. Montaj yaparken ortalı ve düzenli yerleştirme yaptınız mı?
10. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
11. Uygulamayı istenen zamanda bitirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bürüm cevaplarınız
“Evet” ise ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
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ÖĞRENME FAALİYETİ 6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


www.rhino3d.com



www.rhinodersleri.com



www.sanaldersler.com



www.tr3d.com
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