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TEKNİK RESİM
DERS NOTU ve UYGULAMALARI
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1. GİRİŞ:

Teknik resim, herhangi bir makinenin veya bu makineyi oluşturan makine elemanlarının
tasarım ve üretim süreçlerinde teknik elemanlar arasında iletişim kurulmasını ve bilgi
aktarımını sağlayan çizgi lisanıdır.

Teknik resim aynı zamanda üretim birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasında da
önemli bir araçtır. Teknik resmi bilen kişiler, hangi dili konuşuyor olurlarsa olsunlar, teknik
resmi bilen başka kişilerle dünyanın her yerinde rahatlıkla iletişim kurabilirler. Uluslar arası
standartlara uygun olarak çizilmiş bir teknik resim dünyanın her yerinde o ülkede konuşulan
lisan bilinmeden de kolaylıkla okunabilir ve anlaşılabilir.
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1. Resim Araç Gereçleri:

Teknik resimlerin çiziminde kullanılan klasik çizim araç-gereçleri şunlardır:

 Sert kurşun kalemler (2H ~ 9H)

 Orta sertlikte kurşun kalemler (H, HB, B)

 Yumuşak kurşun kalemler (2B ~ 7B)

 Rapido kalemler (0.1, 0.18, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 2.0)

 Pergel

 Gönye takımı (45ox45o ve 30ox60o lik iki gönye)

 T-Cetveli

 Resim tahtası

 Şablonlar (harf/rakam şablonları, daire şablonları, pistoleler)

 Ölçü aletleri (kumpas, mikrometre)

1.2. Resim Kâğıtları:

Teknik resimde, TSE tarafından kabul edilen standart (A) serisi resim kâğıtları kullanılır. Bu
seri, alanı 1 m2 ve boyutlarının oranı 1:21/2 olan, 841x1189 mm ebatlarındaki A0 kâğıdından
başlar. Bu kâğıt, her seferin de ikiye bölünerek sırasıyla A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 kâğıtları
elde edilir. Adı geçen resim kâğıtları Şekil 2’de görülmektedir. Bunlar içinde en yaygın
kullanılan A4 kâğıdının boyutları 210x297 mm ve A3 kâğıdının boyutları ise 297x420 mm dir.
Daha büyük paftalar için, her seferinde A0 kâğıdının iki katı alınarak sırasıyla 2A0, 4A0, 6A0
kâğıtları elde edilir.

Sayfa 3
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Şekil: 2. A0 ve diğer resim kağıtlarının oluşumu [2].

Resim çizilirken resim üzerindeki ölçüler ve açıklamalarla belirtilemeyen diğer tüm bilgiler
antet (başlık, yazı alanı) kısmında belirtilmelidir (Şekil 3). Antet resmin sağ alt köşesinde yer
alır ve üzerinde şu bilgiler bulunur:

 İşyerinin adı

 Resmi çizenin adı, imzası ve çizim tarihi

 Resmi kontrol edenin adı, imzası ve kontrol tarihi

 Parçanın adı

 Resim numarası

 Ölçek

 Parçanın malzemesi

 Parça numarası ve adedi (montaj antetlerinde)

Şekil: 3. Antet [9].

A3 ve daha büyük olan resim kâğıtları A4 boyutlarına gelecek şekilde katlanırlar. Katlamadan
amaç resmin A4 formunu almasını ve resmin sağ alt köşesinde bulunan başlık (antet) kısmının
en üste gelmesini sağlamaktır. Böylece katlanmış resimlerin standart dosya veya zarflara
eklenmesi ve incelenmek istenen bir kısmın diğer resimleri açmak zorunda kalınmadan
bulunması mümkün olur.

Sayfa 4
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Sayfa 5
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1.3.1. Yardımcı Çizgiler (01.1):

Yardımcı çizgiler, yardımcı unsurları ifade eden sürekli/ince çizgilerdir. A4 çizimlerinde 0.2
mm kalınlıkta çizilirler. Ölçü sınır çizgileri, ölçü çizgileri, tarama çizgileri, vidalar ve benzeri
makine elemanlarında diş dibi çizgileri, serbest el çizgileri, bilgi taşıma çizgileri bu sınıfta yer
alan çizgi türleridir.. Bu çizgiye ait örnek çizimler Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil: 5. Yardımcı çizgiye (01.1: İnce sürekli çizgi) ait örnek çizimler [9].

Sayfa 6
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1.3.2. Ana (Görünür) Çizgiler (01.2):

Ana (görünür) çizgiler, parçanın görünen kenarlarını ifade eden sürekli/kalın çizgilerdir. A4
çizimlerinde 0.5 mm kalınlıkta çizilirler. Bu çizgiye ait örnek çizimler Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil: 6. Ana çizgiye (01.2: Kalın sürekli çizgi) ait örnek çizimler [9].

3. Görünmez Çizgiler (02.1, 02.2):

Cismin arka veya iç tarafında kaldığı için dıştan bakıldığında görülemeyen kenarları teknik
resimde kesikli çizgilerle gösterilirler. Görünmez çizgiler resmin anlaşılmasını güçleştirdikleri
için, özellikle kesit resimlerde, gerekli olmadıkça kullanılmamalıdırlar. Bu çizgiye ait örnek
çizimler.

Sayfa 7
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4. Eksen Çizgileri (04.1, 04.2):

Eksen çizgileri dairesel, silindirik, küresel, eliptik detayları, ve bunlara ilaveten simetriklik
özelliğini ifade eden, ince ve kesikli/noktalı olarak çizilen çizgilerdir. Bu çizgiye ait örnek
çizimler Şekil 8’de verilmiştir.

5. Kesit Düzlemi Çizgileri (04.2):

Kesit resimlerde, kesme düzleminin nereden geçirildiği, kesit görünüşe komşu görünüşte
gösterilmelidir. Bu amaç için kesit düzlemi çizgisi kullanılır. Bu çizgiye ait örnek çizim Şekil
8’de verilmiştir.

Sayfa 8

Şekil: 8. Eksen çizgisine (04.1: İnce eksen çizgisi; 04.2: Kalın eksen çizgisi) ait örnek çizimler [9].
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1.4. Ölçek:

Teknik resim çizilirken kullanılan boyutların resmi çizilen parçanın gerçek boyutlarına
oranına ölçek adı verilir.

Teknik resimde çizilen parçaların gerçek ölçülerine uygun çizim yapmaya çalışılır. Çizim
yapılırken parçanın gerçek boyutları kullanılıyorsa resmin ölçeği 1:1 dir. Ancak parça çok
küçük ya da çok büyük olabilir. Parçanın çok küçük olması durumunda anlaşılır bir resim
olabilmesi için büyülterek çizim yapılır. Parçanın çok büyük olması durumunda ise resmin
kâğıda sığması için küçülterek çizim yapılır. Bu şekilde; gerçek ölçüsünde (1:1 ölçekte),
küçültülerek (1:2 ölçekte) ve büyültülerek (2:1 ölçekte) çizilmiş bir resim Şekil 10’da
görülmektedir.

Şekil: 10. Gerçek ölçüsünde (1:1 ölçekte), küçültülerek (1:2 ölçekte) ve büyültülerek (2:1 ölçekte) çizilmiş
resimlere örnekler [9].

Ölçek değeri şu şekilde hesaplanır:

Ölçek = Çizim ölçüsü / Parçanın gerçek ölçüsü

Büyütme ve küçültmeler rastgele oranlar kullanılmaz. Bunun için Tablo 2’de verilen standart
ölçek değerleri kullanılmalıdır.

Sayfa 9
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Tablo: 2. Büyütme ve küçültmeler için kullanılan standart ölçek. değerleri

Büyütme Küçültme

2:1 1:2

5:1 1:5

10:1 1:10

20:1 1:20

50:1 1:50

100:1 1:100

200:1 1:200

500:1 1:500

1000:1 1:1000

Sayfa 10
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2. GÖRÜNÜŞLER (İZ DÜŞÜMLER):

Teknik resimde üç boyutlu makine parçalarının ifade edilmesi için iki boyutlu görünüşlerden
(iz düşümler) yararlanılır. Bir cismin, bir düzlem üzerine iz düşürülen görüntüsüne o cismin iz
düşümü ya da görünüşü adı verilir.

Şekil 20’de görülen cisme:

 Önden bakılarak düşey düzlem üzerindeki dik iz düşümü (Ön görünüş)
 Üstten bakılarak yatay düzlem üzerindeki dik iz düşümü (Üst görünüş)
 Sol yandan bakılarak profil düzlemdeki dik iz düşümü (Sol yan görünüş)

elde edilmiştir.

Şekil: 20. Üç temel görünüşün elde edilmesi [9].

Sayfa 11
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2.3. Altı Standart Görünüş:

Görünüşleri çizilecek parçanın, duvarları aynalardan oluşan kübik bir odanın merkezinde, ve
parçanın ayrıtları odanın köşegenlerine paralel olacak şekilde bulunması durumunda, her biri
odanın bir duvarına aksetmiş şekilde altı standart görünüş elde edilir. Şekil:32’de altı standart
görünüş (ön-arka, üst-alt ve solyan-sağyan) görülmektedir.

Şekil: 32. Epürün oluşumu ve altı standart görünüş [5].

Bir parçanın altı yüzü olduğu için altı görünüşü elde edilebilir. Şekil 33’deki parçanın altı
görünüşünü elde etmek için parçanın altı düzlemden meydana gelmiş küp şeklindeki hacimde
bulunduğu düşünülür.

Sayfa 12
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Şekil: 33. Altı standart görünüşün çizilmesi [9].

Görünüşler çizilirken öncelikle parçanın hangi konumunun ön görünüş olacağına karar verilir.
Daha sonra önden bakılarak ön görünüş epürün merkezine çizilir. Bu aşamadan sonra
parçanın konumunda değişiklik yapılmaz ve Şekil 34’de gösterildiği gibi, şu şekilde hareket
edilir:

 Parçaya soldan bakılarak solyan görünüş elde edilir, ön görünüşün sağına çizilir,

 Parçaya sağdan bakılarak sağyan görünüş elde edilir, ön görünüşün soluna çizilir,

 Parçaya üstten bakılarak üst görünüş elde edilir, ön görünüşün altına çizilir,

 Parçaya alttan bakılarak alt görünüş elde edilir, ön görünüşün üstüne çizilir,

 Parçaya arkadan bakılarak arka görünüş elde edilir, ön görünüşün sağına ya da
soluna çizilir.

Sayfa 13
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Şekil: 34. Görünüşlerin oluşturulması [5].

4. Görünüş Sayısının Tespiti:

İmalatı yapılacak bir parçanın hatasız ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi, bu parçanın
yeterli sayıdaki görünüşlerinin çizilmesi, ölçülendirilmesi ve gerekli diğer bilgilerin
verilmesiyle mümkündür. Standart görünüşler yardımcı görünüşlerle desteklenebilir ve
kullanılabilecek görünüş sayısı artırılabilir. Ancak gereksiz görünüş kullanımından
kaçınılmalıdır. Parçanın eksiksiz ifade edilmesi için ihtiyaç duyulan min. görünüş sayısı ve
bunların hangi görünüşler olması gerektiği dikkatlice belirlenmelidir.

Genellikle standart üçlü görünüş setinin kullanımı yeterli olmaktadır. Bu görünüşler:

 Düşey/Alın (A) izdüşüm düzlemine çizilen ÖN (esas) görünüş,

 Yatay (Y) izdüşüm düzlemine çizilen ÜST görünüş ve

 Profil (P) izdüşüm düzlemine çizilen SOLYAN görünüştür.

Bazı basit parçalar (silindirik parçalar, sac parçalar vb.) tek görünüşle ifade edilebilirken, bazı
karmaşık parçalar için (eğik yüzeyleri bulunan parçalar, çok eksenli parçalar vb.) altı standart
görünüşün hepsine birden ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla, görünüş sayısı parçayı eksiksiz
ifade etmek için ihtiyaç duyulacak en düşük sayı olarak belirlenmelidir.

Örneğin Şekil 35’deki parçanın iki görünüşünün çizilmesi durumunda parça tam ifade
edilemez. Çünkü parçanın eğimli kısmı ön ve üst görünüşte belirtilemez. Bu durumda 3.
görünüşü çizmek zaruri olur.

Sayfa 14
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Şekil: 34. Her iki parçanın ön ve üst görünüşleri aynı olduğundan 3. Görünüş gereklidir [9].

2.4.1. Tek Görünüşle İfade Edilen Parçalar:

.

Silindir ve koni gibi geometrik cisimlerde çap (Ø), kare tabanlı prizma gibi cisimlerde kare ,
kürelerde, kalınlığı aynı olan parçalarda , vidalarda profillerde ise işaret ve sembolleri
kullanılır. Tek görünüşle ifade edilebilen parçanın sadece ön görünüşü çizilerek cismin
karakteristik özellikleri anlatılmış olur.

Şekil: 35. Tek Görünüşle İfade Edilen Parçalar [9].

Sayfa 15
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2.4.2. İki Görünüşle İfade Edilen Parçalar:

Genellikle basit parçaların biçim ve boyutlarını göstermek için iki görünüş yeterlidir. İki
görünüşle ifade edilen parçalarda görünüş seçimi önemlidir.

Şekil: 36. İki görünüşle ifade edilen parçalar [9].

2.4.3.   Üç Görünüşle İfade Edilen Parçalar:

Karışık şekilli makine parçalarını anlatabilmek için iki görünüş yeterli olmayabilir. Parçanın
görünüşlerle anlatımında belirsizlikler olduğu zaman görünüş sayısı arttırılır. Şekil 37’de
perspektifi ve üç görünüşü çizilmiş bir parça görülmektedir.

Şekil: 37. Üç görünüşle ifade edilen parçalar [9].

Sayfa 16
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2.4.4. Dört Görünüşle İfade Edilen Parçalar:

Şekil 38’de ön, üst, sol yan ve sağ yan görünüşü gerektiren bir parçanın dört görünüşü
görülmektedir. Yan taraftaki kanal ve delikler yan görünüşlerde birbirlerini kapattıkları için
her bir kulağın biçim ve ölçülerini belirtmek amacı ile iki yan görünüş çizilmiştir.

Şekil: 38. Dört görünüşle ifade edilen parçalar [9].

2.5. Yardımcı Görünüşler:

Esas iz düşüm düzlemlerine paralel olmayan yüzeyler hiçbir iz düşüm düzleminde gerçek
büyüklüklerinde görünmezler. Bu yüzeyleri çizebilmek için altı temel görünüşe ek olarak
parçaların eğik yüzeyleri için yardımcı düzlemler kullanılır.

Sayfa 17

Şekil: 40. Yardımcı görünüş çiziminde ok metodu ve döndürme metodu [3].
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3. PERSPEKTİF RESİMDEN GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA UYGULAMALARI:

Uygulama 1: Aşağıda izometrik perspektifleri verilen üç parçanın ön, solyan ve üst
görünüşleri eksiksiz olarak çizilmiştir. Perspektif resimler üzerindeki harfleri görünüşlerdeki
ilgili yüzeyler üzerine yazınız.

Sayfa 18
 22



Uygulama 2: Aşağıda perspektifleri verilen altı parçanın ön görünüşlerini işaretleyiniz.

Sayfa 19
 23
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CNC PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

CNC TAKIM TEZGAHLARI

CNC: En kısa ifadesiyle mekanik işleme gerektiren bir
çalışmayı bilgisayardan gelen komutlara göre otomatik olarak
yapan makinelere CNC makineleri denir.

Takım tezgahı üzerine bağlanmış olan bir kesici takım yardımı
ile iş parçası üzerinden talaş kaldırarak
şekillendirilen tezgahlara denir.

Bu tür tezgahlarda kesici takım dönerse iş parçası doğrusal
hareket eder. Eğer iş parçası döner ise bu sefer kesici takım
doğrusal hareket eder. Takım tezgahlarına örnek olarak Torna,
Freze, Taşlama tezgahı , Matkap tezgahı gibi

 26



CNC TORNA TEZGAHLARI
Cnc torna tezgahları , tıpkı konvansiyonel torna
tezgahlarında olduğu gibi genellikle döner iş parçasının
işlenmesinde kullanılır. Ancak teknolojinin gelişmesi ile
torna tezgahlarında tornalama dışındaki işlemlerde
yapılmaktadır. Bu tezgahlarla taşlama, dişli yapımı gibi , özel
üretim gerektiren imalatlarda kullanılmaktadır.

CNC İŞLEME MERKEZLERİ
Cnc İşleme Merkezleri prizmatik iş parçalarının talaşlı
imalatı için tasarlanmış tezgahlardır. NC tezgahlara bilgisayar
adapte edilmesi ile ortaya çıkmış makinalardır. Bu
tezgahlarda talaş kaldırma işlemi yapılmaktadır. Ancak bu
tezgahlar frezeleme dışında delme, delik büyütme, kılavuz
çekme, diş açma vb. işlemlerini de yapar. Yani bu tür Cnc
tezgahlarına bağlanan iş parçası üzerindeki her türlü işlem
tek bağlamada yapılabilir. Başlıca çeşitleri Dik merkezi, Yatay
işleme merkezi köprü tipi işleme merkezleri olarak bilinirler.

Cnc Torna Tezgahı Kısımları İşleme Merkezi Kısımları
- Gövde

- Tezgah Mili

- Taret

- Kontrol Ünitesi

- Karşılık Puntası

- Gövde
- Tezgah Mili
- Tezgah Tablası
- Takım Magazini
- Kontrol Ünitesi
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Takım Magazin Tipleri:
• Şesiye tipi magazinler
• Disk yada Tambur tipi magazinler
• Kutu tipi magazin
• Zincir tipi magazin
Ayrıca, CNC torna tezgahlarında kesici takımların
bağlandığı alana Taret adı verilmektedir

Kesici Takım ve Tutucu Tipleri
• Pens Tutucular

• Veldon Tutucular

• Kombine Tutucular

• Shrink Tutucular

• Hidrolik Tutucular

• Bilyalı Tutucular

• Açılı Kafalar

• Klavuz Adaptörleri

• Kater Tutucular v.b.

CNC TEZGAHLARDA KULLANILAN BAŞLICA KESİCİ TAKIM TİPLERİ
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CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR CNC TORNALARDA KULLANILAN KESİCİ TAKIMLAR

Yüzey Frezeleme Takımları: Özellikle yüzeylerin frezelenmesi için
kullanılır. (Kaba Boşaltma Takımı.)
Profil Frezeleme Takımları: İş parçalarında bulunan özel
geometrilerin talaşlı imalatında kullanılan takımlardır.
Parmak Frezeler: Kanal ve cep frezeleme işlemlerinde kullanılır.
Pah Frezeleri: İş parçası üzrinde kenarlarda bulunan pahkırma
işleminde kullanılır.
Takma Uçlu Frezeler: Yüksek hız ve performans istenene havuz
ve cep boşaltmalarda kullanılan takımlardır. (Kalıp imalatında
tercih edilir.)
Punta Matkabı: Delik delme öncesi delik merkezlerinin
belirlenmesinde kullanılan takımlardır.
Matkaplar: Delik delme işleminde kullanılır.
Rayba: İstenilen çapa göre üretilen ve dar toleranslarda delik
delme işlemlerinde kullanılan kesici takım.
Bara: Hassas delik delme operasyonlarında kullanılan ve
ayar aralığı 0.002 mm ye kadar olan değişik çaplara göre
ayarlanan kesici takımlardır.
Küre Frezeler: Yüzey ve Form işlemelerde kullanılan kesici
takımlardır.
Klavuzlar: İstenilen standartlarda dış açmakda kullanılan kesici
takımlardır. Metrik, İnch v.b standartlar.
ve diğer kesici takımlar.....

Kaba Talaş Kalemi: Dış çap kaba tornalma işleminde kullanılır.
Profil Kalemleri: Alın ve dış çap fınısh işleminde kullanılır.
Takma Uçlu Matkaplar: Derin ve büyük çaplı deliklerin
delinmesine kullanılır.
İç Çap kalemleri:İç çap tornalama işleminde kullanılır.
Dış Vida Kalemi: Dış çapa diş çekme işleminde kullanılır.
İç Vida Kalemi: İç çapa diş çekme işleminde kullanılır.
Sol Profil Kalem: Sol yan profil finish operasyonlarında kullanılır.
Sağ Profil Kalem: Sağ yan profil finish operasyonlarında
kullanılır.
Kanal Kalemi: Çeşitli formlarda kanal açma operasyonlarında
kullanılan kesici takımlardır.
Delik Kanal Kalemi: İç çapda bulunan kanalların açılmasında
kullanılır.
Dış Köşe Profil Kalemleri: Özel profil operasyonlarında
kıllanılır. (Radyüs ,Pah, Özel Form v.b)
Kesme Lamaları (Düz Kanal): Parça kesme ve düz kanal açma
işlemi sırasında kullanılır.

Not: Tornalarda kullanılan başlıca uç tiplrinden bazıları:
DCMT, CCMT, TCMT , DNMA,DNMG, VNMG, CNMG, CNMA,
TUNUX, KUNUX, SNMG, SNMA v.b.

CNC Tezgahlarında Temel Eksenler
• Yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi CNC

takım tezgahlarında X, Y ve Z olmak üzere 3
temel eksen vardır. Bu eksenler CNC
torna tezgahlarında X ve Z olmak üzere iki
adet, CNC işleme merkezi tezgahlarında
ise X, Y ve Z olmak üzere üç adettir.

Dikey İşleme Merkezi Eksenleri Yatay İşleme Merkezi Eksenleri
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CNC TORNA TEZGAHLARDA KULLANILAN G KODLARI:

G00 – G99 arasında numaralandırılan G kodları, talaş kaldırma işlemlerinde CNC programlarının yazımında en
önemli kodların başında gelmektedir. (Diğer bir ifade ile hazırlama kodları anlamına gelir)

GOO – GO : Boşta hızlı ilerleme, kesici takımın talaş kaldırmadan boştaki hızlı hareketi

GO1 – G1 : Kesici takımın iş parçası ile temas halinde, talaş kaldırarak yaptığı hareket

GO2 – G2 : Saat dönüş yönünde (CW) eğrisel interpolasyon

G03 – G3 : Saat dönüş yönünün tersi yönde (CCW) eğrisel interpolasyon

G04 – G4 : Geçici bekleme yapma

G17 : X – Y düzlem seçimi yapma

G18 : X – Z düzlem seçimi yapma

G19 : Y – Z düzlem seçimi yapma

G20 : İnç ölçü sisteminde giriş

G21 : Metrik ölçü sisteminde giriş

G27 : Tezgah referans noktasına dönüş kontrolü

G28 : CNC Tezgahı sıfır noktasına (Zero Point) gönderme

G31 : Satır atlama komutu

G32 : Diş açma komutu
G34 : Değişken adımlı diş açma komutu
G40 : Kesici takım ucu radyüs telafisi iptali
G41 : Kesici takım ucu radyüs telafisi (Solda)
G42 : Kesici takım ucu radyüs telafisi (Sağda)
G50 : Maksimum tezgah mili devir sayısı sınırlama
G54 : İş parçası sıfır noktası
G55 - G59 : İş parçası farklı referans noktaları seçimi
G70 : Finiş tornalama çevrimi
G71 : Z eksenine paralel olarak otomatik kaba dışçap tornalama
G72 : X eksenine paralel olarak otomatik kaba dışçap tornalama
G73 : Profile göre dış çap tornalama çevrimi
G74 : Z ekseninde delik delme çevrimi
G75 : X ekseninde kanal açma ve kesme çevrimi
G76 : Çok pasolu otomatik diş açma çevrimi
G80 : Çevrimlerin iptal edilmesi
G83 : Kademeli olarak delik delme çevrimi
G84 : Diş çekme (kılavuz çekme) çevrimi

G90 : Silindirik dış çap/iç çap tornalama çevrimi (Tek paso)

G92 : Diş çekme (kılavuz çekme) çevrimi (Tek paso)

G94 : X eksenine paralel alın tornalama çevrimi

G96 : Sabit yüzey kesme hızı

G97 : Sabit devir sayısı

G98 : İlerleme (mm/dak)

G99 : İlerleme (mm/devir)
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CNC TORNA TEZGAHLARINDA KULLANILAN M KODLARI

M kodları, CNC torna programlarının yazımında kullanılan yardımcı fonksiyon kodlarıdır. Bu kodlar kesme işlemini
kolaylaştıran kodlar olup aynı satırda iki M kodu kullanılmaz. M harfi ve bunu takip eden 2 haneli rakamlardan
oluşur.

M00 – M0 : Program durdurma. Bu komut okunduğunda program durur. Devam etmek için Cycle Start düğmesine
basılır.

M01 – M1 : isteğe bağlı durdurma (Optional Stop Switchi aktif ise program durur). Devam etmek için Cycle Start
düğmesine basılır.

M02 – M2 : Program sonu (Tek parça imalatında)

M03 – M3 : Tezgah milini saat yönünde (CW) döndürme

M04 – M4 : Tezgah milini saat yönünün tersine(CCW) döndürme

M05 – M5 : Tezgah milini durdur

M06 – M6 : Kesici takımı değiştir

M08 – M8 : Soğutma sıvısını açma

CNC FREZELERDE KULLANILAN G KODLARI

HAZIRLAYICI FONKSİYON KODLARI ( G KODU ):
G00 = Hızlı doğrusal hareket
G01 = İstenilen ilerleme hızında doğrusal hareket
G02 = Saatin dönüş yönünde dairesel hareket
G03 = Saatin tersi dönüş yönünde dairesel hareket
G04 = Bekleme
G05 = Yüksek hızlı frezeleme
G09 = Tam durdurma
G10 Ofset ayarlama
G11 Ofset ayarlamanın iptali
G15 = Polar koordinat İPTALİ
G16 = Polar koordinata geçiş
G17 = X – Y Çalışma düzlemi seçimi
G18 = X – Z Çalışma düzlemi seçimi
G19 = Y – Z Çalışma düzlemi seçimi
G20 = Ölçülerin (“) inch birimiyle verilmesi
G21 = Ölçülerin (mm) metrik sistemle verilmesi
G24 = Dikdörtgen Cep boşaltma çevrimi
G25 = Dairesel Cep boşaltma çevrimi

G29 = Referansa geri gitme
G30 = İkinci Referans noktası
G31= Atlama fonksiyonu
G33 = Diş çekme
G34 = Çember Üzerine Eşit Aralıklı Delik Delme Çevrimi
G39 = Köşede dairesel interpolasyon
G40 = Kesici çap telafisinin İPTALİ
G41= Soldan yarıçap telafisi
G42 = Sağdan yarıçap telafisi
G43 = Takım boy telafisi + yönde
G44 = Takımboy telafisi - yönde
G49 = Kesici boy telafisi İPTALİ
G50 = Ölçeklendirme çevrimi İPTALİ
G51 = Ölçeklendirme çevrimi (Büyültme-Küçültme)
G54 = 1. İş parçası referans noktası tanımlama
G55 = 2. İş parçası referans noktası tanımlama
G56 = 3. İş parçası referans noktası tanımlama
G57 = 4. İş parçası referans noktası tanımlama
G58 = 5. İş parçası referans noktası tanımlama
G59 = 6. İş parçası referans noktası tanımlama
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G68 = Döndürme çevrimi
G69 = Döndürme çevrimi İPTALİ
G73 = Derin delik delme çevrimi
G74 = Sol kılavuz çekme Çevrimi
G76 = Delik büyütme çevrimi
G80 = Delik delme çevrimi İPTALİ
G81 = Kademesiz delik delme çevrimi
G82 = Delik sonunda beklemeli delik delme çevrimi
G83 = Derin delik delme çevrimi
G84 = Sağ Kılavuz çekme çevrimi
G85 = Delme-Raybalama çevrimi (Yavaş girip çıkarak)
G86 = Delik büyütme çevrimi ( Hızlı İlerleme ile uzaklaş)
G87 = Alttan delik büyütme çevrimi
G88 = Delik büyütme (El tamburu ile uzaklaşma) çevrimi
G89 = Delik büyütme (Delik sonunda beklemeli) çevrimi
G90 = Mutlak programlama sisteminin seçilmesi
G91 = Artışlı programlama sisteminin seçilmesi
G92 Parça sıfır yeri tanıtılması
G94 = İlerlemenin mm/dakika birimiyle verilmesi
G95 = İlerlemenin mm/devir birimiyle verilmesi
G98 = Delik çevrimlerinde başlangıç noktasına geri dönüş
G99 = Delik çevrimlerinde emniyet mesafesine geri dönüş

YARDIMCI FONKSİYON KODLARI ( M KODU ):

M00 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini geçici durdurur.
M01 = Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini isteğe bağlı olarak geçici durdurur.
M02 = Program sonu. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini durdurur, program başa dönmez.
M03 = İş milini saat yönünde döndürür.
M04 = İş milini saatin tersi yönünde döndürür.
M05 = İş milini durdurur.
M06 = Takım değiştirme komutu.
M08 = Soğutma sıvısını açar.
M09 = Soğutma sıvısını kapatır.
M13 = İş milini saat yönünde döndür Soğutma sıvısını aç
M14 = İş milini saat ters yönde döndür. Soğ. sıvısını aç.
M15 = İş milini durdur. Soğutma sıvısını kapat.
M30 = PROGRAM SONU. Programı, iş milini, soğutma sıvısını ve eksen hareketlerini durdurur, program başa döner.
M98 = Alt program çağırma.
M99 = Alt program sonu.

M09 – M9 : Soğutma sıvısını kapatma

M18 : Ayna çözme

M19 : Ayna kilitleme

M30 : Programı sonlandırma ve tekrar program başına dönme

M98 : Alt program çağırma

M99 : Alt program sonu (Ana programa dönüş)
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KESİCİ UÇLARIN KULLANIMI
Kesici takımların optimum değerde kullanılması için tedarikçi firma tarafından tavsiye edilen değerlerde kullanılması
gerekir. Bu değerlere kesici takımın kutusu üzerinden veya kesici takımın kataloğundan oluşabiliriz.

Burada;

• P-Çelik

• M-Paslanmaz çelik

• K-Dökme Demir

• H-Sert Çelik

• N-Demir içermeyen alaşımlar

• S-sinterlenmiş malzemlerin talaşlı imalatında kullanılabilecek kalitede olduğunu göstermektedir. Kesme şatları
içinde Vc= 210-370 m/dk, f0.15-0.5 mm/dev arasındaki değerlerde kullanıla bilineceği üretici firma tarafından
belirtilmiştir.

DEVİR - İLERLEME HESAPLAMA
Kesme işlemi sırasında devir- İlerleme hesabi yapışırken kullanılacak parametreler;

Vc=Kesme hızı metre/dakika

n=İş mili devir sayısı devir/dakika

d=Freze çapı torna için iş parçasının çapı mm

Vf=Tabla ilerlemesi mm/dak

z=Kesici diş sayısı

fz=Kesici diş başına düşen ilerleme mm/diş sayısı

fn=devir başına ilerleme mm/devir (fn arttırıldığında Vc azaltılmalıdır veya tersi)

Vc=(3,14 x d x n) / 1000

n=(Vc x 1000) / (3,14 x d)

Vf=n x z x fz

ap=talaş derinliği mm

fz=Kesici diş başına düşen talaş miktarı mm/diş sayısı

fn=devir başına ilerleme mm/devir (fn arttırıldığında Vc azaltılmalıdır veya tersi)

Vf=Tabla ilerlemesi mm/dak

z=Kesici diş sayısı

Devir Hesabı: Tezgah türü ne olur ise olsun devir sayısı hesaplanmasında öncelikle kullanacağımız kesicinin kesme
hızını bilmemiz gerekir.

Kesme Hızı Formülü Vc= π * D* N /1000 m/dakika

Devir Sayısı Formülü N= Vc * 1000 /π *D devir /dakika

Örnek-1:

Cnc torna tezgahlarında işlenecek iş parçasının çapı 60 mm , kullanılacak kesici takımın kesme hızı ise 400
m/dakika . Buna göre tezgaha verilmesi gereken devir sayısını hesaplayınız.

Verilenler; D=60 mm V=400 m/dakika

N=Vc*1000/π*D

N=400*1000/3.14*60 ise N=2123 devir/dakika

Örnek-2:

Aynı iş parçasının tornaladığımız çapın 45 mm ye düştüğünü varsayalım. Bu durumda tezgahın devrini hesaplayalım.

Verilenler; D=45 mm V=400 m/dakika

N=Vc*1000/π*D

N=400*1000/3.14*45 ise N=2831 devir/dakika
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İlerleme Hesabı: CNC torna tezgahlarında ilerleme mm/dakika (G98) ve mm/devir (G99) olarak iki farklı şekilde
verilebilir. İlerleme mm/devir olarak verildiğinde değeri mutlaka birin altındadır. ( F0.2 , F0.3 vb.)

Örnek:
Yukarıdaki örneklerimizde (Örnek -1 ve Örnek-2) kesiciye verilecek ilerleme hızı oranı F0.25 olduğuna göre kesici
takımın dakikadaki ilerleme miktarını bulunuz.

N=2123 devir/dakika
F=0.25 mm/devir
Fd=N*F ise F=2123*0.25 Fd=531 mm/dakika

N=2830 devir/dakika
F=0.25 mm/devir
Fd=N*F ise F=2830*0.25 Fd=708 mm/dakika

Örnek:50 mm çapında kesici takım ile frezeleme yapacağız. Kesici uç kutusunda kesme hızı Vc =200 m/dak olarak
verilmektedir, talaşlı imalatta kullanılacak uygun devir sayısını hesaplayalım.

Burada; Vc=200 m/dak d=50 mm

n=(Vc x 1000) / (3,14 x d)

n=200 x1000 / 3,14x50

n=1273 dev/dakika olarak hesaplanır.

Örnek : fz=0,14 mm , Vc=200 m/dak, Takım çapı d=25 mm, kesici diş sayısı z=3 şartlarındaki talaşlı imalat için devir-
ilerleme değerlerini hesaplayın?

n=(Vc x 1000) / (3,14 x d) devir/dakika

n=2546 devir/dakika

Vf= n x fz x Z formülünden;

Vf= 2546*0,14*3 = 1069 mm/dk

Tezgah ilerlemesi 1069 mm/dakika veya yakın bir değere ayarlanmalıdır.

Kesici uç üreticisinin tavsiye ettiği değerler ;tezgahımız özelliklerine uygun olmayabilir.

Tezgahımız güç olarak zayıf, titreşim yapmaya müsait yapıda ise bu değerleri tecrübeler doğrultusunda çıkan talaşa,
sese, yüzey kalitesine bakarak artırıp azaltabiliriz.

Kontrol Ünitesi
CNC tezgahlarda tezgâhının kumanda edildiği, CNC programın manuel

yazıldığı ve işletildiği, tezgâha ait sistem ve parametrik bilgilerin bulunduğu
ünitedir. Kontrol üniteleri 2 ana bölümden meydana gelir. 1. bölüm tezgâh
hareketleri ile ilgili düğme, switch ya da butonların bulunduğu bölümdür. 2.
bölüm ise alfabetik ve nümerik tuşların bulunduğu bölümdür. Bu bölümde
bulunan tuşlar tıpkı bilgisayar klavyesindeki tuşlar gibidir ve aynı amaçlar için
kullanılır. Yani program yazma, düzeltme sistem parametrelerine ulaşma vb.
amaçlar için kullanılırlar.

2 eksen CNC kontrol ünitesi, 3 eksen CNC kontrol ünitesi, 4 eksen CNC kontrol
ünitesi, 5 eksen ve 7 eksen CNC kontrol ünitesi olarak çeşitlere
ayrılmaktadır. CNC tezgahlarda kullanılan
başlıca konrtrol panelleri; Fanuc , Mıtsubıshı, Mazatrol, Siemens, Okuma
(OSP), Heidenhain v.b konrol üniteleri kullanılmaktadır.
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FANUC KONTROL ÜNİTESİ
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CNC PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Cnc programlar üç bölümden oluşur bunlar;

1. Başlangıç Bölümü

2. Ana Program Bölümü

3. Program Bitiş Bölümü

O0001;
N10 G54;
N20 G17 G40 G80 G90;
N30 T01 M6;
N40 M03 S1000 M08;
N50 G43 H1;
N60 G0 X0 Y0;

Program Başlangış Bölümü

N70 Z5;
N80 G1 Z-3 F250;
N90 X100 F500;
N100 Y250;
N110 Y0;

Ana Program Bölümü

N120 G40 G80 G90;
N130 G0 Z100 M5 ;
N140 X300 Y300 M09;
N150 M30;

Program Sonu Bölümü

CNC PROGRAMLAMA UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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1-Giriş
CAD Nedir?

“Computer Aided Drafting/Design” kelimelerinin baş harfleri olan CAD’in Türkçe karşılığı BDÇ “Bilgisayar Destekli Çizim” veya BDT “Bilgisayar Destekli
Tasarım” anlamına gelmektedir. Bu bilgisayar programını kullanarak teknik çizimler, klasik çizim gereçlerini kullanmadan bilgisayar ortamında çizilmektedir.
Günümüzde Klasik Teknik resim çizim yöntemleri yavaş yavaş terk edilmeye başlamış çizimler ve diğer düzenlemeler CAD Programları aracılığıyla
yapılmaya başlamıştır.

Cad Programlarının Klasik çizim yöntemlerine göre bir çok üstün yanları vardır bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Çizim işlemi daha çabuk yapılabilmektedir
Çizim sırasında yapılan hatalar kolayca düzeltilebilmektedir
Eski çizimlerin saklanması daha kolay ve pratiktir
Çok küçük yada çok büyük parça resimleri zoom tekniğiyle kolayca çizilebilmektedir.
Çizilmiş olan resimlerin başka bir yere ulaştırılması çok daha kısa bir süre içinde yapılabilmektedir.
Katı modellerin çizimiyle parçalar gerçek anlamda üç boyutlu olarak görülüp çıktısı alınabilmektedir
Ve daha ekleyebileceğimiz bir çok üstünlük…

Teknik Resim Bütün dünyada teknik elemanların kullandığı ortak dil olarak değerlendirilmektedir. Teknik Resim çizim kuralları esas alınarak farklı firmalar
birçok CAD programı geliştirilmiştir. Bunların bir çoğu ülkemizde de kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Soldworks, Archicad, Intellicad ve AutoCAD’dır.

2-Çizime Hazırlık Komutları
2.1. Units; Ölçü Sistemini ayarlamak
Çizim sırasında kullanılacak Ölçü ve açı sistemlerinin ayarlanmasında kullanılır
Komut satırı : Units
Kısa Komut : UN
Menü : Format/Units
Araç Çubuğu :

Bu komut verildiğinde karşımıza aşağıdaki pencer çıkar:

Bu pencerede:
Length : Ölçü Sistemi

Architectural : Mimari
Decimal : Ondalık
Engineering : Mühendislik
Fractional : Kesirli
Scientific : Bilimsel

Procesion : Ölçüdeki hassasiyet ( . den sonraki hane sayısı)
Angle : Açı Sistemini ayarlamak için kullanılır

Decimal Dereges : Desimal Açı Sistemi
Deg/min/seg : Derece – dakika- saniye
Grads : Gradyan Açı Sistemi
Radians : Radyan Açı Sistemi

Clockwise : Açılarda ölçülendeirme ve çizim yönü (saat dönüş yönü yada tersi)

2.2. Limits; Çizim sınırlarını ayarlamak
Çizim için kullanılacak kağıt büyüklüğüne gore sınırları belirlemek için kullanılır
Komut satırı : Limits
Kısa Komut :
Menü : Format/Drawing Limits
Araç Çubuğu :
Bu komut verilidiğinde :
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0,0>: (Sol Alt Köşe Koordinatı)

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 210,297 (Sağ Üst Köşe Koordinatı) Girilir

2-Çizime Hazırlık Komutları
2.3. Grid; Çizim alanına ızgara (Noktacıklar) yerleştirmek
Çizim sırasında bize yardımcı olması için çizim alanına noktacıklar yerleştirebiliriz.
Komut satırı : Ddrmodes - Grid
Kısa Komut : F7 Tuşu
Menü : Tools /Drafting setting
Araç Çubuğu :

Grid X spaciling : Yataydaki nokta aralığı
Grid Y spaciling : Dikeydeki nokta aralığı
isometric grid seçildiğinde noktarı açılı olarak yerleştirilir bu özellik perspektif çizimlerinde kullanılır.
F7 tuşu yada yada en alt satırdaki grid butonu grid modunu açar ve kapatır

2.4. Snap; Çizim alanına ızgara (Noktacıklar) yerleştirmek
Çizim sırasında göstergenin çizim ekranında atlama miktarını girmek için kullanılır.
Komut satırı : Ddrmodes - Snap
Kısa Komut : Sn - F9 Tuşu
Menü : Tools /Drafting setting
Araç Çubuğu :

Snap X spaciling : Yataydaki Atlama aralığı
Snap Y spaciling : Dikeydeki Atlama aralığı
F9 tuşu yada yada en alt satırdaki Snap butonu Snap modunu açar ve kapatır.

 46



3- Autocad Çizim Komutları
3.1. Line: Çizgi çizmek
Çizgi çizmek için kullanılan komuttur
Komut satırı : Line
Kısa Komut : L
Menü : Draw /Line

Araç Çubuğu (Draw Araç Çubuğu)

Line komutu başlangıç noktasını seçer, diğer noktalar başlangıç noktasını sıfır kabul ederek tanımlanır. Komut verildiğinde karşımıza
Specify first point: Birinci noktayı tanımlayınız.
Specify next point or [Close/Undo]: Diğer noktalayı tanımlayınız
Birinci noktayı tanımladıktan sonra diğer noktalar ile devam edilir.
Close yada C: Line komutunda diğer noktaların tanımlanması sırasında seçilirse son tanımlanmış olan nokta başlangıç noktasına birleştirilir.
Undo yada U: Line komutunda diğer noktaların tanımlanması sırasında seçilirse son çizgi silinir ve bir once tanımlanmış noktaya geri dönülür.
Çizim Modundan çıkmak için: Esc, Enter yada mousenin sağ tuşu ile çıkan menüden enter seçilir.
Sadece yatay ve dikey çizgiler çizmek için ORTHO modu açılır (F8 yada alttaki band üzerindeki ortho butonu ile)

3.2. LineType: Çizgi Biçmini Belirlemek
Çizgi Şeklini belirlemek için kullanılır
Komut satırı : Linetype
Kısa Komut : LT
Menü : Format /Line Type

Araç Çubuğu : (Properties Araç Çubuğu)

Bu Pencerede:
Load : Yeni Çizgi tipi Yükle
Current : Çizgi tipini geçerli yap
Delete : Çizgi Tipini Sil
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3.3. Linewieght : Çizgi Kalınlığını Belirlemek
Çizgi Kalınlığını  belirlemek için kullanılır
Komut satırı : Lineweight
Kısa Komut : LW
Menü : Format / Lineweight
Araç Çubuğu : (Properties Araç Çubuğu)

Bu Pencerede:
Linewieght : Programda Tanımlanmış çizgi kalınıkları
Units For Listing: Çizgi kalınlıklarının ölçü birimi
Display Lineweight : Çizgi kalınlıklarının ekranda görünüp görünmeyeceği (Aynı

zamanda en alt banttaki LWT butonu ile de yapılabilir)
3.4. Color Komutu : Çizgi Rengini Belirlemek
Çizgi Rengini belirlemek için kullanılır
Komut satırı : Color
Kısa Komut : Col
Menü : Format / Color
Araç Çubuğu : (Properties Araç Çubuğu)
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3.5. LTScale Komutu : Çizgi Ölçeğini Ayarlama
Kesik yada noktalı çizgi kullanılıyorsa nokta ve çizgiler arasındaki boşlukları ayarlamak
için kullanılan komuttur
Komut satırı : Ltscale
Kısa Komut :
Menü : Format / Line Type
Araç Çubuğu :

Komut Verilince:
Enter new linetype scale factor <1.0000>: mesajının yanına ölçek girilir

Ayrıca LineType komutu ile girilen Line type Maneger penceresinden ShowDetails
tıklanarak açılan ayrıntılar bölümünden de scale ayarlanabilir.

Çizim İçin Mesafeleri Koordinatlarla Belirtmek
Koordinat Sistemleri:
İki boyutlu düzlemde çizim alanında çizim noktaları belirtilirken X,Y parametreleri kullanılır.
Verilen değerler X ve Y’yi temsil eder. Dik koordinat sisteminde X değeri yatay mesafeyi,
Y değeri ise dikey mesafeyi ifade eder. İki ordinat ekseninin kesişme noktasına orijin adı
verilir (Resim 1.52).
Kartezyen koordinat sistemi dört çeyrek bölümden oluşur. Birinci çeyrekte X ve Y pozitif;
ikinci çeyrekte X negatif, Y pozitif; üçüncü çeyrekte X ve Y negatif; dördüncü çeyrekte ise
X pozitif, Y negatif değere sahiptir.
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Koordinat sistemleri şunlardır:
1-Mutlak koordinat sistemi (Absolute coordinates)
2-Artışlı koordinat sistemi (Relatif coordinates)
3-Kutupsal koordinat sistemi (Polar coordinates)
Çizim yapılırken ilk seçilen nokta (Line specify first point) çizginin birinci noktasını; yani “Başlangıç Noktası”nı temsil eder. Mutlak koordinat sistemi, büyük projelerde
ve karmaşık resimlerde mesafelerin hesaplanması güç olduğu için pek tercih edilmez.
Bir AutoCAD çiziminde, pratik olarak başlangıç noktasına Command satırına “Line specify first point” iletisi geldiğinde (0,0) orijin noktası girilerek mesafelerin
hesaplanması biraz kolaylaştırılabilir.

1-Mutlak Koordinat (Absolute coordinates) Sistemi İle Çizim

Yandaki örnekte (Command satırında aşağıdaki mesafeler girilerek mutlak koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.

Command: Line
Specify first point: 50,50

Specify next point or [Undo]: 300,50
Specify next point or [Undo]: 300,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,350
Specify next point or [Close/Undo]: 100,350
Specify next point or [Close/Undo]: 50,50

3- Autocad Çizim Komutları
2-Artışlı Koordinat Sistemi (Relative Coordinates)
Önceki noktaya ilişkin koordinat değerleri bilindiğinde göreceli koordinat sistemi kullanılır.
Burada en son gelinen nokta 0,0 noktası kabul edilerek verilir. X ve Y koordinatlarının başına klavyeden @ işareti getirilir. Kısaca @X,Y şeklinde formüle edilir.

Yandaki örnekte Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek artışlı koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.
Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: @250,0
Specify next point or [Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,-300

3- Autocad Çizim Komutları
3-Kutupsal Koordinat Sistemi (Polar Coordinates)
Kutupsal koordinatta mesafeler açıya bağlı olarak verilir. Sembol olarak (@) işareti kullanılır.
Bu koordinat sistemini formülize etmek gerekirse @ MESAFE < AÇI şeklinde tanımlanabilir.
Bu koordinat sisteminde de en son gelinen nokta 0,0 noktası olarak kabul edilir. Verilen açılar aksi belirtilmedikçe saat dönüş yönü tersine (Counter Clockwise)
doğrudur. Açı yönü Units komutuyla veya açılıştaki Startup diyalog kutusunda saat dönüş yönüne göre ayarlanabilir.

Kutupsal koordinat sistemi (Polar coordinates) İle Çizim

Yandaki örnekte Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek kutupsal koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.

Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: @ 250<0
Specify next point or [Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @100<180
Specify next point or [Close/Undo]: C (Close)
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3.6. Ray : Işın Çizmek
Işın çizmek için kullanılır (Başlangıç noktası belli bitiş noktası sonsuz)
Komut satırı : Ray
Kısa Komut :
Menü : Draw / Ray
Araç Çubuğu :

3.7. Construction Line : Doğru Çizmek
Doğru çizmek çizmek için kullanılır (Başlangıç ve bitiş noktası sonsuz)
Komut satırı : Xline
Kısa Komut : XL
Menü : Draw/Construction
Araç Çubuğu :

3.8. Multi Line : Çoklu Çizgi Çizmek
Aynı anda parelel birden fazla çizgi çizmek için kullanılır
Komut satırı : Mline
Kısa Komut : ML
Menü : Draw/ Multiline
Araç Çubuğu :

Bu komut verildiğinde
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Uyarısında:

Justification (J) : Çizim göstergesinin çizgilerin neresine konumlanacağı ayarlanır (Top: Üst, Bootm: Alt, Zero: Orta )
Scale (S) : İki çizgi arasındaki mesafe
Style (ST) : Çizgilerin biçimleri (Formay Menüsü / Multiline Sytle ) ayarlanır

3- Autocad Çizim Komutları
3.9. Multi Line Style : Çoklu Çizgi Stilini Ayarlamak

Multiline komutu ile çizilecek çizgilerin sayısı ve çeşidini ayarlamak için kullanılır.
Komut satırı : Mlstyle
Kısa Komut :
Menü : Format/ Multiline Style
Araç Çubuğu :

Bu Pencerede:
Set Current : Listeden geçerli tip seçmek
New :Yeni Çizim Sitili oluşturmak
Modify : Oluşturulmuş Çizim Stilini düzenlemek
Rename : Oluşturulmuş Çizim Stilininin adını değiştirmek
Delete : Oluşturulmuş Çizim Stilininin silmek
Load : Hazır çizgi stilleri yüklemek
Save : Oluşturulan Çizgi stilini Saklamak
Description : Oluşturulan Çizgi stiline açıklayıcı bilgi yazmak
Preview : Çizgi stilinin görüntüsü

Komut verildiğinde standart isimli style otomatik olarak ekrana gelir yeni bir style tanımlamak
istediğimizde New Komutu verilir  ve aşağıdaki pencere karşımıza gelir

Bu Pencerede:
Desciption : Çizgi hakkında açıklayıcı bilgi
Caps : Çizgilerin başlangıç ve bitiş noktalarının kapatılıp kapatılmayacağı

Line : Başlangıç yada bitiş noktalarını çizgi ile birleştir.
Outer Arc : Çoklu çizgilerde en dışta kalan çizgileri yayla birleştir
İnner Arc : Çoklu çizgilerde en içte kalan çizgileri yayla birleştir
Angle : Çizgilerin birbirlerine göre başlangıç açıları

Fill : Çizgi aralarının doldurulacağı renk
Display Join : Köşe çizgilerini kapat
Add : Yeni çizgi ekle
Delete : Çizgi sil

Ofset : Çizgiler arasındaki uzaklık
Color : Çizgi rengi
Lyne Type : Çizgi şekli
Ayrıca iki ayrı çizgi gurubunun birleşim şeklini ayarlamak için Modfy/Object/multiline menüsünden yararlanılır

3- Autocad Çizim Komutları
3.10. Poliline : Birleşik Çizgi Çizmek

Üç değişik amaçla çizgi çizmek için kullanılır.
A) Birleşik çizgiler çizmek
B) Başlangıç ve bitiş kalınlığı farklı olan çizgiler çizmek
C) Cizgi ve yayları aynı anda çizmek

Komut satırı : Pline
Kısa Komut : PL
Menü : Draw/Poliyline
Araç Çubuğu :
Bu komut  verildiğinde:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
ARC : Birleşik çizgiye yay ekler
CLOSE : Başlangıça birleştirir
HALFWIDTH : Başlangıç ve bitiş çizgi kalınlığının yarısı
LENGHT : Çizgi uzunluğu
UNDO : Geri
WIDTH : Başlangıç ve bitiş çizgi kalınlığı
3.11. 3D Poliline:  3 Boyutlu Birleşik Çizgi Çizmek
Üç boyut düzlemini de kullanarak (X,Y,Z) birleşik çizgiler çizmek için kullanılır
Komut satırı : 3DPoly
Kısa Komut :
Menü : Draw/3D Poliyline
Araç Çubuğu :
3.12. Polygon : Düzgün Çokgen Çizmek
Eşkenarlı birleşik çizgilerle kapalı çokgenler oluşturur.
Komut satırı : Polygon
Kısa Komut : POL
Menü : Draw/ Polygon
Araç Çubuğu :

Polygon komutu ile oluşturulan nesneler Polyline ile oluşturulan nesnelerin göstermiş olduğu özelliği gösterir. Nesne düzenleme Edit Polyline komutu ile
düzenlenebilir.
Polygon komutu girildikten sonra:
Kenar sayısı girilir
Merkez noktası girilir
Çizim Yönetmi girilir
Inscribed in circle: yarıçap ölçüsü çokgenin köşesinden merkeze kadar mesafe
Circumscribed about circle  : yarıçap ölçüsü çokgenin bir kenarının orta noktasından merkeze kadar mesafe
4-Yarıçapı girilir
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3.13. Rectangle Komutu : Dikdörtgen yada Kare Çizmek
Dikdörtgen şekiller oluşturmak için üç ayrı yoldan işlem yapılabilir.
Komut satırı : Rectang veya Rectangle
Kısa Komut : REC
Menü : Draw/Rectangle
Araç Çubuğu :

Rectangle komutu ile tek hareketle dikdörtgen şekiller oluşturulabilir Komut girildikten sonra verilen seçenekler ile nesneye değişik özellikler kazandırılabilirsiniz
Bu komut verildiğinde:
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Width]
Chemfer : Köşeleri pah kırılmış dörtgen (Distance : pah miktarı)
Elevation : Üçüncü boyutta yüksekliği
Fillet : Köşeleri yuvarlatılmış dörtgen (Radus : Yuvarlatma miktarı)
Width : Çizgi kalınlığı
3.14. Circle Komutu : Çember Çizmek
Bu komut ile dairesel çizimler oluşturabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için şu yollardan birini kullanabilirsiniz.
Komut satırı : Circle
Kısa Komut : C
Menü : Draw/ Circle
Araç Çubuğu :

Bu komut verildiğinde:
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: karşımıza çıkar bunlar çember çizim yöntemleridir.
1-Center : herhangi bir seçenek belirlemezsek bu yönetm aktiftir once merkez noktası belirlenir sonra yarıçap değeri girilir
2-3P (üç nokta) :Çemberin üzerinden 3 nokta girilerek çizilir
3- 2P (iki nokta) :Çemberin üzerinden 2 nokta girilerek çizilir
4-TTR—Tangent, Tangent, Radius (tanjant, tanjant, radüs): İki teğet nokta girilir sonra yarıçap girilir
Ayrıca draw menüsünden circle seçilince aşağıdaki alt seçenekler çıkar
Buradaki:

Circle Radus: Merkez, yarıçap
2 Point : Çemberin üzerinden 2 nokta girilerek
3Point: Çemberin üzerinden 3 nokta girilerek
Tan Tan Radus : İki teğet nokta ve yarıçap girilerek

Tan Tan Tan : Üç teğet nokta ve yarıçap girilerek
Çember çizmek için kullanılır
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3.15. Arc Komutu : Yay Çizmek
Bu komut Çember parçası yani yay çiziminde kullanılır.

Komut satırı : Arc
Kısa Komut : A
Menü : Draw/ Arc
Araç Çubuğu :

Draw menüsünden Arc seçilince aşağıdaki alt seçenekler çıkar. Buradaki:
3 Point                    : Yay üzerinki üç nokta işaretlenerek
Start, Center, End   : Yayın Başlangıç merkez ve bitiş noktaları işaretlenerek
Start, Center, Angle: Yayın Başlangıç merkez ve Açısı Belirtilerek
Start, Center,Length: Yayın Başlangıç merkez ve Uzunluğu belirtilerek
Start, End,Angle : Yayın Başlangıç Bitiş ve Açısı Belirtilerek
Start, End, Drection: Yayın Başlangıç Bitiş ve Başka nokta ile açısı belit.
Start, Center,Radus: Yayın Başlangıç merkez ve Yarıcap Uzunluğu belit.
Center,Start, End    : Yayın merkez başlangıç ve bitiş noktaları işaretlenerek
Center,Start, Angle: Yayın merkez başlangıç ve Açısı işaretlenerek
Center,Start,Lenght: Yayın merkez başlangıç ve uzunluğu işaretlenerek
Coninue : Son kalınan nokta yayın başlangıç noktası Kabul ed.
3.16. Donut Komutu : Halka Çizmek

Bu komut halka çiziminde kullanılır.
Komut satırı : Donut
Kısa Komut : DO
Menü : Draw/ Donut
Araç Çubuğu :
Bu komut Verildikten sonara Kaşımıza:
Specify inside diameter of donut <0.5000>:   (Halkanın İç çapı)
Specify outside diameter of donut <1.0000>: ( Halkanın dış çapı) girilir
3.17. Spline Komutu : Birleşik Eğriler Çizmek
Bu komut Eğriler çizmekte kullanılır çizilen eğriler Gripler yardımıyla düzenlenebilir
Komut satırı : Spline
Kısa Komut : Spl
Menü : Draw/ Spline
Araç Çubuğu :
Bu komut verildikten sonra eğrilerin kıvrım noktaları tıklanır Düzenlemek için Griplerden yararlanılır.

3- Autocad Çizim Komutları
3.18. Ellipsene Komutu : Elips yada Eliptik Yay Çizmek
Bu komut Elips yada eliptik yay çiziminde kullanılır üç Alt seçeneği vardır
Komut satırı : Ellipse
Kısa Komut : EL
Menü : Draw/ Ellipse
Araç Çubuğu :

A) Center: Elipsin merkez noktası ve bu noktaya göre x ve y eksenleri mesafesi girilerek çizim yapılır
B) Axis End : Bir eksendeki mesafeyi diğer eksendeki yüksekliği tanımlayarak çizim yapılır
C) Arc: Elips çizildikten sonra başlangıç ve bitiş açıları girilir

3.19. Table Komutu : Çizelge (Tablo) Oluşturmak
Bu Belirlenen sütun ve satır sayısında tablo oluşturmak için kullanılır
Komut satırı : Table
Kısa Komut :
Menü : Draw/Table
Araç Çubuğu :

3.19. Table Komutu : Çizelge (Tablo) Oluşturmak
Bu Belirlenen sütun ve satır sayısında tablo oluşturmak için kullanılır
Komut satırı : Table
Kısa Komut :
Menü : Draw/Table
Araç Çubuğu :
Komut Verildiğinde :
Table Standart Name: Önceden tablo stili tanımlanmışsa seçmek için kullanılır. Yeni bir stil oluşturmak için Sağındaki …. İconuna tıkanır.
Insertion Behavor : Tablo ekleme biçmini belirler.
Specify Insert Point: Belirtilen satır ve sütun sayısına göre Tablonun yerleşeceği yer sol üst köşe koordinatları belirlenerek yerleştirilir.
Specify Window: Tablonun yerleşeceği yer sol üst köşe ve sağ alt köşe koordinatları girilerek yerleştirilir (Bu alana kaç satır sütun gireceği otomatik hesaplanır.)

Columns : Tablonun kaç kolondan oluşacağı belirlenir
Column widh : Tablonun kolon genişliği belirlenir
Data Rows : Tablonun kaç satırdan oluşacağı belirlenir
Row Height : Tablonun satır genişliği belirlenir
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Yeni bir tablo stili oluşturma
Yeni bir tablo stili oluşturmak için table komutundan sonra insert table penceresindeki table name
style nin yanındaki … ikonuna tıklanır karşımıza çıkan pencereden New seçilir

Karşımıza stil düzenleme penceresi çıkar Bu pencerede

Data sayfası: Tablo içindeki yazıların konumu ve biçmini ayarmada
Column Heads: Tablo içindeki başıktan sonraki satırın zemin, yazıların konumu ve biçmini
ayarmada
Title: Tablonun başlık satırının zemin, yazıların konumu ve
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Tabloların hücre içi işlemleri
Tablo içinde bir yada birkaç hücre seçildikten sonra mouse sağ tıklanır. Ve karşımıza aşağıdaki
menü gelir Bu menüde

Cut: Hücredeki bilgiyi başka bir yere taşımak için keser
Copy: Hücredeki bilgiyi başka bir yere Yapıştırmak için kopyalar
Paste : Cut yada Copy ile alınmış bilgiyi yapıştırır
Recent input: Autocadın bazı diğer komutlarına ulaşmak için kullanılır.
Cell Alignment: Bilginin hücredeki yerleşim yerini ayarlar
Cell Borders: Hücrenin kenar çizgisini ayarlar
Match Cell: Hücrenin biçim özelliklerini kopyalar
İnsert Block : Önceden oluşturulmuş blok yada tabloyu ekler
İnsert Field:
İnsert Formüla: Hücreye toplam ortalama gibi formülleri ekler
Edit Cell Text: Hücredeki yazıları düzeltme moduna girer
Insert Columns: Araya kolon ekler
Delete Columns: Kolon siler
Size Rows Equality:
Insert Rows : Araya satır ekler
Delete Rows : Satır siler
Size Rows Equality
Remove all properties overrides : Hücredeki biçim özelliklerini kaldırır
Delete cell contents
Merge cells
Ummerge Cells
Properties
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3.20. Point  Komutu : Ekrana Nokta Yerleştirmek

Ekranın belirtilen koordinatına nokta koymak için kullanılır. Noktanın şekli ve
büyüklüğü Format Menüsü / Point Style bölümünden ayarlanır.
Komut satırı : Point
Kısa Komut : Po
Menü : Draw/Point
Araç Çubuğu :

Komut verildiğinde Specify a point uyarısı çıkar konulacak noktanın koordinatları klayyeden yada
Mouse ile tıklanarak girilir.

Ayrıca draw menüsünden point seçildiğinde dört alt seçenek çıkar bunlar:
Single Point: ekran tek bir nokta koyar
Multipe pint : Mouse tıklandıkça ekrana nokta koyar (kurtulmak için esc)
Divide : Doğru çember yada yayın üzerine  belirtilen sayıda eşit aralıklrla nokta yerleştirir
Masure : Doğru çember yada yayı belirtilen ölçüye göre eşit aralıklara nokta koyar.

3.21. Point Style  Komutu : Nokta stylini belirlemek
Ekrana yerleştirilen yada yerleştirilmiş olan noktaların biçmini belirlemede kullanılır.
Komut satırı : Ddptype
Kısa Komut :
Menü : Format/Point Style
Araç Çubuğu :
Komut verildiğinde point Style penceresi çıklar pencereden istenen nokta biçmi seçilir

Point Size : Nokta büyüklüğü
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3.22. Revision Coold Komutu : Kopartma çizgisi çizmek
Ekrana kısmi kesitlerde kullanılan kükük yaylardan oluşmuş çizgi çizer.çizim işi bittikten sonra entere basılır Reverse direction [Yes/No] sorusu çizgiyi
oluşturan yayların yönünü belirler
Komut satırı : Revcloud
Kısa Komut :
Menü : Draw / Revision Cloud
Araç Çubuğu :

3.23. Wipeout Komutu : Serbest el çizgisi çizmek
Üst üste çizilmiş kapalı nesnelerin altındakileri silmek için kullanılır
Komut satırı : Wipeout
Kısa Komut :
Menü : Draw / Wipout
Araç Çubuğu :
Komut verildiğinde : Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: Entere basılır sonra
Select a closed polyline:  (Altı yok olacak birleşik çizgi seçilir)
Erase polyline? [Yes/No] <No>: Y

3.24.  SKETCH Komutu : Serbest el çizgisi çizmek
Ekrana mouse hareketleriyle serbest el çizgisi çizmede kullanılır.

Komut satırı : Sketch
Kısa Komut :
Menü :
Araç Çubuğu :

Komut verildiğinde : Record increment <1.0000>: uyarısına serbest çizgiyi oluşturan parçaların uzunluğu girilir mousenin sol tuşuna bir basıp bırakınca
Mouse hareketleriyle çizim yapar tekrar basınca ara verir enter çizimi bitirir

4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
Oluşturulmuş olan çizim nesnelerini düzenlemek için kullanılan komutlardır. Bu komutlara ulaşabilmek için Modify
araç çubuğu yada Modify menüsünden yararlanılır.

4.1. Erase : Çizim nesnelerini silmek
Çizim nesnelerini silmek için kullanılır.
Komut satırı : Erase
Kısa Komut : E (Del Tuşu)
Menü : Modify /Erase
Araç Çubuğu Modify Araç Çubuğu)

Erase komutu seçilmiş olan çizim objelerini siler silme işlemi iki biçimde olabilir
1.Yöntem: Silinecek Objeler seçilir ve komut çalıştırılır
2.Yöntem : Komut çalıştırılır ve silinecek objeler seçilir ve enter e basılır.

Komut verildiğinde karşımıza
Select objects: yazısı çıkar ve silinecek objeler tektek yada pencere içine alınarak seçilir

4.2. Copy : Çizim nesnelerini kopyalamak
Çizim nesnelerini Kopyalamak için kullanılır.
Komut satırı : Copy
Kısa Komut : Co
Menü : Modify /Copy
Araç Çubuğu : Modify Araç Çubuğu)

Kopyalama işlemi iki biçimde olabilir
1.Yöntem: Kopyalanacak Objeler seçilir ve komut çalıştırılır
2.Yöntem : Komut çalıştırılır ve kopyalanacak objeler seçilir ve enter e basılır.

Komut verildiğinde karşımıza
Select objects: (yazısı çıkar ve kopyalanacak objeler tektek yada pencere içine alınarak seçilir)
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Kopyalanacak objeler için tutma noktası belirlenir

4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
Specify second point or  <use first point as displacement>: Kopyalanacak yer belirlenir (esc ye basana kadar istenen sayıda kopyalama yapmak mümkündür.
4.3. Mirror: Çizim nesnelerini simetriğini almak (Aynalamak)
Çizim nesnelerini Aynalamak için kullanılır.
Komut satırı : Mirror
Kısa Komut : mi
Menü : Modify /Mirror
Araç Çubuğu : Modify Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde karşımıza
Select objects: Yazısı çıkar ve Aynalanacak objeler tektek yada pencere içine alınarak seçilir
Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: Aynalama düzlemi seçilir
Erase source objects? [Yes/No] <N>: Objenin eski halinin korunup korunmayacağı belirlenir

(Y: Eskisini sil N: Eskisini koru )

4.4. Ofset: Çizim nesnelerini Ofsetlemek
Çizim nesnelerini Ofsetlemek için kullanılır.
Komut satırı : Ofset
Kısa Komut : O
Menü : Modify /Ofset
Araç Çubuğu : Modify Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde karşımıza
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <20.0000>: Ofsetleme mesafesi girilir
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: ofsetlenecek nesne seçilir (Bu nesne tek bir çizim nesnesi olabilir poliline yada line gibi)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Ofsetlenecek yön girilir
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: esc basıp ofsetten kurtulunur yada devam edilir.

4.5. Array : Çizim nesnelerini coğatmak
Çizim nesnelerini doğrusal yada diresel doğrultuda çoğaltmak için kullanılır.
Komut satırı : Array
Kısa Komut : Ar
Menü : Modify /Array
Araç Çubuğu : Modify Araç Çubuğu)
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4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
Komut verildiğinde karşımıza

Rectangular Array : Doğrusal çoğaltma
Polar Array : Diresel çoğatma
Select Object : Çoğaltılacak obje seçimi
Rows : Çoğaltılacak objenin Satır sayısı
Column : Çoğaltılacak objenin Sutun sayısı
Row Ofset : Çoğaltmada satırsal mesafe
Column Ofset : Çoğaltmada sütunsal mesafe
Angle of arry : Çoğaltma açısı
Preview : ön izleme

Dairesel çoğaltmada :
Center Point : Çoğaltma merkezi
Total Number of items: çoğatma sayısı
Angle To Fit: Çoğatma açısı

4.6. Move : Çizim nesnelerini Taşımak
Çizim nesnelerini Taşımak için kullanılır.
Komut satırı : Move
Kısa Komut : M
Menü : Modify /Move
Araç Çubuğu : Modify Araç Çubuğu)

Taşıma işlemi iki biçimde olabilir
1.Yöntem: taşınacak Objeler seçilir ve komut çalıştırılır
2.Yöntem : komut çalıştırılır ve taşınacak objeler seçilir ve enter e basılır.

Komut verildiğinde karşımıza
Select objects: (yazısı çıkar ve Taşınacak objeler tektek yada pencere içine alınarak seçilir)
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Taşınacakobjeler için tutma noktası belirlenir
Specify second point or <use first point as displacement>: Taşıma yeri belirlenir

4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
4.7. Rotate : Çizim nesnelerini Döndürmek
Çizim nesnelerini döndürmek için kullanılır.
Komut satırı : Rotate
Kısa Komut : Ro
Menü : Modify /Rotate
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde
Select objects: (yazısı çıkar ve Döndürülecek objeler tektek yada pencere içine alınarak seçilir)
Specify base point: Döndürme noktası seçilir
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 15 (Döndürme açısı seçilir)

4.8. Scale : Çizim nesnelerini ölçeklendirmek
Çizim nesnelerini ölçekli olarak küçültme yada büyütme için kullanılır.
Komut satırı : Scale
Kısa Komut : Sc
Menü : Modify /Scale
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde
Select objects: (yazısı çıkar ve Ölçeklenecek objeler tektek yada pencere içine alınarak seçilir)
Specify base point: Ölçekleme noktası seçilir
Specify scale factor or[Copy/Reference] <1.0000>: 2 Ölçek oranı girilir (1> Büyütme 1< Küçültme)
4.8. Strech : Çizim nesnelerini sündürmek (Uzatmak)

Çizim nesnelerini sündürmek için kullanılır.
Komut satırı : Strech
Kısa Komut : S
Menü : Modify /Strech
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... : Uzatılacak nesneyi seçin

(Seçim penceresi sağdan sola doğru olacak)
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: : Çekme noktası belirle
Specify second point or <use first point as displacement> : Çekilecek Yer Belirle

4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
4.9. Trim : Çizim nesnelerini kırpmak (Budamak)
Çizim nesnelerinin başka bir nesne ile kesişiminden arta kalan kısını yoketmekte kullanılır
Komut satırı : Trim
Kısa Komut : Tr
Menü : Modify /Trim
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde
Select cutting edges ... : Budamanın kesişim çizgilerine esas olacak nesneler seçilir enter
Select objects: Budanacak nesne seçilir
( komut seçildikten sonra boş bir yer sağ tıklanıp daha sonra sol ile yok olacak yerler tıklabilir)

4.10. Extend : Çizim nesnelerini uzatmak
Çizim nesnelerinin başka bir nesne ile kesişene kadar uzatır
Komut satırı : Extend
Kısa Komut : Ex
Menü : Modify /Extend
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select boundary edges ... (Uzatmaya esas olacak yer için nesne seçilir)
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects: (Enter)
Select object to extend or shift-select to trim or (Uzatılacak nesne seçilir)

4.11. Brak at Point: Çizim nesnelerini Kırmak
Çizim nesnelerinin belirtilen noktadan iki ayrı nesne yapar
Komut satırı :
Kısa Komut :
Menü :
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde
Command: _break Select object: Kırılacak nesne seçilir
Specify first break point: Kırma noktası seçilir
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4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
4.12 Break : Çizim nesnelerini kırıp ayırmak
Çizim nesnelerinin parçalara ayırırı ve bir kısını yok erder
Komut satırı : Break
Kısa Komut : Br
Menü : Modify /Break
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde
Command: _break Select object: Kırılacak nesne seçilir (Aynı zamanda yok olacak parçanın birinci noktası da belirlenmiş olur)
Specify second break point or [First point]: (Yok olacak parçanın ikinci noktası seçilir)

4.13. Join : Çizim nesnelerini birleştirmek
Çizim nesnelerinin aynı cins başka bir çizim nesnesi ile birleştiri (Çizim nesneleri Aynı doğrultuda yada aynı merkezde olmalıdır)
Komut satırı : Join
Kısa Komut : J
Menü : Modify /Join
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde
join Select source object: Birinci nesne seçilir
Select lines to join to source:Select objects or <select all>: 2.Nesne Seçilir

4.14. Chamfer : Pah kırma
Köşe birleşim yerlerine pah kırmak için kullanılan komutturi
Komut satırı : Chemfer
Kısa Komut : Cha
Menü : Modify /Chamfer
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: seçimi ile karşılaşılır
Distance : Pahın köşeden itibaren mesafeleri dist1 ve dist2 olarak girilir
Trim : Pahtan sonra köşelerin budanıp budanmayacağı belirtilir (No: Budama)
Angle : Pah açısı girilir
Multipe : Komuttan çıkmadan başka köşelere uygulamak için işleme devam için kullanılır
Poliyline : Kapalı objelerin bütün köşelerine bir defada pah kırar
Methot : Açı yada ölçü girerek pah kırma seçeneği getirir
Undo : Pahı geri al

4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
4.15. Fillet : Köşeleri yuvarlatma
Köşe birleşim yerlerine Yuvarlatmak (Radüs) için kullanılan komutturi
Komut satırı : Fillet
Kısa Komut : F
Menü : Modify /Fillet
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde
Undo : Radüsü geri al
Poliyline : Kapalı objelerin bütün köşelerine bir defada Radüs Yapar
Raduse : Yuvarlama yarıçapı girilir
Trim : Radüsten sonra köşelerin budanıp budanmayacağı belirtilir (No: Budama)
Multipe : Komuttan çıkmadan başka köşelere uygulamak için işleme devam için kullanılır

4.16. Explode : Patlatma
Birleşik olan çizim nesnelerini (Rectangle, Poliygon gibi) birleşim noktalarından ayrırarak yeni çizim nesneleri oluşturur.
Komut satırı : Explode
Kısa Komut :
Menü : Modify /Explode
Araç Çubuğu :          (Modify Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde
Select objects: Patlatılacak nesne seçilir (Enter)

4.17. Lenghten : Uzatma
Çizim nesnelerini uzatmak için kullanılır
Komut satırı : Lenghten
Kısa Komut : Len
Menü : Modify /Lenghten
Araç Çubuğu :
Komut verildiğinde
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
DElta : Belirtilen uzunluk kadar her tıklamada uzatır

Percent : yüzde değer olarak uzatır yada kısaltır
Total     : çizginin toplam uzunluğu girilir
Dynamic: elle çizgi uzatılır

4- Autocad Çizim Düzenleme Komutları
4.18. Properties : Özellikler
Çizim nesnelerini özelliklerini gösteren paleti açar bu palet üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir.
Komut satırı : Properties
Kısa Komut : Pr – Ctrl+1
Menü : Modify /Properties
Araç Çubuğu :          (Standart Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde

Properties paleti açılır buradan gerekli değişiklikler yapılabilir Daha sonra palet kapatılır yada gizlenebilir

4.19. Match Properties : Biçim kopyalama
Çizim nesnelerinin Biçim özelliklerini kopyalamak için kullanılır
Komut satırı : Matchprop
Kısa Komut :
Menü : Modify /Match Properties
Araç Çubuğu :          (Standart Araç Çubuğu)
Komut verildiğinde
Select source object: Biçim özelliği alınacak nesne seçilir
Göstergenin yanında fırça resmi oluşur hangi nesneye tıklarsak biçim özellikleri kopyalanmış olur.
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5- Autocad Tarama ve Renklendirme Komutları
Resimlerde Kesit alınmış yada renklendirilmesi gereken yerler Hatch ve Gradyan komutları kullanlarak taranır yada renklendirilebilir

5.1. Hatch : Tarama çizgilerini çizmek
Kesit alımnış yerlerin tarama çizgilerini çizmede kullanılır
Komut satırı : Hatch
Kısa Komut : H
Menü : Draw /Hatch
Araç Çubuğu (Draw Araç Çubuğu)

Komut verildiğinde aşağıdaki pencere çıkar

Bu Pencerede:
Type: Tarama deseni gurupları seçilir

Peredefined : Öncecen tanımlanmış olan Autocadın kendi desen gurubu
User-Defined : Kullanıcı tarafından tanımlanmış etkin çizgi tipleri
Coustom : Özel üretilmiş .Pat uzantılı dosyalar (İnternetten bulunabilir)

Pattenrn : Açılan liste kutusundan tarama deseni seçmek için kullanlır.

5- Autocad Tarama ve Renklendirme Komutları
Burada :

Ansi :Amerikan Standartları taram desenleri
Iso : Uluslar arası standartlar tarama desenleri
Other Peredifined : Özel Hazırlanmış diğer desenler
Custom : Kullanıcı tarfından hazırlanmış desenler

Swatch : Aynı tarama desen kutusu gelir.
Costum Pattern : Kullanıcı tanımlı desen listesini açar
Angle : Tarama deseni açısı
Scale : Tarama deseni aralıkları (Büyüklüğü)
Relative to paper space: Tarama deseninin sayfa düzeninin ölçek birimine göre kendini uyarlamasını sağlar (sadece loyout moduna etkin hale
gelir)
Spacinig Kullanıcı tarafından tanımlanmış desenlerin çizgi aralıklarını ayarlar
Iso Pen Width : iso kökenli desenler için tarama çizgileri arasındaki boşlukları ayarlar
Hatch Orgin : Tarama deseninin dayalı olacağı kenar belirlenir
Add Pick Point : Tarama yapılacak kapalı alan seçilir
Add Select Object: Tarama Yapılacak yerin kenar çizgileri seçilir
Island Dedektion: iç içe tarama yapılacak yerleri belirler

Normal : Sınırlar içinde kalan yerler taranır
Outher : İç içe olan cisimler bir atlanarak taranır
Ignore : İç içe olan cisimlerin sınır çizgilerine bakmaksızın hepsini tarar

5.2. Gradient : kapalı alanları renklendirmek
Kaplalı olan cisimlerin kapalı bölgelerini renklendirmek için kullanılır
Komut satırı : Gradient
Kısa Komut :
Menü : Draw /Gradient
Araç Çubuğu : (Draw Araç Çubuğu)

Bu Pencerede:
Color : Renkenlendirmenin tek renk yada çift renkten oluşmasının ayarlandığı kısımıdır
Shade- Tilt : Gölgeleme miktarı
Orientation: Renk geçişinin ne şekilde olacağının ayarlandığı yer.

6-Çizim Kolaylaştıma Komutları
A-Seçim Yöntemleri
Bir çok komuttan sonar Select Objet (Obje seçiniz) Uyarısı ile karşılaşırız basir olarak obje seçmek için ya nesneler tek tek tıklanır yada pencere
içine alınır. Bu seçim yöntemlerinin dışında gelişmiş nesne seçme yöntemleri vardır bunlar :
1-Select komutu :
Command satırna select objet yazısı gelince klavyeden select komutu verilebilir. Bu komut verilince aşağıdaki parametreler kullanılabilir.
Expects a point or
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/
Previous/Undo/AUto/Single
Window : Objeler pencere içine alınarak seçilir
Last : En son çizilen obje seçilir
Crossing : Dikdörtgen alanının içinde kalan ve dikdörtgenin kenarları üzerinden geçtiği tüm nesneler seçilir
All : Tüm nesneleri seçer
Fence : Çizecegimiz kesik çizgi üzerinden geçen bütün nesneler seçilir
WPoligon : Çizilen çokgenin içinde kalan objeler seçilir
CPoligon : Çizilen çokgenin içinde kalan objeler ve çizgilerin üzerinden geçen objeler seçilir.
Group : Grup oluşturulmuş nesneler seçilir
Add : Seçilmiş objelere yeni nesneler ekler
Remove : seçilmiş objelerden isenenleri iptal eder
Multipe : Çoklu obje seçmemizi sağlar
Prevenius : En son seçilen nesneyi tekrar seçer
Undo  : Son seçimden başlayarak seçilen objelerin seçimlerini tek tek iptal eder
Auto : Varsayılan yöntemdir
Single : Tek obje seçmemizi sağlar
2-Quick Select komutu :
Aynı Özelliklere sahip objeleri seçmek için kullanılır.
Komut satırı : QSelect
Kısa Komut :
Menü : Tools /Quick Select
Araç Çubuğu :

Bu Pencerede:
Apply To : Seçimin yapılacağı bölge
Object Type: Seçim Yapılacak Objenin tipi
Properties: Seçim Özellikleri
Operator: Seçim Eşlemsi
Value: Seçim değeri
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6-Çizim Kolaylaştıma Komutları
B-Çizim Sırasında Nesne Yakalama Yöntemleri
Çizim sırasında önceden çizilmiş nesnelerin değişik konumlarını yaklamak için Object Snap kullanılır. Objet snapa ulaşmak için 5 yöntem vardır
Bunlar:
1- Object snap araç çubuğu
2- Object sanp Penceresi
3- Mousenin sağ tuşu / Snap Ovverrides komutları
4- Shift ile birlikta mousenin sağ tuşu
5- Kavyden yakalama komutlarının kısa yazılımları
Object snap’ı aktif etmek için F3 Tuşu yada durum çubuğu üzerindeki osnap aktif edilmelidir.

Tools / Drafting Setting / Object Snap menüsünden yakalama yerleri çizim boyunca kalıcı olarak ayarlanabilir eğer hepsi aktif edilirse karmaşık
çizimlerde istenmedik yerler yakalanabilir o yüzen bize gerekli olan yakalama modlarını aktif etmemiz yaralı olacaktır.
Bu Pencerede :
Temporay Track Point : İki eksenli yakalama modu
From : Belirtilen uzaklıktaki nokta yakama
Mid Between 2 Point : Belirtilen iki noktanın ortası
End Point : Nesnenin başlangıç ve bitiş noktaları
Mid Point : Nesnenin Orta noktası
Intersection : Kesişim Noktaları
Apperent Intersection : Uzatıldığında kesişecek noktası
Extension : Uzantısı
Center : Merkez Noktası
Quadrat : Çemberin çeyrek noktaları
Tangent : Çembere teğet nokta
Perpendicular : Dik kesen nokta
Parelel : Parelel nokta
Node : Point ile tanımlanmış nokta
İnsert : Yazı yakalama
Nearest : En yakın nokta

Object Snap Araç çubuğu

6-Çizim Kolaylaştıma Komutları

Mouse sağ tıklandığında açılan menü
C-Çizim Sırasında İz Takipetme Yöntemleri
Çizim sırasında önceden çizilmiş nesnelerin değişik konumlarını yaklamak için noktalı kesik izler
aracılığıyla nesnelere konumlama yapılabilir. Bu işlem için Object Snap Tracking kullanlır

Object snap trackingi aktif etmek için F11 Tuşu yada durum çubuğu üzerindeki otrack aktif edilmelidir.

Tools / Drafting Setting / Object Snap menüsünden Object snap aktif edilebilir

D-Çizim Sırasında Çizim alanına Ölçü girme ve ölçüleri gözlemleme
Çizim sırasında çizim alanıda çizilen nesne için ikinci noktanın açısını ölçüsünü gözlemleyebilmek için DYN
(Dynamic Input) Özelliği kullanılır bu özellik aynı zamanda çizim ekranına döğrudan ölçü yazmamızı da
sağlar

DYN modunu aktif etmek için F12 Tuşu yada durum çubuğu üzerindeki Dyn aktif edilmelidir.

Tools / Drafting Setting / Object Snap menüsünden Dynamic input bölümünden ayarlamalar yapılabilir
(Yada Durum çubuğundaki dyn sağ tıklanır)

6-Çizim Kolaylaştıma Komutları
E-Çizim Sırasında İstenen açıya kitlenme
Önceki autocad versionlarında sadece ortho modu ile yatay ve dikey konuma kitlenebilirken yeni versionarda istenen açıya kitlenebilme özelliğı getirilmiştir.
Bu işlem Polar Tracking komutu ile yapılmaktadır. Çizim sırasında istenen açıya kitlenmek için Polar modu aktif edilmelidir.

Polar modunu aktif etmek için F10 Tuşu yada durum çubuğu üzerindeki Polar aktif edilmelidir.

Tools / Drafting Setting / Object Snap menüsünden Polar Tracking bölümünden ayarlamalar yapılabilir (Yada Durum çubuğundaki Polar sağ tıklanır)

Bu Pencerede:
Polar Trackinp : Polar modunu aktif eder
İcrimente Angle Kilitlenecek açı aralığı girilir.
New: Bu aralık haricinde kilitlencek tek açı girilir

 56



7-Perspektif Çizme
1- İzometrik perspektif için ön hazırlıklar
a-İzometrik sınap’ın ayarlanması Normal Çizimlerde grid ve snaplar yatayda ve dikeyde düz hareket eder İzometrik perspektif çizerken kolaylık olması
açısından grid’leri 30 derece açı yapacak şekilde ayarlayabiliriz bu işlem için önce ekranın alt tarafında bulunan sınap (yada F9) butonuna sağ tıklanır ve
settin seçilir.

Açılan Drafting Setting penceresinden Snap Type İsometrik snap olarak değiştirilir.

7-Perspektif Çizme

Normal Grid ve snap düzeni (Rectangler snap)

İzometrik perspektif çizmek için düzenlediğimiz Grid ve snap düzeni (isometrik sınap)
İzometrik sınap düzenine geçtiğimizde çizim göstergesinin şeklininde değiştiğini görürüz

7-Perspektif Çizme
b-Polar Tracking’in ayarlanması
Polar tracking çizimlerde çizglerin belirli açılara kilitlenmesi için kullanılan özelliktir normalde bu kilitlenme yatayda ve dikeyde 90 derecelere kilitlenmektedir.
Biz 30 derecelik çizim yapacağımızdan bize kolaylık sağlaması bakımından aşağıdaki işlemi yaparak 30 dereceye de kilitlenmesini sağlamalıyız.
Bu işlem için önce ekranın alt tarafında bulunan Polar Tracking (yada F10) butonuna sağ tıklanır ve settin seçilir.

Açılan Drafting Setting penceresinden New seçilerek 30,150,210,330 dereceler de eklenir.
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7-Perspektif Çizme
2-Çizim işlemi
a-Düz çizgilerin çizilmesi
Çizim Yaparken Polar tacking açık olmalı grid ve snap’ın da açık olması çizimi kolaylaştıracaktır aşağıda örnek bir çizim vardır.

b-Daire ve Yayların Çizilmesi
Bir yüzey üzerine daire yada yay çizeceksek öncelikle yapılması gereken hangi yüzey üzerinde çalışılacaksa isoplane komutu ile o yüzey seçilmelidir
(Kısayolu F5)
Komut satırına ;
ISOPLANE
Current isoplane:Left
Enter isometric plane setting [Left/Top/Right] <Top>: R
Current isoplane: Right

Daha sonra daire çizmek için circle komutu yerine ellipse komutu kullanılmalıdır (yaylar içinde ellipse arc kullanılır) Ellipse komutunun alt parametresi olan
İsocircle seçilmeli son olarak dairenin merkezi ve çapı girilmelidir.

7-Perspektif Çizme

Ellipse komutunun alt parametresi olan İsocircle seçilmeli son olarak dairenin merkezi ve çapı girilmelidir

7-Perspektif Çizme

3-Perspektifin ölçülendirilmesi
Ölçülendirme yapmak için dimention araç çubuğunda bulunan Aligned (açılı ölçü verme kullanılır
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7-Perspektif Çizme
Verdiğimiz ölçüyü kenara dik hale getirebilmek için dimention araç çubuğunda bulunan dimention edit / oblique seçilip gerekli açı girilir (sağ yan için 270
derece- üst için 30 derece).

8-Katmanlar (Layers)
4- Autucad Programında Katman Oluşturma (Layer Komutu)

Katman Nedir:
Katmanlar, her birinde çizimin farklı nesneleri bulunan saydam kâğıtlar (asetat kağıtları) gibi düşünülebilir.

Katmanlar “Layers”, çizimde birbirleriyle ilgili şekilleri gruplamak, bu grupların görünürlüğünü kontrol etmek, çizgi tiplerini
(sürekli, kesikli, eksen vs) ve renklerini atamak için kullanılır.
Her katmanın (layer) bir adı rengi (color) ve çizgi tipi (linetype) vardır. Bu nedenle, hangi katman üzerinde çalışılıyorsa, o
anda çizilen nesneler, o katmanın rengi ve çizgi tipi ile oluşturulur.  Katmanlarla çalışmak çizim hızını oldukça arttırır.
Layer komutu, yeni bir katman oluşturmak, katmanlar üzerinde değişiklik yapmak, herhangi bir katmanı aktif hale
getirmek için kullanılır.
Command : LAYER veya LA
Format Menüsü : Layer

Layer komutu çalıştırılınca layer properties manager diyalog kutusu ekrana gelir.

4.1. Yeni Bir Layer, Katman Oluşturma
Layer properties manager diyalog kutusu üzerindeki New ikonu fare ile tıklanır.
Layer isim listesinin altında Layer 1 geçici isme sahip bir layer görülür. Bu isim kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Layer ismine maksimum 255 karakter olabilir ve [<, >, /, \, ?, *, = vb] karakterler kulanılamaz.
AutoCAD tarafından tanımlanmış tek layer 0 layeridir ve silinemez.
Yeni oluşturulan Layerin rengi beyaz (White) ve çizgi tipi, sürekli çizgi (Continous) olarak program tarafından otomatik
olarak atanacaktır.

8-Katmanlar (Layers)
4.2. Bir Layeri Aktif Hale Getirme
Daha önce oluşturulumuş katmanlardan birinde çalışılmak istenildiğinde, o katmanın Layer aktif olması gerekir.
Layeri aktif hale getirme yöntemleri

1) Layer properties Manager diyalog kutusu üzerinde istenilen layer fare ile seçilir ve güncel (current) butonu fare ile tıklanır, OK butonuyla onaylanarak
istenilen layer aktif  hale getirilebilir.
2) Object properties araç çubuğu üzerindeki layer control açılan menüsü üzerinden istenilen layer seçilerek aktif hale getirilebilir.
3)AutoCAD çizim ekranındaki bir layeri aktif layer haline getirmek için object properties araç çubuğu üzerindeki make objects layer current ikonunu kullanılır.
Bu ikonun tıklanınca command satırında, aktif hale getirilmesi istenilen layerin seçilmesi select object whose layer will become current: uyarısıyla istenilir. Bu
uyarıya layeri aktif olması istenilen nesne seçilerek cevap verildiğinde, o nesnenin layeri aktif hale gelir.

4.3. Katmanların (Layers), Açılıp (On) Kapatılması (Off)
İstenilen Layer’lerin çizilmiş nesneleri ekranda görüntülenebilir ve (plotter/printer’den) kağıda çıktısı alınabilir. Görüntülenmek istemeyenler için tam tersi

işlemler geçerlidir.
Layerlerin açılıp/kapanması işlemleri :
1.YOL:
a)Layer properties manager diyalog kutusu üzerinde istenilen layer fare ile seçilir.
b) Show details ikonu, fare ile seçilir.
c) Details kısmında off for diplay kutucuğu işaretlenirse (√ ) layer kapanır, işaretlenmez ise açık olacaktır.

2. YOL:
a)Object preperties araç çubuğu üzerindeki layer control açılan menüsü üzerinden istenilen layer seçilir.
b)Layerin en solundaki ampul üzerine tıklama yapılarak layer açık veya kapalı yapılır. Ampul sarı ise, yanıyorsa layer açık anlamına gelir. Ampul gri ise,
sönükse layer kapalı anlamına gelir.
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8-Katmanlar (Layers)
4.4. Bir Layerin Dondurulup  (Freeze) / Çözülmesi (Thaw)
Layerlerin dondurulup (freeze) çözülmesi (Thaw), işlemleri layerlerin açılıp katılması işlemleri gibidir. Layerin kapatılması veya dondurulması, o layerdeki görüntünün
ekrana gelmesini engeller. Aynı şekilde terside doğrudur.
Layerin kapatılması ile dondurulması arasındaki fark ise, dondurulmuş katman, yeniden türetilmez ve zoom, pan, vpoint vb. işlemlerin hızlanmasını sağlar. (Hatırlanırsa
bu komutlar uygulandığı zaman otomatik olarak yeniden türetme, regen işlemi yapılmaktaydı).
Layerlerin dondurulup / çözülmesi işlemleri
1.YOL
a) Layer properties manager diyalog kutusu üzerinde istenilen layer fare ile seçilir.
b) Show details ikonu, fare ile seçilir.
c) Details kısmında freeze in all viewports kutucuğu işaretlenirse (√) layer dondurulur (freeze), işaretlenmez ise çözülmüş (thaw) olacaktır.
2.YOL
a) Object preperties araç çubuğu üzerindeki layer control açılan menüsü üzerinden istenilen layer seçilir.
b)Layerin soldan ikinci simgesi üzerine tıklama yapılarak layer dondurulur veya
çözülür. Layerin soldan ikinci simgesi sarı ise, parlıyorsa layer çözülmüş demektir. Simgeleri gri ise, matsa layer dondurulmuş demektir.

4.5. Bir Layer’in Kilitlenip (Lock) / Açılması (Unlock)
Layerler Lock seçeneği ile kilitlenirse, o layerin çizim elemanları ekranda görüntülenir fakat bu çizim elemanları üzerinde her hangi bir işlem yapılamaz. İşlem
yapılabilimesi için unlock seçeneği ile açılması gerekir.

Layerlerin kilitlenip/açılması işlemleri
1. YOL

a) Layer properties manager” diyalog kutusu üzerinde istenilen layer fare ile seçilir.
b)Show details ikonu, mouse ile seçilir.
c) Details kısmında lock for editing kutucuğu işaretlenirse (√) layer kilitlenir (lock), işaretlenmez ise çözülmüş (unlock) olur.
2. YOL
Object preperties araç çubuğu üzerindeki layer control açılan menüsü üzerinden istenilen layer seçilir.
Layerin soldan üçüncü simgesi üzerine tıklama yapılarak layer kilitlenir veya açılır. Layerin soldan üçüncü simgesi kilitli ise layer kilitli açık ise layer açık demektir

9-Ölçülendirme Komutları
Çizilene resmin ölçülerinin resim üzerinde gösterilmesi o resimde ifade edilen objelerin imalatında çok önemlidir.
Ölçüleri olmayan bir resmin doğru bir şekilde imalatı mümkün değildir.
AutoCAD programında resim çizildikten sonra ölçüleri de resme eklenmektedir. Ölçülendirme işleminin çizimden
farklı bir layerde yapılması sonradan yapılabilecek değişiklikler için kolaylık sağlayacaktır.
Ölçülendirme işlemi için Dimention menüsü yada dimention araç çubuğu kullanılır.

9.1. Quick Dimension : Hızlı Ölçülendirme Yapmak
Aynı doğrultuda Ölçülendirilecek objeleri topluca ölçülendirmek için kullanılan komuttur. Komut verilip ölçülecek
objeler tek tek yada diğer seçim yöntemleri ile seçilir sonra ölçü çizgisinin koyulacağı yer belirlenir.
Komut satırı : Qdim
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Qucik Dimension
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 5 çizgi seçilir entere basılır sonra ölçünün yerleşeceği yer tıklanır.

9-Ölçülendirme Komutları
9.2. Linear : Doğrusal  Ölçülendirme Yapmak
Çizgilerin başlangıç ve bitiş noktaları belirtilerek ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur. Komut verildiğinde objenin başlangıç noktası objenin bitiş noktası
ve ölçü çigisinin yerleştirileceği yer belirlenir
Komut satırı : dimlinear
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Linear
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1.2. ve 3. noktalar belirlenir
Komutun alt parametreleri
Mtext : Multitext Yazı penceresini açar girilecek ölçü buradan düzenlenebilir
Text : Girilecek ölçü doğrudan yazılabilir
Angle : Ölçü yazısını açılı olarak yamak için kullanılır
Horizontal : Ölçü bağlama çizgilerini yatay kabul eder
Vertical : Ölçü bağlama çizgilerini Dikey kabul eder
Rotated : Ölçü bağlama çizgilerini açılı kabul eder
9.3. Aligned : Açısal Ölçülendirme Yapmak
Yataya ve dikeye göre 90 derece olmayan çizgilerin ölçülendirilmesinde kullanılan komuttur Komut verildiğinde objenin başlangıç noktası objenin bitiş noktası ve
ölçü çigisinin yerleştirileceği yer belirlenir.
Komut satırı : dimaligned
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Aligned
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1.2. ve 3. noktalar belirlenir komutun parametreleri lineardaki gibidir
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9-Ölçülendirme Komutları
9.4. Arclenght : Yay uzunluğunu Ölçülendirme Yapmak
Çizimde kullanılan yayların uzunuklarının ölçülendirilmesinde kullanılan komuttur Komut verildiğinde yay seçilir sonra ölçü çigisinin yerleştirileceği yer belirlenir.
Komut satırı : dimarc
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Arc Lenght
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1. ve 2. noktalar belirlenir

Komutun alt parametreleri
Mtext : Multitext Yazı penceresini açar girilecek ölçü buradan düzenlenebilir
Text : Girilecek ölçü doğrudan yazılabilir
Angle : Ölçü yazısını açılı olarak yamak için kullanılır
Partitial :
Leader : Ölçü bağlama çizgisi ile yay arasında dik bir ok çıkartır

9.5. Ordinate: Orjin Noktasından uzaklığı Ölçülendirme Yapmak
Seçilen noktanın orjinden (0,0) uzaklığını ölçülendirilmesinde kullanılan komuttur Komut verildiğinde nokta seçilir sonra ölçü çigisinin yerleştirileceği yer yatayda
belirlenirse yatay uzaklık dikeyde belirlenirse dikey uzaklık ölçülendirir
Komut satırı : dimordinate
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Ordinate
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1. ve 2. noktalar belirlenir

Komutun alt parametreleri
Ydatum : dikey orjine olan uzaklık  Ölçülendirmede kullanılır
Xdatum : Yatay orjine olan uzaklık Ölçülendirmede kullanılır
Mtext : Multitext Yazı penceresini açar girilecek ölçü buradan düzenlenebilir
Text : Girilecek ölçü doğrudan yazılabilir
Angle : Ölçü yazısını açılı olarak yamak için kullanılır

9-Ölçülendirme Komutları
9.6. Radus: Yay yarıçapını  Ölçülendirme Yapmak
Seçilen yayın yay merkezinden olan mesafesinin ölçülendirilmesinde kullanılan komuttur Komut verildiğinde yay seçilir sonra ölçü çigisinin yerleştirileceği yer
belirlenir
Komut satırı : dimradus
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Radus
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1. ve 2. noktalar belirlenir

Komutun alt parametreleri
Mtext : Multitext Yazı penceresini açar girilecek ölçü buradan düzenlenebilir
Text : Girilecek ölçü doğrudan yazılabilir
Angle : Ölçü yazısını açılı olarak yamak için kullanılır

9.7. Jogged: Yay yarıçapını  kırık ölçü çizgisiyle Ölçülendirme Yapmak
Seçilen yayın yay merkezinden olan mesafesinin ölçülendirilmesinde kullanılan komuttur radiusten farkı ölçü çizgisini kırık olarak verir Komut verildiğinde yay
seçilir sonra ölçü çigisinin yerleştirileceği 1. kırım noktası belirlenir 2. kırım noktası belirlenir
Komut satırı : dimjogged
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Jogged
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1. ve 2. noktalar belirlenir
Komutun alt parametreleri
Mtext : Multitext Yazı penceresini açar girilecek ölçü buradan düzenlenebilir
Text : Girilecek ölçü doğrudan yazılabilir
Angle : Ölçü yazısını açılı olarak yamak için kullanılır

9-Ölçülendirme Komutları
9.8. Diameter: Çemberleri Ölçülendirme Yapmak
Seçilen çemberin çap işareti koyarak ölçülendirilmesinde kullanılan komuttur Komut verildiğinde çember seçilir sonra ölçü çigisinin yerleştirileceği nokta belirlenir
Komut satırı : dimdiameter
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Diameter
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1. ve 2. noktalar belirlenir

Komutun alt parametreleri
Mtext : Multitext Yazı penceresini açar girilecek ölçü buradan düzenlenebilir
Text : Girilecek ölçü doğrudan yazılabilir
Angle : Ölçü yazısını açılı olarak yamak için kullanılır

9.9. Angular: Açıları  Ölçülendirme Yapmak
Seçilen iki doğru arasında kalan açıyı derece işareti koyarak ölçülendirilmesinde kullanılan komuttur Komut verildiğinde çember seçilir sonra ölçü çigisinin
yerleştirileceği nokta belirlenir
Komut satırı : dimangular
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Angular
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1. 2. ve 3. noktalar belirlenir

Komutun alt parametreleri
Mtext : Multitext Yazı penceresini açar girilecek ölçü buradan düzenlenebilir
Text : Girilecek ölçü doğrudan yazılabilir
Angle : Ölçü yazısını açılı olarak yamak için kullanılır
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9-Ölçülendirme Komutları
9.10. Baseline: Altalta Ölçülendirme Yapmak
Seçilen bir ölçü çizgisi baz alınarak kademeli ölçülendirme yapmada kullanılan komuttur Komut verildiğinde baz alınacak ölçü seçilip ölçilendirilecek diğier
noktalar seçilir
Komut satırı : dimbaseline
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Baseline
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1.2.3.4. ve 5. noktalar belirlenir
(Ölçü çizgisi aralarındaki mesafeler Dimension Style / Lines / Baseline Spacing penceresinden ayarlanır)

9.11. Continue: Devamlı   Ölçülendirme Yapmak
Seçilen bir ölçü çizgisi baz alınarak devamlı ölçülendirme yapmada kullanılan komuttur Komut verildiğinde baz alınacak ölçü seçilip ölçilendirilecek diğier noktalar
seçilir
Komut satırı : dimcontinue
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Continue
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1.2.3.4. ve 5. noktalar belirlenir

9-Ölçülendirme Komutları
9.12. Leader: Açıklama yazısı koymak
Ucunda ok olan bir çizginin üzerine parça hakkında açıklama bilgisi yazmada kullanılan komuttur Komut verildiğinde baz alınacak ölçü seçilip ölçilendirilecek
diğier noktalar seçilir
Komut satırı : dimleader
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Leader
Araç Çubuğu :

Sırasıyla 1.2.ve 3. noktalar belirlenir yazı yazılır

9.13. Tolerance:  Yüzey Toleranslarını Girmek
Yüzeylerin birbirlerine göre konum hassasiyetlerini belirten konum teleraslarını girmede kullanılan komuttur Komut verildiğinde toleransları gireceğimiz Geometric
Tolerance penceresi açılır bu pencerye tolerans tanımlaması yapılır yüzeylere leader çizgisiyle bağlanır
Komut satırı : Tolerance
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Tolerance
Araç Çubuğu :

9-Ölçülendirme Komutları
9.14. Oblique:  Ölçü bağlama çizgilerinin açısını değiştirmek
Özellikle perspektiflerin ölçülendirilmesinde ölçü çizgileri kenar açılarına uymayabilir bu durumda oblique komutu ile ölçü bağlama çizgilerinin açısı değiştirilir
Komut satırı : Dimedit - o
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Oblique
Araç Çubuğu :

1. Resimdeki 14.5 ve 29.01 ölçüleri seçilip oblique komutu çalıştırılmış ve açı olarak 90 derece verilmiştir.
Aynı zamanda bu komuta dimension araç çubuğundan dimension edit ile ulaşılıp oblique seçilebilir.

9.14. Dimesion Edit Text:  Ölçü yazısının yerini değiştirmek
Ölçü çizgisi üzerindeki ölçüyü belirten yazının yerini değiştirmek için kullanılır
Komut satırı : Dimtedit
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Align Text
Araç Çubuğu :

1. Resimdeki 75 ölçü yazısının yeri değiştirilmişir
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9-Ölçülendirme Komutları
9.15. Dimesion Style:  Ölçü stili oluşturma yada seçme
Ölülendirme ile ilgili ölçü oku bağlama çizgisi ölçü çizgisi ölçü yazısı gibi öğelerin özelliklerini değiştirerek yeni bir stil oluştumamızı sağlayan bölümdür.

Komut satırı : Dimstyle
Kısa Komut :
Menü : Dimension /Dimension Style
Araç Çubuğu :

Komut verildiğinde aşağıdaki pencere çıkar Buradaki

Styles: Yüklü bulunan ölçü stilleri listesi
Prevew : ölçü stili ön izleme penceresi
Set Current : Seçilen ölçü stilini geçerli yap
New: Yeni ölçü stili oluştur
Modfy : Ölçü stilini düzenle
Override :
Compare : Ölçü stilini derle
Description : Açıklama

10-Sorgulama Komutları
AutoCAD programında iki nokta arasındaki mesafe, açı, yada kapalı objelerin alan ve hacimlerini otomatik olarak hesaplatmak mümkündür. Bu işlem için Tools
Menüsü / Inquiry bölümü kullanılır. Ayrıca inquiry araç çubuğunda bu menüde bulunan 8 komuttan 5 tanesi yer almaktadır.

5.1. Distance Komutu
Bu komut iki nokta arasındaki mesafeyi ve açıyı ölçmek için kullanılır.
Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : Dist
Kısa komut : Di
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / Distance
Araç Çubuğu :  (inquiry araç çubuğu)
Bu Komut Verildiğinde:
Specify first point :  (Ölçüme esas birinci nokta girilir) Enter
Specify second point :  (Ölçüme esas İkinci nokta girilir) Enter
Komutun Çıktısı:
Distance = 536.8910, Angle in XY Plane = 356, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 535.8535,  Delta Y = -33.3609,   Delta Z = 0.0000

Distance : İki nokta arasındaki mesafe
Angle in XY Plane : Noktalar arasındaki sanal çizginin X ekseni ile yaptığı açı
Angle from XY Plane : Noktalar arasındaki sanal çizginin XY ekseni ile yaptığı açı
Delta X : Noktalar arasındaki sanal çizginin X eksenindeki izdüşümünün uzunluğu
Delta Y : Noktalar arasındaki sanal çizginin Y eksenindeki izdüşümünün uzunluğu
Delta Z : Noktalar arasındaki sanal çizginin Z eksenindeki izdüşümünün uzunluğu

10-Sorgulama Komutları
5.2. Area Komutu
Bu komut Bir yada birdan fazla kapalı geometrilerin alanlarını ve çevre uzunluklarını ölçmek için kullanılır.

Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : Area
Kısa komut : AA
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / Area
Araç Çubuğu :  (inquiry araç çubuğu)
Bu Komut Verildiğinde:
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: (Ölçüme esas birinci nokta girilir) Enter
Specify next corner point or press ENTER for total: (Ölçüme esas İkinci nokta girilir) Enter
Specify next corner point or press ENTER for total: (Ölçüme esas Üçüncü girilir) Enter
Specify next corner point or press ENTER for total: (Ölçüme esas Dördüncü nokta girilir) Enter
Specify next corner point or press ENTER for total: Enter
Komutun Çıktısı:
Area = 7500.0000, Perimeter = 400.0000 (Area:Alan Perimeter: Çevre)
Komutun Alt Parametreleri:
Object : Alanı hesaplanacak cisimde nokta seçmek yerine obje seçmek için kullanılır
Add : Alanı hesaplanacak İkinci obje eklenir
Subtract: Hesaplanacak Alandan İstenmeyen kısım çıkarılır
Komutun kullanımı ile ilgili Örnek Uygulama:

Yandaki iki dikdörtgen arasında kalan alanı hesaplayınız
AREA (Enter)
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: A (Enter)
Specify first corner point or [Object/Subtract]: O (Enter)
(ADD mode) Select objects: Dıştaki dikdörtgen işaretlenir (Enter)
Area = 7500.0000, Perimeter = 400.0000 (Dıştaki dikdörtgenin alanı ve çevresi)
Total area = 7500.0000
(ADD mode) Select objects: (Enter)
Specify first corner point or [Object/Subtract]: S (Enter)
Specify first corner point or [Object/Add]: O (Enter)
(SUBTRACT mode) Select objects: İçteki dikdörtgen işaretlenir (Enter)

Area = 1250.0000, Perimeter = 150.0000 (İçteki dikdörtgenin alanı ve çevresi)
Total area = 6250.0000 (Aradaki alan)

 63



10-Sorgulama Komutları
5.3. Massprop Komutu
Bu komut üç boyutlu Bir objenin Kütle, hakim, ağırlık merkezi ve atalet moment gibi değerlerini hesaplamda kullanılır.

Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : Massprop
Kısa komut :
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / Region/Mass Properties
Araç Çubuğu :  (inquiry araç çubuğu)

Bu Komut Verildiğinde:
Select objects:  (üç boyutlu obje seçilir) 1 found
Select objects: (Enter)

Komutun Çıktısı:
---------------- SOLIDS ----------------
Mass: 201355.7496 (Kütle)
Volume: 201355.7496 (Değer)
Bounding box: X: 631.8188 -- 712.2199 (Ayrıt Ölçüleri)

Y: 437.2766 -- 487.3644
Z: 0.0000 -- 50.0000

Centroid: X: 672.0194 (Ağırlık Merkezi)
Y: 462.3205
Z: 25.0000

Moments of inertia: X: 43247720214.5051 (Moment değeri)
Y: 91210545803.1338
Z: 1.3412E+11

Products of inertia: XY: 62558882897.0654
YZ: 2327272269.8905
ZX: 3382874159.4427

Radii of gyration: X: 463.4465
Y: 673.0394
Z: 816.1483

Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
I: 84045704.0642 along [1.0000 0.0000 0.0000]
J: 150418386.7645 along [0.0000 1.0000 0.0000]
K: 150565861.8407 along [0.0000 0.0000 1.0000]

10-Sorgulama Komutları
5.4. List Komutu
Bu komut iki yada üç boyutlu objelerin katman başlangıç ve bitiş koordinatları ve eksenler üzerindeki izdüşüm değerlerinin listelenmesi için kullanılır.

Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : List
Kısa komut : Li
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / List
Araç Çubuğu :  (inquiry araç çubuğu)
Bu Komut Verildiğinde:
Select objects:  (üç boyutlu obje seçilir) 1 found
Select objects: (Enter)
Komutun Çıktısı:
LWPOLYLINE Layer: "0"

Space: Model space
Handle = e5
Closed
Constant width 0.0000

area 143587.3296
perimeter 1686.0743

at point X= 401.5985  Y= 679.7852  Z=   0.0000
at point X=1007.7535  Y= 679.7852  Z=   0.0000
at point X=1007.7535  Y= 442.9030  Z=   0.0000
at point X= 401.5985  Y= 442.9030  Z=   0.0000

5.5. Idpoint Komutu
Bu komut seçilen noktanın xyz koordinatlarındaki konumunu bulmada kullanılır.
Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : id
Kısa komut : id
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / Id Point
Araç Çubuğu :  (inquiry araç çubuğu)

Bu Komut Verildiğinde:
Specify point:  Nokta işaretlenir

Komutun Çıktısı:
X = 1261.5704     Y = 391.1893     Z = 0.0000

10-Sorgulama Komutları

5.6. Time Komutu
Bu komut çalışlan dosyası ile ilgili zaman bilgilerinin görüntülenmesinde kullanılır.

Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : Time
Kısa komut :
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / Time
Araç Çubuğu :

Komutun Çıktısı:
Current time: 16 Ağustos 2007 Perşembe 23:04:01:718
Times for this drawing:

reated: 16 Ağustos 2007 Perşembe 22:50:55:421
Last updated: 16 Ağustos 2007 Perşembe 22:50:55:421
Total editing time: 0 days 00:13:06:297
Elapsed timer (on): 0 days 00:13:06:297
Next automatic save in: <no modifications yet>
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10-Sorgulama Komutları
5.7. Status Komutu
Bu komut çalışlan dosyası ve bilgisayarın şuanki durumu ile ilgilibilgilerinin görüntülenmesinde kullanılır.

Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : Status
Kısa komut :
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / Status
Araç Çubuğu :

Komutun Çıktısı:
Model space limits are X:    0.0000   Y:    0.0000  (Off)

X:  420.0000   Y:  297.0000
Model space uses X:  401.5985   Y:  442.9030

X: 1007.7535   Y:  679.7852 **Over
Display shows X:    0.0000   Y:    0.0000

X: 2282.6827   Y:  965.8789
Insertion base is X:    0.0000   Y:    0.0000   Z:    0.0000
Snap resolution is X:   10.0000   Y:   10.0000
Grid spacing is X:   10.0000   Y:   10.0000

Current space: Model space
Current layout: Model
Current layer: "0"
Current color: BYLAYER -- 7 (white)
Current linetype: BYLAYER -- "Continuous"
Current lineweight: BYLAYER
Current elevation: 0.0000  thickness:    0.0000
Fill on  Grid off  Ortho off Qtext off  Snap off  Tablet off
Object snap modes: Center, Endpoint, Intersection, Extension
Free dwg disk (C:) space: 2848.0 MBytes
Free temp disk (C:) space:2848.0 MBytes
Free physical memory: 366.0 Mbytes (out of 766.7M).
Free swap file space: 2021.3 Mbytes (out of 2453.6M).

10-Sorgulama Komutları
5.8. Setvar Komutu
Bu komut çalışlan dosyasında bulunan değişkenlerin listelenmesinde kullanılır.

Komutun Kullanımı:
Komut Satırı : Setvar
Kısa komut : Set
Menü : Tools Menüsü / Inquiry / Set Variable
Araç Çubuğu :

Komutun Çıktısı:
ACADLSPASDOC 0
ACADPREFIX "C:\Documents and Settings\a\Application
Data\Autodesk\AutoCA..." (read only)
ACADVER "16.2s (LMS Tech)"                   (read only)
ACISOUTVER 70
AFLAGS 16
ANGBASE 0
ANGDIR 0
APBOX 0
APERTURE 10
AREA 143587.3296                          (read only)
ATTDIA 0
ATTMODE 1
ATTREQ 1
AUDITCTL 0
AUNITS 0
AUPREC 0
AUTOSNAP 63
BACKGROUNDPLOT    2
BACKZ 0.0000                               (read only)
BACTIONCOLOR "7"
BDEPENDENCYHIGHLIGHT1
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HAZIRLAYAN: ÜMİT NAS

1.Cad Programına Giriş
• Bilgisayar Destekli Tasarım, mühendislik ve üretim sürecindeki

ilk adımdır.
• Üretilecek parçanın bilgisayar ortamında modelleşmesidir.
• Bu anlamda SolidWorks yenilikçi, kullanımı kolay Windows için

hazırlanmış 3 boyutlu tasarım programıdır.
• SolidWorks, her türlü makine, tesis, ürün tasarımında

kullanıcıya Windows’un kolaylıklarını kullanarak hızlı tasarım
imkânı sağlar.

• SolidWorks parasolid prensibinde çalıştığı için kullanıcıya,
tasarımın her aşamasında müdahale şansı vererek modelin
boyutları, ölçüleri ve ayrıntılarının istenilen şekilde
değiştirilmesine olanak tanır, saniyelerle ölçülebilecek zaman
dilimlerinde teknik resimlerin ve montajların yapılmasını sağlar.

• SolidWorks “ Smart Mate ” (Akıllı Montaj) uygulamaları ile son
derece hızlı montaj yapılmasını sağlar. Bunun dışında sac
parçaların açılımını yaparak uzama miktarları hesaplanabilir.

• Ayrıca katı objeler kullanılarak kesme, yırtma veya
şekillendirme işlemleri yapılabilmektedir.
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Dosya Türleri

• Solid Works Aşağıdaki Dosya uzantılarında işlemler yapabilir
• – IGES
• – DXF
• – DWG
• – SAT(ACIS)
• – STL
• – STEP
• – VDA
• – VRML
• – Parasolid

Solidworks Programının üstünlükleri

• SolidWorks şu andaki CAD programları arasında kullanımı en
kolay olan programlardan biridir.

• Bünyesinde bulundurduğu hazır parçalar, üç boyutlu
modelden iki boyutlu çizime geçişteki kolaylığı, ayrıca
bünyesindeki ‘’Hole Wizard ‘’ ile metrik veya inch, havşalı veya
faturalı tüm delikleri oluşturarak montaj ve tasarımda hız
sağlar.

• Montajlar SolidWorks Animator yardımıyla
hareketlendirilebilir, bu hareketlere çarpma kontrolü

• (Collision Detection) yapılabilir ve böylece tasarlanmış
parçanın prototip maliyeti sıfıra indirilmiş olur.

• Tüm bu işlemler sonucu oluşturulan dosyaların büyüklükleri
diğer programlara nazaran çok daha az yer kaplamakta ve
açılış işlem zamanları çok kısa sürmektedir.

• Montajı oluşturan parçaların fazla sayıda olması bu özelliği
etkilemez.

• Tasarımlarda Photo Realistic özelliği ile gerçekçi görüntüler
oluşturulabilir ve animasyonlar yapılabilir.

• Tasarımlarda Photo Realistic özelliği ile gerçekçi görüntüler
oluşturulabilir ve animasyonlar yapılabilir.

• Bir çok programda bulunmayan bir özellik olan non-lineer
analiz yapmak yine Cosmos Works’ün üstün özelliklerinden
birisidir.

• Benzer bir şekilde tasarlanmış bir parçanın içerisindeki veya
dışarısındaki akış analizlerini yapmak da mümkündür.

• Sonuç olarak SolidWorks üç boyutlu tasarım ve imalat için
ideal bir çözümdür
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Bütün Üretim Aşamalarında Çözüm Metotları

• Mekanik dizayn çözümleri
• Yüzey modelleme (surface design) ve stil çözümleri
• Analiz ve simülasyon çözümleri

Solidworks Neler Yapar?

• Bilgisayar destekli tasarım programlarının önde gelenlerinden
biri olan Solidworks programı, kullanıcıya sunduğu rahatlık ve
tasarım kolaylığı sayesinde, günümüzde sık kullanılan
programlar arasına girmiştir.

• SolidWorks programı sayesinde üretilecek olan ürünün tüm
tasarımları hızlı ve güvenilir bir şekilde hazırlanabilir.

• Eğrisel yüzeylerdeki hassasiyeti ve yapılan parçaların seri bir
şekilde montajlanabilmesi programın üstün özelliklerinden
sadece birkaçıdır.

• SolidWorks ‘e bu üstün özellikleri katan bir diğer özellikse,
üzerine ek olarak kurulan yardımcı programlardır.

• Bu programların başında da Cosmosworks gelir.
• Cosmos Works programı yardımı ile tasarlanan bir ürünün her

türlü mukavemet, termal, burkulma, plastik şekil değiştirme
ve akış dinamiği analizleri yapılabilir.

• Ayrıca Motionworks programı ile tasarlanan sistemlerin
kinematik ve dinamik analizlerini yapmak mümkündür.

• Ek olarak SolidWorks programının kullanıcıya sunduğu diğer
bir kolaylıksa dişli, rulman, profil, pimler ve cıvatalardan
oluşan yaklaşık 22 milyon standart ürün kütüphanesine sahip
olmasıdır.
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• Üzerine kurulacak olanyardımcı programlar sayesinde
SolidWorks; kalıp imalatı, bilgisayar destekli imalat, bilgisayar
destekli mühendislik ve bunun gibi dallarda hızlı ve güvenilir
çözümleme yöntemi ile tercih edilir hale gelmiştir.

• Özellikle otomotiv yan sanayinde kullanılan SolidWorks
programı, aynı zamanda tasarlanan ürünlerin görsel şovlarla
tanıtılmasını da sağlayabilmektedir.

• Bu sebeple kullanıcı sayısı gittikçe artmakta ve imalat
sanayinde tercih edilen programların başında gelmektedir.

• SolidWorks mekanik tasarım otomasyonu yazılımı, öğrenmesi
kolay Windows grafik kullanıcı arayüzünden yararlanan, unsur
tabanlı bir parametrik katı modelleme tasarım aracıdır.

• Tasarım amacına ulaşmak için otomatik ya da kullanıcı tanımlı
ilişkileri kullanılırken, kısıtlamalarla ya da kısıtlamalar
olmadan, tam ilişkisel 3D katı modeller oluşturabilirsiniz

SKETCH (TASLAK) KOMUTLARI İLE 2 BOYUTLU ÇİZİM

• SolidWorks çizim programında modelleme 2 boyutlu
sketch’ler oluşturularak başlar. 3 boyutlu modeller oluşturmak
için önce sketch’lerin (2D ve 3D sketch) oluşturulması gerekir.
Yani 3 boyutlu modelleme ve yüzey modelleme sketch’lerin
üzerine inşa edilir

• Sketch komutlarına ulaşmak için sketch araç çubuğundan,
Sketch panelinden yada tools menüsü / Sketch entities
böümünden ulaşılabilir

• Sketch Araç çubuğu

Sketch Paneli

 71



• Tools menüsü / Sketch Entities

SKETCH KOMUTLARI

1-Sketch Komutu
Herhangi bir katı oluşturmak için sketch çizim düzlemlerini (Front
Plane, Top Plane ve Right Plane) ilk önce kullanmak
gerekmektedir. Eğik, dairesel yüzeylere sketch açılamaz. Sketch
var olan düzlem ya da yüzeylere açılabilir. Bunun için
FeatureManager design tree üzerinden uygun bir düzlem seçip
seçilmelidir. Genellikle Front Plane seçilmektedir. Teknik resimde
olduğu gibi nesnenin önden görünüşü ifade eden kısmın bu
düzlemde açılması Drawing kısmında kolaylık sağlayacaktır. Daha
sonra sketch komutuna ve hangi işlem yapılacaksa ilgili komutu
seçmek gerekir.

 72



2-Exit Sketch Komutu

Model üzerinde oluşturulan her unsur için ayrı ayrı sketch
açılmalı, her bir unsuru çizdikten sonra yeni bir işleme başlamak
için veya işlemi sonlandırmak için Exit sketch’den çıkmak gerekir

3-Point Komutu

Çizimlere nokta eklemek için kullanılan bir komuttur. Teknik
resimde nesne çizmek için kullanılan en küçük obje noktadır.
Komuta girildiğinde işaretçi bu şekli alır. İşaretçi ile nokta
yerleştirilecek konuma tıklanır. Esc veya Point Özellik Yöneticisi
üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.

4-Line Komutu
Seçilen çizim düzlemine 2 boyutlu taslak düz çizgi (doğru) çizer.

Komuta girildiğinde işaretçi bu şekli alır. İşaretçi ile koordinat
eksenine göre yatay ve dikey doğrular çizilebildiği gibi açı yapan
doğrular da çizilebilir Esc veya Line Özellik Yöneticisi üzerindeki
OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır. Ayrıca fare sağ tuşundan
Select üzerine tıklayarak ta komuttan çıkılabilir.

Dikey doğru çizilirken işaretleyicinin altında (Vertical) işareti,
yatay doğru çizilirken işaretleyicinin altında (Horizontal)
işareti görüntülenir.
Seçili doğrunun uç noktalarındaki kareleri farenin sol tuşu
yardımıyla sürüklenerek boyu uzatılabilir veya kısaltılabilir
Doğruyu sürükleyerek başka yere taşınabilir.
Doğruya yatay veya dikey özellik verilmemişse, bir
noktasından sürüklenerek açı verilebilir.
Doğruyla ilgili tüm değişiklikler özellik yöneticisinden

değiştirilebilir.
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Özellik Yöneticisi

• Taslak ölçüyü gerçek değerine getirmek için ölçü yazısı
üzerine çift tıklanır. Modify isimli diyalog kutusu görüntülenir.
Burada mevcut ölçü silinerek gerçek ölçü yazılır, OK tuşuna
tıklanır Diğer doğruların boyutlarını değiştirmek içinde aynı yol
takip edilir. Böylelikle gerçek çizim tamamlanır.

• Ayrıca doğru üzerine tıkladığımızda özellik yöneticisinde doğru
uzunluğu gerçek değeri girilerek de aynı işlem yapılabilir.
Fakat, burada Angle (açı) değeri değiştirilemez.

• İstenilen ölçülendirmeler yapıldıktan sonra (OK) tıklanır.
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• Merkez çizgisi çizmek için kullanılan bir komuttur. Line komutu
ile aynı özellikleri taşır. Komuta girilerek doğrudan çizilebilir Ya
da merkez çizgisine dönüştürülmek istenen line özelliği taşıyan
obje üzerine fare sol tuşu ile tıklandığında Line Özellik
Yöneticisi çıkar. Burada For construction işaretli konuma
getirilir. Bir diğer yol da, çizim obje üzerinde fare sağ tuşa
tıklandığında menü üzerindeki construction Geometry
simgesine tıklanır. Esc veya Line Özellik Yöneticisi üzerindeki
OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır. Ayrıca fare sağ
tuşundan Select üzerine tıklayarak ta komuttan çıkılabilir.

Çizilen Merkez çizgileri;
Sketch Mirror (Simetri Alma) komutunda simetri alma,
Revolve (döndürerek delme ve katı oluşturma) komutunda

döndürme ekseni,
Konstrüksiyon çizgisi, olarak kullanılabilir. Çizgilerin
düzenlenmesi Line komutundaki özellik yöneticisinden yapılır.

5-SMART DIMENSIONS

• Taslak çizimi, gerçek ölçüsüne getirmek için ölçülendirme
yapan komuttur. Komuta çizim alanında fare sağ tuşa
basılarakta girilebilir. Sketch kelime manasıyla taslak demektir.
Dolayısı ile Solidworks’de çizgileri ilk oluşturma sırasında ölçü
verme zorunluluğu yoktur. Sketch’i oluşturduktan sonra
kolayca yatay ve dikey özellikleri verilip ölçüler girilebilir. Buna
Parametrik Tasarım özelliği denir.

• Rastgele yerleştirilen noktalar herhangi bir referans noktasına
göre konumlandırabilir veya ölçülendirilebilir
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• Point komutu için ölçülendirme örneği

6- CORNER RECTANGLE

• Çapraz Köşelere göre Dikdörtgen çiziminde kullanılan
komuttur. Kenarları yatay ve dikey olan dikdörtgen çizilebilir.
Dikdörtgenin çapraz köşeleri tıklanarak çizilir. Esc veya
Rectangle Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak
komuttan çıkılır.

• Taslak dikdörtgen çizildikten sonra gerekli düzenlemeler
bağımsız doğrulardan oluşan kenarlar üzerinde yapılır. Her bir
seçilen kenarın Line Özellik Yöneticisi üzerindeki gerçek
uzunluğu yazılır. OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.

• Dikdörtgenin kenarı seçilerek, fare sol tuşuna basılı hareket
ettirilirse kenar taşınır. Kenarla birlikte diğer dik kenarların
boyu uzar veya kısalır.

• Dikdörtgenin seçilmiş kenarının uçlarında küçük kare kutular
sürüklenerek dikdörtgenin boyutları değişir.

7- CENTER RECTANGLE

Dikdörtgenin ağırlık merkezi ve bir köşesi tıklanarak, kenarları
yatay ve dikey olan dikdörtgen çizen bir komuttur. Esc veya
Rectangle Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak
komuttan çıkılır.
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8- POINT CORNER RECTANGLE

Dikdörtgenin 3 köşe noktasına tıklanarak dikdörtgen çizen bir
komuttur. Esc veya Rectangle Özellik Yöneticisi üzerindeki OK
butonuna tıklanarak komuttan çıkılır. Bu komutta 2 köşe
noktasıyla dikdörtgenin 1 kenarı oluşturulur. Sonra 3. köşe
noktası bu kenara göre genişlik verilerek dikdörtgen tamamlanır.

9- POINT CENTER RECTANGLE

Dikdörtgenin ağırlık merkezi, bir kenarının köşe ve orta
noktalarına tıklanarak dikdörtgen çizen bir komuttur. Esc veya
Rectangle Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak
komuttan çıkılır.

10- PARALLELOGRAM

Açılı dikdörtgen (paralelkenar) çizmek için kullanılan bir
komuttur. İlk olarak paralelkenarın kenarlardan biri oluşturulur
sonra diğer köşeyi oluşturmak için istenilen tarafa karşı kenara
kadar sürüklenip tıklanır Esc veya Rectangle Özellik Yöneticisi
üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.
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11- POLYGON

Kenar sayısı eşit çokgen çizen bir komuttur. Kenar sayısı 3 ile 40
arasında olmalıdır. Bunların dışında bir değer girildiğinde uyarı
mesajı vermektedir. Ayrıca çokgenlerin çemberin içine veya dış
kısmına teğet geçerek çizilmesi de Polygon özellik yöneticisinde
Parameters kısmında önceden girilir. Esc veya Polygon Özellik
Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.
Ayrıca fare sağ tuşundan Select üzerine tıklayarak ta komuttan
çıkılabilir.

• Civata ve somun çizimleri anahtar ağzı değerine göre
çizileceğinden Inscribed Circle’e göre çizim tercih edilir. Belirli
bir çember ölçüsü içine sığılması istenen bir çokgen
istendiğinde Circumscribed Circle’e göre çizim tercih
edilmelidir.
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12- CIRCLE

• Merkezi ve yarıçapı bilinen çember çizmek için kullanılan bir
komuttur. İlk olarak merkez noktası çizim alanı içine, sonra
çember yarıçapı fare sol tuşu basılıyken sürüklenerek istenilen
yerde serbest bırakılarak tamamlanır. Esc veya Circle Özellik
Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.
Ayrıca fare sağ tuşundan Select üzerine tıklayarak ta komuttan
çıkılabilir.

• Seçilen çemberin merkezinde oluşan küçük kare, fare sol tuş
basılı iken sürüklenirse çember başka bir yere taşınabilir.

• Seçilen çemberin kenarı, fare sol tuş basılı iken sürüklenerek
merkeze yaklaştırılırsa çember çapı küçülür, merkezden
uzaklaştırılırsa çember çapı büyür.

13-PERIMETER CIRCLE

Üç noktadan geçen çember çizmek için kullanılır. Üç nokta
kullanıcı tarafından fare sol tuşu ile tıklanarak çember çizilir. Esc
veya Circle Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak
komuttan çıkılır. Ayrıca fare sağ tuşundan Select üzerine
tıklayarak ta komuttan çıkılabilir.

14-CENTERPOINT ARC

Merkezi, başlangıç noktası ve bitiş noktası belli yay çizmek için
kullanılan bir komuttur. İlk olarak merkez noktası çizim alanı içine,
sonra başlangıç noktası ve fare sol tuşu basılarak bitiş noktası
tıklanır. Esc veya Centerpoint Arc Özellik Yöneticisi üzerindeki OK
butonuna tıklanarak komuttan çıkılır. Ayrıca fare sağ tuşundan
Select üzerine tıklayarak ta komuttan çıkılabilir.
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•

• Seçilen yayın merkezinde oluşan küçük kare, fare sol tuş basılı
iken sürüklenirse yay başka bir yere taşınabilir.

• Seçilen yayın kenarı, fare sol tuş basılı iken sürüklenerek yayın
uzunluğu küçültülür veya büyültülür.

• Centerpoint Arc Özellik Yöneticisi üzerindeki parametrelerde
düzenleme yapılarak yay da istenilen ayarlamalar yapılabilir.

15-TANGENT ARC

Yay, elips, doğru, köşe vb. gibi bir objeye, başlangıç ve bitiş
noktasına göre saat yönü tersi teğet bir yay çizmek için kullanılan
komuttur. Esc veya Tangent Arc Özellik Yöneticisi üzerindeki OK
butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.
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16- POINT ARC

Üç noktadan geçen yay çizmek için kullanılan bir komuttur. İlk
nokta başlangıç, ikinci nokta bitiş, üçüncü nokta ara nokta olarak
seçilerek tamamlanır. Esc veya 3 Point Arc Özellik Yöneticisi
üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır. Ayrıca fare
sağ tuşundan Select üzerine tıklayarak ta komuttan çıkılabilir.

17- SPLINE

Birbirine bağlı serbest eğri çizgisi çizmek için kullanılan tek bir
nesneden oluşan bir komuttur. İlk tanımlanan nokta sonrasında
diğer noktalar tanımlanır. En az üç nokta tanımlanmalıdır.
Noktalar tanımlandıktan sonra Spline Özellik Yöneticisinden
noktaların konumları değiştirilebilir. Esc veya Spline Özellik
Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.

• Spline’ın geçtiği noktalarda tutamak dediğimiz küçük kareleri sürüklediğimizde
Spline‘ın şekli değiştirilebilir.

• Spline seçili iken fare sağ tuşu ile tutulan herhangi bir tutamak Delete komutuyla
silinebilir.

• Spline seçili iken fare sağ tuşa tıklandığında belirtilen eğriyi düzenlemek için
seçenekler çıkar. Bu düzenleme komutlarına Spline Tools Araç çubuğu aktif hale
getirilerekte girilebilir.
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18-ELLIPSE

Elips çizmek için kullanılan bir komuttur. Dairesel bir yüzey, izdüşüm
düzlemlerinden birine eğik tutulup izdüşümleri çizilirse meydana
gelen şekle elips denir. İlk olarak elips için merkez noktası, sonra
büyük yarıçap ve küçük yarıçap tanımlanır. Bu işlemde, büyük çap ve
küçük çapların sırası önemli değildir. Esc veya Ellipse Özellik
Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.

 Seçilen Elips merkezinde
oluşan küçük kare, fare sol
tuş basılı iken sürüklenirse
farklı şekillere getirilebilir..
Seçilen Elips kenarı, fare sol
tuş basılı iken sürüklenerek
taşınabilir yada Ellipse
Özellik Yöneticisinden
Ellipse’nin biçimi ve
koordinatları değiştirilebilir.

19-PARTIAL ELLIPSE
Parça elips (eliptik yay) çizmek için kullanılan bir komuttur. İlk

olarak merkez noktası, sonra büyük yarıçap, daha sonra yayın
başlangıç ve bitiş noktaları tanımlanır. Centerpoint Arc’ın çizimine
benzerdir. Esc veya Ellipse Özellik Yöneticisi üzerindeki OK
butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.

20-PARABOLA
Parabol eğrisi çizmek için kullanılan bir komuttur. Bir koni yan

ayrıtlarına paralel kesildiği zaman meydana gelen şekle parabol
denir. İlk tanımlanan nokta merkez noktası, sonraki nokta merkez
noktasıyla aynı hizada bulunan tepe noktasıdır. Diğer noktalardan
iki tanesi ise eğrinin geçeceği noktalardır. Esc veya Parabola
Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan
çıkılır.

21-SKETCH TEXT
Yazı yazmak için kullanılan bir komuttur. Esc veya Sketch Text

Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan
çıkılır.

Curves kısmına yazının hangi kenar veya eğriye hiza alarak
yazılacağı seçilir.
Curves seçili iken, Sketch Text Özellik Yöneticisi üzerindeki
Text kutusuna yazı yazılır (Şekil 2.60).
Sonra yazının yeri belirlenir, kenara göre yazının düz, tersten
yazımı ile ilgili düzenlemeler yapılır. Font tuşu ise yazının font
özelliklerinin değiştirildiği kısımdır (Şekil 2.61).
Extruded Boss/Base kullanarak yükseklik verilmiş katı yazı,
Extruded Cut kullanarak derinlik verilmiş bir yazı yazılabilir.
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22-SKETCH FILLET

2 Boyutlu taslak objelerin köşelerine, açık veya kapalı durumda otomatik
olarak teğet yay çizen bir komuttur. Ctrl tuşuna basılarak her iki obje seçilir.
Fillet komutuna girdikten sonra, Sketch Fillet Özellik Yöneticisinden Fillet
Parameters köşe yayının ölçüsü girilir. OK butonuna tıklanır. “Keep constrained
corners” işaretlenirse, ölçülendirilmiş olan objenin ölçüsü değişmez ve köşe
noktası muhafaza edilir. Undo düğmesine basılırsa yapılan işlem geri alınır. Esc
veya Sketch Fillet Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak
komuttan çıkılır.

23-SKETCH CHAMFER

• 2 Boyutlu taslak objelerin köşelerine pah kırmak için
kullanılan bir komuttur. Pah kırılırken Angle-Distance (Açı-
Mesafe) veya Distance-Distance (Mesafe-Mesafe)
seçeneklerinden biri uygulanır Esc veya Sketch Chamfer
Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan
çıkılır.

• Ctrl tuşuna basılarak her iki obje seçilir. Chamfer komutuna
girdikten sonra, Sketch Chamfer Özellik Yöneticisinden
Chamfer Parameters Angle-Distance (Açı-Mesafe) ölçüsü girilir.
Equal distance seçilirse her iki pah mesafesi aynı olur Daha
sonra OK butonuna tıklanır.

• Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak
komuttan çıkılır.

24-OFFSET ENTITIES
• Çizilen nesnelerin belli bir mesafe aralığında içeri veya dışarı kopyalanmasıdır. Bu

butonu tıklandığında çıkan pencereye kopyalama aralık mesafesi girilmelidir Esc
veya Offset Entities Özellik Yöneticisi üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan
çıkılır.
Reverse: Çizilen nesnenin içeri veya dışarı kopyalamamız arasında seçim yaptırır.
Bi-directional seçilirse aynı anda hem içeri hem de dışarı kopyalama yapar.

• Select Chain seçilirse nesne üzerinde herhangi bir yeri tıkladığımızda hepsini bir
bütün olarak tanır. Eğer seçilmez ise sadece nesne üzerinde seçtiğimiz yeri
kopyalama yapar.
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25- MIRROR ENTITIES
• Nesnelerin belli bir eksen çizgisine göre simetriğinin alınmasını sağlayan bir

komuttur. Simetrik parçaların çiziminde büyük kolaylık sağlamaktadır.
• Simetri alınacak objenin Centerline çizgisi çizilir. Obje ve Centerline çizgisi Ctrl

tuşu ile seçilir. Mirror komutuna girilerek objenin simetrisi alınır

26- DYNAMIC MIRROR ENTITIES

• Önceden çizilmiş eksen çizgisini esas alarak çizim sırasında dinamik olarak
simerisini alır.

27-TRIM ENTITIES

• Birbirini kesen iki objenin dışarıda kalan kısımlarının budanması veya objenin
kendisini silmek için kullanılan bir komuttur. Yalnız ellips, arc ve line tek bir
kerede silinebilir. Trim komutunda iken silinecek obje parçası renk değiştirir. Bu
obje parçasının üzerine tıklandığında obje veya obje parçası silinir.

Trim Çeşitleri

a) Power Trim : Fare sağ tuşuna basılı tutarak izleyeceği yol
boyunca objeleri budar.

b) Corner : Seçilecek kenarların oluşturduğu köşeleri
budar.

c) Trim Away Inside : İç Budama Önce Budamaya Sınır teşkil
edecek çizgiler seçilir daha sonra budanacak objeler pencere
içine alınır
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d) Trim Away Outside : Dış Budama Önce Budamaya Sınır
teşkil edecek çizgiler seçilir daha sonra budanacak objeler
pencere içine alınır

e) Trim to Closest : Klasik Budama Budanacak nesneler
tıklanır.

28- EXTENT ENTITIES
Doğrultusu yönünde bir nesne bulunan bir objeyi nesneye kadar

uzatabilmek için kullanılan bir komuttur. Extend komutunda iken
uzatılacak obje renk değiştirir. Bu objenin nesne yönü üzerine
tıklandığında obje nesneye çarpana kadar uzar  Esc ile komuttan
çıkılır.

29-JOG LINE
2 Boyutlu objelere kanal açmak için kullanılan bir komuttur.

Kanal çizgileri objelere paralel veya dik olur. Doğru üzerindeki
kanalın başlayacağı yere tıklanır. Genişlik ve derinlik verilecek
şekilde tıklanan nokta taşınır ve tekrar tıklanarak kanal oluşturulur
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30-CONSTRUCTION GEOMETRY
Bir çizimi merkez çizgisine, merkez çizgisini ise sürekli kalın çizgiye dönüştürür. Bu

komut 2 Boyutlu çizimi 3 boyut katı modele dönüşürken dikkate alınmaz. Esc veya Line
Özellik Yöneticisi üzerindeki OPTIONS For construction kontrol kutusu seçilir OK
butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.

31-SPLIT CURVE
Çember, elips, veya spline nesnesini istenilen yerlerden bölmeye yarar. Obje

seçildikten sonra komuta girilir. Bölünmesi istenilen yerler tıklanır. Split point noktasını
seçip Delete ile silebiliriz.

32-MOVE ENTITIES
Move, seçilmiş objeleri taşımak için kullanılır. Esc veya Move Özellik Yöneticisi

üzerindeki OK butonuna tıklanarak komuttan çıkılır.
Komuta girildikten sonra taşınacak 2 boyutlu obje(ler) seçilir. Bu seçilen obje(ler)

renk değiştirir. Move Özellik Yöneticisinde Entities to Move altında seçilen obje
görüntülenir. Parameters altında taşımayı temel teşkil eden Start Point boşluğuna
tıklanır. İşaretleyicinin ucunda büyük nokta oluşur. Seçilmiş objenin taşımak istediğiniz
herhangi bir noktasına fare sol tuşu ile tıklanır. Tıklanan yerde kalın çizgili koordinat
sistemi oluşur. Seçilen objeler artık hareketli duruma gelir. İstenilen yere taşınarak, fare
sol tuşu tıklanarak taşıma işlemi bitirilir.

X/Y Taşıma yeri için objenin ‘x’ ve ‘y’ ekseni üzerindeki izdüşüm ilave değerleri verilir.

SKETCH RELATIONS (TASLAK İLİŞKİLERİ)
1- AUTOMATIC RELATIONS (Otomatik Bağıntılar)

Objelerdeki bağıntıları otomatik olarak yakalar Tool Menüsü Options pernceresinden
hangi noktaları otomatik yakalayacağı belirlenebilir.

Otomatik Bağıntılar ve İşaretleyicinin Aldığı Şekiller

 86



2- ADD RELATIONS (Geometrik Kısıtlamaların Bağıntıların
Atanması )

İki boyutlu resimler çizilirken çizgileri, çemberleri, yayları vb.
elemanları birbirine karşı veya tek başına kısıtlama getirmek için
kullanılır.
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KATI MODELLEME

TEMEL KATI KOMUTLARI İLE 3B ÇİZİM

• Temelde SolidWorks’de katı oluşturma iki boyutlu çizimlere
kalınlık vererek yapılır.

• Features ortamına, Features araç çubuğundan, Paletten yada
kayar menüden girilebilir.

• Araç Çubuğu
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Kayar Menü

Features Paleti

1- EXTRUDED BOSS/BASE
Temelde SolidWorks’de katı oluşturma iki boyutlu çizimlere

kalınlık vererek yapılır. 2 Boyutlu (2D) taslak çizimleri
kalınlaştırarak 3 Boyut (3B) katı model haline getiren bir komuttur

 90



EXTRUDE ÖZELLİK YÖNETİCİSİ

Reverse Direction: Kalınlaştırma yönünü değiştirir.

End Condition: Kalınlaştırma durumunu seçer. Bu durumlar; Blind, Through All,
Up To Vertex, Up To Surface, Offset From Surface, Up To Body, Mid Plane’dir.

Blind (Sonlu): Sadece Depth (derinlik) mesafesi kadar kalınlık verir.

Through All (Boydan Boya): Kalınlaştırmayı seçilen doğrultuda parça boyunca
yapar.

Up To Vertex(Köşeye Kadar): Kalınlaştırma nesnede işaretlenen bir köşeye
yada noktaya kadar yapılır.

Up To Surface (Yüzeye Kadar): Kalınlaştırma nesnede seçilen bir
yüzeye/düzleme kadar yapılır.

Offset From Surface: Kalınlaştırma nesnede seçilen bir yüzeye/düzleme
Offset Distance (Ofset mesafesi) verilerek yapılır. Reverse Offset seçeneği ile
seçilen düzlemden hangi yöne doğru offset yapılacağı belirlenir.

Mid Plane: Kalınlaştırma taslak 2 boyutlu objenin her iki tarafına eşit Depth
(Derinlik) mesafesi verilerek yapılır.

Direction 2: Gerekiyorsa ikinci yön seçilerek taslak obje verilen ölçü kadar
diğer tarafa kalınlaştırılır.

Draft On/Off: Kalınlaştırmaya içe veya dışa doğru eğim verir. Draft outward
kontrol kutusu işaretlenirse dışa doğru eğim verir.

Thin Feature: 2 Boyutlu (2D) taslak çizim profili dış veya iç tarafı
doğrultusunda verilen thickness (et kalınlığı) kadar kalınlaştırır ve profil içini
boşaltır.

2- EXTRUDED CUT

3 Boyut (3B) katı modelin seçilen yüzeyinde çeşitli şekillerde
katı unsurları çıkarmak için kullanılan bir komuttur. Cut-Extrude
Özellik Yöneticisi ile Extrude Özellik Yöneticisinin tüm işlevleri
aynıdır.

Flip side to cut: İşaretli durumda sonradan kalınlaştırılmış obje
kalır, ana obje silinir.

3- REVOLVED BOSS/BASE

2 Boyutlu (2D) taslak objeyi bir eksen çizgisi etrafında
döndürerek 3 Boyutlu (3B) katı model haline getiren bir
komuttur. Komutu aktif hale getirmek için, 2 boyutlu taslak obje
ve bir eksen seçilmesi gerekir ve taslak obje eksen çizgisi
çevresinde verilen açı değerinde döndürülerek katı oluşturulur.
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REVOLVED ÖZELLİK YÖNETİCİSİ
Angle: 2 Boyutlu (2D) taslak objeyi bir eksen çizgisi etrafında açılı döndürür
Thin Feature: İşaretli durumda, 2 Boyutlu (2D) taslak çizim profili dış veya iç tarafı

doğrultusunda verilen thickness (et kalınlığı) kadar kalınlaştırır ve profil içini boşaltır.

4- REVOLVED CUT
Döndürerek oluşan 3 Boyutlu (3B) katı model üzerinden, yine

döndürerek belli bir açıyla katı model çıkartmak için kullanılan bir
komuttur.

Komutu aktif hale getirmek için, 2 boyutlu taslak obje ve bir
eksen seçilmesi gerekir ve taslak obje eksen çizgisi çevresinde
verilen açı değerinde döndürülerek katıdan taslak obje çıkartılır.

Cut-Revolve Özellik Yöneticisi:
Angle: Katı model üzerine çizilen taslağın bir eksen çizgisi

etrafında ne kadarlık açıda çıkartıcağının açısıdır. Girilen açı bir
yönde veya iki yöne doğru verilebilir.

Thin Feature: İşaretli durumda, 2 Boyutlu (2D) taslak çizim profili
dış veya iç tarafı doğrultusunda verilen thickness (et kalınlığı)
kadar kalınlaştırır ve profil içini boşaltır.
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5-LOFT
Birden fazla farklı düzlemlerde tanımlanan farklı kesitlerden gecen katılar

eklemek için kullanılan bir komuttur.

6-LOFTED CUT
Birden fazla farklı düzlemlerde tanımlanan farklı kesitlerden gecen katılar

çıkarmak için kullanılan bir komuttur.

7-SWEEP
Farklı düzlemlerdeki taslak çizim ve yüzey profillerinin bir yol boyunca

süpürülmesiyle katı ekleme işlemi oluşturmak için kullanılan bir komuttur.
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8-SWEPT CUT
Farklı düzlemlerdeki taslak çizim ve yüzey profillerinin bir yol boyunca

süpürülmesiyle katı çıkarma işlemi oluşturmak için kullanılan bir komuttur.

TEMEL KATI DÜZENLEME KOMUTLARI
1-FİLLET KOMUTU

Katı model üzerindeki kenar ve köşeleri içe veya dışa doğru yuvarlatmak için kullanılan
bir komuttur.

Büyük yuvarlatmalar, küçük yuvarlatmalardan önce yapılmalı, ayrıca mümkün
olduğunca aynı yuvarlatma yarıçapı kullanılmalıdır.

2-CHAMFER  KOMUTU
Katı model üzerindeki kenar ve köşelere pah kırmak için kullanılan bir komuttur.
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3-RIB KOMUTU

Makine parçalarının, birbirine dik ya da herhangi bir açıdaki iki yüzey arasında,
dayanıklılığı artırmak için destek görevi yapan feder adı verilen elemanların
oluşturulmasında kullanılan bir komuttur.

Thickness (kalınlığı) seçenekleri; First Side sağa, Second Side sola ya da Both Sides
her iki yöne kalınlık vermek içindir.

Rib Thickness: Destek kalınlık değeri

Extrude Direction (Kalınlaştırma Yönü): Desteğin sketch düzlemine paralel mi
(Paralel to Sketch) yoksa dik mi (Normal to Sketch) olacağını belirler.
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4- DRAFT KOMUTU

Katı model üzerindeki yüzeylere, referans kabul edilen bir yüzeye göre açı girilerek
eğim vermek için kullanılan bir komuttur.

Draft Özellik Yöneticisinde, Type of Draft bölümünden;

Neutral Plane (Tarafsız Düzlem): Bu seçenekte ilk yüzey (Neutral Plane) olarak
seçilen kısım sabit kalır. Diğer seçilen (Faces to draft) yüzeyler verilen açı değerinde
şekillenir. Reverse direction butonuyla eğimin yönü değiştirilir. Face Propagation eğim
verilecek yüzeyleri seçme seçeneklerinden All Faces seçilirse Tarafsız düzleme komşu
tüm yüzeyler seçilmiş olur.
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5-SHELL KOMUTU

Parçaları kabuk şeklinde oluşturmaya yarar veya bir parçanın içini boşaltarak
duvar kalınlığı verme işlemidir.

Parameters:
İçi boşaltılacak yüzey seçilir. Parameters bölümünden et kalınlığı mesafesi

girilir. Eğer et kalınlığını dışa doğru vermek gerekirse Shell outward seçeneği
aktif hale getirilir. Açık kalacak yüzey üzerine tıklanır. Eğer farklı yüzeylere farklı
et kalınlığı verilecekse Multi-thickness settings kutucuğunu tıklayarak aktif hale
getiririz. Daha sonra farklı et kalınlığı verilecek yüzeyleri seçeriz ve işlemi
onaylarız.

6-WRAP KOMUTU
Düzlemsel yüzeylere çizilen taslak çizimleri, dairesel veya eğri yüzeylere iç/dış bükey

olarak sıvama işlemi yapan bir komuttur.
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7-DOME KOMUTU
Dairesel veya prizmatik yüzeylere kubbe şeklinde belli estetik yükseklikler yada

derinlikler veren bir komuttur. Silindirik yüzeylerde parabolik görüntü verir.

8-SCALE KOMUTU
Modelin geometrisini girilen ölçek değerinde küçültmek veya büyültmek için

kullanılan bir komuttur.
Insert / feathures / scale menüsünden ulaşılabilir

Scale Özellik Yöneticisinde, sabit kalacak olan noktanın
belirlendiği Scale about seçenekleri; Centroid: Ağırlık merkezi
sabit kalarak boyut küçültür/büyütür.

Origin: Koordinat sistemi 0, 0, 0 noktası sabit tutularak
boyutlandırır.

Coordinate System: Sayfa içine eklenmiş bir koordinat sistemi
varsa bu koordinat sistemi seçilerek işlem yapılır.

Uniform: Bu seçildiğinde X, Y, Z yönlerinde ortak sabit bir
değerle parça küçülür/büyür.
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9- DRAFT KOMUTU

Katı model üzerindeki yüzeylere, referans kabul edilen bir
yüzeye göre açı girilerek eğim vermek için kullanılan bir komuttur.

Draft Özellik Yöneticisinde, Type of Draft bölümünden;
Neutral Plane (Tarafsız Düzlem): Bu seçenekte ilk yüzey

(Neutral Plane) olarak seçilen kısım sabit kalır. Diğer seçilen (Faces
to draft) yüzeyler verilen açı değerinde şekillenir. Reverse
direction butonuyla eğimin yönü değiştirilir. Face Propagation
eğim verilecek yüzeyleri seçme seçeneklerinden All Faces seçilirse
Tarafsız düzleme komşu tüm yüzeyler seçilmiş olur.

 99



 100



M K M 1 0 3   T E K N İ K   R E S İ M - I Sayfa 1

a

NX UNIGRAPHICS

 101



NX

SIEMENS NX CAD DÖKÜMAN

2019

SAYFA 2

SIEMENS NX TANITIMI VE TARİHÇESİ

SIEMENS PLM SOFTWARE, Unigraphics adlı programın yeni ismidir. Siemens firması
tarafından satın alındıktan sonra, ismi NX diye değiştirilmiş olup, 2018 itibariyle en güncel
versiyonu NX 12.0’dır. Pratik tasarım yapma imkanları, gelişmiş parametrik tasarım motoru ile
mekanik tasarım programları arasında en kuvvetli programlardan birisidir.
Bilgisayar ekranında 3 boyutlu olarak modelleme, otomatik olarak teknik resim çıkarma, üzerinde
mühendislik analizleri yapma, kalıp tasarımı ve CNC tezgahlarda bu kalıbın imalatına kadar
bulunan bütün süreçleri destekler. Bu üretim aşamalarının her birinin tamamlanabilmesi için
gerekli en ileri düzeydeki araçları kullanıcıya en kolay ve pratik şekilde sunar. Yapılan bütün bu
çalışmalar birbirilerine parametrik olarak bağlıdır ve sadece tek bir dosyaya kaydedilir.

SIEMENS PLM  SOFTWARE tüm dünyada havacılık, otomotiv, savunma, makina, metal,
plastik, beyaz eşya ve kalıp sanayilerinde lider ürün konumundadır ve yıllık 100 milyon $'lık fazla
araştırma-geliştirme bütçesiyle bu konumunu korumakta iddialı bir üründür. Parça ve kalıp
tasarımındaki üstünlüğünü, 2001 senesinden bu yana dünya CAM pazarında %17.3’lik pazar payı
ile liderliği ele geçirerek perçinlemiştir. CAD tarafında 45, CAM tarafında ise 30 yıllık tecrübeye
sahip olan SIEMENS PLM  SOFTWARE firmasının dünyada 65.000 firmada 3 milyonun üzerinde
lisanslı kullanıcısı, Türkiye’de ise 1000’e yakın firmada yaklaşık 7500 lisanslı kullanıcısı
bulunmaktadır. 2004 senesinde, kendi sektöründe 1 milyar $'lık ciro sınırını geçen ilk firma
ünvanını almıştır.

SAYFA 2

PROGRAMA BAŞLAMA

YENİ DOSYA OLUŞTURMA

TEMPLATES
Yeni bir dosya oluşturma penceresi
kendi içerisinde önceden hazırlanmış şablonlar
yardımıyla uygulanacak işleme göre tüm
uygulamalar için önceden seçim yapılmasına
imkan tanımaktadır.

PREVİEW
Oluşturulacak olan sayfa şablonunun bir
ön görünümünün gösterildiği bölümdür.

PROPERTİES
Oluşturulacak olan yeni sayfanın isim ve
nereye konumlandırılacağının belirlendiği
bölümdür.

NEW FILE NAME
Name : Maksimum 124 adet karakterden
oluşturulacak yeni dosyanın isminin belirlendiği
kısımdır. Ancak bu karakterler arasında Türkçe
karakterlerin olmamasına özen gösterilmedir.

Folder : Oluşturulacak yeni dosyanın
konumunun tanımlandığı kısımdır.

PART THE REFERANCE
Oluşturulacak olan yeni dosyanın herhangi
başka bir dosyadan referans alınarak
tanımlanmasına imkan vermektedir.
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SAYFA 2

KULLANICI ARA YÜZÜ, MENÜ AYARLARI, GENEL BİLGİLER

Arayüz, Parça ve görev isimleri-Durum satırı-Grafik Çizim Ekranı-Selection Bar-Kaydırma Çubuğu-Resource Bar’ dan
oluşmaktadır.

SAYFA 2

PARAMETRİK EĞRİ ÇİZİMLERİ

2D çizimlerde kullanılan komutlar

SAYFA 2

KATI MODELLEME KOMUTLARI

Katı modellemeye ihtiyaç duyulan komutlar
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SAYFA 2

YÜZEY MODELLEME TEKNİKLERİ

Yüzey modellemede ihtiyaç duyulan komutlar

SAYFA 2

MONTAJ ÇALIŞMALARI

Montaj dosyalarında ihtiyaç duyulan komutlar

SAYFA 2

TEKNİK RESİM OLUŞTURMA

Teknik resimde ihtiyaç duyulan komutlar
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NX

SIEMENS NX CAM DÖKÜMAN

2019

SAYFA 2

NX içerisinde , aynı arayüzü kullanarak ve tasarımla tamamen ilişkisel olarak çalışılabilinen, kullanıcılara
interaktif olarak işleme, delik delme, tornalama ve tel erezyon gibi imalat işlemleri için takım yolları üreten
bölüm “ Manufacturing “ modülüdür.

Manufacturing uygulamaları NC programlarının yapılmasına, takım yolları türetilmesine, kaldırılan malzemenin
incelenmesine, tezgahın ve takımın operasyonlar sırasında yapacağı hareketlerin simule edilmesine, tezgaha
gönderilecek post çıktısının oluşturulmasına imkan vermektedir.

SAYFA 2

PROGRAMA BAŞLAMA

OPERASYON PENCERESİ

TEZGAH VE PARÇA KORDİNANT SİSTEMİ

İŞLEM AĞACI

KOMUTLAR ( İKONLAR )
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SAYFA 2

Ortak çalışan değerler
(Parent Grup)

Operasyonlar

Sağ tarafta yer alan resimde işlem ağacının genel yapısı
incelenebilir. Parça sıfırı, parça ve işleme bölgesi  “ Parent Grup “ olarak
tanımlanırlar çünkü bu tanımlalar yapılacak operasyonlar için ortak
olarak kullanılabilirler.

Her operasyon için defalarca parçayı Tanıtmak yerine
Workpiece seçeneği ile parça bir kere tanıtılır.Operasyonlar ise
tanımlanan geometrinin altına yaratılır.Böylelikle operasyon hangi
geometri üzerinde işlem yapacağını algılar ve tekrar tanımlama
yapılmasına gerek kalmaz.

İşlem Ağacı ( Operation Navigator )

Operasyon ağacı CAM uyglamaları gerçekleştirilirken yapılan her işlemin sıralandığı bölümdür. Takım
yolları türetilirken hem düzenli olarak çalışmayı hem de NX ‘ i daha işlevsel kullanmayı sağlayan seçenekleri
barındırmaktadır.

İşlem ağacı yapı olarak tanımlanan ortak değerleri (parça, takım vb), yapılan operasyonları bir düzen
içerisinde kullanıcıya sunmaktadır. İşlem ağacı içerisinde, görünüm istenilen önceliğe göre sıralanabilir, operasyonlar
kopyalanıp yapıştırılarak çoğaltılabilir, parametreler düzenlenebilir, operasyonla ilgili tüm parametrelere ulaşılabilinir.

İşlem ağacı içerisinde operasyonlar, programlar, işleme metotları, geometriler ve takımlar
görüntülenebilir.

SAYFA 2

İşlem Ağacı ( Operation Navigator )

İşlem ağacı içerisinde sadece yapılan operasyonları değil, operasyonlarda tanımlanan değerlerde sütunlar vasıtası ile incelenebilir.

Name: Bu kolon içerisinde operasyonlara ve yapılan tanımlamalara verilen isimler görüntülenir.Bununla beraber
operasyonların durumu ile alakalı olarak aşağıda yer alan sembollerde incelenebilir.

Complate :  Takım yolu oluşturulup, tezgaha gönderilecek post çıktısı da hazırlandığında meydana gelir

Repost :  Takım yolunun oluşturulduğunu ancak post çıktısının alınmadığını ifade eder

Regenerate :  Takım yolunun tekrar türetilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Tool : Operasyonda kullanılan takıma verilen isim bu kolonda görüntülenir.
Tool Number: Operasyonda kullanılan takım numarası görüntülenebilir
Time : Bu kolon altında girmiş olduğunuz hız ve takım yolu parametrelerine bağlı olarak işlemlerin toplam zamanlarını görmek mümkündür.
Lenght : Bu kolon altında girmiş olduğunuz parametrelere bağlı olarak işlemin olacağı toplam takım yolu uzunluğu görülür.
Feed: Tezgah için takıma verdiğimiz ilerleme hızı görüntülenebilir.
Speed:Tezgah için takıma verdiğimiz devir hızı görüntülenebilir.

SAYFA 2

Program Oluşturma ( Create Program )

“Insert” menüsü Operasyon,Program,Takım,Geometri ve Metot gibi nesneleri oluşturmak için kullanılır.

Yeni bir parçanın G-kodlarını oluştururken parçanın belli bölümlerini farklı programlar altında
oluşturmak operasyonların gruplandırılabilmesini sağlar. Operasyonlar farklı programlar altında gruplanması
kullanıcılara yarattıkları operasyonlarına erişmede kolaylık sağlar.

Aynı zamanda birden fazla operasyonu aynı anda post edip tek bir NC kod çıktısı olarak tezgaha
yollanması isteniyorsa bu operasyonlar tek bir program grubu altında olmalıdır.
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SAYFA 2

Takım Oluşturma ( Create Tool )

Operasyonlarda kullanılacak takımların yaratıldığı penceredir. Freze, torna, matkap ,rayba ve
baralama gibi çok çeşitli takımların yaratılabilmesiyle birlikte zengin bir takım kütüphanesi
içerir.

“ Type “ bölümünde yer alan işleme tiplerine göre takım çeşitleri de farklılık
göstermektedir.Örneğin işleme tipi olarak “ Turning “ seçilir ise tornada kullanılan takımlar
listelenmektedir

SAYFA 2

Takım Oluşturma ( Create Tool )

:Bu bölümde takımın parametreleri gösteren bir resim bulunmaktadır.Resim üzerinde görülen değerler dimension bölümünde tanımlanabilir.

5 Parametreli Takım
(D) Diameter : Takım çapı
(R1) Lower Radius : Takım Köşe Yarıçapı
(L) Length : Takım Boyu
(B) Taper Angle : Takım Açısı
(A)    Tip Angle : Takım Uç Açısı
(FL) Flute Length : Helis Boyu

Küre Takım 7 Parametreli Takım 10 Parametreli Takım

Bara Takımı “T” Takım Diş Takımı

SAYFA 2

Tutucu Oluşturma ( Create Holder )

Bu bölümde tutucu parametreleri gösteren bir resim
bulunmaktadır.Resim üzerinde görülen değerler Holder Steps bölümünde tanımlanabilir.

Tutucuyla ilgili istenilen parametrelerin tanımlandığı bölümdür.Bu
kısımda uygulanan “ Set “ mantığı sayesinde tutucu birkaç kademeden oluşturulabilir.

Bu bölümde yer ofset seçeneği takımın tutucuya
ne kadarlık bölümünün gireceğini belirlemektedir
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SAYFA 2

Geometri Oluşturma ( Create Geometry )

Geometri grubu içerisinde işlenecek geometri ve takımın parça üzerindeki oryantasyonunu
sağlayan seçenekleri barındırmaktadır.İşlenecek parça, kütük, bağlama aparatları, makine koordinat sisteminin
konumu ve güvenlik düzlemi gibi tanımlamalar buradan yapılabilir.

Bu bölümden yapılan ayarlamaları her bir operasyon içerisinden de yapmak mümkündür ancak bir
operasyon için yapılan ayarlamalar başka bir operasyonda geçerli olmayacaktır.Bu gibi durumların önüne geçebilmek
amacı ile “ Create Geometry “ komutu kullanılır.

Örneğin bu bölümde bir işleme bölgesi Mill_Area seçeneği kullanılarak yaratıldı sonrasında ise
operasyonlar location olarak Mill_Area‘nın altına yaratılır ise operasyonlar içersinde tekrardan işleme bölgesi seçmek
gerekmez.

Mill Orient (MCS)

Workpiece

Mill Area

Mill Boundaries

Mill Text

Mill Geometry

SAYFA 2

Makine Koordinant Sistemi Oluşturma ( Mill Orient )

Bu koordinat sistemi CAM modülün de kullanılan takım yollarının oluşturulmasında esas
alınan koordinat sistemidir.

* Bu bölümde ki “ Specify MCS “ komutu kullanılarak makine koordinat sistemi istenilen
yerde belirlenebilir ancak MCS ile ilgili unutulmayacak en önemli kural; programda
tanıtılan nokta ile tezgahtaki parça üzerinde tanımlanan noktanın aynı olması
gerekliliğidir.

* Makine koordinat sisteminin tanımlanmasında CAM programını
hazırlayan kullanıcı MCS’yi 1 numaralı resimdeki gibi konumlandırıp
takım yollarını oluşturulduğu düşünülürse ve tezgah operatörü de
kütüğün üst yüzeyinin tam ortasını tezgah sıfırı olarak kabul edecek
olursa  takım havada gezinerek işlem yapacaktır.herhangi bir kesme
olmayacaktır.

* Dolayısı ile MCS tanımlamasında dikkatli olmak gerekmektedir aksi
takdirde istenmeyen sonuçlar doğabilecektir.

* Ayrıca postunuzda ayarı yapıldığı taktirde Fixture Offset
değerini girerek postunuza G53,G54,G55,... Değerlerini
çıkartabilirsiniz.
* “0” değeri G53 olduğundan G54 için “1” girmeniz yeterli
olacaktır.

1

2

SAYFA 2

Parça ve Kütük Tanıtma  ( Workpiece )

* Create Geometry komutu içerisinde yer alan Workpiece ve Mill Geometry seçenekleri yan tarafta görülen
diyalog penceresini kullanmaktadır.Workpiece diyalog penceresi ; katı modelleri, yüzeyleri, eğrileri, veya yüzey
bölgelerinin seçilerek parça, kütük ve bağlama aparatlarının tanımlanmasına imkan sağlamaktadır.

Bu bölümde operasyonlarda tanımlanması gereken parça, kütük ve
bağlama aparatları tanımlanabilir

CHECK

BLANK

PART
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SAYFA 2

Bounding Body

NX 11 ile birlikte cam modülüne aktarılan bounding body seçeneği parçayı seçerek sıfıra sıfıra bir katı olarak kütük oluşturur offset te verilebilir ve
silindirik parçalar içinde bounding body seçeneği uygulanır.

SAYFA 2

İşleme Bölgesi Tanıtma  ( Mill Area )

* İşleme yaparken geometri olarak seçilebilecek yüzey grupları yaratılmasını sağlar.Özellikle finiş işlemeleri(Contour
Area,Z-Level) gibi işlemlerde yüzey seçimleri sıklıkla yapıldığından, tekrar eden bu tip operasyonlarda parçadaki
yüzeyleri tekrar tekrar seçmemek kullanıcıya büyük zaman kazandıracaktır.

1-

2-

SAYFA 2

İşleme Sınırları Tanıtma  ( Mill Boundaries )

* Boundry seçenekleri, kesme hareketlerini tanımlanan alanlara göre sınırlandırmak amacıyla
kullanılırlar.Bu bölümde yer alan seçenekler aslında benzer özelliklere ve uygulamalara
sahiptirler ve bu ortak özelliklerin başında hepsinin iki boyutlu sınırlamalar olduğu söylenebilir.

Sınırların tanımlanmasın da filtre tipi olarak üç farklı seçim
yapılabilinir.Yüzeyler, açık yada kapalı eğriler yada noktalar
seçilerek.sınırlar tanımlanabilir.

* Yüzey seçerek sınırları tanımlarken ;
Ignore Holes : Yüzey üzerinde ki delik veya kapalı forma sahip
sınırları göz ardı eder
Ignore Islands : Tanımlanan yüzey üzerindeki adacıkları, erkek
formlarını göz ardı eder.
Ignore Chamfers : Pahları göz ardı eder.

* Eğri yada nokta seçilerek sınırların tanımlanmasında ise aşağıdaki seçeneklerle karşılaşılır.

Plane : Eğri yada noktalarla tanımlanan sınırın iki boyutlu olması gerektiğinden manuel veya otomatik olarak seçilen
düzleme yansıtarak sınırı belirler.
Type : Tanımlanan sınır eğrilerinin açık yada kapalı olduğunun belirlendiği kısımdır.
Material side : Bu kısımda tanımlanan sınır kapalı ise takım yolunun sınırın içine mi yoksa dışına mı oluşturulacağı
belirlenir.Eğer tanımlanan sınırlar açık ise bu kısımdaki tanımlamalar değişerek “Right – Left” olmaktadır.Böylelikle
tanımlanan sınırın sağına mı yoksa sol tarafına mı takım yolu oluşturulacağı belirlenebilir.

 109



SAYFA 2

Operasyon Oluşturma ( Create Operation )

Create Operation; komutu ile takım yollarını oluşturacak olan operasyonlar yaratılmaktadır. Her işleme yöntemi için farklı
seçenekleri barındıran operasyonlar oluşturulabilir.

Type bölümü içerisinden işleme yöntemi belirlenmektedir.

2 ve 2.5 Eksen İşleme

3 Eksen İşleme

Mill Planar

Mill Contour

Mill Multi Axis

Drill

Hole Making

Turning

Wire edm

4/5 Eksen İşleme

Delik Delme

Delik İşleme

Torna

Tel Erozyon

1 2

SAYFA 2

Operasyon Oluşturma ( Create Operation )

* Diyalog pencereleri içerisindeki menüleri dizilim sıralaması incelendiğinde aslında
bir hiyerarşi ile sıralandığı fark edilebilir. Operasyon penceresi içerisinde ki sıralama, yukarıda aşağı
doğru tanımlanması gereken seçenekleri sunmaktadır.

* Takım yolları oluşturulurken aşağıdaki işlem sırası takip edilmelidir;

İşleme Tipinin Seçilmesi (Mill_planar, Drilling
vb.)

Operasyon Tipinin Seçilmesi

İşlenecek geometri Tanıtılması

Takım, Tutucu ve Takım Eksenin Tanıtılması

Takım Yolu Özelliklerinin Belirlenmesi

(Cutting Parameters, Non Cutting Moves)

Kesme Hızlarının ve Makine Ayarlamalarının
Yapılması

Takım Yolunun Türetilmesi

Takım Yolunun Analizi

Post Çıktısı, Dokümantasyon

SAYFA 2

Operasyon Çeşitleri ( Operation Types )

Face Milling (2 Eksen İşleme)  : Katı modeller üzerinde yer alan düzlemsel yüzeylerin işlenmesinde kullanılan operasyon tipleridir .

Planar Milling (2.5 Eksen İşleme) : 2.5 Eksen işleme; tanımlanan takım eksenine dik olan duvarlar üzerinden 2D sınırları takip ederek takım yolu oluşturmaktadır.Planar Milling
takım eksenine dik düzlem seviyelerinde talaş kaldıran takım yolları oluşturur. Model üzerinde bulunan düzlemler ve erkek geometriler üzerine de takım yolu türetilebilir.

Planar Milling 2D Profile (2.5 Eksen 2D Profil İşleme) : Tanımlanan model sınırı üzerine tek profil pasosu oluşturan takım yolu çeşididir.

Planar Milling 3D Profile (2.5 Eksen 3D Profil İşleme) : 3D parça profil geometrisi üzerine bir yada birden fazla takım yolu oluşturan takımyolu çeşidir

Planar Text (2.5 Eksen Yazı İşleme) : Düzlemsel yüzeyler üzerine doğrudan Teknik Resim notlarını işlemeye yaran operasyon çeşididir.

Cavity Milling (3 Eksen Kaba İşleme) : 3 Eksen işleme malzeme üzerinden büyük talaş hacimlerinin kaldırıldığı takım yolu çeşididir. Düzlemsel yada formlu model
geometrilerinde sabit takım eksenine dik olarak düzlemsel kesitler üzerinden takım yolu türetir.

Plunge Milling (3 Eksen Dik İşleme) : Plunge Milling, rijitliği arttırarak talaşa kaldırmada avantaj sağlamak amacıyla dikey eksende ilerleyen Z Ekseni boyunca ilerleyen takım
yolları türetmektedir.

Z Level Milling (Z Seviyesinde İşleme) : Z-Level işleme model yada tanımlanan bölge üzerinden düzlemsel kesme seviyelerinde, sabit takım ekseninde takımyolu
oluşturan Semi-Finish ve Finish operasyonudur.
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SAYFA 2

2 Eksen İşleme  (Face Mill)

2 Eksen İşleme; parça geometrisinin düzlemsel yüzeyleri üzerine, belirle kaba ve finiş işleme yöntemleri
tanımlanarak, düzlemsel takım yolları türetmekte kullanılır.

Create operation araç çubuğu içerisinde yer alan operasyon çeşitlerinden;

Face_Milling_Area
Face_Milling
Face_Milling_Manual

operasyonları 2 Eksen işleme seçenekleridir. Bu kısımda karşılaşılan üç operasyon yapı ve işleme seçenekleri olarak
büyük oranda benzerlikler gösterirler.Aralarında bulanan farklılıklar aşağıda yer almaktadır.

Face Milling : Parça geometrisi tanımlanırken, faces (blank boundaries), check geometry ve check

boundaries seçeneklerini kullanıcıya sunar.

Face Milling Manual   : Bütün geometry tiplerini içerir. Cut Pattern ‘Mixed’ seçeneğine geçer.

SAYFA 2

SIEMENS NX CAM EĞİTİMİ

3 EKSEN İŞLEME (CAVITY MILL)

SAYFA 2

CAVITY MILL ( KABA BOŞALTMA )

Cavity Milling, NX/CAM’ in kaba boşaltma için kullanılan operasyonudur.

Mantığı ise parça ve kütük geometrileri tanımlanmış bir WORKPIECE(iş parçası)’in Z ekseninde
istenilen derinliklerde dilimlenerek arada kalan bölgelere takım yolu türetmektir.

Katı veya yüzey olarak verilen her türlü geometri için takım yolu türetebilir

Kesme Bölgesi Takım Yolu
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SAYFA 2

CAVITY MILL ( KABA BOŞALTMA )

Geometry : Daha önceden oluşturulmuş ve yapılan operasyonda kullanılacak geometri nesnesinin seçiminin yapıldığı bölümdür.

Specify Part: İşlenmesi istenilen parçanın seçiminin yapıldığı bölümdür.

Specify Check: Fikstür ve bağlama aparatlarının seçilerek dalmanın engellendiği bölümdür.

Specify Cut Area : Parça içinde yüzey/yüzeyler seçerek bölgesel kaba yapmamızı sağlayan bölümdür.

Specify Blank: İşlenmesi istenilen parça için tezgaha bağlanacak kütük geometrisinin seçildiği bölümdür.

Specify Trim Boundaries : Parça içinde oluşacak takım yollarını belirli bir çerçeve ile sınırlayan bölümdür.

Cut Pattern:Takım yollarının nasıl oluşturulacağı belirlendiği bölümdür.
Stepover: Yana kayma ölçüsünün girildiği bölümdür.

Global Depth Per Cut:Kesme derinliği (paso) değerinin girildiği bölümdür.

Method: Daha önceden oluşturulmuş ve yapılan operasyonda kullanılacak metot nesnesinin seçiminin yapıldığı bölümdür.

Program: Daha önceden oluşturulmuş ve yapılan operasyonu kapsayacak program grubunun seçiminin yapıldığı bölümdür.

SAYFA 2

CAVITY MILL ( KABA BOŞALTMA )

Tool: Operasyon penceresi içerisinde “Tool” kısmında tıklandığında takım ve tutucu ile ilgili parametrelerin girilebildiği bir
bölüm açılır.

Tool: Daha önceden oluşturulmuş takımların seçilebildiği menüdür.

Creat New: Daha önceden oluşturulmuş bir takım yoksa bu düğmeye basarak yeni takım oluşturulabilir.

Tool Number: Operasyonda kullanılacak takım numarası buradan girilebilir.

Adjust: Operasyonda kullanılacak takım boyu telafisi numarası buraya yazılır.

Cutcom: Operasyonda kullanılacak takım çapı telafisi numarası buraya yazılır.

Z Offset: Operasyonda kullanılacak takım yükseklik öteleme değeri buraya girilir.

Text Status: Operatör panelinde görüntülenmesi istenen bir yazı varsa buraya yazılır.

Report Shortest Tool: Bir takım tutucu oluşturulduğunda ve “Cutting Parameters” penceresi sayesinde operasyona
tanıtıldığında bu seçenek kullanılabilir. Seçeneğin amacı tanıtılan tutucu ile verilen parçayı kesebilecek en kısa
takım boyunu hesaplamaktır.

SAYFA 2

CORNER ROUGH ( ARA KABA )

Köşelerde kalan talaşın yarı kaba işleme yöntemi ile aldırılmasının iki yolu vardır.

1. Yol: İstendiği takdirde bu işlem için NX11 içerisinde varolan özel bir operasyon kullanılabilir. Bu operasyonun
ismi “Corner Rough” operasyonudur.

Bu operasyonun normal “Cavity Milling” işleminden tek
farkı ana pencere içerisine gelmiş ve aşağıda açıklanmış
olan yeni menüdür.

Reference Tool: Yeni gelen bu bölümdeki menü içerisinden
bir önce yapılmış işlemde kullandığınız takım seçilir.
Böylece program önceki takım ile şu an kullandığınız
takımın farkını hesaplar ve yeni küçük takıma önceki büyük
takımın giremediği köşeleri  işletir.
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SAYFA 2

CORNER ROUGH ( ARA KABA )

2. Yol: İstendiği takdirde bu işlem için özel operasyon yerine yine
“Cavity Mill” operasyonunun kendisi kullanılabilir. Bunun için
izlenecek sıra şöyledir:

1. Örnek olarak kaba operasyonu Ø25 düz freze ile 1mm kesme derinliği, 0.4mm
“Part Stock” ile yapılmış olsun.

2. Yarı Kaba operasyonu için “Cavity Milling” operasyonu yaratıp takım olarak
Ø12 küre seçilir.

3. Kesme derinliğini azaltır.
4. Stok miktarını 0.4 mm olarak tutulur.
5. “Cutting Parameters” penceresi açılır ve “Containment” sayfasına gelinir.
6. “Reference Tool” menüsünde Ø25  olan takım seçilir.

Aşağıdaki resimlerde kaba ve Köşe Talaşı alma
durumda çıkarılan takım yolları görülmektedir.

25’lik takım ile kaba operasyonun takım yolu

SAYFA 2

REST MILLING ( ARA KABA )
Basamaklarda  kalan talaş yapısının yarı kaba işleme yöntemi ile aldırılmasının iki yolu vardır.

1. Yol: İstendiği takdirde bu işlem için NX11 içerisinde varolan özel bir operasyon
kullanılabilir. Bu operasyonun ismi “Rest Milling” operasyonudur.

Bu operasyonun
normal “Cavity Milling”
işleminden tek farkı
“Cutting Parameters”
penceresinde
“Containment”
sayfasındsa “In-
Process Workpiece”
kısmında “Use Level
Based” seçeneğinin
seçilmiş olarak
gelmesidir.

Bu seçeneği kullanıyor olmanın tek bir şartı mevcuttur. O da seçenek içindeki “Min Material Removed” kısmına “Stock”
olarak bırakılan değeri girmektir.

2. Yol: İstendiği takdirde bu işlem için de “Cavity Milling” operasyonun kendisi kullanılabilir. Burada
yapmanız gereken “Use Level Based” seçeneğini kendinizin seçmesidir.

SAYFA 2

Z LEVEL PROFİLE

“Z- Level” operasyonları çoğunlukla dişi
ve erkek kalıpların duvarlarını profil finiş
geçme işlemlerinde kullanılır.
Ana amacının bu olmasına rağmen
formunun
uygun olduğu durumlarda yarı-kaba
operasyonu olarak da kullanılır.
NX3 versiyonunda geliştirilen “Z- Level”
operasyonu “Cut Between Levels”
(Seviyeler arasında açık kalan
bölgelere ek takım yolu oluşturma)
özelliği sayesinde parça üzerinde finişe
homojen stok bırakmada da
kullanılmaktadır.

Yanda örnek bir “Z-Level” operasyonu
görünmektedir.

Gelişmiş özellikleri sayesinde havada
gezme miktarını en aza indirmekle
beraber en iyi yüzey finişini
sağlamaktadır.
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SAYFA 2

Z LEVEL PROFİLE

“Z- Level Profile” operasyonunun “Cavity Milling” ile olan farklılıkları aşağıdan başlayarak verilmektedir.
İlk olarak operasyonun ana penceresi içerisindeki farklılıklar şu şekilde sıralanabilir.

Aynı yükseklik seviyesinde
olan iki bölge arasında
burada yazılan değerden az
mesafe varsa program bu iki
bölgenin takım yollarını
birbirine birleştirecektir.

Parçanın değişik kısımlarında
çok ufak tefek, istenmeyen
takım yolları oluşabilir. Eğer
operasyonun oluşturacağı
takım yolları burada yazılan
değerden daha küçükse
operasyon bu takım yollarını
oluşturmaz.

SAYFA 2

AREA MILLING ( CONTOUR AREA )

CONTOUR AREA

“Fixed Contour” işlem çeşitleri arasından yüzey ve alana göre finiş işlemleri yapabilmek için en sık tercih edilen yöntemdir. Seçilen sınırsız sayıda yüzeyin değişik çeşitli
takım yolları ile işlenmesini sağlar. Operasyona “Fixed Contour” operasyonu içinde “Drive Method” bölümünden “Area Milling” seçeneği seçilerek veya direk “Contour
Area” ikonuna tıklanarak girilebilir.

Fixed Contour seçilir.

1. YOL 2. YOL

Contour Area seçilir.

Sonra yandaki menüden Area
Milling seçilir.

SAYFA 2

CONTOUR AREA
STREAMLİNE

Streamline finiş işleme operasyonu NX 5.0 versiyonu ile yeni gelen bir operasyondur. Yine Fixed Contour işleme grubu içinde yer alan bu operasyonun diğer Contour Area
veya Contour Surface Area finiş işlemlerinden farkları şu şekilde tanımlanabilir.
•Operasyon gerektiğinde seçilen yüzeyler için otomatik takım yolları oluşturabilir.
•Operasyon istendiği takdirde yüzey yerine takım yollarının karakterini belirleyecek eğri veya kenarlar seçilerek de yapılabilir.
•Bu operasyon yüzey seçilerek uygulandığı takdirde yüzeylerin birbirine teğet olmasını gerektirmez.
•Bu finiş operasyonu çeşidinde seçilen yerlerde yan adımsız(spiral karakterli) takım yolları çıkartılabilir.

Operasyonun çıkardığı takım yollarına ati bazı örnek resimler aşağıda verilmiştir.
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SAYFA 2

Planar Milling
Planar Miiling komutu, dikey cidarlar veya takım eksenine paralel olan cidarlar boyunca takım yolu
oluşturmak için kullanılır. Sınırlar takım yollarını tutmak için kullanılır, takım yolları ise, tek pasolu, birden
fazla pasolu veya çukur olabilir.  Kesme hacmi, bir çukur tarafından ya da bir çukur oluşturan parça
sınırlarını çevreleyen Blank sınırları tarafından kapatılmaktadır.

Şekildeki parça, Blank sınırları kaldırılacak olan malzemeyi belirler, parça sınırları ise işlemin biteceği
kısmı belirler. Zemindeki düzlem takım yolunun sonun derinliğini belirler.  Sınırlar yüzeylerden, kenar
eğrilerinden ve noktalardan seçilebilir, bu yüzden de seçilen geometri ile ilişkili olacaktır.
Planar Milling komutunda ;
•Takım yolunun sınırlamak için, sınırları yüzeylerden, kenar eğrilerinden ve noktalardan oluşturabilirsiniz.
•Zemin düzlemini, takım yolunun son derinliği olarak seçebilirsiniz.
•Planar Milling komutuna ait olan farklı metotları kullanarak kesme seviyelerini belirleyebilirsiniz.
• Pocketing metodu kullanarak ya da parça sınırları boyunca kesme profili tanımlanarak malzemeyi
kaldırabilirsiniz.

Cavity Milling operasyonu için, Planar Milling operasyonları Level Based IPW’ ye katılmaktadır.

SAYFA 2

HOLE MAKİNG

NX 11 ile birlikte kaldırılan drill modülü hole making kısmına aktarılıp delik operasyonlarımızı buradan
yönetmemize olanak sağlar.
Sadece delik değil punta,delik,diş çekme,delik büyütme,pah kırma gibi operasyonlarımızı da buradan yapabiliriz.

APPLİCATİON Manufacturing

TOOLBAR Insert Create Operation

MENU Insert Create Operation

SAYFA 2

Drill Geometry
Drill geometri parent grupları işlenecek geometrinizi kontrol etmek için kullanılır. Eğer drilling operasyonu drill
geometri parent grupları ile ilişkili ise, aynı geometrinin kullanılacağı her bir operasyon için tekrardan geometriyi
seçmeye gerek yoktur.
Drill Geometry grupları şöyledir;

MCS Bu parent grubu, MCS bağlı olarak sonraki takım yolu için orijin belirler.

WORKPIECE Bu parent grubu, MCS parent grubundan MCS ataması yapar. Parça veya
Blank geometrisi seçilebilmektedir, ayrıca bu parent grubu takım yolu
kontrolü için de kullanılabilmektedir.

DRILL_GEOM Bu parent grubu, Drilling operasyonlarında kullanılan delik geometrisini
belirler. çalıma parçası( WORKPIECE) parent grubundan, çalışma parçası
ataması yapar.
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CIMATRON
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Alanının En Güvenilir ve En Hızlı İmalat Çözümü

CimatronE CAD/CAM çözümü kalıp İmalatçıları için en kapsamlı entegre CADICAM çözümüdür. Tasarım. kolay kalıp
ayrımı, hızlı elektrod, hızlı kalıp seti oluşturma modülleri ve NC gibi Cimatron'un en iyi uygulamalarının birleşimiyle,
CimatronE tüm kalıp imalat aşamalarında yardımcınız olur.

Basit 2.5 eksenden sürekli 5 eksene kadar güçlü NC yetenekleri, pürüzsüz yüzey kalitesi, yüksek frezeleme verimliliği ve
kullanım kolaylığı İle tüm işleme proseslerinizi kapsar. CimatronE tüm taşarım ve imalat proseslerinde üretimi arttıracak
şekilde verımgiliği yükseltir ve genel tasarım sıkıntılarından sizi kurtarır.

5 EKSEN SÜREKLİ CAM PAKETİ

Kalıp imalatı için komple 5-Eksen yeteneklerini içerir. Talaş kaldırma, kalan stok ve komple makine kinematikleri de dahil
gelişmiş simülasyon yetenekleri, operatörlerin üretim öncesi işleme prosesleri ve gereksiz denemeleri incelemelerine İzin verir.

CAO/CAM PAKETİ
Cimatron kalıp üretimini bilir ve sizeyardımcı olur, Bu nedenle 1982’den beri sizin İhtiyaçlarınızı karşılayabilmektedir. Bizim
kanıtlanmış başarımız, kaliteden Ödün Vermeden kalıplamada kullanılan CAD komutlarını optimize etmek, dizaynı ve üretim
prosesini hızlandırmaktır.

SAC KALIP MODÜLÜ

Prograsif (adımlı) kalıp modülüyle Cimatron pazarda büyük bir fark yaratmaktadır. Tamamıyla güvenilir açılım hesabi esnek
yüzey komutlarıyla size esnek ve hızlı tasarım İmkanı sunar, Ayrıca malzeme kalınlığında risk içeren bölgeler kırışma ve kalınlık
analizleri kullanılarak İmalat Öncesi tayin edilebilir, araya ek adım koyabilirsiniz.

ELEKTROD MODÜLÜ

Tasarım sürenizi %80 oranında azaltın. Hızlı elektrod çıkarma
modülü daha çok kauçuk ve plastik enjeksiyon kalıp üretiminde
kullanılmaktadır. Tüm tasarım işlemi boyunca aşındırma
yüzeylerinin kolay seçimi, tutucu ve boşluk geometrisinin
otomatikleşmesi yüksek esneklikte yüzey oluşturma araçları için
gelişmiş araçlar kullanarak hızlı ve etkili çalışır ve otomatik
teknik resimleme ile haritalarını elde edebilirsiniz,
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PLASTİK ENJEKSİYON KALIP MODÜLÜ
Standart ve kullanıcı tanımlı katalog parçalarını kullanan bütün bir kalıp temel plakasını sadece dakikalar İçinde çağırıp
yükleyebileceğiniz bir modüldür. Ayrıca tasarım işleminin herhangi bir aşamasında kalıp temelini anında değiştirebilir, ürün
değişikliklerini kalıp tasarımına anında yansıtabilirsiniz.

FİKUS -2 EKSEN ve C EKSEN
TORNALAMA

Fikus torna ile iki boyutlu Çizim yapabilir ve parçalarınızı
tornalayabilirsiniz. Katı simülasyonla gerçek görüntü ile
kesim yapabilirsiniz, fikus torna modülü hem çok kolay,
hem de çok hızlı bir çözümdür.

FIKUS TEL EREZYON

Tel erezyon makinelerinizi Fikus ile çok hızlı v e güvenilir
programlayabilirsiniz. Tel erezyon makinenizin
kabiliyetlerini arttırıp, daha iyi yüzey kalitesi alabilmek
için ideal bir çözümdür. Fikus Tel Erezyon modülü ile
kolay ve hızlı şekilde 4 eksen kesim işlerinizi
yapabilirsiniz. AGIE, CHARMILLES, SODICF„ ONA,
MİTSUBİSHİ ve FANUC gibi büyük makine üreticileri
için özelleştirilmiş teknolojiler içerir.

CAMİTRON YÜZEY FREZELEME
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CAMİTRON YÜZEY FREZELEME

CAMİTRON YÜZEY FREZELEME

CAMİTRON YÜZEY FREZELEME

Bu Prosedür nasıl Oluşturulur:
1. Teknoloji için Surface Milling kısmını ve alt menü olarak Horizontal Area altında

Spiral kısmını seçiniz
2. Uygun kesici takımı seçiniz.
3. Contours, part surfaces, ve check surfaces  kısımlarını tanımlama
4. Aşağıdaki hareket parametrelerini tanımlama: o Yaklaşma/Uzaklaşma

(Approach / Retract) o Güvenli Mesafe (Clearance Plane ) o Giriş ve çıkış noktası
(Entry and End Points) o Ofset ve tolerans (Offsets and Tolerance) o Takım
Yörüngesi (Tool Trajectory) o Optimizasyon (Optimization

5. Makine parametrelerini tanımlama
6. İşleminiz bittiğinde aşağıdaki prosedür seçeneklerinden seçebilirsiniz.

Save & Close askıya almak için
Save & Calculate yürütmek için
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