AUTOCAD DERS NOTLARI

AutoCAD Bilgisayar ortamında tasarımın veya çizimin yapılmasını kolaylaştırmak hızlandırmak kalitesini yükseltmek gibi
amaçlar için hazırlanmış bir programdır.

AUTOCAD KULLANICI ARAYÜZÜ(User Interface)

User Interface (Kullanıcı Arabirimleri) kullanıcıyla bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlayan pencerelerdir. Autocad çizim
programı dört ara birim seçeneği sunmaktadır.
1. 2D Drafting & Annatation (2 Boyut Çizim ve Açıklamalar)
2. 3D Basic (3Boyut Temel)
3. 3D Modeling (3 Boyut Modelleme)
4. AutoCAD Classic (Klasik Autocad)
AutoCad Classic, AutoCAD 2006 ya kadar kullanılan ara birim penceresini açar. 3D Modelling ise 3D resimlerin çizimine
uygun kullanıcı ara birimi sunar. 2D Drafting & Annatation arayüzünde 2 boyut çizimler ve açıklayıcı yazılar yazılır.
Kullanıcı ara birimleri Workspaces
bulunan Workspaces Switching

gösterilmiştir (Şekil 1)

araç çubuğundan veya ekranın sağ alt kısmında

dügmesine tıklanarak seçilirler. Aşağıda AutoCAD Classic kullanıcı ara birimi

Şekil 1: AutoCAD Classic kullanıcı ara birimi

MENÜ VE ARAÇ ÇUBUKLARI

HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUGU (Quick Access Toolbar)
En çok kullanılan komut düğmelerinin bulunduğu araç çubuğudur (Şekil 2). Bu araç çubugunda Workspace,
New, Open, Save, Undo, Redo gibi komut düğmeleri bulunur.

Şekil 2 Hızlı erişim araç çubuğu
Düğmesine tıklandığında diğer komutlar listelenir. Buradan araç çubuğuna yeni komut dügmesi ilave edilir.
MENÜ ÇUBUĞU (Menü Bar)

File, Edit, View, Insert gibi komutların gruplandırıldığı menülerden meydana gelmektedir. Ekranın en üst tarafına otomatik
olarak yerleşir. Her menünün üstüne tıklandığında komutlar listesi aşağıya doğru listelenir. Gerekli olan komut seçilir ve
kullanılır. (Şekil 3).

Şekil 3 Menü çubuğu
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STANDARD ARAÇ ÇUBUĞU (Standard Toolbar)

Microsoft Office Standard düğmeleri olan Open, Save, Print gibi ve AutoCAD’e mahsus olan Undo, Zoom gibi sık sık
kullanılan komut düğmelerinden meydana gelir. Bu düğmelere buton da denilmektedir. Bu düğmeler tıklandığında komutlar
çalışır (Şekil 4). de Standard araç çubuğu görülmektedir.

Şekil 4 Standard araç çubuğu
ÖZELLİKLER ARAÇ ÇUBUĞU (Properties)

Ekrana çizilmiş olan objelerin renk (color), çizgi tipi (linetype), çizgi kalınlığı (lineweight) gibi özelliklerin ayarlandığı
çubuktur. (Şekil 5)

Şekil 5 “Properties” araç çubuğu
.ÇİZİM VE DÜZENLEME ARAÇ ÇUBUKLARI (Draw and Modify Toolbars)

AutoCAD Classing çizim ekranı açıldığında otomatik görüntülenen ve en çok kullanılan araç çubuklarıdır. Çizim ve
düzenleme komutları genellikle buradan çalıştırılır (Şekil 6).

Şekil 6 “Draw” ve “Modify”araç çubukları
.MENÜ ÇUBUĞUNUN (Menubar) YÜKLENİLMESİ ve KALDIRILMASI

AutoCAD programı bazen zarar görebilir, bazen de menü çubuğu kaybolabilir. Bu gibi durumlarda menü çubugu tekrar
yüklenmesi gerekir. Menü çubuğunun yeniden yüklenmesi için aşağıdaki yol takip edilir.
1. Menubar komutu çalıştırılır.
Command: MENUBAR
2. Klavyeden 1 yazılıp Enter tuşuna basılırsa menü çubuğu yüklenir. (Şekil 3).
Enter new for MENUBAR<0>:1
3.Klavyeden 0 yazılıp Enter tuşuna basılırsa menü çubuğu kaldırılır.
Enter new for MENUBAR<1>:0

ARAÇ ÇUBUKLARININ YÜKLENMESİ VE KALDIRILMASI

Eğer AutoCAD ekranında çizim için kullanmayı düşündüğünüz halde bulamadığınız her hangi bir araç çubuğu fark
ettiyseniz, yapmanız gereken tek şey maus yani fare ile menü üstüne gelip sağ tuşa basmanız. Sonra istediğiniz araç çubuğunu
işaretleyerek pencerede istediğiniz yere yerleştirmeniz gerekmektedir (Şekil 7 A-B).
Araç çubuklarını ekrandan kaldırmak için, yine menü yada araç çubuklarından birinin üzerine sağ tıklanır ve üzerine
tıklanarak önündeki işaret kaldırılır veya araç çubuğunun sağ tarafındaki X işaretine tıklanır.

Şekil 2.6 A AutoCAD Classic
Şekil 7 A-B Pencerelerde aktif olan Araç Çubukları
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İşaretlenmiş Olarak Görülmektedir.
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DOSYA AÇMA

İlk olarak AutoCAD’i açtığımızda boş bir dosya gelecektir. AutoCAD açık iken birden fazla dosya açabiliriz. Bu dosyalar tek
bir program altında aktif olacaktır. Açık olan dosyalara Window menüsü altından ulaşılabilir.

New: Yeni Dosya Açmak

Yeni bir çizime başlamak için kullanılan bir komuttur. New komutuna aşağıdaki yollarla girilir.
-Klavyeden New yazılır ve Enter tuşuna basılır.
- File Menü
: File/New
- Klavyeden
: Ctrl+N
Bu komutlardan birini çalıştırdığımızda karşımıza bir tablo gelecek bu tabloda bulunan hazır şablon dosyalar vardır. 2
boyutlu dosyalar için kullanılabilecek 2 boyutlu dosya acadiso.dwt dosyasıdır. Bu dosya gerekli çizim ayarları yapılmış boş bir
şablon dosyadır.bu doyayı seçip Open butonuna tıkladığımızda işlem tamamlanmış olur (Şekil 8).

Şekil 8 “Select Template” diyalog kutusu

Open: Dosyayı Açmak

Daha önce kaydedilmiş olan bir AutoCAD dosyasını açmak için kullanılır. Open komutu aşağıdaki yolardan biriyle
çalıştırılır.
- Klavyeden Open yazılır ve Enter tuşuna basılır.
- File Menü
: File/Open
- Klavyeden
: Ctrl+O
Bu komutlardan birini çalıştırdığımızda karşımıza bir tablo gelecek. Ekrana gelecek olan tablodan istediğiniz dosyayı
seçip Open butonuna basarak dosyanın açılmasını sağlayabilirsiniz. (Şekil 9).

Save: Mevcut Çizimleri Kaydetmek

Şekil 9 “Select File” diyalog kutusu

AutoCAD’te çizilmiş olan çizimleri kaydetmeye yarayan komuttur. İlk kaydetme işleminde çizimin dosya ismini ister.
Save komutuna aşağıdaki yollarla girilir.
- Klavyeden Save yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Standard Toolbar :
- File Menü
: File/Save
- Klavyeden
: Ctrl+S tuşlarına birlikte basılır.
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Save As: Mevcut Çizimleri Kaydetmek

Mevcut bir dosyanın başka bir isimde kaydetmek, kopyasını çıkarmak, farklı bir formatta kaydetmek veya ilk defa
kaydetmek için kullanılır. Save As komutuna aşağıdaki yollarla girilir.
- Klavyeden Save As yazılır ve Enter tuşuna basılır.
- File Menü
: File/Save As
- Klavyeden
: Ctrl+Shift+S tuşlarına birlikte basılır.

Kes-Kopyala-Yapıştır İşlemleri

AutoCad dosyalarında ofis programlarında olduğu gibi Kes (Cut (Ctrl+X)), Kopyala (Copy (Ctrl+C)), Yapıştır (Paste
) yada Kopyala (Copy ) komutuyla seçilen parça (Şekil 10.B)
(Ctrl+V)) komutları kullanılır.(Şekil 10 A).oldugu gibi Kes (Cut
olduğu gibi Yapıştır (Paste ) komutuna tıklanır ve (Şekil 10.C )’de ilgili yere tıklamak suretiyle yerleştirilir.

10 A

Şekil 10B
Şekil 10 “Kes-Kopyala-Yapıştır İşlemleri”

Şekil 10 C

Yapılan İşlemi Geri-İleri Almak
- Undo:İşlemi Geri Almak

girilir.

AutoCAD’te çizim esnasında yaptıgımız işlemleri geri almaya yarayan bir komuttur. Undo komutuna aşağıdaki yollarla
- Klavyeden Undo yazılır ve Enter tuşuna basılır.
- Edit Menü
: Edit/Undo Line
- Klavyeden 1
: Ctrl+Z tuşlarına birlikte basılır.
- Klavyeden 2
: U tuşuna basılır.

- Redo: İşlemi İleri Almak
girilir.

AutoCAD’te çizim esnasında yaptıgımız işlemleri ileri almaya yarayan bir komuttur. Redo komutuna aşağıdaki yollarla
- Klavyeden Redo yazılır ve Enter tuşuna basılır.
- Edit Menü
: Edit/Redo
- Klavyeden
: Ctrl+Y tuşlarına birlikte basılır.

Erase (Silme)

Ekrandaki objeleri silmek için kullanılır.
Erase komutuna aşağıdaki yollarla girilir.
- Klavyeden Erase veya E yazılır ve Enter tuşuna basılır.
- Modify Menü
: Erase/Redo
Objeleri silmek için aşağıdaki sıra takip edilir.
Command: E
Select objects: (nesneyi seçin)1 found
Select objects: (nesneyi seçin) 1 found, 2 total
Select objects: (nesneyi seçin)1 found, 3 total
Select objects: enter
Yapılan işlem sonucu çizim ekranında bulunan üç nesne (obje) silindi.
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Drawing Limits:Çizim Sınırları- Kağıt Boyutu Ayarlama

AutoCAD’te çizim limitlerini, yani çizim yapılacak kağıt boyutunu ayarlamak için kullanılan bir komuttur. Limits komutuna
aşağıdaki yollarla girilir.
- Klavyeden Limits yazılır ve Enter tuşuna basılır.
- Format Menü
: Drawing Limits
İlk olarak kağıdın sol alt köşesinin koordinatlarının yazılması istenir. Kendiliğinden <0.000,0.000> degerleri gelir. Enter
tuşuna basarak kabul edilir. Specify lower left corner or [ON/OFF]<0.000,0.000> (En alt sol köşeyi belirleyin veya [Açık/Kapalı]
İkinci olarak kağıdın sağ üst köşesinin koordinatlarının yazılması istenir Biz A4 kağıdına göre ölçüleri yazacağız.
Specify upper right corner <420.0000,297.000> 210,297 (En üst sağ köşeyi belirleyin <A3 kagıt ölçüsü> A4 Yazılr
Son olarak Limits komutuyla kagıt sınırları ayarlandıktan sonra Zoom komutunun All (Klavyeden Z Enter A Enter)
seçeneği kullanılır. Sınırları açıkça görmek için Grid(Izgara) komutu çalıştırılmalıdır.
Not: İlk bölümde yer alan ON/OF seçeneklerinden ON seçilirse belirlenen çizim limitleri dışına çizim yapılamaz. OFF
seçenegi seçilirse çizim limitlerinin dışına resim çizilir.

F Tuşları

F1 Tuşu: Yardım penceresini açar.
F2 Tuşu: AutoCAD Text penceresini açar ve yapılmış işlemleri gösterir.
F3 Tuşu: Nesne kenetleme modlarını açar yada kapatır.
Osnap: ON
Osnap: OF

F4 Tuşu: Tablet özelliğini açar yada kapatır.
F5 Tuşu: İzometrik çizimde kursörü konumlandırır.

F6 Tuşu: Dinamik UCS’yi açar ve kapatır.
F7 Tuşu: Grid’i (Izgara) açar veya kapatır.
F8 Tuşu: Ortho (Dik)modunu açar ve kapatır. Yatay ve dikey olarak çizme.
F9 Tuşu: Snap (Kenetleme) modunu açar ve kapatır.
F10 Tuşu:Açısal olarak kenetlenme özelliğini açar veya kapatır.
F11 Tuşu:İzinden yakalama özelliğini açar ve kapatır.
F12 Tuşu:İşlem sırasında komut satırını kursörün yanında gösterir.

İmleç Modları

Çizim alanının içinde nesneleri seçen, çizim yapan, noktaların yerleştirme işlemlerini yapan çizim kürsörüne imleç
modları denir.
AutoCAD ile çalışırken programın command satırı size mesajlarla yardım ederken imleç de ne yapacağınızla ilgili
ipuçları sağlar.
Standart İmleç:
Programın sizden komut beklediğini belirtir.
Point Selection İmleci:
Bu imleç göründüğünde program sizden bir nokta
girişi yapmanızı istemektedir.
Object Selection İmleci: Bu imleç göründüğünde
Program sizden bir nesne seçmenizi istemektedir.
Osnap İmleçi: Bu imleç bir nesne üzerinde yapmayı
düşündüğünüz bir değişiklik öncesinde nesneyi nereden tutmaya
karar verdiyseniz o zaman görünür.
Object Snap Tracking:Osnap ile birlikte görünür. Mevcut
Nesnelerin geometrisine göre bir noktayı uzayda hizalamanızda
size yardımcı olur.
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-Line: (Doğru-Çizgi Çizmek)
AutoCAD’te dogrusal çizim yapmak için kullanılır.Bu doğrular yatay ve dikey olduğu gibi yataya belli açı yapan
doğrularda olabilir. Her doğru bağımsızdır ve üzerlerinde ayrı ayrı düzenleme yapılabilir.
Line komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir:
- Klavyeden Line veya L yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Command
:L
-Draw Toolbar : Line
- Draw Menü : Line
AutoCAD çizim programında yapılan işlemler genelde bir koordinat sistemi çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu koordinat
sistemi matematikte kullandığımız X,Y koordinatları ile aynıdır.
AutoCAD’de çizim yapabilmenin yöntemlerini beş başlık altında incelersek.

MUTLAK KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÇİZİM

Çizilecek nesneleri orjin noktasına göre koordinatlarını vererek çizeriz. 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)
yada (100,100)orijin noktası girilerek mesafelerin hesaplanması biraz kolaylaştırılabilir. (Şekil 10.C )

Command: L
Specify first point: 100,100
Specify next point or [Undo]: 200,100
Specify next point or [Undo]: 200,170
Specify next point or [Close/Undo]: 100,170
Specify next point or [Close/Undo]: C (100,100)

İZAFİ KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÇİZİM

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.
Command: L
Specify first point: 100,100 (Başlangıç noktası tıklanır)
Specify next point or [Undo]: @100,0
Specify next point or [Undo]: @0,70
Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0
Specify next point or [Close/Undo]: C (0,-70)
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İZAFİ KUTUPSAL KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE ÇİZİM

Kutupsal koordinatta mesafeler açıya bağlı olarak verilir. Sembol olarak (@) işareti kullanılır. Bu koordinat sistemini
formülize etmek gerekirse @ MESAFE < AÇI şeklinde tanımlanabilir. Bu formülde kullanılan < işareti sadece mesafe ile açıyı
ayırt etmek için kullanılan bir ayraçtır.
Yandaki örnekte Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek kutupsal
koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir

Command: L
Specify first point: 30,60
Specify next point or [Undo]: @85<0
Specify next point or [Undo]: @35<90
Specify next point or [Close/Undo]: @25<180
Specify next point or [Close/Undo]: @25<90
Specify next point or [Close/Undo]: @35<180
Specify next point or [Close/Undo]: @15<270
Specify next point or [Close/Undo]: @25<180
Specify next point or [Close/Undo]: @45<270

70

85

@-70,0)

(@60,0)

25

(@80<-144)
yada
(@-80<36)

50

(@0,40.64)

110

40,64

(@-85,0)

150°

15

36°

60

80

50

°
70

30°

60

(@60<70)

(@200,0)

Herhangi bir
nokta

200

25

KOORDİNATSIZ ÇİZİM

Bu çizim en kolay olanı ve kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen çizim yöntemidir.şimdiye kadar anlatılan çizim
yöntemleri özel çizimler olmadığı sürece kullanılmaz.bu yöntem ise bir çizimi pratik olarak hızlı bir şekilde çizmemize olanak
tanır.
• Line komutunu çalıştırın.
• İlk nokta olarak Mouse’un sol tuşu ile çizim ekranında bir nokta gösterin.
• Diğer nokta için Mouse ile yönünü gösterin.
• Çizgi uzunluğunu yazıp enter yapın.
• Diğer noktalarıda bu şekilde girerek istediğiniz şekli oluşturun.
• İşleminizde bitince enter tuşuna basarak komutu bitirin.
NOT: Düz yada eğik çizgi çizmek istiyorsanız Durum düğmelerinden Ortho butonunu kullanın yada kısa yolu olan F8 tuşuna
basın.

AÇI KULLANARAK ÇİZİM

Bu çizim yönteminde ise, açılı çizim yapılırken açı yönünü istediğimiz bir yöne sabitledikten sonra mesafeyi yazıp enter

yaparız.
• Line komutunu çalıştırın.
• İlk nokta olarak Mouse’un sol tuşu ile çizim ekranında bir nokta gösterin.
• 45ᵒ’lik bir çizgi çizecek isek, komut satırına <45 yazıp enter yapın.
• Mouse’u hareket ettirdiğinizde bu açı yönünde sabitlendiğini göreceksiniz. Şimdi istediğiniz mesafeyi yazıp enter yapın.
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AutoCAD, çizime başlanmadan önce kullanıcıya çizim özelliklerini ayarlama imkânı vermektedir. Bu özellikler çizgi
kalınlıkları, çizgi çeşitleri, gerekiyorsa çizgi renkleri vb. özelliklerdir. Bu özellikler layer denilen katmanlarla ayarlanmaktadır.
Çizime başlandığında 0 layeri karşımıza gelmektedir. Bu AutoCAD’in default katmanıdır.
Layer komutuna aşagıdaki yollardan girilir:
 Klavyeden Layer yada La yazılıp Enter tuşuna basılır.
Comand: La
 Format Menu
Layer
Yada araç çubuğundan ulaşabiliriz.

Komut aktif edildikten sonra karşımıza aşağıdaki diyalog
kutusu gelir.

Diyalog kutusundaki aç komutuna tıklayarak yeni bir
katman oluşturulur.

Diyalog kutusundan da görüldüğü gibi Layer 1isimli katman oluştu katmanın ismini istediğiniz gibi değiştire bilirsiniz.

Biz bunun gibi 4 katman daha olşturup isimlerini Kalın Sürekli Çizgi, İnce Sürekli Çizgi,Eksen Çizgisi , ve Kesik Çizgi diyelim.

Sonra Color sütununda Çizgi katmanında karşısındaki aktif renk olan White seçeneği tıklanır ve gelen diyalog
kutusundan bir renk seçilir. Biz şimdilik rengi değiştirmeyeceğiz.

Daha sonra Linetype sütununda Eksen Çizgisi karşısındaki aktif
çizgi tipi olan Continuous seçtiği tıklanır. Karşımıza aşağıdaki
diyalog kutusu gelir.

Kemal DEMİRAY

Bu diyalog kutusundan Load butonu tıklanarak çizgi
tiplerini gösteren diyalog kutusu karşımıza gelir.
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Bu diyaloğ kutusundan Eksen çizgisi için CENTER2 çizgi
tipi seçilir. Kesik Çizgi için DASHED2 çizgi tipi seçilir ve
her seçimden sonra OK tuşuna basılır.

Bir önceki Select Linetype diyaloğ kutusundan eksen için
tanımlanan CENTER2 çizgi tipi seçilir OK tuşuna basılır.
Aynı durum Kesik Çizgi içinde tekrarlanır.

Lineweight sütunundan ise çizginin kalınlığını ayarlayabiliriz. Çizgi kalınlığı olarak Kalın Sürekli Çizgi için 0.5, İnce Sürekli Çizgi
için 0.25,Eksen Çizgisi için 0.35 , ve Kesik Çizgi için 0.35 seçebiliriz. Seçimi yaptıktan sonra OK tuşuna basar çıkarız.

Bunların dışında ON yazısı hizasındaki lamba işaretine
tıklanırsa lamba sönmüş gibi görünür yani kapalı konuma
geçer. Kapalı konumda iken o katmanla çizilmiş resimler ekranda görünmezler ve yazıcıdan çizdirilemezler.
Freeze düğmesine tıklanırsa pasif konuma geçer
kağıda çizilmezler.
düğmesi katmanı kilitler
Look
her hangi bir düzenleme yapılamaz.
Plot

yada kilidi açar. Kilitlenmiş katmandaki resimler ekranda gözükür fakat üzerinde

düğmesi katmanlarla çizilmiş objelerin kağıda çizdirilip çizdirilmeyeceğini kontrol eder. Tıklanan düğme pasif

konuma geçerek
Delete
Set Current

Kemal DEMİRAY

ve o katmanla çizilmiş resimleri dondurur ekrandan kalkar

ilgili katmanın yazıcıdan çıkmasını engeller.
Komutuyla çizimde kullanılmayan katmanlar silinir. Çizimde kullanılmayan katmanlar silinemez.
komutu ile seçilmiş olan layer güncel hale gelir.
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OBJECT SNAP-OSNAP (Nesne Kenetlenme Komutları)

Ekranda çizili bulunan objelerin uç noktaları, orta noktaları, merkez noktası, kesişim noktaları gibi özel noktaları vardır.
Bu noktalara Osnap denir. Çizim anında bu noktalar yakalanarak çizime devam edilerek hatasız çizim yapılmış olur.
Osnap komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir:
- Klavyeden OSNAP veya OS yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Command
: OS
-Status Bar Object Snap (Durum Çubuğu Obje Yakalama)
- F3 tuşuna basılarak kapalıysa açılır, tekrar basıldığında mod kapanır.
Command

: OS ile komut çalıştırılınca aşağıdaki Drafting Settings isimli diyalog kutusu görüntülenir.
Diyalog kutusundan Object Snap sekmesine tıklanır ve aşağıdaki
düzenlemeler yapılır.
 Object Snap On (F3) yazısı önündeki kutu işaretlenirse çizim yapılırken
tüm seçenekler otomatik olarak kullanılır.
 Select All düğmesine tıklanırsa Object Snap modlarının tamamı seçilmiş
olur.
 Clear All düğmesi tıklanırsa tüm modlar temizlenir.
 OK düğmesine basılarak ayarlar kalıcı hale getirilir.
 Cancel düğmesine tıklanırsa tüm işlemler iptal edilmiş olur

Ayrıca Osnap araç çubugunu açmak için herhangi araç çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu ile açılan menüden Object
Snap’ı seçtiğimizde aşağıdaki araç çubuğu ekrana gelir.
.

Nesne Yakalama Komutlarından bazılarının kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.
1 Endpoint (Uç Nokta)
Çizim ekranında bulunan bir çizginin veya yay parçasının uç noktalarından tutar. Bu

modun işareti

.

2 Midpoint (Orta Nokta)

modun işareti

.

3 Center (Merkez)
Bu modun işareti

Çizim ekranında bulunan bir çemberin, yay parçasının yada elipsin merkez noktasından tutar.

.

4 Intersection (Kesişim)

Kemal DEMİRAY

Çizim ekranında bulunan bir çizginin veya yay parçasının orta noktasından tutar. Bu

Çizim ekranında bulunan iki nesnenin kesişiminden tutar. Bu modun işareti

.
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5 Quadrant (Çeyrek Daire)
noktalarından tutar. Bu modun işareti

AUTOCAD DERS NOTLARI
Çizim ekranında bulunan bir çemberin, yay parçasının yada elipsin çeyrek daire
.

İmlecin değdiği noktayı yakalar. Bu modun işareti .
6 Nearest (En Yakın)
7 Tangent (Teget Noktası)
Çember ve yay parçalarının teğet noktalarını tutar. Bu modun işareti

8 Perpendicular (Dik)
modun işareti

.

Çizim ekranında belirtilen bir noktadan gösterilen nesneye dik olan noktasını bulur. Bu

.

CIRCLE (Daire)

Circle, daire çizmek için kullanılan bir komuttur.
Circle komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir:
- Klavyeden Circle veya C yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Command
:C
-Draw Toolbar : Circle
- Draw Menü Circle
Command
:C
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: Bir nokta tanımlayın veya bir seçenek giriniz.
Options (seçenekler):
Center Point (merkez nokta)
3P (üç nokta)
2P (iki nokta)
TTR—Tangent, Tangent, Radius (tanjant, tanjant, radüs)
Circle (Center)
Bu seçenekle merkez (center) noktası tanımlayarak çember çizebilirsiniz
Command: circle
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: Çemberin merkez noktasını fare ile tıklanır.
Specify radius of circle or [Diameter] <30.0000>: 20 (Çizilecek çemberin yarıçap değeri girilerek daire çizilir. (Şekil A)
Eğer dairenin çap değeri girilmek istenirse D yazılarak
Specify diameter of circle: 40 (Çap değeri girilerek daire çizilir Şekil B)
0
R2

Ø40

3P

Şekil A

Şekil B

Üç nokta (3P) seçeneği ile çember çizme, çizim alanı üzerinde üç nokta tanımlayarak çember oluşturma işlemidir.
2
Command: C
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR(tan tan radius)]: 3P
Specify first point on circle: Çemberin 1. noktasını tanımla (1)
3
Specify second point on circle: Çemberin 2. noktasını tanımla (2)
1
Specify third point on circle: Çemberin 3. noktasını tanımla (3)
Kemal DEMİRAY
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2P

İki nokta (2P) seçeneği ile çember çizme, çizim alanı üzerinde iki nokta tanımlayarak çember oluşturma işlemidir
Command: C
2
Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: 2P
Specify first end point of circle's diameter: Çemberin 1. noktasını tanımla (1)
1
Specify second end point of circle's diameter: Çemberin 2. noktasını tanımla (2)

TTR
Tangent, tangent, radius seçeneği ile çember çizme, çizim alanı içersinde bulunan çember veya yay
nesnelerine teğet çember çizimi için kullanılır.
Command: C

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: T
Specify point on object for first tangent of circle: Çemberin 1. noktasını tanımla (1)
Specify point on object for second tangent of circle: Çemberin 2. noktasını tanımla (2)
Specify radius of circle <15.1118>: 25 Çemberin yarıçapını giriniz.
2

1

1

R

25

2
R25

1

2

Arc (Yay)

Arc yay çizmek için kullanılan bir komuttur. Arc komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: ARC veya A yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Toolbar : Arc (Çizim Araç Çubugu
Yay)
- Draw Menü : Arc
Command: A
Specify start point of arc or [CEnter]: Yayın başlangıç noktasını veya merkez noktasını tanımlayın (1).
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: yayın ikinci noktasını girin veya seçeneklerden birini seçin (2).
Specify end point of arc: yayın son noktasını tanımlayın (3).
Second Point
(İkinci Nokta)

2

3
1
Start Point
Başlangıç Noktası

End Point
Bitiş Noktası

Ayrıca Arc komutunu kullanımında ihtiyacımıza göre aşağıdaki seçeneklerden yaralanabiliriz.

End(Bitiş)

3
Center (Merkez)

2

3Angle(Açı)
160°

Start(Başlangıç)

1

Start(Başlangıç)

1

2

Center (Merkez)
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RECTANGLE (Dikdörtgen)

Dikdörtgen çizmek için kullanılan bir komuttur.
Rectangle komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: RECTANGLE veya REC yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Rectangle (Çizim menüsü: Dikdörtgen)
- Draw Toolbar : Rectangle (Çizim Araç Çubuğu: Dikdörtgen)
Düz ve ölçülü dikdörtgen çizmek için aşağıdaki yol takip edilir.
Command: REC (Dikdörtgen komutu çalıştırılır.)
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Birinci köşe noktasını işaretleyiniz.
(Birinci köşe noktasını tanımlayınız ya da[Pahlı/Yükseltme/Kavisli/Kalınlık/Genişlik]:

gir.

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 30,20 Diğer köşeyi tıklayınız ya da X ve Y koordinatlarını

Other corner point.
Diğer(ikinci)köşe noktası

First corner point.

Çizim elde edilir.

Birinci köşe noktası

Seçilir.

Eğer ilk köşe noktasında C yazılarak Chamfer Seçilirse:
Command: REC
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: C Birinci köşe noktasını işaretleyiniz. C

Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 5 Dikdörgen köşelerinden kırılacak ilk pahın ilk ölçüsü girilir
(Örnegin) 5
Specify second chamfer distance for rectangles <5.0000>: 10 Girilen ilk kenarın ölçüsü ile aynı olması isteniyorsa
enter ile, farklı bir değer verilecekse Dikdörtgen köşelerinden kırılacak ikinci pahın ölçüsü girilir (Örnegin) 10 ve devam edilir.
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Birinci köşe noktasını işaretleyiniz.
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 100,80 Diğer köşeyi tıklayınız ya da X ve Y koordinatları
girilir.
Other corner point.
Diğer(ikinci)köşe noktası

Other corner point.
Diğer(ikinci)köşe noktası

10

5

10

10

First corner point.
Birinci köşe noktası

Seçilir.

5

10

Eğer ilk köşe noktasında F yazılarak Fillet Seçilirse:
Command: REC
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: F Birinci köşe noktasını işaretleyiniz. F

Specify first fillet radius for rectangles <0.0000>: 5 Dikdörtgen köşelerine uygulanacak kavis yarıçap değeri girilir
(Örnegin) 10
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Birinci köşe noktasını işaretleyiniz.
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 100,80 Diğer köşeyi tıklayınız ya da X ve Y koordinatları
girilir.
Other corner point.

R1
0

R1
0

Diğer(ikinci)köşe noktası

First corner point.
Birinci köşe noktası

Kemal DEMİRAY
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POLYGON (Çokgen)

Köşe sayısı 3 ile 1024 arasında kenar uzunlukları birbirine eşit kapalı düzgün çokgen çizmek için kullanılan bir komuttur.
Polygon komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: POLYGON veya POL yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Polygon (Çizim menüsü: Çokgen)
- Draw Toolbar : Polygon (Çizim Araç Çubuğu: Çokgen)
Dairenin içine çokgen çizmek için işlem sırası:
R2
5

Ya

2

R2
5

rı ç
ap

1

1

2
Yarıçap

Inscribed in Circle(I)

Circumscribed about Circle(C)

Command: Pol (Çokgen komutu çalıştırılır.)
Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6 (Çokgenin kenar sayısı girilir.)
Specify center of polygon or [Edge]: (Çokgenin merkezini yani 1. Noktayı gösterin.)
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I veya C Çokgenin dairenin içine mi dışına mı
çizileceği belirlenir. Dairenin içine çizilecekse geçerli seçim <I> ile Dışına çizilecekse C ile devam edilir.
Specify radius of circle: 25 Dairenin yarıçap değeri girilir. Örneğin 25 girilirse yukarıdaki şekil çizilir.

Bir Kenarından Yararlanarak Çokgen Çizmek

uzunluk

2

1
Edge

Command: Pol (Çokgen komutu çalıştırılır.)
Command: _polygon Enter number of sides <4>:6
Specify center of polygon or [Edge]: E Çokgenin kenarından yararlanarak çizmek için E yazılır.
Specify first endpoint of edge Kenarın ilk noktası seçilir.(1. Noktayı gösterin)
Specify second endpoint of edge Kenarın ikinci noktası seçilir.(2. Noktayı gösterin) ya da kenar uzunluğunu yazın.

ELLIPSE (Elips)

Elips çizmek için kullanılan bir komuttur.
Ellips komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: ELLIPSE veya EL yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Ellipse (Çizim menüsü: Elips)
- Draw Toolbar : Ellipse (Çizim Araç Çubuğu: Elips)
Elips çizimi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: El (Elips komutu çalıştırılır.)
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Elips ekseninin uç noktasını belirleyiniz ya da [Yay/Merkez] .(1.
Noktayı tıklayın)
Specify other endpoint of axis: Bir başka noktayı belirleyiniz. .(2. Noktayı tıklayın) yada mesafe girin örnegin 120
Specify distance to other axis or [Rotation]: Başka bir eksen ölçüsü belirleyiniz [Döndürme] .(3. Noktayı tıklayın) yada
diğer ekse mesafesini girin örnegin 30
3

1

30

30

3

2

120

Üç nokta yardımıyla elips çizimi

1

2

60

Merkez noktalı elips çizimi

Command: El (Elips komutu çalıştırılır.)
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C ile devam edilirse
Specify center of ellipse: Elipsin merkez noktası tıklanır. .(1. Noktayı tıklayın)
Specify endpoint of axis: Eksenin uç noktası belirlenir. .(2. Noktayı tıklayın) yada mesafe girin örnegin 60
Specify distance to other axis or [Rotation]: Başka bir eksen ölçüsü belirleyiniz [Döndürme] .(3. Noktayı tıklayın) yada
diğer ekse mesafesini girin örnegin 30
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Çizim ekranında bileşik çizgi çizilmesini sağlar. Bu komut line komutuna benzer. Doğru parçaları çiziminin yanında yay
çizimi de yapabilir. Bu komutun en büyük özelliği ardışık olarak çizilmiş tüm objeleri bir bütün olarak kabul etmesidir. Biri
seçildiğinde tamamı seçilir. Tek tek düzenleme yapabilmek için Explode(Patlat) komutu kullanarak nesnelere ayırmak gerekir.
Pline komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: PLINE veya PL yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Pline (Çizim menüsü: Birleşik Çizgi)
- Draw Toolbar : Pline (Çizim Araç Çubuğu: Birleşik Çizgi)
Birleşik çizgi çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
Command: PL
Specify start point: Birleşik çizginin başlama noktasını belirtiniz. (1)
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10 Bir sonraki noktayı tıklayınız(2).
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10 Bir sonraki noktayı tıklayınız(3).
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 15 Bir sonraki noktayı tıklayınız(4).
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A (yay çizimi Arc (A) seçilir)
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 10 Yayın bitiş noktasını ya da çap
değerini girip ve yönünü maus ile belirterek tıklarız (5).
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l Tekrar line komutunu kullanmak
için Line komutuna tıklanır ya da klavyeden L yazılır ve klavyeden Enter tuşuna basılır.
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 25 Bir sonraki noktayı tıklayınız(6).
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C yazılır ve klavyeden Enter tuşuna basılır. Ya da
Close seçeneğine tıklanır.

2

1

4

10

3
6

5

SPLINE (Eğrisel Birleşik Çizgi)

Çizim ekranında eğrisel pline çizmek için kullanılır. Spline komutu ile çizilmiş eğrilere Explode komutu uygulanamaz.
Spline komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: SPLINE veya SPL yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Spline (Çizim menüsü: E.Birleşik Çizgi)
- Draw Toolbar : Spline (Çizim Araç Çubuğu: E.Birleşik Çizgi)
Eğrisel Birleşik çizgi çizmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
Command: SPL
Specify first point or [Method/Knots/Object]: Eğrinin Başlangıç noktası tıklanır (1).
Enter next point or [start Tangency/toLerance]: Bir sonraki nokta tıklanır (2).
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo]: Bir sonraki nokta tıklanır (3).
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: Bir sonraki nokta tıklanır (4).
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: Enter tuşuna basılarak komuttan çıkılır.

4

2
1
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Çizim ekranında kapalı geometrileri taramak için kullanılır. Taranacak bölgelerin tamamen kapalı olması gerekir. Her
hangi bir kenar yada köşede boşluk olması durumunda tarama işlemi gerçekleşmeyecektir.
Hatch komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: HATCH, H veya BH yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Hatch (Çizim menüsü: Tarama)
- Draw Toolbar : Hatch (Çizim Araç Çubuğu: Tarama)
Tarama yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
HAZIR DESEN (Predefined) KULLANARAK TARAMA YAPMA
AutoCAD programı içindeki çeşitli mesleklere hitap eden desenleri kullana bilmek için tercih edilir.
Command: H
Komut çalıştırıldıktan sonra ekrana “Hatch and Gradident” isimli diyalog kutusu gelir.
Type (Tip) Kısmından Predefined (Hazır Desen) seçilir.
Pattern (Desen) (1) Kısmından bize uygun tarama modelini (ANSI31) seçeriz. Eğer tarama modelini görerek seçmek
istiyorsak 2 ile gösterilen kısım tıklanarak oradan bize uygun Çizim standartlardan (ANSI, ISO, Other Predefined, Custom) birini
seçeriz.
Angle (Açı) (3) Kısmında tarama açısı olarak 0(45) veya 90(135) derece girilir tarama yaparken girilen değerin 45
derece fazlasını hesap ederek tarama yapar.
Scale (Ölçek) (4)Kısmında tarama deseni ölçeklendirilir.

Add: Pick Points (5) dügmesi tıklanırsa çizim ekranına dönülür ve taranacak bölgenin/bögelerin iç kısmı tıklanır (1)
tıklama işlemi bitince Enter tuşuna basarak diyoloğ kutusuna geri dönülür. OK düğmesine tıklayarak tarama işlemi
gerçekleştirilir.

KULLANICI TANIMLI (User Defined) TARAMA YAPMA
Kullanıcı tanımlı tarama genellikle makine parçaları kesit alındığında kullanılmaktadır. Burada iki tarama çizgisi arası
uzaklık ve açı değerleri girilerek yapılır. Kullanıcı tanımlı tarama yapmak için aşagıdaki işlemler yapılır
Command: H
Komut çalıştırıldıktan sonra ekrana “Hatch and Gradident” isimli diyalog kutusu gelir.
Type (Tip) Kısmından User Defined (Kullanıcı tanımlı) seçilir.
Swatch (Numune) Kısmından güncel çizgi tipine göre tarama deseni görüntülenir.
Angle (Açı) Kısmında tarama açısı olarak 4 veya 135 derece seçilir.
Spacing (Aralık) Kısmında iki tarama çizgisi arasındaki mesafe girilir.
Double (Çapraz) onay kutusu işaretlenirse tarama çapraz olur.
Add: Pick Points dügmesi tıklanırsa çizim ekranına dönülür ve taranacak
bölgenin/bögelerin iç kısmı tıklanır (1) tıklama işlemi bitince Enter tuşuna
basarak diyoloğ kutusuna geri dönülür. OK düğmesine tıklayarak tarama
işlemi gerçekleştirilir.

Remove boundaries (Bölgeleri Çıkar)
Düğmesine tıklanırsa
yanlışlıkla seçilmiş tarama bölgeleri işlemden çıkarılır.
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DIVIDE (Bölme)

Bu komutla, seçilen nesne istenilen sayıda eşit parçalara bölünür.
Divide komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DIVIDE veya DV yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Point- Divide (Çizim menüsü: Nokta-Bölme)
Bölme işlemini yapılmadan önce nokta stili ayarlanmalıdır. Bunun için Point Style (Format Menu) komutundan
yararlanmalıdır. Nesneleri eşit sayılara bölme işlemi:
Command: dv
Select object to divide: 1 Bölünecek nesnenin herhangi bir noktasına tıklanır(1).
Enter the number of segments or [Block]: 7 Bölüntü sayısı girilir ve Enter tuşuna basılır.

1
1
MEASURE (Verilen Ölçüye Göre Bölme)

Bu komut seçilen nesnelerin istenilen uzunluklara eşit olarak bölünmesini sağlar.
Measure komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: MEASURE veya ME yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Point- Measure (Çizim menüsü: Nokta-Bölme)
Bölme işlemini yapılmadan önce nokta stili ayarlanmalıdır. Bunun için Point Style (Format Menu) komutundan
yararlanmalıdır. Nesneleri eşit sayılara bölme işlemi:
Command: me
Select object to measure: 1 Bölünecek nesnenin herhangi bir noktasına tıklanır(1).
Specify length of segment or [Block]: 15 Doğru parçasının uzunluğu girilir ve Enter tuşuna basılır.

15

basılır.

basılır.

15

15

15

Command: TR
Ekranın boş bir yerinde sağ tuş yapılır veya klavyeden Enter tuşuna basılır. Aşağıdaki yazı gelince
Select objects or <select all>: Burda Enter tuşuna basınca bütün objeler seçili hale gelir. ve
Objelerin budanacak yerleri sol tuşla tıklanarak budama yapılır. Komuttan çıkmak için tekrar sağ tuş yada Enter tuşuna

TRIM (Budama)

Çizim içersindeki çizgilerin istenilen kısımlarının budanmasında kullanılır.
Trim komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: TRIM veya TR yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu :Trim (Düzenleme menüsü:Budama)
- Modify Toolbar :Trim (Düzenleme Araç Çubuğu:Budama)
Budama işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: TR
Ekranın boş bir yerinde sağ tuş yapılır veya klavyeden Enter tuşuna basılır. Aşağıdaki yazı gelince
Select objects or <select all>: Burda Enter tuşuna basınca bütün objeler seçili hale gelir. ve
Objelerin budanacak yerleri sol tuşla tıklanarak budama yapılır. Komuttan çıkmak için tekrar sağ tuş yada Enter tuşuna

EXTEND (Uzatma)

Çizim içersindeki çizgilerin başka bir nesneye dogru uzatılmasını sağlar kullanılır.
Extend komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: EXTEND veya EX yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Extend (Düzenleme menüsü:Uzatma)
- Modify Toolbar : Extend (Düzenleme Araç Çubuğu: Uzatma)
Budama işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: EX
Ekranın boş bir yerinde sağ tuş yapılır veya klavyeden Enter tuşuna basılır. Aşağıdaki yazı gelince
Select objects or <select all>: Burada Enter tuşuna basınca bütün objeler seçili hale gelir. ve
Uzatılacak objelerin uzatma noktasına en yakın ucu sol tuşla tıklanarak kendine en yakın objeye kadar uzatma yapılır.
Komuttan çıkmak için tekrar sağ tuş yada Enter tuşuna basılır.
NOT: Bir önceki komut olan Trim komutu ile Extend komutu arasında geçiş yapılmasını sağlayabiliriz. Bunun için
örneğin Trim komutu içindeyken fazla kestiğimiz çizgiyi SHİFT tuşunu basılı tutarak tekrar seçersek Extend komutu devreye
girer ve çizgiyi tekrar uzatabiliriz. SHİFT tuşunu bıraktığımız zaman Trim komutuyla devam edebiliriz.
Kemal DEMİRAY
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BREAK (Koparma)

Bir nesnenin belirtilen iki nokta arasını silerek, bu nesnenin iki ayrı parça haline gelmesini sağlar.
Break komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: BREAK veya BR yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Break (Düzenleme menüsü:Koparma)
- Modify Toolbar : Break (Düzenleme Araç Çubuğu: Koparma)
Koparma işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: BR (Break komutu çalıştırılır.)
Select object: 1 Koparmaya başlanacak birinci noktadan çizgi seçilir.
Specify second break point or [First point]: 2 ikinci koparma noktası seçilir ve Enter tuşuna basılır.
Not: Yayları koparma işleminde dikkat edilecek husus seçme sırasıdır. Koparma işlemi Saatin tersi yönde olur.
1

2

1

1

1

2
ÖNCEKİ

2

2

2

1
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JOIN (Birleştir)

Aynı eksene sahip objelerin tek bir obje olmasını sağlar.
Join komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: JOIN veya J yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Join (Düzenleme menüsü:Birleştirme)
- Modify Toolbar : Join (Düzenleme Araç Çubuğu: Birleştirme)
Koparma işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: J (Join komutu çalıştırılır.)
Select source object or multiple objects to join at once: 1 Nolu nesneyi seçiniz
Select objects to join: 2 Birleştirilecek diğer objeleri sırayla seçiniz.
Select objects to join: Seçim işlemi bitince işlemi bitirmek için Enter tuşuna basılır.
Not: Yayları birleştirme işleminde dikkat edilecek husus seçme sırasıdır. Birleştirme işlemi Saatin tersi yönde olur.
1
2

1

1

2
2

1

2
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1

1

2
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SCALE (Ölçekleme)

10

Çizilmiş objelerin belli oranlarda büyültülüp küçültülebilmesi için kullanılan bir komuttur. Ölçeklendirme ne olursa
olsun resimler ölçülendirilirken gerçek ölçüler yazılır.
Scale komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: SCALE veya SCyazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Scale (Düzenleme menüsü:Ölçekleme)
- Modify Toolbar : Scale (Düzenleme Araç Çubuğu: Ölçekleme)
Ölçekleme işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command:SC
Select objects: Nesneleri seçin
Select objects: Seçme işlemi bittiği için Enter tuşuna basın
Specify base point: Çizim üzerinde bir nokta belirleyin.
Specify scale factor or [Copy/Reference]: 2 Ölçek katsayısını belirleyip Enter tuşuna basın.

20
Ölçek: 0.5 (1/2)
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STRETCH (Sündürme)

Yapılan bir çizimde istenilen bir kısmın sündürülerek uzatılmasını ya da kısaltılmasını sağlar.
Stretch komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: STRETCH veya S yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Stretch (Düzenleme menüsü: Sündürme)
- Modify Toolbar : Stretch (Düzenleme Araç Çubuğu: Sündürme)
Sündürme işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır.
Command: S
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... Sündürülecek objeleri pencere yardımıyla seçmek
için 1 nolu noktayı tıklarız.
Select objects: Specify opposite corner: Karşı çapraz köşeyi seçmek için 2 nolu noktayı tıklarız.
Select objects: Seçim bitince seçimden çıkmak için Enter tuşuna basılır.
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Sündürme miktarı klavyeden belirlenir yada sol tuş 3 nolu
noktaya tıklanarak alınır.
Specify second point or <use first point as displacement>: 15 Uzatma noktası belirlenir ya da klavyeden değer
girilerek uzatılır.

20

20

ÖNCEKİ

1

10

3

20

20

Yön

10

2

20

35
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MOVE (Taşıma)

Çizim içersinde nesnelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlar.
Move komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: MOVE veya M yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Move (Düzenleme menüsü:Taşıma)
- Modify Toolbar : Move (Düzenleme Araç Çubuğu: Taşıma)
Taşıma işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: M (Move komutu çalıştırılır.)

1
2

3
5

4

•
•
•
•

1,2, ve 3 nolu nesneleriÖNCEKİ
seçip enter yapın.
4 nolu noktayı tıklayın.
Ardından 5 nolu noktayı tıklayın.
Seçilen nesneler 4 nolu noktadan 5 nolu noktaya taşındı. Sonuç aşağıdaki resimde olduğu gibi olacaktır.
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MIRROR (Aynalama-Simetri Alma)

Seçtiğimiz nesnelerin bir eksene göre simetriğini almak için kullanılan bir komuttur.
Mirror komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: MIRROR veya MI yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Mirror (Düzenleme menüsü: Aynalama)
- Modify Toolbar : Mirror (Düzenleme Araç Çubuğu: Aynalama)
Aynalama işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: MI (Mirror komutu çalıştırılır.)
Select objects: Specify opposite corner: Aynalanacak objeler seçilir. Objeler tek tek seçilebilir. Biz burada pencereye
alma yöntemiyle seçtik.
Select objects: Seçme işlemi bittikten sonra bu seçeneği Enter tuşuna basarak geçiyoruz.
Specify first point of mirror line: Simetri çizgisinin 1. Noktasını (Her hangi bir nokta) tıklıyoruz.(1. Noktayı tıklayın)
Specify second point of mirror line: Simetri çizgisinin 2. Noktasını (Her hangi bir nokta) tıklıyoruz.(2. Noktayı tıklayın)
Erase source objects? [Yes/No] <N>: Asıl seçilen obje silinsin mi? [Evet/Hayır]<H> Hayır seçeneği kabul edilmiştir.

Aynalanacak nesne
(Select objects)

1

Simetri ekseni
(Mirror Line)

2

Simetriği alınacak objeler

Simetri alma işleminin sonucu

Not: Mirror komutu uygulanırken ayrı bir sistem değişkeni vardır. Bu sistem değişkeni mirror yapılacak objelerde yazı
veya tarama var ise bu yazı ve taramaların nasıl davranacağını belirler.
MIRRTEXT (Yazı Aynalama)

Mirror komutu uygulandıktan sonra yazılar ters olabilir. Yazıların doğru çıkması için Mirror komutu uygulanmadan
önce Mirrtext sistem değişkeni değeri 0’a ayarlanmalıdır.
Command
: MIRRTEXT
Enter new value for MIRRTEXT<1>:0 (Yazı simetriği için yeni değeri giriniz)

AutoCAD
Orjinal yazı

Mirrtext=1

AutoCAD
Orjinal yazı

AutoCAD
Mirrtext=0

MIRRHATCH (Tarama Aynalama)

Mirror komutu uygulandıktan sonra taramalar ters olabilir. Taramaların aynı yönde olması için Mirror komutu
uygulanmadan önce Mirrhatch sistem değişkeni değeri 0’a ayarlanmalıdır.
Command
: MIRRHATCH
Enter new value for MIRRHATCH<1>:0 (Yazı simetriği için yeni değeri giriniz)

Orjinal tarama

Mirrhatch=1

Mirrhatch=0

OFFSET (Öteleme)

Seçilen bir çizgiyi kullanıcı tarafından mesafe belirtilerek istenilen yönde kopyalanarak ötelenmesini sağlar.
Offset komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: OFFSET veya O yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Offset (Düzenleme menüsü: Öteleme)
- Modify Toolbar : Offset (Düzenleme Araç Çubuğu: Öteleme)

Kemal DEMİRAY

Sayfa 20

AUTOCAD DERS NOTLARI

ÖLÇÜYE GÖRE ÖTELEME YAPMA
Komut çalıştırıldığında kullanıcıdan öteleme mesafesini ister. Kullanıcı bu değeri yazdıktan sonra ötelenecek nesneyi
seçip öteleme yönünü belirtir. Bu ötelemeden işleminden sonra komut bitmez ve kullanıcı komutu bitirene kadar tekrar nesne
seçimi ister.
Command: O
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 20 (mesafeyi yazın)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: ( nesneyi seçin)
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: (yönü gösterin)
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: ( nesneyi seçin) Öteleme işlemini bitirmek için hiçbir giriş yapmadan
Enter tuşuna basılır.
offset distance
20

select object

select object

Side to offset

YER BELİRTEREK ÖTELEME YAPMA
Bu yöntemde uzunluk ölçüsü verilmez. Obje seçiminden sonra tıklanan noktaya objeyi öteler.
Command: O
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: giriş yapmadan Enter tuşuna basılır.
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: ( nesneyi seçin) 1. Noktayı tıklayın
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 2. Noktayı tıklayın
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: ( nesneyi seçin) Öteleme işlemini bitirmek için hiçbir giriş yapmadan
Enter tuşuna basılır.

select object

Through point
1
2

ROTATE (Döndürme)

Objeleri temel bir nokta etrafında döndürmek için kullanılan bir komuttur.
Rotate komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: ROTATE veya RO yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Rotate (Düzenleme menüsü: Döndürme)
- Modify Toolbar : Rotate (Düzenleme Araç Çubuğu: Döndürme)
Döndürme işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: RO
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: Specify opposite corner: 1 Nolu nesneyi seçin
Select objects: Seçim bitince giriş yapmadan Enter tuşuna basılır.
Specify base point: 2 Nolu döndürme (baz) noktasını tıklayın
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 3 Nolu noktaya tıklayın. Eğer tıklamak yerine açı değeri yazsaydık
aynı şekilde çizimimiz döndürülecektir.

3

1
2
ÖNCEKİ
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KOPYALAMA(Copy) SEÇENEGİNİ KULLANARAK OBJELERİ DÖNDÜRME
Command: RO
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: 1 Nolu nesneyi seçin
Select objects: Seçim bitince giriş yapmadan Enter tuşuna basılır.
Specify base point: 2 Nolu döndürme (baz) noktasını tıklayın
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <51>: C Bu sefer kopyalamak için Copy(C) seçeneğini tıklarız.
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <51>: 90 Döndürme açısını yazarız yada mausla döndürerek tıklarız.

1

1

2

2
ÖNCEKİ
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FİLLET (Köşeleri Yuvarlama)

Seçilen iki çizginin köşelerinin isteğe bağlı olarak yuvarlanmasını yada bu iki çizginin köşelerinin dik bir şekilde
birleştirilmesini sağlar.
Fillet komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: FİLLET veya F yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Fillet (Düzenleme menüsü: Köşe Yuvarlama)
- Modify Toolbar : Fillet (Düzenleme Araç Çubuğu: Köşe Yuvarlama)
Köşe Yuvarlama işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: F
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Enter (gerekli olan radius değerini tanımlamak için)
Specify fillet radius <0.0000>: 10 (radius değeri)
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: (1 nolu objeyi seç)*
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]: (2 nolu objeyi seç)

2
Objeler

R=0

R=20

1
Seçim noktaları

Sonuç

20

0
R1

*NOT: Yarıçap ayarları yapıldıktan sonra (çoklu seçimler için) objeleri seçmeden Multiple seçeneği seçilirse komuttan
çıkmadan objelerin tüm köşelerdeki yuvarlatmalar ardı ardına seçilerek işlem gerçekleştirilir. Bunun için klavyeden M yazıp
Enter tuşuna basılır ve devam edilir.
CHAMFER (Pah Kırma)

Seçilen iki çizginin köşelerinin pahlanarak birleştirilmesini sağlar.
Chamfer komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: CHAMFER veya CHA yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Modify Menu : Chamfer (Düzenleme menüsü: Pah Kırma)
- Modify Toolbar : Chamfer (Düzenleme Araç Çubuğu: Pah Kırma)
UZUNLUK (Distance) GİRİLEREK PAH KIRMA
Command: CHA
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D Enter (gerekli olan PAH değerini
tanımlamak için)
Specify first chamfer distance <0.0000>: 10 (1. Pah mesafesini belirtiniz)
Specify second chamfer distance <10.0000>: (2. Pah mesafesini belirtiniz. Birinci ile aynı ise Enter)
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: (1 nolu objeyi seç)
Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]: (2 nolu objeyi seç)
Kemal DEMİRAY
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10

10

2

20

1

2

20

10

10

2
Objeler

Dist1=0
Dist2=0

1

Dist1=10
Dist2=10

1

2

Dist1=10
Dist2=20 1

Dist1=10
Dist2=20

AÇILI VE ÖLÇÜLÜ (Angle and Distance) PAH KIRMA
Command: CHA
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 20.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: A (Açılı pah kırmak için)
Specify chamfer length on the first line <0.0000>: 10 (1. Doğru üzerindeki pah mesafesi giriniz)
Specify chamfer angle from the first line <0>: 30 (1. Doğrudan pah açısı giriniz.)
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: (1 nolu objeyi seç)
Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]: (2 nolu objeyi seç)
30°

10

2
Dist1=10
Angle=30

Objeler
1

COPY (Kopyalama)

Çizim içersinde nesnelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlar.
Copy komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: COPY veya CO yazılır
-Modify Menu : Copy (Düzenleme menüsü:Kopyalama)
- Modify Toolbar : Copy (Düzenleme Araç Çubuğu: Kopyalama)
Kopyalama işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Command: CO (Copy komutu çalıştırılır.)

ÖNCEKİ

1
2

3
5

4

•
•
•
•

1,2, ve 3 nolu nesneleri seçip enter yapın.
4 nolu noktayı tıklayın.
Ardından 5 nolu noktayı tıklayın.
Seçilen nesneler 4 nolu noktadan 5 nolu noktaya taşındı. Sonuç aşağıdaki resimde olduğu gibi olacaktır.
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ARRAY (Dizi/Çogaltma)

Çizim içersinde seçilen nesneleri sıralı bir şekilde, belirli bir nokta etrafında çoğaltılmasını ya da seçilen nesneleri bir
hat (çizgi) üzerinde kopyalanmasını sağlar
Array komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: ARRAY veya AR yazılır
-Modify Menu : Array (Düzenleme menüsü:Çoğaltma)
- Modify Toolbar : Array (Düzenleme Araç Çubuğu: Çoğaltma)
Çogaltma işlemi aşağıdaki sıraya göre yapılır:
Dikdörtgensel Çoğaltma (Rectangular Array)
Rectangular Array seçeneği ile seçilen nesnelerin X ve Y yönlerinde kullanıcının belirtmiş olduğu mesafe ve sayısı kadar
çoğaltılmasını sağlar.
Command: AR(Array komutu çalıştırılır.)
Select objects: Specify opposite corner: Kopyalanacak nesneler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna
basılır.
Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>: R, Enter (Rectangular Array)
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>: COU
Kopyalanacak nesne sayısını belirtmek için COUnt seçeneği tıklanır ya da COU yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Enter the number of columns or [Expression] <4>: 5 Y eksenine Paralel kolon sayısı (5) yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Enter the number of rows or [Expression] <3>: 4 X eksenine Paralel sıra sayısı (4) yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>: S Sıra ve
kolonlar arasındaki ölçüyü belirlemek için Spacing seçenegine tıklanır ya da S yazılıp Enter tuşuna basılır.
Specify the distance between columns or [Unit cell] <42.7975>: 45 İki kolon arasındaki ölçü klavyeden girilir (45) ve
Enter tuşuna basılır.
Specify the distance between rows <40.7029>: 40 İki sıra arasındaki ölçü klavyeden girilir (40) ve Enter tuşuna basılır.
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/COUnt/Spacing/COLumns/Rows/Levels/eXit]<eXit>: Komutu
sonlandırmak için Enter tuşuna basılır.

40

Yandaki Resimde bulunan mavi kutucuklardan:
1. Array işlemini yerleşim noktası.
2. Y(Row) yönündeki mesafeleri değiştirir.
3. X (Column) yönündeki mesafeleri değiştirir.
4. Y (Row) yönündeki kopyalanacak sıra sayısını arttırır-azaltır.
5. X (Column) yönündeki kopyalanacak sütun sayısını arttırır-azaltır.

6. Aynı anda hem X hemde Y yönündeki kopyalanacak sıra ve sütun
sayısını arttırır-azaltır.
Ribbon menüde yapılan Array
işlemi ile ilgili değerler.
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Dairesel Çoğaltma (Polar Array)
Polar Array seçeneği ile seçilen nesnelerin bir noktaya ve belirtilen açıya göre döndürülerek çoğaltılmasını sağlar.
Command: AR(Array komutu çalıştırılır.)
Select objects: Specify opposite corner: Kopyalanacak nesneler seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır.
Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>: PO (Polar Array)
Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]:Kopyalama merkezi için 1 nolu eksenlerin kesişim noktası tıklanır.
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill angle/ROWs/Levels/ROTate
items/eXit]<eXit>: I Kopyalama Sayısı seçeneğinin gelmesi için I yazıp Enter tuşuna basılır.
Enter number of items in array or [Expression] <6>: 7 olarak kopyalama sayısı girilir ve Enter tuşuna basılır.
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill angle/ROWs/Levels/ROTate
items/eXit]<eXit>: F Kaç derecelik alanda kopyalama yapacağımızı belirtmek için F yazılıp Enter tuşuna basılır.
Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) or [EXpression] <360>: 360 derecede çoğaltma yapacağımızdan Enter tuşuna basılır.
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill angle/ROWs/Levels/ROTate
items/eXit]<eXit>: Komutu sonlandırmak için Enter tuşuna basılır.

Sonraki

Önceki
1
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YOLA GÖRE KOPYALAMA (Path Array)
Path Array seçeneği ile seçilen nesnelerin gösterilen bir hat üzerinde istenilen sayı ve mesafeye bağlı olarak çoğaltılmasını
sağlar.
Command: AR(Array komutu çalıştırılır.)
Select objects: Specify opposite corner: Kopyalanacak nesneler seçilir (1). Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır.
Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>: PA (Patch Array)
Select path curve: Yola tıklanır (2)
Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/Tangent direction/Items/Rows/Levels/Align items/Z
direction/eXit]<eXit>: M Eşit aralıklı yerleştirmek için Method seçeneği klavyeden M yazılıp Enter tuşuna basılarak kullanılır.
Enter path method [Divide/Measure] <Measure>: D Metot olarak Divide seçenegini kullanmak için D yazıp Enter tuşuna
basılır.
Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/Tangent direction/Items/Rows/Levels/Align items/Z
direction/eXit]<eXit>: I Kopyalama Sayısı seçenegi için Klavyeden I yazıp Enter tuşuna basılır.
Enter number of items along path or [Expression] <15>: 10 Çizgi boyunca toplam kopyalama sayısı girilir Enter tuşuna basılır.
Select grip to edit array or [ASsociative/Method/Base point/Tangent direction/Items/Rows/Levels/Align items/Z
direction/eXit]<eXit>: Komutu sonlandırmak için Enter tuşuna basılır.
2
1
Önceki
Sonraki

ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇÜLENDİRME AYARLARI
Ölçülendirme, bir parçanın büyüklüğünü, yüzeyler arasındaki mesafelerini, girinti ve çıkıntıların yerlerini,
yüzeylerin nasıl işleneceğini, malzeme cinsi vb. bilgilerin çizim üzerinde çizgiler, semboller, rakamlar ve yapım
bilgilerini Teknik Resim kuralları çerçevesinde ifade edilmesidir.
Ölçülendirme işlemine başlamadan önce öncelikle bir ölçü (dimension) nesnesini inceleyelim.
Dimension Line

Dimension Text
(Ölçü Yazısı)

(Ölçü Çizgisi)

Arrow (Ölçü Oku)
Extension Line
(Ölçü Bağlama Çizgisi)

Arrow (Ölçü Oku)
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Extension Line
(Ölçü Bağlama Çizgisi)

PARÇA

DİMENSİON STYLE (Ölçülendirme Stili)
Ölçülendirme stili, ölçülendirme yapmadan önce, ölçülendirmenin istediğimiz gibi olması için yapmamız
gereken genel ayarlardır.
Dimstyle komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DIMSTYLE, DST, DDIM veya D yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Dimension Menu : Dimension Style (Ölçülendirme Menüsü:Ölçü Stili)
- Dimension Toolbar : Dimension Style (Düzenleme Araç Çubuğu: Ölçü Stili)
-Format Menu : Dimension Style (Biçim Menüsü:Ölçü Stili)
Komutu çalıştırdığımızda karşımıza gelecek tabloda:

Styles: Bu dosyada mevcut ölçü stilleri listelenir.
List:Tüm ölçü stillerinin ya da listelenmesini sağlar.
Preview of: Ölçü stilinin hangi özelliklerde olduğunu gösteren ön
izleme yeridir.
Set Current: Listeden seçilecek ölçü stilinin aktif ölçü sitili olmasını
sağlar.
New…: Yeni bir ölçü stili oluşturulmasını sağlar.
Modify…: Listeden seçilecek ölçü sitilinin ayarlarının değiştirilmesini
sağlar.
Override…: Var olan bir stilden çok az farklı yeni bir stil
oluşturulmasını sağlar.
Compare…: Var olan stillerin arasında karşılaştırma yapmak için
kullanılır.
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YENİ BİR STİL OLUŞTURMAK İÇİN

AUTOCAD DERS NOTLARI

New butonuna tıklayın. Karşınıza resimdeki gibi bir tablo gelecektir.
New Style Name: Yeni stilin adı verilir.
Start With: Yeni stil oluştururken faydalanılacak önceden var olan bir stil
(ISO-25) seçilir.
Use for: Yeni stilin hangi ölçülendirme tipleri için geçerli olacagını belirler.
Yeni stilin bütün ölçülendirme tipleri için kullanılması isteniyorsa All
dimensions seçeneği aynen kalmalıdır.
Continue düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
Açılan pencerede 7 farklı sayfa vardır.

LINES (Çizgiler) SEKMESİ
Dimension Lines: Ölçü çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
Color: Ölçü çizgisinin renginin belirlendiği kısımdır.
Linetype: Ölçü çizgisinin tipinin belirlendiği kısımdır.
Lineweight: Ölçü çizgisinin kalınlığının belirlendiği kısımdır.
Extend beyond ticks: Ölçü çizgisinin uzantı çizgilerinin dışına taşma
mesafesinin belirlendiği kısımdır.
Baseline spacing: Üst üste gelen ölçüler arasındaki mesafeyi
belirlemek için kullanılır.
Suppress: Ölçünün istenilen tarafındaki ölçü çizgisini kaldırmak için
kullanılır. Dim line 1 sol Dim line 2 Sağ.
Extension lines: Ölçü Bağlama çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
Color: Ölçü Bağlama çizgisinin renginin belirlendiği kısımdır.
Linetype ext line 1: Sol ölçü bağlama çizgisinin tipinin belirlendiği
kısımdır.
Linetype ext line 2: Sağ ölçü bağlama çizgisinin tipinin belirlendiği
kısımdır.
Lineweight: Ölçü Bağlama çizgisinin kalınlığının belirlendiği kısımdır.
Suppress: İstenilen taraftaki ölçü bağlama çizgisinin kaldırılmasını sağlar. Ext line 1 sol Ext line 2 Sağ.
Tablonun sağ tarafında yer alan.
Extend beyond dim lines: Ölçü Bağlama çizgilerini ölçü çizgilerinin ötesine uzanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
Offset from origin: Ölçü Bağlama çizgisinden ölçülendirilen nesneye olan mesafeyi ayarlamak için kullanılır.
Fixed lenght extension lines: Ölçü Bağlama çizgisinin uzunluğunun sabit bir ölçü olması için kullanılır. Eğer bu özellik istenirse
kutu işaretlenir ve Lenght bölümüne Ölçü Bağlama çizgisinin boyu yazılır.

SYMBOLS AND ARROWS (Semboller ve Oklar) SEKMESİ
Arrowheads: Ölçü çizgilerindeki oklerın tipini ve boyunu ayarlamak için
kullanılır.
First, Second: Ölçü çizgisinin sol ve sağ tarafındaki ok tipini belirlemek
için kullanılır.
Leader: Not çizgilerinde kullanılacak ok tipini belirlemek için kullanılır.
Arrow size: Ok Başlarının büyüklüklerini belirlemek için kullanılır.
Center Marks: Daire ve yayı ölçülendirirken merkez işaretinin tipini
seçmek için kullanılır.
None: İşaret yok
Mark: + işareti eklenir.
Line: x işareti eklenir.
Dimension Break: Ölçü üzerine gelen nesnelerin koparılma boşluklarını
kontrol eder.
Break size: Ölçü üzerine gelen nesnelerde boşluk mesafesini belirlemek
için kullanılır.
Arc lenght symbol: Arc (yay) nesnesini ölçülendirirken arc sembolünün nereye konulacağını belirler.
Preceding dimension text: Arc sembolü yazının soluna konur.
Above dimension text: Arc sembolü yazının üstüne konur.
None: Arc sembolü konulmaz.
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TEXT (Yazı) SEKMESİ

AUTOCAD DERS NOTLARI
Text appearance: Ölçü yazısının görünümünün ayarlandığı bölümdür.

Text style: Yazı stili seçilir. Seçim yapılırken üzerinde 3 nokta
tıklandığında yeni bir diyalog kutusu ekrana
bulunan düğme
gelir. Bu diyolog kutusunda Font (Yazı Tipi) bölümündeki Font
Name kısmından kullanılacak yazı tipi ismi ISOCPEUR seçilir.
Text color: Ölçü yazısının rengini belirlemek için kullanılır.
Fill color: Ölçü yazısının arka rengi olacaksa bu rengin ne olacağını

belirlemek için kullanılır.
Text height: Ölçü yazısının yüksekliğini belirlemek için kullanılır.
Text placement: Ölçü yazısının yerleşiminin ayarlandığı bölümdür.
Vertical: Yazının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.
Horizontal: Yazının yatay konumunu belirlemek için kullanılır.
View Direction: Ölçü yazısının yönünü belirlemek için kullanılır.
Ofset from dim line: Ölçü yazısı ile ölçü çizgisinin arasındaki mesafeyi
belirlemek için kullanılır. Bu mesafe en az 1 mm olmalıdır.
Text alignment: Yazının ölçü çizgisine göre konumunu düzenleyen bölümdür.

Horizontal: Her durumda yazı yatay olur.
Aligned with dimension line: Yazı ölçü çizgisine paralel olur.
ISO Standard: Ölçü bağlama çizgileri arasında yer yoksa dış kısma yatay olarak yazılır.
FIT (Yerleştir) SEKMESİ

Fit options: Ölçü oklarının ve yazısının davranışını düzenlemek için
kullanılır.
Either text or arrows: Yer değiştirmeyi otomatik olarak en uygun
şekilde ayarlar.
Arrows: Yeterli yer olmadığında okları bağlama çizgisinin dışına alır.
Text: Yeterli yer olmadığında yazıları bağlama çizgisinin dışına alır.
Both text and arrows: Yeterli yer olmadığında yazıyı ve okları bağlama
çizgisinin dışına alır.
Always keep text between ext lines: Yazıyı her durumda bağlama
çizgilerinin içinde tutar.
Suppress arrows if they don’t fit inside extension lines: Yeterli yer
olmadığında okları tamamen kaldırır.
Text placement
Beside the dimension line: Yazıyı yerinde tutar değişikliğe izin vermez.
Over dimension line, with leader: Ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir. Ölçü çizgisi ile yazıyı
bir çizgi ile bağlar.
Over dimension line, without leader: Ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir. Ölçü çizgisi ile
yazıyı bir çizgi ile bağlamaz.

PRIMARY UNITS (Birinci Birimler) SEKMESİ
.Linear dimension: Doğrusal ölçülerde düzenleme yapılır.
Unit format: Ölçü yazısının birim sitili belirlemek için kullanılır.
Decimal (ondalık) tercih edilir.
Precison: Virgülden sonraki basamak sayısı belirlenir.
Decimal separator: Ondalık sayılarda virgül yerine konulacak işareti
belirler. AutoCAD’de ondalık sayılarda virgül yerine nokta konulur. Virgül
konulduğu zaman iki ayrı sayı anlamına gelmektedir.
Round off: Virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
Angular dimension: Açısal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
Units format: Ölçü yazısının birim sitili belirlemek için kullanılır.
Decimal (ondalık) tercih edilir.
Precision: Virgülden sonraki basamak sayısı belirlenir.
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ALTERNATE UNITS (Alternatif Birimler) SEKMESİ
Mevcut birimin yanında ikinci bir birim kullanılacaksa gerekli ayarlar buradan yapılır. Milimetrik ölçünün
yanında inç ölçüsünü yazdırmak gibi.
Bu sekmenin kullanıla bilmesi için Display alternate units onay kutusu işaretlenmelidir.
TOLARENCES (Toleranslar) SEKMESİ
Tolerance format:
Method: Tolerans metodu ayarlanır.
None (Hiçbiri): Kısmında tolerans metodu ayarlanır.
Symmetrical (Simetrik): Seçeneği ile tolerans değeri ± 0.1 şeklinde
yazılır. Bu seçenek seçildiğinde Upper value (Üst değer) kısmı aktif olur
Şekil A tolerans değeri girildiğinde Şekil B gibi olur
Deviation (Sapma): Bu seçenek seçildiğinde Upper value (Üst
değer) ve Lower value (Alt değer) kısmları aktif olur. Tolerans pozitif ve
negatif sapmaları + 0.1- 0.1 gibi ayrı ayrı yazılır. Çizim üzerine tolerans
Şekil C gibi yazılır.
Limits (Sınırlar): Bu seçenek seçildiğinde Upper value ve Lower
value kısmları aktif olur. Ana ölçüye üst deger ilave edilirken alt değer
çıkarılarak iki ayrı ölçü elde edilir. Çizim üzerine tolerans Şekil D gibi
yazılır.
Basic (Temel): Ölçü yazısının bir kutu içersine yazılmasını sağlar.
Precision (Hassasiyet): Virgülden sonraki basamak sayısı belirlenir.
Scaling for height (Yükseklik için ölçek): Toleransın yazı yükseklik ölçeği verilir.
Vertical Position: Tolerans yazısının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.

Şekil A

50±0,1

+0,1
50-0,1

Şekil B

Şekil C

50,1
49,9

Şekil D

ÖLÇÜ KOMUTLARI

Ölçü komutlarına ister ribbon menüden isterseniz dimension toolbar dan ulaşabilirsiniz.
Ribbon Görünümü

Toolbar Görünümü

LINEAR (Düz) ÖLÇÜLENDİRME

2

1
50 3
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Dimlinear komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DİMLİNEAR veya DLI yazılır
-Dimension Menu : Linear (Ölçülendirme menüsü:Düz)
- Dimension Toolbar : Linear (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Düz)
Doğrusal ölçü yapılmak istendiğinde kullanıcıdan 3 nokta ister. İlk iki noktayı belirledikten sonra imleci sağa-sola
çekerseniz dikey (vertical) ölçü oluşur. Yukarı-aşağı çekerseniz yatay (horizontal) ölçü oluşur.
Aşağıdaki şekildeki gibi bu 3 noktanın nereleri temsil ettiğini görebilirsiniz.
2

1
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ALIGNED (Hizalı) ÖLÇÜLENDİRME

Dimlinear komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DİMALIGNED veya DAL yazılır
-Dimension Menu : Dimalıgned (Ölçülendirme menüsü:Hizalı)
- Dimension Toolbar : Dimalıgned (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Hizalı)
Açılı doğrusal ölçü yapılmasını sağlar. Linear komutunda olduğu gibi kullanıcıdan 3 nokta ister. Bu 3 noktaya göre ölçü
oluşturulur.
Aşağıdaki şekildeki gibi bu 3 noktanın nereleri temsil ettiğini görebilirsiniz.
2

3
50

1

ARC LENGTH (Yay uzunluğu) ÖLÇÜLENDİRME

Dimarc komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DİMARC veya DAR yazılır
-Dimension Menu : Arc Lenght (Ölçülendirme menüsü:Yay Uzunluğu)
- Dimension Toolbar : Arc Lenght (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Yay Uzunluğu)
Arc nesnesinin uzunluğunu verir.
• Komut çalıştırdıktan sonra arc nesnesini seçin (1).
• Seçimden sonra ölçünün yerleşim yerini gösterin (2).
Aşağıdaki şekildeki gibi bu 2 noktanın nereleri temsil ettiğini görebilirsiniz.
68,98

2

1

ORDINATE (Kordinatlı) ÖLÇÜLENDİRME

Ordinate komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DIMORDİNATE veya DOR yazılır
-Dimension Menu : Ordinate (Ölçülendirme menüsü:Kordinatlı)
- Dimension Toolbar : Ordinate (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Kordinatlı)
Çizim ekranı üzerinde gösterilen bir noktanın X veya Y koordinatını bir çizgi ile bağlayarak gösterir. Noktayı
gösterdikten sonra imleçi yukarı-aşağı ya da sağa-sola çekerek koordinatı gösterir.
Bunu için ilk olarak UCS objenin köşesine taşınır.
Command: UCS
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [ ] <World>: UCS’nin merkezi belirlenir (1).
Specify point on X-axis or <accept>: Komutu sonlandırmak için Enter tuşuna basılır. Şekil A

1

Y
x

Daha Sonra obje üzerinde ölçülendirme için köşe noktası seçilir(1). Seçim sonunda kılavuz çizgisi görünür kılavuz
çizgisinin biteceği yer tıklanır(2). Her seferinde komuta girilir ve o şekilde devam eder.
30
20
10
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RADIUS (Yarıçap) ÖLÇÜLENDİRME

R2

6

Radüs komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DİMRADIUS veya DRA yazılır
-Dimension Menu : Radüs (Ölçülendirme menüsü:Yarıçap)
- Dimension Toolbar : Radüs (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Yarıçap)
Çizim ekranında bulunan Arc ya da Circle nesnesinin yarı çapını belirtir. Ölçü çizgisini nesneyi seçilen yere yerleştirir.
1

1
R2

6

JOGGED (Zikzak Çizgili) ÖLÇÜLENDİRME

Jogged komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DİMJOGGED veya DJO yazılır
-Dimension Menu : Jogged (Ölçülendirme menüsü:Zikzak Çizgili)
- Dimension Toolbar : Jogged (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Zikzak Çizgili)
Çizim ekranında bulunan Arc ya da Circle nesnesinin yarıçapını kırık ölçü ile belirtir. Bu ölçüyü belirtirken komut,
kullanıcıdan birkaç nokta isteyecektir. Bu noktaları şekil üzerinde açıklayalım.

R75

1

3

4

2

1. Arc ya da circle nesnesi seçilir.
2. ölçü nesnesinin merkez noktası gösterilir.
3. Ölçü yazısının yeri gösterilir.
4. Ölçü çizgisinin kırık noktası gösterilir.

DIAMETER (Çap) ÖLÇÜLENDİRME

Diameter komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DIM veya DRA yazılır
-Dimension Menu : Diameter (Ölçülendirme menüsü:Çap)
- Dimension Toolbar : Diameter (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Çap)
Çizim ekranında bulunan Arc ya da Circle nesnesinin çapını belirtir. Ölçü çizgisini nesneyi seçilen yere yerleştirir.
Ø

60

60

Ø

ANGULAR (Açısal) ÖLÇÜLENDİRME

Angular komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DİMANGULAR veya DAN yazılır
-Dimension Menu : Angular (Ölçülendirme menüsü: Açısal)
-Dimension Toolbar : Angular (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Açısal)
Çizilen iki çizginin arasındaki açı farkını verir. Ayrıca bir Arc ya da Circle seçildiğinde bu nesneler ile ilgili açı farkını verir.

1

2
0°

18

3
°

60

1

2
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QUIK DIMENSION (Hızlı) ÖLÇÜLENDİRME

Quik Dimensıon komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: QDİM yazılır
-Dimension Menu : Quik Dimensıon (Ölçülendirme menüsü: Hızlı Ölçülendirme)
-Dimension Toolbar : Quik Dimensıon (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Hızlı Ölçülendirme)
Seçilen nesnelerin hızlı bir şekilde ölçülendirilmesini sağlar.
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Command: qdim
Associative dimension priority = Endpoint
Select geometry to dimension: Specify opposite corner: 9 found
Select geometry to dimension: Ölçülendirilecek geometri tek tek ya da Şekil A’daki gibi pencereyle seçilir.
Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/………] <Continuous>: Enter tuşuna basarsak
Continuous seçenegi aktif olduğundan Şekil A elde edilir. Eğer Baseline (Paralel) seçenegi Aktif edilirse Şekil B Elde edilir.
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Şekil A
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BASELINE (Paralel) ÖLÇÜLENDİRME

Baseline komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DIMBASELINE veya DBA yazılır
-Dimension Menu : Baseline (Ölçülendirme menüsü:Paralel Ölçülendirme)
- Dimension Toolbar : Baseline (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Paralel Ölçülendirme)
Seçilen bir ölçü referans alınarak ölçünün gideceği yöne doğru ölçünün bir ucu sabit alıp (20’lik ölçü), diğer gösterilen
komutuna girdikten sonra tıklamak suretiyle alt alta ölçü yapılmasını sağlar. Alt alta atılan ölçülerin ara
noktalara

mesafesi Symbols and Arrows sayfasındaki Baseline spcacing değeri ile belirlenir.
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CONTINUE (Zincirleme) ÖLÇÜLENDİRME

Continue komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DIMCONTINUE veya DCO yazılır
-Dimension Menu : Continue (Ölçülendirme menüsü:Zincirleme Ölçülendirme)
- Dimension Toolbar : Continue (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Zincirleme Ölçülendirme)
Seçilen bir ölçü referans alınarak ölçünün gideceği yöne doğru ölçünün bir ucu sabit alıp tıklanır (1), diğer gösterilen
komutuna girdikten sonra tıklamak (2,3….) suretiyle zincirleme ölçü yapılmasını sağlar. Komuttan Esc
noktalara

tuşuna basılmak suretiyle çıkılır.
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DIMENSION SPACE (Ölçü Düzenleme)

Continue komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir
Command
: DİMSPACE
-Dimension Menu : Dimspace (Ölçülendirme menüsü: Ölçü Düzenleme)
- Dimension Toolbar : Dimspace (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Ölçü Düzenleme)
Paralel olan ölçülerin aralıklarını eşitlemek için kullanılır. Ayrıca değeri sıfır yapılırsa ölçüler sıralı halde devam eder.
Komut çalıştırıldıktan sonra ilk olarak 1 nolu referans ölçü seçilir. Diğer ölçüler bu ölçüye göre eşitlenecektir. Daha sonra 2, 3 ve
4 nolu ölçüleri seçip enter tuşuna basılır.
Ölçü arasındaki mesafe sorulacaktır. Gerekli değeri girerek ara mesafeler ayarlanır. Değer girmeden enter yapıldığında
Auto değeri olarak ölçü yazısının iki katı boşluk bırakır.
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Önceki

Sonraki

İkinci olarak aşağıda ki şekilde olduğu gibi ölçüyü düzenlemek için ilk olarak komut çalıştırılır. 1 nolu ölçü ve peşinde 2
nolu ölçü seçilir enter yapılır. Ölçü arasındaki mesafe sorulduğunda sıfır yazılır enter’e basılır.
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GEOMETRİK TOLERANS (Tolarance) komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir

Command
: TOLARANCE veya TOL yazılır
-Dimension Menu : Tolarance (Ölçülendirme menüsü: Tolerans)
-Dimension Toolbar : Tolarance (Ölçülendirme Araç Çubuğu: Tolerans)
Çizim içerside geometrik toleransların belirtilmesi sağlanır.
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BLOCK HAZIRLAMA VE YÖNETME
Bloklar çizim içersinde birden fazla nesne gibi görünen gerçekte tek bir nesne olan nesnelerdir.

WBLOCK (Blok Oluştur)

WBLOCK komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir.
Command
: WBLOCK , veya W yazılır
Komut çalıştırıldıktan sonra Write Blok isimli diyalog kutusu görüntülenir Şekil A.
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Temel nokta

Şekil A
Write Blok isimli diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
• Source bölümünde Objects (Objeler) seçeneği seçilir.
•
•
•

Şekil B

düğmesi tıklanır. Çizim ekranına dönülür ve blok
Base point (Temel nokta) bölümünden Pick point (Nokta tıklayın)
çağrıldığında tutulacak en uygun temel nokta belirlenip tıklanır Şekil B.
Objects bölümünden Select objects (Objeleri seçiniz) düğmesi tıklanır, çizim alanına geçilir ve objeler seçilir. Sağ tuşa
basılarak seçme işlemi sonuçlandırılır ve dıyalog kutusuna geri dönülür.
Destination (Hedef) bölümünden File name and path (Dosya adı ve yol) kısmındaki boşluğun sağındaki
tıklanır diyalog kutusu görüntülenir Şekil C.

•
•
•
•

düğmeye

Save in kısmından dosyanın kaydedileceği önceden
oluşturulmuş klasör seçilir.
File name kısmına dosya adı yazılır.
File of type kısmından kaydetmek istediğimiz AutoCAD
versiyonu seçilir.
Save dügmesi tıklanarak blok resim dosyaya kaydedilir.

Write Blok isimli diyalog kutusuna geri dönülür Şekil A.

•
•

Şekil C.

Insert units (Yerleştirme birimleri) kısmından Milimetre
seçilir.
OK düğmesine tıklanıp çıkıldığında verilen isimde blok
resim kaydedilmiş olur.

BLOCK (Blok Oluştur)

Yukarıda anlatılan Wblock komutunun görevi ile aynıdır. Wblock komutu ile oluşturulmuş bloklar sınırsız dosyada
kullanılırken, Blok komutuyla oluşturulmuş bloklar sadece ilgili dosyada kullanılır.
BLOCK komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir.
Command
: BLOCK veya B yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Draw Menu : Block- Make (Çizim menüsü: Blok-Yap)
-Draw Toolbar : Block- Make (Çizim Araç Çubuğu: Blok-Yap)
Komut çalıştırıldıktan sonra Blok Defination (Blok Tanımlama) isimli diyalog kutusu görüntülenir Şekil D ve aşağıdaki
düzenlemeler yapılır.
• Name kısmına uygun bir blok ismi yazılır.
•

düğmesi tıklanır. Çizim ekranına dönülür ve blok
Base point (Temel nokta) bölümünden Pick point (Nokta tıklayın)
çağrıldığında tutulacak en uygun temel nokta belirlenip tıklanır Şekil B.

•

düğmesi tıklanır, çizim alanına geçilir ve objeler seçilir. Sağ
Objects bölümünden Select objects (Objeleri seçiniz)
tuşa basılarak seçme işlemi sonuçlandırılır ve dıyalog kutusuna geri dönülür.

•
•

Insert units (Yerleştirme birimleri) kısmından Milimetre seçilir.
OK düğmesine tıklanıp çıkıldığında verilen isimde blok resim kaydedilmiş olur.
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Şekil D

INSERT (Blok Yerleştirme)

yapılır.

Wblock ve Block komutu ile oluşturulmuş blok resimleri ekrana getirerek yerleştirilmesini sağlayan bir komuttur.
Insert komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir.
Command
: INSERT veya I yazılır ve Enter tuşuna basılır.
-Insert Menu : Block (Yerleştirme menüsü: Blok)
-Draw Toolbar : Insert Block (Çizim Araç Çubuğu: Blok Yerleştir)
Komut çalıştırıldıktan sonra Insert (Yerleştir) isimli diyalog kutusu görüntülenir Şekil E ve aşağıdaki düzenlemeler

•
•
•

•

Name kısmına yerleştirilecek blok seçilir.
Browse tıklanarak blok resmin kaydedildiği yere gidilir.
Explode (Dağıt) kutusu işaretlenirse blok resimler otomatik
olarak dağılır.
OK düğmesi tıklandığında ekrana dönülür ve blok resim temel
(yerleştirme) noktasından yakalanarak ekranda görünür ve
istenilen yere tıklanarak yerleştirilir. Yerleştirilen blok resimler
bir bütün halindedir seçildiklerinde hepsi birden seçilir.

Şekil E

İZOMETRİK ÇİZİM
İki boyutlu düzlemde üç boyutlu gibi görünen izometrik çizim yapmak için kullanılan bir komuttur. Bu tür çizimi
yapabilmek için izometrik çizim moduna geçilir. Bunun için komut olarak OSNAP yazılır Enter tuşuna basılır. Ekrana gelen
tablodan Snap and Grid sayfasını tıklayın.
Snap Type bölümünde İsometric Snap seçeneğini
işaretleyip OK butonuna basınız.
Isoplane Top

Isoplane Right

Isoplane Left

Bu işlem sonucunda imlecin şekli değişecektir. İmlecin cizim
yaparken kolaylık saglaması için üç ayrı seçenegi vardır. Bu
seçeneklere CTRL+E ya da F5 tuşlarıyla komut içinde iken de
değiştirebiliriz.
Bir örnek çizim yaparsak.

Command: <Isoplane Left>
Command: L
Specify first point: (1)
Specify next point or [Undo]: 40 (2)
Specify next point or [Undo]: 30 (3)
Specify next point or [Close/Undo]: 15 (4)
Specify next point or [Close/Undo]: 15 (5)
Specify next point or [Close/Undo]: 25 (6)
Specify next point or [Close/Undo]: C
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Specify next point or [Close/Undo]: <Isoplane Top> 25 (7)
Specify next point or [Close/Undo]: *Cancel* (Çizimden Çıkarız)
Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:
Command: _copy 6 found Objeleri seçeriz ve kopy komutuna tıklarız.
Current settings: Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: 1 nolu köşeden
tutarız
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: 7 Nolu köşeyi
Tıklayarak taşırız.
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: *Cancel* komuttan çıkarız
Command: L Line komutuna tekrar girer köşeleri birleştiririz.
Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]:
Köşe birleştirmeler bitince fazlalıkları sileriz.
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İZOMETRİK DAİRE ÇİZİMLERİ
İzometrik daire çizmek için ilk olarak imleci çizeceğimiz doğrultuda düzenleriz. Daha sonra komut çalıştırılır.
Command: EL
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I Isocircle seçenegini seçeriz ve Enter tuşuna basılır.
Specify center of isocircle: İzometrik dairenin merkezini belirtiniz. (1)
Specify radius of isocircle or [Diameter]: 15 İzometrik dairenin yarıçapını belirtiniz.
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1

•
•
•
•
•
•
•
•

1

Örnek bir silindir çiziminde işlem sırası ise şöyledir.
F5 tuşu yardımıyla imleci Isoplane Top
durumuna getirip Ellips
komutunu çalıştırın.
Isocircle alt komutunu I yazarak çalıştırın ve 1 nolu noktayı tıklayın.
Yarıçap değeri olarak 15 yazıp Enter tuşuna basılır.
F5 tuşu yardımıyla imleci Isoplane Left durumuna getirin.
Copy komutunu kullanarak çizilen izometrik daireyi 50 birim olacak şekilde aşağıya kopyalayın.
Osnap kenetleme modlarından Quadrant seçeneğini işaretleyin.
Line komutunu çalıştırın 2 nolu nokta ile 3 nolu nokta arasına ve 4 nolu nokta ile 5 nolu nokta arasına çizgi çizin.
Trim komutunu kullanarak alttaki isocircle nesnesinin nokta nokta olarak gösterilen bölümü temizleyin.
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