
M O D E L L E M E 
A L I Ş T I R M A L A R I

 CAD 



Alıştırma 1 : Noktalarla Kontür (contour by points)
Otomatik ölçülerle (automatic dimensions) bir kontür (contour) oluşturma.

Gereksiz ölçülerin iptali ve açısal ölçülerin oluşturılması.
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Ölçülerin tadilatı (Modify) ve simetrik engellemeyi (symetrical constraints) ekleme.

Kontürün chamfers (pahlar) ve fillets (yuvarlatmalar) eklenerek tadilatı.
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Alıştırma 2 : Eskiz çizgileriyle kontür oluşturma.
Eksen ve simetrik koşutlanmış çizgileri (offset lines) oluşturma.

Dairelerin (circles) origin noktasında ve kesisim noktalarında (intersection points)
oluşturılması.
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Farklı elementlerin üzerinden geçen kontürün (contour) oluşturılması.

Elementler ( Arcs = yaylar ) arasındaki bağlantının tadilatı (Modify).
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 Yayların yönünü çevir (Invert arcs).
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Alıştırma 3: Yükseltilmiş katı ve temel fonksiyonlar.
Oluşturulmuş kontürün merkezlenmiş yükseltilmesi (centered extrusion).
Ø10 mm deliklerin (drillings) oluşturılması.
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Kullanıcı  öğelerin  (driving elements)  görüntülenmesi  ve  koşutlamış  dairenin  (offset 
circle) ilk daireden oluşturılması.
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10 mm yükleklikte bir kabartmanin (boss) koşutlanmış daireden oluşturılması.

Kabartmanın çoğaltılması (Propagation of the boss), sonra delinmesi (drilling).
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Yuvarlatmalar oluşturma (fillets r=3mm).

Ana ölçülerin tadilatı (Modify main dimensions).
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Alıştırma 4: Duplicate (kopyalama) ve propagate (çoğaltma).
Eskiz çizgileri ile bir kontür (contour) oluşturma (45° angle =açı).

Kalınlaştırılmış eğri (thickened curve) ile dikdörtgensel delik oluşturma.

(daireler dışarıda opsiyonu = option circles outside).



Dikdörtgensel  eğrinin  +X=100  mm ve  +X=50,  +Y=50   koordinatlarında  çoğaltılarak 
(dublicate) taşınması.

4 kontür seçilerek 10 mm yükseltilmesi (Extrusion) ve Ø29mm deliğin (drilling) oluşturılması.

Koordinat  sistemi  üzerinde  (on  a  coordinate  system)  Ø7mm  bir  delik  (drilling) 
oluşturma, sonra  döndürme ile çoğaltma (propagate). (açı = angle 360°, toplam 
adet = total number 6).



Alıştırma 5 : Contour by sketch lines, merge, polar point, duplicate.
(Eskiz çizgileriye kontür oluşturma, birleştirme, polar nokta, çoğaltma)

Ana eskiz çizgileri oluşturma

80 mm radüsünde ve 120° açıda bir polar nokta (polar point) oluştur.



Polar nokta merkez olacak şekilde bir daire oluştur (r=11mm).

Daireyi döndürme açısı 40° olacak şekilde çoğalt (Duplicate). 



Daireler oluştur.

2  noktali  bir  çizği  oluştur  (2  point  line).  Çizgiyi  koşutla  (offset). 
Elementlerin  üzerinden  geçen  bir  kontür  oluştur  (contour)  ve  farklı 
bağlantıları tadilat et (modify).



Radüsleri 22.5 olan her iki daireyi birleştir (Merge), sonra onları 25 mm olacak şekilde 
tadilat  (modify)  et.  80mm  uzunlugu  "a"  and  25mm  radüsü  "b"  olarak  isimlendir. 
Kontürün radüsünü tadilat (Modify) et: Büyük olan "a+b" ve küçük olan "a-b".

Kontürü 3mm yükselt. (Extrude).



Alıştırma 6 : Extruded solid and Coordinate System.
(Yükseltilmiş katı ve koordinat sistem)
Kopyalanmış bir koordinat sistem (duplicate coordinate system) oluştur ve ölçülendir.

Parça  için  öncelikle  2  kontür  oluştur  (2  daire,  1  kare ve 1 genel  çokgen =  regular 
polygon). Birleştir (Merge) ve karasel ölçülere simetrik engelllemeyi (symetrical 
constraints) ver.



Çokgenin kopyalanmasıyla (duplication) ‘yıldız’ konturünu oluştur ve her 
iki kontürüde birleştir (Merge).

Kontürleri  merkezleyerek  yükselt  (extrusion).  Büyük  silindirin  yüzeyinde  4mm 
yükseklikte ve 2mm koşutlandirilmasiyla yükseltilmiş (extruded) bir şeklin oluşturılması.



"Yıldız" kontürünü yükselt (Extrude).

Dikdörtgensel kontür için yön oluştur.



Dikdörtgensel kontürü (rectangular contour) ve boruyu (pipe) oluştur.

Silindirleri ve borusal şekli birleştir (Unite).
İki yükseltilmiş şekli birbirlerinden çıkart (Substract).







Alıştırma 7 : Diving part.
Bir nokta (point) oluştur ve eksen simetrisinde çoğalt (Y axis).

3 noktadan geçen bir yay (arc) oluştur.



2mm’lik simetrik kalınlaştırılmış eğri (thickened curve) oluştur. (çizgiler dışarıda = lines 
outside).

Kontürün merkezlenerek yükseltilmesi (centered extrusion).
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Radüs 18mm yuvarlatmalar (fillets) oluştur.

Radüs 1.5mm yuvarlatmalar (fillets) oluştur.

40

40



Güncel koordinat sistemini (current coordinate system)  değiştir ve 2 noktalı çizgi 
oluştur (2 points line).



İki noktayı ölçülendir (Dimension) ve simetrik engelleme ver.
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10mm’lik simetrik kalınlaştırılmış eğri (thickened curve) oluştur. (daire dışarda = circles 
outside).

Kontürü Z+=20mm taşıma ile kopyala (Duplicate).
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Bir kabartmanın (boss) eğrinin içinde (curve in place) oluşturılması (blend radius 
[kıvrım radüsü] 3mm, top radius [üst radüs] 5mm, draft [egim] 4°).

Kabartmanın  kullanıcı  elementlerinin  (driving  elements)  görüntülenmesi  ve 
kalınlaştırılmış eğriden (thickened curve) bir koşutlama (offset) oluşturma.
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Boydan boya bir cep (pocket) oluştur.

 r=3mm yuvarlatma (fillet) oluştur.



Kabartmanın  (boss)  üst  radüsünü  (r=2mm) düzelt  (Modify)  ve  iç  kenarlarına  (r=1mm) 
yuvarlatma (fillet) oluştur.

Ana öçüleri düzenle (Modify).
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2D Drafting.



Alıştırma 8 : Trimmed shape and local operation.
(Budanmış şekil ve genel operasyonlar)
r=50mm bir küre oluştur, onu XY düzleminde (XY plane) buda (trim)

Küreyi 2 süpürücü egri (sweeping curves) ile buda (Trim).



Bir "T" contürü oluştur.



Onu yükselt (Extrude) h=80mm, ve kenarlarına 2 eğim oluştur (draft on edge) (10° ve 
37°).

Sınırlı operasyon (local operation) ile birleştirerek (Unite) bir köşeyi şekilden çıkart.
 



 r=5mm and r=2mm lık yuvarlatmalar (fillet) oluştur.

Yüzleri katıdan çıkart (Remove).





KAYNAKLAR

1. http://www.topsolid.com/products/topsoliddesign.htm  

2. http://3bdizayn.com.tr/urundetay.asp?sno=8  

3. Temel TopSolid / Halil Acar , Süleyman Gezer / Deha Yayncılık

4. TopSolid Design / Sedat Kılıç , Birkan Kuloğlu / Deha 
Yayıncılık

http://www.topsolid.com/products/topsoliddesign.htm
http://3bdizayn.com.tr/urundetay.asp?sno=8

	Otomatik ölçülerle (automatic dimensions) bir kontür (contour) oluşturma.
	Gereksiz ölçülerin iptali ve açısal ölçülerin oluşturılması.
	Ölçülerin tadilatı (Modify) ve simetrik engellemeyi (symetrical constraints) ekleme.
	Kontürün chamfers (pahlar) ve fillets (yuvarlatmalar) eklenerek tadilatı.
	Alıştırma 2 : Eskiz çizgileriyle kontür oluşturma.
	Eksen ve simetrik koşutlanmış çizgileri (offset lines) oluşturma.
	Dairelerin (circles) origin noktasında ve kesisim noktalarında (intersection points)
	oluşturılması.
	Farklı elementlerin üzerinden geçen kontürün (contour) oluşturılması.
	Elementler ( Arcs = yaylar ) arasındaki bağlantının tadilatı (Modify).
	 Yayların yönünü çevir (Invert arcs).

	Alıştırma 3: Yükseltilmiş katı ve temel fonksiyonlar.
	Oluşturulmuş kontürün merkezlenmiş yükseltilmesi (centered extrusion).
	Ø10 mm deliklerin (drillings) oluşturılması.
	Kullanıcı öğelerin (driving elements) görüntülenmesi ve koşutlamış dairenin (offset circle) ilk daireden oluşturılması.
	10 mm yükleklikte bir kabartmanin (boss) koşutlanmış daireden oluşturılması.
	Kabartmanın çoğaltılması (Propagation of the boss), sonra delinmesi (drilling).
	Yuvarlatmalar oluşturma (fillets r=3mm).
	Ana ölçülerin tadilatı (Modify main dimensions).

	Alıştırma 4: Duplicate (kopyalama) ve propagate (çoğaltma).
	Eskiz çizgileri ile bir kontür (contour) oluşturma (45° angle =açı).
	Kalınlaştırılmış eğri (thickened curve) ile dikdörtgensel delik oluşturma.
	Dikdörtgensel eğrinin +X=100 mm ve +X=50, +Y=50  koordinatlarında çoğaltılarak (dublicate) taşınması.
	4 kontür seçilerek 10 mm yükseltilmesi (Extrusion) ve Ø29mm deliğin (drilling) oluşturılması.
	Koordinat sistemi üzerinde (on a coordinate system) Ø7mm bir delik (drilling) oluşturma, sonra  döndürme ile çoğaltma (propagate). (açı = angle 360°, toplam adet = total number 6).

	Alıştırma 5 : Contour by sketch lines, merge, polar point, duplicate.
	Alıştırma 6 : Extruded solid and Coordinate System.
	(Yükseltilmiş katı ve koordinat sistem)
	Kopyalanmış bir koordinat sistem (duplicate coordinate system) oluştur ve ölçülendir.
	Parça için öncelikle 2 kontür oluştur (2 daire, 1 kare ve 1 genel çokgen = regular polygon). Birleştir (Merge) ve karasel ölçülere simetrik engelllemeyi (symetrical constraints) ver.
	"Yıldız" kontürünü yükselt (Extrude).
	Dikdörtgensel kontür için yön oluştur.
	Dikdörtgensel kontürü (rectangular contour) ve boruyu (pipe) oluştur.
	Silindirleri ve borusal şekli birleştir (Unite).
	İki yükseltilmiş şekli birbirlerinden çıkart (Substract).


	Alıştırma 7 : Diving part.
	Bir nokta (point) oluştur ve eksen simetrisinde çoğalt (Y axis).
	3 noktadan geçen bir yay (arc) oluştur.
	2mm’lik simetrik kalınlaştırılmış eğri (thickened curve) oluştur. (çizgiler dışarıda = lines outside).
	Kontürün merkezlenerek yükseltilmesi (centered extrusion).
	Radüs 18mm yuvarlatmalar (fillets) oluştur.
	Radüs 1.5mm yuvarlatmalar (fillets) oluştur.
	Güncel koordinat sistemini (current coordinate system)  değiştir ve 2 noktalı çizgi oluştur (2 points line).
	İki noktayı ölçülendir (Dimension) ve simetrik engelleme ver.
	10mm’lik simetrik kalınlaştırılmış eğri (thickened curve) oluştur. (daire dışarda = circles outside).
	Kontürü Z+=20mm taşıma ile kopyala (Duplicate).
	Bir kabartmanın (boss) eğrinin içinde (curve in place) oluşturılması (blend radius [kıvrım radüsü] 3mm, top radius [üst radüs] 5mm, draft [egim] 4°).
	Kabartmanın kullanıcı elementlerinin (driving elements) görüntülenmesi ve kalınlaştırılmış eğriden (thickened curve) bir koşutlama (offset) oluşturma.
	Boydan boya bir cep (pocket) oluştur.
	 r=3mm yuvarlatma (fillet) oluştur.
	Kabartmanın (boss) üst radüsünü (r=2mm) düzelt (Modify) ve iç kenarlarına (r=1mm) yuvarlatma (fillet) oluştur.
	Ana öçüleri düzenle (Modify).
	2D Drafting.

	Alıştırma 8 : Trimmed shape and local operation.
	(Budanmış şekil ve genel operasyonlar)
	r=50mm bir küre oluştur, onu XY düzleminde (XY plane) buda (trim)
	Küreyi 2 süpürücü egri (sweeping curves) ile buda (Trim).
	Bir "T" contürü oluştur.
	Onu yükselt (Extrude) h=80mm, ve kenarlarına 2 eğim oluştur (draft on edge) (10° ve 37°).
	Sınırlı operasyon (local operation) ile birleştirerek (Unite) bir köşeyi şekilden çıkart.
	 
	 r=5mm and r=2mm lık yuvarlatmalar (fillet) oluştur.
	Yüzleri katıdan çıkart (Remove).

	3. Temel TopSolid / Halil Acar , Süleyman Gezer / Deha Yayncılık

