Alvar Aalto Sehpa Tasarımı
(ÜST GÖRÜNÜMDEN OBJE KAYDEDİLMESİ)

1‐ Aynı merkezi paylaşan aşağıdaki yarıçapa sahip iki çember çizilir; aşağıdaki ayarlarla
döşeme aracı seçilir ve dış çizgilerine sihirli değnek ile tıklanır.
Büyük daire (üstte yer alan) için döşeme
ayarları:
t=57 b=54
Büyük daire (üstte yer alan) için döşeme
ayarları:
t=46 b=45
Her ikisi için de malzeme olarak Meşe
atanabilir.

2‐ Quadrant noktalarından 8 cm uzakta olacak şekilde aşağıdaki gibi kolonlar yerleştirilir.
Kolon ayarları:
Yuvarlak kolon profilinde
Çap=2
t=51 b=46
Malzeme= Meşe seçilir.

3‐ Sehpanın ayarları Profil Yöneticisi kullanılarak sehpanın ayağı meydana getirilir. Profil
çizgi/yay/filler vb. araçlarla oluşturulduktan sonra profil olarak kaydedilebilmesi için
içinin herhangi bir fill (desen) ile doldurulması gerekir. Bu desenin seçilerek
malzemesinin de tanımlanması gerekir. Profil karmaşık bir duvar profili olarak
kaydedilir.

İlk ayak yandaki mesafede işaretlendiği
yere, diğerleri ise simetri al komutuyla
sehpanın kalan üç bölgesine yerleştirilir.

Objeyi Kaydetmek
1‐ Obje üst görünümünden kaydedilecektir. Bunun için Navigatör paletinde 3D başlığı
üzerine aşağıdaki gibi sağ tıklanır:

2‐ Şekli üstten bakarak kaydetmek için şu ayarlar yapılır:

3‐Kayıt işlemi için DOSYA > KÜTÜPHANELER VE
OBJELER > 3D MODELİ FARKLI KAYDET seçilir.
Kayıt penceresinden dosya .GSM olarak
kaydedilir.
Sonraki açılan pencerede Obje ikonuna tıklanır ve
Obje skripti üzerinde daha sonra değişiklik
yapabilmek için “Düzenlebilir GDL Skripti”
düğmesine tıklanır:

NOT: Ekranda eğer başka çizimler varsa yanlışlıkla bunların da kaydedilmemesi için
obje yapılacak çizim Seçim alanı (marquee) ile çerçevelenerek yukarıdaki işlemlerin
yapılması gerekir.

Görünmemesi gereken plan bilgilerinin silinmesi
Obje olarak kaydedilen modellerin tüm öğelerinin plan görünümünde doğru
görünebilmesi için bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Örneğin aşağıdaki modelin
üstten görüntüsünde gözükmemesi gereken bazı öğeler altta olmalarına rağmen
görüntüye girmektedir.
Bu durumda obje ekranda seçilir ve
DOSYA > KÜTÜPHANE VE OBJELER >
OBJE AÇ işaretlenir:

Obje 2D Sembol düğmesine basılarak yeniden düzenlenir. Bu ekran 2D görünüme
sahiptir. Burada modeldeki elemanlar 2D algılanır ve istenenler silinebilir. Aynı zamanda
eklenmek istenecek 2D öğeler de Araç Kutusu yoluyla eklenebilir. Bu ekranda yapılacak
değişiklikler objenin 3D ekranındaki görünümünü etkilemez.

Bu ekran açıkken obje üzerine kılavuz noktası aracı
ArchiCAD bu noktaları tutma noktası olarak algılayacaktır.

Mevcut tutma noktaları

ile tıklandığında

İlave tutma noktaları

Obje için bir resim dosyası eklemek
Objenin render edilmiş halinin önizleme alanında görünebilmesi için 128x128 piksel
boyutlarında render edilmiş halinin kaydedilmiş olması gerekir.
3D pencerede obje uygun bir bakış açısında konumlandırılır. BELGELEME > SUNUM
GÖRSELLEŞTİRMESİ > RENDER AYARLARI ile aşağıdaki boyut ayarlanır. Görüntü
BELGELEME > SUNUM GÖRSELLEŞTİRMESİ > PROJEKSİYONU RENDER ET ile render
edilir. Bu ekrandaki görüntü DÜZEN > KOPYALA ile kopyalanır.

Obje açılır ve
pencereye yapıştırılır.

düğmesine basılarak kopyalanan resim içeriği bu

