
09. Desen Aracı 
 

 

Bu Konuda Öğrenilecekler: 
 

• Desen çeşitleri 
• Desen aracı ile desen yaratmak 
• Desen geçerli ayarları ile çalışmak 
• Desenlerin öncelik sırasını değiştirmek 
• Desen tiplerini değiştirmek ve yeni tipler yaratmak 

 

 

Desenler mekan ya da elemanlarda üzerinde tarama yapmak ve malzeme 
farklılıklarını göstermek için kullanılırlar. Desenler Kat Planı, Kesitler, Detay 
ve 3D Pencerelerinde kullanılabilmektedir. Desen Aracı’na Araç 
Kutusu’nda  simgesi seçilerek ulaşılır.  
 
DESEN ÇEŞİTLERİ 
 
Üç farklı desen çeşiti bulunur: 
 
1-Çizim Deseni: Kat Planı, Kesit/Cepheler veya Detaylar üzerinde 
meydana getirilen desenlerdir. İlgili yapı elemanından bağımsız olarak onun 
üzerinde, genellikle sınırlarını takip ederek oluşturulan taramalardır. Desen 
Aracı’nı kullanılarak meydana getirilen desenler geçerli olarak bu 
kategoridedir. Bu konuda ağırlıklı olarak bu tarz desenlerden bahsedilecektir. 
 
2-Kaplama Deseni: Kat Planı’nda Döşeme, 
Çatı, Arazi ve Mahal gibi elemanların üst 
yüzeylerine kaplanan desen çeşitleridir. Bu 
desenler kulanıldığı yapı elemanıyla ilişkilidir 
ve onunla birlikte hareket ederler. Kaplama 
desenleri yukarıda adları sayılan elemanlara 
ait ayarlar iletişim kutusundaki Kat Planı 
Paneli’nde meydana getirilirler. Elemanın 
dışhatları otomatik olarak takip edilerek 
oluşturulurlar. Desen Aracı ile ayrıca desenin 
tanımlanması gerekmediği için bu desen çeşiti 
zaman kazandırır.  
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3-Kesit Deseni: Kat Planı, 
Kesit/Cepheler ve Detaylarda, elemanın 
kesite giren alanları için kullanılır. Kat 
Planı’nda duvar ve kolonlar kesite giren 
tipik elemanlardır. Bu çeşit desenler, 
elemana ait ayarlar iletişim kutusunda Kat 
Planı ve Kesit Paneli’nde gerçekleştirilir. 
  
 

 
 
DESEN ARACI İLE DESEN YARATMAK 
 
Yukarıda da belirtildiği gibi Desen Aracı 
kullanılarak meydana getirilen desenler çizim 
desenleridir. Bu desenlerin şeklini kullanıcı 
belirler ve üzerinde desen oluşturulan 
elemandan bağımsızdırlar. Desenlerin şeklini 
kullanıcının belirlemesi esnek bir çalışma 
imkanı verir. 
 
Desen Aracı geometri metodları döşemelerle 
aynıdır. Bu metotlar Bilgi Kutusu’nda yer 
aldığı sırasıyla, poligon, dikdörtgen ve açılı 
dikdörtgendir. Aşağıda poligon metodu 
uygulanarak çizilen bir desen görülmektedir: 
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Desen çizerken dikkat edilmesi gereken nokta, eleman sınırlarının doğru bir 
şekilde takip edilmesidir. Aksi takdirde desenler diğer elemanların 
üstündeymiş gibi gözükecek veya desen olması gereken yerlerde bazı 
boşluklar kalacaktır.  
 
ArchiCAD ile birlikte gelen desen malzemeleri Bilgi Kutusu’ndaki açılır 
menüde alfabetik olarak sıralanmıştır. Buradan, kullanılacak desen, üzerine 
tıklanıp seçilebilir. Buradaki desenler dışında yeni bir desen yaratmak veya 
mevcut bir deseni değiştirmek de mümkündür. Bu işlemin nasıl 
gerçekleştirileceği aşağıda ilgili başlıkta anlatılmıştır. 
 

 
 
Desenin çevresinin bir kenarlıkla kaplanması istenirse Desen Bilgi 
Kutusu’nda bulunan Desen Kontur simgesine tıklanıp aktif yapılır ve 
desen o şekilde çizilir. Bu kenarlık için çizgi tipi de buradan seçilebilir.  
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Çevresi kapalı şekillerin içine desen yerleştirirken Kontrol Kutusu’nda 
bulunan Sihirli Değnek aracından faydalanılabilir. Bunun için desen tipi 
seçilir ve Desen Aracı aktif yapıldıktan sonra, desen kaplanacak alana 
tıklanır. 
 

   
 

DESEN GEÇERLİ AYARLARI İLE ÇALIŞMAK 
 
Desen Aracı Geçerli Ayarları iletişim kutusunda şu öğeler bulunur: 
 

 

1 

2 

1A 

1B 

1C 1D 
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1-Genel Ayarlar: Desen tipi seçmeye, desenin çevresine dış çizgi 
atamaya, deseni yerleştirmeye ve desen için alan metni ilave etmeye ilişkin 
işlemler gerçekleştirir. 
 
1A-Desen etrafına kenarlık eklemek, bu kenarlığın çizgi tipi ve kalem 
rengi/kalınlığını belirlemek için kullanılır. 
 
1B-Desen malzemesini seçtirir. Desen dokusu ve geriplanı için renk 
belirlemeye yarar. 
 
1C-Desenin yüzey üzerinde ne yönde gösterileceğini ayarlar. Bu 
seçeneklerin sonucunu görebilmek için seçilen desenin vektörsel (çizgisel) 
olması gereklidir. Ayrıca Bitmap desen gösteriminden vektörsel desen 
gösterimine geçilmesi gerekir (Bitmap ve Vektörsel desenler hakkındaki 
bilgi aşağıda sunulmuştur). Bunun için Seçenekler menüsünden Görüntü 
Özellikleri seçilir. Buradan da Görüntü ve Çıktı Özellikleri Paneli’ne 
tıklanır. Görüleceği gibi farklı desen çeşitleri seçenekleri burada yer 
almaktadır. Buradan Çizim Desenleri’ne ait açılır menüden Vektörsel 
Tarama seçilir.  
 

 
 
Bu seçenek desen dokusunu projenin orijin noktasına göre ayarlar. Şu ana 
kadar yaratılan desenlerde bu seçenek kullanılmıştır. 
 

 
 

Bu seçenekte deseni meydana getirdikten sonra bir Desen Yön Vektörü 
çizilir. Desen bu vektörün yönünü takip eder. Desen yön vektörü desenin 
içinde yer alabileceği gibi dışında da yer alabilir (Desen yön vektörü 
görülemiyorsa Seçenekler>Görüntü Özellikleri’ne tıklanılır ve açılan 
pencerede Sadece Görüntü İçin Özellikler Paneli’nde Desen 
Tutamaçları açılır menüsünden Göster seçilir).   
 

   
Desen çizildikten sonra 

desen yön vektörü belirir. 
Tıklanarak desen yön vektörünün uç noktası, daha 
sonra tekrar tıklanarak orijin noktası oluşturulur. 
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İstenildiğinde desenin yönü, Desen Aracı aktif yapıldıktan sonra, desen yön 
vektörü üzerine tıklanıp hareket ettirilerek değiştirilebilir.  
 
NOT: Bitmap veya Vektörsel Desen ? 

Desen dokuları Bitmap veya Vektörsel olarak ekranda görüntülenebilir 
veya çıktı alınabilir. Bitmap desenlerde doku piksel adı verilen 
noktaların birleşiminden meydana gelir. Bir dokunun değişmesi için bu 
noktalar üzerinde değişiklikler yapılır. Bitmap dokuların ekranda 
görüntülenmesi vektörsel dokulardan daha hızlıdır. Ancak belli bir 
oranın üzerinde büyütüldüklerinde netlikleri bozulduğu için, çıktı alırken 
kötü sonuç verirler. Vektörsel dokular çizgi parçalarından oluşur. Her 
bir çizginin boyutu ve konumu ile ilgili veri programda depolanır. 
Yukarıda da görüldüğü gibi istenildiğinde vektörsel desenlerin yönleri 
değiştirilebilir; tüm büyültme oranlarında görüntü kaliteleri değişmez.  
Ancak çok fazla deseniniz olduğu durumlarda sürekli vektörsel modda 
çalışmak projenizi yavaşlatabilir. 

 
1D-Desenin kaplanacağı bölgenin alanını gösterir. İlgili kutu işaretlenir; 
desen normal şekilde çizildikten sonra beliren çekiç işareti ile tıklanan yere, 
yüzeyin alan miktarı yerleştirilir. 
 

   
 
2-İleri Ayarlar 
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Bu ayarlar desenlerin görüntülenmesi ve başka programlara aktarılması 
sırasında bazı ileri seçenekler sunarlar. 
 
Desen aracı ile çizilen desenler geçerli olarak Çizim Desenleridir. Bu 
desenlerin ekranda nasıl görüneceği daha öncede belirtildiği gibi Görüntü 
Özellikleri’nde yer alan Çizim Desenleri açılır menüsünden belirlenir. Bir 
ArchiCAD çizimini DXF/DWG formatında transfer etmek gerekirse, tüm  
Çizim Desenleri ayrı bir katmana yerleştirilebilir. 
 
Bir Detay veya Kesit penceresinde yer alan çizgisel elemanlara desen 
eklemek gerekirse, İleri Ayarlar Paneli’nden dan bu desen Kaplama veya 
Kesit deseni olarak tanımlanabilir. Desenin görüntüsü Kat Planı’ndaki 
desenlerin işlevi ile uyumlu olsa da, DXF/DWG transferinde diğer Kesit veya 
Kaplama desenleriyle bir katmana yerleştirilecektir.  
 
DESENLERİN ÖNCELİK SIRASINI DEĞİŞTİRMEK 
 
Desenler diğer yapı elemanlarının daima altında kalır; bu yüzden, önce ya 
da sonra çizilmeleri sonucu değiştirmez. Ancak desenlerin kendileri arasında 
sıralamasında durum biraz daha farklıdır. Son çizilen desen diğerlerinin öne 
geçer. Bu sıralama Araçlar menüsü altında yer alan Görünüş Sırası alt 
menüsüyle değiştirilebilir. 
 

 
 

 

Öne Götür: Seçilen elemanı 
en öne getirir. 
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İleri Götür: Seçilen elemanı 
bir seviye öne getirir. 
 

  

Geri Götür: Seçilen elemanı 
bir seviye arkaya götürür. 
 

  

Geri Gönder: Seçilen 
elemanı en arkaya götürür. 
 

 

DESEN TİPLERİNİ DEĞİŞTİRMEK ve YENİ TİPLER YARATMAK 
 

Mevcut desen tiplerini değiştirmek için Seçenekler>Nitelik 
Ayarları>Desen Tipleri seçilerek ulaşılan Desen Tipleri iletişim kutusu 
kullanılır. Burada değiştirilmesi düşünülen bir desen tipi seçilip Yeni 
düğmesine basıldığında açılan kutuda Kopyala seçeneğine tıklanılır. Bu 
sayede orijinal desen tipine zarar verilmeden kopyası üzerinde çalışılarak 
yeni bir desen tipi yaratılabilir. 
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Değiştirilecek desen tipinin hangi çeşit (çizim, kaplama, kesit) desenler için 
kullanılacağı Kullanılabilirliği ve Bitmap Paneli’nde ilgili kutular 
işaretlenerek tanımlanabilir. Desen Tipleri penceresinde seçilen desen 
tipinin hem  Bitmap hem de Vektörsel görünümü üzerinde değişiklik 
yapılabilir. 
 

 
 
Daha önce de belirtildiği gibi Bitmap desenler piksel adı verilen noktalardan 
meydana gelmişlerdir. Kullanabilirliği ve Bitmap Paneli’nde Bitmap 
içeren patern alanında boş alanlara tıklanarak nokta nokta yeni bir biçim 
düzeni yaratılabilir.  
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Desenin vektörsel gösterimini düzenlemek için ise Vektörsel Biçimi 
Düzenle Paneli’nde bulunan Boşluk kutularına desen öğeleri arasındaki 
yatay/düşey mesafe ve Açı kutusuna öğelerin diziliş açısı sayısal değer 
olarak girilebilir. 
 

 
 
Desen Tipleri penceresinin sol altında yer alan bu seçenekler desen tipinin 
projedeki ölçek değişikliklerine ne kadar uyumlu olacağını belirler. Birinci 
seçenek seçildiğinde desen öğeleri proje ölçeğiyle orantılı bir şekilde büyür 
ve küçülür. İkinci seçenek seçildiğinde ise desen öğeleri proje ölçeğinden 
bağımsız bir boyutta temsil edilir. 
 
İşlem sonra erdikten sonra Yeniden Adlandır düğmesine basılarak, 
mevcut bir desen tipi değiştirilerek yaratılan desen, başka bir isimle 
kaydedilir. 
 
İşlem tamamlandığında bu değiştirilmiş desen tipi Yeniden Adlandır 
düğmesine basılarak açılan kutuda yeni bir adla kaydedilebilir. Önceki isimli 
kopya desen tipi ise kaybolur. Bir desen tipini silmek için ise bu desen tipi 
Desen Tipleri penceresinde açıkken Sil düğmesine tıklanır.  
 
Yeni bir desen yaratmak: 
 
Tamamen yeni bir desen tipi yaratmak için önce Kat Planı Penceresi’nde 
çizgi, yay veya kılavuz noktası araçları kullanılarak desen oluşturulur. Desen 
seçilip Düzen>Kopyala ile kopyalanır. Desen Tipleri penceresi açılır ve 
Yeni düğmesine tıklanır. Açılan pencerede bu sefer Sembol deseni 
düğmesi seçilir.  
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Kat Planında çizilen 

desen 

 
Vektörsel Biçimi Düzenle Paneli’nde Yapıştır düğmesine tıklanarak 
kopyalanan desen buraya aktarılır. Burada yatay ve düşey yer değiştirme 
değerleri, açısı ve ölçeği ile oynanarak desen oluşturulur. Desenin bitmap 
biçim düzeni ise yukarıdaki gibi noktalar üzerine tıklanarak meydana 
getirilir. Bu yeni yaratılan desen tipi, istenirse, daha sonra Yeniden 
Adlandır düğmesine tıklanarak yeni bir isimle kaydedilebilir.  
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