AUTOCAD 2007 NOTLARI – PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU

Konu 05: Projelendirme Komutları
YAZI YAZMAK
AutoCAD’de yazı seçenekleri tek satırdan meydana gelen veya çok satırlı olmak üzere iki farklı
şekilde meydana getirilebilir. Ancak yazıyı oluşturmadan önce yazının stilinin meydana
getirilmesi gerekir. Yoksa AUtoCAD her yazı için kendi standart yazı biçimini kullanır.
MULTILINE (çok satırlı) yazı Çoğunlukla tercih edilecek seçenektir. Görüntü olarak MS Word’e
benzer. Stil oluşturmak için tercih edilebilir. Draw menüsünden Text>Multiline Text seçilerek
veya komut satırından t ya da mt ile çağrılabilir. Alternatif olarak Draw araç çubuğundaki
simgesi de seçilebilir. Komut aktif olduğunda fare ile yazının yer alacağı alanı belirten bir
dikdörtgen alan tanımlanır. Yazı bu alan içine girilir.

Yazıyı oluşturmadan önce bir stil saptamak da yarar vardır. Aksi taktirde AutoCAD kendi
Standart adı verilen yazı biçimini kullanır. Stil tanımlandığında ayrıca AutoCAD yazının
tanımlanan aralıkta oluşturmasını sağlar. Aksi taktirde oluşturum sırasında tüm ekranı kapsar.
Yazı stili oluşturmanın bir faydası da bu stilden ölçülendirme işlemleri için faydalanılabilmesidir.
Yeni bir yazı stili tanımlamak için Format>Text Style işaretlenir. Açılan pencerede şu ayarlar
bulunur:
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New düğmesine basılarak yeni stil adı girilir. Font Name listesinden bu stilin kullanacağı font adı
seçilir. Height fontun boyutunu belirler. Width Factor için 0‐1 arasındaki değerler dar yazı
stilleri, üzerindekiler ise daha kalın yazı stilleri meydana getirir. Effects yazının yazılma yönü ile
ilgili ayarlar yaptırır.
NOT: ANNOTATIVE seçeneği Yazıları ve ölçüleri otomatik olarak çıktı ölçeğine göre ayarlar.
Annotative olmayan bir yazı stili de Properties kısmında annotative yapılabilir.
NOT Yazı üzerine çift tıklanarak yazı daha sonra değiştirilebilir.
NOT Yazı stili tanımlanmamış durumlarda, yazı kendisi için tanımlanan alandan çok daha fazla
bir alanda (bazen tüm ekran) oluşturulacak gibi görünebilir. Bu durum yazı stili tanımlandığında
ve bu stil seçildiğinde ortadan kalkacaktır.

ÖLÇÜLENDİRME YAPMAK
Bu işlem için DIMENSION araç çubuğu kullanılır.

Önce çizimde kullanılacak ölçülendirme tipleri için ayrı ayrı stiller tanımlanması
önerilir. Bunun için

simgesine tıklanır.
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NEW düğmesine tıklanıp yeni
stil için bir isim girilir:

CONTINUE düğmesi seçilerek
stil tanımlaması yapılacak
iletişim kutusuna geçilir.

Burada girilen değerler etkileşimli olarak önizleme alanında gözükür. Böylece hangi
işlemin neye yol açtığı görülebilir.
LINES: Kısmında ölçülendirme çizgisine ait olan değerler belirlenir.
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SYMBOLS AND ARROWS: Çizgilerin uçlarında kullanılacak ok vb. sembol türleriyle ilgili
düzenleme yaptırır.
TEXT: Hangi yazı tipinin kullanılacağı tanımlanır. Buraya varolan bir yazı stili varsa
çağrılabilir veya yeni baştan da oluşturulabilir.
FIT: Yeterli alan olmadığında yazı ve ok vb. ifadeleri uzantı çizgileri dışına atmaya veya
içine kesin olarak sığdırmaya yarar.
PRIMARY UNITS: Ölçülendirme tipi ve hassasiyetini belirler.
Yatay ve düşey doğrusal ölçülendirme yapar.
Açılı doğrusal ölçülendirme yapar.
Yay ölçüsü verir. Eğrisel formlarda çevre ölçüsü vermek için
kullanılabilir.
Noktaların X ve Y koordinatlarını verir. X ve Y hangisi isteniyorsa alt
komutları arasında seçim yapılır.

Daire ve yay için yarıçap ölçüsü vermek için kullanılır.
Bir yay veya daire ölçüsünü zig zaglı vermeye yarar.

Çap ölçüsü verir.
Açı ölçüsü yerleştirir.
Seçilen geometrinin bir kenarından bir bütün halinde hızlı bir şekilde
ölçülendirme yapar. Ölçülendirme stili ayarlarında Baseline çeneği ile
ayarlanır.
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En son ölçü alınmış yeri referans alarak ölçülendirme yapmanızı sağlar.
İlk olarak bir basamağı şekildeki gibi LINEAR ile ölçülendirin. Daha
sonra Baseline ölçülendirmeye tıklayın. Komut otomatik olarak ilk
noktayı bulacak sizden ikinci noktayı seçmenizi isteyecektir. Sırasıyla
köşelere tıklanır.
Doğrusal ölçülendirmelerde ölçülendirmenin takip eden noktalar
seçilerek devam etmesini sağlar. Ölçülendirmenin devam yönü son
tıklanan nokta neredeyse oradan olur. Bu yön değiştirilmek istenirse
bu düğme işaretlendikten sonra klavyede S tuşuna basılır ve devam
edilmek istenen tarafa yakın tıklanır
Çizimlere açıklama ilave etmek ve merdiven çizgisi yapmak için
kullanılır.

Daire ve yayın merkezini işaretler.
Ölçülendirme stilinina adını gösterir.
NOT1: Verilen bir ölçü kendi ölçülen değeri dışında başka bir değere EXPLODE ile patlatılıp yeni
bir yazı yazarak değiştirilebilir.
NOT2: Quick dimension ile yapılan ölçülendirmelerde yeni ekleme ve çıkartamalar yapabilmek
için ölçülendirme çizgisinin patlatılması gerekir.
NOT3: Kapı ve pencere ölçülendirmelerinde kullanılacak semboller için bloklardan faydalanılır.
Bloklardaki değişken kısımlar için attributes özelliğinde yararlanılabilir.
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