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Örnekler: Koltuk Modelleme (Model-Evren Çavuşoğlu) 

  

 
Rectangle aracıyla  
100;85 ölçüsünde bir dikdörtgen 
oluşturulur 

Z ekseninde On Face seçiliyken  
12 cm Move aracıyla yukarı 
kaldırılır 

Yüzeyi Push/Pull ile 60 cm 
uzatılır 

   
Dıştaki üç çizgiyi Select aracıyla 
seçip 15 cm’lik bir Offset alınır. 

Push/Pull ile yüzeyi yukarıdaki 
gibi 35 cm alçaltılır. 

Ctrl basılıyken Push/Pull aracı ile 
10 cm’lik bir oturma minderi 
oluşturulur. 

 
 

 
Push/Pull ile öne doğru minderi 
6 cm çıkartılır. 

Öne çıkan minderin yan orta 
noktalarından geçen bir yay ile 
yuvarlatılması sağlanır. 

Push/Pull ile bu parça kopartılır. 

 
  

Kolçak kısmında da aynı işlem 
yapılır. Bu defa Follow me 
aracıyla bu yumuşatma işlemi 
tüm yüzeyde yapılır. 

İşlem gerçekleştiiğinde koltuk bu 
şekli alır. 

Koltuk alt kısmında da aynı işlem 
yapılır. 
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İşlem gerçekleştiiğinde koltuk 
bu şekli alır. 

Tape Measure aracıyla üst 
bakışta bakarak kenardan 10 cm 
uzaklıkta bir çizgi oluşturulur ve 
bunun üzerinden bir çizgi 
geçilir. 

Ctrl basılıyken Push/Pull ile bu 
yüzey 35 cm yukarı kaldırılır. 

  
 

Move aracıya koltuğun 
yukarıdaki çizgisi 
vurgulanmışken (önce çizgi 
seçim aracıyla da seçilebilir) 15 
cm kaydırılır. 

Yay aracıyla arka kısmında 
eğrisel bir bölge oluşturulur. 

Push/Pull ile bu yüzey arka minder 
boyunca çekiştirilir. 

 

  

Arka minderin olduğu bölümü 
de yay aracıyla yumuşatmak 
mümkündür. 

Push/Pull aracı uygulanarak 
İşlem gerçekleştiiğinde koltuk 
bu şekli alır. 

Yay aracıyla koltuğun kenarlarına 
ilave eğrisellik verilebilir. 4cm’lik 
bir çıktın yapıldı. 

   
Seçim arcıyla koltuğun alt yan ve 
arka kenarları seçilir 

 

Follow me aracıyla çizilen 
profile tıklamak bu seçim 
etrafında dönüş işlemini 
gerçekleştirir 

İlave çizgiler Erase ile silinebilir. 
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Koltuk bacaklarını oluşturmak için 
modele alttan bakmak daha doğru 
sonuç verecektir. Bunun için seçim 
aracıyla alt yüzey üzerine sağ 
tıklanır ve Aling View seçilir. 

Tape measure ile tüm kenarlardan 
15 cm mesafe alınır. Daire aracıyla 
bu çizgilerin birleşiminden geçen 
8 cm’lik yarıçaplık bir daire 
oluşturulur. 

Bu dairenin üzerine çift 
tıklayıp seçip, sağ tıklayarak 
Component oluşturulur (Make 
Component) 

 
 

 

Ayak Move aracıyla kesişim 
noktasından aşağıya kopyalanır. 

Component’e çift tıklayıp edit 
moda girilir. Push/Pull ile yüzey 
12 cm aşağıya çekilir. 

Bu ayağın alt çemberinin 
üzerinde Move aracını 
gezdirilir ve bir Endpoint’i 
yakalanarak çember 4 cm 
daraltılır. Diğer ayak da aynı 
oranda daralacaktır. 

   

Seçim aracı ile alt çember seçilip 
Move aracı ile 6 cam kaydırılır. 

Ayakların birer kopyasını diğer 
tarafa aktarmak gerekir. Bunun 
için ayak orta noktasını bulmak 
gerekir. Bu amaçla Görünüm 
menüsünden Araç Çubukları � 
Yüz Stili işaretlernir ve Tel 
Çerçeve görüntü modunda koltuk 
görüntülenir. 

Seçim aracıyla ayaklar seçilir 
Ctrl tuşuna bir kez basılır ve 
ayaklar Move aracıyla kılavuz 
çizgilerin birleşim noktasına 
kopyalanır. 
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Yüz stili eski haline (Gölgeli) 
getirilir. Ayakların baktığı yön 
yanlıştır.  

Ayaklar seçilip, üzerlerine sağ 
tıklanır kopyalamanın yapıldığı 
(kırmız) eksende Boyuna 
çevrililirler. 
 
 Kılavuz çizgiler silinebilir veya 
Görünüm � Kılavuz seçilerek 
geçici bir süre için kapatılabilir. 

Koltuğu boyamak için Paint 
Bucket aracy seçilir. Bu 
malzeme penceresinin 
açılmasını sağlar. 

Listeden Halı ve Tekstil seçilir. 
Buradaki Halı Bukle desen 
seçilebilir. 

 

 

 

Malzeme Ctrl tuşuna basılı tutup 
(tüm koltuğu boyamak için) 
koltuk üzerine tıklanarak üzerine 
uygulanır. Doku Dokularla Gölgeli 

görüntü  modunda görünür 

Doku boyutu büyükse Düzenle 
sekmesine tıklanıp  Doku değeri 
düşürülür. 

Ayakları da malzeme vermek 
için Renkler seçilerek 
kahverengiye boyanabilirler. 
Malzeme atamak için bir 
component olan ayakların 
üzerine çift tıklamak gerekir. 
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Bu objeden component 
yapılmak istenirse tamamı 
seçilip üzerine sağ tıklanarak 
Make Component işaretlenir. 

Component oluşturulduktan sonra 
seçilip üzerine sağ tıklanarak diğer 
çalışmalarda da faydanılmak üzere 
kaydedilebilir. 

Objeyi saran profil çizgilerinin 
görüntülenmemesi için  
Görünüm menüsünden  
Kenar Stili � Profiller seçilir. 

 


