FOTOĞRAF MAKİNESİ – RUKİYE ERYAŞAR
1. Top ekrana yerleştirdiğimiz plan görünümü üzerinden gövdenin izdüşümünü
Create / EP Curve Tool ve Arc Tools (Three Point Circular Arc)
komutları ile oluşturuyoruz.

2. Edit Curves / Cut Curve komutu uygulayarak çizdiğimiz izdüşümdeki gereksiz eğri
parçalarını eğrinin kullanacağımız bölümünden bağımsız hale getirdikten sonra
istenmeyen parçaları seçerek klavyeden DELETE tuşuna basarak siliyoruz.
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3. Çizdiğimiz plana ait tüm eğrileri seçerek Edit Curves / Attach Curves komutunu
uyguluyor böylece planımızı birsonraki adımda vereceğimiz yüzey oluşturma
komutlarının uygulanabileceği bir bütün haline getiriyoruz.

4. Oluşturduğumuz plana yükseklik vermeden önce planın y ekseninde nerede
oluştuğunu kontrol ediyoruz. Şekilden de görüldüğü gibi planın bulubduğu düzlem
çalışmamızın devamı için uygun değil. Planın ön görünüşümüzün alt veya üst
noktasına taşınması ölçülü çalışmamızı kolaylaştıracaktır. Bu nedenle planı seçip
taşımayu deniyoruz ancak şekilde görüldüğü üzere istediğimiz sonucu alamıyoruz.

Planı oluşturan eğri bünün olarak hareket ettirilemiyor ve deforme oluyor.CTRL D
komutu ile eğrimizi kopyalıyor ve bu kopyayı MOVE komutu ile öngörünüşün üst
noktasına yerleştiriyoruz.

5. Yüzey oluşturma komutu uygulamadan önce ilerde meydana gelecek sorunları
önlemek amacıyla planımızın doğruluğunu tekrar kontrol ediyoruz ve varsa
düzeltmelerimizi Control Vertex modunda MOVE aracı ile yapıyoruz.

6. Artık yüzey oluşturmaya geçebiliriz. Şeklimizi dikkatle incelediğimizde gövdenin yüzey
bitişlerinde başka bir deyişle üst ve alt kenarlarındaki pahı görebiliyoruz. Bu pah
nedeniile yüzey oluşturma işlemlerinden Surface / Bevel komutunu tercih ediyor ve
aşağıda görebileceğiniz ayarlarla uyguluyoruz.

7. Gövdenin alt ve üst kısımlarını kapamak için yüzeyi İSOPARM modunda getirdikten
sonra yüzeye çevirmek istediğimiz isoparmı seçerek Surfaces / Planar komutunu
uyguluyoruz.

8. Gövdenin üzerinde bulunan parçayı oluşturmaya geçiyoruz ve yine işe parçanın
izdüşümünü çizerek başlıyoruz. Parçanın doğru yerde oluşmasını sağlamak amacıyla
gövdenin üst yüzeyini seçtikten sonra Make the selected object live
komutuna
tıklıyoruz. Yüzey şekildeki gibi koyu yeşile döndükten sonra Create / EP Curve Tool /
1 Linear komutu ile aşağıda görünen ayarlarla çiziyoruz. Eğrinin kapalı olmasını
sağlamak için eğriyi seçerek Edit Curves / Open and Close Curves komutunu
uyguladıktan sonra tekrar Make the selected object live
komutu iptal ediyoruz.
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9. Oluşturduğumuz plan yüzey komutu verirken yine pahlı bir görüntüsü olması
nedeniile Surface / Bevel komutunu tercih ediyor ve aşağıda görebileceğiniz ayarlarla
uyguluyoruz. Sonrasında öngörünüşümüzden parçayı tam olarak olması gereken yere
taşıyoruz.

10. Oluşturduğumuz bu yüzeyinde üst ve alt kısmını kapamadan önce plan
görüntüsünden doğruluğunu kontrol ediyoruz. Ön taraftan çıkması olan yüzeyi
Control Vertex modunda düzenliyor ve İSOPARM modunda geçerek seçtiğimiz
isoparma Surface / Planar komutunu uyguluyoruz.

11. Modelleme işimize devam etmeden önce şu ana kadar oluşturduğumuz yüzeyleri bir
layer’a yoplamamız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmemiz sonraki çalışmalarımızda
işimizi oldulça kolaylaştıracak. Channel Box’tan Layer Editor ‘e giderek Create New
Layer komutu ile layer oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz iki yüzeyde gövdeye ait
olduğundan ben layer ayarlarımı yaparke ismini GOVDE olarak değiştirdim, rengini de
kırmızı olarak ayarladım. Son olarak da yüzeyleri layer’a dahil etmek için seçip
GOVDE layer’ının üzerine sağ tıklayarak Add Selected Object komutunu uyguladım.
Şekildede görüldüğü gibi bu işlemden sonra objelerin rengi layer rengi olan kırmızıya
döndü.

12. Gövdenin ana parçalarını oluşturduğumuza göre artık gövdenin detaylarını ve
düğmeleri işlemeye başlıyoruz. Fotoğraf makinelerinde ihtiyaç flaş takmak için
kullanılan metal parçanın yapına geçiyoruz. Bu parçanın modellenmesi konusunda
parçanın kesitini gösteren üzerinden geçebileceğmiz bir görüntümüz olmadığından
gözlemlerimizden ve üst görünüşten faydalanarak Create / EP Curve Tool / 1 Linear
komutu ile kesitimizi oluşturup, Edit Curves / Open and Close Curves komutu ile
kapalı olmasını sağlıyoruz. Daha sonra ROTATE komutu ile X yönünde 90 derece
döndürüp, MOVE komutu ile taşıyarak olması gerektiği duruma getiriyoruz. Aksamın
görünümünde pah olmadığından bu defa yüzey verme işlemini aşağıdaki ayarlarda
Surface / Extrude komutunu uygulayarak gerçekleştiriyoruz.

13. Gövdenin diğer detaylı parçaları olan düğmelerle işimize devam ediyoruz. İlk olarak
fotoğraf makinelerinde enstantene ayarı için kullanılan düğmeyle başlıyoruz. Düğme
görüldüğü gibi iki silindirden oluşuyor.Dıştaki yani daha büyük çaplı silindirin çevresi
girintili çıkıntılı, içteki küçük çaplı silindirin çevresi ise düz. Düğmeyi oluşturmaya yine
planını çizerek başlıyoruz. Parçanın doğru yerde oluşmasını sağlamak amacıyla
gövdenin üst yüzeyini seçtikten sonra Make the selected object live
komutuna
tıklıyoruz. Yüzey şekildeki gibi koyu yeşile döndükten sonra planı çizmeye başlıyoruz.
Adımları daha iyi anlaşılması açısından aşağıda ayrı maddeler halinde veriyorum.
A. Parçanın doğru yerde oluşmasını sağlamak amacıyla gövdenin üst yüzeyini
seçtikten sonra Make the selected object live
komutuna tıklıyoruz.
Yüzey şekildeki gibi koyu yeşil olduktan sonra plan çimeye geçiyoruz.

B. Create / NURBS Primitives / Circle komutu ile iki daire çiziyoruz. Burada
dış dairenin girinti çıkıntılarının gerçekçi görünmesi açısından Number of
Section değeri önemlidir. Dış daireyi çizerken içteki dairenin noktalarından
da faydalanacağımızdan iç daireyede aydı değeri giriyoruz.

C. Daireleri teker teker seçip CV’lerini görüntüledikten veya ikisini birlikte
seçip F8 tuşuna bastıktan sonra dış dairenin CV’lerini seçerek Snap to
points
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aşağıdaki gibi taşıyoruz.
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D. Ön görünüş ekranına geçerek aşağıdaki ayarlarla dış dairemize Surface /
Bevel komutuyla yüzey giydiriyoruz ve MOVE

ile yerine taşıyoruz.

E. Daha sonra İSOPARM modunda geçerek seçtiğimiz isoparma Surface /
Planar komutunu uyguluyoruz.

F. Dış daireyi modelledikten sonra iç daireye seçip Surface / Extrude
komutunu uyguladıktan sonra dış dairede yaptığımız gibi İSOPARM
modunda geçerek seçtiğimiz isoparma Surface / Planar komutunu
uyguluyoruz.

14. Deklanşör düğmesinin modellemesinde farklı bir komut uygulayacağız. Ön
görünümde deklanşörün kesitini Create / EP Curve Tool (1 Linear seçili iken) , üst
görünümde de Create / NURBS Primitives / Circle çizip Surface / Revolve komutunu
aşağıdaki değerlerle uyguluyoruz.

Eğer uyguladığımız komutlar sizin profiliniz içinde resimdekine benzer şekilde olumsuz
sonuç verdiyse bu profilinizin pivot noktasının yerinden kaynaklanıyor olabilir. Pivot
noktasının yeri ikinci şekilde göründüğü noktadan İNSERT tuşuna basılarak MOVE
komutu ile değiştirilebilir. Pivot noktasını Surface / Revolve komutunu uyguladıktan
sonra oluşacak dairenin merkezinin olmasını istediğimiz noktaya aşağıdaki gibi
taşıyoruz ve tekrar Surface / Revolve komutunu uyguluyoruz.

15. Yine gövdenin parçası olup objektifin sağında bulunan parçanın modellemesine ön
görünüş üzerinden bileşenlerini Create / EP Curve Tool / 1 Linear ve Create / Nurbs
Primitive / Circle komutlarıyla aşağıdaki gibi oluşturuyoruz. Daha sonra bu
bileşenlere resimdeki durumlarına göre Surface / Extrude ve Surface / Planar
komutlarını uydulatıp Edit / Group komutu ile grup haline getiriyoruz.

16. Objektifin solundaki parça için daha önce de uyguladığımız gibi parçanın kesitini
öngörünüşte Create / EP Curve Tool / 1 Linear komutu ile çizdikten Y ekseninde 90
derece döndürüyoruz ve sonra Surface / Revolve komutunu uygulayarak yüzey
oluşturuyoruz.

17. Objektifin üzerinde bulunan düğmenin çizimini aşağıdaki maddelerde anlatıldığı gibi
gerçekleştreceğiz
A. İlk olarak Create / Nurbs Primitive / Square komutu ile dıştaki dikdörtgeni
aşağıdaki gibi çiziyoruz. Daha sonra köşelerini yuvarlamak için aşağıdaki değerlerle
Edit Curves / Edit Fillet komutunu sıra ile büün köşelere uyguluyoruz.

B. Dikdörtgeni oluşturan tüm eğrileri seçerek Edit Curves / Attach Curves komutu ile
birleştiriyoruz ve meydana gelen eğriye aşağıdaki ayarlarla Edit Curves / Offset /
Offset Curve komutunu uygulayarak içteki dikdörtgeni oluşturuyoruz.

C. Oluşturduğumuz ikidikdörtgeni seçerek Surface / Planar komutu ile ikisinin
arasında yüzey oluşturduktan sonra CTRL D tuşlarına basarak yüzeyi kopyalıyor ve
MOVE

ile taşıyoruz.

D. Oluşturduğımız bu iki yüzeyin arasında yüzey oluşturma işlemi için Trim Edge modunda
çalışacağız. Birinci yüzeye sağ tıklayıp Marking Menü’den Trim Edge’i seçtikten sonra
yüzeyin kenarına tuklayarak Trim Edge’i seçiyoruz, daha sonra ikinci yüzeye sağ tıklayıp
Marking Menü’den Trim Edge’i seçtikten sonra yüzeyin kenarına SHIFT yuşunu basılı
tutarak tıklayıp bu yüzeyinde Trim Edge’sini seçtikten sonra Surface / Loft komutunu
uygulayarak İki yüzey arasına yeni bir yüzey oluştormuş oluyoruz. Dikdörtgenlerin dışına
yüzey oluşturma işlemini tamamladıktan sonra iç yüzeyler içinde bu işlemi aşağıdaki sıra
ile uyguluyoruz

E. Son adım olarak oluşturduğumuz çerçevenin içinde bulunan parçayı plan
görünümünde Create / EP Curve Tool / 1 Linear komutu ile çizdikten sonra
Surface / Extrude komutunu uygulayarak yüzeye dönüştürüyoruz.

18. Objektifin üzerinde bulunan düğmenin çizimini aşağıdaki maddelerde anlatıldığı gibi
gerçekleştreceğiz
A. İlk olarak Create / Nurbs Primitive / Square komutu ile dıştaki dikdörtgeni
aşağıdaki gibi çiziyoruz. Daha sonra köşelerini yuvarlamak için aşağıdaki değerlerle
Edit Curves / Edit Fillet komutunu sıra ile büün köşelere uyguluyoruz.

B. Dikdörtgeni oluşturan tüm eğrileri seçerek Edit Curves / Attach Curves komutu ile
birleştiriyoruz ve meydana gelen eğriye aşağıdaki ayarlarla Edit Curves / Offset /
Offset Curve komutunu uygulayarak içteki dikdörtgeni oluşturuyoruz.

C. Oluşturduğumuz ikidikdörtgeni seçerek Surface / Planar komutu ile ikisinin
arasında yüzey oluşturduktan sonra CTRL D tuşlarına basarak yüzeyi kopyalıyor ve
MOVE

ile taşıyoruz.

F. Oluşturduğımız bsu iki yüzeyin arasında yüzey oluşturma işlemi için Trim Edge modunda
çalışacağız. Birinci yüzeye sağ tıklayıp Marking Menü’den Trim Edge’i seçtikten sonra
yüzeyin kenarına tuklayarak Trim Edge’i seçiyoruz, daha sonra ikinci yüzeye sağ tıklayıp
Marking Menü’den Trim Edge’i seçtikten sonra yüzeyin kenarına SHIFT yuşunu basılı
tutarak tıklayıp bu yüzeyinde Trim Edge’sini seçtikten sonra Surface / Loft komutunu
uygulayarak İki yüzey arasına yeni bir yüzey oluştormuş oluyoruz. Dikdörtgenlerin dışına
yüzey oluşturma işlemini tamamladıktan sonra iç yüzeyler içinde bu işlemi aşağıdaki sıra
ile uyguluyoruz

G. Son adım olarak oluşturduğumuz çerçevenin içinde bulunan parçayı plan
görünümünde Create / EP Curve Tool / 3 Cubic komutu ile çizdikten sonra
Surface / Extrude komutunu uygulayarak yüzeye dönüştürüyoruz.

19. Yine objektifin üzerinde bulunan diğer parçayı Create / Nurbs Primitives / Cylindir
komutu ile oluşturuyoruz.

20. Fotoğraf makinesinin modelini gösterem M9 yazısını Create / Text komutu ile
oluşturduktan sonra Surface / Extrude ve şeklin isoparmını seçerek Surface / Planar
komutunu uyguluyoruz.

21. Sonunda objektifi modellemeye başlıyoruz. Bunun için yan görünüş üzerinden Create
/ EP Curve Tool / 1 Linear komutu ile objektifin kesitini çiziyoruz. Daha sonra gövdeyi
seçip Make the selected object live
komutuna tıkladıktan sonra Create / Nurbs
Primitive / Circle komutu ile öngörünüşte objektifin çapını çiziyoruz. Önce objenin
kesitini daha sonra da çapını seçtikten sonra Surface / Extrude komutu ile objektife
yüzey veriyoruz.

22. Objektifin önündeki merceği modellemek için önce kesitini Create / EP Curve Tool / 3
Cubic komutu ile çiziyoruz daha sonrada Surface / Revolve komutu ile yüzeyi
oluşturuyoruz.

