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“Çatı/Döşeme/Duvar Aksesuarları” 
Eklentisi Hakkında

GİRİŞ

Bu ARCHICAD Eklentisi yardımıyla çatı, döşeme ve duvar elemanlarını özel objelerle desteklersiniz. 

Yeni komut seti geçerli olarak Tasarım > Tasarım Ekstraları > Aksesuarlar alt menüsünde yer 
alacaktır. Kütüphane Yöneticisi'ni kullanarak Aksesuarlar Kütüphanesi'ni projenize eklediğinize emin 
olun.

“Aksesuarlar” EKLENTİSİ NASIL KULLANILIR

Önce Kat Planında mevcut bir bina elemanı (duvar, çatı veya döşeme) seçin ve ardından Tasarım > 
Tasarım Ekstraları > Aksesuarlar hiyerarşik menüsünden uygun komutu seçin. 

Aksesuar Objesi Seç iletişim kutusu bir Aksesuar objesi seçmeniz için sizi uyarır. Objelerin 
parametrelerini ayarla. Diğer parametreler (çatının eğimi gibi) ilişkili bina elemanı ayarlarına göre 
objeyi yerleştirirken otomatik olarak düzenlenecektir. Aksesuar Objesi iletişim kutusundan Tamam'a 
tıklayın ve Kat Planına tıklayarak Aksesuar Objesini yerleştirin. 

Objeyi yerleştirdikten sonra, seçip parametrelerini her zaman değiştirebilirsiniz. 

• Karşılık gelen bir bina elemanını seçmeden de bir Aksesuar Elemanı yerleştirebilirsiniz. 

• Aksesuar Objesi Seç iletişim kutusundan bir Aksesuar Objesi seçin ve parametrelerini 
düzenleyin. Kat Planında sürekli bir çizgi çizin. Seçilen Aksesuar Objesi sürekli çizgi geometri 
metodu ile yerleştirilecektir.
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Not: Kendi başlarına yerleştirilen Aksesuar Objeleri hiçbir elemanla ilişkili değildir; diğer bir 
deyişle, ayrı nitelikleri vardır ve kendi başlarına hareket ettirilebilir ve düzenlenebilirler. 

Not: Bir aksesuarı kendi tipinde olmayan bir elemanla ilişkilendiremezsiniz; örneğin, bir döşeme 
üzerine yerleştirilen bir çatı aksesuarı bağımsız bir obje olacaktır. 

Aksesuar komutları yerleştirilen objenin tüm parametre değerlerini uygun şekilde güncellerler: 

• Bir elemanı sildiğinizde, ilişkili Aksesuar Objeleri de silinecektir. 

• Bir elemanı değiştirdiğinizde tüm parametrik değerleri güncellenecektir (bağlı duvarları 
uzatırken duvar geometrisi değişebilir). 

Bu işlemi kolaylaştırmak için Akseuar Objeleri değişikliklerini Favoriler olarak kaydedebilirsiniz. Bir 
objeyi açıp farklı bir isimde kaydederek ve özel parametrelerini ve/veya skriptlerini değiştirerek de 
özel değişiklikler yaratabilirsiniz. 

ÇATI AKSESUARLARI

Çatı Aksesuarları komutu Çatı Yüzey Yapıcı veya Ahşap Tavan objesi yerleştirmenizi sağlar. Çatı Yüzey 
Yapıcı, Çatı Yüzey Yapıcı Ayarları Panelindeki ayara göre metal saçlar veya karolarla çatı kaplamasını 
modeller. (Kaplama Tipi de seçilebilir.) 

Not: Yüzey oluşturulması karo karo gerçekleşir ve her çatı düzlemine önemli miktarda detay (ve 
sonucunda da rendering zamanı) ekler. Eğrisel yüzeyler düzlemsel yüzeylere göre daha fazla 
bilgisayar kaynağına ihtiyaç duyarlar. 

DÖŞEME AKSESUARLARI

Döşeme Aksesuarları komutunu seçerek iki obje arasında seçim yaparsınız. 
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Temel 1 objesi gövde duvar ve yastıklı bir betonarme temel modeller. 

Kat Yapım objesi katmanlı katlar modeller. 

İstenen etkiyi elde etmek için Kat Yapım Ayarları, Kesit ve Model panellerini kullanın. 
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DUVAR AKSESUARLARI

Duvar Aksesuarları komutuyla duvarlarınıza detaylar ekleyen farklı objeler yerleştirirsiniz. 

Silmeler ve Paneller objesi en fazla üç adet seçilebilir silme profilden oluşan duvarlarda iç mekan 
detayları ve bu silmeler arasında tercihli panelleri (lambri ve duvar panelleri) modeller. 

Objenin özel parametreleri Özel Ayarlar ve Parametreler panelinde, Duvar Aksesuar Objesi Seç 
iletişim kutusundan ayarlanabilir. Parametreler farklı kriterlere göre gruplanırlar. 

Özel Ayarlar'da: 

• Genel Ayarları, Geometri ve Özel Açıları ayarlayın 

Parametreler'de: 

• Yüzeyleri ve 2D Gösterimi ayarlayın 
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Şevli Duvar objesi şevli taş kaplamaları ve bir duvara uygulanan benzer elemanları modelleyebilir, 
altta ve üstte farklı kalınlıklara sahip olabilir. Obje, tanımlı mesafeye göre duvarın ötesine uzayabilir, 
altı veya üstünde kısa kalabilir. 

Meyilli Duvar objesi sahip olduğu parametrik eğilme açısı dışında, türetildiği Duvarın tam bir 
kopyasıdır. 

Kat Planında Meyilli Duvar sembolü objenin dış sınırlarını ve ilgili kotta (geçerli olarak 4 ft.) enine 
kesitini gösterir. 

Duvar İskeleti objesi duvarlardaki dikme iskeletini göstermek için kullanılabilir. Dik açılı köşelerde 
düzgün eklenen dikmeler ve gelen duvar birleşimlerini gerçekleştirir. Pencereler ve Kapılarda çift 
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dikmeler, alçak dikmeler ve parametrik başlıklar ekler. Üst başlık kaplaması kesiktir veya birleşen 
duvarlarda binme yapması için uzatılmıştır. 

2D Gösterim parametre listesi Planda İskelet Görünüşünü Göster için bir açık/kapalı onay kutusu 
bulundurur. Bu parametreyi Açık yapmak 3D geometriyi Kat Planında düzenlemenizi sağlar. 

Kısıtlamalar: Kapı ve Pencere Açıklıkları asıl duvar düzlemine dik yatay kenarlara sahip olurlar. Bu 
objeler özel sktiptilerini bağımsız parçaların nominal enine kesit boyutları ile listelendiği ve - 
gerektiğinde - uzunluklarının sonraki inç değerine yuvarlandığı LUMBER PACK hesaplaması 
sağlamak için düzenler. Liste ayrıca tüm ahşap ayak miktarına ilişkin tahmin de yapar. 

Uyarı: 

Bu yazılım size “Olduğu Gibi” sunuldu ve hatalar içerebileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
GRAPHISOFT herhangi bir garanti ya da sorumlu yükümlülük kabul etmez. 
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