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“Profiler” Eklentisi Hakkında

GİRİŞ

Profiler Eklentisi düz ya da eğrisel profil oluşturarak bunu kütüphane objesi olarak yaratmanıza 
imkan tanır. 

Yeni “Profiler” komutu geçerli olarak Tasarım > Tasarım Ekstraları alt menüsünde yer alacaktır. 

“Profiler” EKLENTİSİ NASIL KULLANILIR

Obje yaratma:

1. Kat Planı penceresinde, ARCHICAD'in yapı ve çizim elemanlarını kullanarak istediğiniz profili 
çizin. Karmaşık profiller için bazı elemanları birlikte gruplayın. 

2. Profili seçin ve Tasarım > Tasarım Ekstraları menüsünden Profiler komutunu seçin. 

3. Profiler Ayarlar iletişim kutusu göründüğünde uygun ayarları seçin. 

• İletişim kutusunun üstündeki düğmeleri kullanarak Düz ya da Eğrisel geometri metotlarından 
birini seçin. 

• Tutma noktasının yüksekliğini belirleyin. 

• Tutma noktasını seçin ya da grafik olarak tanımlamak için Girmek için Plana Tıkla onay 
kutusunu işaretleyin. 

• Yeni objenin niteliklerini ayarlayın (Kontur Çizgi Tipi, Kalem Rengi, Desen Tipi, Yüzey) ve ona 
bir katman atayın. 

• Tamam'a tıklayın. 

4. Plandan girmek için seçim yaptıysanız, Kat Planında bir yere tıklayarak tutma noktasını 
belirlemeniz gerekmektedir. 

5. Eğrisel Duvar ya da Sürekli Duvar çizer gibi çizim yolunu belirleyin. 

6. Objeyi kaydedin. 
Telif Hakkı © 2017 - GRAPHISOFT, her hakkı saklıdır. ARCHICAD® GRAPHISOFT'un tescilli ticari bir markasıdır. 
Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin varlıklarıdır.

http://www.graphisoft.com/
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Önceden çizilmiş aks ya da yol ile obje oluşturma:

1. Hem profil hem de Yolu/Aksı çizin ve ayrı iki grup olarak seçin. 

2. Tasarım > Tasarım Ekstraları menüsünden Profiler komutunu seçin. Profiler Ayarları iletişim 
kutusu belirir (yukarı bkz). 

• Geometri metodunun doğru ayarlandığından (düzgün bir yol aks ya da tam tersi olabilir) 
emin olun. 

• Tutma noktasının yüksekliğini belirleyin (Eğer profil bir aks etrafında döndürülürse, yükseklik, 
aksın en alçak noktasına göre alınır). 

• Niteliklerini belirleyin ve obje için bir katman seçin. 

• Tamam'a tıklayın. 

Notlar: 

• Düz Geometri Metodu ile, tutma noktasına tıklamanız gerekmektedir. Bu, profilin bir noktası 
olmalıdır. - Profilin dışındaki bir kılavuz noktası da olabilir, fakat ona gruplanmış olması 
gerekmektedir. 

• Eğrisel Geometri Metodunda, iki kere tıklamanız gerekir: önce aksın en alt noktasını 
belirtmek için, daha sonra objenin hangi yönde eğileceğini belirtmek gerekir. (Eğer aks 
eğrisel değilse, sadece bir kere tıklamanız yeterlidir.) 

3. Objeyi kaydedin. 

Notlar:

• Profil kapalı biçimde ve döndürülmeden çizilmelidir. 

• Y aksına paralel çizilen aks düşey olarak dikkate alınır. Eğer aks eğilirse objede eğik olarak 
yerleştirilir. 

• Bir yol çizerken, profilin yönü çizdiğiniz çizgi yönüne bağlıdır (Bu, daha sonra Obje Ayarları 
İletişim kutusunda değiştirilebilir.) 

Uyarı: 

Bu yazılım size “Olduğu Gibi” sunuldu ve hatalar içerebileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
GRAPHISOFT herhangi bir garanti ya da sorumlu yükümlülük kabul etmez. 
Telif Hakkı © 2017 - GRAPHISOFT, her hakkı saklıdır. ARCHICAD® GRAPHISOFT'un tescilli ticari bir markasıdır. 
Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin varlıklarıdır.
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