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AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Gemi Ressamlığı 

MODÜLÜN ADI Boru Devreleri Katı Modelleme 

MODÜLÜN TANIMI 
Gemi boru devreleri katı modellerinin çizimi ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Boru devreleri katı modelini çizmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Tekniğine uygun olarak istenilen standartlarda boru 

devreleri katı modelini çizebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Nupas Cadmatıc Plant Modeller çizim programı 

ile boru devreleri modellemesini 

yapabileceksiniz. 

2. Nupas Cadmatıc Plant Modeller ile modellenmiş 

bir boru devresinin izometrisini 

çıkarabileceksiniz. 

3. Vantage Marıne çizim programı ile boru 

devreleri temel çizimlerini yapabileceksiniz. 

4. Vantage Marıne düzenleme komutları boru 

devreleri modellemesini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik resim atölyesi, bilgisayar laboratuvarı 

Donanım: Bilgisayar destekli çizim programı(Cadmatic, 
Vantage Marıne) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, 

çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

  
 Bu faaliyetler sonucunda gemi dizaynında yaygın olarak kullanılan “Nupas 

Cadmatic Plant Modeller” ve “Vantage Marine” çizim programlarını kullanmayı, 

komutlarını ve uygulama örneklerini göreceksiniz. 

  

Programların temel mantığı gemi boru devreleri ile ilgili hazırlanan ekipmanları 

hazırlanmış bir tekne konstrüksiyonu içine kuralına uygun şekilde dizayn etmektir. 

  

Programlar sadece gemi inşasına yönelik bir program değildir, aynı zamanda 

rafineriler ve petrol platformlarının boru donatımı projeleri de program yardımıyla çizilebilir. 

  

Modülün uygulanabilmesi için mutlaka “Nupas Cadmatic Plant Modeller” paket 

programına ve “Vantage Marine” çizim programlarına ihtiyaç vardır. Bu modüldeki 

uygulamalar verilen örnek bir proje için yapılmıştır. 

  

Modül tam uygulandığında öğrenilen bilgilerle bu programı kullanan dizayn 

bürolarında geminin boru donatımı ile ilgili tüm çizimleri kolayca yapabilirsiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 Nupas Cadmatic Plant Modeller programının temel kavramlarını öğrenerek çeşitli 

parçaların çizimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çizilmiş projeleri inceleyiniz. 

 Dizayn bürolarında araştırma yapınız. 

 

1. NUPAS CADMATIC PLANT MODELLER 

TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI 
 

1.1. Nupas Cadmatic Plant Modeller Tanımı 
 

Nupas Cadmatic Plant Modeller gemi inşa tasarımcıları ve uygulayıcıları için 

hazırlanmış bir çizim programıdır. Program yardımıyla bir gemiye ait boru devreleri,  

ölçüleri serbest girilerek ya da hazır dosyalardan seçilerek çizilebilmektedir. Temel mantık 

olarak önce modeller oluşturulmakta daha sonra ise modellerden izometriler çıkarılmaktadır.  

 

1.2. Programın Çalıştırılması ve Çalışma Alanı Tanımlama 
 

 

 

Kısayol ikonu ile çalıştırılan programda ilk olarak karşılaşılan aşağıdaki pencerede 

D:sürücüsü içinde Proj isimli bir klasöre oluşturulacak boru devresi ile ilgili bütün bilgilerin 

(shape, pompa, valf, vb.) atılmış olması gerekir. Bu modülde dört proje D:\Proj içine 

atılmıştır. 

 

Not: Bu işlemleri admin niteliğinde olan kişiler hazırlamaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Mevcut projeler 

 

Bu aşamadaki çalışmalar DEMO isimli proje içinde olacağı için DEMO ikonunu 

seçerek aşağıdaki pencereye geçilir. 

 

 

Şekil 1.2: Proje seçmek 

 

Burada bir çalışma alanı oluşturulması gerekmektedir. Çünkü mevcut projenin üzerine 

istenen özelliklerde ve ölçülerde boru devreleri oluşturulur. Aynı proje üzerinde çalışan 

başka kişilerde olacaktır, bu nedenle herkesin kendi alanında çalışması ve işi bittiğinde 

projesini Admin’e teslim etmesi gerekir.  
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Bunun için; 

 

ObjectCreate Area ForPlant Modeller seçilerek;  

 

 

Şekil 1.3: Çalışma alanı ismi girmek 

 

Penceresi içine çalışma alanı sahibinin adı girilir. Örnek ALİ 

 

 

Şekil 1.4: Çalışma alanı onayı 

 

Bilgiler doğru ise <Save> <Done>  

 

 

Şekil 1.5: Çalışma alanı  

 

Yukarıdaki pencerede oluşturulan kişi görüntülendi, şimdi bu yeni oluşturulan kişiyi 

seçerek çıkan pencerede limitlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
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Şekil 1.6: Çalışma alanı limitleri 

 

Limitler bize verilen model sınırlarında olacaksa <Cover Model Objects> seçilmesi 

ve <Save> ederek çıkılması gerekir. Böylece aşağıdaki görünüşler seçim penceresi elde 

edilir. 

 

Şekil 1.7: Kullanılacak görünüşlerin seçimi 

 

Hangi görünüşlerde çalışılırsa onları aktif yaparak <Ok> 

 

Not: Shaded görüntü için Wireframe yerine Shaded seçilmelidir. Bu işlemler ilk defa 

çalışma alanı belirlenen kişiler için yapılır. Daha sonraki girişlerde buna gerek yoktur, 

doğrudan kendi çalışmasına girebilir. 
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1.3. Çizim Penceresi 

 

Şekil 1.8: Nupas Cadmatic Plant Modeller penceresi 

 

PM çizim penceresi diğer çizim programlarına benzemeyen bir yapıya sahiptir. 

Menülere ve komutlara ulaşabilmek için farenin sağ tuşu kullanılır. Çizim ekranında 

komutlarla ilgili butonlar yoktur. Böylece alan daima geniş tutulmuş olur. Girilen her 

komuttan sonra o komutla ilgili iletişim pencereleri açılır. 

 

Eğer ilk açılışta ekran yukarıdaki gibi ise çalışılacak görünüşler seçilmemiş demektir. 

Farenin sağ tuşu ile  
 

 

Şekil 1.9: Görünüş seçmek 
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komutu girilerek Şekil 1.7’deki gibi görünüş seçimi yapılır. 
 

 

Şekil 1.10: Görünüşleri ekrana yaymak 

Seçilen görünüşler açıldı fakat küçük boyutlarda pencerenin sağ alt köşesinden tutup 

sağa kaydırarak zemin pencerenin sağ alt köşesine kadar sürükleyip bırakarak pencerenin 

büyütülmesi gerekir. <Tab> tuşu ile bir sonraki pencereye geçip aynı işlemi tekrarlayarak 

tüm pencereler büyütülebilir ya da küçültülebilir. 

 

Not: Herhangi bir komut içindeyken farenin orta tuşuna basarak komutu dondurup bu 

işlemleri öyle yapmak gerekmektedir. 
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Şekil 1.11: Aft View görünüşü 

 

Şekilde görüldüğü gibi gemi projesinde bulunan tüm elemanlar görünür durumdadır. 

Bu şekilde çalışmak imkânsızdır. Bu nedenle geminin neresinde çalışılırsa sadece o bölgenin 

seçilmesi gerekir. 

 

1.4. View Ayarları 
 

Çizim pencerelerini oluşturarak gemi modelinin farklı bölgelerine bakış oluşturmak 

amacı ile kullanılan komuttur. 

 

1.4.1. Yeni View Ayarlamak 
 

RCViewsView Tool   (RC= Sağ tuş) 

 

Şekil 1.12: View seçim penceresi 
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Aft View ayarlanacağı için bu pencerede o seçilmelidir. 

 

 

Şekil 1.13: Aft View ayar penceresi 

27.9.2010 4

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

View Tool 2/4, Defining View Box

 View Direction is direction from where you are looking to view point.

 Up Vector defines which direction points up in the view (default usually OK)

Depth

View point

L
im

its

Lim
its

UMin

UMax

VMax

VMin

 

Şekil 1.14: Görüntü ayarlama elemanları (Fr_Aft) 



 

 11 

 

 

Şekil 1.15: Gemi koordinat sistemi 

 

View point: <Pick…> seçilerek ekrana dönülür ve görüntü merkezi imleç istenilen 

yere getirilerek seçilir (LC) (Sol Tuş). 

 

 

Şekil 1.16: Fr_Aft görüntü merkezi seçimi 

 

Limits:  Çerçeve boyutlarını oluşturmak için <Pick….> seçilerek ekranda çerçeve 

boyutları sürükle bırak yöntemi ile ayarlanır. 
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Depth: <Pick….> seçilerek <Tab> ile diğer görünüşe geçilip sürükle bırak ile derinlik 

istenilen yere getirilir. 

 

Bu işlemler diğer görünüşler için tekrarlanır. 

Not: Görüntü derinliği mümkün olduğu oranda küçük seçilmelidir. Derinlik büyük ise 

ekranda istenilmeyen (şu an bize lazım olmayan) elemanlar da görünür (Alt+1 ve Alt+2 

tuşlarıyla tanımlanan derinlik kadar ileri veya geri gidilebilir.).  

 

Şekil 1.17: Fr_Aft görüntü derinliği 300  

 

<Tab> veya <4> tuşuna basarak görünüşler arasında geçiş yapıp <Alt+3> tuşuna  
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Şekil 1.18: Bakış doğrultuları ve notasyonları  

 

Basıldığında imlecin önceki görünüşte bulunduğu yerden kesit alınarak bakılmış olur. 

Bu işlemi sık sık tekrarlamak gerekir. Çizim esnasında ekranda görünen bir eleman var ve 

ona bağlı bir boru çizilecekse mutlaka o elemana imleci temas ettirip diğer görünüşe geçerek 

<Alt+3> yapmak gerekir (Diğer programlardaki gibi ekranda görünen bir objeyle ilgili işlem 

burada yapılamamaktadır. Ancak bazı komutlarda örneğin silme komutunda üzerine gidip 

<o> tuşuna basarak seçim yapılabilir). 

 

Şekil 1.19: Görüntü derinliği geçişleri 

 

23.11.2008 6

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

Moving View Box in Model while a command is active

 With Commands (Alt+1) and (Alt+2) you can move the View Box of the 

active view forward or backward one step.

 With Command (Alt+3) you can move the View Box of the active view so 

that the current cursor position will be in the view front plane. 

(Alt+1)

(Alt+2)

(Alt+3)

 

23.11.2008 5

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

View Tool 3/4, Defining View BoxTop (X-Y) 

Fr_Aft(y-z) 

Fr_SB(x-z) 
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Çalışma esnasında bütün bu ayarlara rağmen altta olduğu hâlde bazı görünen 

elemanlar varsa onları görmemek için;  

RCViewsRemove Hidden Lines  komutu verilir. 

 

 

Şekil 1.20: Görünmeyen çizgilerin göz ardı edilmesi  

 

Zoom: Farenin orta tuşu ile gerçekleşir ancak herhangi bir komuta girmek gerekir. 

 

1.4.2. Görünüşleri Kapatmak Açmak 
 

Herhangi bir görünüş penceresi geçici olarak kapatılabilir daha sonra lazım olduğunda 

açılabilir. Bu işlem için kullanılacak komut şudur: 

 

RCViewsClose 

 

   

Şekil 1.21: Görünüş penceresini kapama 

 

Hangi görünüşü kapatılacaksa o seçilir <Ok> Örnek: Fr_Aft olsun 

 

RCViewsOpen 

 

 

Şekil 1.22: Görünüş penceresinin açılması 
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Açılacak görünüş seçilerek onaylanır. 

RCViewsCreate Default komutu girilerek Şekil 1.7’deki pencereye gidilir. Bu 

pencerede daha önce seçilmeyen bir görünüş seçilirse sorun olmaz ancak ayarları yapılan 

görünüşler seçilirse uyarı verir, evet denirse default ayarlara dönülür. Yeniden view ayarları 

gerekir. 

 

1.5. Ana Menü 
 

Bütün komutların bulunduğu menüdür menüye <RC> ile ulaşılır bütün programlarda 

olduğu gibi bu menüden direk komuta girilebileceği gibi alt basamaklarına da giderek komut 

seçilebilir. 

 

Şekil 1.23: Ana menü  

 

 Layout:Geminin üzerine eklemek istenilen yardımcı makinelerin( boru, vana, 

flenç hariç) modele eklendiği komuttur. 

 Piping:Boru, vana, flenç, vs ile ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür. 

 HVAC: Hava kanalları ile ilgili modellemelere yardımcı olan menüdür. 

 Cable Trays:Kablo yollarlı ile ilgili menüdür. 

 Beams:Profiller, merdivenler, ve foundation ile ilgili menüdür. 

 Plates: Panyon sacı, tüm düzlemlerin modellenmesi işlemleridir. 

 Models: Boru üzerine konan standart companentlerin modellendiği menüdür. 

 Sets: Çeşitli seçim setleri oluşturmak  -sepet- modify işlemleri gruplandırma ve 

grubu bozma işlemleridir. 

 Hull:Çelik tekne ile ilgili bilgi akışını düzenler. 

 Save:Kayıt 

 3D Model: Oluşturulan bütün modelin kayıt, update, kısmen active ve deactive, 

modele dışardan tekne yüzeyi gibi istenilen elemanların monte edilmesi 

işlemleridir. 
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 Views:Eksenler- ortagonal, aksonometrik- shade, tel kafes görüntülerin 

oluşturulduğu, kapatıldığı,silindiği vs kısaca görüntü ayarlarıdır. 

 Documents:İzometrilerin, yerleşim planlarının yapıldığı menüdür. 

 Tools:Database ile ilgili tüm işlemlerin yapıldığı menüdür. 

 Queries: Modeldeki elemanların database sorgulaması-properties- elemanlar 

arası mesafe vs…Alt+Q kısayolu ile çalışır. 

 Help: Yardım 

 Exit: Çıkış 

 

1.6. Klavye, Fare Fonksiyonları ve Alt Menüler 

1

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

SMART KEYS

 IT IS RECOMMENDED TO USE SMART KEY COMMANDS FROM KEYBOARD

 IF YOU DON’T REMEMBER SMART KEY, IT IS ALSO POSSIBLE TO SELECT 

COMMADNS FROM MENU  BY MOUSE RIGHT CLICK

 

 

Komutlar fare ve klavye kullanılarak girilmektedir. Daha önceki uygulamalarda bu 

fonksiyonların bazıları verilmişti. Burada daha geliştirilmiş şekilde kısa yollar ve tuş 

görevleri anlatılacaktır. 

2

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

F1

F12

Spacebar

SPECIAL COMMANDS

• CANCEL

• forget active command

• go to the previous step

ESC

• function OK, DONE, SET DEFINED

• accept what is highlighted
ENTER

• point OK, placing accepted

• this place is answer to the latest question

Left

Spacebar

• Redo previous command

• When no command or menu active

ENTER

 

Şekil 1.24: Klavye tuş fonksiyonları 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

IMPORTANT FUNCTIONS

Zoom in 1

Zoom out 3

Change active view TAB or 4

2D Hit dis-/enabled Ctrl+2

Horizontal dis-/enabled 5

Vertical dis-/enabled 6 

Display location ,  (=comma)

Show whole view (Extents) ;

Detail scale ‘ (= quote)

DIGITIZING Shade control commands

Scroll mouse 

Zoom

 

Şekil 1.25: Fare ve klavye tuş fonksiyonları ve alt menüleri 

 

 

1  = Yakınlaştırma 

3  = Uzaklaştırma 

TAB or 4 = Aktif pencere değişimi 

Ctrl+2 = İki boyutlu görüntüye geçiş 

5  = İmleci yatay kilitleme 

6  = İmleci dikey kilitleme 

,  (=comma) = Ekran pozisyonunu değiştirme 

;  = Tüm pencereleri göster 

‘  = Ölçek detayları 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

DIGITIZING, SHADE CONTROL COMMANDS

7
Hide Objects

Command affects all objects 

between view point and cursor 

in active view

8
Restore Visibility

restores visibility of hidden 

objects in active view

9 Make Transparent

0
Make Opaque

restores visibility of transparent 

objects in active view

 

Şekil 1.26: Klavye tuş fonksiyonları  

 

7 = Nesne gizleme  

8 = Nesne gizleme veya gösterme 

9= Şeffaflaştırma  

0 = Opak renk oluşturma  

7

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

• “intelligent picking”

• picks info from node

• right size, direction, compatibility

• default hit distance 100mm

p

j
• “most intelligent picking”

• same as “p”, but removes seam

• pipes are automatically connected

q

• “dummy picking”

• goes to connection, doesn’t pick info

• default hit distance 400mm

• can be used before “p” or “j”

For navigation only

CONNECTING COMMANDS

 

Şekil 1.27: İlişkilendirme komutları 

 

q= En yakın noktayı tut  

j= Birleşik eleman  

p= Bağımsız eleman ekle 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

q • Nearest Connection

w • Nearest Pipe geom. point

e • Nearest Vertex

• or end point of cylindrical 

primitive of equip or strc

PICK POINT FROM MODEL

 

Şekil 1.28: En yakın noktayı, boru geometri noktasını ve kesişim noktasını tutma 

 
q = En yakın noktayı yakala 

w = En yakın geometrik noktayı yakala 

e = En yakın kesişim noktasını yakala 

 

1

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

c • Absolute X, Y & Z

• abbreviations from symbols.usr-file or from 

the coordinate system

• calculations

• NOTE ! Default values are according to 

current location of cursor and NOT 

according to previous active point

ABSOLUTE COORDINATE

 

Şekil 1.29: Koordinata göre + - değer girişi 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

d • Relative X, Y & Z

• abbreviations & calculations

• NOTE ! Default values are distance of the 

cursor from the previous active point

• if direction is locked then only distance to the 

locked direction is asked

RELATIVE displacement

 

Şekil 1.30: Seçilen noktadan başlayarak mesafe girişi 

 

11

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

s • Distance, Fii & Beta

• NOTE ! Default values are distance of 

the cursor from the active point

X

Y

0

90

180

-90

-180

Fii

XY-plane

Z

0

90

0

-90

Beta

DISTANCE, FII & BETA

 

Şekil 1.31: Seçilen noktadan başlayarak açı ve mesafe (Radius) girişi 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

f • Nearest Face

S • Nearest Surface

PICK FACE or SURFACE

 

Şekil 1.32: Seçilen yüzeyi yakalama 

 

f  = En yakın düzlemsel yüzeyi yakala 

s = En yakın dönel yüzeyi yakala 

13

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

r • Point & the Normal

start point show point 

on plane

show normal 

of plane

result location

1 3

4

press “r”2

p
la

n
e

• Note ! Direction in the start point has to be locked

Navigate to plane which is defined with point and normal

normal

5

 

Şekil 1.33: Bir yüzeye hiza alma 

 
r = Seçilen bir yüzey ya da objeye hiza alma 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

C or F11 • Nearest 

Centerline

E • Nearest Edge

• Pipe, Airduct or Beam

PICK “LINE” FROM MODEL

 

Şekil 1.34: Seçilen bir boru eksenini veya bir objenin kenarını yakalama 

 

C or F11 = En yakın boru eksenini yakala 

E = En yakın kenarı yakala 

15

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

a • Lock to line

• Asks Direction of line to be locked

A or F5
• Release from line

• Used when direction is 

locked to line and free cursor 

movement is needed

LOCK & RELEASE LINE

 

Şekil 1.35: İmleci çizgiye kilitleme ve serbest bırakma 

 

a = Var olan çizgiye kenetlen 

A or F5 = Kenetlenmeyi kaldır 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

R
• Back to Original Location

• Cursor returns back to 

previous active point

• Used usually, when user has 

unintentionally moved his 

mouse

BACK TO ORGINAL LOCATION

 

Şekil 1.36: İmleç konumlandırma 

 
R = İmleci bir önceki yerine konumlandırma 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

g

• Average of a point set

• Show ( and accept ) two or more 

points

• “snowflake” indicates current average

• when average is OK accept it by 

“Enter” and cursor is locked to the 

average point

1’st average 

point

2’nd average 

point
Average

COMPUTE AVERAGE

 

Şekil 1.37: Orta nokta bulma 

 
g = Tanımlanan iki noktanın ortasını bulma 

Yatay, dikey ve derinlemesine boyut girişlerinin yapılması 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

x

y

z

• set x-, y- or z- coordinate to a specific 

value

• if direction is locked (forced to line) 

cursor is moved to plane, where frozen 

coordinate has given value

start point
given value

result location

1
2

3
in

te
rs

e
c
tio

n
 p

la
n
e

FREEZE COORDINATES

 

Şekil 1.38: x,y,z ölçülerinin girilmesi 

 

İmleç kilitleme ve çözme komutları 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

point

line

plane

line

free

• after navigation commands cursor is usually 

locked to point, line or plane

• if location is wrong, how to release ?

Locked to

Point

Line or Plan

RELEASING OF THE CURSOR

Release

“5” & “6”

A (or F5)

free

point

point

 

Şekil 1.39: x,y,z bakış doğrultuları 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

DIRECTION

Alt+x 

Alt+Ctrl+x

Alt+y 

Alt+Ctrl+y

Alt+z 

Alt+Ctrl+z

• Select direction along X-axis 

• Select direction along 

negative X-axis

• Select direction along Y-axis 

• Select direction along 

negative Y-axis 

• Select direction along Z-axis 

• Select direction along 

negative Z-axis 

 

Şekil 1.40: Tuş grupları, alt menüler ve tuş seçenekleri 

22

3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

DIRECTION

Alt+x 

Alt+Ctrl+x

Alt+y 

Alt+Ctrl+y

Alt+z 

Alt+Ctrl+z

• Select direction along X-axis 

• Select direction along 

negative X-axis

• Select direction along Y-axis 

• Select direction along 

negative Y-axis 

• Select direction along Z-axis 

• Select direction along 

negative Z-axis 

 

Şekil 1.41: Tuş grupları, alt menüler  
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

c
• dx,dy & dz. Used mainly for axial dir.

• values from -1 to 1

s

• Fii and beta

• Most common special commands “c” & “s”

• Default values acc. to cursor movements

empty = 0

same as 1.0

DIRECTION

 

Şekil 1.42: Kartezyen koordinat ve açı girişi  
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

Q • From Nearest Connection

• Outwards is 1’st alternative

• Direction OK = NO = Inwards

DIRECTION

 

Şekil 1.43: Doğrultu girişi  
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

SNAP / GRID / ORTHO

F6
• Go to nearest grid point

• Locked to grid point 

• Release grid point

F7 • Grid on / off

F8
• Ortho on / off

• Only with 2D-lines

F9 • Snap on / off

F10 • Snap and grid settings

Note !

Snap, grid and ortho

available only in Diagram 

and 2D-Drafting module

 

Şekil 1.44: Grid snap fonksiyon tuşları  
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

GRIP AND SNAP SETTINGS

Grid on / off

Grid outfit type Grid color
Snap on / off

Grid X and Y spacing

Grid and snap basepoint

Snap X and Y 

spacing

 

Şekil 1.45: Grid snap değişkenleri 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

PICKING ONE OBJECT

• Pick object with 3D Cursor

• Cursor inside object in every view

o
• Picks object with 2D Cursor in 

active view by using hit cylinder 

O
• Moves cursor inside active 

(highlighted) object in every view. Used 

usually after ‘o’ to find the object.

Spacebar

Left

n
• Picks object by its name

• Filters helps you to find objects
 

Şekil 1.46: İmlecin karşısına denk gelen elemanların seçimi 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

PICKING SEVERAL OBJECTS

Pick “one by one” (3D pick)

Previous set again

Set is OK!

Undo

If you know, what you are doing

Select Groups (of previous component)

Select Attributes (of previous component)

Select by Position Id or Group name

Pick “one by one” (2D pick)

Forget the whole thing

 

Şekil 1.47: Birçok obje seçme komutları 
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3  D     P  L  A  N  T       D  E  S  I  G  N       A  N  D     E  N  G  I  N  E  E  R  I  N  G      S  O  F  T  W  A  R  E

PICKING SEVERAL OBJECTS

Members of one Group (Pick from model or by Name)

Members of several Groups (by Name)

Groups as members of Groups

User defines 2 corner points (3-Dimensionally)

Pipe or Airduct between 2 connections (use LC)

E.g. by Valve or Instrument Position

Problem: One segment contains several NS:s

By owner (design area)

By Object Type (Equipment, Pipe, Airduct etc.)

System is often very handy to use

 

Şekil 1.48: Birçok obje seçme komutları 
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KOMUT KISA YOL 

Save Ctrl+S 

Exit/Done Alt+F4 

Find Object Ctrl+F 

Open View Alt+O 

Create view Alt+N 

Query Object Alt+Q 

Measure Alt+M 

Locate equipment  Alt+E 

Locate Structural  Alt+R 

Route Pipe  Alt+P 

Route HVAC  Alt+H 

Beam tools   Alt+B 

Insert Plate  Alt+L 

Insert Standard component  Alt+S 

Tablo 1.1: Diğer bazı fonksiyon tuşları 

 

1.7. Veri Tabanı İşlemleri  
 

Boru çekme işlemine başlamadan önce gemi üzerinde birçok boru sistemi olduğu için 

öncelikle hangi sistemin çalışılacağı ve bu sistemde kullanılacak boru gruplarının (spool) 

tanımlanması gerekir. Ayrıca sistemde kullanılacak spesifikasyonların (ekipmanların) Admin 

tarafından sisteme yüklenmiş olması gerekir.  
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Şekil 1.49: Sistem ayarlarına giriş menüsü 

 

Seçilen menüden aşağıdaki pencereye geçilir. 

 

 

Şekil 1.50: Proje çerçevesi 
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Demo.pms klasörü içinden document production alt klasöründen, systems dosyası 

seçilir. 

 

 

Şekil 1.51: System penceresi 

 

Yeni bir sistem oluşturmak için; 
 

New system komutu verilir. 
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Şekil 1.52: Sistem ve renginin girileceği pencere 

 

Aşağıda görüldüğü gibi sistem adı (02-BW) ve renk lacivert olarak belirlenmiştir. 

<Ok> ile devam edilir. 
 

 

Şekil 1.53: Sistem ve renginin girildiği pencere 

 

Ve alttaki pencereye geçilir. 
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Şekil 1.54: Sistem ve renginin girilişinden sonraki pencere 

 

Pencerenin ‘Object’ bölümünde oluşturulan sistem görüntülendi ancak içinde henüz 

atanmış borular olmadığı için sol tarafında + işareti yok, bu sisteme borular atansın.  

 

02BW üzerine gelerek farenin sağ tuşuna basarak çıkan menüden <Add pipelines> 

seçerek aşağıdaki pencereye geçilsin.  

 
 

 

Şekil 1.55: Boru numarasının ve spesifikasyonunun tanımlandığı pencere 

 

1. Boru için; 

pipelines Name =02BW-01 yazıp 

1.spec               =Deniz suyu (seçerek) 

<Add> 
 

2. Boru için; 

pipelines Name =02BW-02 yazıp 

1.spec               =Deniz suyu (seçerek) 

<Add> 
 

3. Boru için; 

pipelines Name =02BW-03 yazıp 

1.spec               =Deniz suyu (Seçerek) 

<Add> 
 

boru atama işlemi bitince <Done> ile çıkılır. 
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Şekil 1.56: Boru numarasının ve spesifikasyonunun tanımlanmış penceresi 

 

Böylece çalışılacak sistem ve boru rengi tanımlanmış oldu. Artık boru çekme işlemine 

başlanılabilir. 

 

1.8. Obje Tipleri ve Komut Girişleri 
 

Programda kullanılacak standart elemanların seçilebilmesi için kullanılacak komut 

zinciri 

 

►Layout > Insert Equipment                        ► Piping > Insert Standard 

Components 

       

 

 

 

 

 
 

Şekil 1.57: Çeşitli araç gereçler    Şekil 1.58: Çeşitli standart bileşenler 
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► Layout > Insert Structural                           ► HVAC > Route 

 

 

 

 

 

 

 
       Şekil 1.60: Çeşitli hava kanalları 
 

Şekil 1.59: Yapısal bileşenler                                                 ►  Beams > Beam Tool 

 

 
 

 

 Şekil 1.61: Çeşitli kirişler 

1.9. Ekipman İşlemleri 
 

Sistemde kullanılacak ya da kullanılmış ekipmanlarla (pompa, eşanjör vb.) ilgili 

işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan komutların bulunduğu bölümdür. 

 

1.9.1. Ekipman Yerleştirmek 
 

Proje katalogunda bulunan standart ekipmanları modele ekleme işlemini yapmak için 

aşağıdaki komut kullanılır. 

 

LayoutInsert Equipment   (Alt+E)  

 

 

Şekil 1.62: Ekipman yerleştir komut girişi 
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Şekil 1.63: Sistem sorgulama penceresi 

 

Burada sistemin adı görüntülenmektedir eğer sistem doğru ise <Evet> yanlış ise yani 

başka bir sistem seçmek isteniyorsa <Hayır> demek gerekir <Hayır> dendiğinde; 

 

 

Şekil 1.64: Sistem değiştirme penceresi 

 

Başka sistem olan masa 2’ye geçilebilir. Kullanılan sistem 02BW olduğu için 

yukarıdaki sorgu penceresine Evet ile devam edilir.  

Bir pompayı resimde istenilen yere konumlandıracaksa aşağıdaki penceredeki 

seçimlerin yapılması gerekir. 
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Şekil 1.65: Ekipman seçim penceresi 

 

Bu pencerede <Type>, <Pumps> , <Main Bilge Pump>  seçilebilir. Bu pompa sadece 

örnek olarak verilmiştir. 

Seçilen pompa ile ilgili görünüşler ve izometrik çizimi görülmektedir. Kırmızı ile 

elemanın insert noktaları (giriş-çıkış) belirtilmiştir. İmleç üzerine getirilip <LC > yapılırsa 

resim büyütülmüş olur. 

Seçim yapılarak <OK> denildiğinde resme geri dönülür ve ekipmanın 

konumlandırılacağı yerin belirlenmesi istenir. İmleci bu bölgeye konumlandırarak <Alt+3> 

ile güncelleyerek LC ile seçilir. Daha sonra istenirse konum değiştirilebilir. 

 

 

Şekil 1.66: Ekipmanın konumlandırılacağı yerin seçilmesi 
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Ekipmanın konumlandırılacağı koordinatlar belli ise <c> tuşuna basarak çıkan 

pencerede x,y,z değerleri girilebilir.  

 

 

Şekil 1.67: Koordinat girişi penceresi 

 

 

Şekil 1.68: Ekipman pozisyon numarası giriş penceresi 

 

Pozisyon numarasına sistemle ilgili bir isim ve sıra numarası vermek gerekir. 

Örnek:02BW-P01 gibi 
 

 

Şekil 1.69: Ekipman yönü çevirme penceresi 

 

Döndürme işlemi yapılacaksa hangi eksende kaç derce ise girilir.   

Konum değiştirilmek istenirse LC yaparak ekipmanı tutup yerini değiştirerek <Enter> 

ile yerleştirilir. 
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Şekil 1.70: Ekipmanın istenen koordinata yerleşmiş şekli 

 

1.9.2. Ekipman Düzenlemek (Move, Rotate, Delete) 
 

Önceden konumlandırılmış ekipmanların yerini değiştirme, döndürme ve silme 

işlemlerini yapma imkânı sağlayan komutlardır. 

 

LayoutMove 

 

Yeri değiştirilecek ekipman seçilir <LC> (Seçim yapılamıyorsa ekipmanın üzerinde 

olmadığımız içindir.). <Enter> taşıma noktası seçilir <LC> (Ekipmanın özellikle bir 

noktasından tutup bu noktayı başka bir elemana yapışık ya da belirli uzaklıkta 

konumlandırmak istersek o noktaya yaklaşıp <e> tuşuna sonra  <LC> basmamız gerekir.). 

Daha sonra hangi elemana ya da hangi koordinata taşınacağını <c> veya <d> tuşlarına 

basarak veya bir yüzeye taşımak için <f> ya da örneğin pompa çıkışını <q> ile taşıma 

noktası belirleyip önceden çekilmiş bir borunun flençine yaklaşarak <q> ile yakalayıp taşıma 

işlemi tamamlanabilir. 

 

LayoutRotate  

 

Komut girildikten sonra döndürülecek ekipman seçilir, <Enter> çıkan pencerede hangi 

eksende kaç derece döndürülecekse girilir. 

 

LayoutDelete 

 

Silinecek ekipman seçilir (Seçim yapılan ekipmanın rengi beyaz olur.).< Enter>tuşuna 

basılır. 
 

1.10. Boru Çekmek ve Düzenlemek 
 

Yeni bir boru döşeme işlemi aşağıdaki komut zinciri ile gerçekleşir. 

 

1.10.1. Boru Çekmek 
 

PipingRoute Pipe 
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Komutu girildiğinde borunun başlangıç noktasının neresi olacağı sorulmaktadır. 

Başlangıç noktası; 

 

Önceden var olan bir ekipmanın istenen noktasından, 

<c> tuşuna basarak koordinat girilerek 

Bir ekipmandan belli bir mesafe girilerek <x,y,z> yapılabilir. 

 

Örnek:  

Yukarıdaki örnek pompanın çıkış flençinden başlayan ve –x doğrultusunda 1500 mm 

uzunluğunda bir buru çekmek için; 

Komut girilir. 

Pompanın çıkış flençine yaklaşılır. 

<q> ile flençin orta noktası tutulur. 

<p> ya da <j> ile aşağıdaki pencereye ulaşılır. 

 

 

Şekil 1.71: Boru başlangıç noktası elemanları bilgi penceresi 

 

Sistem kontrolü yapılır (bağlanacak elemanla ilgili kısa bilgiler), onaylanır. 

 

 

Şekil 1.72: Boru spesifikasyonları kontrol ve değişklik penceresi 

 

Sistem ve line seçilir <Done> komutu verilir. 

<x> tuşlanırsa aşağıdaki şekil çıkar. 
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Şekil 1.73: Borunun x yönünde ilerleme ölçüsü girişi 

 

<d> tuşlanırsa aşağıdaki şekil çıkar. 

 

 

Şekil 1.74: Boru başlama noktasından olan yer değiştirmesinin girilişi 

 

Girişleri yapılarak imlecin istenilen yere konumlanması sağlanır. LC ile onaylanır. 

Enter tuşuna basılıncaya kadar istenilen yönde ve uzunlukta boru çekmeye devam 

edilir. Boru rengi beyazdır, ‘Enter’a basıldığında ise önceden tanımlanmış rengi alır. 

Not: Önceden var olan bir borunun ucuna devam eden boru çekerken q, j yapılırsa 

borular birbirine birleştirilmiş olur. Eğer q, p yapılırsa ayrı bir boru olarak devam edilir.   

 

 

Şekil 1.75: Verilen ölçüde çekilmiş boru 

1.10.2. Boru Kesmek 
 

Çizilen bir boru herhangi bir yerinden ya da bir ucuna belirli bir mesafeden kesilebilir. 

Üzerinde bir eleman varsa (dirsek, flenç vb.) o noktalardan kesilebilir. Komutu şudur:  

 

PipingCut 
 

Örnek: Yukarıdaki örnekte çizilen borunun ucundan 500 mm geriye gelip buruyu 

kesmek için; 

Komut girilir. 

İmleç borunun ucuna yaklaştırılır. 

<q> ile yakalanır <x,y,z> girilir (hangi yönde ilerleme varsa). 
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Şekil 1.76: Boru kesme ölçüsü girişi 

 

 

Şekil 1.77: İmleci boru ucundan 500 mm ileriye konumlandırma 

 

LC, Enter tuşlanır. 

 

 

Şekil 1.78: Kesilmiş boru 

 

1.10.3. Boru Birleştirmek 
 

İki ayrı parça hâlindeki ve aynı çap ve özellikteki boruları alın alına birleştirerek tek 

parça hâline getirme işlemi gerçekleştirilebilir. Örnek olarak bir önceki işlemde kesilerek iki 

parça yapılan boruyu birleştirmek için yapılacak işlemler aşağıda verilmiştir. 

 

PipingJoin 

 

Komutu girilir. 

İmleç kesilen yere konumlandırılır LC, Yes. Seçilerek işlem tamamlanır. 

 

1.10.4. Boru Silmek 
 

Önceden oluşturulmuş bir boruyu silebilmek için aşağıdaki komut uygulaması 

yapılmalıdır. 

 

PipingDelete Pipe 
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komutu girilir, silinecek boru üzerine gelinerek LC, Enter, Evet. Seçilerek işlem 

tamamlanır. 
 

1.10.5. Boru Boyunu Uzatmak 
 

Önceden çizilmiş bir borunun boyunu istenilen kadar uzatmak için aşağıdaki komut 

uygulaması yapılmalıdır. 

 

 
 

PipingMove Geometry Point 

 

 

Şekil 1.79: Boyu kısaltılmış boru 

1.10.6. Boru Trimlemek 
 

Önceden çizilmiş bir borunun boyunu istenilen kadar kısaltmak için aşağıdaki komut 

uygulaması yapılmalıdır. 

 

 

Piping  Trim Pipe Ends  

 

komutu girilir, trimlenecek boru ucuna yaklaşılır, mesafe girilir, LC, Enter tuşuna 

basılır. 

 

1.10.7. Flenç Eklemek 
 

Önceden çizilmiş bir boruya flenç eklemek için aşağıdaki komut uygulaması 

yapılmalıdır. 

Piping  Insert flange set 
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Bir borunun istenen yerine (ucundan belli bir mesafeye vb.) flenç seti eklenebilir. 

Komut girilir ve önce öğreniklen yöntemler kullanılarak imleç istenen yere 

konumlandırılarak LC, Enter tuşuna basılır. 

 

 

Şekil 1.80: Atılmış flenç 

1.10.8. Flenç Setini Silmek  
 

Piping  Delete flange set komutu girilerek işlem yapılır. 

 

1.10.9. Boru Ucuna Flenç Eklemek  
 

PipingRoute Pipe 

 

Komutu girilerek boru ucuna yaklaşılır <q, j veya q,p> ile merkez tutulur, RC ve 

<Add Component>  çıkan pencerede Component Class=Flanges seçilir. 
 

1.10.10. Dirsek Eklemek 
 

PipingRoute Pipe 

 

Komutu girilerek boru ucuna yaklaşılır <q, j veya q,p> ile merkez tutulur, RC ve 

<Add Component>  çıkan pencerede Component Class=Curves seçilir. Done, doğrultu 

seçilir, <Enter>, Yes tuşuna basılır. 

 

1.10.11. Reduser Eklemek 

PipingRoute Pipe 

 

Şekil 1.81: Atılmış reduser 
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Komutu girilerek boru ucuna yaklaşılır <q, j veya q,p> ile merkez tutulur. RC ve 

<Add Component>  çıkan pencerede Component Class=Reducers seçilir, Size seçilir, Done, 

seçilerek işlem tamamlanır 
 

1.10.12. Branş Eklemek 
 

PipingRoute Pipe 

 

 

Şekil 1.82: Atılmış branş 

 

Komutu girilerek branş çekilecek burunun içine yaklaşılır. RC <Make Branch> seçilir. 

Eğer borunun belirli bir noktasına eklenecekse <q> ile o nokta veya o noktaya olan uzaklık 

<d> <c> ile girilerek branşın ekleneceği yere imleç konumlandırılır. Sonra RC ile  <Make 

Branch> seçilir <Enter> sistem ve boru no seçilir, doğrultu belirlenir, borunun boyu girilir.  

 

1.10.13. Valf Eklemek 
 

Valf eklenecek boruya yaklaşılır (İstenen belli nokta varsa oraya yaklaşılır.). 

 

PipingInsert Valve Insert into Line 

 

Komut girişi yapılarak <Enter> tuşuna basılır.  
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Şekil 1.83: Valf seçim penceresi 

 

Valf ve tipi seçilir. Aşağıdaki pencere için <Yes> tuşuna basılır. 

 

 

Şekil 1.84: Valf Bağlantı noktaları bilgi penceresi 
 

Dönme açısı varsa girilir. 

 

 

Şekil 1.85: Valf dönme açısı girişi 

 

Pozisyon numarası ve çalışma sıcaklığı girilir.  

 

Şekil 1.86: Valf Pozisyon ve çalışma sıcaklığı girişi 
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Şekil 1.87: Seçilen valfin çizilmiş hâli 

 

1.11. Objelerle İlgili Bilgileri Almak 
 

Projede bulunan çeşitli objelerin çeşitli bilgilerini görebilmek için kullanılacak 

komutlar şunlardır. 

 

1.11.1. Mesafe (Boy Bilgileri) 
 

QueriseMeasure(Alt+m) 

 

Komutu girilir, boyu ölçülecek elemanın 1. noktası ve 2. noktası seçilir. Command 

satırından obje ile ilgili boy ve açı ölçüleri okunur.  

 

 
 

1.11.2. Obje ile İlgili Bilgiler 
 

QueriseObject 

 

Obje seç beyaz renkli olunca Enter tuşuna basılır. 

Bu komut ile seçilen objenin tüm tanımlanmış özellikleri ile ilgili bilgilere ulaşılır. 

 



 

 49 

 

Şekil 1.88: Seçilen obje ile ilgili bilgiler penceresi 

 

1.12. Objelerin Yerini ve Açısını Değiştirmek 
 

Projeye yerleştirilmiş standart objelerin konumlarını değiştirmek aşağıdaki komutlarla 

yapılır: 

 

PipingSlide standart componenet 

 

Vanayı seç veEnter tuşuna basılır. Vana kaydırılır. 

 

PipingRotate standart component  

 

Komutu ile vana açısı değiştirir. 

 

1.13. Demo Oluşturmak 
 

Kurulan bir boru devresi modelini görselleştirmek ve Nupas Cadmatic programı 

kurulu olmayan bir bilgisayarda görebilmek için aşağıdaki işlemler yapılır. 

 

3D Model – eBrowser Publish – Publish  

 

 

Şekil 1.89: eBrowser data girişi  
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Walk around penceresinde; 

Camera  set target – geminin içinde bir bölge seçilir. 

CameraSet camera – bakış yönünü verir. 

Scenes View angle 90 

         Daha sonra modify Scenes 

<Done> 

Masa üstünde proje ismiyle oluşan eBrowser çalıştırılır. 

Ctrl – baş hareketi yukarı 

Shift – yatay hareket 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen uygulama faaliyetini önerilere göre yapınız. 

 

28.9.2010 1
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UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yukarıda verilen eğitim 

projesine ait boru hatlarını çiziniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

A 

 Piping > Route Pipe (=Route) -> near pump suction 

connection -> q-p -> Yes -> Select system, pipeline and 

specification ->Done 

 x -> NNN - 1000 -> Done -> Left Click (=LC) 

 w (to last point) -> y -> cl-3200 -> Done -> LC 

 w (to last point) -> x -> NNN-400 -> Done -> LC 

 w -> z -> z=tt+1730 -> Done -> LC 

 d -> dy= about 1000 -> Done -> LC -> u (curve points y, 

line is locked) 

 Right Click (=RC) -> Add Comp. -> Reducers -> 150 - 

100 ->Done 

 y -> cl+3000 -> Done -> LC -> RC -> Add Comp -> 

Flanges -> Shorten pipe -> Done -> Yes 

 Route -> Near last end flange -> q-p -> Yes -> Done -> u -

> RC -> Add Comp -> End Parts - Blind Flange -> Done 

-> Yes 

  

B 

 Route -> near conn. -> q-p -> Select system, pipeline and 

specification -> Done 

 Activate Y-Z view 

 RC -> Add Comp -> Reducers -> 125-80 -> Done -> F5 

(release from Line) 

 -> go near main run pipe -> F11 -> LC 

 -> go inside main run pipe  -> RC -> Make Branch -> 

Enter -> Yes 

C 

 Route -> q to gasket face between flanges -> c ->y= 

cl+700+2*400 ->Done 

 RC -> Make Branch -> Enter -> Select system, pipeline, 

specification and  nominal size DN100 -> Done 

 Ctrl+Alt+z (=down)  

 F5 (release from Line) -> q (to pump2 suction connection) 

-> LC 

 d -> dx= -400 -> Done -> LC 

 s -> rad. 400, Fii=-135, Beta=0 -> Done -> LC 

 cursor near pump 2 suction -> q-p -> Yes -> Yes 

D 

 Route -> near pump2 press.conn. -> q-p -> Yes -> Select 

system, pipeline and specification ->Done 

 RC -> Add Comp -> reducers 125-80 - Done 

 z -> z= tt+2430 -> Done -> LC 

 d -> dy = about 1000 -> Done -> LC -> u -> 

 r (Go to plane) -> w (near Branch C; near 45 deg. elbow) -

> LC -> s -> fii = -45, beta=0 -> Done   -> LC  
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 s -> Rad. = 1000, fii = 45, beta=0 -> Done -> LC -> u  

 r (Go to plane) -> F11 (near main pipe) -> LC -> Alt+x -> 

Done  -> LC 

 activate Y-Z view 

 w (to pipe end) -> 6 -> inside main pipe -> RC-> Make 

Branch -> Enter -> Yes 

E 

 Route -> q to gasket face between flanges -> d -> dy=-300 

->Done 

 RC -> Make Branch -> Enter -> Select system, pipeline, 

specification and  nominal size DN100 -> Done 

 Ctrl+Alt+z (=go downwards, -z) -> Done  

 F11 -> c -> z=as is -500, others as they are -> LC 

 s -> fii=90, Beta= -60, Rad= about500 ->Done -> LC 

 u -> z -> z=tt+530 -> Done -> LC 

 w (to pipe end) -> z -> z=tt -> Done -> LC -> Enter -> 

Yes 

F 

 Route -> q to Branch E up -> d -> dy=-400 -> RC -> 

Make Branch -> Enter 

 Select system, pipeline, specification and  nominal size -> 

Done -> Ctrl+Alt+z   

 F5 -> w (to upper elbow midpoint of Branch E) -> LC 

 RC -> "Set Angle for Flex curves" => Set curve angle 45 -

> 

 RC -> "Set method for Auto routing" -> "Auto routing 

with shortest distance" 

 w (to pipe end) -> c -> x = as is -300, y = as is +300, z =tt 

-> Done 

 RC -> m (Automatic Routing) -> Enter -> Yes 

 ( To get default settings back) 

 Route -> LC in space -> Done -> 

 RC -> "Set Angle for Flex curves" => Free curve angle -> 

 RC -> "Set method for Auto routing" -> "Normal Auto 

routing" 

 Esc -> Esc 

G 

 Route -> q to gasket face betw. fl. -> d -> dy=-300-2*400 

->Done 

 RC -> Make Branch -> Enter -> Select system, pipeline, 

specification and  nominal size -> Done 

 Ctrl+Alt+z -> near deck -> f -> LC -> Enter -> Yes 

H 

 Route -> cursor inside main pipe -> c -> y=cl+700, others 

as they are 

 RC -> Make Branch -> Enter -> Select system, pipeline, 

specification and  nominal size -> Done 

 Ctrl+Alt+z -> z -> z=tt+670+500 -> LC 

 w (to pipe end) -> c -> x=as is, y=cl+335, z=tt+670 -> 

Done -> LC 
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 w (to pipe end) -> z -> z=tt -> Done -> LC -> Enter -> 

Yes 

I 

 Route -> q to Branch H pipe floor end -> d -> dy= 350 -> 

Done -> LC 

 Select system, pipeline, specification and  nominal size -> 

Done 

 w (to H pipe lower elbow midpoint) -> d=> dy= 350 -> 

LC 

 w -> a -> cursor to near H-pipe centerline -> F11 -> "No" 

(Direction points upwards) -> 5 -> 6 -> move cursor about 

500mm to locked direction -> LC -> u 

 y -> y=cl+700+400 -> Done -> LC 

 check, that X-Z or Y-Z view is active 

 w (to pipe end) -> 6 -> move cursor inside main pipe -> 

RC -> Make Branch 

 Enter -> Yes. 

  

J 

 Route -> cursor inside main pipe -> c -> y=cl-900, others 

as they are -> RC -> Make Branch -> Enter 

 Select system, pipeline, specification and  nominal size -> 

Done -> Ctrl+Alt+z 

 z -> z=tt+975 -> Done -> LC 

 (activate X-Z view) s => fii= 180, Beta= -15, 

Radius=about500 -> Done -> LC 

 u -> c=> x=NNN-900 -> Done -> LC 

 w (to pipe end) -> z -> z=tt -> Done -> LC -> Enter -> 

Yes 

  

K 

 Piping > Follow Pipe -> q to Branch J pipe floor end -> d 

-> dy= 200 -> LC -> Select system and pipeline -> Done 

 Select Spec nominal size, default curve and default pipe -

> Apply 

 Navigate inside Branch J pipe floor end -> LC -> Yes -> 

Select direction -> Give values v= 310 and u=27 -> Apply 

-> LC -> Enter -> Yes (End Follow Pipe after 1st elbow) 

 q to Branch K upper end -> j -> Yes -> x -> x=NNN-400  

-> LC 

 activate X-Z or Y-Z view 

 w (to pipe end) -> 6 -> move cursor to main pipe -> RC -> 

Make Branch 

 Enter -> Yes. 

L 

 Route -> q to Branch J up -> d -> dy= -400 -> RC -> 

Make Branch -> Enter 

 Select system, pipeline, specification and  nominal size -> 

Done -> Ctrl+Alt+z 

 z -> z= tt+400 -> Done -> LC  
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 RC -> Create offset by using two curves -> Dir. angle 

180, Offset 100 -> Done 

 cursor near deck -> f -> LC -> Enter -> Yes 

M 

 Route -> cursor near pump2 pressure side 1’st elbow 

midpoint -> w -> d ->     dy=1000 -> RC -> make Branch 

->Enter 

 Select system, pipeline, specification and  nominal size -> 

Done -> Alt + x 

 F11 (to CL of pipe) -> c -> x= "current value”+220, others 

as they are -> Done -> LC 

 RC -> Add Component -> Flange "SHORTEN PIPE"-> 

Done -> Yes 

 Route -> Near last end flange -> q-p -> Yes -> Done -> u -

> RC -> Add Comp -> End Parts - Blind Flange -> Done -

> Yes 

N 

 Piping > Follow Pipe -> q to Pressure side of Pump 2 -> d 

-> dx= -300 -> z -> z= tt+1500 -> LC -> Select system 

and pipeline -> Done 

 Select Spec, nominal size (DN100), default curve and 

default pipe -> Apply 

 Move cursor inside Branch D pipe -> LC -> Yes -> Select 

direction -> Top Equal (u= -300 and v= 12.7) -> Apply -> 

m -> Enter -> Yes (Quit Follow pipe after elbow pointing 

down above the “main pipe”) 

 Piping / Move Geometry Point / ...Parallel to Y -> Move 

cursor inside Branch N near pipe end (Pump end) -> LC -

> Enter -> (activate X-Y view) -> F5 (Release from Line) 

-> Move cursor inside Branch D pipe -> C/F11 (Go to 

Nearest Centerline) -> LC (This fixed the up going pipes 

CL to same Y-coord) 

 Route -> cursor near Branch N near pipe end (Pump end) -

> q -> j -> Yes -> z -> z=tt+1000 -> LC -> d -> dy=about 

500 ->LC -> u -> F5 -> Move cursor near pump place 

corner point -> e (Nearest Vertex) -> d -> dy=-200 -> LC 

-> w (to last point) -> z -> tt -> LC -> Enter -> Yes 

(Routed pipe to the deck) 

 Piping / Move Geometry Point / ... No Constraint-> Move 

cursor inside Branch N near pipe end (The “main pipe” 

Branch end elbow) -> LC -> Enter -> (activate X-Y view) 

-> w (to pipe end) -> a (Lock to Line) -> s -> Fii : 45, 

Beta : 0 -> 5 -> 6 -> r -> cursor inside main pipe -> C/F11 

-> LC -> Alt + x -> LC 

 Route -> cursor near Branch N near pipe end (elbow 

above “main pipe”) -> q -> j -> Yes -> cursor inside main 

pipe -> RC -> Make Branch -> Enter -> Yes 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 A – Hattını çizdiniz mi?   

2 B – Hattını çizdiniz mi?   

3 B – Hattını çizdiniz mi?   

4 C – Hattını çizdiniz mi?   

5 D – Hattını çizdiniz mi?   

6 E – Hattını çizdiniz mi?   

7 F – Hattını çizdiniz mi?   

8 G – Hattını çizdiniz mi?   

9 H – Hattını çizdiniz mi?   

10 I – Hattını çizdiniz mi?   

11 J – Hattını çizdiniz mi?   

12 K – Hattını çizdiniz mi?   

13 L – Hattını çizdiniz mi?   

14 M – Hattını çizdiniz mi?   

15 N – Hattını çizdiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruların karşısındaki kutular içerisine doğru cevabı (X) işaretini kullanarak 

belirtiniz. 
 

SORULAR Doğru Yanlış 

1. Nupas Cadmatic Plant Modeller gemi inşa tasarımcıları ve 

uygulayıcıları için hazırlanmış bir çizim programıdır. 
  

2. Program ile uygulama yapılabilmesi için önceden hazırlanmış 

ve bilgisayara atılmış proje ve standart donanımların olması 

gerekir. 
  

3. ObjectCreate Area ForPlant komutu ile devre 

oluşturulur. 
  

4. Limitler bize verilen model sınırlarında olacaksa <Cover 

Model Objects> seçilmesi ve <Save> ederek çıkılması 

gerekir. 
  

5. Çizim ekranında komutlarla ilgili butonlar vardır.   

6. . <Tab> tuşu ile bir sonraki pencereye geçilir.   

7. RCViewsView Tool   Yeni View Ayarlama komutudur.   

8. RCViewsClose Görünüşleri Kapatma komutudur.   

9. Piping Boru, vana, flenç, vs. ile ilgili işlemlerin 

yapıldığı menüdür. 
  

10. Programda kullanılacak ekipmanların tek, tek çizilmesi 

gerekir. 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 58 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2-2-- 
 

 

 
Bir boru devresinde bulunan boruların izometrilerini çıkarabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çizilmiş projeleri inceleyiniz.  

 Dizayn bürolarında araştırma yapınız. 

 

2. İZOMETRİ ÇIKARMAK (PIPE) 
 

2.1. Tanımlar  
 

Öğrenme faaliyeti-1’de oluşturulan boru devresi, sistemi düzenlemek ve görsellik 

(eBrowser) için yapılan çalışmaydı. Bu yapılan çalışma sonucunda elde edilen devrenin 

atölyede imal edilmesi ve yerine montajının yapılabilmesi için mutlaka izomerilerinin ölçekli 

bir şekilde hazırlanması ve imalat atölyesine gönderilmesi gereklidir. Başka bir deyişle bir 

boru devresi izometrisi olmadan üretilemez çünkü devreye ait bütün ölçüler ancak izometri 

adı verilen çizimlerde mevcuttur. 

Bu işlemin yapılabilmesi için ise Nupas Cadmatic Pipe modülüne ihtiyaç vardır. 

 

2.2. Pipe Yaratmak 
 

Programın boru modülüne geçmek ve çalıştırmak için aşağıda verilen işlemlerin 

yapılması gerekir. Aksi hâlde oluşturulmuş modelin izometrisi alınamaz. 

 

2.2.1. Pipe Çalışma Alanı Oluşturmak 
 

 

Şekil 2.1: Nupas Cadmatic Desktop  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Cadmatic Desktop içinden; 

 

 ObjectCreate Area for Pipe komutları girilir. 

 

 

Şekil 2.2: Boru çalışma alanı isimlendirme penceresi  

 

 

Şekil 2.3: Demo isimli projede verilen isimde pi uzantılı dosyayı yaratma penceresi  

 

<Save> ve <Done> komutları girilir. 

 

 

Şekil 2.4: Verilen isimde yaratılmış pipe modülü 

 

ALİ Pipe çalıştırıldığında Pipe ana menüsü ekrana gelir. Menü yoksa RC ile 

görüntülenir.  
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Şekil 2.5: Pipe modülü ana menüsü  

 

Manage Iso Drawings:  Daha önce oluşturulmuş izometrileri görmek ve üzerinde 

çalışmak için kullanılır. 

 

Isometries: İzometrileri görmek için kullanılır. 

 

Pipe Settings: İzometri ayarları için kullanılır. 

 

2.2.2. İzometri Ayarları Yapmak (Pipe Settings) 
 

İzometrisi oluşturulacak boru devresinin (izometri ve spol, ölçülendirme, eğim 

üçgenleri, parça ve kesim numaraları, text, semboller, çıktı, Admin vb.) ayarlarının yapıldığı 

bölümdür. İlk başta bu ayarları yaparak izometriye başlamak gerekir. 

Bu ayarları yaptıktan sonra <Exit> ile pipe modülünden çıkılır. 

 

2.3. Borulara Numara Atamak 
 

Buradaki önemli olan her izometri parçası olacak gruba bir boru numarası vermektir. 

Eğer ilk çalışmaya başlanırken sıra ile çalışılan borulara numara verilmişse bu işlemleri 

yapmaya gerek yoktur; fakat genellikle model oluşturulurken boru numaraları rastgele bir 

şekilde oluşturulur. Proje bittikten sonra izometrisi çıkarılacak boru grupları yapılabilirlik, 

karmaşık olmama gibi durumlar göz önüne alınarak yeniden numaralandırılabilir. 

 

Bu örnekte önceden hazırlanmış ama boru numarası gelişigüzel verilmiş adı<803-

Bilge> olan bir devredeki borular< Bilge-02, Bilge-03, Bilge-04> olarak isimlendirilecektir. 

 

ToolsChange Pipeline of Piping Objects 

 

 komutu girilerek;  
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Şekil 2.6: Boru ve spesifikasyonu seçim penceresi  

 

pencerede sistem ve atama yapılacak boru numarası seçilir (Boru numarası oluşturma 

daha önce öğrenilmişti.). <Done> komutu girilir. 

 

 

Şekil 2.7: Numarası değişecek borunun seçimi  

 

Kaç numaralı boruya hangi borular atanacaksa seçilerek <Enter> ve bir sonraki boru 

grubu aynı şekilde oluşturulur. 

 

Not: Devre modellenirken doğru numaralama yapıldıysa bu işlemlere gerek yoktur. 
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Şekil 2.8: Numarası değişecek borunun model görünümü  

 

Tüm atama işlemi bittikten sonra <Save> komutu girilir. 

 

 

2.4. İzometri Yaratmak 
 

 

Şekil 2.9: İzometriye giriş komutu 



 

 63 

 

 

Şekil 2.10: İzometri ile ilgili işlemler seçim ana penceresi  

 

Yukarıdaki pencerede öncelikle sistemi seçmek gereklidir. Selectiçinde çalışılan 

sintine sistemini bularak seçmek gerekir. Aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 2.11: İzometrisi oluşturulacak sistemin seçimi 

 

<Ok> ile çıkıldığında tekrar Manage Isos penceresine dönülür. Burada 

CreatePipeline Isos seçildiğinde sistemde bulunan boruları gösteren pencere açılır. 
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Şekil 2.12: Seçilen sisteme ait tanımlı boruları gösteren pencere 

 

Bu pencerede yeşil renkli borular bize ait olanları, kırmızı renkli borular (eğer varsa) 

bize ait olmayanları göstermektedir. Sadece bize ait olanları seçerek, <Ok> tuşuna basılır. 

 

 

Şekil 2.13: Üzerinde çalışılabilecek boruları gösteren pencere 

Boru numaralarını tıkladıkça ekranda demo şeklinde boruları görünmektedir. 

 

 

Şekil 2.14: Seçilen boruların izometrisinin demo görünümü 
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Burada  

 <Status> henüz boş çünkü daha izometri ataması yapılmadı.  

 <Iso> boru isimlerini, 

 <Group> grup isimlerini, 

 <Nr. Spool> her boru grubunun parçalarını göstermektedir. Spoolları görmek 

için ise; 

 

ModifyDefine Spools içine girilir. 

 

 

Şekil 2.15: Borulara ait spool’ları görme, silme, yenisini oluşturma seçimleri penceresi 

 

Bu işlemler yapıldıktan ve sistemin, spolların, doğru olduğunu kontrol ettikten sonra 

izometri oluşturulabilir. 

 

Iso DrawingsCreate/Update 
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Şekil 2.16: Boruların son hâlini güncelleme penceresi 

 

Hepsini seçilerek ve sonuç direk ekranda görülmek isteniyorsa View kutusu aktif 

yapılır.  Bundan sonra sorulan sorulara evet ile cevap verilir. Eğer View aktif yapılmışsa 

doğrudan Pipe modülünü açacaktır. Eğer aktif yapılmamışsa Desktop’ tan Pipe’nin (alan 

hangisi ise) çalıştırılması gerekmektedir. 
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2.5. İzometri Düzenlemek 
 

Manage Isos penceresinden Iso DrawingsBrowse Isos girilerek veya 

Desktop’ tan Pipe (alan hangisi ise) çalıştırılarak RC ile açılan menüden; 

Manage Iso Drawings seçimi yapılır.  

 

 

 

Şekil 2.17: Manage Iso Drawings penceresi 

 

Sol taraftan All Iso Drawings ve Under Work (çalışması devam edenler) seçildiğinde 

sağdaki bölümde (Object) izometrisi çıkarılan borular görünmektedir. Hangisinin izometrisi 

düzenlenecekse üzerine gelip RC ile <Edit..> yapıldığında Drawing penceresi açılacaktır. 

Burada istenilen görsel değişiklikler yapılabilir. 
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Şekil 2.18: Iso Drawings penceresi 

 

Şekil 2.19: Boru izometrisinde görsel değişiklikler yapma ekranı 

 

Bu bölümde değişiklikler yapmak için RC ile  
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Şekil 2.20: Boru izometrisinde görsel değişiklikler yapma komutları 

 

düzenleme menüsüne girilir. İstenen değişiklikler yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yukarıdaki Öğrenme 

Faaliyeti-1’ de verilen uygulama faaliyetine ait boru devrelerinin izometrilerini çıkarınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 A- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 B- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 C- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 D- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 E- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 F- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 G- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 H- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 I- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 J- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 K- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 L- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 M- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

 N- Borusunun izometrisini çıkarınız. 
 Yukarıda verilen örnek çalışmalardan 

yararlanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 A- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

2 B- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

3 C- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

4 D- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

5 E- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

6 F- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

7 G- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

8 H- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

9 I- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

10 J- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

11 K- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

12 L- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

13 M- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

14 N- Borusunun izometrisini çıkardınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruların karşısındaki kutular içerisine doğru cevabı (X) işaretini kullanarak 

belirtiniz. 

 

Sorular Doğru Yanlış 

1. Bir boru devresi izometrisi olmadan üretilemez.   

2. Çizime başlamak için pipe çalışma alanı oluşturmak gerekir.   

3. Isometries: komutu valfları görmek için kullanılır.   

4. Karmaşayı önlemek için çizim esnasında her boruya bir 

numara verilmelidir. 
  

5. İzometriyi yaratmak için devreleri çizmeye gerek yoktur.   

6. İzometri çıkarmanın temel amacı imalat resimlerinin elde 

edilmesidir. 
  

7. Manage Isos penceresinden Iso DrawingsBrowse Isos 

komutu girilerek izometriler düzenlenir. 
  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Vantage Marine programının temel kavramlarını öğrenerek çeşitli parçaların çizimini 

yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Çizilmiş projeleri inceleyiniz. 

 Programı kullanan dizayn bürolarda araştırma yapınız. 

 

3. VANTAGE MARINE TEMEL 

KOMUTLARI 
 

3.1. Vantage Marine Tanımı 
 

“Vantage Marine” gemi inşa tasarımcıları ve uygulayıcıları için hazırlanmış bir çizim 

programıdır. Program yardımıyla bir gemiye ait boru devreleri,  ölçüleri serbest girilerek ya 

da hazır dosyalardan seçilerek çizilebilmektedir. Temel mantık olarak önce modeller 

oluşturulmakta daha sonra ise modellerden izometriler çıkarılmaktadır.  

 

3.2. Boru Modellemek 
 

Boru modelleme yaparken ilk olarak “Site” yaratılmalıdır. 

 

3.2.1. Site Yaratmak 
 

Bunun için programı çalıştırdıktan sonra sol taraftaki soy ağacında bulunan  “Worl” 

simgesini seçerek başlamak gerekir. 

 

Şekil 3.1: Site yaratma komut girişi 

 

Daha sonra “Create” menüsünden <Site> yi seçmeliyiz. Sonra aşağıdaki resimde 

olduğu gibi ekrana isim menüsü çıkacaktır.  İsmini yazarak siteyi oluştururuz (Şekil 3.3). 

Güvertede bulunan bir devre oluşturulacağı için site adı “DECK” olarak verilmiştir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 3.2: Site yaratma 

 

 

Şekil 3.3: Site adı giriş penceresi 

 

3.2.2. Zone Oluşturmak 
 

Zone oluştururken bir önceki adımda oluşturduğumuz “DECK” isimli siteyi seçerek 

işleme devam etmek gerekir. 

 

Şekil 3.4: Site seçimi  

 

Create menüsünden Zone seçilerek çıkan penceredeki isim karşısına Zone adını 

girmek gerekir (Şekil 3.6). Örnek çalışma yangın devresi çizimi olacağı için isim olarak 

“Fire-sys” girilmiştir. 
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Şekil 3.5: Zone seçimi 

 

Şekil 3.6: Zone ismi girişi 

 

3.2.3. Boru Oluşturmak 
 

Boru yaratmak için daha önceden yaratılan ‘Zone’ yi seçilerek (Şekil 3.7) 

 

Şekil 3.7: Zone seçimi 

 

“Pipework toolbar” penceresindeki  “Show pipe creation form” seçeneği kullanılır 

(Şekil 3.8).  
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Şekil 3.8: Pipe oluşturma komutu girişi penceresi 

 

Daha sonra aşağıdaki penceredeki 1 numaralı bölüme boru ismi girilir. 2 numaralı 

bölümden hangi devre çizilecek ise o devrenin spec’ i seçilir. 3 numaralı bölümden devrede 

kullanılacak borunun çapı seçilir. 

 

Şekil 3.9: Pipe oluşturma bilgi girişi penceresi 

 

Bütün girişler yapılarak soyağacına bakıldığında sistem görüntülenmiş ve yaratılmış 

olur (Şekil 3.10). 
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Şekil 1.10: Oluşturulan sistemin soyağacı penceresi 

 

Soyağacından seçili olan borunun branşı seçilir ve çıkan pencereden, “Pipework 

toolbar” araç çubuğunda bulunan “Show pipe modification” seçeneği kullanılır. 
 

 

Şekil 3.11: Show pipe seçimi 

 

Seçim yapıldıktan sonra çıkan “Modify pipe” iletişim penceresinde çekeceğimiz boru 

ile ilgili koordinat bilgilerini ya da yapılacak değişiklikleri girmek gerekmektedir (Şekil 

3.12). 
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Şekil 3.12: Pipe koordinat girişi penceresi 
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Değerler girildiğinde verilen koordinatlarda Şekil 3.13’te görülen boru çekilmiş olur. 
 

 

Şekil 3.13: Pipe koordinat girişi penceresi 

Burada; 
 

Branch= Boruyu 

Head = Başlangıç noktasını 

Tail =Bitiş noktasını  
 

ifade etmektedir. 
 

3.2.4. Eleman Eklemek 
 

“Pipework toolbar” penceresinden “Show pipe component creation form” komutu 

girildiğinde Şekil 3.15’teki pencere açılır. Buradan “Set branch” diyerek istenilen eleman 

eklenebilir. Örnek olarak bir flanş eklemek için listeden “Flange” seçildiğinde boru çapına 

uygun flanş atılmış olacaktır (Şekil 3.16). 

 

Şekil 3.14: Komponent ekleme komutu girişi 
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Şekil 3.15: Component ekleme komutu girişi 

 

 

Şekil 3.16: Flanş oluşturma 
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Örnek olarak yukarıdaki resimde bir flange eklenmiştir. Bu flange   burada 

görülen güneş işaretine tıklandığı zaman yukarıdaki pembe koordinat işareti çıkacaktır. 

Boruyu hangi yöne uzatmak istiyorsak (X,Y.Z) o yöne çekerek uzatabiliriz. Daha sonra yine 

“Set branch” diyerek istenilen eleman eklenebilir. Şekil 1.17’de ana boruya eklenen yardımcı 

borular ve üzerinde bulunan bir valf eklenmiştir. 

 

 

Şekil 3.17: Flanş oluşturma 

 

Çizimimizin bitmiş hâli bu örnekteki gibi ise ve işlemi sonlandırmak istiyorsak yani 

başlangıç ve bitişini belirlemek istiyorsak; <Head> Başlangıç noktasını bitirmek için 

aşağıdaki işlemleri yapmak gerekir. 
 

 

 

Şekil 3.18: Başlangıç noktası belirleme komutu girişi 
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Şekil 3.19: Başlangıç noktası seçimi penceresi 

 

 

Şekil 3.20: Başlangıç noktası seçimi  

 

Tail (son noktası)i bitirmek için aşağıdaki işlemleri yapmamız gerekir. 

 

 

Şekil 3.21: Bitiş noktası belirleme komutu girişi 
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Şekil 3.22: Bitiş noktası seçimi penceresi  Şekil 3.23: Bitiş noktası seçimi 

 

Bu şekilde bir boru devresini tamamlamış oluruz. 

 

3.3. Ekipman Yapmak 
 

 

Şekil 3.24: Equipment komutu girişi  
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Şekil 3.25: Site seçimi  

 

 
Şekil 3.26: Yarat komutu girişi  

 

Hangi sitenin içerisinde ekipman yapacak isek onu seçip <Create> içerisinden 

<Equipment..> komutunu girerek işleme devam edilir. 

 

Şekil 1.27: Örnek site seçimi  
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Yukarıdaki örnek işlem seçildiğinde oluşturulacak ekipmanın konumunu belirtmemizi 

isteyen pencere açılır (Şekil 1.28). Penceredeki bilgiler aşağıdaki açıklamalara göre 

doldurulur. 

 

Şekil 3.28: Örnek site seçimi 

North: Cl den uzaklık.(Cl= Center Line) 

East: Postadan uzaklık 

Up: BL dan dan uzaklık(Bl= Base Line) 

 

Koordinatları oluşturduktan sonra şimdi ekipmanı yaratabiliriz.  

 

Şekil 3.29: Ekipman oluşturma 
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Şekil 3.30: Ekipman özellikleri seçme 
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Create: Menüsünde istenilen şekildeki malzemeler bulunmaktadır. 

Örneğin; Solid: içi dolu bir malzemedir.  

Type: Buradan da ne yapacağınızı seçebilirsiniz (Pipe, Nozzle , vb.). 

 

3.4. Malzeme Listesi Almak 
 

Malzeme listesi almak için öncelikle devrenin seçilmesi gerekir. Soyağacından 

listesini alacağımız Zone’yi seçerek (Şekil 1.31). UnitilitiesReportsRun komutu girip 

yukarıdaki bölümlerde öğrenilen işlemler takip edilerek (Şekil 1.32) çıkan pencerelerdeki 

istenen bilgiler doldurulup işlem bitirilir. Not defteri şeklinde oluşturulan malzeme listesi 

Excel sayfasına aktarılarak istenen düzenleme yapılabilir. 

 

 

Şekil 3.31: Zone seçimi     Şekil 3.32: Run komutu girişi 
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3.5. DXF Dosyası Oluşturmak 
 

Program yardımı ile çizilen devreleri Autocad ve benzeri programlar kullanarak 

açmak, üzerinde bazı değişiklikler yapmak ve çıktılarını (kâğıda) almak için kullanılan 

komuttur. 
 

Örneğin; DEPT DLT129 u dxf’e çevirmek için aşağıdaki işlemler yapılır.  

 

Şekil 3.33: Proje seçimi 

 

Şekil 3.34: DXF formatı seçimi 
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Şekil 3.35: Sonuçların istenen özelliklerinin girişi penceresi 

 

3.6. İzometri Oluşturmak 
 

Isometric görünüş almamızın amacı modellediğimiz boruların sahada yapılabilmesi 

için imalatçıya verilen işçilik resmidir. 

 

Isometri alırken <Pipe Isometric> komutunu girmek yeterlidir. Program modelden 

yararlanarak ölçekli şekilde işçilik resmini çıkarır. İstendiğinde bu izometride bazı 

değişiklikler yapılabilir. 
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Şekil 3.36: İzometri komutu girişi 
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Şekil 3.37: Modelden çıkarılmış izometrinin görünümü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yukarıda verilen boru 

devresine ait katı modellemeyi gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1 numaralı flençi yerleştiriniz.  Set Branch komutunu uygulayınız. 

 Boru çapı 80 mm boyu ise 1000 mm 

olan 2 numaralı boruyu çekiniz. 

 3.2.3. Boru oluşturmak ile ilgili 

bölümden yararlanınız. 

 Boyu 500 mm olan 3 numaralı boruyu 

çekiniz. 

 3.2.3. Boru oluşturmak ile ilgili 

bölümden yararlanınız.(Açıyı 90º alınız) 

 Boyu 800 mm olan 4 numaralı boruyu 

çekiniz. 

 3.2.3. Boru oluşturmak ile ilgili 

bölümden yararlanınız.(Açıyı 90º alınız) 

 Boyu 1000 mm olan 5 numaralı boruyu 

çekiniz. 

 3.2.3. Boru oluşturmak ile ilgili 

bölümden yararlanınız.(Açıyı 90º alınız) 

 Boyu 1500 mm olan 6 numaralı boruyu 

çekiniz. 

 3.2.3. Boru oluşturmak ile ilgili 

bölümden yararlanınız.(Açıyı 90º alınız) 

 Boyu 500 mm olan 7 numaralı branş 

borusunu çekiniz. 

 3.2.4. Eleman eklemek ile ilgili 

bölümden yararlanınız.(Açıyı 90º alınız) 

 Modelinizin izometrisini çıkarınız. 
 3.5. İzometri oluşturmak bölümünden 

yararlanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. 1 numaralı flenç’i yerleştirdiniz mi?   

2. Boru çapı 80 mm boyu ise 1000 mm olan 2 numaralı boruyu 

çektiniz mi? 
  

3. Boyu 500 mm olan 3 numaralı boruyu çektiniz mi?   

4. Boyu 800 mm olan 4 numaralı boruyu çektiniz mi?   

5. Boyu 1000 mm olan 5 numaralı boruyu çektiniz mi?   

6. Boyu 1500 mm olan 6 numaralı boruyu çektiniz mi?   

7. Boyu 500 mm olan 7 numaralı branş borusunu çektiniz mi?   

8. Modelinizin izometrisini çıkardınız mı?   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruların karşısındaki kutular içerisine doğru cevabı (X) işaretini kullanarak 

belirtiniz. 
 

Sorular Doğru Yanlış 

9. Vantage Marine ile ilk olarak “Site” yaratılmalıdır.   

10. Site yaratmak için “Create” menüsünden <Pipe> ‘yi 

seçmeliyiz. 
  

11. İlk adımlardan biriside Zone oluşturmaktır.   

12. Boru yaratmak için daha önceden yaratılan ‘Zone’ yi 

seçilmek ve “Pipework toolbar” penceresindeki  “Show 

pipe creation form” seçeneği kullanmak gerekir. 
  

13. Boru yaratıldıktan sonra hiçbir değişiklik yapılamaz.   

14. Branch bitiş noktasını ifade etmektedir.   

15. Boru yaratıldıktan sonra ucuna yada istenilen yerine 

herhangi bir standart eleman yerleştirilebilir. 
  

16. Solid içi dolu bir malzemedir.   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli koşullar sağlandığında bir boru devresinde bulunan 

boruların ve elemanları düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Çizilmiş projeleri inceleyiniz.  

 Vantage Marine programını kullanan dizayn bürolarda araştırma yapınız. 
 

4. VANTAGE MARINE DÜZENLEME 

KOMUTLARI 
 

4.1. Çarpışma Testi (Clashes) 
 

Çarpışma testi oluşturulan modellerdeki boruların birbirleriyle ya da başka bir obje ile 

çakışıp çakışmadığını kontrol etmektir. Sanal ortamda çarpışma olsa bile işlem devam 

ediyormuş gibi görünebilir ancak imalat esnasında çakışmalar büyük sorunlar doğurur, bu 

nedenle sistemdeki çakışmaların program tarafından kontrol edilmesi sonradan doğabilecek 

problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar. 

 

Testi hangi sisteme yapacaksak soyağacında o sistemi seçip <Utilities> komutunu 

girdiğimizde açılan pencereden  <Clashes> seçerek işleme devam edilir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Şekil 4.1: Çarpışma testi komutu girişi 

 

 

Şekil 4.2: Çarpışmaları gösteren tablo 
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Bu pencerenin üst taraftaki <Control> menüsünü tıklayarak altında açılan pencereden 

<Check >  <CE> seç. Böylece çarpışma testini yapmış oluruz. 

 

4.2. Liste İşlemleri (Create/Modify Lists) 
 

4.2.1. Liste Oluşturma 
 

Öncelikle listesini çıkaracağımız boru sistemini soyağacından seçmemiz 

gerekmektedir (Şekil 4.3). 

 

 

Şekil 4.3: Soyağacı 

 

Açılan pencereden <Add> , <List> seçerek ve bir isim yazarak oluşturabiliriz (Şekil 

4.4). 
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Şekil 4.4: List komutunun girilişi 

 

Daha sonra <Add>  ,< CE > seçerek listeye dâhil ederiz(Şekil 4.5). 

 

 

Şekil 4.5: Listeye dâhil etme komutunun girilişi 



 

 99 

4.2.2. Liste Silme 
 

Listeyi silmek için <Remove> ,  <All >  tüm listeleri silmek. <Remove> ,  <CE>  

seçilen dosyaları silmek (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.6: Liste silme komutunun girilişi 
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4.3. Renk Vermek 
 

 

Şekil 4.7: Renk verme komutunun girilişi 

 

Burada amaç çalışma sırasında kolaylık sağlamak için borulara renkler atamaktır. 

Bunun için;<Settings> komutunu seçip <Graphics> girilir. Altında renk değiştirme 

penceresi vardır. Buradan aynı zamanda arka planı da değiştirebilirsiniz. Hangi rengi 

verecekseniz o rengi sayarak hangi numaralı renk olduğunu bulduktan sonra. İlk olarak hangi 

boruya renk vereceksek onu soyağacından seçerek komut satırına Q ATT yazmamız gerekir, 

orada çıkan renk yazısına tıklayıp sizin seçtiğimiz renk numarasını tespit ederek işlemi 

bitirmiş oluruz. 

 

  Örnek;  

‘RENK 25’ yazarak <Enter> . 

 

4.4. Düzenleme Yapmak ( Hierarchy) 
 

Soyağacında bulunan sıralamayı düzenlemek için bu komut kullanılır. Bu komuta 

ulaşabilmek için Modify araç çubuğu içerisinde Hiararchy tıklayarak oradan Recorder 

seçilir (Şekil 4.8). 
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Şekil 4.8: Sıralamayı değiştirme komutunun girilişi 

 

 

Şekil 4.9: Sıralamanın değiştirilişi 

Yukarıdaki pencerede görüldüğü gibi yerlerini ayarlaya biliyoruz ayarladıktan sonra 

Apply diyerek işlem tamamlanır. 

 

4.5. Bir Projeden Başka Bir Projeye Eleman Kopyalama (Db 

Listing) 
 

İlk olarak Hangi Elemanı kopyalayacaksak onu soyağacından seçmeliyiz. Daha sonra 

Utilities komutuna tıklayarak aşağıda açılan pencereden DB Listing Komutunu seçmeliyiz. 

Örneğimizde ZONE CAT_WALK ekipmanını başka bir projeye kopyalayacağız.  
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Şekil 4.10: Eleman kopyalama komutunun girilişi 

 

 

Şekil 4.11: Eleman ekleme penceresi 

 

Ekipmanı ekleye bilmek için ZONE CAT_WALK seçili iken Add komutuna 

tıklayarak aşağıda açılan CE den ekipmanı ekleriz. 

Ekledikten sonra Elements  menüsünde görünecektir. Filename Bölümüne kayıt adı 

yazılır. Yukarıda nasıl yazılacağı gösterilmiştir. 

C:\WM: Kaydettiğiniz adres 

/CAT.TXT: Kopyalayacağımız elemana verdiğimiz ad 

Apply  ile işlem tamamlanır.   
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Şekil 4.12: Eleman ekleme seçenekleri penceresi 

 

 

Şekil 4.13: CAT dosyasının bulunduğu adres 
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Dosyanın geldiği yeri Şekil 4.13’te görüyoruz. CAT dosyasını ULTRA EDİT de 

açarak (Şekil 4.14) teki işlemleri gerçekleştirebiliriz.  

 
Şekil 4.14: CAT dosyasının düzenlenmesi 

 

Daha sonra Şekil 4.15’teki işlemleri yaparak. Hangi projeye kopyalayacaksak o 

projeyi açınız.  

 

Şekil 4.15: Kopyalanacak dosyasının açılması 
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Şekil 4.16: Dosyanın istenilen siteye kopyalanması 

Açtıktan sonra hangi sitenin içinde bulunacak ise o siteyi soyağacından seçiniz. Daha 

sonra komut satırına yukarıda olduğu gibi; 

 

$M(boşluk)(sağ tıklayarak yapıştır deyiniz(bu işlemi yukarıda kopyalamasını 

yapmıştık şimdide yapıştırdık.) Yani kısaca; 

 

$M C:\VM\CAT.TXT 

 

Yazarak ENTER’a basınız. İşlem tamamlanmıştır. 

 

4.6. Antet Doldurmak 

 

Şekil 4.17: Antedi doldurulacak dosyanın seçilmesi 
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Şekil 4.18: Antet’te yer alacak bilgilerin doldurulması 

 

TANK_CLEAN1/1 borusunun antedini dolduralım. Bunu için ilk önce izometri alıp. 

Daha sonra yukarıdaki seçili şekilde Q ATT Yapınız daha sonra aşağıdaki resimde 

göründüğü gibi doldurunuz. 

 

4.7. Draft Almak 
 

4.7.1. Draft Oluşturmak 

 

Şekil 4.19: Draftı alınacak devrenin seçilmesi 

İlk olarak soyağacından REGI DECK seçerek Create tıklayarak yukarıda gösterilen 

yerlerden devam ediniz. Aşağıdaki DRWG 293.013-P2 oluşturduk. 
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Şekil 4.20: Draftı alınacak devrenin atılacağı sayfanın seçimi 

Daha sonra aşağıdaki pencere açılır buradan OK diyerek devam ediniz. 

 

Şekil 4.21: Draft’a isim vermek 

 

Şekil 4.22: Draft ile ilgili bilgilerin doldurulması 

1: Draftını aldığımız projenin ismi 

2: Kâğıt seçimi 

3: Kâğıdın şeklini seçmek (Yatay Dikey) 

4: Uygula 
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Bu işlemi yaparak kâğıdımızı oluşturduk. 

 

 

Şekil 4.23: Draft ile ilgili limit ayarlama komutu girişi 
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Aşağıdaki penceredeki bilgileri doldurarak Attributes komutunu seçiniz. 

 

Şekil 4.24: Draft ile ilgili view ayarları penceresi 

 

 

Şekil 4.25: Draft ile ilgili Attributes ayarları penceresi 
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Şekil 4.26: Draft ile ilgili Drawlist komutunun girilişi 

 

Şekil 4.27: Drawlist’e sistem ekleme  
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4.7.2. Draft’ teki Ekipmanlara İsim Vermek 
 

 

Şekil 4.28: İsim verme komutu girişi  

 

Şekil 4.29: İsim verilecek parçanın seçilmesi  
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4.7.3. Draft’ Update Etmek 
 

 

Şekil 4.30: Update komutunun girilişi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak öğrenme faaliyeti-3’ te çizilen 

projeye ait düzenleme işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

17. Çarpışma testini yapınız. 
 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 Listelerini oluşturunuz. 
 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 Borulara renk veriniz. 
 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 Boruları düzenleyiniz. 
 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 Yeni bir proje oluşturarak bu projedeki 

elemanları oraya kopyalayınız. 

 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 Draft alınız. 
 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 Antedi doldurunuz. 
 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 DXF dosyası yaratınız. 
 Yukarıda verilen örnek 

çalışmalardan yararlanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır 

1. Çarpışma testini yaptınız mı?   

2. Listelerini oluşturdunuz mu?   

3. Borulara renk verdiniz mi?   

4. Boruları düzenlediniz mi?   

5. Yeni bir proje oluşturarak bu projedeki elemanları oraya 

kopyaladınız mı? 
  

6. Draft aldınız mı?   

7. Antedi doldurdunuz mu?   

8. DXF dosyası yarattınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruların karşısındaki kutular içerisine doğru cevabı (X) işaretini 

kullanarak belirtiniz. 

Sorular Doğru Yanlış 

1. Çarpışma testi oluşturulan modellerdeki boruların 

birbirleriyle ya da başka bir obje ile çakışıp çakışmadığını 

kontrol etmektir. 
  

2. Listeyi silmek için <Remove> ,  <All >  seçilen dosyaları 

siler. 
  

3. Bunun için;<Settings> komutunu seçip <Graphics> komutu 

ile borulara renk atanabilir. 
  

4. Bir projeden başka bir projeye eleman eklemek mümkün 

değildir. 
  

5. Dizayn edilen boru sistemindeki tüm elemanlar antede 

yazdırılabilir. 
  

6. Tüm sonuçlar kâğıt üzerine aktarılabilir.   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
YETERLİLİK TESTİ 

 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Nupas Cadmatic plant modeller çalışma prensiplerini 

kavradınız mı? 
  

2. Nupas Cadmatic plant modeller ara yüzlerini öğrendiniz 

mi? 
  

3. Nupas Cadmatic plant modeller komutlarını kullanarak 

bir boru devresi çizdiniz mi? 
  

4. Nupas Cadmatic plant modeller komutları ile çizilen 

devrede değişiklikler yaptınız mı? 
  

5. Nupas Cadmatic plant modeller içinde tanımlanmış olan 

standart objeleri çiziminize taşıdınız mı? 
  

6. Nupas Cadmatic plant modeller pipe çalışma alanı 

oluşturdunuz mu? 
  

7. Çizilen bir boru devresine ait izometriyi çıkardınız mı?   

8. Çıkarılan izometride değişiklikler yaptınız mı?   

9. Çalışma alanlarınızı kayıt ederek Admin’ e teslim ettiniz 

mi? 
  

10. Vantage Marine çalışma prensiplerini kavradınız mı?   

11. Vantage Marine ara yüzlerini öğrendiniz mi?   

12. Vantage Marine komutlarını kullanarak bir boru devresi 

çizdiniz mi? 
  

13. Vantage Marine komutları ile çizilen devrede 

değişiklikler yaptınız mı? 
  

14. Vantage Marine içerisinde tanımlanmış olan standart 

objeleri çiziminize taşıdınız mı? 
  

15. Vantage Marine Pipe çalışma alanı oluşturdunuz mu?   

16. Çizilen bir boru devresine ait izometriyi çıkardınız mı?   

17. Çıkarılan izometride değişiklikler yaptınız mı?   

18. DXF Dosyası oluşturdunuz mu?   

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. Y 

6. D 

7. D 

8. D 

9. D 

10. Y 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ –2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. Y 

6. D 

7. D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. D 

5. Y 

6. Y 

7. D 

8. D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ –4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. Y 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. D 
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KAYNAKÇA 
 

 

 

KAYNAKÇA 


