T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

CİSİMLERİN AÇINIMLARI

Ankara, 2012



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ............................................................................................................... iv
GİRİŞ .................................................................................................................................. 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ................................................................................................ 3
1. MERKEZİ AÇINIMLARI ÇİZME .................................................................................. 3
1.1. Merkezi Açınım ........................................................................................................ 3
1.1.1. Tanımı ............................................................................................................... 3
1.1.2. Önemi ................................................................................................................ 3
1.1.3. Çeşitleri ............................................................................................................. 3
1.2. Merkezi Açınımlar Çizim Uygulamaları .................................................................... 4
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................. 8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 10
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .............................................................................................. 11
2. ÇATILARIN AÇINIMINI ÇİZME ................................................................................ 11
2.1. Çatı Açınımları ....................................................................................................... 11
2.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 11
2.1.2. Önemi .............................................................................................................. 11
2.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 11
2.2. Çatı Açınımları Çizim Uygulamaları ....................................................................... 12
2.2.1 Çatı Eğik Mahyasının Gerçek Boyunun Çizilerek Bulunması ............................ 14
2.2.2. Çatı Yüzeylerinin Açınımlarının Çizilmesi ....................................................... 19
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 25
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .............................................................................................. 26
3. KESİK PİRAMİDİN AÇINIMINI ÇİZME ..................................................................... 26
3.1. Kesik Piramit ve Açınımı ........................................................................................ 26
3.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 26
3.1.2. Önemi .............................................................................................................. 26
3.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 27
3.2. Kesik Piramit Açınımı Çizim Uygulamaları ............................................................ 27
3.2.1. Tabana Paralel Kesilmiş Dik Kare Tabanlı Piramidin Açınımının Çizilmesi ..... 27
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 31
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 34
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .............................................................................................. 35
4. DİK KESİK KONİNİN AÇINIMINI ÇİZME ................................................................. 35
4.1. Dik Kesik Koni ....................................................................................................... 35
4.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 35
4.1.2. Önemi .............................................................................................................. 36
4.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 36
4.2. Dik Kesik Koni Açınımı Çizim Uygulamaları ......................................................... 37
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 42
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 47
ÖĞRENME FAALİYETİ–5 .............................................................................................. 48
5. PRİZMANIN PARALEL DOĞRULU AÇINIMINI ÇİZME .......................................... 48
5.1. Prizma .................................................................................................................... 48
5.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 48

i

5.1.2. Önemi .............................................................................................................. 48
5.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 48
5.2. Prizmanın Paralel Doğrulu Açınımı Çizim Uygulamaları ........................................ 49
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 53
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 55
ÖĞRENME FAALİYETİ-6 ............................................................................................... 56
6. EĞİK PRİZMANIN PARALEL AÇINIMINI ÇİZME .................................................... 56
6.1. Eğik Prizma ............................................................................................................ 56
6.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 56
6.1.2. Önemi .............................................................................................................. 57
6.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 57
6.2. Eğik Prizma Açınımı Çizim Uygulamaları .............................................................. 57
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 59
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 62
ÖĞRENME FAALİYETİ–7 .............................................................................................. 63
7. DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN PARALEL AÇINIMINI ÇİZME ................................... 63
7.1. Dik Dairesel Silindirin Açınımı ............................................................................... 63
7.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 63
7.1.2. Önemi .............................................................................................................. 64
7.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 64
7.2. Dik Dairesel Silindir Açınımı Çizim Uygulamaları.................................................. 64
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 68
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 70
ÖĞRENME FAALİYETİ–8 .............................................................................................. 71
8. DÜZLEMSEL YÜZEYLİ CİSİMLERİN AÇINIMINI ÇİZME ...................................... 71
8.1. Düzlemsel Yüzeyli Cisimler .................................................................................... 71
8.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 71
8.1.2. Önemi .............................................................................................................. 71
8.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 71
8.2. Düzlemsel Yüzeyli Cisimlerin Açınımı Çizim Uygulamaları ................................... 72
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 74
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 77
ÖĞRENME FAALİYETİ–9 .............................................................................................. 78
9. KÜRESEL YÜZLERİ DİLİMLERE AYIRARAK AÇINIMINI ÇİZME ........................ 78
9.1. Küresel Yüzler ........................................................................................................ 78
9.1.1. Tanımı ............................................................................................................. 78
9.1.2. Önemi .............................................................................................................. 78
9.1.3. Çeşitleri ........................................................................................................... 79
9.2. Küresel Yüzleri Dilimlere Ayırarak Açınım Çizim Uygulamaları ............................ 79
9.2.1. Dilimlere Ayrılarak Yaklaşık Açınım ............................................................... 80
9.2.2. Kuşaklara Ayırarak Yaklaşık Açınım ............................................................... 80
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 83
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 85
ÖĞRENME FAALİYETİ–10 ............................................................................................ 86
10. DİK HELİSEL YÜZEYLERİN AÇINIMINI ÇİZME ................................................... 86
10.1. Dik Helisel Yüzeyler ............................................................................................. 86
10.1.1 Tanımı ............................................................................................................ 86

ii

10.1.2. Önemi ............................................................................................................ 86
10.1.3. Çeşitleri ......................................................................................................... 87
10.2. Dik Helisel Yüzeyleri Dilimlere Ayırarak Açınımı Çizim Uygulamaları ................ 87
UYGULAMA FAALİYETİ........................................................................................... 92
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................. 95
MODÜL DEĞERLENDİRME........................................................................................... 96
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................. 98
KAYNAKÇA .................................................................................................................. 111

iii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN
DAL\MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

461M00009
İnşaat Teknolojisi Alanı
İnşaat Teknolojisi Alanı Dal Ortak
Cisimlerin Açınımları
Temel geometrik cisimlerin açınımlarını anlatan bir öğrenme
materyalidir.
40/32
Cisimlerin açınımlarını çizmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında cisimlerin açınımlarını kuralına
uygun olarak çizebileceksiniz.
Amaçlar
1. Merkezi açınımları kuralına uygun çizebileceksiniz.
2. Çatıların açınımını kuralına uygun çizebileceksiniz.
3. Kesik piramidin açınımını kuralına uygun çizebileceksiniz.
4. Dik kesik koninin açımını kuralına uygun çizebileceksiniz.
5. Prizmanın paralel doğrulu açınımını kuralına uygun
çizebileceksiniz.
6. Eğik prizmanın açımını(paralel açınımını) kuralına uygun
çizebileceksiniz.
7. Dik dairesel silindirin açımını (paralel açınım) kuralına
uygun çizebileceksiniz.
8. Düzlemsel yüzeyli cisimlerin açımını kuralına uygun
çizebileceksiniz.
9. Küresel yüzleri dilimlere ayırarak açınımını kuralına uygun
çizebileceksiniz.
10. Dik helisel yüzeylerin açınımını kuralına uygun
çizebileceksiniz.
Ortam: Çizim atölyesi ortamı
Donanım: Gönye, paralel cetvel, ‘T’ cetveli, eğri cetveli resim
kalemi, silgi, çizim kâğıdı, yapıştırıcı bant
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Gelişen teknoloji ile birlikte, imalat tasarımları daha da önem kazanmaktadır. Bunun
için teknik resmin temelleri iyi derecede bilinmelidir. Bir nesnenin biçim ve boyutlarının
tasvirinin yapılmasını ve uzay problemlerinin çözümünün grafik olarak temsillerini sağlayan
yöntemlerin tümünü kapsayan bir bilim dalı olan teknik resim dersinin temel amacı,
düşünen, soran ve uygulayan bireyler yetiştirmektir.
İnşaat Teknolojileri alanında tasarı geometri dersinin bir alt modülü olan Cisimlerin
Açınımı modülü, sizlerin mimari ve statik çizim becerilerinizi geliştirmeleri bakımından
önem arz etmektedir. Bu amaçlara erişebilmek için bu modül ile öğrencilere hazır bilgi
yerine öğrenmenin yolları öğretilip düşünme ve uygulama becerileri verilmekte aynı
zamanda öğrendiklerinizi uygulama olanağı sağlanmaktadır.
Teknik resim, geometrik çözümler gerektirdiğinden açınımlar konusunun öğretiminde
matematiksel değil geometrik metotlar kullanılmaktadır. Bu metot, seçilen faaliyetlere göre
değişiklikler göstermektedir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
AMAÇ:

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Merkezi açınımları kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA:


Çevrenizde bu konuya örnek olabilecek merkezi geometrik cisimlere benzeyen
nesneleri araştırın, gözlemleyin.

1. MERKEZİ AÇINIMLARI ÇİZME
1.1. Merkezi Açınım
1.1.1. Tanımı
Piramitlerin yanal yüzey ayrıtları ile konilerin açınımını elde edebilmek için çizilen
yardımcı elemanların alın görünüşte, tepe noktasında, yatayda da bir merkezle birleşmeleri
nedeniyle böyle geometrik şekillere merkezi geometrik şekiller, bu şekillerin açınımlarına da
merkezi açınım denilmektedir.

1.1.2. Önemi
Merkezi açınım, piramitsel ve konik prizmatik ve silindirik ya da yukarıda sayılanların
dışında kalan yüzeylerin açınımı için kullanılan bir açınım çeşididir.
Sacdan yapılacak boru, kap, davlumbaz ve her türlü maket çalışmalarında kullanılacak
materyallerin resimleri açınım olarak kâğıt veya istenilen malzeme üzerine çizilir. Sonra
kesilerek katlanır. Bu tip çalışmalar için merkezi açınımdan faydalanılır.

1.1.3. Çeşitleri
Çarpık veya çift eğrili yüzeylerin tam olarak açındırılabilmesi mümkün değilse bile
yukarda sayılan metotların biri veya birkaçının uygulanması ile yaklaşık olarak açınımları
yapılabilmektedir.
Piramit ve konik cisimlerin gerek normal konumları gerekse eğik vaziyetteki
konumları için merkezi açınım kullanıldığı gibi sayılan geometrik cisimlerin tabana eğik
veya paralel kesilmiş hâllerinin de içinde bulunduğu durumlarda merkezi açınım kullanılır.
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Piramit, koni ve benzeri cisimlerin açınımlarını çizebilmek için ilgili cisimlere ait ayrıt
veya elemanların tam boy değerlerinden yararlanılır. Bu değerler bilinmiyorsa öncelikle bu
değerlerin matematiksel veya geometrik çizim olarak bulunması gerekir.

1.2. Merkezi Açınımlar Çizim Uygulamaları
Kare tabanlı piramidin açınımının çizilmesi işlem sırası şu şekildedir(Şekil 1.2, 1.3,
1.4):











Öncelikle piramidin üst ve ön görünüşleri teknik resim kuralları kullanılarak
çizilir.
Piramidin ayrıtlarından (kenarlarından) yanlardaki bir tanesi pergel yardımıyla
döndürülerek alın iz düşüm düzlemine paralel hâle getirilir.
Yatay konuma getirilmiş ayrıt, alın iz düşüm düzlemine taşınır
Piramidin alındaki görüntüsünde, alt tabanı çizgisi ile kesiştirilir.
Kesişme noktası ile tepe noktası birleştirildiğinde elde edilen uzunluk tam boyu
(TB) verir.
TB kullanılarak bir yay (veya çember) çizilir.
Bu yay üzerinde piramidin alt taban kenar uzunlukları bir pergel yardımı ile
işaretlenir.
İşaretlenen noktalar yayın (veya çemberin) merkezi ile birleştirilir.
Gerekirse alt taban açınımdaki herhangi bir ayrıtın altına yerleştirilerek çizim
tamamlanır.
Düzgün beşgen ve altıgen tabanlı piramit açınımları için de aynı yöntem
kullanılarak çizilmeleri mümkündür.

Şekil 1.1: Merkezi ayrıtlı cisimlerden beşgen tabanlı ve altıgen tabanlı piramitler
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Şekil 1.2: Kare tabanlı düzgün piramidin açınımı
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Şekil 1.3: Beşgen tabanlı düzgün piramidin açınımı
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Şekil 1.4: Altıgen tabanlı düzgün piramidin açınımı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çizim kâğıdınıza, yarıçapı 3 cm olan daire içine düzgün sekizgenden oluşan 7 cm
yüksekliğindeki merkezi sekizgen piramidin ön ve üst görünüşünü çizerek bu piramidin
açınımını teknik resim ve tasarı geometri kurallarına göre tamamlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Merkezi açınımları çizeceğiniz çizim
kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak çizim
masasına yapıştırınız.
 Piramidin üst ve ön görünüşlerini teknik
resim kurallarına göre çiziniz.
 Piramidin ayrıtlarından (kenarlarından)
yanlardaki bir tanesini pergel yardımıyla
döndürülerek alın iz düşüm düzlemine
paralel hâle getiriniz.
 Alına paralel hâle getirdiğiniz ayrıtı
piramidin tepe noktası ile birleştirerek TB
olarak bulunuz.
 TB’yi kullanarak pergelle bir yay çizip bu
yay üzerinde piramidin sekiz taban kenar
uzunluklarını yine pergel yardımı ile
işaretleyiniz.
 İşaretlenen noktaları yayın (veya çemberin)
merkezi ile birleştiriniz.
 Piramidin alt taban şekli olan düzgün
çokgeni açınımdaki herhangi bir ayrıtın
altına yerleştirilerek çiziminizi
tamamlayınız.
 Çizimi kontrol edip tamamladıktan sonra
çizim paftanızın ve kullandığınız masa,
kalem, cetvel, büro, sınıf vb. temizliğini
yapınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
 Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
 Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.
 Pergel ile 3 cm yarıçaplı daire çiziniz.
 Çizilen daire içerisine düzgün sekizgen
kenarları işaretlenir.
 Sekizgenin üst ve ön görünüşlerini
çiziniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Merkezi açınımları çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli
olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
2. Piramidin üst ve ön görünüşlerini teknik resim kurallarına göre
çizdiniz mi?
3. Piramidin ayrıtlarından (kenarlarından) yanlardaki bir tanesini pergel
yardımıyla döndürülerek alın iz düşüm düzlemine paralel hâle
getirdiniz mi?
4. Alına paralel hâle getirdiğiniz ayrıtı piramidin tepe noktası ile
birleştirerek TB olarak buldunuz mu?
5. TB’yi kullanarak pergelle bir yay çizip bu yay üzerinde piramidin alt
taban kenar uzunluklarını yine pergel yardımı ile işaretlediniz mi?
6. İşaretlenen noktaları yayın (veya çemberin) merkezi ile birleştirdiniz
mi?
7. Piramidin alt taban şekli olan düzgün çokgeni açınımdaki herhangi
bir ayrıtın altına yerleştirilerek çiziminizi tamamladınız mı?
8. Çizimi kontrol edip tamamladıktan sonra çizim paftanızın ve
kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb. temizliğini yaptınız
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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Merkezi açınım, piramitsel ve konik prizmatik ve silindirik ya da yukarda
sayılanların dışında kalan yüzeylerin açınımı için kullanılan bir açınım çeşididir.

2.

(…) Piramit, koni ve benzeri cisimlerin açınımlarını çizebilmek için ilgili cisimlere ait
ayrıt veya elemanların tam boy değerlerinden yararlanılır. Bu değerler bilinmiyorsa
yaklaşık değerler alınarak açınımlar çizilebilir.

3.

(…) Düzgün kare piramit çiziminde uygulanan yöntemlerle düzgün beşgen ve altıgen
tabanlı piramit açınımları da çizebilmek mümkündür.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Çatıların açınımını kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki binaların çatılarını gözlemleyin.



Farklılıklarını

göz

önünde

bulundurarak

görünen

yüzeylerin

gerçek

büyüklükleri olup olmadığını araştırın.

2. ÇATILARIN AÇINIMINI ÇİZME
2.1. Çatı Açınımları
2.1.1. Tanımı
Eğik yüzeyli olan çatıların gerçek büyüklüklerinin bulunması amacıyla çatıyı
oluşturan her farklı yüzeyin çizilerek tespit edilmesidir.

2.1.2. Önemi
Çatı yüzeyleri eğik yüzeylerdir. Bu nedenle inşaat teknolojisinde ve birçok iş alanında
çatı yüzeylerinin açınımları gereklidir. Bunların yüzeylerinin gerçek büyüklükleri ile
açınımlarının bulunması, gidecek malzeme miktarı ile yapılacak işçiliğin değerini
hesaplamak bakımından son derece önemlidir. Bunların matematiksel olarak hesaplanması
mümkün ise de bu yüzeylere yapılacak işlemlerin şekillerinin çizilmesi ve boyutlarının
ölçülendirilmesi açısından gerçek büyüklüklerini veren açınımlarının çizilmesi gereklidir.

2.1.3. Çeşitleri
Çatı yüzeylerinin açınımları tasarı geometri kuralları ile birden fazla yöntemle
bulunabilir.
Çatıların yüzeylerinin konum ve şekillerine göre açınım çeşitleri:




Döndürme metodu
Yardımcı iz düşüm düzlemi metodu
Yatırma metodu yöntemi
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2.2. Çatı Açınımları Çizim Uygulamaları
Yapıcılıkta eğik yüzey denilince akla hemen çatı yüzeyleri gelir. Aşağıdaki şekillerde
bununla ilgili örnekler verilmiştir(Şekil 2.1, 2.2, 2.3). Bu şekiller yardımcı iz düşüm metodu
ve döndürme metodu kullanılarak çizilmiştir.

Şekil 2.1: Yardımcı iz düşüm düzlemi metodu ile sundurma çatının gerçek büyüklüğünün
bulunması
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Şekil 2.2: Yardımcı iz düşüm düzlemi metodu ile beşik çatının gerçek büyüklüklerinin
bulunması
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Şekil 2.3: Yardımcı iz düşüm düzlemi metodu ile kırma çatının gerçek büyüklüklerinin
bulunması

2.2.1 Çatı Eğik Mahyasının Gerçek Boyunun Çizilerek Bulunması



Kâğıda uygun bir kırma çatının üstten görünüş resmi çizilir(Şekil 2.4).
Alttaki resimlerde görüleceği gibi koyu renk çizilen çizgiler (tepe mahyalar ve
saçaklar) bütün görünüşlerde tam boy (TB) olarak görülür. İstenirse ölçü
alınabilir. Ancak ince çizgilerle çizilen çizgiler (eğik mahyalar) hiçbir
görünüşte tam boy olarak görülmez. Ölçü alınarak işlem yapılamaz.
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Şekil 2.4: Döndürme metodu ile kırma çatının gerçek büyüklüklerinin bulunması aşamaları-1



A ve Z tepe noktalarından I-I ve II-II eksenleri çizilir.
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Şekil 2.5: Döndürme metodu ile kırma çatının gerçek büyüklüklerinin bulunması aşamaları-2



A ve Z tepe noktalarından çizilen I-I ve II-II eksenlerinin saçakları kesmiş
olduğu b ve y noktaları belirlenir. Bulunan b ve y noktalarından tepe mahya
istikâmetinde çatı eğiminde (Burada 1/3 olarak alınmıştır, çatı eğimleri ile ilgili
bilgi için gerekli modülleri inceleyiniz.) doğrular çizilerek c ve v noktaları
bulunur(Şekil 2.5).
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Şekil 2.6: Döndürme metodu ile kırma çatının gerçek büyüklüklerinin bulunması aşamaları-3



Pergel A ve Z noktaları merkez olmak üzere bulunan c ve v noktalarına
konularak eğik mahyayı kesecek kadar yaylar çizilir ve c ׳ve v ׳noktaları
bulunur(Şekil 2.6).
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Şekil 2.7: Döndürme metodu ile kırma çatının gerçek büyüklüklerinin bulunması aşamaları-4



c ׳ve v ׳noktaları ile çatı köşelerini birleştiren doğrular o eğik mahyanın tam
boyudur ve çizimlerde TB simgesi ile gösterilir(Şekil 2.7).

Yukarıdaki şekle göre iki farklı eğik mahya vardır. Bu sebeple iki farklı tam boy
bulunmuştur. Normal tekli kırma çatılarda bir tam boy bulunması yeterlidir. Yukarıdaki şekil
birleşik bir kırma çatıdır. Daha farklı şekillerde çatılar olduğu takdirde bu işlem her farklı
eğik mahya için tekrarlanmalıdır.
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Şekil 2.8: Döndürme metodu ile kırma çatının açınımlarının çizilmesi

2.2.2. Çatı Yüzeylerinin Açınımlarının Çizilmesi





Yüzey açınımları çizilecek çatının üst görünüşü çizilir(Şekil 2.8).
Çatının üst görünüşünde tepe ve köşe noktaları harflendirilir (A, B, C, D, E, F,
G, H, K, L) ve oluşan yüzeyler numaralandırılır(I, II, III, IV, V, VI).
B-H ve L-E mahyalarının gerçek boyları bir önceki konuda anlatıldığı gibi
çizilerek bulunur.
Çatı saçaklarından uygun uzaklıklarda kendilerine eşit ve paralel olarak doğru
parçaları hâlinde A’-B’, B’-C’, D’-E’, C’-D’, E’-F’, A’-F’ doğru parçaları
çizilir.
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Çatı üst görünüşündeki saçak uçlarından ve tepe noktalarından A’-B’, B’-C’,
D’-E’, C’-D’, E’-F’, A’-F’ doğru parçalarına (saçak çizgilerine) dikler çizilir.
I nu.lı yüzeyin açınımının çizilmesi

Pergel BO kadar (tam boy) açılır, B’ noktası merkez olmak üzere H tepe
noktasından A’- B’ saçak çizgisine doğru çizilen dikmenin uzantısı TB
açılan pergelin yayı ile kesiştirilir.

Aynı işlemin BO kadar açılan pergelin A’ noktası merkez olacak şekilde
tekrarlanması ile G’ noktası bulunmuş olur.

Önceden çizilen A’ ve B’ noktaları ile pergel yardımı ile bulduğumuz H’
ve G’ noktaları birleştirilerek A’ B’ G’ H’ noktaları birleştirilerek “I” nu.
lı yüzeyin gerçek büyüklüğü bulunmuş olur.
II, IV, “V” nu.lı yüzeyler için de BO ve ES kadar açılan pergelin yardımı ile
aynı işlemlerin benzerleri uygulanarak bu yüzeylerin gerçek büyüklükleri
bulunur.
“III” nu.lı çatı yüzeyinin açınımının çizilmesi

Pergel BO gerçek mahya boyu kadar açılır. H tepe noktasından gelen ve
C’-D’ saçak çizgisini kesen dikmenin uzantısı C’ merkez olacak şekilde
çizilecek bir yay ile kesiştirilerek H’ noktası elde edilir.

DK dere mahyası LE mahya boyuna eşit olduğundan pergel ES gerçek
mahya boyu kadar açılır. K uç noktasından gelen doğrultu D’-C’
istikametinde yeteri miktarda uzatılır ve D’ merkez olacak şekilde
çizilecek bir yay ile kesiştirilerek K’ noktası elde edilir.

Pergel “ES” gerçek mahya boyu kadar açılır D’ noktasından bir yay
çizilir.

C’-D’ saçak çizgisine paralel bir doğru çizilir. Çizilen yay ile paralel
doğrunun kesiştiği nokta olan G’ noktası işaretlenir.

G’ noktası ile K’ noktası birleştirilerek G-K düşük mahyasının gerçek
boyutu olan G’-K’ boyu bulunur.

C’, D’, K’, G’ ve H’ noktaları birleştirilerek III nu.lı yüzeyin gerçek
büyüklükteki açınımı çizilmiş olur.
VI nu.lı yüzeyin açınımının çizilmesi için III nu.lı yüzeyin açınımının
çiziminde bulunan G’-K’ boyu kullanılır(Şekil 2.8).
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Şekil 2.9: Döndürme metodu ile kırma çatının açınımlarının çizilmesi (gerçek büyüklüklerinin
bulunması)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen birleşik kırma çatı şeklini ölçekli olarak çizim kâğıdınıza çizerek çatı
yüzeylerinin açınımını döndürme metodu kullanarak bulunuz.

Döndürme metodu ile kırma çatının açınımlarının çizilmesi ile ilgili uygulama sorusu şekli
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İşlem Basamakları
Merkezi açınımları çizeceğiniz çizim
kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak çizim
masasına yapıştırınız.
Yüzey açınımları çizeceğiniz çatının üst
görünüşünü çiziniz.
Çatının üst görünüşünde tepe ve köşe
noktaları ile oluşan yüzeyleri
numaralandırınız.
Farklı uzunluklardaki her bir mahyanın tam
boylarını (TB) döndürme metodu ile
bulunuz.
Saçakları şekle paralel bir şekilde uygun
uzaklıklarda çizip üst görünüşteki TB
olarak görülen mahyaları taşıma çizgileri
ile taşıyınız.
Açınımını çizeceğiniz yüzeyi ilgilendiren
ve (TB) olarak bulduğunuz eğik mahya
uzunluklarını pergel kullanarak saçak köşe
noktalarından çizeceğiniz yaylar yardımı
ile taşıyınız.
Üst görünüşte uyguladığınız
numaralandırmayı karışmaması için üslü
ifadelerle (A’ gibi ) taşıdığınız doğrular
üzerinde de uygulayınız.
Her bir yüzeyin gerektiği kadar noktayı
taşıyarak bulduğunuz noktaları birleştirip o
yüzeye ait geçek büyüklüğü (GB) çiziniz.
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Öneriler
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Resmi çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak çizim
masasına yapıştırdınız mı?
2. Yüzey açınımları çizeceğiniz çatının üst görünüşünü çizdiniz mi?
3. Çatının üst görünüşünde tepe ve köşe noktaları ile oluşan yüzeyleri
numaralandırdınız mı?
4. Farklı uzunluklardaki her bir mahyanın tam boylarını (TB) döndürme
metodu ile buldunuz mu?
5. Saçakları şekle paralel bir şekilde uygun uzaklıklarda çizip üst
görünüşteki TB olarak görülen mahyaları taşıma çizgileri ile taşıdınız
mı?
6. Açınımını çizeceğiniz yüzeyi ilgilendiren ve TB olarak bulduğunuz
eğik mahya uzunluklarını pergel kullanarak saçak köşe noktalarından
çizeceğiniz yaylar yardımı ile taşıdınız mı?
7. Üst görünüşte uyguladığınız numaralandırmayı karışmaması için üslü
ifadelerle (A’ gibi ) taşıdığınız doğrular üzerinde de uyguladınız mı?
8. Her bir yüzeyin gerektiği kadar noktayı taşıyarak bulduğunuz noktaları
birleştirip o yüzeye ait geçek büyüklüğü (GB) çizdiniz mi?
9. Aynı şekil ve büyüklükteki benzer yüzeyler için ayrıca açınım
çizilmesine gerek olmadığını bildiniz mi?
10. Açındırılması gereken yüzey kalmadığına emin oldunuz mu?
11. Çizimi kontrol edip tamamladıktan sonra çizim paftanızın ve
kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb. temizliğini yaptınız
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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Çatı açınımları, eğik yüzeyli olan çatıların gerçek büyüklüklerinin bulunması
amacıyla çizilir.

2.

(…) Üzerinde yürünebilen teras çatıların gerçek büyüklüklerinin bulunabilmesi için de
kırma ve beşik çatılarda uygulanan yöntemler kullanılmalıdır.

3.

(…) Tam boy (TB) ile gerçek büyüklük (GB) aynı şeyi ifade eder. Sadece farklı
söyleniş tarzlarıdır.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Kesik piramidin açınımını kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Mısır Piramitleri’ni geometrik şekil olarak inceleyiniz.



Değişik yönlerden bunun görünüşlerini çiziniz.



Tabana paralel ve eğik bir şekilde kesildiğini düşünerek oluşan yeni geometrik
cismin şeklini ve açınımını çizmeye çalışınız.



Arkadaşlarınızın çizimleri ile karşılaştırınız.

3. KESİK PİRAMİDİN AÇINIMINI ÇİZME
3.1. Kesik Piramit ve Açınımı
3.1.1. Tanımı
Piramit, üçgen yüzeyler tek bir tepede birleşmek üzere n köşeli bir poligonal bir
tabana oturtulmuş n kenarlı polihedrondur. Piramitlerin şekilleri tabanlarına göre değişir.
Tabanı üçgen olan bir piramidin üç yüzeyi vardır, beşgen tabanlı piramidin beş yüzeyi
vardır.
Bu şekilde oluşmuş piramitlerden herhangi birinin doğrusal olarak kesilmesi sonucu
oluşan yeni geometrik cisme pratikte kesik piramit denir.

3.1.2. Önemi
Kesik piramitler daha çok maket çalışmalarında kullanıldığı gibi inşaat işlerinin
herhangi bir aşamasındaki imalatlarda (örneğin, eski tip mutfak davlumbazlarında) veya
tarihi eser restorasyonlarında kullanılabilir.
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3.1.3. Çeşitleri
Kesik piramitler, en çok tasarı geometride yüksekliği boyunca kesilerek elde edilen
yeni geometrik şekiller olarak kullanılır. Bunlar tabana paralel kesilmiş piramitler ile tabana
belli bir açıda kesilmiş piramitlerdir. Ancak bunlardan başka piramidin tabanını da kesecek
şekilde çizilen piramitler de vardır. Değişik tasarı geometri kitaplarından bunlarla ilgili bilgi
alınabilir(Şekil 3.1).

3.2. Kesik Piramit Açınımı Çizim Uygulamaları
3.2.1. Tabana Paralel Kesilmiş Dik Kare Tabanlı Piramidin Açınımının
Çizilmesi











Piramidin üst ve ön görünüşleri teknik resim kuralları kullanılarak çizilir.
Piramidin ayrıtlarından (kenarlarından) yanlardaki bir tanesi pergel yardımıyla
döndürülerek alın iz düşüm düzlemine paralel hâle getirilir.
Yatay konuma getirilmiş ayrıt alın iz düşüm düzlemine taşınır.
Piramidin alındaki görüntüsü de alt taban çizgisi ile kesiştirilir.
Kesişme noktası ile tepe noktası birleştirildiğinde elde edilen uzunluk piramidin
kesilmemiş hâlinin tam boyunu (TB–1) verir.
Aynı işlem kesilen kısımda da tekrarlanır ve kesilmiş kısmın tam boyu (TB–2.)
elde edilir.
Aynı merkezli TB–1 ve TB–2 uzunluklarındaki yaylar çizilir.
TB–1 yayı üzerinde piramidin alt taban kenar uzunlukları bir pergel yardımı ile
işaretlenir ve tepe noktası ile uygun kalınlıkta çizgilerle birleştirilir.
Piramit kesik olduğundan aynı doğrular üzerinde TB–2 yayı ile kesiştiği
noktalar işaretlenir ve birleştirilir.
Gerekirse alt ve üst tabanlar yatay iz düşümdeki gerçek büyüklükleri ile bu
açınıma eklenerek çizim tamamlanır(Şekil 3.2, 3.3, 3.4).

Şekil 3.1: Tabana paralel ve eğik kesilmiş iki farklı piramit perspektifi
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Şekil 3.2: Tabana paralel kesilmiş piramidin açınımı
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Şekil 3.3: Tabana eğik kesilmiş altıgen piramidin açınımı-a
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Şekil 3.4: Tabana eğik kesilmiş altıgen piramidin açınımı-b
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda şekli verilen 5 cm çapındaki çember içine çizilmiş, 8 cm yüksekliğinde
tabana paralel kesilmiş düzgün beşgen piramidin açınımını kurallara uygun olarak çiziniz.

Şekil 3.5: Tabana paralel kesilmiş beşgen piramidin açınımı ile ilgili uygulama sorusu şekli
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Merkezi açınımları çizeceğiniz çizim
kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak çizim
masasına yapıştırınız.
 Açınımını çizeceğiniz piramidin üst ve ön
görünüşlerini teknik resim kuralları ile
çiziniz.
 Piramidin ayrıtlarından (kenarlarından)
yanlardaki bir tanesini pergel yardımıyla
döndürülerek alın iz düşüm düzlemine
paralel hâle getiriniz.
 Yatay konuma getirilmiş ayrıtı alın iz
düşüm düzlemine taşıma çizgileri ile
taşıyınız.
 Taşıdığınız doğrultuyu tepe noktası ile
birleştirerek piramidin açınımı için gerekli
olan kesilmemiş hâlinin tam boyunu
(TB-1) bulunuz.
 Aynı işlemi kesilen kısımda da
tekrarlayarak kesilmiş kısmında tam
boyunu (TB-2) bulunuz.
 Aynı merkezli TB-1 ve TB-2
uzunluklarındaki yayları çiziniz.
 TB-1 yayı üzerinde piramidin alt taban
kenar uzunluklarını bir pergel yardımı ile
işaretleyip tepe noktası ile uygun kalınlıkta
çizgilerle birleştiriniz.
 Tepe noktasını birleştiren çizgilerin TB-2
yayı ile kesiştiği noktaları işaretleyip
birleştiriniz
 Alt ve üst tabanları yatay iz düşümdeki
gerçek büyüklükleri ile bu açınıma
ekleyiniz

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
 Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
 Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

Resmi çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak çizim
masasına yapıştırdınız mı?
2. Açınımını çizeceğiniz piramidin üst ve ön görünüşlerini teknik resim
kuralları ile çizdiniz mi?
3. Piramidin ayrıtlarından (kenarlarından) yanlardaki bir tanesini pergel
yardımıyla döndürülerek alın iz düşüm düzlemine paralel hâle
getirdiniz mi?
4. Yatay konuma getirilmiş ayrıtı alın iz düşüm düzlemine taşıma
çizgileri ile taşıdınız mı?
5. Taşıdığınız doğrultuyu tepe noktası ile birleştirerek piramidin
açınımı için gerekli olan kesilmemiş hâlinin tam boyunu
(TB-1.)
buldunuz mu?
6. Aynı işlemi kesilen kısımda da tekrarlayarak kesilmiş kısmında tam
boyunu (TB-2) buldunuz mu?
7. Aynı merkezli TB-1 ve TB-2 uzunluklarındaki yayları çizdiniz mi?
8. TB-1 yayı üzerinde piramidin alt taban kenar uzunluklarını bir pergel
yardımı ile işaretleyip tepe noktası ile uygun kalınlıkta çizgilerle
birleştirdiniz mi?
9. Tepe noktasını birleştiren çizgilerin TB-2 yayı ile kesiştiği noktaları
işaretleyip birleştirdiniz mi?
10. Alt ve üst tabanları yatay iz düşümdeki gerçek büyüklükleri ile bu
açınıma eklediniz mi?
11. Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra çizim
paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb.
temizliğini yaptınız mı?
1.

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Piramitlerin şekilleri tabanlarına göre değişir. Taban çokgeninin sayısına göre
yüzey sayısı vardır. Örneğin, tabanı üçgen olan bir piramidin üç yüzeyi vardır, beşgen
tabanlı piramidin beş yüzeyi vardır.

2.

(…) Kesik piramit açınımları, daha çok maket çalışmalarında kullanıldığı gibi inşaat
işlerinin herhangi bir aşamasındaki imalatlarda veya tarihi eser restorasyonlarında
kullanılabilir.

3.

(…) Piramitlerin bütün yan yüzleri birbirinin aynı olduğu için kesik piramit açınımı
çizimlerinde bir tek yüzeyin gösterilmesi yeterli olacaktır.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Dik kesik koninin açınımını kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde konik cisimler var olup olmadığını araştırınız.



Minarelerin tepelerini, kurşun kalemlerin uçlarını inceleyiniz.



Kâğıttan yapılan külah, şapka gibi nesnelerin açıldığında nasıl göründüğünü
arkadaşlarınızla tartışınız

4. DİK KESİK KONİNİN AÇINIMINI ÇİZME
4.1. Dik Kesik Koni
4.1.1. Tanımı
Koni, matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki bir
noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekle denir (Şekil 4.1).
Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen şekle, dik koni veya
dönel koni denir. Koniler, tabanlarına göre dairesel koni, eliptik koni gibi isimler alır.
Dairesel bir dik koninin taban merkezini tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu
koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye
birleştiren doğru parçasına koninin ana doğrusu veya apotemi adı verilir. Taban çevresinin
her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzey, koninin yanal
yüzeyi adını alır. Yanal yüzeyin alanı, taban çevresi ile apoteminin çarpımının yarısına
eşittir. Taban yarıçapının uzunluğu r, apotemi uzunluğu a ise yanal yüzey alanı= “π·r·a”
olur.

Şekil 4.1: Değişik görünüşlerdeki koni şekilleri
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Bir dönel koninin düzlemlerle ara kesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni,
tabana paralel bir düzlemle kesilirse düzlemle taban arasında kalan kısma ise kesik koni
denir(Şekil 4.2). Başka bir tanımla bir koninin taban düzlemine paralel olan ya da olmayan
bir düzlem tarafından kesildiğinde ortaya çıkan üç boyutlu şekle verilen ada kesik koni
denir.

4.1.2. Önemi
Koni yüzeyinin eksenine ve doğuranına paralel olmayan düzlemle ara kesitinin elips
olduğu eskiden beri bilinen bir konudur. Acaba bu elipsin odak noktaları nerede veya nasıl
bulunur? Bunun için 1922 senesinde Belçika matematikçisi DANDELEN tarafından sunulan
model, ara kesitin elips olduğunun şeffaf ispatını da beraberinde getirmiştir. Bu noktaların
düzlemle kesişen koni yüzeyinin sonlu ve sonsuz kısımlarına çizilmiş iç teğet kürelerin
düzleme temas ettikleri noktalar olduğu anlaşılmıştır. Geometrik problemlerin çözümü
sırasında yapılan iyi bir model-çizimin, işin yarısının halledilmesi anlamına geldiği
düşüncesi çok yaygındır.

4.1.3. Çeşitleri
Koniler temelde sivri uçlu ve kesik koni olmak üzere ikiye ayrılır. Kesik koni ile
silindir de elde edilebilir. Koni ve silindirde ana ögeler dairesel taban, tavan ve yüksekliktir.
Taban ve tavan boyutları ister yarıçap ister çap olarak verilebilir. Koni, özetle üç tür nesne
yaratılmasına olanak tanır. Önemli olan üst kapağın nasıl tanımlandığıdır. Üç tür koni için
üst kapak şöyle verilebilir(Şekil 4.2):




Sivri uçlu koni için tepe çapı/yarıçapını “0”,
Kesik koni için taban çapı/yarıçapından büyük veya küçük bir değer,
Silindir için ise taban çapı/yarıçapı ile eşit bir değer

Şekil 4.2: Farklı şekillerde kesilmiş konilerin perspektif olarak gösterilmesi
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4.2. Dik Kesik Koni Açınımı Çizim Uygulamaları
Koniler eksenli dönel cisimler olduklarından bunların yanal yüzeylerinde prizma ve
piramitlerde olduğu gibi ayrıtlar yoktur. Bu nedenle özellikle kesik koni açınımlarını
çizebilmek için koni taban çevresi üzerinde yeteri kadar nokta işaretlenir. Bu noktalar tepe
noktası ile birleştirilerek yardımcı elemanlar elde edilir. Şekil 4.5’te tabana 30° eğik kesilmiş
dik koninin açınımı görülmektedir.
Tüm konilerin açınımı TB görüntü veren elemanların yardımı ile çizilir.
Dik koninin açınımı için işlem sırası şu şekildedir:

Teknik resim kuralları ile koninin en az iki görünüşü (üst ve ön görünüş) epür
düzlemine çizilir.

Koninin bütün ayrıtları ön görünüşte tam boyda (TB) görülür.

Taban çapı D, yarıçapı r ve açınımın oluşturduğu yayın uzunluğu U olarak
kabul edildiğinde, açınım için çizilecek yay uzunluğu (U= π.D ) veya (U= 2.π.r
) formülü ile hesaplanarak çizilir.

Çizilen yayın uçlarından merkez noktası birleştirilir.

Gerekli görülürse taban şekli olan daire de çizilen şeklin uygun bir noktasına
yerleştirilerek çizim tamamlanır(Şekil 4.3).
Tabana paralel kesilmiş dik koninin açınımı için işlem sırası şu şekildedir:

Öncelikle teknik resim kuralları ile koninin en az iki görünüşü (üst ve ön
görünüş) epür düzlemine çizilir.

Koninin bütün ayrıtları ön görünüşte tam boyda (TB)görülür.

Kesilmemiş koni çiziminden farkı, kesilmiş kısımda meydana gelen dairede
bir yarıçap oluşmasıdır. Bu nedenle koninin taban yarıçapı r1, kesilen kısımdaki
dairenin yarıçapı da r2 olarak ifade edilir.

Taban yarıçapı r1, açınımın oluşturduğu yay uzunluğu U olarak kabul edilirse,
açınım için çizilecek yay uzunluğu (U= 2.π.r1 ) formülü ile hesaplanarak çizilir.

Ön görünüşte a2 olarak ölçülen yarıçap uzunluğu, taban istikametinden çizilen
yay üzerinde işaretlenerek üst kısma bir yay daha çizilir (veya bu yayın çizimi
için yarıçapı a2 uzunluğunda olan daire çapı dikkate alınıp büyük yay çizilen
merkezden de faydalanılarak bir yay daha çizilir).

Çizilen yayların uçlarından ortak merkez noktası birleştirilir.

Gerekli görülürse taban şekli ve kesilen kısmın şekli olan daireler de çizilen
şeklin uygun bir noktalarına yerleştirilir ve şekil tamamlanır(Şekil 4.4).

37

Şekil 4.3: Daire tabanlı kesilmemiş koninin açınımı
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Şekil 4.4: Daire tabanlı, tabana paralel kesilmiş koninin açınımı
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Tabana 30° eğik kesilmiş dik koninin açınımı için işlem sırası şu şekildedir:

Önce koninin kesilmemiş hâliyle üç görünüşü çizilir.

Ön görünüşte tabana belli bir mesafede (taban dairesini kesmeyecek şekilde)
30° lik bir açıda kesme ekseni tespit edilir.

Ön ve sol yan görüşte bu kesme ekseninin üstünde kalan kısımlar, uygun çizgi
çeşidi ve kalınlığında çizilir.

Üst görünüşte kesilen kısmın görüntüsü, ön görünüşteki kesme eksen çizgileri
taşınarak çizilir.

Çizim kolaylığı sağlaması bakımından koni tabanını oluşturan daire çevresi
belli sayıda (burada 12 olarak alınmıştır) eşit parçalara bölünür.

Bölünen kısımlar merkez ile birleştirilerek yaklaşık üçgenler elde edilmiş olur.
Aynı zamanda kesilen kısımda oluşan dairenin gerçek büyüklüklerini bulmak
için kullanılacak taşıma noktaları da bu şekilde ortaya çıkmış olur.

Taban çevresinde kullanılan numaralandırmayı içteki daire için de aynen
kullanmak gerekir.

Kesilmiş kısımda oluşan dairenin açınımı için gerekli olan gerçek
büyüklüğünü (GB) üst görünüşe yardımcı iz düşüm düzlemi metodu
kullanılarak bulunur.

Numaralandırma işlemini aynen kullanmak gerekir.

Dik ve kesilmemiş olan koninin bütün elemanları birbirine eşit boyda ve ön
görünüşte TBdur.

Koninin tepe noktası (O) merkez olmak üzere koninin kenar uzunluğu
yarıçapında bir yay çizilir.

Çizilen yay üzerinde koninin parçalara bölünmüş taban dairesinin (resimde 12
parçadır) bölümleri gerekirse hassas bir çizim için pergelle ölçüleri taşıyarak
(U= π x D ) bu çizilen yay üzerinde işaretlenir.

Her bölüm O merkezi ile birleştirilir.

Koni yanal yüzeyi üzerine elemanların çizilmesiyle yaklaşık üçgenlere
bölünmüş olur.

Bu üçgenlerin çizimi için gerekli tam boylar elde edildikten sonra yan yana
dizilirlerse henüz kesilmemiş kabul edilen koninin yanal yüzeyinin açınımını
verir.

Ön görünüşte tabana eğik kesilmiş kenara olan uzunluklar tabandan itibaren
(eğiklikleri de dikkate alınarak) açınımda sırasıyla işaretlenir.

1 nu.lı nokta hem başlangıçta hem de sonda bulunmalıdır. Bu sebeple çizilen
yay üzerine yapılan işaretlemeler de dikkatten kaçmamalıdır.

12 mesafe de dikkatle ölçülüp merkezle birleştirilen doğrular üzerinde
işaretlenmelidir.

Elde edilen kesişme noktaları eğri çizgi cetveli (pistole) ile birleştirilirse eğik
kesilmiş koninin yan çevre yüzünün açınımı çizilmiş olur.

Koninin taban yüzeyi (d) çaplı bir dairedir. Kesit yüzeyi ise bir ovaldir. Bu
ovalin çizimi teknik resim kuralları ile yapılmalıdır.

Kesilen kısımda meydana gelen oval şekil gerçek büyüklüğü ile mutlaka
çizimin uygun bir noktasına çizilmelidir. Eğer gerekli görülürse taban şekli olan
daire de çizilen yayın (U= π.D ) uygun noktalarına yerleştirilebilir(Şekil 4.5).
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Şekil 4.5: Daire tabanlı, tabana 30° eğik kesilmiş koninin açınımı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çizim kâğıdınızın uygun bir kısmına yarıçapı 3 cm, yüksekliği 8 cm olan dik bir koni
çizerek tabana 45° açıda bu koniyi orta yerinden kesiniz. Kesilmiş koninin açınımını teknik
resim kuralları ile çiziniz.

Daire tabanlı, tabana 45° eğik kesilmiş koninin açınımı ile ilgili uygulama sorusu şekli
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Dik kesik koninin açımını çizeceğiniz
çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak
çizim masasına yapıştırınız.
 Koninin kesilmemiş hâliyle üç görünüşünü
çiziniz.
 Ön görünüşte tabana belli bir mesafede
(taban dairesini kesmeyecek şekilde) 45°
lik bir açıda kesme ekseni tespit ediniz.
 Ön ve sol yan görüşte bu kesme ekseninin
üstünde kalan kısımları uygun çizgi çeşidi
ve kalınlığında çiziniz.
 Üst görünüşte kesilen kısmın görüntüsünü
ön görünüşteki kesme eksen çizgilerini
taşıyarak çiziniz.
 Çizim kolaylığı sağlaması bakımından koni
tabanını oluşturan daire çevresini belli
sayıda eşit parçalara bölüp
numaralandırınız.
 Bölünen kısımları merkez ile birleştirilerek
yaklaşık üçgenler elde ediniz.
 Taban çevresinde kullandığınız
numaralandırmayı içteki daire için de
aynen kullanınız.
 Kesilmiş kısımda oluşan dairenin açınımı
için gerekli gerçek büyüklüğü (GB) üst
görünüşe yardımcı iz düşüm düzlemi
metodu kullanılarak çiziniz.
 Koninin tepe noktası (O) merkez olmak
üzere koninin kenar uzunluğu yarıçapında
bir yay çizerek çizilen bu yay üzerinde
koninin parçalara bölünmüş taban
dairesinin bölümlerinin ölçülerini taşıyarak
bu çizilen yay üzerine işaretleyiniz.
 Her bir bölümü O merkezi ile birleştiriniz.
 Ön görünüşte tabana eğik kesilmiş kenara
olan uzunlukları açınımda tabandan
itibaren (eğiklikleri de dikkate alınarak)
sırasıyla işaretleyiniz.
 Başlangıç nu.lı noktanın hem başlangıçta
hem de sonda bulunmasına dikkat ediniz.
 Bütün mesafeleri dikkatle ölçüp merkezle
birleştirilen doğrular üzerinde işaretleyiniz.
 Elde ettiğiniz kesişme noktalarını eğri çizgi
cetveli ile birleştirerek eğik kesilmiş

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
 Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
 Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.
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koninin yan çevre yüzünün açınımını
çiziniz.
 Koninin kesit yüzeyini oluşturan ovalin
çizimini teknik resim kuralları ile yapınız.
 Kesilen kısımda meydana gelen oval şekli
gerçek büyüklüğü ile çizimin uygun bir
noktasına çiziniz.
 Alt tabanı yatay iz düşümdeki gerçek
büyüklüğü ile bu açınıma ekleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Dik kesik koninin açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
Koninin kesilmemiş hâliyle üç görünüşünü çizdiniz mi?
Ön görünüşte tabana belli bir mesafede (taban dairesini kesmeyecek
şekilde) 45°lik bir açıda kesme ekseni tespit ettiniz mi?
Ön ve sol yan görüşte bu kesme ekseninin üstünde kalan kısımları
uygun çizgi çeşidi ve kalınlığında çizdiniz mi?
Üst görünüşte kesilen kısmın görüntüsünü ön görünüşteki kesme eksen
çizgilerini taşıyarak çizdiniz mi?
Çizim kolaylığı sağlaması bakımından koni tabanını oluşturan daire
çevresini belli sayıda eşit parçalara bölüp numaralandırdınız mı?
Bölünen kısımları merkez ile birleştirilerek yaklaşık üçgenler elde
ettiniz mi?
Taban çevresinde kullandığınız numaralandırmayı içteki daire için de
aynen kullandınız mı?
Kesilmiş kısımda oluşan dairenin açınımı için gerekli gerçek
büyüklüğü (GB) üst görünüşe yardımcı iz düşüm düzlemi metodu
kullanılarak çizdiniz mi?
Dik ve kesilmemiş olan koninin bütün elemanları birbirine eşit boyda
ve ön görünüşte TB olduğunu biliyorsunuz değil mi?
Koninin tepe noktası O merkez olmak üzere koninin kenar uzunluğu
yarıçapında bir yay çizerek çizilen bu yay üzerinde koninin parçalara
bölünmüş taban dairesinin bölümlerinin ölçülerini taşıyarak bu çizilen
yay üzerine işaretlediniz mi?
Her bir bölümü O merkezi ile birleştirdiniz mi?
Koni yanal yüzeyi üzerine elemanların çizilmesiyle yaklaşık üçgenlere
bölmüş oldunuz mu?
Ön görünüşte tabana eğik kesilmiş kenara olan uzunlukları açınımda
tabandan itibaren (eğiklikleri de dikkate alınarak) sırasıyla
işaretlediniz mi?
Başlangıç nu.lı noktanın hem başlangıçta hem de sonda bulunmasına
dikkat ettiniz mi?
Bütün mesafeleri dikkatle ölçüp merkezle birleştirilen doğrular
üzerinde işaretlediniz mi?
Elde ettiğiniz kesişme noktalarını eğri çizgi cetveli ile birleştirerek
eğik kesilmiş koninin yan çevre yüzünün açınımını çizdiniz mi?
Koninin kesit yüzeyini oluşturan ovalin çizimini teknik resim kuralları
ile yaptınız mı?
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Evet Hayır

19. Kesilen kısımda meydana gelen oval şekli gerçek büyüklüğü ile
çizimin uygun bir noktasına çizdiniz mi?
20. Alt tabanı yatay iz düşümdeki gerçek büyüklüğü ile bu açınıma
eklediniz mi?
21. Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra çizim
paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb.
temizliğini yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Koni, matematikte, bir düzlem içindeki dairenin her noktasını, düzlem dışındaki
bir noktaya birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekle denir.

2.

(…) Koniler, eksenli dönel cisimler olduklarından bunların yanal yüzeylerinde prizma
ve piramitlerde olduğu gibi ayrıtlar yoktur. Bu nedenle koni açınımlarını çizebilmek
için koni taban çevresi üzerinde yeteri kadar nokta işaretlenmelidir.

3.

(…) Çizim kolaylığı sağlaması bakımından koni tabanını oluşturan daire çevresi belli
sayıda parçalara bölünürken ne kadar az parçaya ayrılırsa çizimi tamamlamak
açısından o kadar kolay olur.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Prizmanın paralel doğrulu açınımını kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Etrafınızdaki prizmatik şekillerin neler olduğunu araştırınız.



Bir kibrit kutusunu yırtmadan ve parçalamadan açıp inceleyiniz.



Arkadaşlarınızla konuyu tartışınız.

5. PRİZMANIN PARALEL DOĞRULU
AÇINIMINI ÇİZME
5.1. Prizma
5.1.1. Tanımı
Tabanları herhangi birçok gensel bölge olan, yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerden
meydana gelen cisimlere dik prizma denir. Prizmalar tabanlarına göre dikdörtgenler
prizması, kare dik prizma, üçgen dik prizma, yamuk dik prizma diye adlandırılır.
Özellikleri:

Tabanları eş ve paraleldir.

Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.

Her bir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir.

Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliktir.

5.1.2. Önemi
İnşaat teknolojileri alanında ve hemen hemen birçok meslek dalında yapılan imalatlar
çoğunlukla prizmatiktir. Bu sebeple prizmanın paralel doğrulu açınımını çizme konusu iyi
bir şekilde incelenmelidir. İnşaat elemanlarının yapılması, bunların maket çalışmalarında
yapılan inşaat imalatlarının malzeme ve işçilik analizlerinin projelendirilmesi prizmanın
paralel doğrulu açınımını önemli hâle getirir.

5.1.3. Çeşitleri
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5.1.3.1. Dikdörtgenler Prizması
Altı yüzü, on iki ayrıtı ve sekiz köşesi vardır. Karşılıklı yüzleri birbirine paralel ve
alanları eşittir. Karşılıklı ayrıtları, dörder dörder paralel ve uzunlukları eşittir. Ayrıtlara
prizmanın boyları denir. Bu boyutlar en boy ve yüksekliktir(Şekil 5.1).

5.1.3.2. Küp
Bütün ayrıtları eş olan dikdörtgenler prizmasına küp denir. Dikdörtgenler prizmasının
tüm özelliklerini taşır. Bütün yüzleri birbirine eş karesel bölgelerdir.

5.1.3.3. Üçgen Dik Prizma
Tabansal üçgensel bölge olan dik prizmaya, üçgen dik prizma denir. Tabanları
birbirine eş üçgensel bölgelerdir. Yan yüzleri birer dikdörtgensel bölgedir. Yanal ayrıtları eş
ve birbirine paraleldir. Yanal ayrıtlarının her biri prizmanın yüksekliği olur. Altı köşesi,
dokuz ayrıtı ve beş yüzü vardır.

5.1.3.4. Düzgün Altıgen Dik Prizma
Tabanları düz olan altıgensel prizmaya düzgün altıgen dik prizma denir. Tabanları
düzgün altıgensel bölgedir ve birbirine eşittir. Yan yüzleri birer dikdörtgensel bölgedir ve
birbirine eşittir. Yanal ayrıtları eş ve birbirine paraleldir.

Şekil 5.1: Farklı taban şekillerindeki prizmaların perspektif olarak gösterilmesi

5.2. Prizmanın Paralel Doğrulu Açınımı Çizim Uygulamaları
Prizmaların paralel doğrulu açınımlarında işlem sırası şu şekildedir:



Prizmanın ön ve üst görünüşü tasarı geometri ve teknik resim kuralları ile
çizilir.
Prizmanın taban çevresi, kendisini oluşturan çokgen kenar uzunlukları
mesafesinde açılarak yayma çizgisi olarak çizilir. Prizmanın çevresi gerekirse
matematiksel olarak hesaplanır (Dikdörtgen prizma için 2.a+2.b, kare için 4.a,
üçgen, beşgen ve daha fazla köşeli düzgün çokgenlerden oluşan prizmaların
çevresi ise çokgenin kenar sayısı ile bir kenar uzunluğunun çarpımı ile bulunur).
Gerekirse de çizilen şekil üzerinden ölçülerek alınır.
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Açınıma, en kısa olan ek yeri ayrıtından başlanması daha uygun olur.
Yayma çizgisi üzerindeki noktaları, aralarındaki uzaklıkları, üst görünüş ve ön
görünüşten taşıyarak işaretlenir.
Yanal ayrıt uzunlukları önden görünüşten taşımak suretiyle yayma çizgisi
üzerinde alınır.
Yanal ayrıtları yayma çizgisine dik olarak çizilir.
Elde edilen noktalar, doğru çizgilerle birleştirilerek açınım çizimi tamamlanır
(Şekil 5.2, 5.3).

50

Şekil 5.2: Dikdörtgen tabanlı dik prizmanın açınımı
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Şekil 5.3: Altıgen tabanlı dik prizmanın açınımı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çizim kâğıdınıza yarıçapı 4 cm olan çember içine düzgün sekizgen çiziniz. Bu
sekizgenin yüksekliği 8 cm’lik bir düzgün yüzeyli dik prizma hâlinde üst ve ön görünüşünü
çiziniz. Bu prizmanın paralel doğrulu açınımını çiziniz.










İşlem Basamakları
Dik prizmanın açımını çizeceğiniz çizim
kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak çizim
masasına yapıştırınız.
Öncelikle prizmanın ön ve üst görünüşünü
tasarı geometri ve teknik resim kuralları ile
çiziniz.
Prizmanın taban çevresini kendisini
oluşturan çokgen kenar uzunlukları
mesafesinde açarak yayma çizgisi olarak
çiziniz.
Yayma çizgisi üzerindeki noktaları,
aralarındaki uzaklıkları, üst görünüş ve ön
görünüşten taşıyarak işaretleyiniz.
Yanal ayrıt uzunlukları önden görünüşten
taşımak suretiyle yayma çizgisi üzerinde
alınız.
Yanal ayrıtları yayma çizgisine dik olarak
çiziniz.
Elde edilen noktaları, doğru çizgilerle
birleştiriniz.
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Öneriler
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
Dik prizmanın açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
Öncelikle prizmanın ön ve üst görünüşünü tasarı geometri ve teknik
resim kuralları ile çizdiniz mi?
Prizmanın taban çevresini kendisini oluşturan çokgen kenar
uzunlukları mesafesinde açarak yayma çizgisi olarak çizdiniz mi?
Açınıma, en kısa olan ek yeri ayrıtından başlanmasının daha uygun
olacağını öğrendiniz mi?
Yayma çizgisi üzerindeki noktaları, aralarındaki uzaklıkları, üst
görünüş ve ön görünüşten taşıyarak işaretlediniz mi?
Yanal ayrıt uzunlukları önden görünüşten taşımak suretiyle yayma
çizgisi üzerinde aldınız mı?
Yanal ayrıtları yayma çizgisine dik olarak çizdiniz mi?

Evet Hayır

8. Elde edilen noktaları, doğru çizgilerle birleştirdiniz mi?
9. Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra çizim
paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb.
temizliğini yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Kare prizma, dikdörtgen prizma, altıgen prizma gibi tabanları düzgün çokgensel
olan dik prizmalara düzgün dik prizma denir.

2.

(…) Prizmanın paralel doğrulu açınımı, İnşaat Teknolojileri alanında silindirin veya
koninin açınımından daha fazla öneme sahip değildir.

3.

(…) Prizmanın açınımı çizilirken taban çevresi uzunluğu, kendisini oluşturan çokgen
kenar uzunlukları mesafesinde açılarak yayma çizgisi olarak çizilir.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-6

Eğik prizmanın paralel açınımını kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA:
ARAŞTIRMA


Etrafınızdaki prizmatik şekiller neler olduğunu araştırınız.



Bir kibrit kutusunu yırtmadan ve parçalamadan açıp inceleyiniz.



Arkadaşlarınızla konuyu tartışınız.

6. EĞİK PRİZMANIN PARALEL AÇINIMINI
ÇİZME
6.1. Eğik Prizma
6.1.1. Tanımı
Bir prizmadaki taban ve tavan düzlemlerinin kenar düzlemi ile yaptığı açının
birbirinin bütünler açısı olması ve 90 dereceden farklı olması durumunda prizmaya eğik
prizma denir. Eğer açılar birbirinin bütünleri değilse bunlara hem eğik hem de kesik
prizma ya da sadece kesik prizma adı verilir.

Resim 6.1: Eğik prizma

Eğik prizmanın yanal ayrıtlarına dik olacak şekilde oluşan kesitine dik kesit denir.
Eğik kare prizmanın iki yan yüzeyi dikdörtgen, diğer iki yan yüzeyi ise paralelkenardır.
Yandaki şekilde eğik altıgen prizma perspektif olarak gösterilmektedir.
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6.1.2. Önemi
İnşaat teknolojileri alanında sık karşılaşılmamakla birlikte eğik durumda bulunan
betonarme elemanların (kolon, kiriş, çatı vb.) açınımları çizilirken kullanılır. Aynı zamanda
bu tip elemanların maket çalışmalarında önem arz eder. Diğer meslek guruplarında makine
ressamlığı ve metal teknolojilerinde de gerekli zamanlarda kullanılır.

6.1.3. Çeşitleri
Bilindiği üzere prizmalar kendilerini meydana getiren (taban ve üst yüzeylerini
oluşturan) çokgenlerden isimlerini alır. Bu prizmalar, eğik olması durumunda eğik üçgen
prizma, eğik beşgen prizma, eğik altıgen prizma vb. isimler alır.
Tabanı, bir kenarı a olan kareden oluşan prizma bir yöne doğru taban düzlemi ile a
açısı yapacak kadar eğilirse eğik kare prizma elde edilir.

6.2. Eğik Prizma Açınımı Çizim Uygulamaları
Eğik altıgen prizmanın paralel açınımını çizebilmek için şu işlem sırası takip
edilmelidir:











Eğik altıgen prizma için gerekli olan iki görünüş (üst ve ön görünüşler) çizilir.
Üst görünüşte taban yüzeyini oluşturan çokgene 1, 2, 3, … gibi, üst yüzeyi
oluşturan çokgene ise 1’, 2’, 3’, … gibi numaralar verilerek numaralandırılır.
Ön görünüşteki eğik kesilen yüzeyin kenarlarının gerçek büyüklüğünün
bulunabilmesi için ön görünüşteki eğik prizma eksenine dik olacak şekilde
yanal ayrıtları tam boyda veren görünüşte, tam boylara dik, prizmanın herhangi
uygun bir yerinden bir doğru çizerek bir kesit düzlemi oluşturulur.
Üst ve ön görünüşler kullanılarak döndürme metodu ile prizmanın kesit
görünüşü gerçek büyüklük (GB) olarak bulunur.
Açınım serme doğrusu (yayma çizgisi) prizmayı oluşturan çokgen kenar
uzunlukları kadar kâğıdın uygun bir yerine çizilir.
Bu doğru üzerine gerçek boyda olan dik kesit görünüşten yararlanılarak
şekildeki dik kesitteki 1’’, 2’’- 6’’, 3’’ – 5’’ ve 4’’ noktalarının yatay düzlem
katlama çizgisi ile olan mesafeleri işaretlenir.
Bu noktalardan alınan ölçülerle açınım serme doğrusuna dikler çıkarılır. Her bir
ayrıtın yayma çizgisinden olan altlı üstlü tam boylarını, ayrıtları tam boyda
veren görünüşten taşınarak noktalama yapılır.
Noktalanan bu yerler uygun bir şekilde doğru parçaları ile birleştirilir.
Eğik altıgen prizmanın gerçek büyüklükte olan üst ile alt yüzey, açınımın alt ve
üstlerinin uygun yerlerine çizilerek açınım tamamlanır(Şekil 6.1).
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Şekil 6.1: Eğik altıgen prizmanın paralel açınımı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen beşgen tabanlı eğik prizmanın paralel doğrulu açınımını çiziniz.

Eğik prizmanın açınımı ile ilgili uygulama sorusu şekli

59
















İşlem Basamakları
Eğik prizmanın açımını çizeceğiniz çizim
kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak çizim
masasına yapıştırınız.
Eğik beşgen prizma için gerekli olan iki
görünüşü (üst ve ön görünüşler) çiziniz.
Üst görünüşte taban yüzeyini oluşturan
çokgeni 1, 2, … gibi, üst yüzeyi oluşturan
çokgeni ise 1’, 2’, … gibi
numaralandırınız.
Eğik kesilen yüzeyin gerçek büyüklüğünün
bulunabilmesi için üst ve ön görünüşler
kullanarak “döndürme metodu” ile
prizmanın kesit görünüşünü gerçek
büyüklük (GB) olarak bulunuz.
Açınım serme doğrusunu (yayma çizgisi),
prizmayı oluşturan çokgen kenar
uzunlukları kadar çiziniz.
Bu doğru üzerine, gerçek boyda olan dik
kesit görünüşten yararlanarak şekildeki dik
kesitteki 1’’, 2’’- 5’’ve 3’’ – 4’’
noktalarının yatay düzlem katlama çizgisi
ile olan mesafelerini işaretleyiniz.
Bu noktalardan alınan ölçülerle açınım
serme doğrusuna dikler çıkınız.
Her bir ayrıtın yayma çizgisinden olan altlı
üstlü tam boylarını, ayrıtları tam boyda
veren görünüşten taşıyarak noktalama
yapınız.
Noktalanan bu yerleri uygun bir şekilde
doğru parçaları ile birleştiriniz.
Eğik beşgen prizmanın gerçek büyüklükte
olan üst ile alt yüzeyini, açınımın alt ve
üstlerinin uygun yerlerine çizerek açınımı
tamamlayınız.
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Öneriler
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Eğik prizmanın açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
2. Eğik beşgen prizma için gerekli olan iki görünüşü (üst ve ön
görünüşler) çizdiniz mi?
3. Üst görünüşte taban yüzeyini oluşturan çokgeni 1, 2, … gibi, üst
yüzeyi oluşturan çokgeni ise 1’, 2’, … gibi numaralandırdınız mı?
4. Eğik kesilen yüzeyin gerçek büyüklüğünün bulunabilmesi için üst ve
ön görünüşler kullanarak “döndürme metodu” ile prizmanın kesit
görünüşünü gerçek büyüklük (GB) olarak buldunuz mu?
5. Açınım serme doğrusunu (yayma çizgisi), prizmayı oluşturan çokgen
kenar uzunlukları kadar çizdiniz mi?
6. Bu doğru üzerine gerçek boyda olan dik kesit görünüşten yararlanarak
şekildeki dik kesitteki 1’’, 2’’- 5’’ve 3’’ – 4’’ noktalarının yatay
düzlem katlama çizgisi ile olan mesafelerini işaretlediniz mi?
7. Bu noktalardan alınan ölçülerle açınım serme doğrusuna dikler çıktınız
mı?
8. Her bir ayrıtın yayma çizgisinden olan altlı üstlü tam boylarını,
ayrıtları tam boyda veren görünüşten taşıyarak noktalama yaptınız mı?
9. Noktalanan bu yerleri uygun bir şekilde doğru parçaları ile
birleştirdiniz mi?
10. Eğik beşgen prizmanın gerçek büyüklükte olan üst ile alt yüzeyini,
açınımın alt ve üstlerinin uygun yerlerine çizerek açınımı
tamamladınız mı?
11. Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra çizim
paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb.
temizliğini yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Bir prizmadaki taban ve tavan düzlemlerinin kenar düzlemi ile yaptığı açının
birbirinin bütünler açısı olması ve 90 dereceden farklı olması durumunda prizmaya
eğik prizma denir.

2.

(…) Eğik prizmanın paralel açınımı çizimleri, inşaat teknolojileri alanında sıklıkla
karşılaşıldığı için iyi öğrenilmesi gereken bir konudur.

3.

(…) Eğik kesilen yüzeyin gerçek büyüklüğünün bulunabilmesi için, üst ve ön
görünüşler kullanılarak döndürme metodu ile prizmanın kesit görünüşünün gerçek
büyüklük (GB) bulunması 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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7
ÖĞRENME FAALİYETİ–7
AMAÇ
Dik dairesel silindirin açımını (paralel açınım) kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA:


İnşaat teknolojileri alanında kullanılan silindirik şekiller neler olabilir,
araştırınız.



Bu silindirik şekillerin açınımını bulmanın size ne gibi faydaları olabileceğini
sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

7. DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN PARALEL
AÇINIMINI ÇİZME
7.1. Dik Dairesel Silindirin Açınımı
7.1.1. Tanımı
Bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilir. İki çemberin, her iki
çemberin de yüzeyine dik gelen ve çemberleri çevresi boyunca kesen doğrular topluluğu
tarafından birleştirilmesi ile oluşan uç boyutlu geometrik cisme denir. Bu silindire dik
silindir veya dönel silindir denir. Alt ve üst tabanı dairedir. Dairesel kesitli bir kolon dik
silindire iyi bir örnektir.

Resim 7.1: Dik dairesel silindirin açınımı
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Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin
düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, daima bu doğruya paralel kalmak şartıyla
eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu
silindirik yüzeyle bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir.
Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan her birine ana doğru denir.
Bu tip geometrik cisimlerin yüzeylerinin açılması işlemine de dik dairesel silindirin
açınımı denir.

7.1.2. Önemi
Dik dairesel silindirin açınımı, inşaat teknolojilerinin birçok alanında önem arz eder.
Silindirik şekilli yapı elemanlarının imalat ve tasarımlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
Özellikle daire kesitli betonarme yapı elemanlarının yüzey işleri ve kaplamalarında bu
açınım bilinmelidir. Ayrıca tenekecilik işlerinde de silindirin açınımlarının çizilmesi gerekir.
Bunlardan başka maket çalışmalarında da sıklıkla kullanılır.

7.1.3. Çeşitleri
Silindire, taban eğrisine göre isim verilir. Eğri, daire ise dairevi silindir, elips ise
eliptik silindir denir. Silindirik yüzey için taban eğrisinin kapalı olması gerekmez. Parabolik
silindir, hiperbolik silindir, birer silindirik yüzeydir. Dairevi silindirin ana doğrusu tabana
dik değilse böyle silindire eğik silindir denir(Şekil 7.1).

7.2. Dik Dairesel Silindir Açınımı Çizim Uygulamaları






Düzgün dik silindirin yan yüzeylerinin açınımı, yüksekliği ve çevresi mesafeleri
ile ilgili bir dikdörtgen olur.
Yan yüzeyin açınımında, dairesel yüzeyi ve yan yüzleri parçalara ayırmak şart
değildir.
Üst veya alt dairenin çevresinin uzunluğu L=2.п.r formülü ile hesaplanır.
Bulunan uzunluk bir yayma çizgisi olarak çizilir.
Silindiri oluşturan kenar uzunluğu, h yüksekliğinde iki doğru yayma çizgisinin
her iki ucuna çizilir.
Bir kenarı h yüksekliğinde, diğer kenarı L=2.п.r formülü ile hesaplanan
uzunluktan oluşan dikdörtgenin alt ve üstünde uygun noktalara silindiri
oluşturan dairelerin yerleştirilmesiyle dik dairesel silindir açınımı çizimi
tamamlanmış olur.

Gerçek büyüklükteki alt ve üst yüzeyler açınıma ilave edilir. Şekil 7.2’de bir silindirin
açınımı görülmektedir.
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Şekil 7.1: Dik dairesel silindirin normal ve kesilmiş durumlarının farklı yönlerden görünüşleri

Şekil 7.2: Dik dairesel silindirin açınımı
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Şekil 7.3: Tabana eğik kesilmiş dik dairesel silindirin açınımı-a

Şekil 7.4: Tabana eğik kesilmiş dik dairesel silindirin açınımı-b

Şekil 7.3 ve 7.4’te eğik kesilmiş silindirin açınımı görülmektedir. Bu açınım,
aşağıdaki aşamalar takip edilerek çizilir:
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Eğik kesilmiş silindirin üç görünüşü çizilir.
Üst görünüşte dairenin çevresi 12 eşit parçaya bölünür ve harf veya numara ile
(1, 2, 3, …,12) belirlenir. Silindirin çevresinin bölünen 12 parçası ön görünüşe
de aynı numaralandırma ile taşıma çizgileriyle taşınır.
Silindirin kesildiği kabul edilen düzlemin üzerine taşınan çizgilerle bu
numaralandırma işaretlenir.
Ön görünüşteki eğik kesilen yüzeyin gerçek büyüklüğünün bulunması için tasarı
geometrideki “Yardımcı İz Düşüm Düzlemi” metodu kullanılarak ön
görünüşteki eğik yüzeye dik olacak şekilde kenarlardan dikler çizilir.
Üst görünüşteki mesafeler taşıma çizgileri yardımı taşınarak bu dikler ile
kesiştirilir.
Aynı noktalar işaretlenerek uygun bir eğri cetveli (pistole) ile birleştirilir.
Gerçek büyüklükteki yardımcı görünüş bulunur. Bu görünüş elips şeklindedir.
Açınım serme doğrusu, dairenin çevresinin uzunluğu L=2.п.r formülü ile
hesaplanarak bulunur. Bulunan uzunluk bir yayma çizgisi olarak çizilir.
Silindirin çevresinin bölünen 12 eşit parçası aynen buraya da işaretlenir. Bu
noktalardan açınım serme doğrusuna dikler çıkarılır.
Ön ve yan görünüşten bu noktalara ait gerçek yükseklikteki mesafeler taşıma
çizgileri ile taşınarak noktalama yapılır. Noktalanan bu yerler, uygun bir
kavisle birleştirilmek suretiyle kesilmiş olan kenar çizgisi bulunmuş olur.
Eğik kesilmiş silindirin gerçek büyüklüğü daha evvel çizilmiş üst yüzey ile alt
yüzey, açınımın alt ve üstlerinin uygun yerlerine çizilmesi ile çizim tamamlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çizim kâğıdınıza çizdiğiniz yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 8 cm olan bir silindirin
paralel açınımını çiziniz.












İşlem Basamakları
Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz
çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak
çizim masasına yapıştırınız.
Yanal yüzeyi yeteri sayıda elemanlara
bölerek işaretleyiniz.
Yayma çizgisini çizerek üzerine tabanı
böldüğünüz sayıda (12) noktaları “1, 2, 3,
…, 12” şeklinde taşıyınız..
Çizimin gerçek büyüklüğü yakalaması için
taban çevresini L=2.п.r formülü ile
hesaplayarak bulunuz.
Bulunan uzunluğu yayma çizgisinde
işaretleyerek bu uzunluğu 1, 2, 3, …, 12
şeklinde taşıdığımız eleman sayısına
bölünüz.
Yayma çizgisine dik elemanları çiziniz.
Boyları önden görünüşten taşıdınız.
Elemanların bitim noktalarını uygun bir
kavisle birleştiriniz.
Silindirin alt ve üst tabanı olan daireleri
açınımın uygun bir yerine yerleştirip
açınımı tamamlayınız.
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Öneriler
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
2. Yanal yüzeyi yeteri sayıda elemanlara bölerek işaretlediniz mi?
3. Yayma çizgisini çizerek üzerine tabanı böldüğünüz sayıda (12)
noktaları “1, 2, 3, …, 12” şeklinde taşıdınız mı?
4. Çizimin gerçek büyüklüğü yakalaması için taban çevresini “L=2.п.r”
formülü ile hesaplayarak buldunuz mu?
5. Bulunan uzunluğu yayma çizgisinde işaretleyerek bu uzunluğu “1, 2,
3, …, 12” şeklinde taşıdığımız eleman sayısına böldünüz mü?
6. Yayma çizgisine dik elemanları çizdiniz mi?
7. Boyları önden görünüşten taşıdınız mı?
8. Elemanların bitim noktalarını uygun bir kavisle birleştirdiniz mi?
9. Silindirin alt ve üst tabanı olan daireleri açınımın uygun bir yerine
yerleştirip açınımı tamamladınız mı?
10. Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra çizim
paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb.
temizliğini yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Prizmalarda olduğu gibi silindirlere de taban şekline göre isim verilir. Taban
daire ise dairesel silindir, elips ise eliptik silindir denir.

2.

(…) Düzgün dik silindirin yan yüzeylerinin açınımı yüksekliği ve çevresi mesafeleri
ile ilgili bir dikdörtgen olur.

3.

(…) Açınım için gerekli olan üst veya alt dairenin çevresinin uzunluğu, silindirlerin
yükseklikleri ile orantılı bir mesafedir.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8
ÖĞRENME FAALİYETİ–8
AMAÇ:
AMAÇ
Düzlemsel yüzeyli cisimlerin açımını kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA:
ARAŞTIRMA


Okulda, evde vb. yerlerde kullandığımız araç gereç ve eşyaların tamamen
düzgün geometrik şekillerden oluşup oluşmadığını inceleyiniz.



Günlük hayatımızda karşılaştığımız eşyalardan mutfak davlumbazı gibi düzgün
geometrik şekillerden oluşmayanları tespit ediniz.

8. DÜZLEMSEL YÜZEYLİ CİSİMLERİN
AÇINIMINI ÇİZME
8.1. Düzlemsel Yüzeyli Cisimler
8.1.1. Tanımı
Kenar yüzeyleri düzlemsel olan ancak prizma, koni veya diğer düzgün geometrik
cisimlere benzemeyen cisimlere verilen genel addır.

8.1.2. Önemi
İnşaat teknolojileri alanında veya diğer meslek guruplarında imalatı yapılacak, çizimi
gerçekleştirilecek bütün nesneler, düzgün geometrik şekillerde olmayabilir. Bu tip şekillerle
karşılaşıldığında aşağıda anlatılan ve şekli çizilen yöntemle açınımlar gerçekleştirilebilir.

8.1.3. Çeşitleri
Bu tip nesneler kesik bir piramit veya düzlemsel bir prizma değildir. Çünkü yanal
ayrıtlarının uzantısı bir noktada kesişmemektedir ve birbirlerine paralel de değildir. Bu
bakımdan merkezî açınım metodu veya paralel kenar metodu uygulanamamaktadır. Bu tür
açınımları yapmak için yanal yüzeyi meydana getiren dörtgenler gerçek büyüklükte olmak
üzere yan yana bitişik olarak çizilmelidir.
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Bu şekillerin aynı zamanda düzlemsel ve konik yüzeylerden meydana gelen birleşik
yapılı düzlemsel yüzeyli cisimler hâlinde olanları da vardır. Daha geniş bilgi için ileri
düzeyde hazırlanmış tasarı geometri kitapları incelenmelidir.

8.2. Düzlemsel Yüzeyli Cisimlerin Açınımı Çizim Uygulamaları
Şekil 8.2’de görüldüğü gibi dörtgenlerin kenarlarının bazıları verilen görünüşlerde tam
boydadır. Fakat bu dörtgenin AE ve DH kenarları ne önden ve ne de üstten görünüşte tam
boyda değildir. Ayrıca geometrik kurallardan bilindiğine göre bir dörtgeni bilinen dörtkenar
uzunluklarına göre çizmek mümkün değildir. Dörtkenar uzunluklarına ek olarak ya bir açısı
ya da bir köşegeninin uzunluğunun bilinmesi gereklidir. Çizimde kolaylık olması
bakımından açı yerine köşegen uzunluklarının kullanılması uygun olur.
Düzlemsel yüzeyli cisimlerin açınımı çiziminde işlem basamakları:

Verilen görünüşlerde tam boyları görülmeyen kenar ve köşegenlere ait tam
boylar diyagramı çizilir.

Diyagram incelenirse görüleceği gibi tam boylar döndürme metoduna göre
bulunmuştur.

AF köşegeni, F noktasından geçen ve yataya dik bir eksen etrafında
döndürülerek bir alın doğrusu konumuna getirilir.

HD ayrıtı H ucundan geçen ve yataya dik bir eksen etrafında, alın doğrusu
durumuna getirilir.

Bulunan tam boy görünüşlerinin karışmaması için çizimin uygun bir bölgesine
çizilmelidir.

En kısa ayrıttan başlanarak iç kısım dışa gelecek şekilde birinci dörtgene ait ilk
üçgen çizilir.

Verilen şekilde en kısa ayrıt CG’dir. Açınıma buradan başlanmalıdır.

Açılması gereken ilk yüzey CGFB dörtgenidir.

Önce CG ayrıtı, tam boylar diyagramından alınarak çizilir.

BC üstten görünüşten, BG köşegeni ise diyagramdan alınarak CGP üçgeni
sonrada bu üçgene ait BG köşegeni ile bitişik olan GFB üçgeni çizilir.

Üçgenlere bölünmüş diğer dörtgenler de uygun bir sıra ile çizilerek açınım
tamamlanmış olur(Şekil 8.1).
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Şekil 8.1: Düzlemsel yüzeyli bir cismin açınımı-a

Şekil 8.2: Düzlemsel yüzeyli bir cismin açınımı-b
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda alın iz düşüm düzlemi ve yatay iz düşüm düzlemindeki görünüşleri verilen
düzlemsel cismin paralel açınımını çiziniz.
Ölçüler şekil üzerinden ölçülerek alınabilir. Gerekirse ölçek dâhilinde büyütüp
küçültülebilir.

Şekil 8.3: Düzlemsel yüzeyli bir cismin açınımları ile ilgili uygulama sorusu şekli
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz
çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak
çizim masasına yapıştırınız.
 Yanal ayrıtları tam boyda veren yardımcı
görünüşü çiziniz.
 Yanal ayrıtları tam boyda veren görünüşte
tam boylara dik herhangi uygun bir yerde
bir doğru çiziniz.
 Bu çizgiye dik bakışla elde edilen ikinci
yardımcı görünüşte dik kesit gerçek
büyüklüğünü bulunuz.
 Açınımda dik kesitin köşeleri olan 1, 2, 3,
4 noktaları bir doğru çizgi boyunca dizerek
yayma çizgisini çiziniz.
 Açınıma hangi ayrıttan başlayacağınızı
tespit ederek dik kesitteki 1-2, 2-3, 3-4 ve
4-1 uzunlukları yayma çizgisine taşıyınız.
 Yayma çizgisi üzerindeki 1, 2, 3, 4
noktalarından dikler çıkarak her bir ayrıtın
yayma çizgisinden olan altlı, üstlü tam
boylarını tam boyda görülen görünüşten
taşıyınız.
 Diğer noktaları da aynen taşıyarak tespit
ediniz.
 Noktaları birleştirerek açınımınızı
tamamlayınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
 Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
 Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.

75

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
2. Yanal ayrıtları tam boyda veren yardımcı görünüşü çizdiniz mi?
3. Yanal ayrıtları tam boyda veren görünüşte tam boylara dik herhangi
uygun bir yerde bir doğru çizdiniz mi?
4. Bu çizgiye dik bakışla elde edilen ikinci yardımcı görünüşte dik kesit
gerçek büyüklüğünü buldunuz mu?
5. Açınımda dik kesitin köşeleri olan 1, 2, 3, 4 noktaları bir doğru çizgi
boyunca dizerek yayma çizgisini çizdiniz mi?
6. Açınıma hangi ayrıttan başlayacağınızı tespit ederek dik kesitteki 1-2,
2-3, 3-4 ve 4-1 uzunlukları yayma çizgisine taşıdınız mı?
7. Yayma çizgisi üzerindeki 1, 2, 3, 4 noktalarından dikler çıkarak her bir
ayrıtın yayma çizgisinden olan altlı, üstlü tam boylarını tam boyda
görülen görünüşten taşıdınız mı?
8. Diğer noktaları da aynen taşıyarak tespit ettiniz mi?
9. Noktaları birleştirerek açınımınızı tamamladınız mı?
10. Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra çizim
paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb.
temizliğini yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Kenar yüzeyleri düzlemsel olan ancak prizma, koni veya diğer düzgün geometrik
cisimlere benzemeyen cisimlere düzlemsel yüzeyli cisimler denilir.

2.

(…) İnşaat teknolojileri alanında veya diğer meslek guruplarında açınımı çizilecek
bütün nesneler düzgün geometrik şekillerde olmayabilir.

3.

(…) Düzlemsel yüzeyli cisimlerin yanal ayrıtlarının uzantısı bir noktada
kesişmemektedir ve birbirlerine paralel de değildir. Bu bakımdan açınımları çizilirken
merkezi açınım metodu veya paralel kenar metodu uygulanmalıdır.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–9
ÖĞRENME FAALİYETİ–9
AMAÇ:
AMAÇ
Küresel yüzleri dilimlere ayırarak açınımını kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA:
ARAŞTIRMA


Bir coğrafya atlasındaki yerküre şeklini inceleyiniz.



Enlem ve boylam kavramlarının ne demek olduğunu öğreniniz.



Düzlemsel haritaların bu küre şeklinden nasıl alınıp çizildiğini araştırınız.

9. KÜRESEL YÜZLERİ DİLİMLERE
AYIRARAK AÇINIMINI ÇİZME
9.1. Küresel Yüzler
9.1.1. Tanımı
Açınımı yapılacak cismin yüzeyleri düzlemsel değil de eğik koni ve benzeri şekillerde
ise cismin açınımı tam olarak yapılamaz. Küresel yüzeyler çift eğrili yüzeylerden olduğu için
hiç hatasız ayırmak mümkün değildir. Çünkü bunların yardımcı elemanları da birer doğru
değil dairesel çizgilerdir(Şekil 9.1).

Şekil 9.1: Küresel şekillerin farklı şekillerde gösterilmesi

9.1.2. Önemi
Küresel yüzey açınımları haritacılık dalında yeryüzü şekillerinin topoğrafik
haritalarının çizilmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel ürün tasarımlarında
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imalat öncesi projelendirme ve maliyet analizleri hazırlanırken başvurulması gereken
konulardandır.

9.1.3. Çeşitleri
Teorik olarak küre, elipsoid, hiperbolid, parabolid gibi cisimlerin açınımları
yapılamaz. Bu durumda yaklaşık açınım metotları kullanılır. Bu açınım çeşitleri şu
şekildedir:



Yüzeylerin dilimlere ayrılarak açındırılması
Yüzeylerin koni parçalarına (kuşaklara) ayrılarak açındırılması

9.2. Küresel Yüzleri Dilimlere Ayırarak Açınım Çizim Uygulamaları

Şekil 9.2: Kürenin dilimlere ayrılarak yaklaşık açınımı
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9.2.1. Dilimlere Ayrılarak Yaklaşık Açınım
Şekil 9.2’de kürenin dilimlere ayrılarak yaklaşık açınımı görülmektedir. Bu açınımı
çizebilmek için







Küre 12 eşit paralel ve 12 eşit meridyene bölünür.
Ön görünüşü kesen her bir paralel, şekilde görüldüğü gibi eşit a uzaklığındadır.
Üst görünüşteki 1, 5 ve 6 paralelleri ile meridyenlerin kestikleri noktalardaki
mesafeler b, c ve d olarak işaretlenmiştir.
Açınım merkezi olan eksen çizgisi çizilir. a mesafeleri kadar yukarı ve aşağı 15, 5-6 ve 6-7 yatay taşıma çizgileri çizilir. Açınım ekseni üzerinde 1-2, 2-3, 34… ve 4-1 mesafeleri b, c ve d genişliğinde çizilir.
Çizilen bu noktalar uygun yaylarla birleştirilerek küreye ait dilimlerden birisinin
açınımı elde edilmiş olur.
Diğer dilimler de bu dilimin simetrisi olarak çizilir.

9.2.2. Kuşaklara Ayırarak Yaklaşık Açınım
Şekil 9.3 ve 9.4’te koni parçalarına ayırarak açılandırılması metodu ile kürenin
yaklaşık açılımı görülmektedir. Küre yatay düzlemlerle kesildiği zaman meydana gelen her
bir yüzey, yaklaşık olarak bir kesik koni kabul edilir. Bu kesik konilerin açınımları çizilerek
kürenin yaklaşık açınımı çizilmiş olur.
Koniler yardımı ile kürenin açınımını çizebilmek için aşağıdaki aşamalar takip edilir.










Ön ve üst görünüş çizilir. Küre ön görünüşte yatay olarak 6, dikey olarak 12 eşit
parçalara bölünür.
Simetri olduğundan sadece kürenin üst yarısı ele alınır.
Şekildeki ön görünüşte, 1 ve 5 yatay dairelerinin cismi kestiği noktalardan, küre
eksenini kesecek şekilde doğru çizilir. Çizilen bu doğru en büyük koninin taban
yarıçapı olan R yarıçapını verir.
5 ve 6 yatay dairelerinin cismi kestiği noktalardan, küre eksenini kesecek
şekilde doğru çizilir. Çizilen bu doğru ikinci büyük koninin taban yarıçapı olan
R1 yarıçapını verir.
6 ve 7 yatay dairelerinin cismi kestiği noktalardan, küre eksenini kesecek
şekilde doğru çizilir. Çizilen bu doğru, en küçük koninin taban yarıçapı olan R2
yarıçapını verir.
Üst görünüş 12 eşit parçaya bölünüp b, c ve e genişlikleri bulunur. Açınım için
yatay ve düşey bir simetri ekseni çizilir. R yarıçapında en büyük koninin
açınımı çizilir. Koninin taban daire açınımı üzerine 1,2,3,4.. yani b aralıkları
işaretlenir. Genişlikleri ön görünüşteki 1-5 mesafesindedir.
Yatay aynı eksen üzerinde ikinci büyük koninin yarıçapı olan R1 çizilir. R için
yapılan işlemler R1 ve R2 için tekrarlanır. Böylece kürenin koniler yardımı ile
yaklaşık açınımı çizilir.
Bulunan açınım, simetrik olduğu için sadece kürenin üst yarısı için tarif
edilmiştir. Diğer yüz de aynen tekrarlanır.
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Şekil 9.3: Kürenin kuşaklara ayrılarak yaklaşık açınımının yapılaması
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Şekil 9.4: Kürenin kuşaklara ayrılarak yaklaşık açınımının yapılamasında gerekli yarıçapların
bulunması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çizim kâğıdınıza çapı 10 cm olan bir küre çizerek çizmiş olduğunuz bu küreyi
dilimlere ayırarak açınımını çiziniz.
(Sadece 6 dilim çizip kâğıdınızı orantılı kullanın.)














İşlem Basamakları
Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz
çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak
çizim masasına yapıştırınız.
Kürenin üst ve ön görünüşleri olan iki
daireyi, teknik resim kuralları ile
kâğıdınızın uygun bir yerine çiziniz.
Çizim kolaylığı ve açınımın düzgünlüğü
bakımından kürenin üst ve ön
görünüşlerini eşit büyüklükte 12 eşit
paralel ve 12 eşit meridyene bölerek
dilimlere ayırınız.
Üst görünüşteki paraleller ile
meridyenlerin kesiştikleri noktalardaki
mesafeleri tespit ederek işaretleyiniz.
Açınım merkezi olan eksen çizgisini, yatay
taşıma çizgileri ile ön görünüşte
bulduğunuz mesafeleri çiziniz.
Dilimin tam boyunu eşit aralıklarla
bölünüz.
Dilimin boyunu açınımı yapılan dilimin
boyuna uzanan simetrik ekseni olan XY
üzerinde 12 eşit parçaya bölünüz
Her bir bölüntünün yükseklik ölçülerini
önden görünüşten taşıyınız
Her bir dilim, birbirinin aynı olduğundan
bir dilimi alarak açındırma işlemine
başlayınız.
Çizilen bu noktaları uygun yaylarla
birleştirilerek küreye ait dilimlerden
birisinin açınımını elde ediniz.
Diğer dilimlerde de bu dilimin simetrisi
olarak çizip çiziminizi tamamlayınız.
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Öneriler
İş önlüğünüzü giyiniz.
Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
2. Kürenin üst ve ön görünüşleri olan iki daireyi, teknik resim kuralları
ile kâğıdınızın uygun bir yerine çizdiniz mi?
3. Çizim kolaylığı ve açınımın düzgünlüğü bakımından kürenin üst ve ön
görünüşlerini eşit büyüklükte 12 eşit paralel ve 12 eşit meridyene
bölerek dilimlere ayırdınız mı?
4. Üst görünüşteki paraleller ile meridyenlerin kesiştikleri noktalardaki
mesafeleri tespit ederek işaretlediniz mi?
5. Açınım merkezi olan eksen çizgisini, yatay taşıma çizgileri ile ön
görünüşte bulduğunuz mesafeleri çizdiniz mi?
6. Dilimin tam boyunu eşit aralıklarla böldünüz mü?
7. Dilimin boyunu açınımı yapılan dilimin boyuna uzanan simetrik
ekseni olan XY üzerinde 12 eşit parçaya böldünüz mü?
8. Her bir bölüntünün yükseklik ölçülerini önden görünüşten taşıdınız
mı?
9. Her bir dilim, birbirinin aynı olduğundan bir dilimi alarak açındırma
işlemine başladınız mı?
10. Çizilen bu noktaları uygun yaylarla birleştirilerek küreye ait
dilimlerden birisinin açınımını elde edebildiniz mi?
11. Diğer dilimlerde de bu dilimin simetrisi olarak çizip çiziminizi
tamamladınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(…) Küresel yüzeylerin açınımı, dönel cisimler olduğundan silindirik cisimlerin
açınımı ve koninin açınımları ile büyük benzerlik gösterir.

2.

(…) Açınımı yapılacak küresel yüzeyler, çift eğrili yüzeylerden olduğu için hiç hatasız
olarak çizimlerini yapmak mümkün değildir.

3.

(…) Küresel yüzey açınımları haritacılık dalında yeryüzü şekillerinin topoğrafik
haritalarının çizilmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel ürün
tasarımlarında imalat öncesi projelendirme ve maliyet analizleri hazırlanırken sıklıkla
kullanılır.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–10
ÖĞRENME FAALİYETİ–10
AMAÇ
Dik helisel yüzeylerin açınımını kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA:


Helis ve helisel yüzeyler hakkında sözlük ve ansiklopedilerden bilgi edininiz.



Kullandığınız tükenmez kalem yayları ile tam döner merdivenleri ( yangın
merdivenleri gibi) inceleyiniz.

10. DİK HELİSEL YÜZEYLERİN
AÇINIMINI ÇİZME
10.1. Dik Helisel Yüzeyler
10.1.1 Tanımı
Bir nokta belirli bir silindir üzerinde aynı zamanda hem eksenel hem de çevresel
olarak sabit ve düzgün bir hızla hareket ederse bir helis eğrisi meydana gelir. Bir dönüşte
noktanın ilerleme miktarına helisin hatvesi veya adımı denir.
Tek eğrili bir yüzey üzerinde bir nokta yerine bir doğru, her konumda eksenle aynı
açıda olacak ve eş merkezli iki helis eğrisi arasında kalacak şekilde hareket ettirildiğinde
helisel bir yüzey meydana gelir. Hareket eden doğru helisel yüzeyin elemanı ana doğrusu
(veya generatris), helis eğrisi ise doğrultmanı (veya diretris) isimlerini alır.
Basit olarak bir dik üçgen bir silindire sarıldığı takdirde hipotenüsü, bir helisi
meydana getirir. Eğer üçgenin dik kenarlarından biri silindirin çevresine eşit olursa diğer dik
kenarın uzunluğu helisin hatvesi olur.

10.1.2. Önemi
Helisel yüzey açınımları inşaat teknolojileri alanında çok sık olmasa da bazı hâllerde
kullanılmaktadır. Örneğin, bir tam döner merdiven iyi bir helis örneğidir. Bu tip inşaat
elemanlarının maket çalışmalarında kullanılabilir ancak makine teknolojilerinde özellikle
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yay imalatlarında ve diğer endüstriyel çalışmalarda sıklıkla helisel yüzey açınımları, tasarım
esnasında kullanılmaktadır.

10.1.3. Çeşitleri
Pratikte kullanılan helisel yüzeylerin meydana getirilmesi için kullanılan elemanlar
uzatıldıklarında helis eksenini keserler. Eleman, ekseni dik açıda keserse bu tip helisel
yüzeylere dik helisel yüzeyler, eğik olarak keserse eğik helisel yüzeyler denir.

10.2. Dik Helisel Yüzeyleri Dilimlere Ayırarak Açınımı Çizim
Uygulamaları
Yarıçapı r ve adımı h olan bir silindirik helis eğrisinin eksene dik ve eksene paralel
düzlemler üzerindeki iz düşümleri ve açınımları şu şekilde olur:
Ekseni yatay iz düşüm düzlemine yatay tutarsak, eğrinin yatay izdüşümü yüzeyin
yatay iz düşüm izi olan c ׳çemberi ile çakışır. Bu çemberi 12 eşit parçaya bölmek suretiyle
elde edilen 0, 1, 2, … , 12 noktaları eğrinin on iki noktasının yatay iz düşümleridir.
Bu noktaların alın iz düşümleri aynı ara çizgileri üzerindedir. Eğriyi çizen nokta,
çemberin 12’de biri kadar dönüp yatay izdüşümü B' noktasına gelince adımın 12’de biri
kadar eksene paralel olarak yol alacağından, helis eğrisinin açınımını bulmak kolay olacaktır.












Öncelikle helis eğrisinin dolandığı çember çizilir.
Çember eksenleri gösterilir.
Çember çevresi 12 eşit parçaya bölünür (Çemberin etrafını istenilen sayıda
bölme işlemi teknik resim kuralları ile veya bilgisayarla CAD programları ile
yapılır.).
Üstten görünüşünü çizdiğimiz çemberin ön görünüşü (helisin dolanacağı
silindirin ön görünüşünü) teknik resim kuralları ile çemberin üstüne çizilir ve
ekseni gösterilir.
Helisin bir tam boy dolanacağı adım da denilen l boyu, silindir üzerinde
işaretlenir.
Belirlenen adım uzunluğu çemberin etrafını böldüğümüz sayıda (Burada 12
olarak alınmıştır.) eksen üzerinde bölünür ve her bir bölüm sırasıyla
numaralandırılır (numaraların karışmaması için roma rakamları ile I, II, III,
IV… veya harflerle a, b, c… gibi numaralandırılması daha uygundur).
Silindirin yatay eksenine paralel olacak şekilde ince çizgilerle silindirin üzerine
numaralandırdığımız noktalardan yatay çizgiler çizilir.
Çember üzerindeki noktalar sırasıyla taşınarak silindir üzerindeki eş değeri ile
kesiştirilir. (1-I, 2-II, 3-III, 4-IV, …, 12-XII gibi) ve bir nokta ile tespit edilir.
Tespit edilen noktalar, bir eğri cetveli (pistole) ile uygun eğrilerle (CAD
programları ile çiziyorsanız Spiline komutu kullanmanız iyi olur.) birleştirilir.
6 nu.lı noktadan itibaren helis artık silindirin arkasına döneceğinden helis eğrisi
görünmeyen çizgi kabul edilir ve kesik çizgilerle gösterilmelidir.
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Çizilmek istenirse helis aynı kurallar çerçevesinde üste doğru taşıma
çizgilerinin kesiştirilmesi suretiyle devam ettirilebilir.
Açık epür görüntüsünde, sol yan görünüşü çizdiğimiz yere silindirin taban
hizasına helisin dolandığı silindirin taban yarıçapı dikkate alınarak ( l=2.Л.r )
helis boyu çizilir.
Çizdiğimiz doğru da 12 eşit parçaya bölünür ve “0”dan(sıfırdan) başlanılarak
numaralandırılır.
12 nu.lı noktadan helis adım boyu kadar uzunluğu dik olarak alınır. Bu uzunluk
ile “0” (sıfır) noktası birleştirildiğinde elde edilen doğru helis boyunu verir
(Şekil 10.1).

Şekil 10.1: Dik heliselin gösterilmesi ve açınımı
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Helisel yüzeyler çarpık yüzeylerdir. Çarpık yüzeylerde elemanlar (generatris) birer
doğru olup değişik iki konumda iken birbirini ne keserler ne de birbirine paralel olur. Helisel
yüzeyler de diğer çarpık yüzeyler gibi ancak yaklaşık olarak açındırılabilir.
Şekil 10.1’de görüldüğü gibi helisel yüzeyin ana doğrusu e, önden görünüşte tam
boydadır. Açınımda içi boşaltılmış bir daire diliminin eni olur. Açınımda, içteki daire yayı
uzunluğu iç helis eğrisinin uzunluğuna eşit olacaktır. Bu ise

l  ( d)2  ADIM2 olur. Dış daire yayı uzunluğu ise dış helis eğrisinin
uzunluğundadır. Bu uzunluk ise: L  ( D)2  ADIM2 formülü ile bulunur.
Yaklaşık açınımda iç daire ve dış daire yayları aynı (Ө) merkez açılıdırlar bu sebepten
açınımdaki iç daire çapı r, aşağıdaki yolla bulunur.



l
2. .r

x360 

L
x360 dir. Buradan
2. .R

l L
 orantısı yazılabilir.
r R
Açınımda R= r + e olacağından R yerine eşiti yazılır ve formül r ye göre çözülürse

l
L
eşitliğinden

r r e
r

l
xe formülü elde edilir.
L l

r=R–e
Özet olarak
Dış çap: D
İç Çap: d
Adım olarak kabul edilirse bir adımlık yani bir dönüş yapan dik helisel yüzeyin
açınımı şöyle yapılır:

L  ( D)2  ADIM2



Dış helis eğrisi boyu bulunur.
hesaplanarak bulunur.



İç helis eğrisi boyu bulunur. l  ( d) 2  ADIM2 formülü ile hesaplanarak
bulunur.



Açınımda görülen içteki yayın yarıçapı bulunur. r 

l
xe . Burada e, helisel
L l

yüzey üzerindeki eksene dik duran elemanın tam boyudur.
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formülü ile

l







cinsinden bulunur.
Şekil 10.2, 10.3, 10.4’te görüldüğü gibi açınım çizilir.

2. .r

x360 formülü ile açınımdaki daire dilimlerinin merkez açısı derece

Şekil 10.2: Dik helisel yüzeyin açınımı-a

Şekil 10.3: Dik helisel yüzeyin açınımı-b
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Şekil 10.4: Dik helisel yüzeyin açınımı-c
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çizim kâğıdınıza iç yarıçapı (küçük yarıçap) 2 cm, dış yarıçapı (büyük yarıçap) 6 cm
ve bir adım boyu 20 cm olan bir helisel yüzey çizerek çizmiş olduğunuz bu helisel yüzeyin
açınımını çiziniz.

Helisel yüzeyin açınımları ile ilgili uygulama sorusu şekli
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İşlem Basamakları

Öneriler

 Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz
çizim kâğıdını kuralına göre gönyeli olarak
çizim masasına yapıştırınız.
 Helis eğrisinin dolandığı çemberi eksenleri
ile çizerek çember çevresini 12 eşit parçaya
bölünüz.
 Helisin dolanacağı silindirin ön
görünüşünü, ön görünüşün üstüne çiziniz.
 Helisin bir tam boy dolanacağı “ADIM”da
denilen l boyu, silindir üzerinde
işaretleyiniz.
 Belirlenen adım uzunluğunu çemberin
etrafını böldüğünüz sayıda (12) bölüp
numaralandırınız.
 Çember üzerindeki noktaları sırasıyla
taşıyarak silindir üzerindeki eş değeri ile
kesiştirip (1-I, 2-II, 3-III, 4-IV, …, 12-XII
gibi) bir nokta ile tespit ediniz.
 Tespit edilen bu noktaları, bir eğri cetveli
(pistole) ile ve uygun eğrilerle birleştiriniz.
 Helisin görünmeyen kısmındaki çizgilerini
kesik çizgilerle gösteriniz.
 Açık epür görüntüsünde sol yan görünüşü
çizdiğiniz yere silindirin taban hizasına
helisin dolandığı silindirin taban yarıçapı
dikkate alınarak hesaplanan ( l=2.Л.r )
helis boyunu çiziniz.
 Çizdiğiniz bu doğruyu da 12 eşit parçaya
bölüp sıfırdan “0” başlayarak
numaralandırınız.
 12 nu.lı noktadan helis adım boyu kadar
uzunluğu dik olarak alıp bu uzunluk ile
sıfır “0” noktasını birleştirip açınımı
tamamlayınız.
 Helis eğrisinin dolandığı çemberi
eksenlerini ile çizerek çember çevresi 12
eşit parçaya bölünüz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim araç gereçlerini ve temizlik
malzemelerini hazırlayınız.
 Masanızın işe başlamadan önce temiz
olmasına dikkat ediniz.
 Kâğıdınızın üst tarafının paralel
cetveline göre aynı hizaya gelmesine
dikkat ediniz.
 Kâğıdınızı dört köşesinden bantlayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Evet Hayır

Dik dairesel silindirin açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
Helis eğrisinin dolandığı çemberi eksenleri ile çizerek çember
çevresini 12 eşit parçaya böldünüz mü?
Helisin dolanacağı silindirin ön görünüşünü, ön görünüşün üstüne
çizdiniz mi?
Helisin bir tam boy dolanacağı ADIM’da denilen l boyu, silindir
üzerinde işaretlediniz mi?
Belirlenen adım uzunluğunu çemberin etrafını böldüğünüz sayıda (12)
bölüp numaralandırdınız mı?
Çember üzerindeki noktaları sırasıyla taşıyarak silindir üzerindeki
eşdeğeri ile kesiştirip (1-I, 2-II, 3-III, 4-IV, …, 12-XII gibi) bir nokta
ile tespit ettiniz mi?
Tespit edilen bu noktaları, bir eğri cetveli (pistole) ile ve uygun
eğrilerle birleştirdiniz mi?
Helisin görünmeyen kısmındaki çizgilerini kesik çizgilerle gösterdiniz
mi?
Açık epür görüntüsünde sol yan görünüşü çizdiğiniz yere silindirin
taban hizasına helisin dolandığı silindirin taban yarıçapı dikkate
alınarak hesaplanan ( l=2.Л.r ) helis boyunu çizdiniz mi?
Çizdiğiniz bu doğruyu da 12 eşit parçaya bölüp sıfırdan “0”
başlayarak numaralandırdınız mı?
12 nu.lı noktadan helis adım boyu kadar uzunluğu dik olarak alıp bu
uzunluk ile sıfır “0” noktasını birleştirip açınımı tamamladınız mı?
Helis eğrisinin dolandığı çemberi eksenlerini ile çizerek çember
çevresi 12 eşit parçaya böldünüz mü?
Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra çizim
paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf vb.
temizliğini yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. (…) Bir dik üçgen bir silindire sarıldığı takdirde hipotenüsü bir helisi meydana getirir.
2. (…) Helisel yüzeylerin yaklaşık açınımında iç daire ve dış daire çapları, aynı formüllerle
hesaplanır.
3. (…) Helisin bir tam boy dolandığı “l” boyuna ADIM’ adı da verilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Maketi yapılmak istenen ongen tabanlı prizma hâlindeki kümbetin (kümbet, koni,
piramit biçiminde damı olan, yuvarlak veya köşeli yapı) ölçüleri aşağıda verilmiştir.
Açınımını kurallara uygun olarak yapınız.

Performans testi ile ilgili uygulama sorusu şekli

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Değerlendirme Ölçütleri
Kullanacağınız kâğıt, kalem, gönye vb. çizim araç gerecini çizimi
yapacağınız yere taşıyarak çizime hazır hâle getirdiniz mi?
Prizmanın açımını çizeceğiniz çizim kâğıdını kuralına göre
gönyeli olarak çizim masasına yapıştırdınız mı?
Prizmanın ön ve üst görünüşünü tasarı geometri ve teknik resim
kuralları ile çizdiniz mi?
Prizmanın taban çevresini, kendisini oluşturan çokgen kenar
uzunlukları mesafesinde açarak yayma çizgisi olarak çizdiniz mi?
Yayma çizgisi üzerindeki noktaları, aralarındaki uzaklıkları, üst
görünüş ve ön görünüşten taşıyarak işaretlediniz mi?
Yanal ayrıt uzunlukları önden görünüşten taşımak suretiyle yayma
çizgisi üzerinde aldınız mı?
Yanal ayrıtları yayma çizgisine dik olarak çizdiniz mi?
Elde edilen noktaları, doğru çizgilerle birleştirerek prizmatik
kısmın açınım çizimini tamamladınız mı?
Prizmatik kısmın çizimini tamamladıktan sonra piramidin üst ve
ön görünüşlerini teknik resim kurallarına göre çizdiniz mi?
Piramidin ayrıtlarından TB olan birisini kullanarak pergelle bir
yay çizip bu yay üzerinde piramidin alt taban kenar uzunluklarını
yine pergel yardımı ile işaretlediniz mi?
İşaretlenen noktaları yayın (veya çemberin) merkezi ile
birleştirdiniz mi?
Piramidin (aynı zamanda kümbetin) alt taban şekli olan düzgün
çokgeni açınımdaki herhangi bir ayrıtın altına yerleştirerek piramit
açınımını tamamladınız mı?
Ayrı ayrı çizdiğiniz ongen tabanlı prizma ile ongen tabanlı
piramidin açınımlarını kurallara uygun bir şekilde birleştirip
açınımları tamamladınız mı?
Çiziminizi kontrol edip tamamlandığına emin olduktan sonra
çizim paftanızın ve kullandığınız masa, kalem, cetvel, büro, sınıf
vb. temizliğini yaptınız mı?
Bütün bu çalışmalarınızı yaparken dikkatli ve titiz çalışarak
vaktinizi verimli kullanıp en az zamanda en iyi işi yapmaya gayret
gösterdiniz mi?

Evet

Hayır

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Yanlış

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
Yanlış

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-9’UN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3

ÖĞRENME FAALİYETİ-10’UN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru

1
2
3
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UYGULAMA SORULARI CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 1: Uygulama Sorusu–1’ in cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 2: Uygulama Sorusu–2’ in cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 3: Uygulama Sorusu–3’ ün cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 4: Uygulama Sorusu–4’ ün cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 5: Uygulama Sorusu–5’ in cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 6: Uygulama Sorusu–6’ nın cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-7’NİN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 7: Uygulama Sorusu–7’ nin cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-8’İN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 8: Uygulama Sorusu–8’ in cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-9’UN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 9: Uygulama Sorusu–9’ un cevabı
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ÖĞRENME FAALİYETİ-10’UN UYGULAMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Ek Şekil 10: Uygulama Sorusu–10’ un cevabı
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN UYGULAMA SORUSU CEVAP
ANAHTARI

Ek Şekil 11: Modül Değerlendirme Sorusunun cevabı
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