
 

DOCUMENT PROPERTIES 

Detailing Options (Detay Seçenekleri) 
Aktif parça, montaj ve teknik çizim dokümanlarındaki detaylandırma özelliklerinin düzenlenmesini 

sağlar. 

 

 



Dimensioning Standart: Boyutlandırma standardını belirler.(ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI VE GOST). 

 

Dual dimensions display: Boyutları iki birimle çeşidiyle gösterir. İkinci boyutun yeri On Top 

(üst) yada On the right (sağ yan) seçenekleriyle belirlenir. 

 

Fixed size weld symbols: Seçili değilken kaynak sembolünün büyüklüğü ölçülendirme fontunun 

büyüklüğüyle orantılı olarak belirlenir. Ölçülendirme font büyüklüğü değiştirildiği taktirde kaynak 

sembolünün de boyutu değişir. İşaretli olduğunda aradaki bağıntıyı ortadan kaldırarak kaynak 

sembolünün sabitleşmesini sağlar. 

NOT: Bu özellik GOST boyutlandırma standardı için geçerli değildir. 

 

Display datums per 1982: Datum gösterimi için 1982 standardını kullanır. 

NOT:Bu özellik sadece ANSI boyutlandırma standardı için geçerlidir. 

 

Leading Zeroes: Ondalıklı sayılarda virgülden önceki sıfırlarla ilgili görünüm ayarını yaparsınız. 

- Standart: Ölçülendirme standartlarına bağlı kalarak, sıfırları gösterir. 

- Show: Ondalıklı sayılarda virgülden önceki sıfırları gösterir. 

- Remove: Sıfırlar görünmez. 

 

Trailing zeros: Ondalıklı sayılarda virgülden sonraki sıfırlarla ilgili görünüm ayarını yaparsınız. 

- Smart: Tam sayılar için ondalıklı olarak sıfırları göstermez, eğer tam sayı değil ise 

virgülden sonraki sıfırları gösterir. (4.00 yerine 4, 4.1 yerine 4.10 şeklinde gösterir.) 

- Show: Tools, Options, Document Properties, Units seçeneğinden belirlenmiş 

basamak 

sayısına göre virgülden sonraki tüm sıfırları gösterir. 

Remove: Ondalık kısmında yer alan tüm sıfırlar kaldırılır. 

NOTE: Toleranslar bu özellikten etkilenmez. 

Standart: ASME Y14.5M-1994 standardına göre sıfırları kırpar. 

 

Alternate section display: ANSI standardı kullanıldığı taktirde Alternate section display 

(Alternatif kesit gösterimi) kullanılabilir. Bu gösterimde kesit belirtme çizgisi gösterilmeyip sadece 

kesit başlangıç ve bitiş okları gösterilir. 

 

Centerline extension: Bir teknik çizim görünümü içindeyken kesit geometrisine bağlı olarak 

centerline (eksen çizgisi)’ın uzama boyunu belirler. Varsayılan değer standartlara göre 

düzenlenmiştir. Edit kutusundan girilmek suretiyle bu değer değiştirilebilir. Eksen çizgisi uzunluğu 

değiştirildiği zaman, yeni uzunluk kesit rebuild edildikten sonra kullanılabilir. 



 

Auto insert on view creation: Bir görünüş oluştururken otomatik olarak eklenecekler seçilir. 

- Center Marks: Merkez noktaları 

- Center Lines: Eksen çizgileri 

- Balloons: Balonlar 

- Dimensions marked for drawing: Ölçülendirmeler 

 

Bill of Materials (Malzeme Listesi): 

Automatic update of BOM: Malzeme listesini otomatik olarak günceller. 

 

Cosmetic Thread Display: Diş kaplaması görünümü 

High Quality: İşaretli olursa yüksek kalite gösterir. 

 

Extension Lines: Ölçülendirme çizgileri 

- Gap: Ölçülendirme çizgilerinin dikey çizgilerinin başlangıç noktalarının model ile 

arasındaki mesafe. 

- Beyond dimension line: Ölçülendirme çizgilerinin dikey çizgileri ile yatay çizgileri 

arasında kalan mesafe. 

 

Datum features: 

- Display type: Datum türünü belirler.  

- Next Label: Bir sonraki datum’a verilecek isim alfabetik sıraya göre burada yer alır. 

 

Surface finish symbols:  

- Display symbols per 2002: ISO standartları için yüzey işaretlerini 2002 standartlarına 

göre gösterir. 

 

Center marks: 

- Size: Teknik çizimlerde yay ve dairelerde kullanılan Center marks yani merkezleme 

işaretlerinin boyutunu belirler. 

- Extended lines: Uzatma çizgilerini gösterir. 

- Centerline font: Merkezleme çizgisi yazısını gösterir. 

 

Break lines (kırma çizgileri) 

- Gap: Uzun parçaların teknik resminin çıkarılmasında kullanılan kırma çizgileri arasındaki 

mesafeyi belirler. 

- Extension: Uzatma çizgilerinin değerini belirler. 



 

Dimensions (Ölçülendirmeler) 
 

Aktif parça, montaj yada teknik çizim dokümanlarındaki boyutlandırma özelliklerini düzenler. 

 

 

 

 

 

 



Add parentheses by default: Çizimlerdeki referans boyutlar parantez içinde gösterilir. 

 

Snap text to grid: Metnin hizalanmasında gridlerin de kullanılmasını sağlar. 

 

Center between extension lines: Ölçülendirme yazısını ölçülendirme çizgileri arasında ortalar. 

 

Include prefix inside basic tolerance box: ANSI standardında tolerans değerinin önüne gerçek 

ölçü değerini ekler. 

 

Automatically jog ordinates: Otomatik olarak sıralı ekler. 

 

Offset distances: Ölçülendirme çizgileri arasındaki mesafeyi belirler. 

 

Text alignment: Yatayda ve dikeyde ölçülendirme yazılarını hizalar. 

 

Arrows (Oklar) 

Style: Listedeki boyutlandırma oklarından birinin varsayılan olarak belirler. 

Outside, Inside yada Smart seçeneklerinden ölçülendirme oklarının boyutlandırma çizgilerine 

göre pozisyonu belirlenir. 

NOT: Boyutun yada ok başlarının ölçülendirme çizgileri arasına yerleştirilmesi mümkün 

değil ise boyutlandırma çizgileri dışına yerleştirilir. 

 

Display 2nd Outside Arrow (Radial): Radyal ölçülendirmede iki dış ok gösterimi 

yapılır. 

 

Arrows follow position of text (Radial): Oklar yazı pozisyonuna göre otomatik olarak 

yerleşir. Yazı ölçülendirilmiş yay/daire içine yerleştirildiği zaman radyal boyutlar da 

otomatik olarak yay/dairenin içine yerleştirilir. Aynı şekilde yazı dışarıya çıkarıldığında 

radyal boyutlar da dışarı çıkar. 

 

Break dimension extension/leader Lines: Kırık ölçülendirme çizgileri 

Gap: Aradaki mesafeyi belirler. 

Break around dimension arrows only: Ölçülendirme çizgileri çakışırsa, çakışma noktalarındaki 

üst üste binen yerleri kırar. 

 

Bent leader length: Kıvrık okların boyunu belirler. 

 



Notes (Notlar) 
 

 

 

Text alignment: Yazının nereye hizalanacağını belirler. 

 

Leader anchor: Okların hangi taraftan not ile birleştirileceğini belirler. Left(sol), Right(sağ) yada 

Closest(en yakın nokta) seçenekleri seçilebilir. 

 

Leader style: Ok tipini belirler. 



- Leader Justification  snapping: Okların yakalama noktalarını yakalamalarını sağlar. 

Border: Çerçeve 

- Style: Varsayılan olarak seçili değildir. Tür seçilir. None şıkkının seçilmesi halinde 

çerçeve görüntülemesi yapılmaz. 

- Size: Tür belirlendikten sonra aktif olur. Boyut belirlenir. Tight Fit yazıyı tam olarak 

dolduracak şekilde bir çerçeve yaratırken diğer seçeneklerde bir ile beş karakter 

büyüklüğünde çerçeve boyutu seçilebilir. 

 

Balloons (Balonlar) 
 

 

 

Single Balloon:  

- Style: Balonları türünü belirler. 

- Size: Balonların boyutunu belirler. 

 



Stacked balloons: Birbirine yapışık olan balonlar için geçerli ayarlardır. 

- Style: Balonları türünü belirler. 

- Size: Balonların boyutunu belirler. 

 

Balloon text: Balonun içindeki yazıyı belirler. 

- Upper: Balonun içindeki yazının türünü belirler. Adet, parça no yada başka bir özellik 

seçilir. 

- Lower: Eğer balon tipi Circular Split Line ise aktif olacak bir seçenektir. Balon içindeki 

ikinci özelliğin ne olacağını belirler. 

 

Use bent leaders: Notları kıvrık ok ile görüntüler. 

 

Leader length: Not yazısı ile ok doğrusu arasındaki mesafeyi belirler. 

 

Auto Balloon Layout: Otomatik balon özelliği ile montajlara eklenen balonların hangi düzende 

geleceğini belirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrows (Oklar) 
Okların boyut ve bağlantılarını kontrol eder. 

 

 

Size: Boyutlandırma oklarının yüksekliği, genişliği ve uzunluğu belirlenir. 

 

Section/View size: Kesit gösterge oklarının yüksekliği, genişliği ve uzunluğu belirlenir. 



Attachments: Okların bağlantılarında Edge/vertex seçeneği ile kenar ve köşe bağlantı 

noktasındaki, Face/surface seçeneği ile yüzey bağlantı noktalarındaki, Unattached seçeneğiyle 

de açıkta bulunan okun tipi belirlenir. 

 

Forshortened diameter: Çap ölçülerinin kırık ölçülerle gösterimindeki ok tipi belirlenir. 

 

Virtual Sharps (Keskin köşeler) 
Keskin köşe gösterimleri seçilen şıkta görülen şekildeki gibi olur. 

 

 



Annotations Display (Açıklama Görünümü) 
Açıklayıcı notların görüntülenme özelliklerini düzenler. 

 

 

Display filter: İşaretlenen şıkların yada Display all types seçeneğiyle tüm tiplerin kullanılabilir 

hale gelmesini sağlar. Seçili olmayan şıklar menüden uygulanabildiği halde grafik ekranda 

görülmez. 

 

Text Scale:Bu seçenekten annotationda kullanılan text ölçeği ayarlanır. 



 

Always display text at the same size: İşaretli olduğunda zoom mesafesine bakılmaksızın tüm 

Annotation (detaylandırma) ve boyutlar sabit büyüklükte görülür. 

NOT:Teknik çizimler için bu özellik geçerli değildir. Zoomlama orantılı olarak değişir. 

Display items only in the view in which they are created: İşaretli olduğu zaman oluşturulan 

detaylandırma sadece oluşturulduğu görünüşte (orientation) görülür. Parça çevrildiği yada 

görünüş şekli değiştirildiğinde detaylandırma görülmesi mümkün olmaz. 

 

Display annotations: Display filter menüsünde seçili bulunan şıkların grafik ekranda 

görüntülenmesini sağlar.Bu montajda sadece montaja ait olan detaylandırmaların değil montaj 

içindeki parça dokümanlarına ait olan detaylandırmaların da görüntülenmesini sağlar. 

 

Use assembly setting for all components: Montaj içinde parça dokümanlarındaki 

detaylandırma düzenlemeleri göz ardı edilerek tüm annotation gösterimleri montaj dokümanına 

göre ayarlanır. 

 

Hide dangling dimensions and annotations: İşaretli olduğunda; teknik resim dosyasında 

görünüşü oluşturulmuş ve ölçülendirilmiş bir parçanın herhangi bir unsuru yada bir montajın 

parçası silinirse, bu silinen unsur yada parçayla ilgili verilen ölçüler de silinir. Yada suppresslenirse 

geçici olarak ölçülendirmeleri gizler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annotions Fonts (Açıklama Yazı Tipleri) 
 

 

 

Listedeki açıklama yazı tiplerinden birinin üzerine tıklandığında Yazı tipinin belirlenebileceği bir 

pencere açılır. Buradan istenilen bir yazı tipi seçilebilir. 

 

 

 



 

Tables (Tablolar) 
 

Sadece teknik resim dökümanları için geçerli bir menüdür. 

 

 

 

Hole Table (Delik tablosu) 

Origin Indicator: Kullanılan standarda (detailing menüsündeki ayarlardan seçilen standart) yada 

sizin buradan belirlediğiniz standarda göre delik pozisyonunun gösterim şeklini belirler. 



 

Tag Angle/Offset from profile center: Her bir deliği tanımlamak için programın belirlediği 

etiketin delik merkezine göre yerini belirler. 

- Angle: Dikey bir çizgi ile deliğin merkezinden itibaren çizilen çizgi arasındaki açıyı belirler. 

- Offset: Etiketin delik profiline olan uzaklığını  belirler. 

 

Alpha/Numerical Control: Deliklerin otomatik olarak isimlendirilirken alfabetik yada nümerik 

olarak kontrol edilmesini sağlar. 

 

Scheme 

- Combine same tags: Çoğaltılarak oluşturulmuş, boyutları aynı ve A1, A2 gibi otomatik 

isimlendirilen deliklerin isimlerinin sadece A olarak görünmesini, tablo alındığında hepsi için bir 

hücre olmasını, ancak yerleri için ayrı ayrı hücre oluşturulmasını sağlar. 

- Combine same size: Aynı ölçülere sahip deliklerin hücrelerini birleştirir. 

 

Location Precision: Deliklerin X ve Y koordinatlarının değerlerinin, ondalık kısmında kaç hane 

olacağını ayarlar. 

Show hole centers: Deliklerin merkezlerini gösterir. 

Automatic update of hole table: Delik tablosunu otomatik olarak günceller. 

Revision Table (Revizyon tablosu) 

Symbol Shapes: Revizyon alındığında gösterilen simgeleri belirler. 

Alpha/Numerical Control: Revizyon etiketlerinin alfabetik yada nümerik olmasını sağlar. 

Revizyon tablosu oluşturulduktan sonra buradan değişiklik yapılırsa; 

- Start from where user left: Seçili olduğunda; değişiklikler eski etiketlere yansımaz. Yeni 

isimlendirme biçimine göre yeni etiketler oluşturulur. 

- Change all: Seçili olduğunda; eski etiketler değişir. Yeniler de kaldığı yerden devam eder. 

 

Bill of Materials Table (Malzeme Listesi Tablosu) 

 

Zero quantity: Bir montajın malzeme listesi alındığında, farklı konfigürasyonlarındaki parçalardan 

olmayanlar varsa bunların olmadığına dair (-) işareti yada “0” yada hiçbir şey yazmamasını sağlar. 

 

Missing component: Malzeme listesi oluşturulduktan sonra montaj içinden bir parça silinirse, 

malzeme listesinden parçanın ismi silinmemesini sağlar. 



- Keep the row for missing component: Silinen eleman için malzeme listesindeki satırı silmez 

korur. Silinmemiş gibi davranır. 

- Display with strikeout text: İşaretli olduğunda, silinen elemanlar için silindiklerine dair üzerini 

çizer. 

 

Don't add "QTY" next to configuration name: Konfigürasyon sütununda, başlıkta beliren adet 

yazısının görünmemesini sağlar. Ancak bu seçeneği malzeme listesi oluşturmadan işaretlemeniz 

gerekir. 

 

Don't copy QTY column name from template: Adet başlığına kullanıcının sizin tanımladığınız 

bir isimle kaydettiğiniz bir BOM template (malzeme listesi şablonu) varsa bu seçenek sizin 

belirttiğiniz ismi kullanmaz. 

 

Restrict top level only BOMs to one configuration: Montajların tek bir konfigürasyonu 

olduğunda geçerlidir. Alt montajların tek bir isim olarak göründüğü malzeme listesi alındıktan 

sonra malzeme listesinin konfigürasyonunu değiştirdiğinizde adet sütunundaki sayı aynı kalır. Tabi 

büyük montaja birden fazla konfigürasyon eklendiğinde bu seçenek geçersiz kalır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



View Labels (Etiket Görünümleri) 
 

Sadece teknik resim dokümanları için geçerli bir menüdür. 

 

 

 

 

Detail (Detay), Auxiliary (Yardımcı) ve Section (Kesit) Görünüş aldığınızda alt tarafında görünecek 

etiketin ayarlarını yaparsınız. 



Per standart işaretli olursa seçili olan standardın gerektirdiği biçimde program otomatik olarak 

bir etiket oluşturur. Seçenek işaretli olmazsa diğer seçenekler aktif olur. 

 

Grid and Snap (Bölünme ve Yakalama noktaları) 
 

Aktif sketch yada çizim üzerinde düzlemleri karelere bölerek sketch’e yeni bir görünüm kazandırır. 

Sketch üzerinde işlem yapmak bu şekilde daha kolay olabilir. Ancak programın kurulum 

ayarlarından seçili gelmez. Grid (bölünme) ve Snap (yakalama) özellikleri buradan ayarlanır. 

 

 



 

Display grid: Sketch Grid (bölünmüş sketch)’i açar yada kapar. 

 

Dash: Minör grid çizgileri kesikli çizgi ile gösterilir. 

 

Automatic scaling: Bölünmüş tane boyutlarının zoom esnasında otomatik olarak 

ayarlamasını yapar. 

 

Major grid spacing: Küçük tane çizgilerinin mesafesini belirler. 

 

Minor-lines per major: Küçük tane çizgileri arasında yakalama noktalarının sayısını belirler. 

 

Snap points per minor: Sketch üzerinde çizilen yada sürüklenen noktalar en yakın kesişen 

bölme çizgilerini yakalar Bu değer 1’ den büyük ise ara noktaları da yakalar). 

 

Go to System Snaps: Sistem Ayarlarındaki Snap seçeneklerine geçiş yapmayı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Units (Birimler) 
 

Aktif dökümanın doğrusal ve açısal ölçü birimlerini belirler. 

 

 

 

 

Linear units: Listeden Millimeters, Centimeters, Meters, Inches, Feet yada Feet and 

Inches birimleri seçilebilir. Inches veya Feet and Inches birimlerinin seçilmesi durumunda 



Decimal(ondalık) yada Fractions(kesir) seçeneklerinden biri seçilir. Custom seçeneği seçilirse 

tamamen kişisel ayarlar yapmak mümkündür. 

- Decimal şıkkı seçildiği taktirde Decimal places(basamak sayısı) bölümüne 0-8 arası bir 

değer girilmelidir.Bu değer virgülden sonraki basamak sayısını belirler. 

- Fractions şıkkı seçildiği taktirde Denominator değerinin belirlenmesi gerekir. (Ölçü bu 

Denominator değeriyle bölünerek kesir şekliyle görüntülenir). 

- Eğer Fractions ve Inches yada Feet and Inches şıkları beraber seçili ise Round to 

nearest fraction seçeneği işaretlenerek yuvarlatma yapılabilir. 

 

Angular units 

Açı birimleri için menüsünden Degrees(derece), Deg/Min, Deg/Min/Sec, yada 

Radians(radyan) birimleri seçilebilir. 

- Degrees yada Radians seçilmesi durumunda Decimal spaces seçeneğinden virgülden 

sonraki basamak sayısı belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colors (Renkler) 
Sadece parça ve teknik resim dökümanlarında aktif olan bir özelliktir. Teknik resim dökümanında 

bu menü görünmez. 

 

 

 

Aktif parça ve montaj dokümanlarında model, feature ve görünüş modlarının renk düzenlemesini 

Yapar 

 



Model\Feature Colors kutusu içinden seçilen feature ve görünüş modları Edit seçeneği 

tıklanarak açılan renk paletinden seçilir. Shaded(gölgeli) modunun renginin değiştirilmesi 

istenildiğinde aktif hale gelen Advanced butonundan Transparency (şeffaflık), Shininess 

(parlaklık), Diffusion (yayınım) gibi ilave özellikler ayarlanabilir. 

NOT:Montaj dokumanı üzerinde sadece Shading ve Hidden seçenekleri için renk ayarlaması 

yapılabilir. 

 

Reset All To SolidWorks Defaults butonundan orjinal renk düzenine dönülür. 

 

Apply same color to wireframe, HLR and shaded seçeneğinde bu üç görünüş modu için aynı 

renk kullanımı sağlanır. 

 

Ignore feature colors seçeneğinden belirlinmiş olan unsur renkleri göz ardı edilebilir. (Sadece 

parça dokümanlarında geçerlidir). 

 

Curvature butonundan Face Curvature işlemi uygulanan parçalarda eğim yarıçapına göre 

renklendirme yapılır. 

 

Go to System Colors: Sistem ayarlarındaki Renk Seçenekleri menüsüne geçiş yapmayı sağlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material Properties (Malzeme Seçenekleri) 

 

 

Density kutusundan parça malzemesinin yoğunluğu girilir. Yoğunluk değeri parça birimleri ne 

olursa olsun herhangi bir birim kullanılarak girilebilir. Örnek olarak parça birimleri gram ve 

milimetre iken yoğunluk birimi pound ve inches verilebilir. Yazılım birimi doküman birimlerine 

otomatik olarak çevirir. 

 

Area Hatch/Fill: (None) Hiç tarama olmamasını, (Solid) içi dolu katı görünümü almasını yada 

(hatch) tarama çizgileri ile taranmasını sağlayabilirsiniz. 



Pattern listesinden arzu edilen tarama tipi seçilir. 

 

Scale: Tarama çizgilerinin sıklığı değiştirilebilir. 

 

Angle: Tarama çizgilerinin eğim açısı değiştirilebilir. 

 

NOT:Yoğunluk değeri Tools\Mass Properties\Options altından da değiştirilebilir. 

 

Image Quality (Görüntü Kalitesi) 
Kullanıcı için konfigürasyonuna uygun olarak en verimli görüntü kalitesini seçme imkanı 

sağlar. 

 

 

 



Shaded and draft quality HLR/HLV resolution: Eğri yüzeylerin çözünürlüğünü ayarlar. Yüksek 

çözünürlükler sürekli ve akıcı eğriler oluştururken rebuild(yenileme) işlemlerini yavaşlatır. Fast 

HLR/HLG açık iken Shaded düzenlemesi Shaded , Hidden Lines Removed , Hidden In Gray 

ve Wireframe görüntülemelerini kontrol eder. 

Gösterge çubuğunun sürüklenmesiyle görüntü kalitesi derecesi ayarlanır. Soldan sağa çizim hızı 

azalırken görüntü kalitesi artar. 

 

Deviation: Yukarıda belirlenen görüntü kalitesinin nümerik değerini gösterir. İstenirse burada da 

görüntü kalitesi için bir değer girilebilir. 

 

Low (düşük kalite) ve High Quality (yüksek kalite) ayarlı çözünürlük dereceleridir. 

 

Optimize edge length (higher quality, but slower): Görüntü kalitesini en iyi hale getirir ancak 

bu da hareketi yavaşlatır. 

 

Apply to all referenced part documents: Montaj dosyası aktif durumda ise bu seçeneğin 

işaretlenmesiyle düzenlemeler montaj içindeki tüm parça dokümanlarına aktarılır. 

 

Save tessellation with part document: Parça dokümanlarının mesh (yüzeyin ufak üçgenlere 

bölünmesi) bilgisini saklar. 

 

Wireframe and high quality HLR/HLV resolution: Teknik çizimlerdeki model kenarlarının 

görüntü kalitesini belirler. Fast HLR/HLG kapalı iken, Wireframe düzenlemeleri Hidden Lines 

Removed , Hidden In Gray ve Wireframe görüntülemelerini kontrol eder. 

Gösterge çubuğunun sürüklenmesiyle görüntü kalitesi derecesi ayarlanır. Soldan sağa çizim hızı 

azalırken görüntü kalitesi artar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plane Display (Düzlem Görünümü) 
 

Bu bölümdeki ayarlar Tools/Options/Display bölümündeki Shaded Plane seçeneğinin açık 

olduğu varsayılarak anlatılmıştır. 

 

 

 

Front/Back face color: Düzlemlerin ön ve arka yüzeyleri farklı renklerde olabilir. Bu özellik 

nereden baktığınızı anlamanızı kolaylaştırır. 

 



Transparency: Shaded (katı görünümlü) düzlemlerin saydamlığını kontrol eder. 

 

Intersections – Düzlemlerin kesiştiği yerler kesikli çizgiler ile gösterilir. Line color ile bu 

çizgilerin renkleri ayarlanabilir. 

 

Sheet Metal (Sac Parçalar) 
 

 

 



Flat pattern colors: Saclarla ilgili renk ayarları yapılır. Listeden seçim yapıldıktan sonra sağ 

taraftan edit diyerek renk değiştirilebilir. 

 

Bend notes: 

- Display sheet metal bend notes: İşaretli olduğunda bükümler ile ilgili notlar  gösterilir. 

- Style: Bu notların nereye ekleneceğini belirler. 


