ile Nova Satranç Taşı Yapımı
1. http://www.tinkercad.com/ adresine giriyoruz.
2. Sağ üstteki “SIGN IN” yazısına tıklıyoruz.

3. Gelen pencerede;

Username: xxxxxx@xxxx.com
Password: xxxxxxxxx
Yazarak, alttaki mavi butonlu “Sign In” yazısına tıklıyoruz.
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4. Gelen sayfada soldaki kolonda bulunan “All designs” (1) butonuna tıklıyoruz ve daha
sonra “Create new design” (2) tıklıyoruz.

5. Önümüze çizim alanımız gelecek.
6. Sağdaki menüden “Geometric”e tıklıyoruz. Burada istediğimiz geometriler hazır olarak
bulunmakta.
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7. “Cylinder”i sürükleyip boş bir alana bırakıyoruz.
Daha sonra silindirin üstündeki beyaz noktaya tıklayarak aşağıya doğru indirip
yüksekliğini 3mm’ye düşürüyoruz.

8. Klavye’de W’ya basıyoruz ve silindirin üst yüzeyine tıklıyoruz. Böylelikle, silindirin
üst yüzeyine bir obje ekleyebiliriz.

9. Daha sonra “Cone” objesini alana sürüklüyoruz ve yüksekliğini 11mm yapıyoruz.
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10. İki objeyi mouse’un sol tuşu ile tarayıp sağ yukarıdaki “Adjust” (Hizalama) (1)’a
tıklayıp “Align” (Sıraya Koyma) (2)’a tıklıyoruz. Böylelikle objeler birleşiyorlar.
Bu özelliği her seferinde yapacağız.

11. Şimdi “Sphere” ekliyoruz ve yüksekliğini 5mm, çapını ise 18mm (Klavyedeki “Shift”e
basılı şekilde de yapabilirsiniz) yapıyoruz. 10’daki gibi Align yani sıraya koyuyoruz.

12. “Cone” ekliyoruz. Önce alt çapını 14mm yapıyoruz, daha sonra yüksekliğini 28mm
yapıyoruz. Daha sonra koniği 3mm yukarı taşıyoruz ve “Align” yapıyoruz.
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13. Bir tane “Cone” daha ekliyoruz. Önce alt çapını 12mm yapıyoruz, daha sonra
yüksekliğini 19mm yapıyoruz. Daha sonra koniği 6mm yukarı taşıyoruz ve 180 derece
döndürüyoruz. “Align” yaparak objeleri birleştiriyoruz.

14. Tüm objeleri 10’daki gibi “Align” yaparak hizaladıktan sonra klavyeden W’ya basarak
ters çevirdiğimiz koniğin düz yüzüne tıklıyoruz.

15. Daha sonra “Sphere” yani küre sürüklüyoruz ve boyutlarını klavyeden “Shift”e basarak
8mm x 8mm x 8mm yapıyoruz. Küçülttüğümüz küreyi 1mm aşağı kaydırıyoruz ve
hizalıyoruz.
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16. W’ya basarak ortadaki koniğin yüzeyine tıklıyoruz ve Letters bölümünden Nova’nın
N’sini sürüklüyoruz.

17. N’nin boyutlarını “Shift”e basılı tutarak; 5.06 mm x 4.84 mm olarak değiştiriyoruz ve
N harfini 1mm içeri ittiriyoruz.

18. Son olarak Nova Satranç Taşımızı kaydetmek için sol üstteki “Design” tuşuna basarak
“Download for 3D Printing” diyoruz. Gelen pencerede en soldaki “.STL” butonuna
basarak tasarımımızı istediğimiz yere kaydediyoruz.

19. Kaydettiğimiz “.STL” formatındaki dosyamızı ArtıBoyut 3D yazıcımıza atarak üretime
başlayabiliriz.

6

