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Giriş 

 
 

Günümüzün hızlı teknolojik gelişimi sayesinde robot çalışmasının bir uzantısı da 3D baskıdır. Bu, 
robotların geliştirilmesi ve yaratılması için bir gereklilik olarak ortaya çıkmakta ve robotikte bulunan 
alanlara eklenecek yeni bir disiplin olarak şekillenmektedir. Robot tasarımı açısından kendi bileşenlerini 
inşa etme becerisi, öğrenciler arasında yaratıcılığı ve yenilikçi fikirleri teşvik etme açısından büyük ölçüde 
dengelenebilir. Bu nedenle, bu proje kapsamındaki destek materyallerinin bir tamamlayıcısı, robotik alana 
ilginç ve yaratıcı bir şekilde yaklaşma fikrini tamamlayacak bir araç olan 3D baskı için bir KIT desteği 
olacaktır.  

Bu 3D baskı desteği KIT'i, öğretmenlerin robotik yaklaşımının tamamında eğitimini desteklemek için 
araçlar kullanarak, robot bileşenlerini düşünen kişinin hayal gücüne ve yaratıcılığına göre inşa etmek, 3D 
tasarım için CAD programını tanıtmak ve böyle bir yaklaşım geliştirmek için gereken çerçeveye sahip olan 
bu ortaklık tarafından oluşturulan paketi tamamlamak için bir araçtır - Robotik Müfredatı ve  
Yaratım için gerekli faaliyetlerin yürütülmesine yönelik entelektüel destek -Robot yapımına ilişkin metodik 
kılavuz.  

3D baskı, üç temel avantajla devrim niteliğinde bir yaklaşım getiriyor: daha kısa teslim süresi, tasarım 
özgürlüğü ve daha düşük maliyetler. 3D baskının hızla gelişen bir teknoloji olduğunu ve kendine özgü bir 
dizi avantajı beraberinde getirdiğini anlamak çok önemlidir ve okul sistemi geleceğe hazırlıklı olmalı ve 
öğrencilerine değişikliklere çok hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri için tüm yetenekleri sunmalıdır. 
 
 
 
 

1. FreeCAD 
 

FreeCAD, 3D yazdırılabilir nesnelere güçlü bir şekilde odaklanan ücretsiz, açık kaynaklı bir parametrik 
3D modelleme uygulamasıdır. FreeCAD'i indirmek, kullanmak, dağıtmak ve değiştirmek ücretsizdir ve 
kaynak kodu açıktır ve izne açık LGPL lisansı altında yayınlanmaktadır. FreeCAD aynı zamanda çok 
platformludur (Windows, Mac OS ve Linux platformlarında tamamen aynı şekilde çalışır) ve açık 
kaynaklıdır. 

 
FreeCAD'in resmi web sitesi http://www.freecadweb.org adresinde bulunmaktadır.  
FreeCAD Hakkında:  
http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=About_FreeCAD  
Özellik listesi: http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Feature_list 
Ekran görüntüleri ve kullanıcı örnekleri: http://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=24 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. İndirin ve yükleyin 
 
FreeCAD resmi web sayfası https://www.freecadweb.org/downloads.php adresinden indirilebilir. 
 

 
 
Windows işletim sisteminde, FreeCAD varsayılan olarak yükleyiciyi çalıştıran kullanıcı için 
yüklenecektir.  

3. Arayüzün Keşfedilmesi 
 
FreeCAD'i başlatmak için aşağıdaki piktogramı arayın: 

 
FreeCAD'in arayüzü aşağıda gösterilmiştir: 



 
 

 
 
 
1. Başta 3D görünüm olmak üzere farklı sekmeli pencereler içerebilen ana görünüm alanı. 
2. Belgedeki geometrik nesneleri gösteren 3D görünüm. 
3. Ağaç görünümü (birleşik görünümün bir parçası), belgedeki nesnelerin hiyerarşisini ve yapım 
geçmişini gösterir; ayrıca etkin komutlar için görev paneli de görüntülenebilir. 
4. Seçilen nesnelerin özelliklerinin görüntülenmesini ve değiştirilmesini sağlayan özellik düzenleyici 
(birleşik görünümün bir parçası). 
5. Araç çubuklarının yerleştirildiği araç çubuğu alanı. 
6. Mesajların, uyarıların ve hataların gösterildiği rapor görünümü (veya çıktı penceresi). 
7. Programın temel işlemlerini içeren standart menü. 
8. Araç çubuklarının yerleştirildiği araç çubuğu alanı. 
 
FreeCAD'i ilk kez başlattığınızda, Başlangıç sayfasına yönlendireceksiniz. 0.19 sürümünün taslak 
görünümü:  
 



 
 
 
 
 

4. Çalışma Tabloları 
 

Çalışma panelleri, uzmanlık alanlarına göre gruplandırılmış araçlar (araç çubuğu düğmeleri, 
menüler ve diğer arayüz kontrolleri) grubudur. Farklı kişilerin birlikte çalıştığı bir atölye düşünün: Bir kişi 
metalle, diğeri ahşapla çalışmaktadır. Her birinin atölyesinde kendi işi için özel aletlerin bulunduğu ayrı 
bir masa bulunmaktadır. Ancak, hepsi aynı nesneler üzerinde çalışabilir. Aynı durum FreeCAD için de 
geçerlidir. FreeCAD arayüzünün en önemli kontrolü, bir çalışma panelinden diğerine geçmek için 
kullandığınız çalışma paneli seçicisidir. 

FreeCAD'de kullanmaya başlayacağınız çalışma paneli, yapmanız gereken işin türüne bağlıdır: 
Mekanik modeller veya daha genel olarak küçük ölçekli nesneler üzerinde çalışacaksanız, muhtemelen 
PartDesign Workbench'i denemek isteyeceksiniz. Eğer 2D çalışacaksanız, Draft Workbench'e veya 
kısıtlamalara ihtiyacınız varsa Sketcher Workbench'e geçmeniz uygun olacaktır. 

 



 
 

 
En çok kullanılan çalışma paneli, parça tasarımını içeren menü aşağıda sunulmuştur: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



5. 3D Görünümde Gezinme 
 
FreeCAD 3D uzayı bir öklidyen uzayıdır. Bir başlangıç noktası ve üç ekseni vardır: X, Y ve Z. 
Eksene  yukarıdan bakarsanız, genel olarak X ekseni sağa, Y ekseni arkaya ve Z ekseni yukarıya 
baktığı görülecektir. FreeCAD görünümünün sağ alt köşesinde, ekseni nereden görüntülediğinizi her 
zaman görebilirsiniz: 

 

FreeCAD 3D görünümünde fare ile gezinme yapılabilir.  
Pan  

 
 

Döndür  
 
 
 

 
Yakınlaştır  

 
 
 

 
 Seçiniz  

 
 

Bu alanda var olan her nesnenin noktası (x,y,z) koordinatlarıyla bulunabilmektedir. 



Örneğin, (2,3,1) koordinatlarına sahip bir nokta X ekseninde 2 birim, Y ekseninde 3 birim ve Z 
ekseninde 1 birim uzaklıkta yer alacaktır: 

 

6. Parça Tezgahı 
 
Parça Tezgahı ile oluşturulan nesneler nispeten daha basittir; daha karmaşık şekiller oluşturmak için 
birleştirme ve kesme gibi işlemler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu modelleme paradigması 
yapısal katı geometri (CSG) iş akışı olarak bilinmekte ve ilk CAD sistemlerinde kullanılan geleneksel 
metodolojiydi olarak kullanılmaktaydı. 
 
Basit malzemeler için Parça Tezgahı menüsü aşağıda sunulmuştur: 

 
Fonksiyonlar aşağıdaki gibidir 

 
 



İlkel işlemler için Parça Tezgahı menüsü aşağıda sunulmuştur 

 
 
İşlevler aşağıdaki gibidir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.1. Part Workbench kullanarak FreeCAD'de basit şekiller oluşturma 
FreeCAD'i başlatın ve çalışma tezgahı seçici menüsünde Parça'yı seçin  

 
 
Dosya menüsünü açın ve Yeni'yi seçin 
 
3D görünüm görüntülenecektir. 
 

 



 
Başlamak için basit bir nesne seçin 

 
 
Sistem nesneyi önceden tanımlanmış boyutlarla oluşturacaktır 

 
 
Boyutları değiştirmek için Combo View'den nesneyi seçin 

 
 
 

 Ve artık nesnenin boyutlarının değiştirilebileceği nesneye özel menü görüntülenebilir.  



 
 
Nesne özellikleri, her biri ayrı ayrı seçilerek değiştirilebilir.  
 
Başka bir nesne oluşturmak için, sadece istediğiniz şekli seçin. Bu seçim, 0,0,0 koordinatlarında (çizim 
koordinat sisteminin merkezinde) oluşturulacak ve önceden tanımlanmış boyutlara sahip olacaktır. 

 
 

Nesne Combo View menüsünden seçilebilecek ve Property menüsünden konumu 
değiştiririlerek  taşınabilecektir. Bunu yapmak için Yerleşim koordinatları satırına bulunan düğmeye 
tıklayın.  
 
 

 
 



 
 
 

Bu, Yerleştirme menüsünü açacaktır. Bu menüde nesneyi her bir eksen üzerinde çevirebilir ya da 
nesnenin merkezini belirli bir noktada değiştirebilirsiniz. Nesne ayrıca her bir eksen boyunca 
döndürülebilecektir.  
 
 

 
 
Nesneyi X ekseni boyunca 180 derece döndürerek aşağıdaki yerleşimi elde ederiz. 
 



 
 

 

Filmi izleyin - nesneler oluşturun 
Filmi izleyin - nesneleri konumlandırın 

 

6.2. Parça Tasarım Tezgahı kullanarak FreeCAD'de basit şekiller 
oluşturma 
FreeCAD'i başlatın ve çalışma tezgahı seçici menüsünde Parça Tasarımı'nı ve ardından Dosya 
bölümünden -Yeni'yi seçin. 
 

 
 

Aşağıdaki menü görüntülenecektir. 

 



 

 
 
Bir 3D parça tasarlamaya başlamak için öncelikle bir Eskizden başlamamız gerekecektir. Yeni bir eskiz 
başlatmak için aşağıdaki düğmeyi kullanacağız. 

 
 
Yeni bir taslak oluşturmanın ilk adımı bir çalışma düzlemi seçmektir.  Bu örnek için XY düzlemini seçtik 
 

 
 
Seçim bulanıklığı OK düğmesi ile düzeltilecektir. 
 

 
 
Onaydan sonra çalışma alanı 2D çalışma ortamını yansıtacak şekilde değiştirilecektir.  
 



 
 
Sketcher menüsü aşağıda sunulmuştur: 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bir plaka oluşturmak için Çizimde bir dikdörtgen oluştur düğmesini seçerek başlıyoruz ve dikdörtgenin 
karşılıklı iki köşesini seçiyoruz. 

 



 
Dikdörtgenin boyutlarını ayarlamak için menünün kısıtlamalar alanına erişmemiz gerekir.  

 
 

Dikey çizgiler için iki nokta arasındaki sabit dikey mesafeyi kullanacağız, yatay çizgiler için iki yatay 
nokta arasındaki sabit mesafeyi kullanacağız . 
 
İki yatay nokta arasındaki sabit mesafeyi seçtikten sonra, yatay bir çizginin iki uç noktasını seçmemiz 
gerekir. Çizginin yatay boyutunu ayarlayabileceğimiz bir menü görünecektir.  

 



 
 
Aşağıdaki taslağı elde ederiz 
 

 
 
Dikdörtgenin merkezini koordinat sisteminin merkezine ayarlamak için iki kısıtlama daha eklememiz 
gerekir. 



 
 

Koordinat sisteminin merkezini (nokta 1) ve karşı köşedeki bir noktayı seçeceğiz. Noktalar arasındaki 
yatay mesafeyi ayarlamak için bir menü görünecektir. Wi 50mm'lik bir mesafe ayarlayacaktır  
 

 
 

 
 

Bu ayarlarla dikdörtgenin merkezini yatay yönde koordinat sisteminin merkezine yerleştirdik. İşlemi 
dikey yönde tekrarlamamız gerekmektedir.  



 

 
 

Tüm ayarları bitirdiğimizde aşağıdaki çizimi elde ederiz 
 

 
 

Sketcher modundan çıkmak ve Parça Tasarımına geri dönmek için Görev ve KAPAT üzerine tıklayın. 



 
 
Sistem Parça Tasarımına geri dönecek ve aşağıdaki görünümü elde edilecektir. 
 

 
 

Artık 2D taslak hazır olduğuna göre, 3D bir parça yapmak için Seçili taslağı doldur seçeneğini 
kullanmamız gerekmektedir.   



 
 
Bu fonksiyonu seçtiğimizde, Free CAD varsayılan olarak taslağın 10 mm kalınlığında bir ekstrüzyonunu 
yapacaktır. Ped Uzunluğu parametresini değiştirerek bu kalınlığı ihtiyaçlarımıza göre değiştirebiliriz. . 

 
 
 Tamam'a  tıklayarak ayarı onaylacak ve 3D parçaya sahip olacağız.  
 

 

 

Filmi izleyin - PAD işlevini kullanarak bir parça oluşturun 

6.3. Mevcut bir parçanın değiştirilmesi 
Mevcut bir parçayı değiştirmemiz gerekiyorsa, bu da Parça Tasarımında mümkündür. 



 
 

Mevcut bir parçada bir delik açmamız gerekiyorsa, parçayı açarız ve Parça Tasarımında değiştirmemiz 
gereken nesnenin yüzünü seçeriz. Yeşil alan seçilen yüzdür.  
 

 
 

Nesnenin yüzü seçiliyken Sketch düğmesine tıklıyoruz.  

 
 
Sistem, eskiz için çalışma düzlemi olarak seçilen yüze sahip 2D görünüm modunu etkinleştirecektir. 



 
 
 

Bir sonraki adım daire seçeneğini seçmek ve krokinin üzerine daireyi yerleştirmektir. 
 

  
 
Dairenin çapını değiştirmemiz gerekiyorsa seçimleri kullanmamız gerekir. 
 

 
 
Sınırlandırmamız gereken daireyi seçtikten sonra menü görüntülenecek ve dairenin yarıçapı için 
istenilen değerde ayarlanabilecektir.  



 
 

Değeri ayarladıktan ve Tamam'a tıkladıktan sonra daire değiştirilecektir.  
 

 
 
Dairenin konumu da kısıtlamalar kullanılarak belirlenebilmektedir.  
 

 



 

 
 

 



 
 

Dairenin parça üzerindeki istenen konumunu ayarladığımızda KAPAT'a tıklıyoruz 
 

 
 

FreeCAD 3D görünüm moduna girecektir  
 

 
 



Oluşturduğumuz taslağa göre parçayı kesmek için taslağı seçmemiz gerekir. Seçildikten sonra eskiz 
yeşil olacaktır. 
 

 
 

Kesip çıkarmak için Seçilen eskizle bir cep oluştur işlevini kullanmamız gerekir 
 

 
Birleşik görünümde aşağıdaki menü görünecektir. 

 
 
Eğer parçamızın kalınlığından daha büyük bir uzunluk değeri seçersek (bu örnekte 5 mm) delik parçanın 
içinden geçecektir. Daha küçük herhangi bir uzunluk için, kesim malzemenin içinden geçmeyecektir.  



 
 

 

Filmi izleyin - Bir parçayı değiştirin 

 
Parça üzerine bir çıkıntı eklememiz gerekirse, Seçili çizimi tamponla seçeneğini kullanacağız 

 
 

Yüzeyi ve ardından 2D eskiz tasarımına girmek için Eskiz modunu seçiyoruz.  
 

 
 

Bir taslak oluşturmak için önceden tanımlanmış tasarım araçlarından birini kullanabiliriz 



 
 
 

Bu örnekte bir üçgen çizdik. 
 

 
 

Kısıtlamaları kullanarak, üçgenin kenarını eksenlerden birine paralel olacak şekilde ayarlayabiliriz. 

 



 
 

İki yatay nokta arasındaki mesafeyi kullanarak üçgenin boyutunu ayarlayabiliriz 
 

 
 

Görev sekmesinde KAPAT'a tıklayarak 2D taslak modundan çıkarız.  
 

 
 

Taslağı seçeriz ve Seçili taslağı doldur işlevini kullanırız. 



 
 

Köşeleri yuvarlamak için, FreeCAD'deki işlevleri kullanabiliriz 

  
 

Dolguyu bir kenar üzerinde kullanmak için bir kenar seçmeli ve fonksiyonu kullanmalıyız.  
 

  
 

Yarıçap ayarında filetonun yarıçapını değiştirebiliriz.  



 
 
Pah kırma fonksiyonunu kullanma adımları aynıdır. 

 
 
3D parçayı Dosya menüsünden Kaydet'i seçerek FreeCAD'in yerel formatı olarak kaydedebiliriz. 
Çizimi 3D baskı için dışa aktarmamız gerekiyorsa, *. step veya *.stl gibi bir değişim formatına ihtiyacımız 
vardır. Parçayı *.stl dosyası olarak dışa aktarmak için Combo View'dan nesneyi seçmemiz ve ardından 
Body'ye tıklamamız gerekir. Parça yeşil olacaktır.  
 

 
 



Parçayı seçtikten sonra, Dosya menüsünden Dışa Aktar işlevini kullanırız.   
 

 

Filmi izleyin - Bir parçayı değiştirin 
Kurs Dosyalarında bu bölümü şu ad altında bulabilirsiniz: part.FCStd 

7. Bazı Çalışmalar 

 
Çizgi izleyen bir robot için 2 mm inceliğinde bir taban plakası oluşturun. 
 

 

 

 

Çözüm - Videoyu izleyin 
Kurs Dosyalarında bu bölümü şu ad altında bulabilirsiniz: plate.FCStd 



Mobil bir robot için 10 mm yarıçaplı, 10 mm kalınlığında, kenarında R1 mm fileto bulunan ve her iki 
tarafında 3 mm kesik olan bir tekerlek oluşturun. 
 

 
 

Tekerlek deliği 2 mm'dir. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Çözüm - Videoyu izleyin 
Kurs Dosyalarında bu bölümü şu ad altında bulabilirsiniz: wheel.FCStd 

 
 



8. 3D Baskıya Giriş 
 

3D baskı, bitmiş ürünü katman katman üretmek için özenli ve zaman alıcı bir süreçtir. Aslında 3D 
baskı sürecinde gerçekleşen eylem, dijital bir ürünün katman katman malzeme eklenerek üç boyutlu 
fiziksel bir ürüne dönüştürülmesidir. Bu nedenle eklemeli üretim terimi kullanılmaktadır [1]. En temel 
haliyle 3D baskı, üç boyutlu bir nesne oluşturmak için malzemenin katman katman yerleştirildiği bir üretim 
sürecidir[2]. 

En yaygın olarak bilineni, erimiş filament üretimi (FFF) olarak da bilinen erimiş biriktirme 
modellemesidir (FDM). Bu yöntemde, akrilonitril bütadien stiren (ABS), polilaktik asit (PLA) veya başka 
bir termoplastikten oluşan bir filament eritilir ve ısıtılmış bir ekstrüzyon memesi aracılığıyla katmanlar 
halinde biriktirilir [2]. 
 

8.1. Kaynaşmış Biriktirme Modellemesi (FDM) 
 

FDM 3D yazıcılar, ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren), PLA (Polilaktik Asit) gibi termoplastik 
filamentleri ısıtılmış bir nozülden ekstrüde ederek, malzemeyi eriterek ve plastiği katman katman bir yapı 
platformuna uygulayarak çalışır. Parça tamamlanana kadar her katman teker teker yerleştirilir [3]. 
Malzeme ekstrüzyonu olarak da bilinen bu süreç, düşük teslim sürelerine sahiptir ve uygun maliyetlidir. 
Bununla birlikte, boyutsal doğruluğu düşüktür ve pürüzsüz bir yüzey genellikle işlem sonrası gerektirir. 
Çıktı ayrıca anizotropik, yani bir yönde daha zayıf olma eğiliminde olduğundan kritik uygulamalar için de 
uygun değildir. 
FDM yazıcının yapısı darbe [4] ile sunulmuştur. 

 
 



 

 
1 Kontrol ünitesi 
2 Bellek yuvası 
3 Baskı yüzeyi 
4 Kontrol Düğmesi 
5 Ekran  
6 Ekstrüder nozul tertibatı 
7 PLA makarası 



8 Ekstrüder Step motoru (PLA filamentini çalıştırır) 
9 Güç kaynağı 
10 Y ekseni step motor 
11 Y ekseni 
12 Z ekseni step motor 
13 Z ekseni 
14 X ekseni step motor 
15 X ekseni  

 
 

3D yazıcının ekstrüderi. 
3D yazıcı ekstrüderi, 3D yazıcının plastik filamentin taşınmasını ve işlenmesini sağlayan 

bileşenidir. 
Ekstrüder iki ana görevi yerine getirir. Birincisi PLA filamentinin hareketi, ikincisi ise filamentin 

eritilmesi ve eritilen malzemenin ekstrüzyonudur.  PLA telini hareket ettirme görevi için ekstrüder, teli 
ekstrüderin sıcak kısmına hareket ettiren bir dişli ve silindiri (2) tahrik eden bir step motora (1) sahiptir.  

 
Soğuk ucun filamente kuvvet uyguladığı, 3D yazıcının gerektirdiği şekilde ittiği ve çektiği yerde, 

sıcak uç malzemenin eritildiği ve ekstrüde edildiği yerdir. 
 



 
Ekstrüderin sıcak ucunda malzemeyi ısıtabilen bir ısıtıcı kartuş (1) ve sıcaklığı ölçen bir 

termistör (2), PLA filamentinin ısıtma elemanına ve nihayetinde nozüle (4) yönlendirildiği bir alüminyum 
radyatör bulunur. Bu düzeneğin soğutma için sürekli çalışan bir fana ihtiyacı vardır. 

Aşağıdaki şekilde komple bir ekstrüder kafası gösterilmektedir. 

 
3D yazıcı nozulu, yazıcınızın nihai çıktısı üzerinde etkili olan sıcak ucun ayrılmaz bir bileşenidir. 

Belki de sistemin en görünür parçasıdır. Filament, soğuk uçtan sıcak uca ve nozulla buluştuğu ısı 
kırılmasından geçer. Isıtıcı bloğa bu geçiş, filamentin sıvılaştığı yerdir. Buradan 3D yazıcı nozulundan 
nozul açıklığında biten bir konikliğe kanalize edilir. 3D yazıcı nozulları söz konusu olduğunda iki ana husus 
vardır: açıklığın çapı ve nozulun malzemesi [5]. 



 
 

8.2. 3D baskı adımları  
 

Herhangi bir 3D baskı sürecinin ilk adımı 3D modellemedir. Hassasiyeti en üst düzeye çıkarmak 
için tüm nesnelerin bir 3D modelleme yazılımında tasarlanması gerekir. Yazdırmak istediğimiz nesnenin 
3D modelini oluşturduktan sonra, bunu bir değişim 3D formatında kaydetmemiz gerekir. En çok kullanılan 
iki değiştirilebilir format *.stl ve *.stp'dir. 

stl 3D dosya formatı, 3D baskı için en popüler olanıdır. Özgün bir 3D dosya formatıdır. Bu dosya 
formatı yalnızca geometrik bilgileri depolar. .step formatı mühendislikte yaygındır ve aynı zamanda özgün 
bir 3D dosya formatıdır. Bu dosya formatı, topoloji ve geometrik toleranslar, malzeme türleri, dokular ve 
diğer karmaşık ürün verileri dahil olmak üzere tüm geometriyi depolayabilir. 

Bir model oluşturulduktan sonra, sıra onu "dilimlemeye" gelir. Dilimleme yazılımı bir modelin her 
katmanının taramasını alır ve yazıcıya o katmanı yeniden oluşturmak için nasıl hareket etmesi gerektiğini 
söyler. Dilimleyiciler ayrıca 3D yazıcılara bir modeli nerede "dolduracaklarını" da söyler. Bu dolgu, 3D 
yazdırılmış bir nesneye, nesneyi şekillendirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olan iç kafesler ve sütunlar 
verir[6]. 
 

8.3. Cura Slicer uygulaması 
 

Cura, 3D yazıcı şirketi Ultimaker tarafından geliştirilmiştir. Şirketin kökleri açık kaynak 
topluluklarına dayandığından, 3D dilimleyici yazılımı ücretsiz olarak piyasaya çıkmış ve o zamandan beri 
bu şekilde kullanılabilmektedir. Cura STL, 3MF ve OBJ dosya formatlarını desteklemekte ve gerektiğinde 
bunları onarmaktadır. Ayrıca bir takım yolu, baskı süresi ve malzeme kullanım tahminleri de 
gösterecektir[7]. 

Uygulamanın ücretsiz bir sürümü vardır ve https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura 
adresinden indirilebilir.  

Cura'nın ana ekranı aşağıdaki resimde görülebilir. 
 



 
İlk adım bir yazıcıyı yapılandırmaktır. Kullanılan yazıcı Ultimaker tarafından üretilmemişse, yazıcı 

manuel yapılandırma kullanılarak eklenebilir.  

 
Ağ dışı yazıcı ekle öğesini seçin 

 
Ve menüden ÖZEL seçeneğini seçin 

 
Özel öğesini seçtikten sonra yazıcının adını ekleyin. 

 



 
Karşınıza çıkacak menüde iki sekme vardır. Makine ayarı sekmesinde çalışma alanının 

boyutlarını ayarlamamız gerekmektedir. 
 

 
 

İkinci sekmede uygun ekstrüder verilerini ayarlamamız gerekmektedir (nozul boyutu ve malzeme 
çapı) 

 



Ayarları bitirip İleri'ye tıkladığımızda yeni bir yazıcı eklenecektir. 

 

 

Videoyu izleyin 

 
Yazıcı eklendikten sonra, yazdırmak istediğimiz parçanın modelini içe aktarmamız 

gerekmektedir.  

                           
Dosya desteklenen formatlardan birinde olmalıdır (STL, 3MF ve OBJ) 
Dosya yüklendikten sonra uygulama nesneyi otomatik olarak sanal baskı kalıbına 

yerleştirecektir.  
 

 
 

 

Videoyu izleyin 

 



Artık nesne içe aktarıldığına göre, baskı için ayarları yapabiliriz.  
Cura varsayılan olarak en çok kullanılan özelliklerin ve en yaygın değerlerin ayarlandığı bir 

menüye sahiptir. 

 
 
Ayarlara erişmemiz gerekiyorsa ÖZEL üzerine tıklayabiliriz. Bu, mevcut tüm ayarları açacaktır.  
 

 
 
 



 Katman Yüksekliği baskı katmanının yüksekliğini veya kalınlığını kontrol eder. Rakam ne kadar düşük olursa 
gerçeklik o kadar iyi olur ancak baskı süresi artar. 

 İlk Katman Yüksekliği basitçe baskınızın ilk katmanının yüksekliğidir. Katman Yüksekliğinin 1,5 x olması 
önerilir.  

 Çizgi Genişliği, 3D yazıcının bıraktığı katman çizgilerinin yatay genişliğidir. Yazıcınızın optimum Çizgi Genişliği, 
nozül çapınıza bağlıdır. 

 Duvar Çizgisi baskı için duvarların çizgi genişliğini belirler. Standart Cura profilinde varsayılan değer 0,4 mm'dir 
Dış Duvar Genişliğinin biraz azaltılması daha kaliteli bir baskıya neden olabilir ve duvarın gücünü artırabilir. 
Bunun nedeni, nozül açıklığı ve bitişik iç duvarın üst üste binerek dış duvarın iç duvarlara daha iyi 
kaynaşmasına neden olmasıdır[8]. 

 Üst/Alt Çizgi genişliği, baskının üst ve alt yüzeylerindeki (cilt) çizgilerin genişliğidir. Çizgi genişliği için varsayılan 
değer nozül boyutudur 

Duvar ayarları, baskınızın dış kabuk(lar)ının baskısını optimize etmek için kullanabileceğiniz 
parametrelerdir. En önemlilerinden bazıları şunlardır[8]. 
 Duvar Kalınlığı, modelinizin bir dış duvar ve bir veya daha fazla iç duvardan oluşan duvarlarının kalınlığıdır. Bu 

değer hem dış hem de iç duvarların kalınlıklarının toplamını içerir. 
 Duvar Çizgisi Sayısı, baskının kabuğundaki iç ve dış duvarların sayısıdır. Bunu, baskının Duvar Kalınlığını 

Duvar Çizgisi Genişliğine bölerek kolayca hesaplayabilirsiniz. 

Üst/Alt ayarları yazıcının en yüksek ve en düşük katmanları (cilt) nasıl yazdıracağını kontrol eder.  
 Üst/Alt kalınlığı baskılarınızın üst ve alt kısımlarındaki kaplamanın kalınlığını kontrol eder. Varsayılan 

değer genellikle Katman Yüksekliğinin bir katıdır. 
 Üst Kalınlık, baskının katı üst kaplamasının kalınlığını ifade eder (%100 dolgu ile basılmış). Bu ayarı Alt 

Kalınlıktan farklı bir değere ayarlamak için kullanabilirsiniz. 
 Üst Katmanlar yazdırılan üst katmanların sayısını belirtir. Bu ayarı Üst Kalınlık yerine kullanabilirsiniz. 
 Alt Kalınlık, baskının alt kısmının kalınlığını Üst Kalınlıktan ayrı olarak yapılandırmak için 

kullanabileceğiniz bir ayardır. Burada da varsayılan Alt Kalınlık 0,8 mm'dir. 
 Alt Katmanlar, baskının alt kısmında yazdırılmasını istediğiniz katı katmanların sayısını belirlemenizi 

sağlar. Üst Katmanlar gibi, nihai Alt Kalınlığı vermek için katman genişliğini çarpar. 

Malzeme bölümü, baskının farklı aşamalarında sıcaklığı kontrol etmek için kullanabileceğiniz ayarları 
sağlar.  

 Baskı Sıcaklığı, basitçe baskı işlemi sırasında nozülünüzün ayarlanacağı sıcaklıktır. Modeliniz için 
malzeme akışı üzerindeki etkisi nedeniyle 3D yazıcınız için en önemli ayarlardan biridir. 

 PLA: 200°C PETG: 240°C  
-ABS: 240°C 

 Baskı Sıcaklığı İlk Katman, baskının geri kalanının baskı sıcaklığından farklı olarak ilk katmanın baskı 
sıcaklığını ayarlamanıza olanak tanıyan bir ayardır. İnsanlar ideal sonuçlar için genellikle Baskı 
Sıcaklığından yaklaşık 5-10°C daha yüksek bir sıcaklık kullanacaktır. 

 Yapı Plakası Sıcaklığı, baskı yatağını ısıtmak istediğiniz sıcaklığı belirtir. Isıtılmış bir baskı yatağı, 
baskı sırasında malzemenin daha yumuşak bir durumda kalmasına yardımcı olur. 

 Bu ayar, baskının yapı plakasına daha iyi yapışmasına yardımcı olur ve baskı sırasında büzülmeyi 
kontrol eder. Ancak sıcaklık çok yüksekse, ilk katman düzgün bir şekilde katılaşmaz ve çok akışkan 
olur. 

PLA: 50°C 
ABS: 80°C 
PETG: 70°C 

Hız bölümü, çeşitli bölümlerin ne kadar hızlı yazdırılacağını ayarlamak ve optimize etmek için 
kullanabileceğiniz farklı seçenekler sunar. 

 Baskı Hızı, modeli yazdırırken nozülün hareket ettiği genel hızı kontrol eder. Baskının bazı bölümleri için 
farklı hızlar ayarlayabilmenize rağmen, baskı hızı yine de temel çizgiyi oluşturur. 

 Cura'da standart profil için varsayılan Baskı Hızı 50mm/s'dir. Hızı artırırsanız, modelinizin baskı süresini 
azaltabilirsiniz. 



 Dolgu Hızı, yazıcının dolguyu yazdırma hızıdır. Dolgu çoğu zaman görünmediğinden, baskı süresini 
azaltmak için kaliteyi atlayabilir ve hızlı bir şekilde yazdırabilirsiniz.Cura'nın Standart profilindeki varsayılan 
Dolgu Hızı 50 mm/s'dir. 

Destek yapıları, baskı sırasında sarkan özellikleri tutarak düşmelerini önler. Destekler bölümü, 
dilimleyicinin bu destekleri nasıl oluşturacağını ve yerleştireceğini kontrol eder. 

 Destek Oluştur ayarı, yazdırılmak üzere olan model için destekler özelliğini açar. Ayar, baskıda destek 
gerektiren alanları otomatik olarak algılar ve destekleri oluşturur. 

 Destek Oluşturma Ayarı Cura'da genellikle varsayılan olarak kapalıdır. 
 Bunu etkinleştirmek, modelin yazdırılması için gereken malzeme miktarını ve süreyi artırır. Ancak, sarkan 

parçaları yazdırırken destekler gereklidir. 
 Destek Yapısı ayarı, modeliniz için oluşturmak istediğiniz destek türünü seçmenizi sağlar. Cura, destekleri 

oluştururken kullanabileceğiniz iki tür destek sağlar: Ağaç ve Normal. 
 
İstediğimiz ayarları yaptıktan sonra, modeli dilimlememiz ve yazıcı için G-Kodunu oluşturmamız gerekir. 
Bunu yapmak için SLICE butonuna tıklamamız gerekiyor 
 

 
İşlem tamamlandıktan sonra, dosyayı yazıcıya aktarmak için bir SD karta kaydedebiliriz. Ayrıca Önizleme 
butonunu kullanarak baskı işleminin bir simülasyonunu görüntüleyebiliriz 

 

 

Videoyu izleyin 

 
 
 
 



9.  3D Baskı destek dosyaları - KIT 
 
Bu e-kitap, STEM öğrenimini ve diğer çeşitli konuları desteklemek için çeşitli alanlarda 3D dosyaları içerir. 
Dosyalar kolayca yazdırılabilir ve öğretim sürecinde kullanılabilir. 
 
Nr.
  

İsim Resim Açıklama 
 

1.  Sıkıştırma 
Mekanizmas
ı 

 

Ayarlanabilir 
sıkıştırma 
mekanizması 

2. Yatak 
yuvası 

 

20mm dış çaplı 
rulmanlar için 
rulman yatağı 

3. Topuz 

 

Mekanizmayı 
ayarlamak için 
basit düğme 



4. Malta haçı 

  

Sürekli dönme 
hareketini 
aralıklı dönme 
hareketine 
dönüştürmek 
için Malta haçı 
mekanizması.  

5. Telefon kılıfı Telefon kılıfı 

6. Telefon 
desteği 

 

Evrensel 
kullanım için 
basit telefon 
desteği 



7. Robotik 
kavrayıcı 

 

Robotik tutucu, 
montaj 
gerektiriyor. Her 
bileşen ayrı ayrı 
basılacak ve 
monte 
edilecek.  

8. Sensör 
desteği 

 

Silindirik tip 
sensörler için 
basit sensör 
desteği 
(endüktif 
yaklaşım 
anahtarı, optik 
sensörler)  

9. Çeviri 
mekanizmas
ı  

Basit çeviri 
(kılavuz yol) 
mekanizması.  
Her bir bileşen 
ayrı ayrı 
basılacak ve 
birleştirilecek. 

10. Bilgisayarın 
anakartı 

Bilgisayar 
Bilimleri sınıfı 
için ATX 
bilgisayar 
anakartı 



11. Disket Disket 

12. Sabit disk 
sürücüsü 

Sabit disk 
sürücüsü 

13. İşlemci İşlemci 

14. Epruvete 
desteği -üst 
kısım 

Test tüpü tutucu, 
boş veya sıvı 
içeren iki veya 
daha fazla test 
tüpünü dikey 
olarak tutabilen 
bir laboratuvar 
aletidir. Kimya 
laboratuvarlarının 
yanı sıra fizik 
veya doğa 
bilimleri 
laboratuvarlarınd
a da en yaygın ve 
kullanılan 
aletlerden biridir. 
-üst kısım 



15. Epruvete 
desteği - 
ana gövde 

Test tüpü 
tutucu, boş veya 
sıvı içeren iki 
veya daha fazla 
test tüpünü 
dikey olarak 
tutabilen bir 
laboratuvar 
aletidir. Kimya 
laboratuvarların
ın yanı sıra fizik 
veya doğa 
bilimleri 
laboratuvarların
da da en yaygın 
ve kullanılan 
aletlerden 
biridir. -ana 
gövde 

16. Cam levha 
desteği 

 

Lamların 
yerleştirilebilece
ği 2 mm 
kalınlığında 
oluklara sahip 
basit kutu. Kutu 
kilitli bir kapakla 
birlikte verilir. 

17. Kutu 

 

Küçük saklama 
kutusu 



18. Yuvarlak 
kapak 

Petri kabı 

19. Yuvarlak 
saklama 
kutusu 

Petri kabı 

20. Yuvarlak 
kapak -
küçük 

Petri kabı 
kapağı -küçük 



21. Yuvarlak 
saklama 
kutusu- 
küçük 

Petri kabı - 
küçük 

22. Kenarları 
işaretlenmiş 
üçgen 

Matematik dersi 
için kenarları 
harflerle 
işaretlenmiş 
basit üçgen 

23. Parallelepip
ed 

paralel yüzlü 



24. Piramid Piramid 

25. Koni Koni 

26. Küp Küp 



27. Küre Küre - baskı için 
destek yapısına 
ihtiyaç duyar. 
Dilimleyici 
uygulamasında 
uygun seçeneği 
seçin.  

28. Silindir Silindir 

 

Kaynaklar: 
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