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1. GİRİŞ

“Chunky modelleme” “katı nesnelerin” sonunda “shell” ko-
mutu kullanılarak boşaltılacak olan bir ana katıya eklen-
mesi ya da çıkarılması mantığına dayanmaktadır. Bu tek-
nikte “katı nesnelerin” kullanılmasının en büyük avantajı; 
bu sayede ana katıya eklenmiş çıkıntı benzeri unsurlarda 
kullanılan “trim” kırpma operasyonlarının çok hızlı şekilde 
değiştirilip güncellenebilme kolaylığıdır.

Sözlükte Chunky kelimesinin anlamı “topak topak” olarak 
geçmektedir. “Chunky modelleme” metodolojisinin ilk 
kullanımı 90’lı yılların başında Saab (İsveçli havacılık ve 
savunma sanayi şirketi) firmasında başlamıştır. 2002 yılın-
da İtalya Fiat tarafından kullanılmaya başlanan “Chunky 
modelleme”, 2006 yılında CatiaV4 kullanımından NX3 kul-
lanımına geçilmesi ile birlikte Tofaş’ta alt yapısı oluşturul-
muştur. 2008’de tasarımına başlanan yeni Doblo projesi 
ile tamamen “Chunky modelleme” kullanılmaya başlan-
mıştır.

2. METOT UYGULAMASI 

UG/NX programında Chunky metodolojisi ile tasarım 
yaparken kullanılan çok fazla komut yoktur. Tasarım ağa-
cına baktığımız da genelde komutların tekrarladığını gö-
rürüz. Bunun nedeni parça üzerinde oluşturulan her bir 

Mekanik tasarım ve imalat sanayisindeki 
teknolojik gelişim sonucu yaygınlaşan 

CAD sistemleri, tasarım ve imalat sürecini 
etkilemektedir.  Yeni tasarımlar, hiç olmadığı 

kadar hızlı bir şekilde geliştirilebilmekte, 
yetenekli CAD yazılımları müşteri 

gereksinimlerine göre çözümlerin üretilebilmesini 
sağlamaktadır. Aynı zamanda, ürünlerin kalitesi 
ve dayanıklılığı artırılabilmekte ve maliyetler 

düşürülebilmektedir. 

Son yıllarda CAD alanında önemli gelişmeler 
olmuştur. Her yeni gelişme yeni ihtiyaçlardan 

ortaya çıkmış ve yeni teknikleri de beraberinde 
getirmiştir. Bu modelleyiciler arasındaki 
temel fark desteklenen bilgi seviyesidir. 

Katı modellemede kullanılan birçok 
teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden bir 
tanesi de Chunky modelleme ismi verilen 
otomotiv sanayinde parça modellemede 
kullanılan tekniktir. Bu teknik çok yaygın 

olarak kullanılmamasına karşın özellikle NX 
programında karmaşık parçaların basit bir şekilde 

tasarlanmasına olanak sağlar. Bu makalede, 
chunky modellemenin çalışma sistematiği, 

kullanım yöntemi ve sağladığı avantajlardan 
bahsedilecektir.

1 TOFAŞ- osman.sakli@tofas.com.tr, hafize.celik@tofas.com.tr, utku.unal@tofas.com.tr, tolga.toprak@tofas.com.tr
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unsurun ayrı bir tarihçesinin olması ve sonrasında target 
body ile birleştirilmesidir.

Yukarda belirtilen komutlar, tasarım aşamasında sıklıkla 
kullanılan komutlardır. Tabi ki bunların dışında gerek-
tiğinde farklı komutlarda kullanılabilir. Fakat mümkün 
olduğunca trim operasyonlarında yüzey kullanılmamalı-
dır. Yüzey kullanımının tavsiye edilmeme sebebi UG/NX 

 
Şekil 1. Chunky Modellemede Sıklıkla Kullanılan Komutlar

 
Şekil 2. Kabaca Bir Parçanın Tasarım Süreçleri

 
Şekil 3. Tasarım İçin Gerekli Bilgiler ve Nihai Data

programında geriye dönük değişikliklerde yüzeylerin yö-
nünün dönme eğiliminde olmasıdır.

Chunky tekniğini çok basit anlamda aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz.

Chunky tekniği katıdan katı çıkarma ya da ekleme mantı-
ğına dayanan bir tasarım metodudur. 



49

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ŞUBAT 2020  www.mmo.org.tr  

Chunky tekniği hakkında ön fikir edinebilmek adına Re-
ferans Data olmaksızın basit bir parça üzerinde yapılan 
aşağıdaki örnek uygulama incelenebilir.

2.1 Referans Data Olmaksızın Parça Tasarımı

Bir parçanın tasarımına başlamadan önce parçadan bek-
lentilerin, tasarım girdilerinin ve en önemlisi parça kalınlı-
ğının verileceği yönün belirlenmesi gerekmektedir.

1. Adım: Target Body’nin Oluşturulması

Curve sekmesi altındaki “Line”  
 
komutu ile bir doğru 

oluşturulur. “Extrude” 
 
 komutu yardımı ile ilk katı-

mız olan “Target Body” oluşturulur. Target Body oluştu-
rulurken nihai parça, katının içinde kalacak büyüklükte 
çizilmelidir. Aksi durumda Subtract ve trim komutlarında 
hata verecektir.

 

Şekil 4. Target Body

2. Adım: Ön ve Üst Yüzeylerin Oluşturulması 

Aşağıdaki ilk şekildeki sarı yüzeyleri oluşturabilmek için 
Target Body’ üzerine bir tane Tool Body oluşturuyoruz.

Oluşturduğumuz Tool Body’nin belirtilen yüzeyleri “Sarı 
plane”  ve “Trim Body” komutları kullanılarak trimlenir ve 
Target Body’den “Subtract” komutu ile çıkarılır.

“Sarı plane” olarak adlandırılan plane 
 
kullanılması-

nın sebebi, tarihçesiz olmasıdır. Yani referans alınan her-
hangi bir objeye bağlı kalmamaktadır. Böylelikle referans 
alınan objede değişiklik yapılsa bile plane’de herhangi bir 
değişme olmamaktadır. Bu da her bölgeye kendi içinde, 
diğer bölgelerden bağımsız olarak değişiklik yapılabilme 
imkânı sağlamaktadır.

3. Adım: Orta Flanşların Oluşturulması 

Aşağıda belirtilen flanşları yapılacaktır. Bunun için her bir 
flanş için ayrı Tool Body’ler oluşturulmalıdır.

Oluşturduğumuz 1. Tool Body’ i Target Body referans 

alarak ve flanş boylarını göz önünde bulundurarak “Sarı 

plane” 
 

 ve “Trim Body”  komutları kullanıla-

rak kesilir. Kesilen Tool Body “Unite”   komutuyla 

Target Body ile birleştirilir.

Not: Tool Body’nin kenarları kesilirken Target Body’nin 
yan yüzeyleri kullanılabilir. Böylelikle Target Body’nin dış 
sınırı genişletildiğinde Tool Body’nin kesme hatları da 
kendiliğinden genişleyecektir.

Oluşturduğumuz 2. Tool Body’ i Target Body referans ala-

                     

 Şekil 5. Target Body&Tool Body
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 Şekil 6. Alt flanş için Subtract işlemi

Şekil 7. Yan Flanş için Tool Body

               

 

 

 
Şekil 8. Ön Flanş İçin Target Body ve Unite İşlemi
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rak ve flanş boylarını göz önünde bulundurarak “Sarı pla-
ne” ve “Trim Body” komutları kullanılarak kesilir. Kesilen 
Tool Body “Unite” komutuyla Target Body ile birleştirilir.

Aynı şekilde oluşturduğumuz 3. Tool Body’ i Target Body 
referans alarak ve flanş boylarını göz önünde bulundura-
rak kesilir ve Target Body ile birleştirilir.

4. Adım: Flanşların Köşe Boşaltmalarının Yapılması

Flanşların bükme işlemini rahatlatmak için sarı ile belir-
tilen köşelerin kesilmesi gerekmektedir. Bu işlem içinde 
ayrı ayrı bodyler oluşturarak Target bodyden çıkarmamız 
gerekmektedir.

“Extrude”    komutu ile oluşturulan katılar  ve   

 komutlarını kullanılarak kesilir. Chunky meto-
dunda dikkat edilmesi gereken; radius kırma işlemi Tool 

Body üzerinde yapılarak sonrasında  komutu 
ile Target Body’den çıkarılmalıdır.

Sonrasında yine aynı komutlar yardımı ile yukarıda par-
ça üzerinde belirtilen kısımları oluşturmak için yeni Tool 
Bodyler oluşturulur. Oluşturulan bu katılar  ko-
mutu yardımı ile Target Body’den çıkarılır.

5. Adım: Üst Flanş Köşe Boşaltmalarının Yapılması

Aşağıda parça üzerinde gösterilen flanş boşaltmala-

rı  için   komutu ile oluşturulan yeni katıları  ve   

 komutları kullanılarak kesilir.   komutu ile de 
Radius’u oluşturulur.

Oluşturulan bu katılar  komutu yardımı ile Tar-
get Body’den çıkarılır.

                

 
Şekil 9. Yan Flanş İçin Target Body ve Unite İşlemi

                

 
Şekil 10. Köşe boşaltmalar için Tool Body
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Şekil 11. Köşe boşaltmalar için Tool Body

 

 

                    

 

Şekil 12. Köşe Boşaltmalar

Şekil 13. Üst Flanş Köşe Boşaltmaları
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6. Adım: Target Body’nin Dış Sınırlarının Belirlenmesi

Artık Tool Body yardımı ile yapılması gereken işlemler 
tamamlandı. Parça üzerinde gösterilen mavi çizgiler 
doğrultusunda Target Body üzerine sınır plane’leri oluş-

 

 
Şekil 14. Üst flanş köşe boşaltmaları

                     

 

                   

 

Şekil 15. Dış Sınırların Belirlenmesi

Şekil 16. Radius İşlemleri

turulur. Sonrasında  komutu yardımı ile Target 
Body kesilerek parçanın dış sınırlarını belirtilen sarı yü-
zeyler elde edilir.

7. Adım: Shell İşlemi Öncesi Radius’ların Atılması 

Sondan bir önceki adım olarak Target Body üzerindeki 
keskin hatları yumuşatmak için imalata uygun şekilde 
Radius’lar atılır.

8. Adım: Shell Verme İşlemi 

Son adım olarak “Shell”   komutuna girdikten son-
ra Target Body üzerinde çıkarılmasını istediğimiz yüzeyle-
ri seçip, parça kalınlığını vererek komutu onaylıyoruz. Ka-
lınlık verme işlemini sorunsuz bir şekilde tamamladıktan 
sonra nihai ürünü elde etmiş oluyoruz.

Basit anlamda baktığımızda Chunky metodunu yukarıda-
ki örnekteki gibi özetleyebiliriz.
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Şekil 17. Shell Operasyonu

Şekil 18. Tasarım Ağacında İşlem Sıralaması

Chunky metodu ile tasarım yaparken bazı hususlara dik-
kat edilmesi gerekmektedir. Bu hususları 6 ana başlıkta 
toplayabiliriz.

• Farklı Boolean Operasyonları İçin de, Her Zaman Aynı 
“Target Solid” Kullanılmalıdır

• Süpürme İşleminde Kullanılan Profiller Her Zaman 
Mümkün Olan En Basit Matematik İfadeler Olmalıdır

• Katıların Edgeleri “Clean Edge Approach” Olmalıdır

• Katılar Arasında Operasyonlar Yaparken Aynı Seviyede 
Yüzey Olmamalıdır

• Blend İşlemi Shell Oluşturmadan Hemen Önce Atılma-
lıdır

Tasarım ağacında işlem sıralamasına 
baktığımızda, Chunky tekniğinde birçok 
komut ve işlemin kendini tekrar etmekte 
olduğunu görürüz.

• “Shell” Feature İşlemi Kullanılacak En Son Operasyon 
Olmalıdır

1. Farklı Boolean Operasyonları İçin de, Her Zaman 
Aynı “Target Solid” Kullanılmalıdır

Burada Target Solid’ten kasıt, ilk başlangıçta oluşturdu-
ğumuz ve tüm kesme, ekleme, çıkarma işlemlerinden 
sonra Sheel operasyonunda kullanacağımız hedef katıdır.

 

Şekil 19. Target ve Tool Body

Eğer her seferinde aynı Target Body seçilmez ise yapmak 
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istediğiniz işlem ile ortaya çıkan sonuç farklılık göstere-
bilir. Ayrıca geriye dönük düzenleme işlemlerinde komut 
hata verecektir.

2. Süpürme İşleminde Kullanılan Profiller Her Zaman 
Mümkün Olan En Basit Matematik İfadeler Olmalıdır

Geriye dönük düzenleme işlemlerinde hızlı, sorunsuz 
güncelleme, tasarım ağacında komut kalabalığını engel-
lemek ve data boyutunu fazla artırmamak adına müm-
künse “arc ve line”, kullanımı tercih edilmelidir. Özellikle 
sketch komutu çok mecbur kalınmadıkça kullanılmama-
lıdır.

3. Katıların Edgeleri “Clean Edge Approach” Olmalıdır

Her bir trim operasyonunun, katının üzerinde tek yüzey 
oluşturması gerekmektedir. Trim edilmiş olan yüzeyler 
her zaman en yüksek extend durumunda olmalıdırlar. 
Aksi durumda bu yüzeyler Radius ve Shell operasyonla-
rında problem çıkarabilir.

4. Katılar Arasında Operasyonlar Yaparken Aynı 
Seviyede Yüzey Olmamalıdır

Katılar arasında operasyonlar yaparken aynı seviyede 
olan yüzeyler olmamasına dikkat edilmelidir. Hedef katı 
üzerinde tam sınırda bir çıkarma işlemi yapılması halin-

Şekil 19. Target ve Tool Body

 

 

               

 
Şekil 16. Radius İşlemleri
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de göz ile göremeyeceğimiz kadar küçük yüzey kalıntısı 
oluşabilir. Bu gibi durumlar ileride Shell operasyonunda 
problem oluşturabilir.

5. Blend İşlemi Shell Oluşturmadan Hemen Önce 
Atılmalıdır

Hedef Katı üzerinde yapılacak “Blend”  işlemleri Shell 
operasyonundan hemen önce yapılmalıdır. Eğer müm-
kün ise hedef katıdan çıkarılan katılar üzerinde atılıp, bu 
katıların hedef katıdan bu şekilde çıkarılmaları sağlanma-
lıdır. Blend işleminin ileride problem oluşturabilecek üç-
gensel yüzeyler oluşturmaları engellenmelidir. Aşağıdaki 
gibi Radiusların üst üste binmesinin önüne geçilmelidir.

 

 
Şekil 21. Katılar Arasındaki Yüzey Seviyeleri

Şekil 22. Üst Üste Binmiş Radiuslar
 

6. “Shell” Feature İşlemi Kullanılacak En Son 
Operasyon Olmalıdır

Shell işleminde yüzeyler seçilirken en küçük bir yüzeyin 
dahi kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu işlem tasarımın 
tamamlanması için son adımdır. Eğer Shell işleminde 
parça hata verirse bazı durumlarda tasarımın en başına 
dönmek gerekebilir. Onun için yüzey ve Radius geçişleri-
ni mümkün olduğunca yumuşak yapmak gerekmektedir. 
Shell işleminde değer eğer pozitif verilir ise malzeme ka-
lınlığı katının içine doğru oluşur, eğer değer negatif verilir 
ise kalınlık yüzeyin dışına doğru oluşur.

3. SONUÇLAR 

Chunky tekniğinde, tasarım boyunca katı modülü ve katı 
komutları kullanılır. Katı olarak çizildiği için kalınlık yönü 
nettir. Kenar yüzeylerin kontrolü daha kolaydır. Chunky 
tekniği kullanılarak oluşturulmuş bir datanın herhangi bir 
yerini değiştirmek ya da silmek çok kolaydır. Tasarım es-
nasında tüm bölgeler birbirinden bağımsız olarak tasar-
landığı için herhangi bir bölgede yapılan değişiklik diğer 
bölgeleri etkilemeyecektir. Bu durum bize parça üzerinde 
geriye dönük çok hızlı güncelleme yapma olanağı sağla-
yacak ve fazlasıyla zaman kazandıracaktır.
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Şekil 23. Shell Operasyonu Malzeme Kalınlık Yönleri


