
Üretken (Generative)Tasarım Hakkında SSS: 

1) Üretken tasarım araçlarını nereden bulabilirim? 
A. Autodesk üretken tasarıma, Autodesk® Fusion 360® yazılımından erişebilirsiniz. 

Çalışma alanı değiştiricide Üretken Tasarım Çalışma Alanını göreceksiniz. Tüm 
araçlar burada bulunur. 

 
 

2) Üretken Tasarım Çalışma Alanını görmüyorum. 
A. Fusion 360'a okulunuzdan aldığınız e-posta adresinizle giriş yaptığınızdan emin 

olun. Bu çalışma alanına yalnızca Autodesk tarafından Eğitim Topluluğu'nun 
Fusion 360 üretken tasarım pilot programına katılma yetkisi verilen 
üniversitelerin alan adını içeren e-posta adresleri ile erişim sağlanabilir. 
 

3) Autodesk üretken tasarım, bir çeşit topoloji optimizasyonu mudur? 
A. Hayır. Autodesk üretken tasarım, gerçek imalat kısıtlamaları ve ürün performans 

gerekliliklerini temel alarak CAD'e hazır birden fazla çözümü aynı anda üreten bir 
tasarım keşif aracıdır. Çoğunlukla örgü (mesh) verisinden oluşup (CAD'e hazır 
olmayan) imalat gerekliliklerini göz önünde bulundurmayan tek bir sonuç 
sağlayan standart topoloji optimizasyon araçlarından çok farklıdır. 



 

4) Üretken tasarım çalışmasına başlamadan önce hazır bir CAD modelim olmalı mı? 
A. Hayır fakat bazı CAD geometrileri gereklidir. Yükün uygulanabileceği bölgeleri ve 

kısıtlamaları belirtmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için üretken tasarım çalışma 
alanının Hızlı Kurulum bölümüne ve öğretici içeriklere (Bağlantı) göz atabilirsiniz. 

 
 

5) Üretken tasarım çalışmalarımı yerel olarak çözebilir miyim? 
A. Hayır, yoğun düzeyde bilgisayım kaynakları gerektiğinden üretken tasarım 

çalışmaları yalnızca bulut üzerinde çözülür. 
 

6) Çalışmalarıma termal kısıtlamalar ekleyebilir miyim? 
A. Hayır, Autodesk üretken tasarım şimdilik yalnızca izotropik malzemelerdeki 

doğrusal, statik problemleri çözüyor. Fakat CAD'e hazır üretken tasarım 
sonuçlarınızı alıp diğer simülasyon çalışmalarının herhangi birinden 
geçirebilmeniz için Fusion 360'ta simülasyon araçlarından oluşan eksiksiz bir 
paket mevcuttur. 
 

7) Ne zaman bir başlangıç şekli kullanmalıyım? 



A. Kullanıcılar bir üretken tasarım çalışmasını çalıştırırken, başlangıç şekli 
bulunmayan açık bir tasarım alanı ya da başlangıç şekli bulunan kapalı bir tasarım 
alanı çalıştırabilirler. Başlangıç şekli kullanmak, çalışmanın daha hızlı ilerlemesini 
sağlayabilir fakat ilk yineleme, sizin başlangıç şekli için oluşturduğunuz geometri 
ile başlayacağından tüm tasarım alanının keşfedilmemesine neden olabilir. 
Koruma geometrisi arasında karmaşık bağlantıların bulunduğu belirli durumlarda 
başlangıç şekli gerekli olabilir.  
 

8) Hangi imalat kısıtlamalarına göre çözümler bulabilirim? 
A. Şimdilik sınırsız, katmanlı, 5 eksenli talaşlı ve 3 eksenli talaşlı imalat 

yöntemlerinin çözümlerini destekliyoruz. Başka yöntemler de kullanıma 
sunulacak, tekrar bakmayı unutmayın. 
 

9) Özel malzemeler üretken tasarıma nasıl eklenir? 
A. https://www.youtube.com/watch?v=stLKg04eiQY 

 
10)  Örtüşen ve tamamlanmış çalışmalar arasındaki fark nedir? 

A. https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-
360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Generative-design-
study-outcome-is-listed-as-Completed-instead-of-Converged.html 
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