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PARLAK, RENKLİ TASARIM GÖRSELLEŞTİRMELERİ 
BUGÜNLERDE YAPI ENDÜSTRİSİNDE NEREDEYSE 
ZORUNLUDUR. 

Yıllardır yapı profesyonelleri mimari biçimler keşfetmek, tasarımları 
müşterilere ve kamuya aktarmak ve binaları hafriyat çalışmasından 
önce pazarlamak için 3B proje modelleri ve görselleştirmeleri 
kullanmaktadır. 

Ne yazık ki görselleştirmenin bu yaygın kullanımı inşaat altyapı 
projelerine kadar uzanmaz. Bazı durumlarda çok büyük, pahalı veya 
tartışmalı altyapı projelerinde çalışan firmalar, birincil olarak kamuya 
ulaşma çabalarını desteklemek için bir projenin resimlerini veya 
sinema kalitesinde animasyonlarını üretir. Bununla birlikte, çoğu 
mühendislik firması tasarım alternatiflerini ve konseptlerini iletmek 
için 2B plana ve profil çizimlerine güvenmeye devam eder.

Fakat bu süreç değişmektedir. Daha çok inşaaat mühendisi 3B 
modelleme yöntemlerini kabul edip, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) iş 
akışlarını benimsedikçe, altyapı projesi sonuçlarını iyileştirmek için 
tasarım sırasında görselleştirme kullanımı da ilerlemektedir. Giderek 
artan bir şekilde, mühendislik firmaları sadece amaç ve etkinin daha 
iyi anlaşılması için değil aynı zamanda tasarım aşamasında karar 
verme sürecine bilgi katmak için de altyapı tasarımlarını aktarmada 
görsel iletişim araçlarını kullanmaktadır. 
Cole Engineering Group bu dönüşümde ön sıralardadır. Firma geçen 
yaz ön mühendislik tasarım teklifleri geliştirmek ve tasarım süreci 
boyunca 3B proje görselleştirmeyi desteklemek için yazılım 
kullanmaya da başlamıştır.

COLE ENGINEERING GROUP HAKKINDA
Ontario, Kanada’da bulunan Cole, kamu sektörü ve özel 
sektördeki müşterilere birden çok disiplinde hizmet veren bir 
mühendislik danışmanlık firmasıdır. Firma 2009 yılından beri arazi 
geliştirme, ulaşım, su kaynakları ve belediye altyapı projeleri için 
teklifler ve ayrıntılı tasarımlar üretmek için yapı bilgisi modelleme 
(BIM) iş akışlarını destekleyen inşaat mühendislik yazılımı 
kullanmaktadır.
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Geçmişte, altyapı projelerinin görselleştirmelerini, özellikle 
tasarımı çevresindeki ortam bağlamında tasvir edenleri üretmek, 
çok pahalı ve zaman alıcıydı. Günümüzde Cole Mühendislik, 2B 
CAD, GIS, tarama ve 3B modeller gibi mevcut koşulları temsil 
eden farklı veri dosyalarını tek bir modelde hızla birleştirmektedir. 
Mevcut koşullar modeli uygulamada olunca, tasarımcılar 
doğrudan o modelleme ortamında erken aşama tasarımları çizer 
ya da proje görselleştirmeleri ve simülasyonları kolayca 
oluşturmak için Civil 3D’den ayrıntılı tasarım verilerini içe aktarır.

Konu tasarımın iletilmesine 
geldiğinde, 3B görselleştirmelerin 
2B çizimlere göre çok daha üstün 
olduğu kuşkusuzdur. Mühendislik 
geçmişleri ne olursa olsun, 
müşterilerin ve diğer proje 
paydaşlarının karmaşık bir 
tasarımın tüm kapsamını hızla 
kavramasına yardım eder.

Alan Winter
Genel Müdür 
Greater Toronto Area West Office
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Firmanın Güney Ontario bölge belediyesi için 150 milyon Kanada 
Doları bedelli su dağıtım projesi, büyük bir şehir belediyesi ve bir 
komşu kırsal kasaba olmak üzere, iki yerleşime uzanan yaklaşık 40 
kilometrelik bir boru hattının tasarımı ve yapımını içermektedir. 
Yeni su boru hattı, birçok su depolama tesisini bağlayarak bölgede 
gelecekteki büyüme için su talebini karşılamak üzere 
kurulmaktadır.

Su şebekelerinin çoğu mevcut yol boyunca açık kanallarda inşa 
edilecektir. Bazı durumlarda borular, oyma tünel yapı yöntemleri 
gerektirecek şekilde otoyolların, kavşakların, demiryolu yatakları ve 
derelerin altından geçecektir. Teklif aşamasında Cole Mühendislik, 
mevcut proje alanının bir modelini oluşturmak için kamuya açık 
çeşitli veri setleri derlemiştir. Bu veri setleri havadan LiDAR’dan 
mevcut araziye ait sayısal yükselti modelini (DEM); havadan 
çekilmiş ortofoto görüntüleri; GIS bilgilerini; ağaçlar, direkler, 
lambalar, yapı temelleri, demiryolu hatları ve yollar gibi 
sayısallaştırılmış özellikleri içerir. Firma ayrıca, çevreleyen dört 
ortamın modelini tamamlamak için su kuleleri ve köprüler gibi 
tasarımı etkileyecek diğer mevcut özellikleri de eklemiştir.

Ardından ekip su şebekeleri, kanallar, kuyular ve tüneller için IMX 
dosya biçimini kullanarak konsept seviyesi tasarım teklifini içe 
aktarmıştır. Tümü de bağlantılı tasarım bilgisidir ve önemli 
herhangi bir değişikliği yansıtmak için kolayca yenilenebilir.
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Konsept seviyesi tasarım tamamlandığında, Cole Mühendislik müşteriye 
teklifte yer verilen sanal tasarım modelinden yüksek düzey konsept 
resimler ve animasyon serileri oluşturmuştur. 
Winter “Modelimiz, halka açık GIS verileri ve kavramsal mühendislik 
tasarımı veri setleri kullanılarak sadece iki haftalık bir süre içinde 
geliştirildi,” diyor.

Sözleşme kazanılınca, Cole Mühendislik ters köşeye yatırılır. Firma dört 
farklı inşaat sözleşmesi ve eşleşen dört ayrıntılı tasarım safhası olacağını 
bilmektedir. 
Winter “İhalenin kazanılmasından sonraki ilk toplantımızda, müşteri bize 
büyük bir program değişikliği getirdi,” diye açıklıyor. “İlk tasarım 
segmenti için programdan bir yıl kırptılar ve bize ilk inşaat sözleşmesini 
tamamlamak için sadece altı ay bıraktılar.” Bölge belediyesi mevcut su 
tedariğine acil ek yapmak zorunda kalmıştır: “Gelecekteki” gelişmeler 
yoldadır, bazı evler çoktan yapılmış, satılmış ve hevesle bu su 
bağlantısını beklemektedir.

Süre kısaltmasına ek olarak, hızlandırılmış proje programı başka bir 
tasarım zorluğu oluşturur. Bölge belediyesinin kendi geçiş hakkı olan 
arazisinin ötesinde fazladan emlak edinmek için zamanı yoktur. Sonuç 
olarak, tüm yeni şebekelerin mevcut belediye mülklerine takılması ve 
mevcut gömülü tesisatlardan yer kapması gerekmiştir.

Ekip hemen işe koyulur. Cole Mühendislik, yüksek çözünürlüklü mobil 
LiDAR haritası çıkarmak için, Ottawa, Ontario’lu Tulloch Haritacılık 
Çözümleri şirketini görevlendirmiştir. Harita verileri, içe aktarıldığında 
Cole Mühendislik’in uygun 2B model nesnelerini (ağaç, telefon direği, 
yangın musluğu, vb.) otomatik oluşturmasına olanak sağlayan 
belgelenmiş harita kodlarını bile içermektedir.
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Cole Mühendislik, borular ve kanallar için hizalamalar, profiller ve 
kesitleri içeren ayrıntılı tasarımı modellemek için yazılım 
kullanmıştır. Winter, “Tüm farklı veritabanlarını katmanlayabildik, 
böylece tesisatların nerede olduğunu, özel mülk sınırlarının tam 
olarak nerede olduğunu ve bu nedenle kanallarımızı nereye 
kazmamız gerektiğini daha iyi anlamıştık,” diyor. “Özel mülkiyette 
hangi ağaçların kazıdan etkilenebileceğini bile belirleyebildik.”

Çevreleyen ortam bağlamında ayrıntılı tasarımı daha doğru bir 
şekilde görselleştirmek için Cole Mühendislik ayrıntılı tasarımın 
yeni resimlerini ve animasyon videolarını oluşturmuştur. Yazılım 
ayrıca Cole Mühendislik’in yer gerekliliklerini daha iyi anlamak ve 
yol, yaya trafiği ve tehlikeli kavşak ve demiryolu geçitlerine etkisini 
belirlemeye yardımcı olmak için şantiye alanlarını 
görselleştirmesine ve simüle etmesine izin vermiştir.

Winter, “Tasarımımızı belediye sahnesinde görmek tasarım 
incelemelerimizi basitleştirdi ve dolayısıyla hızlandırdı ve 
tasarımımızın teslimatını kısaltmamıza yardım etti,” diyor. 
“Tasarım sorunlarını bu sanal ortamda daha hızlı belirleyip 
çözebiliyorduk; olası tesisat çakışmalarını, geçiş hakkı kaygılarını 
ve inşa edilebilirlik sorunlarını daha verimli bir şekilde 
belirleyebiliyorduk.” “Ek olarak, Cole Mühendislik’in resimleri ve 
animasyonları müşterinin tasarımı daha iyi anlamasına ve komşu 
işyerleri ve evlere etkisini değerlendirmesine yardımcı oldu.”
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”Videoların bazıları animasyonları gerçek hava ve yer 
fotoğraflarıyla birleştiriyor ve projeyi, kullanılan yapım 
yöntemlerini ve yürürlükteki hafifletme ve restorasyon önlemlerini 
açıklayan özet bir rapor içeriyor. Proje ilerledikçe, bu videolar 
etkilenen özel mülk sahiplerini kapılarının dışında gerçekleşen iş 
hakkında bilgilendirmeye ve proje konusunda endişeleri 
gidermeye yardımcı olmak için tasarımın anlatılmasında 
kullanılacak.”

Projenin ilk safhasının tasarımı tamamlanmıştır ve yapı için ihale 
süreci yaklaşmaktadır. Cole Mühendislik bu ilk safhanın proje 
programını başarıyla karşılamıştır ve tasarımının kalan üç safhası 
üzerinde çalışmaktadır.

İnşaat mühendisliği firmaları ilerleme sırasında tasarımı 
görselleştirerek, sorunları hızla ve kolayca belirleyip 
çözebildiklerini ve müşteriye önerilen çözümleri sunabildiklerini 
görmektedirler. Müşterilere sorunun ne olduğunu ve nasıl 
çözüleceğini daha açık bir şekilde gösterebilirler: bu da karar 
verme sürecinin tamamının hızlanmasına yardım eder. 
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Yüksek mühendis Karen Weiss, Autodesk’te 
altyapı için endüstri pazarlama kıdemli 
yöneticisidir. Kamu ve özel sektörde 
mühendislik görevlerinde bulunarak, ulaşım 
endüstrisinde 19 yıl çalışmıştır. Son dört 
yıldır, ulaşım, arazi ve su segmentleri için 
pazarlama programları üzerine 
odaklanmıştır.

Jeff Lyons, Cole Mühendislik’te AEC 
Solutions Group iş birimi lideridir 
(www.coleengineering.ca) ve arazi geliştirme 
endüstrisinde 17 yıldan fazla deneyime 
sahiptir. Belediye altyapı ve arazi geliştirme 
projeleri için tasarım süreçleri ve bilgisayar 
destekli modellemede uzmandır.

Yazarlar hakkında
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