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ÜRETİMSEL TASARIM: İMALATIN GELECEĞİNDEKİ 
İMKANLARI YENİDEN TANIMLAMAK

Giriş

Teknoloji, yıllarca ürünlerin tasarımında ve imalatında kilit rol 
oynadı. Bu açıdan, teknolojinin öncelikle bir verimlilik aracı olarak 
kullanıldığını söylemek yerinde olur. Ancak bunun bir adım ötesine 
geçerek, teknolojinin süreçteki ortağımız olduğunu hayal edin. 
Üretimsel tasarım, insanların ve makinelerin bir arada yaratmasını 
sağlayan yapay zekâ tabanlı bir tasarım keşif sürecidir. Üretimsel 
tasarımın altında yatan fikir tam olarak  budur!

Tasarımcılar ve mühendisler, üretimsel tasarım sayesinde, çizim 
yapmak ve bunları bilgisayarlarında depolamak yerine, elde 
ettikleri daha fazla zamanla çözmek istedikleri gerçek soruna 
yönelirler ve asıl işe odaklanırlar. Tasarımcı veya mühendis, ağırlık, 
güvenlik faktörleri, malzeme tercihleri, imalat yöntemleri ve maliyet 
kısıtlamaları gibi hedefleri, sınırlamaları ve öncelikleri girdi olarak 
işler ve o andan itibaren, teknolojiyle olan ortaklık başlar. Yazılım, 
yapay zekâyı ve bulut bilişimi bir arada kullanarak en iyi sonucu 
elde etmek üzere, binlerce seçeneği keşfetmeye koyulur. Üretimsel 
tasarımı bu kadar güçlü kılan şey, karmaşık problemleri daha 
hızlı çözmesinde ve bir insanın üretebileceğinden çok daha fazla 
potansiyel çözümü sunabilmesinde yatıyor.

Kulağa oldukça fütürist geliyor, değil mi? Üretimsel tasarımla ilk 
karşılaştığımda gözlerime inanamadım ancak yine de oldukça 
şüpheliydim. Ama  sadece birkaç yıl içinde herkes, üretimsel 
tasarım yazılımlarını şaşırtıcı ve ilham verici bir şekilde kullanmaya 
başladı. Bu sayfalarda, üretimsel tasarımın ilk uygulayıcılarından 
bazılarıyla tanışacaksınız. Örneğin, General Motors’un, üretimsel 
tasarım sayesinde, daha hafif ve yakıt tasarrufu sağlayan 
otomobiller üreterek, otomotiv endüstrisinin geleceğini nasıl 
dönüştürdüğünü öğrenmeye ne dersiniz? Fransız yaratıcı ve 
vizyoner Philippe Starck’ın, dünyada yapay zekâ ve insan iş 

birliğiyle üretilen ilk sandalyeyi nasıl tasarladığını keşfetmeye var 
mısınız? Peki, ağır ekipman üreticisi Claudius Peters’in, üretimsel 
tasarım teknolojisiyle, geleneksel imalat yöntemlerini nasıl bir 
arada kullandığını merak ediyor musunuz?

Üretimsel tasarımı yalnızca çok bilinen markalar kullanıyor 
sanmayın sakın. Yeni girişimler, yaratıcılar ve üniversiteler 
de; uygun fiyatlı protez cihazlardan tutun, arama ve kurtarma 
için kullanılan insansız hava araçlarına, insan beynini daha iyi 
anlamamıza izin verebilecek insansı robotlara kadar sayısız şeyi 
imal etmek için, üretimsel tasarımı kullanıyor. Bu öncülerin ortak 
özelliği, işlerin yapılma şeklini yeniden tanımlama arzusu ki; bu 
arzu, insanların daha iyi bir hayat yaşamalarına katkı sağlıyor. 
Günümüzde bu isimleri, yeni nesil mühendisler ve şirketler olarak 
tanımlamak herhalde abartı olmaz.

Yirmi yıldan fazla bir süre önce imalat sektöründe çalışmaya 
başladığımda, üretimsel tasarım gibi bir teknolojinin mümkün 
olabileceğini hayal dahi edemezdim. İşlerin bugüne kadarki 
yapılma şekillerine o kadar odaklanmıştık ki; işlerin nasıl daha 
farklı yapılabileceğini veya yapılması gerektiğini göremedik. Hayal 
ettiklerimizin ötesine geçtiğimizdeyse, insanların ve makinelerin 
birlikte yaratabilecekleri şeyler beni muazzam bir şekilde 
heyecanlandırıyor. Bu henüz başlangıç, daha neler göreceğiz neler!

SCOTT REESE 
Kıdemli Başkan Yardımcısı - İmalat, Bulut ve Üretim Ürünleri 
Autodesk, Inc.
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Katmanlı imalat halihazırda 3B baskılı müzik enstrümanlarıyla 
desteklenmektedir. Davul seti, elektronik gitar, bas gitar ve klavye 
gibi müzik enstrümanları; astronotlar ve ordu için hazırlanan 
yiyecekler; kıyafetler, protez uzuvlar ve transplantasyon amaçlı insan 
organları ve hatta iki katlı beton evler bile 3B baskı kullanılarak 
yapılabiliyor. Peki, sırada ne var, 3B baskıyla üretilen arabalar mı?

Aslında, evet. Örneğin, 2015 yılında Local Motors, parçalarının %75’i 3B 
baskıyla yapılan ve sadece 44 saatte imal ettiği, iki koltuklu ve elektrikli 
Strati arabasını tanıttı. Bunun ardından 2016’da Divergent 3D, gövdesi 
ve şasisi 3B baskıyla yapılan, 700 beygir gücündeki süper arabası Blade’i 
görücüye çıkardı. 2018’in son aylarında İtalyan girişimi XEV, LSEV 
adlı küçük bir elektrikli araba imal etmeye başladı; şirkete göre bu araba 
dünyanın seri üretilebilir ilk 3B baskılı aracı oldu.

GM DAHA HAFİF VE 
VERİMLİ OTOMOTİV 
PARÇASI TASARIMINA 
ÖNCÜLÜK EDİYOR
YAZAR: MATT ALDERTON

Standart bir General Motors otomobil parçası, üretimsel 
tasarımın yardımıyla standart olmayan bir yeniden 
tasarım sürecinden geçer ve sonuçta daha hafif ve daha 
güçlü hale gelir.

GM, üretimsel tasarım ve katmanlı imalat kullanarak, sekiz parçalı koltuk braketini tek bir parça 
haline getirdi. Kaynak: General Motors.

https://redshift.autodesk.com/3d-printed-food
https://tr.euronews.com/2015/07/15/ilk-3d-otomobil-strati-satisa-sunuluyor
https://www.donanimhaber.com/3D-yazicilarin-son-saheseri-Super-araba-Blade--76061
https://www.webtekno.com/dunyanin-ilk-3-boyutlu-yaziciyla-uretilen-elektrikli-arabasi-piyasaya-suruldu-h43162.html
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Ancak, 3B baskılı otomotiv tasarımıyla sadece 
girişimciler ya da deneysel şirketler ilgilenmiyor. 
Geleneksel araba imalatçıları, manşetleri 
süsleyen konseptleri pompalamak yerine, 
kademeli yeniliklere ve somut iyileştirmelere 
yatırım yapıyorlar. General Motors, bu yaklaşımı 
kucaklayarak, daha yüksek performans, uyarlama 
ve kişiselleştirme imkanı sunan 3B baskılı 
bileşenler tasarlıyor.

General Motors Katmanlı Tasarım ve İmalat 
Yöneticisi Kevin Quinn, “Her araçta ortalama 
30.000 parça bulunuyor,” diyor. “Bu 30.000 
parçanın tamamını 3B baskıyla elde etmeyi 
beklemiyoruz. Daha gerçekçi bir yaklaşım 
benimsiyoruz. Hem GM hem müşteri için, iş 
değeri sağlayabileceğimiz imalat fırsatlarına 
odaklanıyoruz. Bize göre bu, yapabildiklerinizle 
ilgili değil; yapmanız gerekenlerle ilgilidir.”

Yıkıcı tasarım

Katmanlı imalat otomotivin geleceğine açılan 
bir kapı olsaydı, üretimsel tasarım da bu 
kapının anahtarı olurdu. Quinn, “Üretimsel 
tasarım, mühendisliği ve bilgisayarı bir 
araya getirmek üzere bulutu ve yapay 
zekayı kullanarak, araçlarımızın parçaları 
ve bileşenleri için farklı tasarım çözümlerini 
keşfetmemizin bir yöntemidir,” diyor. “Bu 
ikilinin birlikte çalışmasını sağlayarak, 
bilgisayar ya da mühendislik tek başına 
çalıştığında üretilmesi imkansız olan parça 
tasarım çözümleri buluyoruz.”

Bu model sayesinde mühendisler, malzeme, 
imalat yöntemleri ve bütçe parametrelerini 
içeren, bileşen tasarımı hedefleri ve kısıtları 
belirliyor; ardından bu veriyi üretimsel tasarım 
yazılımına aktarıyorlar. Bu yazılım, olası tüm 
tasarım permütasyonlarını analiz etmek ve 
değerlendirmek için bir algoritma kullanıyor 
ve yaptığı hesaplamalara dayanarak en ideal 
çözümü öneriyor.

Quinn, “Üretimsel tasarımın katmanlı imalatla 
bir araya gelmesi, sektörümüz için tam 
anlamıyla yıkıcı olabilir,” diyor ve tarih boyunca 
haddehaneler ve enjeksiyon kalıpları gibi 
geleneksel imalat takımlarının kısıtlamalarının 
otomotiv endüstrisine ket vurduğunu sözlerine 
ekliyor. Bir kere, bu tür takımlar sadece çok 
basit geometrik şekilleri imal edebilir.

Ayrıca, geleneksel takımlar, pahalı oldukları 
kadar esnek olmaktan da uzaktırlar; bu da 
deneme maliyetini karşılanamayacak kadar 
artırır. Üretimsel tasarım ve katmanlı imalat, 
minimum sermaye yatırımıyla, sonsuz tasarım 
çözümlerini destekleyebilir. Tek bir 3B yazıcıyla 
eşleştirilen tek parça bir yazılım, sayısız parça 
ve sınırsız şekiller üretebilir. Buna, sadece 
katmanlı imalat kullanılarak üretilebilen 
organik biçimler ve dahili örgüler de dahildir.

Üretimsel tasarım teknolojisi sayesinde mühendisler ve bilgisayarlar, önceden hiç 
mümkün olmayan yeni tasarımlar yaratmanın yeni yöntemlerini kullanarak iş birliği 
yapabiliyorlar. Kaynak: General Motors.

https://www.gm.com


Daha iyi bir braket mi?

Üretimsel tasarımın ticari etkisini anlamak için, elektrikli araçların 
beraberinde getirdiği zorlukları incelemelisiniz. Her ne kadar araba 
imalatçıları bu konuda oldukça iyimser olsa da (GM tek başına 2023’e 
kadar pazarda en az 20 elektrikli ya da yakıt hücreli aracının olmasını 
planlıyor) bu tür araçların imalatı daha pahalıdır. GM’ye göre üretimsel 
tasarım, daha hafif araçlara ve daha kısa bir tedarik zincirine imkan 
sağlayarak, bu zorlukların aşılmasına yardımcı olabilir.

Quinn, “Elektrikleştirme ve otonom araçlar sektörümüzü kökten 
değiştirecek,” diyor. “Bu son derece teknik alanlarda liderliği yakalamak, 
ilerisi için oldukça önemli. Katmanlı imalatın ve üretimsel tasarımın, 
ilk pazarlayan olma avantajını elde etmemize yardımcı olacağına 
inanıyoruz.”

GM mühendisleri kısa bir süre önce, Fusion 360’ta üretimsel teknolojiyi 
kullanarak Autodesk ile bir iş birliği  yaptılar. Bunun sonucunda, emniyet 
kemerlerini koltuklara, koltukları da zemine sabitleyen standart bir 

otomotiv parçası olan, yeni ve işlevsel olarak optimize edilmiş bir koltuk 
braketi tasarladılar. Tipik koltuk braketi, sekiz parçadan ibaret, kutu gibi 
bir parçayken, yazılım daha çok dış uzaydan gelmiş metalik bir nesneyi 
andıran, 150’den fazla alternatif tasarım üretti. GM’nin seçtiği, sekiz 
yerine tek bir paslanmaz çelik parçadan oluşan tasarım, önceki koltuk 
braketinden %40 daha hafif ve %20 daha güçlü.

“Sekiz parçayı tek bir parçada toplamanın arkasındaki motivasyonun 
iki hedefi var,” diyor Quinn. “İlk olarak, bunu seri üretime uygun hale 
getirebiliriz. Bu tasarımın bir diğer avantajı daha var. Daha sonra bir 
araya getirilmesi gereken, birçok farklı tedarikçinin imal edebileceği 
birçok farklı parçayla bağlantılı tedarik zinciri maliyetlerinin tamamını, bu 
tasarımla birlikte azaltıyorsunuz.”

Yüzlerce, hatta binlerce parçaya uygulanabilen bu tür iyileştirmelerin, 
araçları ne denli ucuz, hafif ve yakıt verimli hale getirebileceğini görmek 
zor değil.

Günümüzde bu gibi otomotiv parça tasarımlarının yapımı, yalnızca katmanlı imalatla mümkündür. Kaynak: General Motors.

https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/subscribe?plc=F360&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
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Airbus’ın biyonik uçak kabini bölümünün en 
son sürümünde üretimsel tasarımı kullanmaya 
devam ederek nasıl daha iyi sonuçlar elde ettiğini 
öğrenin.

Quinn, “Şimdiki hedefimiz ise üretimsel tasarım ve katmanlı imalat 
kullanmanın mantıklı olduğu diğer benzersiz uygulamaları bulmak,” diyor. 
GM halihazırda araçlarındaki diğer birçok parçayı optimize etmek için 
çalışıyor.

“Litre başına 425 metre daha fazla gitmeyi sağlayan yakıt ekonomisi ya 
da elektrikli araçlarımızın menzilini 16 kilometre artırmak için, üretimsel 
tasarım veya katmanlı imalat kullanabilirsek; bu, General Motors için 
ileride çok büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır,” diyor.

Amacımız fayda sağlamak, göz boyamak değil

Artan performans bu işin sadece başlangıcı. GM gelecekte katmanlı 
imalat kullanarak, bayilerde uygun fiyatlı ve verimli bir şekilde servis 
parçaları imal edebileceği ve araçlarını kişiselleştireceği günleri 
sabırsızlıkla bekliyor.

Quinn, “Şu anda, bir araçta bir şeyleri kişiselleştirmek GM için büyük bir 
sermaye harcaması gerektiriyor; çünkü kişisel bir şey yapmak istediğiniz 
her sefer, yeni bir imalat takımı oluşturmak zorundasınız,” diyor. 
“Yatırımımızın geri dönüşü olmadığı için genellikle sektörümüzde, bu 
şeyleri yapmayacağımıza karar veriyoruz.”

Quinn, katmanlı imalatın müşterilere, aksesuar paketleri sipariş edebilme 
ya da araçlarını, isimleri veya tuttukları takımın armasıyla kişiselleştirme 
imkânı sunabileceğini sözlerine ekliyor. Quinn, “Rakiplerimizin sunmadığı 
bir şey sunabilirsek bu, araçlarımızı özel kılacaktır,” diyor.

Quinn’e göre tüm bunların en iyi yanı ve teknolojinin mevcut durumu 
şöyle: Göz boyamıyoruz, müşterilerimize en yüksek faydaları sunuyoruz. 
“Üretimsel tasarım ve katmanlı imalat beni gerçekten heyecanlandırıyor 
çünkü bu sayede müşterilerimize başka bir şekilde ulaşamayacakları bir 
performans sunabileceğiz.”

Kaynak: Airbus.

https://www.autodesk.com.tr/redshift/biyonik-tasarim/
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Protez cihazlar geliştiren Hindistan merkezli yeni 
kurulan şirket Social Hardware‘in kurucu ortağı 
Abhit Kumar, “Protez pazarında büyük bir boşluk 
var,” diyor. “Amacımız, kırsal bölgelerde yaşayan, 
yaralanmaların daha sık görüldüğü tarım ve inşaat 
sektörlerinde çalışan ve uzuvlarını kaybetmiş düşük 
gelirli insanlara yönelik olarak tasarlanmış protez 
cihazlarla bu boşluğu doldurmak.”

Hindistan İstatistik ve Program Uygulama 
Bakanlığı’nın yayımladığı bir rapora göre, ülke 
nüfusunun yüzde 2.21’i engelli. Bu nüfusun %20
’sinin hareket engeli var ve çoğu kırsal bölgelerde 
yaşıyor. Uzuv kaybındaki en yüksek oran, temel 
iş gücünün tarım ve inşaatta çalıştığı kırsal 
yerleşimlerde ortaya çıkıyor. Protez cihazlar 
genellikle denizaşırı ülkelerden ithal ediliyor ve 
kırsal bölgelerde yaşayan Hindistanlı bir ailenin 
aylık ortalama gelirinden altı kat daha pahalıya mal 
olabiliyor.

Social Hardware’in kurucu ortakları Kumar ve 
Cameron Norris, mevcut çözümleri araştırdıktan 
sonra, üst uzuvlara yönelik protez tasarımında 
yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu görmüş. Bu 
ikili, çevrim içi bir topluluk olan Reddit üzerinden 
tanışmışlar ve platformdaki engelli bir kullanıcıya 
yardım etmek için açık kaynaklı bir protez projesine 
katkı sunmuşlar. Kumar’ın geçmişi biyomedikal 
ve robotik alanlarına dayanırken; Norris, Birleşik 
Krallık’ta yeni kurulan şirketlerle çalışmış.

HİNDİSTAN’DA UZUVLARINI 
KAYBEDENLERE YARDIM 
EDEN YENİ PROTEZ ŞİRKETİ
YAZAR: RINA DIANE CABALLAR

Hindistan’da kurulan Social Hardware isimli bir şirket, oldukça farklı iki 
protez uzvun en iyi özelliklerini birleştiren bir protez cihazı oluşturmak 
için üretimsel tasarımdan faydalandı.

Social Hardware’in protez cihazları, Hindistan’ın kırsal bölgelerindeki 
tarım ve inşaat işçileri için uygun fiyatlı olacak şekilde, üretimsel 
tasarım kullanılarak ve amaca yönelik olarak üretiliyor.  
Kaynak: Social Hardware.

https://www.socialhardware.in
http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Disabled_persons_in_India_2016.pdf
https://www.borgenmagazine.com/prosthetics-developing-world/
https://www.borgenmagazine.com/prosthetics-developing-world/
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Geleceğe giden yolu bulmak

Startup India girişiminin saygın bir parçası ve 
Bengaluru merkezli, kar amacı gütmeyen Engelliler 
Derneği’nin (APD) teknik ortağı olan Social 
Hardware, Hindistan’ın kırsal kesiminde yaşayan, 
uzuvlarını kaybetmiş insanlara bedelsiz olarak 
protez cihazlar ve rehabilitasyon fırsatları sunmaya 
gayret ediyor.

APD ve diğer engelli rehabilitasyon merkezleriyle 
ortak çalışmalar yürüten Social Hardware, 
kırsal bölgelerde yaşayan, uzuvlarını kaybetmiş 
insanlara bir rehabilitasyon programı sağlayacak. 
Programda yer alan eğitimler ve fizyoterapi 
sayesinde, uzuvlarını kaybetmiş insanlar, yardımcı 
cihazları gündelik hayatlarında etkin bir biçimde 
kullanabilecekler. Bu yeni şirket, protez ellerin 
perakende fiyatını 20.000 Rupi’nin (yaklaşık 
1.666 TL) altında tutmak istiyor. Programı başarıyla 
tamamlayanlar, Social Hardware’in protezlerinden 
ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Norris, “Uzuvlarını kaybetmiş insanlarla ve protez ve 
ortotik sektörlerinde çalışanlarla doğrudan temas 
kurduğumuzda, piyasadaki çoğu cihazın Hindistan’ın 
kırsal kesimindeki son kullanıcılar için uygun 
olmadığını gördük,” diyor. “Özellikle sağlamlık ve 
hijyen, uygun bir şekilde ele alınmayan iki önemli 
mesele.”

Her şey bilekte bitiyor

Social Hardware uygun bir elektrikli protez kol 
geliştirdi. Ardından ekip, protezlere güvenli bir 
şekilde tarım ve inşaat aletleri eklemek için 
kullanılan yardımcı bir cihaz olan Avocado Bilek 
Bağlantı Parçası’nı yarattı. Norris, “Askeri donanım 
tasarımının sağlamlığından ilham aldık,” ifadesini 
kullanıyor. “Eski patentleri inceleyerek, farklı 
donanımların silahlara nasıl monte edildiğini 
anlamaya çalıştık.”

Bilek bağlantı parçasına hem el hem de tarım aleti eklenmiş protez kol. Kaynak: Social Hardware.

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/profile.Startup.5abe3b74e4b026aa2861a6bc.html
https://www.apd-india.org
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Ayrıca, Hindistan’ın en büyük protez ve ortotik 
cihaz imalatçılarından ALIMCO’nun yaptığı 
mevcut bağlantı parçası ve soket ankraj 
sistemleriyle uyumlu olmasını istediler. Norris, 
“Protez pazarında halihazırda mevcut olanları 
değiştirmek yerine, pazarı desteklemek ve 
ona katkı sunmak istiyorduk,” diyor. “Biyonik 
elle soket arasına yerleştirilecek, üzerine 
küçük bir çekiç, mala, veya insanların ihtiyaç 
duyabileceği herhangi bir aletin takılması 
için kullanılabilecek, ek bir cihaz yaratmak 
istiyorduk.”

Ama ekip öncelikle, mevcut protez cihazlarla 
ilgili sorunları ele almak zorundaydı. Harici 

enerjiyle çalışan protez uzuvlar, kullanıcının 
gücüne bağımlı olmasa da; sınırlı batarya 
ömrüne sahipler ve genellikle yüksek 
yoğunluklu işler için yeterince sağlam 
olmuyorlar. Vücut gücüyle çalışan protez 
uzuvlarsa, genellikle çok daha dayanıklı oluyor 
ve pil gerektirmiyor. Ancak bunlar hem ağır 
hem sınırlı bir işlevselliğe sahip. Kumar ve 
Norris, harici enerjiyle çalışan protez uzuvların 
hafifliğini ve zengin işlevselliğini, vücut 
gücüyle çalışan cihazların dayanıklılığı ve 
güvenilirliğiyle birleştirmek için yola çıkmışlar. 
Norris, “Nihai hedef her iki alanın en iyisini bir 
araya getirmekti,” diyor.

Social Hardware, bu dengeyi sağlamak 
için üretimsel tasarıma başvurmuş. Ekip, 
geleneksel olarak üretilen soketlerden 
alınan ölçümlerle, Avocado Bilek Bağlantı 
Parçası’nı hafifletmek ve geliştirme sürecini 
hızlandırmak için, Autodesk Fusion 360 
ve beş aşamalı üretimsel tasarım 
sürecini kullanmış. Kumar, “Üretimsel 
tasarım, ihtiyacımız olan dayanıklılığı 
korurken, ağırlığı 300 gramdan 96 grama 
düşürmemizi sağladı,” diyor. “Geleneksel 
yollarla bu sonuçlara ulaşabilmek, aylarca 
deneme yanılma yöntemini kullanmamızı 
gerektirecekti.”

Social Hardware’in son geliştirdiği bilek bağlantı parçalarının 3B görüntüleri. Kaynak: Social Hardware.

https://redshift.autodesk.com.tr/uretimsel-tasarim-ornekleri/
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
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Social Hardware, üretimsel tasarım sayesinde, uzuvlarını 
kaybetmiş insanların protez soketleriyle yaşadıkları zorlukların 
üstesinden gelmelerine ve görünümlerini iyileştirmelerine de 
yardımcı olmuş. Norris, “Özellikle nemli ortamlarda veya yüksek 
yoğunlukta çalışıyorsanız, ter ve ısı, sorun yaratan konular,” diyor. 
“Eşsiz bir estetiğe sahip hafif, nefes alabilen bir soket oluşturmak 
için üretimsel tasarımı kullandık. Hedef kitlemiz düşük gelirli 
insanlardan oluşmasına rağmen, onların en son teknolojiye sahip 
olduklarını hissetmeleri en büyük arzumuz.”

Kitleler için protez

Kumar ve Norris, gelecekteki planlarının bir parçası olarak, çalışan 
bir prototipten seri üretime hazır bir nihai ürüne geçmek istiyor. 
Tıbbi sertifikaya sahip protez ürünlerini piyasaya sürmeden önce, 
klinik denemelere hazırlanıyorlar. Cihazlarını ihtiyaç duyan diğer 
APEC ülkelerine ulaştırmak içinse, uluslararası yardım kuruluşları 
ve insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı planlıyorlar.

Social Hardware’in kurucuları ayrıca, STEM (bilim, teknoloji, 
mühendislik ve matematik) eğitimi için bir protez geliştirme 
kiti olarak, cihazlarının ilk ticari sürümünü ön siparişe açmak 
istiyor. Bu kit, araştırmacıların, öğrencilerin ve konuyla hobi 
amaçlı ilgilenenlerin kendi protez ellerini yaratmaları için ihtiyaç 
duyacakları her şeyi içerecek.

Norris geliştirme kitiyle ilgili amaçlarını şu sözlerle anlatıyor: 
“Bu kiti, Hindistan’ın kırsal kesimlerindeki uzuvlarını kaybetmiş 
nüfusuna dikkat çekmek, insanlarımızı yardımcı teknolojilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek ve genç 
mezunlarımızın tasarım mühendisliği ve üretim kavramlarını 
anlamalarını sağlamak için sunuyoruz. Böylece, alçak gönüllü 
yeniliği ve katılımcı tasarımı temel alan kuruluş ilkelerimizi ileriye 
taşımış oluyoruz.”

Social Hardware, Avocado Bilek Bağlantı Parçası’nın ağırlığını düşürürken, 
sağlamlığını korumak için üretimsel tasarım yaklaşımını kullandı. Kaynak: Social 
Hardware.

Future Of Making hakkında daha fazla bilgi 
için bültenimize abone olun 
autodesk.com.tr/redshift/newsletter

http://www.mfa.gov.tr/asya-pasifik-ekonomik-isbirligi-_apec_-.tr.mfa
https://www.autodesk.com.tr/redshift/newsletter/
https://www.autodesk.com.tr/redshift/newsletter/
https://www.autodesk.com.tr/redshift/newsletter/
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HERKES İÇİN İMALAT 
OTOMASYONU ÜRETİMSEL 
TASARIMLA BAŞLAYACAK
YAZAR: STEPHEN HOOPER, AUTODESK VP

Autodesk Başkan Yardımcısı ve Fusion 360 Genel Müdürü, üretimsel tasarımla imal 
edilen şeylerin tuhaf görünen geometrik cisimlerden ibaret olmadığını anlatıyor.

Bir imalatçı olarak üretimsel tasarım 
kavramına mutlaka aşinasınızdır ancak 
bu kavramın gerçek tanımıyla ilgili hâlâ 
net olmayan şeyler var.

İmalat topluluğundaki birçok kişi sizi 
üretimsel tasarımın sadece topoloji 
optimizasyonunun veya yöntemsel 
modellemenin bir dalı olduğuna 
inandırmak istese de üretimsel tasarım 
gerçekte, bundan daha derin bir yaklaşım 
değişikliğidir. Üretimsel tasarım, 
sadece halihazırda sahip olduğunuz 
fikirdeki fazlalıkları atmaktan ziyade, 
binlerce ihtimali keşfederek yenilik 
getirmek amacıyla, bulut teknolojisinden 
faydalanan ve yapay zekayla desteklenen 
bir süreçtir. (Buna topoloji optimizasyonu 
deniyor.)

Üretimsel tasarımın sadece katmanlı imalatla birlikte 
kullanıldığında mı faydalı olduğunu düşünüyorsunuz? 
Üretimsel tasarımla üretilen bu iki parçada, geleneksel 
CNC frezeleme teknikleri kullanılmıştır: 3 eksenli (sol) 
ve 2,5 eksenli.
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Bu yaklaşımı biliyorsanız, üretimsel tasarımın imalat otomasyonunun 
geleceğinde yaratabileceği devrimsel olasılıklara muhtemelen ikna 
olmuşsunuz demektir. Yine de bu teknolojinin, sadece katmanlı imalat 
teknikleriyle üretilebilen karmaşık geometriler için kullanışlı olduğunu 
düşünüyor olabilirsiniz.

Aslında, bugüne kadar gördüğünüz üretimsel tasarım örnekleri, metal 
baskıyla üretilen, karmaşık ve sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi 
görünen parçalardı. Bunun nedenlerinden biri, üretimsel tasarım 
çıktısının, geleneksel imalat araçlarıyla bağlantılı olmamasıydı. Ayrıca, 
eğer imalat şirketiniz 2 milyon dolarlık 3B metal yazıcı alabilecek 
durumda değilse, bu teknolojiye ulaşmak, ne mümkündür ne de uygun.

İmalat otomasyonu kullanma biçimlerinin birçoğu, başlangıçta çok pahalı 
ya da tamamen benimsenmesi çok karmaşık. 1960’larda, endüstriyel 
robotlar ilk kez ortaya çıktığında, sadece GM gibi şirketlerin bütçesi bu 
robotları satın almaya yetiyordu. Üretimsel tasarım, yani imalat süreci 
anlayışıyla üretilen simülasyon çıktılarına dayalı bir tasarım geometrisini 
otomatik oluşturma süreci, ulaşılması pek de mümkün görünmeyen en 
yeni teknolojidir. Yine de imalatçılar için iyi haberlerimiz var; üretimsel 
tasarım otomasyonunun kapsamı, geleneksel üretimi destekleyen yeni 
imalat süreçlerini de içerecek şekilde genişliyor.

Gezegenler arası yolculuk yapan bu uzay aracı, NASA’nın Jet İtiş Laboratuvarı’yla Autodesk’in ortak araştırmasının sonucunda 
ortaya çıkmış olup, katmanlı metal baskı, döküm ve frezelemenin bir kombinasyonu yoluyla üretilen etkileyici bir üretimsel tasarım 
projesi örneğidir.

\  13
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Döküm veya talaşlı imalat gibi imalat engelleri 
düşünülürse, üretimsel tasarım yazılımlarıyla, 
halihazırda atölyenizde bulunan aletleri ve 
ekipmanları kullanarak imalat yapabileceğiniz 
sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu sonuçlar sadece 
imkân dahilinde değil, aynı zamanda hesaplı da 
oluyor.

Bir tekerlekli sandalyenin aynı üretimsel 
tasarım çıktısıyla üretilmiş üç farklı metal 
destek parçasını örnek alalım. Her bir parça 
aslında aynıdır; aynı işlev ve performans 
gereksinimlerini karşılar, aynı malzemeden 
üretilmiştir ve kabaca aynı biçimdedir. Tek fark 
imalat sürecidir; ancak göreceğiniz üzere, tüm 
süreçler birbirine eşit değildir.

Metal kalıp döküm yöntemi kullanılarak 
üretilmiş orijinal parça, kalıp sistemi 
maliyetleri tamamen amorti edildiğinde, 
yaklaşık 15 dolara mal olmuştur. Üç eksenli 
frezelenmiş parça, sıradan bir talaşlı imalat 

merkezinde yapılabilir ancak organik formu 
işlemek için gerekli sürenin uzunluğu 
nedeniyle, maliyet 100 dolara yaklaşır. 
2,5 eksenli frezelenmiş üçüncü seçenekse bir 
ütopyadan ibaret çünkü bu şekilde üretilen 
parça kalıp döküm yöntemiyle üretilen 
parçanın yaptığı her şeyi yapsa da 25 dolara 
mal oluyor. Kabaca aynı fiyata, özel kalıp 
sistemlerine ihtiyaç duymadan, tasarım 
ihtiyacınız için kesinlikle en iyi çözüme 
ulaşabilir ve bunu mevcut makine atölyenizdeki 
teçhizatla yapabilirsiniz.

Açıkçası, imalat süreci ürettiğiniz geometrik 
şekli büyük ölçüde etkiler. Sonunda, üretimsel 
tasarım teknolojisini erişilebilir imalat 
araçlarına uygulamak, herkes için mümkün 
hale geldi. Yine de imalat otomasyonunun 
vadettikleri üretimsel tasarımla bitmiyor.

Otomasyon alanındaki bir sonraki önemli 
gelişmeyi hayata geçirmek amacıyla, konsept 

aşamasından fiziksel ürüne kadar sürekli iş 
akışını sağlayabilmek için, dijital bir iletişim 
hattı gerekiyor. Günümüzün temel ürün 
geliştirme iş akışını düşünün: Bir mühendis 
bazı tasarım geometrilerini tamamlayıp, 
hazırladıklarını simülasyona uyarlaması için bir 
başkasına teslim eder. Bu kişi simülasyonları 
tamamlayıp onayladıktan sonra başka birisine 
devreder, bu kişi de talaşlı imalat talimatlarını 
G programlama dili biçiminde oluşturur. Çoğu 
durumda, bu G programlama dili dosyası, 
taşınabilir bir belleğe kopyalanıp üretim 
bölümüne götürülür. Burada, makine ustası 
dosyayı makine kontrol cihazına yükleyip, 
metalleri doğramaya başlar.

Bu şelale modeli iş akışı, çizgisel biçimde 
ilerler ve son derece verimsizdir. Otomatik ve 
çevik bir ürün geliştirme süreci daha iyi bir yol 
olacaktır. Böyle bir süreç, eş zamanlı çalışmaya 
olanak sağlayarak, tasarımlar tamamlanmadan 
önce bile simülasyonlar üzerinde 
çalışılmasına imkan verir. Simülasyonlardan 
alınan geri bildirimlerle, yine tüm tasarım 
tamamlanmadan başka biri talaşlı imalat 
talimatlarını hazırlamaya başlayabilir.

Böylece işletmeniz 19. yüzyıldan kalma bir 
fabrikadan ziyade, son derece rekabetçi bir 
spor takımı gibi çalışır. Süreçteki unsurların 
paralel olarak gerçekleştirilmesi bir ürünü 
üretmek için gerekli toplam süreyi kısaltır, 
ürünlerde daha çok yeniliğe öncülük eder, 
daha iyi ürün performansı sağlar, maliyetleri 
azaltır ve pazarlama süresini hızlandırır. Tüm 
bu anahtar öznitelikler, çok güçlü bir işletmenin 
olmazsa olmazlarıdır.

Bunu gerçekleştirebilmek için dijital bir 
iletişim hattı kurarak, yazılımda oluşturulan 
talaşlı imalat talimatlarıyla, makine takımları 
arasında doğrudan bir bağlantı sağlamanız 
gerekir. Bu senaryoda, arka planda oluşturulan 
G programlama dili, doğrudan makine Bu görselde insan eliyle tasarlanmış bir parçanın yanı sıra, 2,5 ve 3 eksenli CNC makineleriyle frezelenmiş iki üretimsel tasarım 

örneği görülüyor.

https://redshift.autodesk.com.tr/uretimsel-tasarim-ornekleri/
https://redshift.autodesk.com.tr/uretimsel-tasarim-ornekleri/
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takımlarına gönderilir, tasarımcı bunun farkında bile olmaz. Şöyle 
düşünün: Kağıda bir şey basmak için bunu, doğrudan kelime işlemciden 
ağa gönderirsiniz; belgeleri ağ üzerinde kopyalamaz veya yazıcının 
kelime işlemcinizde ne yazdığınızı anlaması için bir taşınabilir bellek 
takmazsınız. Aynı şey makinelerden ve CAD/CAM uygulamalarından 
oluşan bir ağ sayesinde, imalat için de geçerli olmalıdır.

İmalat otomasyonunun bu türü her ne kadar değerli olsa da hâlâ 
çizgiseldir ve bu yüzden yetersiz kalmaktadır. Bu sistemde bilgiler 
makine takımlarına gider ama hiçbir geri bildirim alınmaz. Makine 
takımları üzerindeki kontrol cihazları, takımların performansıyla 
ilgili bilgi toplayabilse, bunlar daha ilham verici olacaktır. Bu tür 
bir otomasyon, kapalı döngü geri bildirimi sağlayarak makine 
takımlarından bilgi edinmenize ve talaşlı imalat talimatlarını gerçek 
zamanlı olarak güncellemenize imkan tanıyacaktır.

Bir CNC makinesi metal kesme işlemi yaparken, mil dönerek kesici 
aleti metale doğru sevk eder. Kontrol cihazı, mil üzerinde ne kadar 
baskı olduğunu ve milin maksimum kapasitesini bilir. Örneğin, bir 
operasyonun ortasındayken, mil maksimum yükleme durumunun 
sadece %50’sini kullanıyorsa, bu durum kullanmadığınız %50’lik bir 
kapasite olduğu anlamına gelir.

Kontrol cihazına doğrudan ağ bağlantısı sayesinde makine, kontrol 
cihazını adeta “dinleyebilir” ve tasarım yazılımınızda otomatik üretilen 
talaşlı imalat stratejisini gerçek zamanlı olarak güncelleyebilirsiniz. 
Milin yük kapasitesinin %50’de olduğunun farkındaysanız, besleme 
oranını kesici alet malzemeden daha hızlı geçecek şekilde hızlandırabilir 
veya daha fazla malzeme çıkarmak için daha derine kadar kesme işlemi 
yapabilirsiniz. Her iki seçenek de milin kuvvetini artırarak makinenin 
sınırlarını zorlar. Bu da daha hızlı imalat yapabileceğiniz ve fabrikanızda 
daha iyi işletme verimliliği elde edebileceğiniz anlamına geliyor.

İmalat otomasyonunun üç farklı şekli olan üretimsel tasarım, dijital 
iletişim hattı ve kapalı döngü geri bildirimi; bunların hepsi birden 
düşünüldüğünde, yeni bir çalışma şekli için ortaya güçlü bir örnek 
çıkıyor. Günümüzde, geleneksel imalattaki kısıtlamaları Autodesk 
Fusion 360’a yükleyip ideal tasarım çözümleri elde etmek için bu 
yazılımın üretimsel tasarım işlevselliğinden faydalanabilirsiniz. Yakın 
zamanda, dijital iletişim hattı ve üretim bölümüne yapılan bağlantıyla 
bilgi istenebilmesi, kuşkusuz işinizi çok daha iyiye götürecek değişimler 
yaratacaktır. İmalatçılar için ufukta güzel günler var gibi görünüyor.

Tormach CNC makinesi metal keserken. 

https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/subscribe?plc=F360&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
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113 yıldır dünyanın önde gelen dökme malzeme işleme ekipmanı 
üreticisi olan Claudius Peters şirketi, 21. yüzyılda sayısal bir şirket 
haline gelme yolunda bir dönüşüme imza atıyor. Üretimsel tasarımı, 
ürün tasarımını ve optimizasyonunu kökten değiştirecek bir yaklaşım 
olarak değerlendiren şirket, çığır açacak bir adım atmak üzere. 

Şirket, genellikle 3B baskıyla ilişkili olan bu teknolojiyi geleneksel 
üretim yöntemlerine uyarlayarak, fiyat odaklı endüstri pazarı için 
daha uygun maliyetli ürünler imal ediyor. Üretimsel tasarım, ağır 
ekipman imalatında malzeme ve enerji maliyetlerini azaltarak ve teslim 
sürelerini kısaltarak, Claudius Peters’ı bu değişen zamanlarda daha 
rekabetçi hale getiriyor.

Yeni ürün geliştirme teknolojileri, asırlık bir firmayı 
üretimin geleceğine hazırlıyor 

AĞIR EKİPMAN İMALATÇISI 
ÜRETİMSEL TASARIMI 
DAHA GERÇEKÇİ HALE 
GETİRİYOR
YAZAR: LAURA NEWTON

Bir kaynakçı; üretimsel tasarım, geleneksel tasarım ve dökümhaneden gelen girdiler kullanılarak, 
tersine mühendislikle tasarlanan yeni nakliye parçasının prototipini üretiyor. Kaynak: Claudius 
Peters.

https://www.claudiuspeters.com/
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Geleneksel bir şirket değişime kucak açıyor  

Alman imalatçı Claudius Peters “ağır sanayi”yle 
özdeşleşmiş bir isim: Şirket, çimento, çelik, alçı 
ve alüminyum sektörleri için büyük endüstriyel 
makine ve işleme tesisleri üretiyor. Claudius 
Peters (CP) operasyon yöneticisi Thomas Nagel, 
“Dökme malzeme işlemede uzmanız,” diyor. 
Şirketin, Almanya’nın Hamburg yakınlarındaki 
genel merkezinin yanı sıra Güney ve Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Asya’da toplam 12 bölge ofisi 
bulunuyor.

1906 yılında kurulan CP, 100 yılı aşkın bir 
süredir konveyör, silo, öğütme değirmenleri gibi 
büyük, sermaye yoğun endüstriyel ürünler imal 
ediyor. Sayısal işler müdürü olarak görev yapan 
Nagel, şirketin saygı uyandıran geçmişine takılı 
kalmaktansa, sayısal yenilikte küresel bir lider 
olarak itibar kazanmasına katkı sunuyor. Claudius 
Peters, maliyet, kalite, teslimat hızı ve müşteri 
memnuniyetiyle ilgili iş sonuçlarını iyileştirmek 
amacıyla, 2014 yılında bir yenilik yolculuğu 
başlatmış. Ancak şirket, 21. yüzyılda rekabetin 
içinde yer almak için, yeni bir yazılımdan çok 
daha fazlasının gerektiğini fark etmiş. CP, 2018 
itibarıyla, çevik bir şirkete dönüşme yolunda 
daha fazla adım atmış. Bu süreç, yeni sayısal 
becerilere ve tasarım açısından düşünme, deneme 
ve yineleme odaklı bir kültüre sahip olmayı 
gerektirmiş.

Yenilik yolculuğu başlıyor 

Autodesk gibi teknoloji ortaklarıyla çalışmak, 
Claudius Peters’ın yenilik yolculuğunun dönüm 
noktası olmuş. CP, satış, mühendislik, tasarım, 
üretim ve montaj süreçlerini birbirine bağlamak 
için, BIM 360 da dahil olmak üzere yeni 
araçlara yönelmiş. Şirket ayrıca  Inventor ve 
sonlu elemanlar yöntemi analizini kullanarak, 
imalat süreçlerini daha verimli hale getirmenin 
yeni yollarını bulmuş. CP, makine kurulumları 

Üretimsel tasarıma dayanan 
yeni parça tasarımı, orijinal 
tasarımdan %50 daha hafif. 
(solda) 
 
Tasarım mühendisi Maximilian 
Lerch, üretimsel tasarım yoluyla 
tasarlanmış ve geleneksel 
üretim yöntemleriyle üretilebilen 
parçanın, tersine mühendislik 
uygulanmış bir versiyonu 
üzerinde çalışıyor. (altta) 
 
Kaynak: Claudius Peters.

https://www.autodesk.com/content/autodesk/global/en/bim-360
https://www.autodesk.com/content/autodesk/global/en/products/inventor/overview
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esnasında, müşteri tesislerindeki verileri 
yakalamak ve ardından dosyaları hızlıca 
Almanya’daki mühendislik ve tasarım 
ekiplerine iletmek üzere, ReCap ve Navisworks 
ile 3B gerçeklik yakalama taramalarını 
kullanmaya başlamış. Nagel, “Bu, işimizi 
daha hızlı, daha yüksek kalitede, daha düşük 
maliyetle yapmamıza imkan tanıyarak müşteri 
memnuniyetini artırıyor,” diyor ve ekliyor:

“Ancak yeniliklerimiz burada bitmiyor.” 
Fusion 360’ taki bir üretimsel tasarım örnek 
gösteriminden esinlenen Nagel, CP ekibinin 
ortaya çıkan bu teknolojiyi öğrenmesi için  
dört saatlik bir atölye düzenlemiş.

Autodesk üretimsel tasarım yazılımı, 
tasarım hedeflerini ve kısıtlamalarını alıp 
tasarım çözümüne dair olası permütasyonları 
araştırarak, hızlı bir şekilde seçim 
yapabileceğiniz onlarca seçenek üretir. 
Ekip, birkaç jenerik parça üzerinde deneme 
yaptıktan sonra, CP’nin çimento sektöründeki 
temel ürünlerinden klinker soğutucunun 
bir parçasını optimize etmek için, üretimsel 
tasarımı kullanmaya karar vermiş.

Klinker soğutucu nedir? 

Çimento sektörü, Claudius Peters’ın, 
kurulduğu ilk günlerden beri iş yaptığı başlıca 
alanlardan. Çimento imalatçıları, ezilmiş kayayı 
karıştırırlar, ardından fırına yerleştirerek, 
1.450 °C’ye kadar ısıtırlar ve misket 
büyüklüğünde (‘klinker’ adı verilen) topaklar 
haline gelene kadar eritirler. Akkor halindeki 
klinker, 50x25 metre boyutlarındaki dev bir 
makineye, yani klinker soğutucuya boşaltılır. 
Klinker soğutucudan geçerken hava, klinkeri 
yaklaşık 100 °C’ye kadar soğutur. Daha sonra, 
öğütülen klinker, çimento oluşturmak için diğer 
malzemelerle karıştırılır.

CP, 1950’lerin başında sektöre klinker soğutucu 
tedarik etmeye başlamış ve sonraki 60 yıl 
içinde 700’den fazla soğutucu üretmiş. Ancak 
klinker, üretimi çok fazla enerji tüketerek 
çimento sektörünü, dünyanın en fazla CO2 
salımına neden olan sektörlerinden biri haline 
getiriyor. 

CP 2000’lerin başında, enerji tasarrufu için 
tasarlanan yeni nesil bir klinker soğutucu 
geliştirmeye başlamış ve soğutucuya, enerji 
verimliliğini simgeleyen Yunanca “η” (“eta”) 
harfinden yola çıkarak ETA ismini vermiş. 
Nagel, “ETA Soğutucumuz’un en büyük 
avantajlarından biri, olağanüstü termal 
verimliliği,” diyor. “Bu enerji tasarrufu, 

çimento üretiminin olumsuz çevresel etkilerini 
azaltmaya yardımcı olabilir.” Bugün CP’nin 
temel faaliyeti, çimento fabrikalarında 
verimliliği artırmak için, mevcut klinker 
soğutucularını ETA Soğutucular’la değiştirmek.

Üretimsel tasarım şaşırtıcı sonuçlar veriyor 

CP, ETA Soğutucu için bir parçayı optimize 
etmek üzere, üretimsel tasarımı kullanmaya 
karar verdi. Söz konusu parça, geleneksel 
tasarım yöntemleri kullanılarak, ihtiyaç fazlası 
malzemeyi çıkarmak için kısa bir süre önce 
yeniden tasarlanmış ağır bir metal parçaydı. 
Her soğutucuda bu metal parçalardan 50 ila 60 
adet bulunuyor. Bu parçalar, erimiş klinkeri ETA 

İsviçre’deki Holcim Untervaz Çimento Fabrikası’nda bulunan ETA Soğutucu, bir futbol sahasının neredeyse yarısı 
büyüklüğünde dev bir makine. Kaynak: Claudius Peters.

https://www.autodesk.com/content/autodesk/global/en/products/recap/overview
https://www.autodesk.com/content/autodesk/global/en/products/navisworks/overview
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.autodesk.com/solutions/generative-design/manufacturing


Çimento üretim sürecinde, akkor halindeki klinker, fırından 
alınarak günde 13.000 metrik ton klinkeri işleyebilen ETA 
Soğutucu’ya aktarılıyor.

Konveyör bantları klinkeri, ETA Soğutucu’nun içinden geçiriyor 
ve erimiş kaya burada yaklaşık 100 °C’ye kadar soğutuluyor.

Her ETA Soğutucu’da, sıcak klinkeri soğutucunun içinden 
geçirmek için, konveyör bantları üzerine yerleştirilmiş 
yaklaşık 60 taşıma parçası bulunuyor.

Orijinal nakliye parçası (solda) 2016 yılında yeniden 
tasarlandı, 14 klinker soğutucuya takıldı ve test edildi.

Yeni parça tasarımı (sağda) üretimsel tasarım yoluyla 
yapılmış ve orijinalinden %50 daha hafif olduğu için, kayda 
değer bir malzeme maliyeti ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Görseller, klinker soğutucu parçasının orijinal ağır geometrik 
tasarımdan (üst sıra, en solda), üretimsel tasarım ve tersine 
mühendislik sürümlerine kadar evrimini gösteriyor.

KLİNKER SOĞUTUCU NEDİR? 
Kaynak: Claudius Peters.
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Soğutucu’nun içinden geçiren bir dizi konveyör 
bandına cıvatalarla bağlanıyor. CP’deki tasarım 
mühendislerinden Maximilian Lerch, “Bu 
döküm parça tekrar tekrar optimize edildi,” 
diyor. “Hedef, metalin ağırlığını ve bununla 
bağlantılı olarak maliyeti azaltmaktı. Ağırlık 
açısından küçük bir optimizasyonun bile büyük 
etkisi olacaktı.”

Lerch, “Mühendisler bilgisayar ekranının 
başında toplanmışlardı ve üretimsel tasarımın 
neredeyse sıfırdan, optimize edilmiş güçlü bir 
parçayı oluşturmasını pürdikkat izliyorlardı; 
bu sahneyi görmek benim için gerçekten 
harikaydı,” diyerek sözlerine devam ediyor ve 
ekliyor: “En iyi çözüme ulaşmak için gereken 
tüm yinelemeleri yazılım yapıyor.”

Üretimsel tasarım üzerine ilk dört saatlik 
oturumun ardından, ekip ilk sonucu elde etti. 
Nagel, buna “yabancı parça” adını verdiklerini 
söylüyor. “Sonuç bizi gerçekten şaşırttı. Nasıl 
olur da bizim optimize ettiğimiz parçadan bu 
denli farklı olabilirdi? Üstüne üstlük %30 ila 
%40 daha hafif!”

Üretimsel tasarım yoluyla tasarlanan bir 
parçanın geleneksel imalata uyarlanması 

Claudius Peters’ın kuşkulu mühendisleri, 
“yabancı parça” üzerinde yürüttükleri 
hesaplamalarla ve FEM analizleriyle 
parçanın, geleneksel olarak optimize edilmiş 
versiyonlarından daha etkili olduğunu büyük 
bir şaşkınlık içinde fark ettiler. Ekip, parçanın 
nasıl imal edileceğini anlamak üzere, tasarımı 
analiz etmeye başladı. Nagel, “Üretimsel 
tasarım normalde ürünü yapmak için, 3B baskı 
veya diğer katkı üretim yöntemlerini kullanır,” 
diyor. “Sektörümüzde 3B baskı parçalar 
kullanılmayacak, bunlar çok pahalı.” Ancak 
üretimsel tasarım ve geleneksel optimizasyon 
fikirlerini kullanarak, “parçayı tersine 

mühendislikle oluşturmak yalnızca bir hafta 
sürdü ve böylece parçayı geleneksel imalat 
yöntemleriyle üretebildik.”

Ekip, Claudius Peters dökümhanesinde farklı 
imalat çözümlerini, Inventor ve FEM analiziyle 
test etti. Nagel, “Döküm parçadan, lazerle 
kesilmiş plakalar ve kaynak kullanılan bir 
çözüme geçmeye karar verdik,” diyor. “Parçayı, 
%25 daha hafif, daha hızlı ve daha düşük 
maliyetli hale getirdik.” Ekip, iyileştirme 
için ek fırsatlar ve hatta daha fazla maliyet 
tasarrufu arayarak, nakliye parçası için 
tasarım seçeneklerini halen incelemeye devam 
ediyor. Nagel sözlerine, “Çok yakında üretime 
geçilecek,” diyerek devam ediyor ve ekliyor: 
“Parçanın yıl içinde, dünyanın bir yerinde 
kullanılacağını umuyorum.”

Üretimsel tasarım meyvelerini vermeye 
başlıyor 

CP’nin üretimsel tasarım yoluyla oluşturduğu 
parça, şirkete kurduğu her klinker soğutucuda 
önemli miktarda para tasarrufu imkanını 
beraberinde getiriyor. Nakliye parçasının 
ağırlığı yaklaşık 20 kilogram azaldığında, 
şirket parça başına yaklaşık 100 avro 
(113 dolar) tasarruf etmeyi umuyor. Bu rakam 
her soğutucuda 60 veya daha fazla parçayla 
çarpılıyor. Ayrıca, daha az ağırlık, daha düşük 
nakliye maliyeti anlamına geliyor. Nagel, 
“Geliştirdiğimiz ilk prototipten itibaren, 
üretimsel tasarım yoluyla ürünlerimizin daha 
düşük maliyetli olacağına ve bunun bize 
rekabet avantajı sağlayacağına olan inancımız 
tamdı,” diyor.

Üretimsel tasarım aynı zamanda daha 
fazla sürdürülebilirlik vaat ediyor. Nagel, 
“Hindistan’daki veya Türkiye’deki bir 
dökümhanede üretilen daha ağır bir döküm 
parçadan, daha hafif bir parçaya, buradaki 

atölyemizde bile yapabileceğimiz kaynaklı 
bir tasarıma geçebiliriz,” diyor. “Bu sayede, 
malzeme, enerji ve nakliye süresinden tasarruf 
ediyor, çevre üzerindeki diğer olumsuz 
etkileriyse azaltıyoruz.”

Claudius Peters artık üretimsel tasarımın, 
mevcut parçaları optimize etmek veya 
yenilerini tasarlamak için standart bir süreç 
haline geldiği bir aşamada. Nagel, “Elbette 
optimize edebileceğimiz ve malzemede 
azaltmaya gidebileceğimiz başka parçalar 
bulacağız,” diyor. “Her bir parça bazında 
üretimsel tasarımın aynı olumlu faydalara 
sahip olup olmadığınıysa zamanla göreceğiz.”

Kaynak: Claudius Peters.
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Her tasarımcı, gerçekten benzersiz bir 
projede çalışma fırsatının hayalini kurar. 
Dünyaca ünlü bir Fransız tasarımcı ve 
vizyonerin de doğruladığı gibi, yeni 
teknolojiler bu tür fırsatların kapısını 
aralar.

Philippe Starck, mobilya ve ev 
eşyalarından, otellere ve hatta uzay 
seyahatine kadar türlü tasarımların 
arkasındaki isim, etkileyici özgeçmişine 
yeni bir başarı daha ekledi: insanlarla 
iş birliği halinde yapay zeka tarafından 
yaratılan, dünyanın ilk özel üretim 
sandalyesinin tasarımcısı.

Bu yapay zeka sandalyesi, Starck’ın, 
İtalyan çağdaş mobilya üreticisi Kartell 
ve Autodesk Research ile iş birliğinin 
ürünü. Sandalyenin genel vizyonunu 

Starck belirledi, gelişmiş üretimsel 
tasarım algoritmalarıysa, Kartell’in 
enjeksiyon kalıplamayla imalat 
ihtiyaçlarını karşılamak için sayısız 
tasarım seçeneği sundu. İnsan makine 
iş birliğinde yeni bir atılımı temsil eden 
yapay zeka sandalyesi, 2019 yazından 
itibaren Kartell’in teşhir salonlarında 
yerini alacak.

Burada Starck, tasarımın mevcut haline 
ve geleceğine dair bazı düşüncelerini 
paylaşıyor; üretimsel tasarımla 
çalışmanın nasıl bir şey olduğuna 
değiniyor ve teknolojinin ne zaman kendi 
gerçek dehasını ortaya koyabileceğini 
anlatıyor.

PHİLİPPE STARCK GELECEĞİ, 
YAPAY ZEKAYLA TASARLIYOR
YAZAR: ERIN HANSON

Bir Fransız vizyoner, bir İtalyan çağdaş mobilya üreticisi, Autodesk 
Research ve yapay zekâ bir araya geldiğinde, ortaya ne çıkar? Yapay 
zekâlı sandalye elbette!

Philippe Starck. Kaynak Starck/JB Mondino.

https://www.starck.com
https://www.elledecor.com/shopping/furniture/a14000089/philippe-starck-louis-ghost-chair/
https://tasarimseyri.com/tasarim-haberleri/yuzyilin-en-tartismali-limon-sikacagi/
https://tasarimseyri.com/tasarim-haberleri/yuzyilin-en-tartismali-limon-sikacagi/
https://www.icmimarlikdergisi.com/2016/04/15/bir-philippe-stark/
https://www.xtrlarge.com/2018/06/12/philippe-starck-uzay-istasyon-otel/
https://www.xtrlarge.com/2018/06/12/philippe-starck-uzay-istasyon-otel/
https://www.kartell.com/GB/
https://www.autodesk.com/research
https://redshift.autodesk.com.tr/uretimsel-tasarim-ornekleri/
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Bilgisayarı olmayan biri olarak, bilgisayarın tasarım ortağı olduğu 
üretimsel tasarım teknolojisini kullanma konusunda ne hissediyorsunuz?

İşim yaratıcı olmayı gerektirdiği için bilgisayarım yok ve piyasadaki tüm 
bilgisayarlardan daha hızlıyım. Her şeyin ötesinde, benim yaratıcılık 
alanım sınırsız. En iyi programları kullanan en yaratıcı insan yaratıcılığını 
ve fikrini, yalnızca programcının hayal gücü, becerisi ve zekası dahilinde 
gösterebilir. Bunu, görünmez bir cam küpün içinde uçan inanılmaz zeki ve 
yetenekli bir sineğin durumuna benzetebiliriz. Tüm hayallerin bir sınırı 
vardır. Açıkça görülüyor ki yetenekli bir yapay zekanın gelişiyle birlikte, 
bu durum değişecek. Birkaç yıl içinde, bu araçla birlikte yaratıcılık 
potansiyelimi artırmam mümkün olabilir.

Kartell’in Starck’la birlikte, Autodesk 
kullanarak tasarladığı yapay zeka sandalyesi. 
Kaynak: Kartell.
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Üretimsel tasarım kullanarak yarattığınız yapay 
zeka sandalyesini nasıl tanımlarsınız?

İyi imal edilmiş, akıllı ve farklı onlarca 
sandalye tasarladım. Ancak bütün bu yıllardan 
sonra fark ettim ki tüm bu tasarımlar aynı 
beynin ürünü; aynı hayvan türüne ait bir 
beyin. Bu yüzden aynı zeka ve mantığın 

ürünü. Diğer bir deyişle, aklımı ne tarafa 
yönlendirirsem yönlendireyim, herkes aklını 
ne tarafa yönlendirirse yönlendirsin, hepimiz 
birer dahi, birer büyük tasarımcı olsak bile; 
DNA’mızdan ve “geçmiş deneyimlerimizden” 
dolayı neredeyse aynı fikirle ortaya çıkacağız. 
Yapımız bunu farklı bir şekilde yapmamıza izin 
vermiyor. Canım sıkılıyordu; ancak yapay zeka 

yardımıyla, yaratıcılığı sınırlayan bu durumdan 
kurtulacağımıza dair büyük umut besliyorum.

Büyük satranç ustası Garry Kasparov’un 
bilgisayara yenildiğini gördüğümde, bilgisayara 
yenilen Kasparov olduğumu hayal ettim. Bugün 
biz de tam olarak aynı noktadayız: Kasparov, 
belirli şartlar altında yenilgiye uğramıştı, ben 
de belirli şartlar altında mücadele veriyorum. 
Yapay zeka sandalyesi, büyük bir özgürlüğün 
başlangıcıdır. Bu, insanın yaptığı devrimlerin 
artık sunamayacağı çok büyük bir devrim.

Yapay zeka sandalyesi, “demokratik tasarım” 
anlayışınıza nasıl uyum sağlıyor?

Demokratik tasarım bir tarz değildir. 
Demokratik tasarım; kültürel, niteliksel ve 
teknolojik yönlerden kaliteyi artırmayı, fiyatı 
düşürmeyi ve bunu olabildiğince çok insanla 
paylaşmayı hedefleyen hümanist bir anlayıştır. 
Yapay zeka, demokratik tasarımın tüm 
parametrelerini optimize etmelidir. Bu, artık 
benim beynimin bir ürünü olmayacak. Sadece 
benimle aynı beyne sahip insanları memnun 
etmekle kalmayacak, aynı zamanda bir tür 
evrensel beyin olacak.

Çözmenizi istedikleri en özgün tasarım sorunu 
neydi?

Programcıların, gelişmiş üretimsel tasarım 
algoritmalarının ardındaki kültürel hafızası. 
Yapay zekanın muhakemesindeki insana dair 
izleri kaldırmak birkaç yılımı aldı. En sonunda 
insan muhakemesi, beni çok fazla tatmin 
etmeyen bitkisel bir muhakemeye biraz boyun 
eğdirdi. Ancak bu, her şeye rağmen, hayati bir 
başlangıç.

Geleneksel otel tasarımlarıyla tanınan Philippe Starck, Axiom ticari uzay istasyonu için yaptığı 
tasarımlarla dünyanın dışına adım atıyor. Burada, istasyonun yaşam modülünü görüyorsunuz. 
Kaynak: Starck Network.

https://www.zdnet.com/article/philippe-starck-on-democratic-design/
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Mimarlık ve iç tasarım alanında yaptığınız işleri düşündüğümüzde, mesela 
bir otel projesinde üretimsel tasarım teknolojisini uygular mıydınız?

Bu, ilginç olmakla birlikte son derece karmaşık bir fikir. Otellerde işlevi 
düşünmek bir zorunluluktur; ancak, bunu anlamak da bir o kadar kolaydır. 
Burada önemli olan, projenin insani ve duygusal açıdan işlevi. Bu işlevi 
insanların değerlendirmesi kolay değil ve günümüzde üretimsel zeka 
tarafından değerlendirilmesi de hâlâ zor görünüyor. Bu yönelttiğiniz soru 
bir meydan okumayı akla getiriyor. Neden denenmesin ki?

Karşılaştığınız en komik tasarım kazası nedir?

Bir gün, çok sevdiğim bir kişiyle birbirimizi zar zor duyduğumuz bir 
telefon konuşması yaptım. Kendisinin ana dilinin İngilizce olmadığını 
da eklemeliyim. Elli metrelik bir yelkenli siparişi verdi. Altı ay boyunca 
yelkenlinin tasarımıyla uğraştım. Arkadaşıma tasarımı gösterene kadar, 
çıkardığım işle son derece gurur duyuyordum. Tasarımı anlamakta 
zorlandı; ve hayatında ilk defa, hiç de hevesli değildi. Daha sonra istediği 
şeyin 45 metrelik değil, 145 metrelik bir yelkenli olduğunu anladım. Hala 
utandığım bir durumdur.

Bir projenin veya tasarımın tamamlandığını nasıl anlarsınız?

Tasarımcılar, projelerin tamamlanıp tamamlanmadığını iki şekilde 
anlarlar. İlki, bunu içgüdüsel olarak hissedersiniz. Bunda büyülü bir şeyler 
vardır. İkincisi, biraz analiz yaptıktan sonra, önerilen tasarımın nitelikli, 
iyi ve var olmayı hak ettiğini gösteren parametrelerinin mükemmel bir 
denge oluşturduğunu gördüğünüzde, başarıya ulaşmışsınız demektir.

Tasarımın geleceğiyle ilgili sizi en çok heyecanlandıran ya da umutlu 
kılan şey nedir?

Tasarımla ilgili en heyecan verici şey, bildiğimiz kadarıyla 20. yüzyılın 
ortalarına dayanan ve 21. yüzyılın ortalarında ömrünü dolduracak geçici 
bir faaliyet olduğunu anlamaktır. İnsan üretiminin akıllı olan tarafı, 
maddesizleşme stratejisini izliyor: Çok daha az şeyle, çok daha fazlasına 
sahip olacağız. En saf açıdan baktığımız zaman, günümüzde tasarımın 
görevi, günlük zorunlulukları katlanabilir kılmaktır ki onları sevebilelim. 
Ancak, bu doğru bir yaklaşım değil; ne kadar iyi tasarlanmış olursa 
olsun hiçbir zaman bir kahve cezvesine aşık olmayacağız. Bahsettiğim 
bu başarısızlık, kahve makineleri ortadan kalktığında bitecek, biz 
tasarımcılar da öyle.

Teknolojinin deha mertebesine ulaşma kapasitesi olduğunu düşünüyor 
musunuz?

Henüz değil; çünkü teknoloji, kısırlaştırıcı olan sınırlı bir hafızaya 
bağımlı. Ancak yapay zekanın özünde gelişebilmesi ve daha da sofistike 
hisleri deneyimleyebilmesi için ona birazcık zaman tanımamız gerekiyor. 
Teknoloji ancak aşık olabildiği, korkabildiği, arzuları ve hayalleri olduğu 
zaman bir dehaya dönüşecek.

Under Armour’dan dev adım: Şirketin yeni nesil spor 
ayakkabılarını, üretimsel tasarım kullanarak nasıl 
yarattığını öğrenin.

Kaynak: Under Armour.

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=398&RecID=3711
https://redshift.autodesk.com.tr/3b-baskili-ayakkabi/
https://redshift.autodesk.com.tr/3b-baskili-ayakkabi/


\  25

Bir otomobilin 0’dan 100’e daha hızlı çıkmasını mı 
sağlamak istiyorsunuz? En etkili yöntem, ağırlığını yarıya 
indirmek. Formula 1 araçlarından izler taşımasına rağmen 
karayollarında trafiğe çıkması tamamen yasal olan BAC 
Mono’nun artan çevikliğinin ardında yatan formül de bu.

Performans tutkunlarının sürüş keyfine odaklanmış bir 
marka olan BAC Mono, fazlalıklarından arındırılarak bir 
Toyota Corolla’nın yarısından daha hafif hale getirilmiş, 
570 kilogramlık ağırlığa sahip bir “süper otomobil.” Tek 
koltuklu bir yarış arabası gibi tasarlanmış olan araç, 
çok hafif bir karbon-fiber şasiye sahip. Tanıtımı bu yılın 
başlarında İngiltere’nin Liverpool şehrindeki BAC Yenilik 
Merkezi’nde yapılan bu spor aracın yeni versiyonu, 
eskisinden 4,8 kg daha hafif. Söz konusu ağırlık tasarrufu, 
aracın, güç/ağırlık oranlarını azamiye çıkaran yazılımın 
açtığı yolda üretimsel tasarım yöntemleri kullanılarak 
geliştirilmiş olan jantlar sayesinde sağlanmış. Fazladan 

ÜRETİMSEL TASARIM 
CADDELERİN SÜRAT 
ŞAMPİYONU BAC MONO’YU 
GELECEĞE İVMELENDİRİYOR
YAZAR: ZACH MORTICE

Bir arabanın daha hızlı gitmesini sağlamak için en etkili 
yöntemlerden biri nedir? Ağırlığını yarıya indirin gitsin!

Briggs Automotive Company’nin (BAC) Mono marka aracının, bu yılın başlarında 
İngiltere’nin Liverpool şehrinde görücüye çıkan yeni versiyonu göz alıyor.  
Kaynak: PaulHPhoto.

https://www.bac-mono.com
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ağırlığın aşağı çekilmesinin, hem 
performansta hem de görünümde önemli 
bir değişim sağlamasından ötürü, otomotiv 
tasarım ve imalatında devrim yaratabilecek 
bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.

BAC Mono, Neill ve Ian Briggs isimli İngiliz 
kardeşler tarafından 2009 yılında Liverpool’da 
kurulmuş olan Briggs Otomotiv Şirketinin (BAC) 
tasarlayıp ürettiği bir araç. Performansına 
bakılarak ona bir “yarış otomobili” dense 
de, BAC Mono aslında trafikteki yayaların 
korunması hakkındaki yasa ve yönetmeliklerin 
yanı sıra güvenlik standartlarıyla da tamamen 
uyumlu olan ve bu sayede trafiğe çıkması yasal 
olan bir araç. Bir anlamda, “caddelerin sürat 
şampiyonu” da denilebilecek aracın 4 silindirli, 
2,3 litrelik turbo motoru, 332 beygir gücüne 
sahip. Daha da etkileyici olanı, otomobilin 
0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,6 saniyede 
çıkıyor olması. Aracın maksimum hızıysa 
270 km/s. Otomobil dünyasının eleştirmenleri, 
BAC Mono’nun ivmelenme becerisini, go-
kart arabalarına benzeyen çevikliğini ve yol 
tutuşunu anlata anlata bitiremiyorlar.

BAC Mono’nun fiyatı yaklaşık 250.000 dolar. 
BAC’nin kurucu ortağı ve tasarım direktörü 
olan Ian Briggs, “Otomobilimizin fiyatı 
yüksek, satış hacmi de düşük olduğu için, 
çok daha pahalı olan şeylerin maliyetini 
üstlenebilecek ilk şirketlerden biriyiz,” diyor.

Ian Briggs’in bu cümleden kastı, 3B baskı 
gibi yeni imalat yöntemlerini kullanıyor 
olmaları. Zira yeni BAC Mono’nun farları, 
yan aynaları ve arka ışık yuvaları da dahil 
yaklaşık 40 parçası, 3B baskı yoluyla imal 
edilmiş. Panellerin büyük kısmıysa, düşük 
ağırlığı, sağlamlığı ve ısıya karşı dayanıklılığı 
kanıtlanmış bir malzeme olan grafenle 
güçlendirilmiş karbon fiberden yapılmış.

Ancak BAC’nin otomobil ağırlığından tasarruf 
sağlama anlamında yaptığı en önemli iş, 
jantların imalatında Autodesk Fusion 360 
yazılımındaki üretimsel tasarım teknolojisini 
kullanmak olmuş. Üretimsel tasarım, nesnelerin 
tasarımında algoritma geliştirirken, makine 
öğrenimi ve bulut bilişimin olanaklarından 
yararlanıyor. Böylelikle ortaya çıkan nihai 
ürünler son derece yüksek bir dayanıklılık/
ağırlık oranına sahip oluyor. Süreç şu şekilde 
işliyor: Tasarımcılar BAC Mono’nun jantlarını 
tasarlarken, performansa dönük kısıtlamaların 
neler olacağının (jantların ne kadar ağırlık 
taşıması gerektiğinin) yanı sıra, kullanılacak 
malzemeyi (alüminyumu), hatta imalat 
yöntemini (maliyetten tasarruf etmek için 5 
eksenli CNC frezelemeyi) baştan belirliyorlar. 
Yazılım bu kısıtlar ve verilerden hareketle, 
tasarımcılara neredeyse sonsuz sayıda seçenek 
sunarak, çok daha geniş bir çözüm yelpazesi 
içinden seçim yapmalarına katkıda bulunuyor 
ve daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor.

Tabii BAC’nin tek kaygısı otomobil ağırlığını 
aşağı çekmek değil. Şirket bunu yaparken 
bir yandan da, markasının gücünü tasarım 
estetiğine zarif bir şekilde yansıtmak 
istemiş. Bu nedenle, malzemelerin 
yerleştirileceği noktalarda, BAC’nin 
arzuladığı estetik formlara ve marka 
kimliğine sadık kalınmasını sağlamak üzere 
belli tasarım kısıtları uygulanmış.

BAC’nin bu noktada işini kolaylaştıran, 
3B baskı ve üretimsel tasarım yöntemine 
başvurması. Bu teknolojiler müşterinin 
de isteklerine uygun bir tasarımın ortaya 
çıkmasını mümkün kılıyor. Sipariş üzerine 
üretilen ürünlerde uzmanlaşmış küçük bir 
otomobil şirketi için bu gelişme son derece 
önemli. Ian bu hususun altını şu sözlerle 
çiziyor: “Küçük bir şirket olarak illa ki yatırım 
yapacaksak, bu yatırımı başka bir üretici 
için binlerce parça üretebileceğimiz bir araca 
yapmayı tercih ederiz; oysa biz yılda sadece 

Mono’nun üretimsel tasarım yöntemiyle geliştirilen alüminyum jantları, belirli bir ağırlığı zorunlu kıldığı gibi CNC takım 
tezgahlarında işlenecek şekilde tasarlandı. Bu sınırlamalara rağmen araç %35 daha hafif oldu. Kaynak: PaulHPhoto.

https://www.bac-mono.com/the-bac-story
https://www.youtube.com/watch?v=cFBMKk_tnp0
https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/subscribe?plc=F360&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
http://otomasyondergisi.com.tr/arsiv/yazi/5-eksen-cnc-isleme-tezgahi-tasarimi-ve-kontrolu/
http://otomasyondergisi.com.tr/arsiv/yazi/5-eksen-cnc-isleme-tezgahi-tasarimi-ve-kontrolu/
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Yeni BAC Mono’nun jantları, sadece fiziksel kısıtlara uyacak şekilde değil, BAC markasının zarif estetik görünümüyle de uyum 
sağlayacak şekilde üretiliyor. Kaynak: PaulHPhoto.

30, 40, 50 parça üretiyoruz.” “Dolayısıyla 
bu noktada seri imalat yapanlara göre daha 
şanslıyız. Çünkü 3B baskı bizi özgürleştiriyor: 
sadece bir adet parça üretmek istediğimizde, 
bir adet üretiyoruz. Koltuklar müşterinin 
talebine göre şekillendiriliyor. Direksiyon 
simidi, pedallar müşterilerin vücut ölçülerine 
uygun şekilde yapılıyor. Parçaların üzerine 
müşterinin ismini veya isminin baş harflerini 
yazsak yeridir. Müşterilerimiz dünyada eşi 
benzeri bulunmayan, üst-segment fiyata 
sahip, özel bir otomobil satın almış oluyor. 
Sonuçta da, bizden en gelişmiş teknolojileri 
görmeyi bekliyor. Üretimsel tasarım da bu 
tip teknolojilerden biri.”

Müşteriden yansıyan geri beslemeleri 
ve onun isteklerine uygun ürün ortaya 

çıkarmayı temel alan bu yaklaşım, zaman 
zaman imalatı elverişsiz sayılabilecek 
noktalara sürüklese de, sonuçta üretimsel 
tasarım ve 3B baskı birbirini etle tırnak 
gibi destekleyen kavramlar. Ian, “Üretimsel 
tasarımın yapabileceklerine alan açarsanız 
ve herhangi bir sınır koymazsanız, yalnızca 
3B baskıyla üretilebilen yapılar ortaya çıkar,” 
diyor. “Fiyatlar düştükçe, sanırım üretimsel 
tasarımın ve ortaya çıkardığı çözümlerin daha 
fazla benimseneceğini de göreceksiniz.”

Yeni Mono’nun jantları ise, daha geleneksel 
yollarla ama yenilikçi teknolojilerle imal 
edildi. Küçük çaplı bir seri imalat ile bu işin 
kotarılması maliyet avantajı da sağlamış 
oldu. 3B baskı yoluyla üretilmeleri halinde, 
tek bir takım için on binlerce dolara mal 

olabilecek jant imalatında maliyetin bu 
şekilde yükselmemesi için üretimsel 
tasarım sürecinde değişikliğe gidildi. 
Şirket, yeni versiyonda her bir jantın 3 
yerine 5 eksen işleme kafasına sahip CNC 
takım tezgahlarında imal edilmesine karar 
verdi. Bilindiği gibi, karmaşık yüzeylerin 
işlenmesinde geometrik kısıtlamalar 
nedeniyle, 3 eksen frezelemede parçanın 
birçok kere bağlanması gerekiyor. Oysa 
kesme takımının hareket edebileceği 5 
eksenin bulunduğu işleme tezgahlarında tek 
bir ayarla bir parçanın beş tarafını işlemek 
mümkün olabiliyor. Bu, BAC Mono’nun 
eski versiyonlarının 3 eksenli makinelerde 
yapılan jantlarına kıyasla, parça boyutları ve 
biçimleri bakımından çok daha fazla olanağa 
sahip olmak demekti. Bu sayede, yeni jantlar 
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standart jantlara göre %35 daha hafif olarak, 
2,2 kg ağırlıkla üretilebildi.

Yeni jantların hem telleri hem de dayanak 
noktaları daha küçük boyutlu ve ince. Bu, 
beş köşeli jant teli takımını, doğrusal ve 
eğrisel geometrilerin kusursuz bir karışımıyla 
uzatıyor ve düzleştiriyor. Aks miline bağlanan 
dairesel kaplinin içinden geçen ek delikler, 
hafifçe biyomorfik petek dokusu oluşturuyor.

Üretimsel tasarım ve topoloji optimizasyonunu 
jantlar üzerinde uygulayan başka otomotiv 
şirketleri de var. Ancak, üretimsel tasarımda 
yaygın olan biyomorfik tasarım dilini 

mükemmel bir estetikle birleştiren bir 
araç olmasıyla BAC Mono, diğerlerinden 
hemen ayrışıyor. Ağırlık merkezi yere yakın 
olan araç, yandan bakıldığında bir çekiç 
kafalı köpekbalığını ya da vatozu andırıyor. 
Otomobilin mekanik bileşenleriyse, biçimli, 
akıcı şasinin arka tarafına doğru daha görünür 
hale geliyor. Üretimsel tasarımın parçaları 
birleştirme yeteneği, bir binek aile otomobiline 
veya SUV segmentinde bir araca kıyasla bu tip 
arabalar için çok daha uygun.

BAC Mono’nun jantları, henüz teknolojinin en 
cüretkâr örneklerinin dinamik akışkanlığına 

sahip değil; ancak jant tasarımı son derece 
verimli biyolojik elyaf desenleri etrafında 
bütünleştikçe, gidişat o yönde daha belirgin 
hale gelecek. Üretimsel tasarım, dünyanın dört 
bir yanındaki oto galerilerde ve trafikte daha 
fazla görünür oldukça, bu teknolojinin mümkün 
kıldığı daha hafif arabalar ve malzeme 
tasarrufu, yakıt verimliliğine de yansıyor 
olacak. Bu da araçların karbon salımlarının 
azalması ve iklim değişikliği üzerindeki 
etkilerinin daha da aşağı çekilmesi demek.

BAC, bu istikamette ilerlemek isteyen bir şirket. 
Üretimsel tasarım bu anlamda çok önemli, zira 
arabaların metal parçalarının evrimine yönelik 
ciddi bir gelecek vaat ediyor. BAC için araçlarını 
biyotik metalle imal etme sürecinin bundan 
sonraki safhalarında, sırada süspansiyon 
sistemleri ile şasi elemanları var. BAC kurucu 
ortağı ve ürün geliştirme direktörü Neill, “Jantlar 
geleceğe dönük olarak üç veya dört safhalı olarak 
kurguladığımız üretimsel tasarım yaklaşımımızın 
ilk aşamasında yer alıyordu,” diyor.

Ian, “Araçlarımızda, üç veya beş eksenli 
bir freze makinesinde katı alüminyum 
bloklardan işlenmiş 400 parça var,” diyor. 
“Bu bileşenlerden herhangi birini, üretimsel 
tasarım sürecine dahil edebilir ve çok 
mütevazı bir maliyetle daha da hafif araçlar 
üretebiliriz. Bunları zaten frezeliyoruz. 
Dolayısıyla, üretimsel tasarımın çizdiği 
istikamet doğrultusunda biraz daha uzun 
süre frezelemek, bizim için ağırlıktan 
tasarruf etme yolunda anlamlı bir seçenek 
olacaktır. Velhasıl şunu söylemek mümkün: 
Tasarımı optimize etme ve ağırlıktan 
tasarruf sağlama şansınız varsa, üstelik 
de bunu öncekiyle aynı süreç dahilinde 
yapabiliyorsanız, hem harcadığınız paranın 
karşılığını fazlasıyla alırsınız hem de daha 
hafif bir araç üretirsiniz.”

Bir Mono otomobilde, BAC’nin üretimsel tasarım yöntemlerine başvurarak güncelleyebileceği yüzlerce alüminyum parça 
bulunuyor. Kaynak: PaulHPhoto.

https://www.autodesk.com.tr/campaigns/generative-design/education
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Küresel otomotiv sektörü bir dizi büyük değişime ayak uydurmaya 
çabalıyor; bu değişimler arasında, hükümetlerin ve Paris İklim 
Değişikliği Anlaşması’nın şart koştuğu yeni düzenlemeler, sektörü 
Google gibi teknoloji devleriyle doğrudan rekabete sokan baş 
döndürücü teknolojik gelişmeler, daha yüksek verimlilik ve daha 
düşük karbon salımları yönündeki müşteri talepleri bulunuyor.

Otomobil üreticileri; direksiyon, pedallar, koltuklar, motor ve frenler 
gibi bir otomobili oluşturan 30.000’den fazla parçayı yeniden 
inceleyerek motor performansını artırmanın ve araç ağırlığını 
azaltmanın yollarını arıyorlar. Bu parçaların arasında, avucunuzun içine 
sığacak kadar küçük ancak hayati bir bileşen de var: Motor kontrol 
ünitesi (ECU).

Önde gelen otomobil parçaları üreticisi, kritik bir 
bileşeni optimize etmek için üretimsel tasarımı kullandı 
ve nihayetinde daha hafif ve termal performans 
açısından daha güçlü bir parça yarattı.

JAPON DENSO ŞİRKETİ, 
MOTOR KONTROL 
ÜNİTESİ ÜRETİMİNE EL 
ATTI
YAZAR: YASUO MATSUNAKA

Motor kontrol ünitesinin kavramsal modeli, metal kesme tekniği kullanılarak imal edildi.
Kaynak: DENSO Corporation.

https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2019/04/sektorel-bakis-2019-otomotiv.html
https://www.ft.com/content/dc111194-2313-11e9-b329-c7e6ceb5ffdf
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Motorun “beyni” olarak düşünebileceğimiz 
motor kontrol ünitesi (ECU), motor için gerekli 
olan doğru yakıt besleme miktarını belirleyen 
elektronik bir yakıt püskürtme kontrol sistemidir. 
Sürüş performansını artırabilen ve zararlı salım 
miktarlarını azaltabilen bu sistem, motora 
püskürtülen yakıt miktarını ve zamanlamasını en 
uygun şekilde ayarlamakta önemli rol oynar.

2019 yılında Profesyonel Konsept dalında iF 
Tasarım Ödülü, yeniden tasarladıkları ECU ile, 
önde gelen Japon araba parça imalatçısı DENSO 
Corporation’a verildi. Bundan 70 yıl önce kurulan 
DENSO bugün, sürücüsüz ve elektrikli araçlar, 
yapay zekâ (AI), özel ulaşım hizmeti (MaaS) ve 
hatta kuantum bilişim için teknolojiler geliştiriyor. 
DENSO’nun ürün tasarımından sorumlu proje 
müdür yardımcısı Akira Okamoto, ECU’yu 
optimize etmek ve iki kritik hedefe ulaşmak yani 
parçayı daha hafif hale getirmek ve parçanın ısıl 
performansını artırmak için, üretimsel tasarımı 
kullanmış.

Okamoto, inşaat ve tarım makinelerinde bulunan 
küçük dizel motorlarda kullanılmak üzere ECU’lar 
geliştiriyor ve gelişmiş kavramsal modeller 
oluşturmak için iş akışına üretimsel tasarımı 
dahil ediyor. Okamoto, “En başından beri, hafif 
bileşenler tasarlamayı hedefledim,” diyor ve 
ekliyor, “Daha sonra, ağırlığı daha da düşürmek 
için üretimsel tasarım kullanabileceğimi fark 
ettim.”

Bir motorun “oda sıcaklığı” 120 °C’ye ulaşabilir. 
Motor kontrol ünitesi donanımının sorunsuz 
çalışabilmesi için ısıyı dağıtarak, sıcaklıkların 
yaklaşık 105 °C olduğu motor blokuna temas ettiği 
yerde, 120 °C’den daha düşük sıcaklığa sahip 
olması gerekir.

Okamoto, “Deneyimlerime dayanarak ısıyı iyi 
dağıtan bir formu gözümde canlandırabilirim,” 
diyor. “Ancak hafif bir tasarımda ısıyı dağıtmak 
için daha az seçeneğe sahipsinizdir ki bu da ısı-

Metal kesme tekniği 
kullanılarak üretilen ECU 
kavramsal modelinin 
bir başka görüntüsü. 
(yukarıda) 
 
Akira Okamoto, DENSO 
ürün tasarım ofisi, İkinci 
Ürün Geliştirme Ünitesi 
Başkanı. (solda) 
 
Kaynak: DENSO 
Corporation.

https://ifdesign.cloud/assets/downloads/if-design-award-2019/if-design-award-2019---basvuru-sahipleri-icin-genel-bilgiler.pdf
https://www.denso.com/global/en/
https://redshift.autodesk.com.tr/uretimsel-tasarim-ornekleri/
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transfer verimliliğini düşürür. Daha hafif ancak 
ısı dağıtım özelliklerini koruyan yeni formlar 
kullanarak parçalar yaratmak için üretimsel 
tasarımı kullanabileceğimi düşündüm.”

Isı-transfer ikilemini çözmek

Okamoto, araştırmaları sırasında ısıyla 
bağlantılı parametreleri sunmamasına 
rağmen Autodesk Fusion 360 yazılımının 
üretimsel tasarım özelliklerini kullanmış. “Isıyı 
hesaplamak için onu bir yükmüş gibi ele almam 
gerektiği varsayımında bulundum. Böylece  
ısıyı dağıtması gereken alanlara yük ekleyerek 
en uygun forma ulaştım,” diyor. DENSO bu 
süreçte, Nichinan Group’taki ortakları ve 
tasarımcılar Satoshi Yanagisawa ve Yujiro 
Kaida’yla beraber çalışmış.

Üretimsel tasarımda yapay zekâ, tasarımcının 
sağladığı parametreleri temel alan zengin 
bir tasarım çeşitliliği yaratıyor. Tasarımcı, 
seçenekler arasında tercih yaparak uygun 
olmayan tasarımları ayıklıyor ve işine 
yarayanları seçerek en uygun tasarıma 
ulaşıyor. Okamoto, “Bu ECU’yu tasarlarken 
yürüttüğümüz çalışma, bir deneme yanılma 
süreciydi ve bu süreçte işimize yaramayan 
pek çok tasarım ortaya çıktı,” diyor. “Ancak, 
kullanılabilir versiyonlar benzer formlar 
almaya başladı.

Bu süreçle ilgili hoşuma giden şey, 
tasarladığım modelin üç boyutlu baskısını 
alarak, ısının bu parçanın çevresinde nasıl 
aktığına dair bir fikir sahibi olabilmemdi,” diye 
devam ediyor. “Modellerin çoğu ilk bakışta 
çirkin görünüyordu ancak bu tasarımlarda 
giderek güzelliği de görmeye başlıyorduk. 
Nihai tasarımın güzel bir formu vardı. Bu form 
üzerinde, geleneksel yöntemleri kullanarak 
imalat yapabilecek şekilde değişiklikler 
yaptık.”

Üretim için tasarlamak 

Üretimsel tasarımla yaratılan nesneleri üç 
boyutlu baskı olmadan üretmek zor olabilir. Üç 
boyutlu baskı seri üretim için uygun değildir. 
“On binlerce parça üretmeniz gerektiğinde, 
maliyet ve üretim süreleri başınızı 
ağrıtabiliyor,” diyor Okamoto. Ekip, bu proje 
için üretimsel tasarım sürecindeki unsurları, 
geleneksel kalıp döküm üretim yöntemiyle 
yapılabilen bir parçayla birleştirdi.

Bunu yapmak için geometrik şekilli bir devre 
kartı kapağı üretildi ve üretimsel tasarım 
yoluyla imal edilen çerçeveyle birleştirildi. Tüm 
gövdeyi inceltmek ve pürüzsüz bir şekil vermek 
için, Autodesk Alias SpeedForm ve Fusion 
360 yazılımları kullanıldı ve geleneksel imalat 
yöntemleriyle üretim için ayarlamalar yapıldı. 
Okamoto, “Genel üniteye formunu vermek için 

her bir bileşenin temel unsurlarını birleştirdik,” 
diyor.

Nihai tasarımın metal kesim maketi, 
Doğrudan Monte ECU Konsept olarak 
adlandırılıyor. “Toplamda %12’lik bir 
hafifleme sağladık ama orijinal parçanın 
ısı dağıtma kapasitesini de koruduk,” diyen 
Okamoto sözlerine şöyle devam ediyor, 
“Ağırlığın azalması, ısıya, kaçabileceği 
daha az yol bırakmak anlamına gelirken, 
performans birebir aynı olduğu için, parçanın 
ısı verme kapasitesinin orijinale göre artmış 
olduğunu söyleyebiliriz.”

Okamoto, ağırlığı azaltmak için topoloji 
optimizasyonu gibi farklı yaklaşımlar 
kullanarak deneyler yapmış olsa da 
üretimsel tasarımı ilk kez denemiş. Proje 

Ortada gösterilen kavramsal model, devre kartı kapağını, solda gösterilen üretimsel tasarım çerçevesiyle birleştiriyor. Sağda 
gösterilen model, genel kullanım amaçlı orijinal tasarıma ait. Kaynak: DENSO Corporation.

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.nichinan-group.com
https://redshift.autodesk.com/3d-printed-bike/
https://www.autodesk.com/products/alias-products/overview?plc=ALSCPT&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://redshift.autodesk.com/skateboard-trucks-topology-optimization/
https://redshift.autodesk.com/skateboard-trucks-topology-optimization/
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yaklaşık üç ayda tamamlanmış. Okamoto, 
“Hız kazanana kadar belirli bir süre harcamış 
olsak da görece kısa bir zaman diliminde 
sonuç elde ettik,” diyor. “Daha büyük 
ECU’larla daha büyük kazanımlar elde 
edebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca tasarım 
çalışmalarımızın bir sonraki aşamasında 
daha fazla gelişim gösterebileceğimiz alanlar 
keşfettik.”

“Her bir parçada az da olsa hafifleme 
sağlayabilirsek sonuçta çok daha hafif 

bir otomobil üretebileceğiz,” diyerek 
sözlerine devam ediyor. “Bu sonuçları, 
ECU’ların ötesinde, diğer parçalara da 
uygulayabiliriz. Bu yöntemleri, genel olarak 
otomobilleri hafifletmek için düzenli olarak 
uygulayabilirsek, bu, ideal olacaktır. Bu 
modeli yalnızca müşterilerimize teklif 
sunmak için üretmiş olsak da bir sonraki 
aşamada elektronik adımına geçeceğiz ve 
çalışmalarımızın gerçek sonuçlarını görmek 
için performans testleri yapacağız.”

Üretimsel tasarım kullanılarak üretilen ECU ünitesinin, 
motor blokuna doğrudan montajı için bir çerçeve. Kaynak: 
DENSO Corporation.

Future Of Making hakkında daha fazla bilgi için 
bültenimize abone olun 
autodesk.com.tr/redshift/newsletter

Üretimsel tasarım kullanılarak üretilen ilk ECU çerçevesinin 
bir diğer görüntüsü. Kaynak: DENSO Corporation.

https://www.autodesk.com.tr/redshift/newsletter/
https://www.autodesk.com.tr/redshift/newsletter/
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ANA FİKİR
Üretimsel tasarım, insanların ve makinelerin 
daha iyi, daha güçlü ve daha verimli şeyler 
yaratmak için iş birliği yapmalarını sağlar. 
Hedefiniz ister ağırlığı en aza indirmek veya 
parçaları birleştirmek, isterse performansı 
iyileştirmek veya sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşmak olsun, üretimsel tasarım yazılımı bunu 
başarmanıza mutlaka yardımcı olur.

Üretimsel tasarımın faydaları:

Zamandan tasarruf

Bir insanın yalnızca birkaç tasarım ortaya 
çıkarabildiği sürede, bir bilgisayar çoklu 
yinelemeler üretebilir ve bunun yanında 
hangi tasarımların performans açısından en 
başarılı olduğunu verilerle ispatlayabilir.

Yaratıcılığı artırır

Üretimsel tasarım, rutin işleri otomatik hale 
getirir ve tasarımcılara ve mühendislere 
daha yenilikçi ve yaratıcı yeni sonuçların 
kapısını aralar.

Paradan tasarruf

Simülasyon ve testler ilk tasarım sürecine 
dahil edilerek, daha sonra üretim sürecinde 
ortaya çıkabilecek yüksek maliyetli 
değişikliklerin önüne geçer.

Yeniliği körükler

Üretimsel tasarım yazılımı, bu karmaşık 
geometriyi formüle etmeyi mümkün kılar. 
Hibrit imalat, tasarımdan üretime kadarki 
sürecin tamamını hızlandırmaya yardım eder.



VOLKSWAGEN 
Yakıt Verimliliğine Sahip Havalı Araba 
Tasarımının Geleceğini Üretimsel Tasarım 
Belirleyecek

MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
İnsansı Robot Tasarımında Atılacak Büyük Bir 
Adım, İnsan Bedeni İçin Ne İfade Edebilir?

Geçmişten geleceğe: Üretimsel tasarım 
klasik bir minibüsü geliştiriyor ve 
insan beyni üzerindeki araştırmalara 
yardımcı oluyor.
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