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ARSA BĐLGĐLERĐNĐN YAZILIMA GĐRĐLMESĐ 

 

Analyze����Location ile veya View Cube 
altından proje konumu seçilebilir. 

Sol kısımda proje arazisine en yakın olan 
hava istasyonu bilgisi yer alır. Bu istasyon 
arazi yakın çevresindeki mikro iklim bilgisini 
içerir. Genellikle ilk seçenek aktiftir.  "Import 
Site Image" komutunun ardından çıkan 
pencerede proje konumu kesin 
belirlenerek resim bilgisi Vasari ortamına 
transfer edilebilir: 

Bu yöntem dışında dışarıdan da arazi resmi 
alınabilir: 
 
Uygulama menüsü����Import����Image  

 

CAD verisiyle Çalışarak Modelleme Yapmak 

Vasari'de önceki konuda incelenen modelleme yöntemleri haricinde halihazır paftalardaki 
AutoCAD verisini kullanarak çalışmak ve modellemeyi o şekilde gerçekleştirmek mümkündür. 

Uygulama menüsü����Import����Import CAD 
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Açılan iletişim kutusunda 
istenirse 
Layers/Levels����specify ile 
katmanlardan 
istenmeyenlerin transferi 
engellenebilir. 

 

   

 

 

NOT: Yandaki işlemi daha hızlı 
yapabilmek için üzerinden geçerken 
sekme tuşu (tab) ile tüm kapalı 
geometrinin vurgulanması sağlandıktan 
sonra Pick Line ile tıklaması yapılabilir. Bu 
sayede tek bir tıklama ile yüzey 
meydana getirilmiş olur. 

 

Import Units, asıl dosyanın ölçü birimini gösterir. 
Yandaki örnekte bahcelievler.dwg dosyası Import 
Units'de meter olarak alınmıştır. 

AutoCAD çiziminin doğrudan kullanılabilmesi için 
Modify����Explode komutu kullanılabilir. Anca bu 
yaklaşım çok pratik değildir.  

Bunun yerine AutoCAD çiziminin altlık olarak 
kullanılması ve üzerinden geçilmesi daha yerinde 
olavaktır. 

Çizgilerin üzerinden yeni Mass olarak  Pick line 
ile tıklanarak geçildiğinde çizgiler, kapalı 
çizgilerden yüzeyler ve ardından bu yüzeylerden 
3B bloklar meydana getirilir.  

AutoCAD dosyasında tekrarlı çizgilerin (duplicate 
lines) ve parçalı segmentlerin düzeltilmesi 
Vasari'deki işlemleri kolaylaştıracaktır. Tekrarlı 
çizgiler için AutoCAD'de Overkill komutu 
kullanılabilir. 

AutoCAD çizimi ve içerdiği katmanlar istenirse 

kapatılabilir. Properties'den  
seçilir: 
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Đklim verileriyle çalışmak 

 

 

 

Yandaki ilk düğme güneşin takip ettiği 
rota ve pozisyonunu açarken ikincisi 
gölgeyi bırakılmasını aktif yapar. 

Güneş ayarlarını belirli bir dönem için 
görmek için Sun settings 
penceresinden multi-day seçilir.  

 

Güneş harket ettirilerek bıraktığı gölge 
takip edilebilir. 

Güneşin hareketi ve gölge etkisi 
istenirse animasyon olarak Vasari 
menüsünden Export-->Images and 
Animation olarak transfer edilebilir. 

 

Preview Solar Study, Ribbon alanı 
altındaki aşağıdaki Play düğmesiyle  

 

 ön izleme yapılmasını sağlar.  

Rüzgar gülü eklemek 

Arazideki hakim rüzgarı tespit etmek için kullanılır. Analyze-->Wind Rose seçilir. Bölge için hakim 
rüzgar belirir. Send Wind Rose to BIM project rüzgar gülünü projeye ekler. Modelde hangi 
konuma (Bottom veya Top) ekleneceğine karar verilir. 
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