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G e o M a G a z y n

T egoroczne spotkanie użyt-
kowników Bentleya z całe-

go świata – konferencja Year in 
Infrastructure 2017 – odbędzie 
się w dniach 10-12 październi-
ka w Singapurze, mieście uwa-
żanym za wzór w zakresie wy-
korzystania BIM-u.
Tradycyjnie już ważnym ele-
mentem tego wydarzenia bę-
dzie wręczenie twórcom inno-
wacyjnych projektów nagród 
Be Inspired. Wyróżnienia te 
– przyznawane przez niezależ-
ne jury złożone z ekspertów 
branżowych – są dowodem 
uznania dla przedsięwzięć in-
frastrukturalnych charaktery-

Projekty 
muszą być sexy!
W izje roztaczane przez 

projektantów popar-
te rysunkami 2D, makietami 
i precyzyjnymi obliczeniami 
mogą już nie wystarczyć, aby 
przekonać zamawiającego lub 
inwestora do projektu obiek-
tu kubaturowego, mostu, wia-
duktu czy planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Projekt 
podczas prezentacji musi tętnić 
życiem, pokazywać rzeczywi-
stość, która… jeszcze nie istnie-
je. Do takiego przedstawiania 

planowanych inwes tycji służą 
właśnie narzędzia Bentley Sys-
tems. Dzięki ich zastosowaniu 
modelowanie rzeczywistości 
staje się proste, a wizualiza-
cje nabierają życia. Za pomo-
cą oprogramowania SITEOPS 
możemy tworzyć zoptymalizo-
wane projekty obiektów z wy-
korzystaniem siatek rzeczy-
wistości (reality mesh), które 
generowane są na podstawie 
zdjęć w oprogramowaniu Con-
textCapture. Z kolei LumenRT 

zapewni sugestywne i efektow-
ne wizualizacje.

J eżeli mamy już tak przygo-
towany projekt, nie pozo-

staje nam nic innego, jak zgło-
sić go do dorocznej nagrody 
Be Inspired. W konkursie tym 
nagradzane są najbardziej in-
nowacyjne projekty (w swojej 
dziedzinie) wykonane z wyko-
rzystaniem technologii Bentley.
W tym roku uczestników goś-
cić będzie Singapur – jedno 

z najbardziej rozwiniętych in-
frastrukturalnie miast na świe-
cie. Spotkanie będzie doskona-
łą okazją do przekonania się, 
jak współczesna infrastruktu-
ra może spełniać oczekiwania 
użytkowników, oraz zapozna-
nia się z najbardziej innowacyj-
nymi projektami zrealizowany-
mi w ostatnim roku za pomocą 
aplikacji Bentleya.
Zapraszamy i czekamy!

Mirosław Pawelec

Be Inspired 2017 – innowacyjne 
projekty na start! 

zujących się zaawansowanym 
wykorzys taniem technologii 
BIM, która nie tylko uspraw-
nia realizację projektów, ale 
i powoduje wzrost wydajnoś-
ci majątku trwałego.
Wręczenie nagród – podobnie 
jak sama konferencja – odbę-
dzie się w Centrum Wystawo-
wym i Konferencyjnym Sands 
w Marina Bay Sands, jednym 
z najbardziej znanych budyn-
ków w Azji. Projekt konstrukcji 
został wykonany przez firmę 
Arup i zdobył nagrodę Be In-
spired w 2010 roku w katego-
rii „innowacje w inżynierii bu-
dowlanej”.

W szystkich użytkowni-
ków oprogramowania 

firmy Bentley zapraszamy do 
zgłaszania swoich projektów 
do konkursu Be Inspired, nie-
zależnie od tego, na jakim są 
etapie – koncepcji, projekto-
wania, budowy bądź eksplo-

atacji. Troje finalistów wybra-
nych w każdej z 17 kategorii 
konkursu zostanie zaproszo-
nych do Singapuru i weźmie 
udział w konferencji jako goś-
cie firmy Bentley Systems. Za-
prezentują oni swoje projekty 
podczas finałowej części kon-
ferencji przed sędziami, lide-
rami branży oraz ponad setką 
przedstawicieli mediów. Każda 

nominacja do nagrody Be In-
spired pozwala zdobyć świa-
towe uznanie w branży infra-
strukturalnej.
Dodatkowe informacje o kon-
kursie Be Inspired można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.bentley.com/BeInspired.

Na podstawie materiałów 
Bentley Systems

https://www.bentley.com/en/yii/home
https://www.bentley.com/en/yii/home
http://www.bentley.com/beinspired
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SIteoPS 
ożywia
projekty

D zięki oprogramowaniu 
SITE OPS inżynierowie bu-

downictwa, architekci i osoby 
zajmujące się zagospodarowa-
niem przestrzeni mogą prze-
prowadzać zaawansowane 
analizy (dotyczące np. miejsc 
parkingowych, niwelacji – wy-
równania terenu, kanalizacji 

n Oprogramowanie SITEOPS firmy Bentley Sys-
tems do tworzenia zoptymalizowanych projek-
tów zos tało zintegrowane z dwoma innymi roz-

wiązaniami Bentleya – ContextCapture oraz LumenRT. 
Wszystko po to, aby ułatwić proces modelowania 
i umożliwić tworzenie efektownych wizualizacji.

placu budowy) w  ciągu kil-
ku godzin, zamiast kilku dni. 
Ocena większej ilości infor-
macji na wczesnych etapach 
projektowania pozwala na 
bardziej wydajne planowanie 
dalszych działań i minimalizo-
wanie kosztów zagospodaro-
wania terenu.

Oprogramowania SITEOPS i ContextCapture pomagają inżynierom, architektom i projektantom badać istniejące warunki w celu tworzenia zoptymalizo-
wanych projektów
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SIteoPS 
ożywia
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ContextCapture/LumenRT – model 3D rozbudowy sztokholmskiego metra po usunięciu siatki rzeczywistego terenu znad skrzyżowania linii [JV SWECO/TYPSA]

N ajtrudniejszą częścią two-
rzenia projektu jest po-

zyskanie dokładnych i kom-
pletnych informacji na temat 
istniejących warunków tere-
nowych – miejsca posadowie-
nia inwestycji. Tutaj z pomocą 
przychodzi oprogramowanie 
Context Capture. Pozwala ono 
szybko opracować dokładne 
modele terenu – w postaci sia-
t ek rzeczywistości – na podsta-
wie zbioru zwykłych fotografii 
cyfrowych. Pozyskane w  ten 
sposób szczegółowe informa-
cje o topografii placu budowy 
są niezwykle istotne m.in. przy 
planowaniu niwelacji terenu. 
Dotychczas było to jedno z naj-
większych wyzwań przy ustala-
niu budżetu prac budowlanych. 
Wynikało ono głównie z braku 
wysokiej jakości danych na eta-
pie koncepcyjnym i czasochłon-
ności przygotowania projektu 
niwelacji. ContextCapture roz-

wiązuje ten problem. Wygene-
rowane siatki można następnie 
w łatwy sposób wykorzystać 
w programie SITEOPS w proce-
sie projektowania przyszłej in-
westycji.
Po ukończeniu projektu nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby trójwy-
miarowy model wyeksportować 
do oprogramowania LumenRT 
w celu stworzenia dynamicz-
nych wizualizacji 3D w czasie 
rzeczywistym. Teraz nie trzeba 
już być ekspertem od grafiki 
komputerowej, aby swój projekt 
uzupełnić m.in. o  realistyczne 
elementy przyrody ożywionej 
i nieożywionej, budynki czy po-
jazdy. Z tym rewolucyjnym me-
dium poradzi sobie każdy spe-
cjalista z branży AEC (architects, 
engineers, constructors).

W łączenie siatek rze-
czywistości programu 

Context Capture do oprogra-

mowania SITEOPS rozszerza 
pozytywny wpływ dronów na 
prace zespołów budowlanych 
dążących do optymalizacji placu 
budowy – powiedział Phil Chri-
stensen, wiceprezes ds. mode-
lowania analitycznego w firmie 
Bent ley Systems. – Zespoły te 
mogą skorzystać z automatycz-
nej konwersji zdjęć do postaci 
siatki i szybciej zaprojektować 
optymalne zagospodarowanie 
placu budowy, bazując na do-
kładnym i aktualnym modelu te-
renu – dodał.

P odsumowując, nowe funk-
cje programu SITEOPS 

obejmują przede wszystkim:
>pozyskiwanie szczegóło-
wych informacji o topografii 
terenu ze zdjęć cyfrowych do 
wykorzystania w projektowa-
niu i analizie niwelacji terenu;
>przeprowadzanie badań pla-
cu budowy przy użyciu zdjęć 

oraz komputerowych narzędzi 
do projektowania i optymali-
zacji kosztów w ułamku cza-
su, który zwykle potrzebny jest 
przy stosowaniu tradycyjnego 
oprogramowania CAD;
>analizowanie wielu układów 
placu budowy i planów niwela-
cji terenu przy użyciu topogra-
fii cyfrowej stworzonej przez 
oprogramowanie Context-
Capture w celu ustalenia naj-
lepszych opcji projektowych;
> łączenie projektu z elemen-
tami cyfrowymi, takimi jak 
m.in. budynki, drzewa czy po-
jazdy w LumenRT firmy Bentley 
w celu „ożywienia” modelu;
> tworzenie wizualizacji trój-
wymiarowych, które pozwolą 
specjalistom ds. projektowania 
na ciekawsze zaprezentowanie 
swojej pracy.

Na podstawie materiałów 
Bentley Systems
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http://bentley.com/connect

