
MITTER ÉS TÁRSA KFT.: 
HATÉKONY TERVEZÉS ÉS MEGMUNKÁLÁS 
SOLID EDGE ÉS EDGECAM SZOFTVEREKKEL

EDGECAM 2017 R1:
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK A 
CAM PROGRAMOZÁSBAN

AZ ENTERPRISE GROUP PLM ÜZLETÁGÁNAK INGYENES MAGAZINJA 2016/2. szám

Automatizált gyártástámogatás 

SOLID EDGE SEGÍTSÉGÉVEL



PLM HÍRMONDÓ          2                 2       

TARTALOM

AUTOMATIZÁLT GYÁRTÁSTÁMOGATÁS 
SOLID EDGE SEGÍTSÉGÉVEL

CAD/CAM HÍREK ELSŐ KÉZBŐL: 
OLVASSA AZ EPLM BLOGOT!

MITTER ÉS TÁRSA KFT.: HATÉKONY 
TERVEZÉS ÉS MEGMUNKÁLÁS SOLID 
EDGE ÉS EDGECAM SZOFTVEREKKEL

KÉPBŐL SZERSZÁMPÁLYA – 
EGYSZERŰEN AZ ALPHACAMMEL

SOLID EDGE – MINT „NYITOTT” SZOFTVER

SOLID EDGE ST9 ÚJDONSÁGOK 
KONZULTÁCIÓ

MEGSZAKÍTOTT FELÜLETEK 
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A gyártástámogatást a Solid Edge automatizált 

megoldásaival sokkal hatékonyabbá tehetjük. 

problémákat részletezünk és adunk rájuk 

megoldásokat.

Az Enterprise Group PLM üzletága nemrégiben 

témakörében.

A Mitter és Társa Kft. lassan 20 éve a Siemens Solid 

érdekében. 

is meghatározó CAX rendszer fejlesztési irányait 

megtartva továbbra is az egyik legnyitottabb 

2016 októberében Solid Edge ST9 Újdonságok 

oktatóterem ad otthont.

megmunkálása. Ezt hivatott megoldani a Visi. 
viszontlátni a megrendelt terméken. Az Alphacamben 
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3 EDGECAM 2017 R1: 
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK A CAM 
PROGRAMOZÁSBAN

A LEHETŐ LEGPONTOSABB TERÍTÉK 
RADANNAL



lus került továbbfejlesztésre a felhasználói igények minél szé

összetett fogásoknál megadható a megmunkálási sorrend 

mozgásokra is alkalmazható.

rásokat is. Emellett a nagyoló beszúró ciklus most már a ve

és a darab vizsgálatát.

-

-

-

-

Edgecam 2017 R1 
Átfogó fejlesztések a CAM 
programozásban
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vezetése.

szimuláció területén is. Így például bevezetésre került a kite

nem az alkatrész másolata is lehet.

a darabátadás vezérlésével; a dörzsárazási stratégia támoga

Solid Edge nemrég megjelent ST9 verzióját.

számgépek felé.
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nalait is megkapjuk geometriák formájában.

függvényében emeli vagy süllyeszti a szerszámot a sarkokban.

Képből szerszámpálya – 
egyszerűen az Alphacammel
Bizonyára sokan szembesültek már azzal a helyzettel, amikor az ügyfél egy kép formájában 
hozza, hogy mit is szeretne viszontlátni a megrendelt terméken. Ha cukrászok vagyunk, akkor 
ez nem is jelent problémát, hiszen léteznek olyan nyomtatók, melyek a hozott képet gond 
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csöntés tartozik.

állandó pontosság szükséges – tervezésben és kivitelezésben 

latadás is sokkal könnyebb.
 

aminek a rendszer maradéktalanul megfelelt.

Mitter és 
Társa Kft.: 
hatékony tervezés és 
megmunkálás Solid Edge  
és Edgecam szoftverekkel

és Társa Kft. lassan 20 éve a Siemens Solid Edge, valamint Edgecam rendszereket használja 
szerszámai 3D-s tervezéséhez.

Tekintse meg az esettanulmányról készült  
videót! 
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csökkentett programozási idejével elengedhetetlen kellékét 

 

lémákra mindig gyorsan és maradéktalanul választ kapnak az 

Forrás: cnc.hu 
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fejlesztési irányait megtartva továbbra is az 

gépészeti tervezés területén. 

jöttek volna létre. 

retnénk a beolvasott adatokat. Ezt ismerte fel sok évvel ez

vagy valamely köztes formátumon keresztül be lehessen ol
ók szerepét is betöltik.

gyártáshelyesen lett megtervezve – olyan részek kerülnek a 

Solid Edge – Mint „nyitott” szoftver
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adatokat kapnak. A beérkezett vagy rendelkezésre álló dwg és 

speciális szövegdobozok. Az áttérés folyamán a régi rajzokból 

Solid Edge ST9 
Újdonságok Konzultáció

2016 októberében Solid Edge ST9 Újdonságok Konzultációkat 

Újdonságok Konzultációkat:

További részleteket a weboldalunkon talál.

Várjuk szeretettel Önt és Kollégáit! 

„Ezek alapján láthatjuk, hogy a Solid 

Edge tényleg egy nyitott szoftver, „szíve-

sen fogadja” más rendszerek fájljait, és 

a piacon egyedülálló módon tud azokkal 

-

tési igényeket, és beépítik új funkcióként 

-

lemében készült a Solid Edge ST9 is, ami   
ügyféltámogatási 
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-
ival sokkal hatékonyabbá tehetjük, a gyártás pedig sokkal 

rájuk megoldásokat.

 
-

-

-

A gyors keresés naprakész információt nyújt a tervezési és 

mappájának a nevét.

A keresési eredmények azonnali információt közölnek a terve

gyártástámogatás 
Solid Edge 

találkozik a tervezés során olyan 
problémákkal, amelyekkel vagy együtt 
él, vagy megpróbál egy másik, átmeneti 
megoldáson keresztül gyorsabban, 
hatékonyabban dolgozni, amely 

gyorsaságot, elégedettséget.
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tokról, a csoportmunka bevezetése: 

-

-

hat egy szerelésen vagy projekten.

ti az adott fájlt.

3. ábra:

2. ábra:

rész melyik szerelésbe épül be. Egy másik keresési funkció

lölt alkatrész beépül.
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A tervezési fázisokat jóváhagyó kollégák egy állapotot rendel

helyrajzhoz. Ez történhet manuálisan vagy egy automatizált 

lyik a legutóbbi gyártásra kibocsátott verzió az adott alkatrész

-

ahhoz kapcsolódó feladatok. 

: A lakattal jelölt alkatrészek ki lettek adva gyártásra

5. ábra:

egészen a gyártásig
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-

-



 

tók meg tökéletesen pontosan. A sugár függ az anyagvastag

amely tartalmazza a lemezalkatrészeket.
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vényében a hajtott sugárban mekkora eltérések is keletkez

 

vagy rövidülésértékkel tud számolni. 

 

vagy symbol formátumban.
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MEGSZAKÍTOTT FELÜLETEK MEGMUNKÁLÁSA 

SEGÉDFELÜLETEK SEGÍTSÉGÉVEL –

A VISI MEGOLDÁSA

-

 
 

Így ezekben az esetekben valamilyen segédgeometriát kell 

közök hatalmas tárháza sokszor inkább bonyolulttá tehet 
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drótvázelemeket megvizsgálva meghatározza az összes szó

köztes fájlformátumok vagy adatcsere használata nélkül.

sége nagymértékben függ a szerszámpálya mintájától. Ezek 

 vonalaival vagy a csatlakozó felületek határvonalaival.

 felületi érdességet.

 helést.

megtalálható az adott geometriára alkalmazható optimális 

ciklusokról az alábbi videóban látható egy 
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Az er
Veled van.
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Tudta, hogy a Fujitsu találta fel a legels  mobil munkaállomást 1999-ben?

A hagyomány folytatódik, úttör  fejlesztéseink legújabb tagja a

, mely minden id k legnagyobb teljesítmény  

Fujitsu mobil munkaállomása.

 15,6 hüvelykes/36,9 cm-es UHD/4k és Full HD

 tükröz désmentes kijelz k

 Intel® Core™ vagy nagy teljesítmény  Intel® Xeon® processzorok,

 ECC-memóriatámogatással 

 Windows 10 Pro támogatás

 Max.64 GB DDR4-memória

 M.2 SSDs PCIe NVMe technológia az alapalkalmazások

 gyors betöltéséhez 

 Opcionális 3G/4G-támogatás 

 Ujjlenyomat-olvasó

 Opcionális PalmSecure vénaszkenner 

 Professzionális gra  kus kártyák

 Belép  szint: NVIDIA® Quadro® M600M: 384 CUDA mag

 Középkategória: NVIDIA® Quadro® M1000M: 512 CUDA mag

 Fels  kategória: NVIDIA® Quadro® M2000M: 640 CUDA mag

 Folyadékálló billenty zet, billenty zetvilágítás

 Dokkolhatóság



Komplex IT megoldások,  

IP telefónia és csoportmunkát 

támogató Egységes  

Kommunikációs megoldások 

(UCC).

CAD/CAM megoldások és termékciklus 

 

a megvalósításig.

Technológia a gyógyítás 

szolgálatában – új távlatok  

az egészségügyi informatikában.

Komplex, egyedi eszközök, megoldások 

fejlesztése és gyártása a legmodernebb 

technológiákkal.
 

és tanácsadás – versenyképesség  

a legújabb technológiák felhasználásával.


