
MODERN MÉRNÖKI

ESZKÖZTÁR



TARTALOMJEGYZÉK

2    |     MODERN MÉRNÖKI ESZKÖZTÁR

A MEGÚJULÁS IDEJE

HOGYAN LÉPJEN AZ INNOVÁCIÓ ÚTJÁRA?

• Változtasson a tervezési dokumentációra vonatkozó megközelítésén

• Frissítse a modellezési folyamatát

AZ INNOVÁCIÓ HÉT MOTIVÁLÓ KÉRDÉSE

TÉVHITEK AZ INNOVÁCIÓRÓL

7. - 13. oldal

• Automatizáljon több tervezési feladatot

• Dolgozzon hatékony adatmérési szoftverrel

• Frissítsen hatékonyabb hardverre

• Frissítsen hatékonyabb CAD szoftverre

• Frissítse a komplex modellezés megközelítését

• Használjon különböző fájltípusok kezelésére alkalmas szoftvert

14. - 22. oldal
MI SZÁMÍT  "INNOVÁCIÓNAK"?

• Használjon modern CAD szoftvert

• Alkalmazzon integrált CAM megoldást

• Fejlessze az együttműködést

• Alkalmazzon vizualizációt

• Alkalmazzon szimulációt a tervezés során

• Próbálja ki a generatív tervezést és a topológia optimalizációt

• Használjon prototípusokat

• Alkalmazzon additív gyártási technológiát

23. - 26. oldal
AZ ALKOTÁS JÖVŐJE

KONKLÚZIÓ

3.-6. oldal
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03: ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT
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ÁTTEKINTÉS

HOGYAN LÉPJEN AZ INNOVÁCIÓ ÚTJÁRA? TÉVHITEK AZ INNOVÁCIÓRÓL

A mai mérnökök folyamatos innovációs kényszer alatt

állnak, ezért szüntelenül jobb módszereket keresnek

a meghatározó termékeik tervezéséhez és gyártásához.

Az Ön cége tisztában van azzal, hogy mi szükséges

a valódi innovációhoz? Bár rengeteg könyv létezik az

innovációról, nagyon kevés kínál gyakorlati tanácsokat,

hogy mit is kell csinálni. Ebben az eBook-ban gyakorlati

tippeket és stratégiákat nyújtunk az innováció vállalat

szintű kiterjesztéséhez.

TÉVHIT #1: "AZ INNOVÁCIÓ AZ VALAMI NAGY DOLOG."

Az igazság az, hogy a méret nem számít. Az igazi

mérőpálca az a hatás, amit az innováció a csapatára,

a vállalatára vagy a világra gyakorol.

TÉVHIT #2 - "AZ INNOVÁCIÓ AZ VALAMI ÚJ DOLOG."

Nem mindig.Egy találmány valóban újdonság.

Az innováció lehet valami teljesen új, de gyakran csupán

egy jelentős javulás vagy hozzájárulás egy már meglévő

termékhez.

TÉVHIT #3 - "ELSŐKÉNT KELL MEGJELENNÜNK A PIACON."

Nem feltétlenül.

Nagyszerű példa erre az Apple iPod:A játszmában az mp3

lejátszók elkéstek. Innovációjuk azonban olyan könnyen

használható ökoszisztémát hozott létre, amely

elősegítette a zenei iparág forradalmasítását.
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Az embereknek általában nincs egyértelmű

elképzelésük arról, hogy mi is az innováció.
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ÁTTEKINTÉS

AZ INNOVÁCIÓ HÉT

MOTIVÁLÓ KÉRDÉSE
Az innováció nem olyasmi, ami csak véletlenül megtörténik. 

Éppen ellenkezőleg, a legsikeresebb innovációk igen 

szisztematikus megközelítést alkalmaznak, és nagyon konkrét 

útitervet követnek.Annak eldöntéséhez, hogy hol kell 

összpontosítania erőfeszítéseit, tegye fel magának a 

következő kérdéseket:

 • Mit kell megközelíteni másképpen?

 • Mit használhatunk másként?

 • Mit tudnánk mozgatni, megváltoztatva a helyzetét időben 

  vagy térben?

 • Mit tudnánk összekapcsolni más módon? 

 • Mit módosíthatnánk vagy változtathatnánk meg a formaterv

  vagy a teljesítmény tekintetében?

 • Mit tudnánk készíteni, ami valóban új?

Az innováció leggyakrabban egy meglévő termék javítása, 

szemben egy teljesen új termékkel.
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•  Milyen elképzelés vezethet eredményre?

Innovációs

célok

sélezpékle



ÁTTEKINTÉS

AZ INNOVÁCIÓ IDEJE
Minden mérnöknek négy erőforrásra van szüksége az 

innovációhoz:

 Gondolkodásmód• 

 Modern mérnöki eszköztár• 

Kritikus fontosságú megismerni a munkafolyamatok 

egyszerűsítéséhez szükséges eszközöket, ezáltal 

rendelkezésére állhat az innováció megteremtéséhez 

szükséges idő.

 Szakmai tudáskészlet• 

 Idő• 

A legtöbb szervezet számára az innováció legnagyobb 

akadálya az idő.

Például belemerülünk az adatmérési szoftverbe,

a tervezési feladatautomatizálásba,

a tervdokumentációba és így tovább.

A következő fejezetben számos időtakarékos 

intézkedést fogunk megvizsgálni, amelyek jelentősen 

befolyásolhatják a munkafolyamat több szakaszát.
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IDŐMEGTAKARÍTÁS

ÉS INNOVÁCIÓ
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IDŐMEGTAKARÍTÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Szerezzen be hatékony

adatmérési szoftvert

A mérnökök munkaidejének átlagosan 15% -át fájlok

keresése teszi ki.Szüntesse meg a mappákban való

keresést.Ehelyett gépelje be a rendelkezésre álló

információt a fájlról, és hagyja, hogy a rendszer

megtalálja az Ön számára.

Mint az köztudott, a műszaki világban a mérnökök több

ezer fájlt kezelnek. Könnyen elkerülheti figyelmét, hogy

mennyi időt tölt az Ön cége ezeknek az adatoknak

a kezelésével.

Ebben a versenyképes környezetben kritikus 

fontosságú, hogy a szellemi tulajdon kezeléséhez 

megfelelő szoftverrel rendelkezzen  - ez a vállalat által 

előállított legfontosabb érték.

Milyen esetekben takarít meg időt az adatkezelő 

szoftverrel?

KERESÉS

A korábban létrehozott tervek újrafelhasználásával

jelentős időt takaríthat meg. A fájlok átnevezése

azonban időigényes lehet.Hogy időt takarítson meg,

alkalmazzon automatizált rajzszámozási rendszert,

hogy egyszerűsítse a tervek újra felhasználását.

JÓVÁHAGYÁSOK

Hogyan fogadják el a terveket az ön vállalatánál? Valaki

letesz egy papírlapot egy asztalra? A legtöbb adatkezelő

rendszer papírmentes, és automatikusan értesíti

a mérnököt, hogy tegyen lépéseket a dokumentumokat

illetően. Ezzel a rendszerrel az íróasztal elhagyása nélkül

kezelheti rendszerezetten a dokumentumokat.

TERV ÚJRAFELHASZNÁLÁS

DUPLIKÁLT FÁJLOK

Nem ritka, hogy több mérnök is ugyanazzal a fájllal 

rendelkezik a helyi merevlemezén. Honnan lehet tudni, 

hogy melyik a legfrissebb? Az adatkezelő rendszer 

alkalmazása során nem lehet megnyitni egy fájlt 

értesítés nélkül, ha az elavult.  a geometriát Ha szükséges,

is frissíti az Ön számára. A rendszer értékes időt takarít 

meg, biztosítja, hogy a megfelelő fájlokat használja.
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IDŐMEGTAKARÍTÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Automatizáljon több

tervezési feladatot
Ön mennyi időt tölt a tervezési folyamat során az 

ismétlődő feladatok elvégzésével? Jó esély van rá, 

hogy léteznek olyan módszerek, amelyek 

automatizálják ezeket a feladatokat, így hatékonyabb 

munkát végezhet. Íme néhány tipp, amellyel időt 

takaríthat meg.

Alkatrészek modellezésénél minden nap, naponta többször

hoz létre alaksajátosságokat. Képzelje el, mennyi időt

takaríthat meg, ha elmenti ezeket az alaksajátosságokat

egy könyvtárba. Még ha több méret és konfiguráció is

létezik, csak egy alaksajátosság fájlra van szükség.

Ha az alaksajátosságot új tervben használja fel, akkor

meg kell adnia a típust és a méretet.

ALKATRÉSZEK

Egyes felhasznált alkatrészek hasonlóak lehetnek.

Gyakran előfordul, hogy megnyitja ezeket a különböző

projektekhez tartozó fájlokat, és módosítja őket az aktuális

tervezéshez? Ha igen, nagyszerű! De miért ne gondolná

ezt tovább? Adja hozzá ezeket az alkatrészeket egy

könyvtárhoz, és hozzon létre kapcsolódó intelligenciát,

mely által könnyen módosíthatóak lesznek.

ALAKSAJÁTOSSÁGOK

SABLONOK

Ez nem csak időt takarít meg, hanem a hasonló 

összetevők közötti összhangot is fenntartja. Mi is a 

lényeg? Ha akár csak egy kis időt szán egy hatékony sablon 

rendszer összeállítására, akkor több órát is 

megtakaríthat egy év alatt.

ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

A komponenskönyvtárba épített intelligencia időt 

takarít meg az elemek keresésekor, a méretek a kívánt 

konfiguráció kiválasztásával módosulnak, nem pedig 

manuálisan kerülnek változtatásra.

A sablonok használata nagyszerű módja az alkatrészek 

modellezési folyamatának felgyorsítására. Ezek a sablonok 

nemcsak az összes preferált beállítást, hanem az 

általánosan létrehozott modellek első néhány 

alakelemét is tartalmazhatják.
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CREO

DASSAULT
SYSTEMES

SOLIDWORKS SIEMENS

CATIA

NX SIEMENS
PTC

PRO ENGINEER AUTODESK

AUTODESK 
ALIAS

AUTODESk
AUTOCAD

IDŐMEGTAKARÍTÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Használjon különböző
fájltípusok kezelésére
alkalmas szoftvert
A legtöbb gépészmérnök számára elkerülhetetlen a 

több CAD rendszerrel való munkavégzés, mely 

folyamat során a mérnöki csapatoknak együtt kell 

működniük a beszállítókkal, és néha az ugyanazon 

szervezeten belüli csapatok is különböző CAD-

rendszerekkel dolgoznak. Hagyományosan a nem-

natív fájlformátumok olvasásának folyamata 

rendkivül időigényes lehet. Először is a fájlt le kell 

fordítani és elmenteni. Gyakran szükség lehet a 

geometria javítására vagy módosítására. Ez után a fájl 

új verzióját elküldi az ügyfél, majd ugyanaz az 

időigényes folyamat kezdődik elölről. Ha továbbra is 

importál vagy fordít más CAD-rendszerekből származó 

fájlokat, akkor értékes időt pazarol el, és késedelmes 

megvalósítást kockáztat. Tudta, hogy létezik olyan 

szoftver, amely képes megnyitni a más CAD-

rendszerekhez tartozó fájlokat, valamint alkalmazni 

ezeket a modelleket az Ön összeállításában? A 

modellek még akkor is frissülnek, ha a natív CAD 

alkalmazásban történtek a változások. Ha már nem 

tölt heti több órát fordítással és a nem natív CAD-

adatokkal való küzdelemmel, több időt tud majd 

szentelni az innovációra is. 
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IDŐMEGTAKARÍTÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Frissítsen hatékonyabb hardverre
A megfelelő szoftver a jobb hatékonyság alapja. A hardver frissít szerűbb és leggyorsabb módja, hogy több időt tudjon ése vitathatatlanul a legegy

szentelni az innovációra is. Miért? Az elmúlt hét évben a processzorok és a grafikus feldolgozó egységek teljesítményének növekedése 

exponenciálisan nőtt. Ezek nem csak kétszer vagy háromszor lettek gyorsabbak. Az eszközök 50-100-szor gyorsabbá váltak a 10 évvel ezelőtti 

helyzethez képest!

A hardver frissítése nem csak időt takarít meg. Lehetővé teszi a nagy adatállományok megnyitását és azok feldolgozását a tervezés során. Ez 

versenyelőnyt biztosít az Ön számára. Amennyiben Ön nem tud nagy fájlt megnyitni a CAD szoftverrel, valószínűleg van valaki más, aki képes erre. 

Frissítse hardverét rendszeresen. A mérnöki osztályok átlagosan két-három évente cserélik munkaállomásaikat. 3 éves időtávon a havi átlagban 2 

órás kis megtakarítás jelentős ROI-t jelent egy új munkaállomást tekintve.
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IDŐMEGTAKARÍTÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Frissítsen hatékonyabb

CAD szoftverre

Módosítson a tervezési

dokumentációra

vonatkozó megközelítésén.

Ha az Ön szoftvere korlátozza a tervek 

méretét és összetettségét, az jelentős hatással lesz az 

innovációs lehetőségeire. Az évek során hatalmas 

fejlesztések történtek a CAD technológia terén, és 

ennek következtében a modern CAD rendszer elég 

intelligens ahhoz, hogy felismerje azon 

konfigurációkat, melyek nem megfelelő terhelést 

okoznak hardver oldalon. Mivel a teljesítményalapú 

beállítások automatikusan bekapcsolnak, ez 

optimalizálja a rendszert, hogy gyorsabban működjön, 

és lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy kevesebb 

időt töltsenek a szoftverbeállítások megértésével és 

módosításával minden alkalommal, amikor nagy 

összeállításokat vagy rajzot nyitnak meg.

Ez egy újabb ok a mérnöki csapatok részére, 

amiért naprakész CAD rendszerrel kell rendelkezniük. 

Minden éves verzió megjelenés esetén a fejlesztőcsapat a 

teljesítmény fokozására összpontosít, hogy időt 

takarítson meg és jobb felhasználói élményt 

teremtsen.

A gyártóipar évtizedek óta kétdimenziós rajzokra 

támaszkodott, és küzdött az értelmezésibeli és 

kommunikációs kihívásokkal. A legtöbb 

szervezetben mélyen gyökerezik, a 2D-s rajzokon 

alapuló folyamatok emberi értelmezést igényelnek, így 

elkerülhetetlenül időigényesebbek és hibára 

hajlamosabbak.

Jelenleg a mérnökök az idejük 30%-át töltik el a 

gyártáshoz szükséges dokumentáció létrehozásával.

A mérnökök számára kulcsfontosságú kérdés, hogy 

szükség van-e különálló 2D-s rajz dokumentum 

létrehozására minden egyes részegység tervezésekor.

A mai CAD-rendszerek lehetővé teszik, hogy a 

szükséges gyártási információkat közvetlenül a 3D-s 

modellre alkalmazzák. Néhány elem esetében nincs 

értelme 2D-s rajzban létrehozni különböző nézeteket 

valamint méretezni őket. A CNC szoftver felismeri az 

alaksajátosságokat, a geometriát és a  egy közös tűrést

fájlban. Manapság a rajzokat csak a modern gyártási 

módszerek támogatására kell létrehozni - és a gyártási 

eljárásnak meg kell határoznia, hogy szükség van-e rá..
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IDŐMEGTAKARÍTÁS ÉS INNOVÁCIÓ

Frissítse a komplex modellezési megközelítését
Ahhoz, hogy valódi innovációt tudjunk elérni, a termék következő generációjának tervezésekor nem szabad korlátok közé szorítania

a modellezési lehetőségeit. Korábban a komplex modellgeometria létrehozása és módosítása rendkívül bonyolult volt.Ugorjon a jelenbe,

amikor a felületmodellezés fejlesztései olyan pontra jutottak, hogy csaknem bármilyen alakzat létrehozható. És ami a legjobb, hogy

többet nincs szüksége magas szintű ismeretekre. A mérnökök most már rugalmasan dolgozhatnak hibrid környezetben, az

alaksajátosságokon alapuló parametrikus modellezéssel, valamint manuálisan kezelhetik a felületi vezérlőpontokat egyszerű

"drag & drop" módszerrel. Ne töltse a napjait segédvonalak és nyomvonalak rajzolásával. Még mindig megvan a maguk haszna,

de az alaksajátosság alapú modellezés korlátozhatja abban, hogy valóban az innovációra koncentrálhasson.
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ISMERJE MEG

INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT
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ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT

MI SZÁMÍT 
"INNOVÁCIÓNAK"?
Az innováció nem csupán egy teljesen új termék

létrehozását jelenti. Gyakran magában foglalja egy

már létező termék vagy szolgáltatás

fejlesztését. Sok esetben a legnagyobb lehetőség az

innováció bevezetésére a gyárban rejlik. Elon Musk

egyik legjelentősebb mondását idézve: „A gyár az a

gépezet, amely gépezetet gyárt.“

Gondolkodott már rajta, mi a leggyorsabb módja

a termék legrövidebb időn belüli piacra

kerülésének? Szokott papírból gyári

eszközöket reprezentálni a tárgyalóasztalán?

Manuálisan számolja a piacra kerülési időt?

Amennyiben igen, Ön nincs egyedül; de lemarad

arról a lehetőségekről, hogy megújítsa a folyamatait

és ezáltal a termékét is. Kezdje az innováció feltételeinek

megteremtésével. Vegye figyelembe az alábbi stratégiákat:

HASZNÁLJON MODERN CAD SZOFTVERT

A nagyszerű hír az, hogy a gyártóterület kialakítása

a CAD szoftverben is megtervezhető. Ez a szoftver

lehetővé teszi, hogy tesztelje a szűk keresztmetszeteket,

az energia- és szállítási költségeket, a piacra

kerülési időt, az eszközlistát, valamint a gépek és

egyéb elemek közötti ütközéseket. Akár a telepítést és

üzembe helyezést is megtervezheti.Mindez

megtörténhet anélkül, hogy egy másik szoftver

kezelését is meg kellene tanulnia.

HASZNÁLJON INTEGRÁLT CAM MEGOLDÁST

A CAM szoftver már nem csupán az üzemben dolgozó

mérnökök számára hasznos eszköz.

A CAM-megoldás integrálása a CAD-tervezési

környezettel hatalmas lehetőségeket biztosít az

innováció számára. Hogyan? Az integrált CAM rendszer

lehetővé teszi, hogy még gyorsabb legyen a fejlesztés.

Nemcsak a tervezéstől a gyártásig juthat el gyorsabban,

hanem a folyamat megértése által lehetővé teszi a gyártás

jobb tervezését is. Amikor a mérnökök megértik hogyan

készülnek a termékek, megtalálhatják azokat a

költséghatékony eszközöket, amelyek segítségével

minimalizálják a felesleges összetevőket, valamint

csökkentik a gyártási időt. Egy integrált

megoldás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni:

Egyetlen fájl létezik. A modellből származó geometriai

méretekhez és tűrésekhez igazodik a megmunkálási

stratégia. Ez egy megszakítás nélküli munkafolyamatot

hoz létre, a tervezéstől a gyártásig. Ez összességében

egy olyan kiváló környezetet teremt, ahol az innováció

szabad utat nyerhet.
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A mérnököket évek óta így tanítják: „Ne kavard össze a

modellfát.” Gyakran azt gondolják, „nem tudom

használni ezt a modellt, mert nem tartalmaz

modelltörténetet.“ Egyes esetekben ezek az állítások

igazak. Hagyományosan a geometria kialakítása az

alaksajátosság alapú modellben az eredeti tervezői

szándék függvénye. Végzett-e már olyan

részváltoztatásokat valaha, amelyek aztán csak

további gondokat zúdítottak Önre? Ez mindenkivel

előfordul, aki alaksajátosság alapú modellező technikát

alkalmaz. Ez tehát azt jelenti, hogy jobb lenne

direkt modellezési megközelítést alkalmazni? Nem

feltétlenül. A válasz inkább: alkalmazza mindkettőt.

Használja ki a parametrikus alaksajátosságokban gazdag

modellfát, valamint a geometria közvetlen

szerkesztésének rugalmasságát. Kerülje el, hogy az

alapjellemzők megváltoztatásával sorozatos piros hibák

jelenjenek meg a modellfában. Nincs modellfa, nincs

probléma.Végezze el a módosításokat közvetlenül a

geometrián akkor is, ha az egy másik CAD

szoftverben került létrehozásra. Használja a direkt

modellezést a geometria eltolásához, be- és áthúzásához.

Ez az eszköz biztosít Önnek minden modellezési lehetőséget.

FRISSÍTSE A MODELLEZÉSI FOLYAMATÁT

ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT
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FEJLESSZE AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST

Mivel a termékek egyre összetettebbé válnak,

kulcsfontosságú, hogy a modern mérnökök ne csak egy

feladatra koncentráljanak.

Például a múltban az elektromos tervek kialakítására

utólag került sor, miután a mechanikai rész

már elkészült. Ma már egyre gyakoribb az elektronikus

alkatrészek hozzáadása a tervekhez. A mérnököknek

mind a gépészeti, mind az elektromos terveken

együtt kell dolgozniuk. A kihívás valójában mindkettőn

dolgozni egy időben.

Az innovációs képesség javítása érdekében a modern

mérnöki eszköztárnak kétirányú kommunikációt kell

biztosítania a gépészeti és az elektromos tervek

között. Bármilyen, az egyiken ejtett módosítás egy

megosztott környezetben a másikra is

hatással van. Ha több mérnök dolgozik egy projekten,

ez a megoldás biztosítja, hogy mindkét csapat együtt

dolgozzon a lehető legjobb terméktervezés érdekében.

ALKALMAZZON VIZUALIZÁCIÓT

Gyakran az innováció olyan elképzelésként kezdődik, 

amelyet nehéz megfogalmazni. Mégis, mindannyian 

tudjuk, hogy egy vázlatnál többre van szükség egy 

bonyolult design kidolgozásához, valamint ahhoz, hogy 

eladja az ötletet a felettesének vagy az ügyfélnek.

A meggyőző, látványos renderelések megjelenítése 

kritikus az innováció szempontjából. Ezek biztosítják az 

inspirációt és izgalmakat, ami szükséges ahhoz, hogy 

elképzeléseit vagy a koncepcióját eladják, még mielőtt 

az fizikai formájában létezne. Egy koncepció 

fotorealisztikus képét elkészíteni ma már könnyebb, 

mint valaha. Sok esetben ezek az eszközök közvetlenül 

megtalálhatóak a CAD tervezési környezetben.

A megfelelő anyag- és textúra alkalmazásának eszközei 

integrálásra kerültek az anyagkönyvtárba.

Az is fontos, hogy kihasználjuk a felhő korlátlan 

számítási teljesítményét. A renderelések értékes 

számítási erőforrást igényelhetnek, amelyek más 

mérnöki feladatokhoz is szükségesek.

ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT
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Hagyományos tervezési folyamat

Konkurens tervezési folyamat

KONCEPCIÓ TERVEZÉS PROTOTÍPUS TESZT

KONCEPCIÓ

TERVEZÉS 

SZIMULÁCIÓ

FELTÁRÁS

GYÁRTÁS

GYÁRTÁS

$

A szimuláció az innováció fontos eszköze a tervezési ciklus minden szakaszában, mivel ez kulcsfontosságú a tervezési fejlesztésekhez 

és a kísérletezéshez. A szimuláció többféle formában történik, a kézi számításoktól és a kézzel rajzolt ábráktól a virtuális tesztelésig és 

a fizikai prototípusokig.

ALKALMAZZON SZIMULÁCIÓT A TERVEZÉSI FÁZIS SORÁN

Mivel a tervezési változtatások ideje és költsége a termékfejlesztési folyamat vége felé nő, a termékek szimulációval történő tesztelése 

korán - a koncepció és a tervezési fázis alatt - megkezdődik. A korai tesztelés lehetővé teszi, hogy szélesebb körben kísérletezzen az 

innovatív fejlesztések lehetőségeivel. Ebben a korai szakaszban a változtatások gyorsan és könnyen eszközölhetőek. Ezekben a korábbi 

stádiumokban a szimuláció több lehet, mint csupán egy eszköz a tervezési ötletek validálására; segíthet feltárni és felfedezni a 

termékek tervezéséhez és gyártásához vezető új utakat. A megfelelő eszközökkel a szimuláció akár új módokat is mutathat egy még el 

sem képzelt termék megtervezéséhez is.

ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT
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PRÓBÁLJA KI A GENERATÍV TERVEZÉST ÉS A 

TOPOLÓGIA OPTIMALIZÁCIÓT

Az évek során a termékek gyártásához használt 

tervezési eszközök alkalmazása egyszerűbbé vált, mint 

eddig bármikor. Ezek az eszközök fejlesztették a 

tervezési módszereinket, ugyanakkor meghatározták 

az esztétikáról alkotott képünket és a képzeletünket is 

korlátozták. Mi lenne, ha ahelyett, hogy azt rajzolja le, 

amit már tud, meg tudná mondani a számítógépnek, 

hogy mit szeretne elérni?

A generatív tervezésnek számos előnye van,

beleértve a költségek, a fejlesztési 

idő és az anyagfelhasználás példátlan csökkenését.

Ez most már lehetséges. A termék rajzolása és az űrlap 

módosítása helyett most meghatározhatja a 

számítógépnek, hogy annak milyen igénybevételt kell 

kibírnia, mekkora lehet a súlya, mennyibe kerülhet, 

valamint meghatározhatja a kívánt alapanyagot. Ez 

után a számítógép több ezer - vagy akár milliónyi - 

tervezési opciót biztosít, amelyek mindegyike megfelel 

az Ön kritériumainak. Ezekből az opciókból 

kiválaszthatja azt a tervet, amelyik a legoptimálisabb

kritériumokat nyújtja önnek. A választott minta 

gyakran olyan, amit a tervező sosem tudott volna 

elképzelni. Ez a generatív tervezés lényege.

A topológia optimalizálásával a határ a csillagos ég.

ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS

LEHETŐSÉGEIT
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  számos szolgáltató vállal bérnyomtatást,

  és a kész darabot házhoz szállítja. 

 • Kiszervezés 

  Ha nem rendelkezik saját 3D nyomtatóval, 

  mérnökök számára a pontosabb gyártási 

  ütemterv elérését.

 • Anyag 

  Jelenleg tucatnyi anyag közül választhat

 • Előrelátható 

  Az additív gyártáshoz szükséges idő 

Függetlenül attól, hogy mennyi virtuális tesztet hajt végre,

még mindig létre kell hoznia egy fizikai prototípust is a

terv elemeinek megfelelő illeszkedésének, és működésének

tesztelésére. A prototípus készítése azonban költséges

és időigényes lehet. A 3D nyomtatás több okból is

hatékonyabbá teheti a prototípust:

  gyakran jól ismert, ami lehetővé teszi a 

HASZNÁLJON PROTOTÍPUSOKAT

  a fémtől a műanyagig.

ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT
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Mi történne akkor, ha egy összeszerelés helyett egyetlen 

alkatrészt hozhatna létre? Képzelje el, hogy mennyi időt 

takaríthatna meg, ha megszüntethetné az 

összeszerelési folyamatokat, például a csavarozást, 

hegesztést vagy forrasztást. Az additív gyártás nem 

szándékozik helyettesíteni az összes meglévő 

megmunkálási folyamatot, de lehetőséget nyújt a 

termelési képességek bővítésére.

ALKALMAZZON ADDITÍV GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁT

Az innováció túlmutat a terméktervezésen és az 

elkészítés módján. Az additív gyártás - a 3D nyomtatás 

ipari változata - nagyszerű lehetőség a rendkívül 

összetett, kis mennyiségű komponensek legyártása esetében.

Az additív gyártás lehetővé teszi innovatív termékek 

tervezését a hagyományos gyártási módszerek 

korlátai nélkül. Az előnyök egyértelműek: Olyan 

formák hozhatóak létre, melyeket lehetetlen lenne 

CNC géppel kivitelezni. Az additív folyamat 

beállításának ideje lényegesen kisebb, mint a gép 

programozása és a szerszámkészítés a fémlemez 

vágásához.

ISMERJE MEG INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEIT
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ZÁRÓ GONDOLATOK
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TERVEZÉS

TERVEZÉS

GYÁRTÁS

GYÁRTÁS

ALKALMAZÁS

ALKALMAZÁS

A tervezők most globális szinten együttműködnek

a magasabb szintű tervek létrehozásának érdekében.

A felhőnek köszönhetően bármikor, bárhol

hozzáférhetnek hatalmas mennyiségű adat- és

számítási teljesítményhez.

A fejlett gyártási módszerek gyorsítják a piacra

kerülés sebességét.A mikrogyárak helyettesítik

a hagyományos termelési létesítményeket,

lehetővé téve a startupok számára a nagy

vállalatokkal való versenyt.

A digitális rendszerek integrálódnak a fizikai

tárgyakkal, melyek így kapcsolódnak és

intelligenssé válnak. Az adatok összegyűjthetőek

és felhasználhatóak, ezáltal így könnyedén 

meghatározható a termék jövőbeli fejlesztésének iránya. 

ZÁRÓ GONDOLATOK

Az alkotás jövője
Az elmúlt időszakban radikálisan megváltozott a termékek tervezése, gyártása és felhasználása. Ez a változás lehetőséget teremtett a modern

gépészmérnökök számára, ugyanis egy megfelelő eszköztár az innováció gyorsabb lehetőségét nyújtja. Ezen túlmenően, a vállalatok képesek lehetnek

kielégíteni a fogyasztói igényeket a személyre szabott termékeket illetően, és gyorsabban le is tudják szállítani azokat. A termékek felhasználásának

megértése hozzájárul az ügyfél elégedettség növeléséhez, és elősegíti a termékfejlesztést. Ezek a változások így változtatták meg a terepet:
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SZOFTVER MEGOLDÁSOK FELFEDEZÉSE

Következtetés
Biztosítsa vállalata számára az innováció nyújtotta lehetőségeket.. A megfelelő eszköztár segítségével az 

innovatív termékek tervezése és gyártása már nem akadály.

 • Megismerheti innovációs lehetőségeit

Fedezze fel a termelékenység növelését segítő szoftver megoldásokat. Nézze meg a videókat, hogy 

megismerhesse, hogy a különböző szoftveres megoldások hogyan segíthetik hozzá az elsőosztályú munkavégzéshez.

A megfelelő eszközkészlettel Ön:

 • Időt takaríthat meg - így több figyelmet fordíthat az innovációra

Fogjon bele most

ZÁRÓ GONDOLATOK
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