
Ipar 4.0 és Solid Edge 

Az Ipar 4.0 alapvető célkitűzéseinek megvalósításában olyan segítségre van szükség, amely kielégíti 

a jelenlegi innovációs trendeket, és segít felépíteni egy olyan digitális világot, amely ezeknek a 

céloknak a legjobb kielégítését teszi lehetővé. Ezt valósítja meg a Siemens PLM Software digitális 

platformja, mellyel a digitális modellek felépítésétől a gyártási modell ellenőrzéséig minden 

elvégezhető. A graphIT Kft. a Siemens PLM termékek hazai forgalmazójaként már évek óta a gyártásra, 

a digitális gyártástámogatási megoldásokra helyezi a hangsúlyt, aminek köszönhetően a forgalmazott 

CAD/CAM/PLM termékeinek felhasználói bázisa folyamatos, stabil növekedést mutat.  

Digitális modell - Solid Edge 

Digitális ikerpár koncepciójában a virtuális környezet alapja természetesen a jó 3D modell, amely nem 

csak egy egyszerű geometria, de intelligens modell, amivel a módosítások vagy az új termékverziók 

hatékonyan elkészíthetők. 

 

A Solid Edge, mint középkategóriás rendszer a beszállítók és 

a készüléktervezők kedvelt eszköze, melyben a 

dokumentáció készítés erősségével és a 

szinkronmodellezéssel a készüléktervezés hatékony 

eszköze. A digitális pár koncepcióban a digitális Solid Edge 

modellt szimulációnak vethetjük alá, amely a termék 

terheléseit a tervezési fázisban tudjuk ellenőrizni, emelve 

ezzel a minőséget, és csökkentve a fejlesztési időt. 

 

A Solid Edge hagyományos 2D-s dokumentáció készítése rendkívül gyors, de a 3D-s PMI (Product 

Manufacturing Information) használatával támogatja a papír nélküli gyártást. A modellre ráépülő 

későbbi megmunkálásokban vagy minőségellenőrzésben is nagy segítséget adhat, hiszen a CAM 

Express csomaggal kiegészített Solid Edge-ben a PMI-k teljesen felhasználhatók. 

A Solid Edge a Siemens PLM Teamcenterébe (tervezői adat kezelés) teljes értékű integrációval 

rendelkezik, aminek köszönhetően a Teamcenterben az ún. multi CAD tervezést is lehetővé teszi, 

beépülve a digitális ikerpár koncepcióba. 

Solid Edge próbaverzió letöltés! 
A Solid Edge legújabb verzióját 45 napon 
keresztül most ingyen kipróbálhatja! 
A Siemens PLM Software által fejlesztett Solid 
Edge egy nagy teljesítményű 3Ds CAD 
szoftver, mely lehetővé teszi, hogy a 
tervező/gyártó cégek javítsák innovációs 
folyamataikat. Az ingyenes 45 napos 
próbaverzió letöltésével egy teljes értékű 
Solid Edge érhető el, amelyhez most 
számtalan interaktív oktató videót és oktatási 
anyagot biztosítunk. Bővebben  
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