Karmaşık 3B parçaların tasarımı için güçlü,
çok yönlü ve kolay kullanımlı CAD yazılımı
www.powershape.com

Delcam tarafından sunulan
en gelişmiş yazılım, donanım
ve uzmanlık bileşiminin dünya
genelindeki yeni ve mevcut
müşterilere harika bir hizmet
sağladığına inanıyorum.

Tüm CADCAM Çözümleri
Tamamı Autodesk iştiraki, bağımsız işletilen yan
kuruluş
80 ülkede var olan 150’den fazla yan kuruluş ve partner

Clive Martell, Genel Müdür, Delcam

800’den fazla çalışan
Dünyanın en büyük CAM geliştirme takımı*

BİLİYOR PowerSHAPE, DentCAD, OrthoModel

Dünya genelinde 45,000 müşteri

MUYDUNUZ

CADCAM çözümleri geliştirmede 40 yıllık deneyim
Merkezi Birmingham, İngiltere’de bulunan, özel olarak
inşa edilmiş 6000 m2’lik bina

?

ve ShoeMaker gibi Delcam’ın Sağlık
Hizmeti ve ayak giyimi ürünlerinin
ardındaki CAD motorudur.

Üretkenliğinizi Arttırın
PowerMILL; işleme
süresini kısaltan ve bitiş
kalitesini artıran gelişmiş
işleme yöntemleri
sunan, karmaşık şekiller
üretiminde dünyanın önde
gelen uzman NC CAM
yazılımıdır.

PowerSHAPE; yüzey, katı
ve üçgen modellemeyi
birleştirir. Taslak
çizimlerden karmaşık 3B
modelleri tasarlayabilir
veya dışarıdan alınmış
verileri; hızlı, kolay ve
hassas bir şekilde üretime
hazırlayabilirsiniz.

PowerINSPECT; el
kontröllü (manuel) ve CNC
koordinat ölçme tezgâhları,
seyyar kollar, optik ölçüm
cihazları ve CNC tezgâhları
da dahil olmak üzere tüm
donanım türlerinden veri
alabilen CAD tabanlı bir
kalite kontrol çözümüdür.

FeatureCAM; işleme,
tornalama, tornalama/
işleme ve tel erozyon
makineleri için
otomatik işleme sunan,
programlama süresini
azaltan, unsur ve bilgi
tabanlı teknolojileri
kullanan benzersiz bir
CAM sistemidir.

Delcam for SolidWorks;
işleme tezgâhları,
tornalama ve tornalama/
işleme merkezleri ve tel
erozyon makineleri için
SolidWorks’e entegre
edilmiş bir CAM sistemidir.

PartMaker; çok eksenli
Swiss tipi torna ve
torna-freze merkezlerinin
programlanmasını
otomatikleştirmek
için patentli “Görsel
Programlama” yaklaşımını
uygular.

Delcam ile temas kurunuz
www.delcam.com.tr | www.delcam.tv | www.delcam.tv/lz | www.youtube.com/delcamams
www.facebook.com/delcamams | www.twitter.com/delcamams
*CIMdata’ya göre

Karmaşık 3B parçaların tasarımı için güçlü,
çok yönlü ve kolay kullanımlı CAD yazılımı

Bir CAD sistemi seçerken en önemli faktör nedir?
Kullanım kolaylığı

Esneklik

CAM Entegrasyonu

Güvenilirlik

Hız

Yukarıdakilerin hepsi

PowerSHAPE, Parasolid™’i, kullanımı kolay yüzey, şablon ve üçgen modelleme ile birleştiren çok yönlü
bir CAD programıdır. Yalnızca bir fikir ile ya da kısmen tamamlanmış veya tüm ayrıntıları verilmiş bir CAD
modeliyle başlasanız da PowerSHAPE işinizi hızla ve kolaylıkla bitirmenizi sağlayacaktır.
Kullanımı Kolay
PowerSHAPE, patentli Akıllı İmleç özelliği ile çizimleri kolaylaştırır. Bu özellik, karmaşık şekiller için süreç
odaklı Sihirbazlar’ı kullanarak iş akışını düzene koyar ve yüzey oluşturmayı otomatikleştirir.
Esnek
PowerSHAPE, klasik CAD teknikleri kullanılarak tasarlanamayacak 3B modelleri tasarlamanızı sağlayarak
tüm bileşen yüzeylerini, katıları veya üçgenleri birleştirmenizi mümkün kılar.
Entegre Edilmiş
PowerSHAPE, PowerMILL’in, FeatureCAM’in ve PartMAKER’ın tamamlayıcısı olarak tasarlanmıştır ve
işlemenize ara vermeden her türlü üretim değişikliklerinizi yapmanıza olanak sağlar.
Güvenilir
PowerSHAPE, 40 yıllık CADCAM tecrübesine dayanır ve dünyanın en güvenilir 3B geometri motoru olan
ParasolidTM’i kullanır.
Hızlı
PowerSHAPE, erkek ve dişi ayrımı, ayrım yüzeyi oluşturma gibi karmaşık görevleri otomatikleştirerek
parçaları tezgâhınıza mümkün olan en kısa sürede almanızda yardımcı olur.

BİLİYOR

MUYDUNUZ

?

Dünya genelindeki 3B CAD modellerinin %45’inden
fazlası, PowerSHAPE’te kullanılan katı modelleme
motoru olan Parasolid™ kullanılarak tasarlanır.

FAYDALARI
PowerSHAPE, PowerMILL,
FeatureCAM ve PartMaker
arasında rahat bir geometri transferi
gerçekleştirmek için Kopyala &
Yapıştır’ı kullanma
Sorunların daha çok ciddileşmeden
önce belirlenmesi
Üretim bölümünde ihtiyaç duyduğunuz
yerde değişiklikler yapma
En yüksek verimlilik oranını elde etmek
için üretiminizi kolaylaştırma

PowerSHAPE ve PowerMILL arasındaki ilişki,
dosyaları anında çıkarabilecek
kadar işlerimizi kolaylaştırdı.
Shawn McNamara, Chicago Kalıp Mühendisliği

www.delcam.tv/chicagomold

İMALAT İÇİN

ModellEME
Müşterilerinizin tasarımlarını oluşturmada zorlanıyor musunuz?
Günümüzün rekabete dayalı üretim ortamında başarıya giden yol, parça kalitesinden ödün vermeden üretim süresini
kısaltmaktan geçer. PowerSHAPE üretimde gecikmeye neden olabilecek tüm sorunları bulmanızı ve onarmanızı sağlar.
Hatta, tüm bu araçlar onlara ihtiyaç duyacağınız üretim bölümünde mevcutturlar. İşleme sorunları, CAD çalışmanızda
hiçbir aksaklığa neden olmayacak şekilde işleme sürecinizin bir parçası olarak ele anınır.

İçeri Aktarma

Müşterileriniz hangi yazılımı kullanırsa kullansın, PowerMILL verileri hızlı ve hatasız bir şekilde okuyacaktır.
Ticari CAD Formatları

Okuma

Yazma

Tarafsız Formatlar

AutoCAD (DWG & DXF)

ACIS

CATIA

IGES

CATIA 5

Parasolid Export

Cimatron

STEP

Elite

VDA

Okuma

Yazma

Okuma

Yazma

IDEAS
Inventor

Delcam Formatlar

Pro-Engineer

DDX

Rhino

DGK

Solid Edge

DMT

SolidWorks
SpaceClaim
TopSolid
Unigraphics NX

Onarım

BİLİYOR

MUYDUNUZ

?

Direkt Modelleme,
içeri aktarılmış
CAD geometrisinde
bile karmaşık
değişiklikleri hızlı
ve kolay bir şekilde
yapmanızı sağlar.

Kapsamlı model onarım araçları; tüm modelleme ve dönüştürme
problemlerini bulmanızı ve gidermenizi sağlar.
• Eksik ya da zarar görmüş yüzeyleri yeniden oluşturma
• Delikleri ve boşlukları kapatma
• Üst üste gelen geometrileri silme
• Kırpma hatalarını onarma

Hazırlama

İnteraktif model analiz takımları, olası üretim sorunlarını işleme
başlamadan önce saptar.
• Özel işleme operasyonları gerektiren ince duvarları ve küçük
çapları bulma
• İşleme payını korumak için yüzeyleri öteleme
• İşlemeyi kolaylaştırmak için yüzeyleri birleştirme
• Çok-eksenli referans yüzeyleri oluşturma

Değişiklik Yapma

Güçlü üretim-için-modelleme araçları, ihtiyaç duyduğunuz tüm
değişiklikleri hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar.
• İşlemeyi kolaylaştırmak için radyus oluşturma ve değişiklikler
yapma
• Kalıplama sonrasında, kolay parça çıkışı için çıkma açıları ekleme
• Elektroda gerek duyulan bölgeleri saptama
• Karmaşık ayrım yüzeyleri oluşturma ve yüzeyleri kapatma

İleri seviye mühendislik icra ediyorum. Otomotiv
sanayisine, kalıplayabileceğimiz parçaları yapmalarında
yardımcı oluyorum. Delcam, müşterilerine sattıkları her
ürünün iyi sonuç vereceğini garantiledi.
www.delcam.tv/omega

Calvin Matte, Omega Kalıp San.

kALIPÇILIK
İÇİN Powershape

Kalıp tasarımlarınızdan her zaman ilk denemenizde doğru sonuç alıyor musunuz?
Parçanın ilk tasarımından bitmiş haline kadar olan süreç çok zorlayıcıdır. Tasarımlar sık sık son dakika
değişikliklerine uğrarlar ancak her zaman üretim teslimat tarihlerine sadık kalmanız gerekmektedir. Kalıp
tasarımı ilgili en ufak sıkıntılar bile önemli gecikmelere neden olabiliyor ve masraflarınızı artırabiliyor.
PowerSHAPE, her defasında doğru takımı doğru fiyatla oluşturmanızı sağlayarak işinizi ilk hesaplama, fiyat
verme aşamasından üretim ve teslimata kadar kolaylaştırır.
İş akışı

1. Müşterinizin parça tasarımını her türlü CAD kaynağından içeri aktarın.
2. PowerSHAPE’in Solid Doctor’unu kullanarak en karmaşık yüzey 		
modelini bile kusursuz bir ParasolidTM’ye dönüştürün.
3. Parçanın kalıbının çıkarılmasını sağlamak için Direkt Modelleme 		
araçlarını kullanın.
4. Parçayı en uygun çizim hattına merkezleyin.
5. Parçayı erkek ve dişi olarak ikiye bölün, karmaşık ayrım yüzeyleriyle 		
tamamlayın.
6. Ters açı bölgeleri için yan maçaları tamamen alt bir grup olarak çıkartın.
7. Temel kalıp bloğunu bitirmek için katalog veya şablon plakalar ekleyin.
8. Su kanallarını ve soğutma hatlarını etkileşimli olarak tasarlayın.
9. Tasarımı tamamlamak için kolon, burç, itici, maça, stoplama pimi ve 		
çekicileri vs. ekleyin.
10. Standart olmayan unsurlar ve alt gruplar eklemek için kendi bileşen 		
kütüphanenizi kullanın.
11. Bileşenlere uygun unsurlar ve delikler oluşturmak için PowerFeatures’ı
kullanın.
12. Çarpma olmasını engellemek için bileşenler arasındaki açıklık ve
ölçüleri kontrol edin.
13. İşlenemeyen alanlar için elektrotları çıkartın.
14. Kendi şirket standardınıza uygun GA ve detaylı çizim yapraklarını 		
otomatik olarak oluşturun.
15. Kalıbı PowerMILL veya FeatureCAM kullanarak üretin.
Müşterinin parçasındaki tüm değişikliklikler, kalıp tasarım sürecinin herhangi
bir aşamasında dahil edilebilirler. Tüm bileşenler birbiriyle ilişkili olduğu için
yapılan tüm değişiklikler kolaylıkla yönetilebilir.

FAYDALARI
Kalıplanacak unsurları kalıp parçalarına
ayırma, boşluk bölgesi (run-off) ve kalıp
ayrım yüzeyi ile tamamlama
Direkt Modelleme ile karmaşık
değişiklikleri kolay ve hızlı bir hale
getirme
Bileşenleri değiştirdiğinizde ya da
taşıdığınızda, model güncellemelerinin
otomatikman yapılmasını sağlama
Teknik resimleri, güçlü ve kullanımı
kolay şablonlarla otomatikleştirme

BİLİYOR

MUYDUNUZ

?

PowerSHAPE’in Solid Doctor komutu, tüm
CAD sistemlerinden içeri aktarılan verilerin
onarılmasını ve hatasız bir katı oluşturulmasını
sağlıyor.

PowerSHAPE’İ

EŞSİZ KILAN UNSURLER NELERDİR?
PowerSHAPE, yüzey, katı ve üçgen modellemeyi tek, kullanımı kolay olan bir üründe birleştiriyor. Bu eşsiz
birleşim, klasik modelleme tekniklerinin kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor.
Yüzey modelleyicileri, karmaşık formlu şekilleri oluşturabilirler ancak prizmatik parçaları çizerken yetersizlerdir. Katı modelleyiciler
parametrelerle ifade edilmiş parçaları oluşturabilirler fakat yumuşak, estetik açıdan hoş olan şekilleri tanımlamada zorlanırlar. Üçgen
modelleyiciler ince detayları oluşturabilirler fakat üretim için uygun değillerdir.

PowerSHAPE ile:
• Karmaşık desen veya Tersine Mühendislik gerektiren işlerde dış kaynak ihtiyacını ortadan kaldırabilir,
• Yüzey veya katı modelleme kullanarak tasarım değişikliklerini hızla ve kolaylıkla yapabilir,
• Ekonomik olarak üretilebilen parçaları tasarlayabilirsiniz.

Yüzey Modelleme

• Akıllı Yüzeyleme komutu, seçtiğiniz
eğrileri temel alıp en uygun yüzey tipini
otomatikman seçerek yüzey modellemeyi
kolay bir hale getirir
• Eğer yüzeyler istediğiniz gibi değilse,
kullanılması kolay düzenleme araçları her
zaman her yüzeyi düzenlemenizi sağlar
• PowerSHAPE estetik açıdan memnun
edici, aynı zamanda tam fonksiyonel
modelleri tasarlama sürecini kolaylaştırarak
yüzeyleri katı modelleme işlemleri için de
kullanmanızı sağlar

Katı Modelleme

• Parasolid™, modelleri çabucak ve basit bir
şekilde oluşturmanıza yardımcı olarak hızlı,
sağlam, tarih esaslı katı modelleme sağlar
• PowerSHAPE’in Solid Doctor komutu,
kolayca çalışmanız için diğer tüm CAD
sistemlerinde oluşturulmuş düşük kalitedeki
modelleri kusursuz katılara dönüştürür
• Direkt Modelleme, unsur geçmişi olmayan
içe aktarılmış modellerde bile karmaşık
tasarım yapmanıza imkân veren hızlı ve
kullanımı kolay araçlar sağlar

Üçgen Modelleme

• PowerSHAPE, Delcam ArtCAM rölyeflerini
karmaşık yüzeylere sarar. Böylelikle zengin
detaylı desenleri kolay ve hızlı bir şekilde
oluşturmanızı sağlar
• PowerSHAPE Pro’nun güçlü ağ onarım
araçları,
taranmış
noktaları
elverişli
üçgen ağlara hızlı ve hassas bir şekilde
dönüştürmenizi sağlar
• Etkileşimli heykeltıraşlık araçları, nokta
verinizdeki tüm bozuklukları gidermenizi
sağlayarak tasarımınız için en uygun
başlangıç noktasını sunar

20 yıldan beri 3B modelleme yazılımları
kullanıyorum ve PowerSHAPE ile
modelleyemeyeceğim bir parçaya
henüz rastlamadım.
Thomas Brandt, ASK Kimyasal

BİLİYOR

MUYDUNUZ

?

PowerSHAPE’i, PowerSHAPE-e ile tamamen ücretsiz
bir şekilde deneyebilirsiniz! www.powershape-e.com
adresinden şimdi indirin!

KALIP İMALATI
İÇİN Powershape

Doğru kalıbı her zaman uygun fiyatla elde edebilir misiniz?
Piyasa şartları kalite beklentisini yükseltirken, işleme ücretlerini de sürekli olarak aşağı çekiyor. Tam bir çıkmazda mısınız?
Fiyatlar çok yüksek olduğunda iş alamıyorsunuz, çok düşük olduğunda da paranızı kaybediyorsunuz. Vakum form
kalıplarından pres sac kalıplarına kadar her ne türde kalıp üretiyorsanız, PowerSHAPE size yardım edebilir.

Pres kalıpları

Modern çelik sac parçaları, üretimi en gelişmiş işlemeciliği
gerektirmektedir.
• Karmaşık çift formlu yüzeyleri kolaylıkla ve kusursuzca
tasarlama
• Binder’leri pozisyonlamak ve bead’leri çizmek için
strike noktaları gibi ana unsurları ve parça geometrisi
kullanma
• Optimum metal akışını elde etmek için karmaşık ek
yüzeyleri direkt olarak parça yüzeyleriyle birleştirin
• Spring-back telafisi için model alanlarını etkileşimli
olarak ‘şekillendirin’

Şişirme kalıpları

Şişirme kalıpları, hem plastik hem de cam kaplar için
standart ve özel parça bileşimleri kullanır
• Kolay erişim için standart parçaları merkez kütüphane
içerisinde saklama
• Kendi bileşen kütüphanenizi oluşturma
• Kalıp
parçaları
oluşturmak
için
kalıplanacak
parçanın ne kadar karmaşık olduğunu önemsemeksizin,
basit modelleme teknikleri kullanın
• Baskı ağırlıklarını hızlı ve hassas bir şekilde hesaplayın

Yüzey form kalıpları

Fiberglas veya kompozit malzemelerle çalışan üreticiler
için hassas yüzey kalıpları önemlidir.
• Karmaşık ayrım ve boşaltma yüzeylerinin direkt
bileşenden oluşturulması
• Tasarlanmış modellerin ötelenmesi ile malzeme kalınlığı
hesabının yapılması
• Yüzey kalıplaması için gereken 2B desen parçaları
oluşturmak için 3B formlarının açılması
• Pahalı parçaları en ekonomik şekilde kullanmak için
açılımı alınmış açılımı alınmış parçaların mümkün olan
en küçük alana dizilmesi

FAYDALARI
Köşe yuvarlatmaları, erkek adaları,
cepleri, delikleri veya diğer unsurları
düzenlemek için Direkt Modelleme
kullanma
Yetersiz açıda olan alanları
diğerlerinden ayırma ve sonra, çıkma
açılarını etkileşimli olarak ayarlama
Ayrım yüzeylerini kolay ve verimli bir
şekilde oluşturma ve düzenleme
Her çıkış açısında 3B parçaların
etrafındaki yatay eğrileri bulabilme

eleKtroTLAR
İÇİN Powershape

Delcam Electrode’un geliştirilmiş iş süreç sistemi, karmaşık elektrotları mümkün olan en kısa sürede üretmenizi sağlar.
Delcam Electrode; tasarım aşamasından itibaren başlayan, üretim boyunca devam eden, son denetim aşamasına kadar
süren tam bir çözüm sunar.

FAYDALARI
Elektrot Sihirbazı’nı etkileşimli
olarak kullanarak yüzey veya katı
modellerden elektrot geometrisi
çıkartma
Mesafeyi ayarlamak ve istenmeyen
unsurları kaldırmak için güçlü Direkt
Modelleme takımlarını kullanma
Tasarım, üretim ve denetim
bilgilerini tek bir. TRODE dosyası
içerisinde saklayarak veri yönetimini
kolaylaştırma
İşleme uzmanlığınızı en iyi şekilde
kullanarak elektrot üretimini
otomatikleştirme

Elektrot Tasarımı

Delcam Electrode, tüm tasarım süreci boyunca basit bir
sihirbaz kullanarak elektrot oluşturmayı otomatikleştirir.
PowerSHAPE’in güçlü Direkt Modelleme takımlarıyla
birleştirilen Delcam Electrode şunları yapabilmenizi
sağlar:
• Elektrodun ham kütük, tutucu, ark aralığı ve erozyon
ayarlarını tanımlama
• Koordinat Ölçüm Makineleri için ölçüm noktaları
ekleyebilme
• Detaylı elektrot ayar belgeleri ve şablonları oluşturabilme
• Tüm bu bilgileri tek bir. TRODE dosyası içerisinde
saklayabilme

Otomatik takımyolları

Delcam Electrode, sizin kendi işleme yöntemlerinizi ve
bilgilerinizi kullanır böylelikle sabit sonuçlar elde etmenizi
sağlar. PowerMILL işleme sihirbazı. TRODE dosyası
içerisindeki geometrik ve ayarlama bilgisini kullanır.
Böylelikle:
• Yanma yüzeyleri, açıklık ve blok yüzeylerini tanımlar
• Uygun elektrot kütüğünü seçer
• Tüm takımyollarına uygun ark aralıklarını otomatikman
uygular

Otomatik ölçüm

PowerINSPECT, bitmiş elektrotu ölçer ve. TRODE
dosyası içerisine kaydedilen detaylı bir rapor oluşturur.
Ayarlama sürecini kolaylaştıracak gerekli her türlü
düzenleme yeniden yapılabilir. .TRODE file içerisinde
bulunan denetleme bilgisi şunları içerir:
• Elektrot CAD modeli
• Önceden tanımlanmış ölçüm noktaları
• Ark aralığı boyu

FAYDALARI
Tel kafes çizgileri oluşturmayı
kolaylaştırmak için PowerSHAPE’in
Akıllı İmleç’ini kullanma
Çizimlerden otomatikman akıllı 3B
yüzeyler oluşturma

NIKON veya CANON piyasaya
yeni bir kamera sürer sürmez
PowerSHAPE ile yeni tasarıma
başlayabiliyoruz.

Daha çok tasarım fikrine daha
hızlı şekilde ulaşmak için güçlü
biçimlendirme araçlarını kullanma
Hayal edebileceğiniz her türlü formu
oluşturabilmek için yüzeyleri, katıları
ve üçgenleri birleştirme

Luc de Brauwer, Leys NV

www.delcam.tv/leys

ÜRÜN TASARIMI
İÇİN Powershape
İstediğinizi tam olarak tasarlayabilir misiniz?
Tasarım; tamamen, şekil ve işlev arasındaki kusursuz dengeyi elde edebilmeyle ilgilidir. Tahmin
edebileceğinizden daha çok CAD tasarımcısı, istedikleri formu elde etmek için gerekli araçları olmaması
nedeniyle zorluk çekiyorlar. PowerSHAPE Pro her karmaşıklıktaki 3B yüzeyleri oluşturmanızı sağlar ve
mekanik parçaları tanımlamak için bu yüzeyleri katılarla kusursuz bir şekilde birleştirir. PowerSHAPE’in eşsiz
Tribrid Modellemesi, klasik CAD teknikleri kullanılarak modellenemeyecek tasarımları oluşturmanızı sağlar.
İşin içinden çıkamadığınız durumlarda PowerSHAPE, tüm kontrolün sizde olmasını sağlar.
Ürün & Endüstriyel tasarım

Hızlı çizim araçları, kusursuz eğrileri hızlı ve basit bir şekilde oluşturmanızı sağlar
böylelikle yüzey formlarını geliştirir. Etkileşimli şekillendirme araçları tasarım
değişkenlerini; modelleri bükerek, döndürerek ve şekillendirerek keşfetmenizi
sağlar. Kullanımı kolay yüzey düzenleme araçları, fikirlerinizi değiştirdiğinizde
formlarınızı düzenlemenize olanak sağlar. Yüzeyler, katılar ve montajların
birbirleriyle kusursuz bir uyum içerisinde olması, hem harika görünen hem iyi
bir şekilde çalışan hem de imalata elverişli parçalar oluşturmanızı sağlayan bir
tasarım aracı elde etmenizi sağlar. Güçlü sarma araçları, başka türlü elde etmesi
imkânsız olan tasarımlar oluşturarak karmaşık serbest formlu şekillere dekoratif
desenler eklemenizi sağlar. PowerSHAPE Pro, hayal edebileceğiniz her şekli
oluşturabilmeniz için ihtiyacınız olan özgürlüğü sunar.

Paketleme

Paketleme tasarımcıları, müşterilerinin ürünlerini sunmak için her zaman daha
yenilikçi ve ilgi çekici yollar ararlar. PowerSHAPE’in hızlı, kusursuz yüzey
modelleme araçları, tasarım fikirlerini çok daha hızlı bir şekilde bulmanızı mümkün
kılarak, mümkün olan en cazip formları oluşturmanız için tüm kontrolü sağlar.
PowerSHAPE’in benzersiz ‘hacme göre ölçekle’ aracı; tasarımın yalnızca iyi
görünmesini değil, aynı zamanda doğru ürün miktarına da sahip olmasını ve
ekonomik olarak üretilmesini sağlar. Kapak ve kapak boğazları gibi standart
unsurlar, kendi kütüphanelerinizde saklanabilir ve tasarıma saniyeler içerisinde
dâhil edilebildikleri için pazarlama süresi kısalır.

Kuyumculuk

Delcam Designer, PowerSHAPE’in kullanımı kolay yüzey ve katı modellemesini,
Delcam ArtCAM’in sanat esaslı yaklaşımıyla birleştirerek çarpıcı tasarımları
hızla ve kolaylıkla oluşturmanızı sağlar. Kullanımı kolay şekil verme araçları,
basit sürükleme araçlarıyla modeli bükerek veya döndürerek karmaşık şekiller
oluşturmanızı sağlar. Değerli taşların ve yuvalarının standart veya kullanıcı tanımlı
kütüphanelerden eklenebilmeleri, detaylı ve kusursuz modelleri hızla ve kolaylıkla
oluşturmanızı sağlar. Genel Modelleme araçları, karmaşık rölyefleri tasarımlarınıza
3B desenler olarak sarmanızı sağlar. Böylece ekranda gördüğünüz çizim,
oluşturulacak tasarımın tam olarak aynısı olur.

Foto Gerçekçi Görünüm (Rendering)

PowerSHAPE, önceden tanımlanmış veya özel malzemeleri ve stüdyo ışıklandırma ayarlarını kullanarak tasarımlarınızın gerçekçi
resimlerini oluşturmanızı sağlayan, tamamıyla entegre edilmiş foto gerçekçi görünüm içerir. Bunun yerine; istediğiniz foto gerçekçi
görünüm sisteminde kullanmak için modelinizi tüm malzemeleriyle, desenleriyle ve etiketleriyle birlikte çıkarabilirsiniz.

BİLİYOR

MUYDUNUZ

?

PowerSHAPE’in benzersiz modelleme araçları
birleşimi, mükemmel şekilleri, hızlı, kusursuz ve
kolay bir şekilde elde etmenizi sağlar.

TersİNe
MÜHENDİSLİK

Tersine Mühendislik, yalnızca mevcut parçanın veya bileşenin yeniden üretilmesi işlemi değildir. Kullanılmış
parçalar, genellikle yıpranmış, zarar görmüş veya hatalıdır, bu nedenle bu parçaları kopyalamak hataları
yineleyecektir. Tersine Mühendislik’in amacı, tasarımı orijinalinde planlandığı şekilde yeniden kullanmaktır.
PowerSHAPE Pro, klasik Tersine Mühendislik ve yüzey modelleme tekniklerini Parasolid™ tabanlı katılarla birleştirmenize imkân vererek
tasarımın orijinal sahibi gibi düşünmenizi sağlar. Söz konusu Yeniden Mühendislik, somut parçaların 3B CAD modellerini hızla ve verimli
bir şekilde kullanıma elverişli hale getirmenizi sağlar. PowerSHAPE Pro, tasarımın modern üretim yöntemlerine veya yeni malzemelere
uyması için, orijinal şekil ne kadar karmaşık olursa olsun, serbestçe düzenleme imkânı verir. Genel hassasiyeti garantilemek için 3B
CAD model, her aşamada orijinal taranmış veriyle karşılaştırılarak denetlenir.

Süreç

•T
 aranmış nokta bulutlarını herhangi bir
toleransla çalışacak şekilde hızla ve
kolaylıkla üçgen ağlara çevirin

• Hiçbir detayı atlamamanızı sağlamak için
taranmış veriyi, karmaşık parçalar için
etkileşimli olarak kullanma

•V
 erideki hataları kaldırmak, delikleri
kapatmak ve fazladan detay eklemek için
etkileşimli heykeltıraşlık araçlarını kullanın

• Taranmış veriyi çeşitli endüstri standardı
formatında içeri aktarma
• Birden çok nokta bulutunu hızlı ve verimli
bir şekilde hizalama

Tarama

Yüzeyler

BİLİYOR

MUYDUNUZ

?

PowerSHAPE Pro
ile bitmiş parçanın
ilk taranmasından
itibaren tüm işleme
sürecindeki aşamaları,
kullanımı kolay tek bir
program içerisinde
gerçekleştirebilirsiniz

•M
 odellemeyi kolaylaştırmak için ağları diğer
3B geometriye göre hizalayın

Üçgenler
• Üçgen ağ üzerinde anahtar noktaları
seçerek teğet olarak eşleşen yüzeyler
oluşturun

•Ü
 çgen ağ boyunca olan kesişmelerden
oluşturulmuş hassas 2B geometrisini
kullanarak kullanışlı modeller oluşturun

• Oluşturma sürecini hızlandırmak için
yumuşatılmış yüzeyleri büyük üçgen ağlara
sığdırın

•H
 er türlü karmaşık şekli oluşturabilmek için
serbest formlu yüzeyleri katı modellerle
birleştirin

• Kullanımı kolay görsel hata haritalarını
kullanarak yüzey kalitesini ve hassasiyetini
kontrol edin

•N
 ihai ürünü oluşturmak için Direkt
Modelleme de dâhil olmak üzere tüm
modelleme tekniği araçlarını kullanın

Katılar

FAYDALARI
Taradığınız parçaların her ayrıntısını
yakalamak için etkileşimli tarama
kullanın
Parçaları, orijinal tasarımına sadık
kalarak yeniden tasarlayın
Hem CAD hem de Tersine
Mühendislik için tek bir program
kullanarak öğrenmeye ayırdığınız
süreyi kısaltın
Hızlı ve verimli bir modelleme elde
etmek için katıları, yüzeyleri ve
üçgen ağları birleştirerek kullanın

DESTEK
& BAKIM

İşletme maliyetlerinin mümkün olduğunca az tutulması gerektiğini herkes biliyor ancak bazı maliyet düşürücü
önlemler, uzun vadede aslında daha fazla maliyetli oluyor. Yazılım bakımı, yatırımınızdan olabilecek en iyi
karşılığı almanızı ve rakiplerinizden her zaman bir adım önde olmanızı sağlayarak işletmenizi korur.
Yatırımınızı koruyun

Tezgâhlarınız pahalı yatırımlardır ve mümkün olabildiğince verimli çalışmaları
son derece önemlidir. Bu tezgâhları çalıştırmanıza yardımcı olan CADCAM
yazılımı, giderek daha verimli ve uygun maliyetli bir duruma getirilirek
sürekli geliştirilmektedir. Yazılım bakımı mevcut son teknolojiyi kullanarak ve
yatırımlarınızdan alacağınız karşılığı en yüksek düzeye çıkararak her zaman ön
planda olmanızı sağlar.

Masraflı eğitim ihtiyacını ortadan kaldırın

Yazılım geliştirme, her sürüme eklenen yeni özellikler ve fonksiyonellikler ile hızlı
bir şekilde ilerlemektedir. Yılda iki kez çıkarılan sürüm ve ara servis paketleri ile
bilgilerinizin güncel tutulması sağlanır ve yeniden eğitim alma ihtiyacı ortadan
kalkar.

Yardım ve destek alma

Bir problemle karşılaştığınızda ne olur? Bakım anlaşması ile yerel Delcam Satış
Partneri’nizden alacağınız yardım, yalnızca bir telefon ya da mail kadar uzağınızda.
Delcam’ın uzun yılların tecrübesine sahip teknik mühendisleri dünya genelinde
300’den fazla ofiste istihdam edilmektedirler. Bu bilgi ve deneyim, yalnızca
Delcam ürünlerini değil, Delcam’ın hizmet sunduğu pazar sektörlerinde kullanılan
belli üretim teknolojileri ve işlemlerini de kapsamaktadır. Tüm bu özelliklerin
birleşimi, bir problemle karşılaştığınızda ihiyacınız olan yardımı, ihtiyacınız olduğu
zamanda alarak işlerinizin aksama süresini en kısa düzeyde tutulmasını garanti
eder.

Yeni özellikleri çabuk öğrenme

En yeni özellikler ile ilgili tüm güncellemelerden haberdar olmanız ve nasıl
kullanıldıklarını öğrenmeniz için her yeni ana sürümle birlikte, detaylı bir ‘Yenilikler’
kitapçığı içeren DVD setine sahip olacaksınız. Yeni özellikler ve gelişmelerle
ilgili 13 farklı dilde mevcut olan eğitici videoları www.delcam.tv/lz adresindeki
Öğrenme Noktası kısmından da bakabilir ve indirebilirsiniz.

Delcam’ın teknik desteği harika.
Güncellemeleri ve yeni yazılım sürümlerini hızlı bir
şekilde alıyoruz ve çabucak uygulayabiliyoruz.
Tezgâhlarımızın %100’ünü kullanmaya
devam ediyoruz; daha fazla verim
alıyoruz ve daha çok kazanç sağlıyoruz.
Vincent Cote, APN

www.delcam.tv/apn
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