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Ένας από τους βιομηχανικούς κλάδους στον οποίο ανήκουν πολλές ελληνικές εταιρίες, είναι αυτός της παραγωγής ελα-

σμάτων. Οι εταιρίες του κλάδου αυτού σχεδιάζουν αλλά και παράγουν προϊόντα με βάση μεταλλικά υλικά, έχοντας ως πρώ-

τη ύλη λαμαρίνα.

Η Ωvision 2000 A.E. η οποία μέσω των προγραμμάτων που προωθεί στην ελληνική αγορά υποστηρίζει όλες σχεδόν τις βιο-

μηχανικές διαδικασίες, για το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο αναφερόμαστε έχει να προτείνει το σύστημα CATIA όσον

αφορά το σχεδιασμό των ελασμάτων και την αυτόματη δημιουργία των συναφών αναπτυγμάτων και το σύστημα LANTEK

Expert, για τη δημιουργία του απαραίτητου κώδικα κοπής για τα συγκεκριμένα προϊόντα, με βάση τις εργαλειομηχανές που

κάθε εταιρία διαθέτει. Η Ωvision 2000 A.E. σε συνεργασία με τις DASSAULT SYSTEMES και LANTEK, εταιρίες που ανα-

πτύσσουν το CATIA και το LANTEK Expert αντίστοιχα, κατανοώντας τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς έχουν τη δυνατότη-

τα να προσφέρουν τα προαναφερθέντα συστήματα σε τιμές οι οποίες είναι οι πλέον προσιτές για τους χρήστες. 

Οι δύο αυτές λύσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.
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CATIA SHEET METAL DESIGN

Το Sheet Metal Design, ανήκει στη

νέα γενιά προϊόντων του CATIA

και έχει ως στόχο την υποστήριξη

και επιτάχυνση της διαδικασίας

σχεδιασμού ελασμάτων. Ο τρόπος

με τον οποίο είναι δομημένη η

συγκεκριμένη εφαρμογή,

προσφέρει ένα περιβάλλον

εργασίας υψηλού επιπέδου, το

οποίο βοηθάει στη μέγιστη

παραγωγικότητα των χρηστών.

Επιτρέπει επίσης την εφαρμογή

διαδικασιών concurrent

engineering μεταξύ του

αναπτύγματος και του

διαμορφωμένου τρισδιάστατου

μοντέλου.

Η εφαρμογή συνεργάζεται άψογα

με όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές

του CATIA, όπως ο σχεδιασμός

στερεών, η δημιουργία

συναρμολογήσεων και η

δημιουργία κατασκευαστικών

σχεδίων. Διαθέτει πολλά standard

features, όπως τα γνωστά σε

όλους σταμπαρίσματα (punches),

τα οποία οι χρήστες μπορούν να

καθορίσουν με εξαιρετική ευκολία.

Κύρια Χαρακτηριστικά

• Παρέχονται εξειδικευμένα

εργαλεία για το σχεδιασμό

ελασμάτων

• Είναι δυνατή η αυτόματη

ανάπτυξη/ διαμόρφωση των

σχεδιαζόμενων μοντέλων

• Εύκολη επαναχρησιμοποίηση

υπαρχόντων μοντέλων με

παράλληλη αύξηση της

παραγωγικότητας μέσω της

λειτουργίας Power Copy, η οποία

επιτρέπει την αποθήκευση ενός

μοντέλου μαζί με τις παραμέτρους

που επιθυμούν οι χρήστες, ως

template.

• Συσχετισμός των ελασμάτων

με άλλα μοντέλα και

προδιαγραφές

• Εφαρμογή του concurrent

engineering μεταξύ του

σχεδιασμένου ελάσματος και του

αναπτύγματος, το οποίο θα

παραχθεί

• Πλήρεις δυνατότητες

δημιουργίας κατασκευαστικών
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Σχ 1. Ταυτόχρονη
προβολή πολλαπλών
όψεων των μοντέλων

Σχ. 2 Εισαγωγή
μοντέλου από
άλλο CAD
σύστημα και
αναγνώριση των
χαρακτηριστικών
του με βάση τις
εντολές του
CATIA


