
CAD/CAM ENTEGRASYONU: 
ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNİZİ 

ÖNEMLİ ORANDA GELİŞTİRİN
Bülten

Ürün geliştirmenin tarihine bakıldığında, bu sürecin iki alt sürece ayrıldığı 
görülür: ürün tasarlama ve tasarlanan ürünü üretme. Birbirinden ayrı, entegre 
olmayan CAD (tasarım) ve CAM (üretim) araçlarının ürün geliştirme süreçlerinde 
kullanılması, tasarım ve üretim arasında iletişim kurulmasını engeller ve özellikle 
tasarım değişikliklerinin gerekli olduğu ya da üretilebilirlik aksaklıklarının 
ortaya çıktığı durumlarda maliyet, zaman ve kalite sorunlarına neden olur. 
Entegre CAD/CAM çözümü kullanarak tasarım ve üretim arasında geleneksel 
hale gelmiş kopukluktan doğan sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Entegre 
CAD/CAM platformuyla döngü sürelerini azaltabilir, maliyetleri kontrol edebilir, 
kaliteyi geliştirebilir ve bir yandan da ürün tasarımı ve üretim personeli arasında 
işbirliğini güçlendirebilirsiniz.
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TASARıM vE ÜRETİM SÜREçLERİNİ ENTEGRE ETME
Üreticiler, günümüzün küresel ekonomisinde rekabet güçlerini korumaya çalışırken büyük 
zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, 
üretim yapan bir kuruluş olarak her zaman müşterilerinizin satın almak isteyeceği ürünler 
geliştirmeniz, bu ürünleri uygun maliyetle üretmeniz ve karlı bir şekilde satmanız gerekir. 
Kısacası, rekabet baskısı şirketinizi sürekli olarak artan seviyelerde yenilik, etkililik ve 
üretkenlik oluşturmaya mecbur bırakır. 

Bu katı hedefler ürün geliştirme alanındaki teknolojik ilerlemelerin itici gücüdür ve bu hedeflerin 
etkileri en açık şekilde tasarım ve üretim süreçlerinin entegrasyonunda görülür. Yakın zamana 
kadar ürün tasarımı ve üretim grupları, genellikle birbirinden ayrı, özerk bölümler ve kuruluşlar 
olarak faaliyet göstermiştir. İster parça makinelesin ister şablon ve fikstür geliştirsin veya kalıp 
üretsin; üretim mühendisleri, makine ustaları ve üretim personeli genellikle tasarım mühendisi 
tasarımı üretime geçirinceye kadar ürünün geliştirilmesine dahil olmaz.

Ürün geliştirmenin tasarımdan üretime geçişi, hemen hemen her zaman 3B tasarımın, 
takım verilerinin ve ilgili 2B çizimlerin aktarılmasıyla gerçekleşir. Tasarımcılar ve üretim 
mühendisleri tasarım verileri için farklı araçlar kullandığından (biri ürünü tasarlamak için CAD 
yazılımı kullanırken, diğeri takım yolları ve makine kalıpları oluşturmak için CAM uygulaması 
kullanır) bu aktarım genellikle sorunlu olur; verileri içeri aktarmak, çevirmek ve dönüştürmek 
gerekir. Dahası, aktarım gerçekleşir gerçekleşmez tasarım ve üretim arasında sanal bir iletişim 
duvarı yükselebilir. Bu iletişim eksikliği, entegre CAD/CAM platformunun çözdüğü en temel 
sorundur. Ancak çözümün muhtemel olumlu etkileri sadece bununla sınırlı kalmaz.

Bu bültende entegre CAD/CAM çözümünün tasarım ve üretim süreçlerini birleştirmenize 
nasıl yardımcı olacağı ve sunduğu faydalar incelenecektir. Entegre CAD/CAM nedir? Ön 
uçta geometri motoru olarak CAD sistemi kullanan bir CAM çözümüdür. Entegre CAD/CAM 
platformu, CAD dosyasını ya da IGES veya STEP gibi başka bir veri formatını içeri aktarmak 
ya da dönüştürmek yerine CAM işlemlerini CAD dosyasının üzerinde gerçekleştirir. Bu sayede 
tek pencerede çalışma imkanı sunar ve CAM uygulaması ile CAD sistemi arasında çift yönlü 
birleşirlik sağlar. Bu teknolojik gelişmenin sunduğu avantajlar üretkenliğinizi artırmanıza, 
maliyetleri kontrol etmenize ve üretilebilirlik sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir.

Tipik Bir Örnek
Üretkenlikte yüzde 50 artış

BobCAM for SOLIDWORKS™ – Çok eksenli, yüksek hızlı, uyarlamalı kaba işleme

Texas Chassisworks, entegre SOLIDWORKS® CAD ve BobCAM for 
SOLIDWORKS çözümünü uygulamaya başlamasından bu yana, 
üretim verimliliğinde yüzde 50 gelişme kaydetti. Texas'ın Tyler 
şehrinde bulunan şirket, üst düzey drag yarışı arabaları ve bu 
arabalar için parça üretmektedir. Texas Chassisworks, entegre 
CAD/CAM çözümünü uygulamadan önce tasarımları IGES 
dosyalarına dönüştürmek ve bunları içeri aktarmak zorunda 
kalıyordu. Bu yaklaşımın sonucu olarak zaman alan birçok işlem 
gerçekleşiyordu. SOLIDWORKS için onaylı bir entegre CAD/CAM 
çözümü olan BobCAM for SOLIDWORKS yazılımıyla şirket artık 
CAM işlemlerini doğrudan SOLIDWORKS CAD modeline 
uygulayabilmekte ve gelişmiş takım yolu işlemleri kullanarak 
döngü süresini yüzde 50 azaltabilmektedir. Texas Chassisworks, 
bu üretkenlik artışı sayesinde parça başı işini tam perakende 
direksiyon kolu parça hattına dönüştürmeyi başardı.
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CAD vE CAM ENTEGRASYONU
Tasarım ve üretim süreçlerine yönelik geleneksel, sıralı, entegre olmayan yaklaşımla ilişkili 
iş akışı süreçlerini entegre CAD/CAM platformuyla mümkün olan eşzamanlı, işbirliğine 
dayalı iş akışı süreciyle karşılaştırmak, entegre CAD/CAM platformunun olası faydalarının 
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Her iki yaklaşım da hem enjeksiyon kalıplı hem de işlenmiş 
parçalar için ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Tipik Bir Örnek
Siparişten parçalara

CAMWorks – 5 eksenli pervane makineleme

Güçlendirilmiş araç sporları ve motor sporları yarış endüstrileri için 
piston ve rot üretiminde lider olan CP-Carrillo, ürünlerinin tasarımını 
ve parça programlamasını tamamen otomatikleştirmek için entegre 
SOLIDWORKS CAD ve CAMWorks CAM çözümünün Uygulama 
Programlama Arayüzlerinden (API'ler) faydalanmaktadır. Sipariş 
alındığında teknik satış personeli, SOLIDWORKS ve CAMWorks 
API'leriyle oluşturulan bir arayüze teknik özellikleri girer. Modelin 
teknik özellikleri girildikten sonra yazılım, parça için tasarım modelini 
ve takım yollarını otomatik olarak oluşturur ve hızlı bir kontrolün 
ardından bunlar makinelenir. Bu entegre, otomatikleştirilmiş 
yaklaşım genel hazırlık süresini yüzde 85 azaltır. Tasarım süresi 
yüzde 95, CNC programlama süresi yüzde 75, hurda ve tekrar 
çalışma ise yüzde 20 azalır.

Entegre olmayan yaklaşım
Tamamen entegre olmayan CAD ve CAM sistemlerinin kullanıldığı tasarım ve üretim 
arasındaki iş akışı, tasarım verilerinin doğrusal ve sıralı aktarımından ibarettir. Sürecin ilerleyen 
aşamalarında yaşanan her iki yönlü yineleme, olası ek maliyetlere ve gecikmelere yol açar. 
Tasarım üretime geçirildikten sonra üretim personelinin parça veya kalıp işleme için takım 
yollarını programlamada kullanabileceği bir dosyaya verileri aktarması, dönüştürmesi veya 
çevirmesi gerekir. Tasarım geometrisi, malzeme maliyetleri veya üretilebilirlik sorunları varsa 
bunların çözülmek üzere tasarım mühendisine geri gönderilmesi gerekir ve süreç tekrarlanır. 

Bu tür sorunlar genellikle takımlar oluşturulmadan ve üretim başlatılmadan anlaşılmaz, bu 
da hurdaya ve tekrar çalışma gerekliliğine neden olarak maliyeti artırır. Ayrıca bir sorun 
tespit edildiğinde sorunu çözmek için genellikle tasarım ve üretim arasında ek doğrusal 
yinelemeler gerekir. Bulunan çözümler ise kimi zaman daha fazla yineleme ve yoğun çalışma 
gerekliliğinden kaçınarak kaliteden ziyade amaca uygunluğa odaklanır. Kalıplı parçalarda 
prototip kalıp, kalıp tabanı ve kalıp eklemeleri oluşturmak için ek doğrusal adımlar gerekir. 
Sonraki aşamalarda ortaya çıkan draft, dolgu ve ayrım hattı sorunları gibi kalıp performansını 
ilgilendiren sorunların çözümü de gene tasarım ve üretim arasında yinelemeleri, dolayısıyla 
ekstra çalışmayı gerektirir. Daha da aksatıcı olan şey ise ürün tasarımından kaynaklanan ve 
üretim çalışmalarının baştan başlamasını gerektiren tasarım değişiklikleri veya mühendislik 
değişiklik talepleridir (ECO).

Tasarım ve üretim süreçlerine yönelik entegre olmayan yaklaşımın çeşitli dezavantajları 
vardır. Bunların en önemlisi hata riskinin artmasıdır. Bir veri formatını başka bir formata 
taşımak için bir dosyayı dönüştürürken, çevirirken veya içeri aktarırken hata yapma riski 
doğar ve üretim nedenleriyle yapılan tasarım değişiklikleri belgelendirilmeyerek ürün 
tasarımına iletilmez.
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İkinci olarak, entegrasyon eksikliği hemen her adımın daha uzun sürmesine neden olur. 
CAM operatörleri takım yollarını gereksiz veri dönüştürme ve çevirme işlemlerinden sonra 
programlar. Üretilebilirlik sorunlarının sürecin ilerleyen aşamalarında ele alınması sürecin 
uzamasına yol açar. Tasarım değişiklikleri ve ECO'lar, üretim programlamasını baştan yapmak 
ve tolerans ve boyut bilgilerini manuel olarak güncellemek gerektiği için büyük gecikmelere 
neden olur. Kalıp geliştirmede performans sorunlarını ele almak için prototip kalıbın gereksiz 
yere sık sık yinelenmesi gerekir.

Vakit nakittir ve tüm bu harcanan zaman üretim maliyetini artırıp kar marjını azaltır. Yüksek 
seviyede hurda, tekrar çalışma ve takım değişiklikleri para kaybı anlamına gelir. Entegre 
olmayan araçlarla çalışmak, iletişimi engellemenin yanında eğitim gereksinimlerine ve ek 
bakım harcamalarına yol açar.

Daha önce de bahsedildiği gibi, tasarım ve üretim süreçlerine yönelik entegre olmayan 
yaklaşım, tasarım ve üretim personeli arasında sağlıklı etkileşim eksikliğine de neden olabilir. 
Farklı sistemlerde çalışmanın doğurduğu iletişim engeli silolar gibi farklı organizasyonel 
bölümler yaratır; bu silolar kendi bölgesini koruma eğilimi taşır ve işbirliği gücünü kısıtlar.

KALIP TABANI 
VE ÇİZİMLERİ

(SİSTEM 3)

CAM 
PROGRAMLAMA 

İÇİN 3B 
MODELLEME
(SİSTEM 4)

TASARIM 
DEĞIŞIKLIĞI!

PLASTİK 
PARÇA 

TASARIMI

(SİSTEM 1)

KALIP 
EKLEMELERİ 
TASARLAMA

(SİSTEM 2)

KALIP 
TASARIMINA 

AKTARMA

KALIP TABANI 
VE ÇİZİMLERİNE 

AKTARMA

CAM 
PROGRAMLAMA

CAM'E 
AKTARMA

Tasarım ve üretim süreçlerine yönelik entegre olmayan yaklaşım, iletişim engelleri ve sürecin ilerleyen 
aşamalarında yinelemeler ortaya çıkararak sürecin uzamasına ve maliyetlerin artmasına neden olur. 
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Entegre olmayan CAD/CAM iş akışının dezavantajları:

• Veri çevirileri engel oluşturur

• Veri doğruluğu tehlikeye girer

• Eşzamanlı tasarım engellenebilir

• Zaman alır

• Bakımı ve eğitimi pahalıdır

CAD/CAM entegrasyonu süreci nasıl geliştirir?

Maliyetli olma ve arka uçta zaman alan yinelemeler yaşama olasılığının yüksek olduğu 
doğrusal, sıralı iş akışı, entegre CAD/CAM platformu kullanıldığında daha etkili şekilde, 
zamanında ve sürecin ilk aşamalarında uygun maliyetli etkileşimlerin yaşandığı eşzamanlı, 
işbirliğine dayalı bir sürece dönüşür. Bu geliştirilmiş tasarım ve üretim iş akışının temelinde 
yatan en önemli faktör, ortak veri formatı ve bu formatın kolaylaştırdığı değerli iletişimdir. 
Entegre CAD/CAM sistemi, çeşitli dosya formatlarına, birçok veri çevirme/dönüştürme 
işlemine ve farklı CAD ve CAM modellerine sahip olmak yerine hem tasarım hem de üretim 
işlevlerini destekleyen tek bir model sağlar. CAD modeli CAM sistemi için süreçte rol oynayan 
tek geometri haline gelir.

Bu tek modelli paradigma tasarım ve üretim arasındaki iletişim engellerini yıkar. Aynı verilerle 
çalışmak aynı dili konuşmaya benzer. Ortak araçlarla çalışan tasarım ve üretim mühendisleri, 
gerekli yinelemeleri geliştirme aşamasında, yani takımlar oluşturulmadan, maliyet artmadan 
ve hurda oluşmadan gerçekleştirebilir. Eskiden zaman alan ve üretimi engelleyen yinelemeler 
artık geliştirme sürecinin parçası olur ve verileri tekrar tekrar değiştirmeye gerek kalmadan 
daha hızlı gerçekleştirilebilir.

Üretim personeli takım yollarını tasarımdan sonra değil tasarım sırasında oluşturabilir, 
böylece tasarım üretime geçirildiğinde üretim hazır olur. Hem tasarım hem de üretim 
mühendisleri aynı katı modelle çalıştığı için tüm tasarım değişiklikleri ve güncellemeleri ilgili 
takım yollarına ve çizimlere otomatik olarak uygulanır. Bu sayede tasarım değişiklikleri ve 
ECO'lar zahmetli, zaman alan ve maliyetli bir iş olmaktan çıkıp ürünün ve üretiminin kalitesini 
artırmaya yönelik olarak atılan basit adımlara dönüşür.

Bu modernleştirilmiş, işbirliğine dayalı yaklaşım, üretim çalışanlarının olası maliyet 
ve üretilebilirlik sorunlarını belirleyip ele alarak en önemli katkıyı sağlayabilecekleri ilk 
aşamalardan itibaren üretim çalışanlarının bilgisinden ve deneyiminden yararlanır. Ortak 
sanal ortamda yapılan yinelemeler daha hızlı ve ucuz olur ve daha iyi ürünler üretir. Ayrıca 
tasarımcıların ve üretim mühendislerinin birlikte daha yakın şekilde çalışmalarına, birbirlerinin 
bakış açılarını daha iyi anlamalarına ve nihayetinde yeni fikirlere ve yeniliklere ilham 
verebilecek profesyonel büyümeden faydalanmalarına yardımcı olur.
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CAD/CAM entegrasyonu, tasarım ve üretim süreçlerinde eşzamanlı, işbirliğine dayalı bir yaklaşıma 
imkan sunarak iletişimi ve kaliteyi artırıp zaman ve para tasarrufu sağlar. 

Entegre CAD/CAM iş akışının avantajları:

• Veri çevirilerine gerek olmaz

• Veri doğruluğu korunur

• Eşzamanlı tasarım teşvik edilir

• İçeri/dışarı aktarmadan çok daha az zaman alır

• Daha düşük maliyetlidir ve daha az sistem gerektirir

ENTEGRE CAD/CAM'İN fAYDALARı
Entegre CAD/CAM platformuyla mümkün olan eşzamanlı, etkili iş akışı, tasarım ve üretim 
döngülerini kısaltan, üretim maliyetlerini azaltan ve hem üretim hem de ürün kalitesini 
geliştiren önemli üretkenlik kazanımları sağlayabilir. Zaman tasarrufu sağlayan, maliyetleri 
azaltan ve kaliteyi artıran faydalar aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır:

ZAMAN
Kalite artışı – Verileri içeri aktarmaya, çevirmeye veya dönüştürmeye ihtiyaç duymadan tek 
bir model ve veri formatıyla çalışmak hata riskini ortadan kaldırır, yüksek doğruluk seviyelerini 
korur ve tasarım hatalarından kaynaklanan gecikmeleri en aza indirir. 

Çalışmalar boşa gitmez – Tasarım verilerine tek bir veri formatında erişmek basit ve kolaydır, 
ayrıca değişiklik yapıldığında dosya dönüştürmek/çevirmek ve çizimleri ve ilişkili takım 
yollarını güncellemek gerekmez.

Üretim öncesi yinelemeler – Üretilebilirlik sorunlarını üretimden önce tasarım aşamasında 
çözmek, tasarım üretime geçirildikten sonra çözmekten daha etkilidir.

Geliştirilmiş işbirliği – Aynı 3B geometri ortamında çalışmak, tasarım ve üretim personeli 
arasında işbirliğini kolaylaştırarak tasarımdan üretime geçişi hızlandırır.

Gelişmiş tasarım değişikliği/ECO işleme – CAD modelinde yapılan değişiklikleri tüm ilgili 
çizimlere ve CAM verilerine otomatik olarak uygulamak, tasarım değişikliklerinin ve ECO'ların 
işlenmesini kolaylaştırır ve hızlandırır.
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Daha etkili üretim – Ürün planlamasını üretimden önce geliştirme sürecinin parçası olarak 
yinelemek, daha etkili üretim sağlar ve üretim sorunlarını azaltır.

Daha iyi otomasyon fırsatı – Entegre CAD/CAM ortamında çalışmak, birden fazla üretim 
konfigürasyonunu desteklemek amacıyla tasarım tablolarından veya belirli işlevleri 
otomatikleştirmek amacıyla Uygulama Programlama Arayüzlerinden (API'ler) faydalanmak 
gibi tasarım ve üretim süreçlerini otomatikleştirme fırsatları sunar.

MALİYET
Daha hızlı tasarım ve üretim döngüleri – Tasarım ve üretim döngülerini hızlandırmak hem 
zaman hem de para tasarrufu sağlar.

Uygun maliyetli üretim tekniklerini erken tespit etme – Uygun maliyetli üretim tekniklerini 
ve malzemeleri sürecin ilk aşamalarında değerlendirmek ciddi maliyet tasarrufları sağlayabilir.

Daha düşük hurda ve tekrar çalışma seviyeleri – Geometri, maliyet ve üretilebilirlik 
sorunlarının ön uçta çözülmesi hurda ve tekrar çalışma seviyelerini azaltarak zaman tasarrufu 
sağlar ve gereksiz maliyetleri ortadan kaldırır. 

Daha düşük eğitim/bakım maliyetleri – Entegre CAD/CAM sisteminde çalışmak, eğitim ve 
bakım gereksinimlerini ve ilişkili maliyetleri birleştirir.

Tipik Bir Örnek
Entegrasyon aracılığıyla büyüme

hyperMILL for SOLIDWORKS – Çok eksenli makineleme

5th Axis, Inc. havacılık, yarı iletken, elektronik ve medikal cihaz 
sektörlerine hizmet veren bir mühendislik, prototip oluşturma ve 
otomatikleştirilmiş üretim şirketidir. Şirketin uzmanlık alanı, son 
derece karmaşık katı parçaların üretimidir. Şirket, entegre 
SOLIDWORKS CAD ve hyperMILL for SOLIDWORKS CAM 
çözümünü kullanmanın getirdiği üretkenlik faydalarıyla teşhir 
alanını, çalışan sayısını ve karlılığını artırmayı başardı. 5th Axis'in 
CAD/CAM entegrasyonundan faydalanmasına verilebilecek bir 
örnek, takım yollarını yönlendirmek için SOLIDWORKS çizimlerinin 
kullanılmasıdır. SOLIDWORKS'te basit bir çizim yaparak ve bunun 
için takım yolu programlayarak önceden makinelenmiş 
parçalardan çapakları temizlemek kolaylaşır.

KALİTE
Daha etkili iletişim – Tasarım ve üretimi birbirinden ayrı, sıralı süreçler olarak kabul etmek 
yerine daha etkili iletişim aracılığıyla ürün geliştirme sürecinde işbirliği yapmak, kalite ve 
yenilik seviyelerinin artmasını sağlayabilir.

Gelişmiş doğruluk – Tek bir ortak modelde ve veri formatında çalışmak, kaliteyi olumsuz 
etkileyebilecek insan hatalarını ortadan kaldırır.

Daha az makineleme sorunu – Ürün geliştirme sürecinin parçası olarak ön uçta 
üretilebilirliğe ilişkin yenileme yapmak, üretim başladıktan sonra makineleme sorunu 
yaşama riskini en aza indirir.

Kalıp sorunlarını erken tespit etme – Yetersiz draft, duvar kalınlığı, kalıp dolgusu veya ayrım 
hattı sorunları gibi olası kalıp sorunlarını üretimden önce tespit etmek, kalıplama işlemlerinin 
kalitesini ve etkililiğini artırabilir.
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Tipik Bir Örnek
Kağıtsız kalıp tasarımı ve üretimi

Mastercam for SOLIDWORKS – 3 eksenli frezeleme

Summit Tooling, Inc. üretim personelinin asıl SOLIDWORKS 
modeline erişebilmesi, boyutları inceleyebilmesi ve neredeyse 
hemen makinelemeye başlayabilmesi sayesinde kalıp tasarım ve 
üretim süreçlerinde kağıda yapılan çizimleri kullanmayı bıraktı. 
Bu, şirketin entegre SOLIDWORKS CAD ve Mastercam for 
SOLIDWORKS CAM çözümünü kullanarak ortadan kaldırdığı 
geleneksel adımlardan sadece biridir. Summit Tooling, entegre 
çözüm kullanarak üretkenlikte geleneksel makineleme 
yöntemlerine kıyasla yüzde 50 gelişme kaydetti. Yeni yaklaşım 
tasarım değişikliklerinin uygulanmasını hızlandırmakta, 
müşteriye teslimat için hazırlık sürelerini kısaltmakta ve kalıp 
tasarımcıları/kalıp yapımcılarına son ürün üzerinde daha fazla 
kontrol sunmaktadır. 

CAD/CAM'i SOLIDWORKS CAM Ortaklarıyla Entegre Edin
Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation, SOLIDWORKS müşterileri için sekiz tam 
entegre CAD/CAM çözümü sunmak amacıyla sektör lideri sekiz CAM ortağıyla birlikte çalıştı. 
Certified Gold Ortaklar olarak bilinen bu CAM şirketleri, müşterilerin NC takım yollarını aynı 
sistemde tasarlaması ve oluşturması için ürünlerinin doğrudan SOLIDWORKS CAD yazılımı 
içinde çalışan özel sürümlerini oluşturdu. SOLIDWORKS CAD ve ortağı olan CAM şirketleri 
arasındaki bu ilişki, entegre CAD/CAM çözümüne mümkün olan en geniş erişimi sunar. Bu 
sekiz CAM sisteminden birini ve SOLIDWORKS CAD yazılımını kullanıyor olsanız bile, entegre 
CAM çözümünün en son sürümüyle bu belgede açıklanan üretkenlik geliştirici ek faydaların 
çoğuna sahip olabilirsiniz.

Örneğin, tasarım ve üretim mühendisleri ürün tasarımları, şablonlar, fikstürler ve takımlar 
oluşturmak için SOLIDWORKS tasarım yazılımında bulunan üretilebilirlik araçlarına yönelik 
tasarım, maliyet tahmini ve tasarım avantajlarından faydalanabilir. Ek olarak, üretim 
mühendisleri takım yollarını tüm bir parça ailesi için yapılandırabilir, takım yollarını 
yönlendirmek için çizim araçları kullanabilir, her parça için en uygun maliyetli malzemeleri 
ve üretim süreçlerini seçebilir ve bileşenlerin üretilebilirliğini ve kalıplanabilirliğini 
değerlendirebilir. Hepsinden önemlisi, tasarım sırasında bir tasarım değişikliği olursa üretim 
mühendisinin tüm çalışmaları korunur ve güncellenir. Yeni tasarımı dışarı aktarmak ve CAM 
yazılımına aktarmak gerekmez. Bu gelişme sayesinde ürün geliştirme döngüsünün ileri 
aşamalarında yapılan tasarım değişiklikleri üretime daha kolay uygulanarak zamanında teslim 
edilen daha iyi bir ürünle sonuçlanır. 
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Tipik Bir Örnek
Anında değişiklik yapma

SolidCAM – Freze-torna makineleme

Manufacturing Services Inc. entegre SOLIDWORKS CAD ve 
SolidCAM CAM çözümünü uygulamaya başlamasından bu yana, 
özellikle bir parçada tasarım değişiklikleri yapması gereken 
durumlarda önemli üretkenlik gelişmeleri elde etti. South 
Carolina'nın Lancaster şehrinde bulunan Manufacturing Services, 
müşterileri için benzer parçalar, prototipler ve enjeksiyon kalıpları 
üretmektedir. Firma, parçanın karmaşıklığına göre entegre olmayan 
çözüme kıyasla zamandan yüzde 15 ila 60 tasarruf etmektedir. 
Manufacturing Services SOLIDWORKS CAD yazılımını kullanarak 
model üzerinde ince ayar yapıp takım yollarını otomatik olarak 
güncelleyebildiği için radyus değiştirme veya parçaya draft ekleme 
gibi tasarım değişiklikleri çok daha hızlı ve kolay olmaktadır. 

Üretim mühendisleri ve tahmin üreticiler de üreticiye özgü üretim ortamını temel alarak belirli 
bir parça için otomatik üretim maliyeti tahminleri sağlayan otomatikleştirilmiş maliyet tahmin 
aracı SOLIDWORKS Costing'e erişebilir. Malzeme maliyetleri, işgücü maliyetleri, makine 
hızları ve beslemeleri ve kurulum maliyetleri gibi belirli üretim verileri şablona girilebilir 
ve parçaların maliyet tahminlerini otomatik olarak çıkarmak için kullanılabilir. Üretim bu 
bilgileri tasarımla paylaşabilir, böylece tasarımcı ürün geliştirirken tek bir tıklamayla otomatik 
olarak birkaç saniye içinde üretim tahmini alabilir, üstelik bu işlem için SOLIDWORKS CAD 
yazılımından çıkması gerekmez.

SOLIDWORKS CAD yazılımı ayrıca üretilebilirlik özellikleri için bir dizi tasarım içerir. Boşlukları 
kontrol edebilir ve çakışmaları ortadan kaldırabilirsiniz. SOLIDWORKS DFMXpress aracıyla 
imkansız veya üretimi pahalı olan tasarım özellikleri olup olmadığını tespit edebilirsiniz. 
Ayrıca kalıplı, dökme ve dövme parçalar ve takımlar için draft, tersaçı ve duvar kalınlığı 
sorunlarını değerlendirebilirsiniz. Hatta SOLIDWORKS Plastics yazılımıyla birlikte enjeksiyon 
kalıplama işlemlerini analiz ve optimize edebilirsiniz.

Tam CAD/CAM entegrasyonu, tasarım ve üretim süreçlerini modernleştirmek için yepyeni 
olanakların kapılarını açar. SOLIDWORKS için tam entegre CAD/CAM çözümleri arasında 
şunlar bulunur:

• BobCAM for SOLIDWORKS: BobCAD-CAM, Inc. 

• CAMWorks: Geometric Technologies

• hyperMILL for SOLIDWORKS: Open Mind Technologies AG

• Mastercam for SOLIDWORKS: CNC Software, Inc.

• VisualMILL for SOLIDWORKS: MecSoft Corporation

• SolidCAM: SolidCAM Ltd.
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3DEXPERIENCE Platformumuz marka uygulamalarımızı desteklemekte, 12 endüstriye hizmet 
vermekte ve zengin bir endüstri çözümü deneyimleri portföyü sunmaktadır. 
3DExpEriEncE company Dassault Systèmes, işletmelere ve kişilere sürdürülebilir yenilikler oluşturmaları için sanal evrenler sunar. Şirketin 
dünya çapında lider çözümleri; ürünlerin tasarlanma, üretilme ve desteklenme biçimini değiştirmektedir. Dassault Systèmes'in işbirlikçi 
çözümleri, toplumsal yenilikler geliştirerek gerçek dünyayı iyileştirmek için sanal dünyadaki imkanları genişletir. Grup, 140'tan fazla ülkede 
tüm sektörlerde 170.000'den fazla her ölçekteki müşteriye değer katar. Daha fazla bilgi için www.3ds.com/tr-tr adresini ziyaret edin.

Avrupa/Orta Doğu/Afrika
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France

Kuzey ve Güney Amerika
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, Massachusetts
02451-1223
USAABD

Türkiye Ofisi
+90 212 355 01 80
Solidworks.TR-info@3ds.com

Tipik Bir Örnek
Bir klasik araba için yedek parça geliştirme

VisualMILL for SOLIDWORKS – 3 eksenli kalıp makineleme

McKim Design & Fabrication, entegre SOLIDWORKS CAD ve 
VisualMILL for SOLIDWORKS CAM çözümünden faydalanarak 
zamandan yüzde 25 ila 40 tasarruf etmeyi başardı ve benzersiz 
projelere imza attı. Örneğin, 1949 model Ford marka üstü açılabilir 
bir arabanın sahibi, katlanır üst kısmın iki kırık menteşesi için 
yedek parça bulamıyordu. Bu yüzden McKim Design & 
Fabrication'dan aradığı yedek parçaları yapmasını istedi. Merkezi 
Houstan'da olan şirket, SOLIDWORKS CAD özelliklerini kullanarak 
kırık menteşenin katı modelini ve hızlı prototipini oluşturdu, daha 
sonra parçayı sulu kesmek için gereken düz plaka fikstürünü 
tasarladı. McKim entegre CAD/CAM çözümü kullandığı için parçayı 
modellemek, hızlı prototipini üretmek, fikstürü geliştirmek ve 
parçayı makinelemek hızlı ve kolay oldu.

SOLIDWORKS entegre CAM çözümleriyle üretkenliği artırın, maliyetleri kontrol 
edin ve kaliteyi yükseltin
Tasarım ve üretim süreçlerini entegre CAD/CAM çözümü kullanarak modernleştirmek, ürün 
geliştirme alanındaki bir sonraki büyük atılımdır. Tüm üreticiler başarıyla rekabet edebilmek 
için daha yüksek seviyede yenilik, etkililik ve üretkenlik oluşturmak zorundadır. Tasarım ve 
üretim mühendisleri arasındaki iletişim engelini yıkmak, etkili ve verimli bir işbirliği oluşturma 
fırsatı sağlar. CAD sisteminin geometri motoru olarak çalıştığı ve tüm CAM işlemlerinin 
orijinal CAD modelinde gerçekleştirildiği tam entegre CAD/CAM çözümü, üretkenliği artıran, 
maliyetleri kontrol eden ve kaliteyi yükselten bir platform olarak hizmet verebilir.

Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation, sekiz farklı entegre CAM ortağı seçeneğiyle 
SOLIDWORKS CAD yazılımını lider bir CAM sistemiyle entegre etmek için en geniş ve 
en derin fırsatları sunar. Bu entegrasyon hem tekrar tekrar yapılarak zaman kaybettiren 
görevleri ortadan kaldırır hem de etkililik, maliyetleri kısma ve kalite kontrolü için yeni 
fırsatların önünü açar. 

SOLIDWORKS CAM Ortağı çözümlerinin CAD ve CAM teknolojilerini entegre ederek daha iyi 
ürünleri etkili ve uygun maliyetli şekilde üretmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için  
http://www.SOLIDWORKS.com/sw/resources/videos/cad-cam-slam.htm adresini ziyaret 
edin ya da +90 212 355 01 80 numaralı telefonu arayın.


