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NX 12  CAD YENİLİKLERİ 
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Gündem 

9:30 – 11:00 "NX 12 ile ürün tasarımlarınıza hız katın"  

11:00 – 11:15 Kahve Molası 

11:15 – 12:30 NX 12 ile ürün tasarımlarınıza hız katın"  

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 

13:30 – 15:00 "İmalat için NX CAM"  

15:00 – 15:15 Kahve molası 

15:15 – 16:45 "Simulasyon için Simcenter & Simcenter 3D" . 
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CAD Konuları 

9:30 

Arayüz Tanıtımı 

Modeling Yenilikleri 

Convergent Modeling 

 

11:00 

 Ara 

11:15 

Assembly 

Sheet Metal Yenilikleri 

Drafting ve PMI Yenilikleri 

Realize Shape Yenilikleri 

Routing Yenilikleri 

3D Printing - Additive Manufacturing   

12:30  
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• User Interface 

• Modeling 

• Convergent Modeling 
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NX 12’de  Gelen Yenilikler 

Convergent Modeling 

Assembly Load Options  

Drawings to PMI 

Advanced Sheet Metal 

3D Printing 

Flattening & Forming 

System Studio 

Materials-System 

Scenes Set Protection 

how-to-set-password-in-nx12-file-tutorial-for-set-protection (1).mp4
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             NX User Interface 
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   NX User Interface 

 

   

• Graphics Window un Çoklu Ekranda kullanılması 

• Birden çok pencere için Komut satırlarının düzenlenmesi 

• Parçalar veya uygulamalar arasında hızlı ve kolay geçiş. 

• Kolay değişim etkisi analizi 

• Parçalar arasında hızlı ve kolay karşılaştırma 

• Ekran alanı ve çoklu monitörlerin verimli kullanımı. 

Video/nx-12-user-interface--multiple-display-parts.mp4
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Multi-Display for Graphics Window 

 

•  Aynı anda farklı tasarımlar  açabilir veya aynı 

tasarımı farklı görünümlerde ayrı pencerelerde 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

•  Bir kayan çerçeve yapmak için sekmeli bir 

pencereyi NX ana çerçevesinin dışına sürüklemek 

veya ayrı bir monitöre taşımak yeterli. 

 

nx12 -zeynep/nx-12-user-interface--multiple-display-parts.mp4
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                   Aynı Tasarımın Birden Çok Pencerede Görüntülenmesi 

 

NX'deki çoğu uygulama aynı tasarımın birden çok 

pencerede görüntülenmesini desteklemektedir. Daha 

önce, bu yalnızca Gateway ve Modeling 

uygulamalarında desteklendi.  

Aynı tasarımı birden fazla pencerede görüntülemek için 

New Window  komutunu kullanın. 

 

 

NX, aynı tasarım için açık olan sekmeli pencerelere sayı 

verir. Sayı, windows sekmesindeki parça isminden sonra 

görüntülenir. 
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Sekmeli Pencereler İçin Dokunmatik Ekran Hareketi 

 

 

 

Artık tasarım esnasında ekranımızda ki 

dokunmatik özelliği kullanabiliriz. 
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        User Interface Preferences 

Reset Window Position seçeneği ile; açılan birden 

fazla pencerenin tasarımcının daha düzenli 

çalışmasını sağlamak için, tasarım yaptığımız 

graphics window’ ların tek bir ekranda bir araya 

toplamamız çok daha kolay. 
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              Welcome  to NX 

 

NX, Oturum Başlangıcında Welcome sayfası sekmeli bir pencere 

olarak görüntüler. Yeni bir sayfa açar açmaz NX, Hoş Geldiniz 

penceresini gizler. 

 

Hoş Geldiniz Sayfasını herhangi bir zamanda gizle veya gösterin; 

Bunu yapmak için Welcome Page komutunu kullanın. (Menu  

View  Welcome Page) 
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 Sekmeli Pencereleri Kilitleme Gelişmeleri 

Yalnızca Graphics Window’ u değil 

Resource Bar’ ımızı da hem hareket 

ettirme hem de sabitlememize olanak 

sağlar. 

Hareket edebilme özelliğine sahip Graphics 

Window’ u sabitlememiz mümkün. 
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      Effective & Passive Part List 

Listelediğimiz parçaların tüm bilgilerini görüntülememiz çok kolay, parçaların bilgileri hakkında 

özelliklerin listelenmesinin yanı sıra, Aktif olarak işlem yapabileceğimiz parçaları listede kolaylıkla 

bulabiliriz. 
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      Modeling’te Gelen Yenilikler       Modeling’te Gelen Yenilikler 

combine.avi
lattice _2.avi
how-to-set-password-in-nx12-file-tutorial-for-set-protection (1).mp4
how-to-set-password-in-nx12-file-tutorial-for-set-protection (1).mp4
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Sketch 

   

 

  

 

Aynı anda çoklu ekran açma özelliği Sketch için de 

uygulanabilir. 

• Farklı bir datayı gösteren bir pencereye 

geçebilirsiniz. 

• Başka bir çalışma penceresinde herhangi bir işlem 

gerçekleştirebilirsiniz. 

• Daha önce çizgilere Horizontal ve Vertical 

Alingment uygulanabildiği gibi artık NX 12 ile 

beraber nokta ve köşelere de uygulanabilir hale 

getirildi. 
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Sketch'de Çoklu Pencereler Kullanmak 

• Sketch ortamında veya Curve ile çizim esnasında, artık 

birden çok parçayı ayrı sekmeli pencerelerde aynı anda 

görüntüleyebilirsiniz. 

• Üzerinde çalıştığınız tasarım her iki pencerede de 

görüntülenirse, her iki pencerede de otomatik olarak 

uygulanan değişiklikler hızlı bir biçimde update. 

• Bu örnekte, solda bir parça ve sağdaki ana düzenek 

açık. Çizimi oluştururken veya düzenlerken 

güncellemeleri sağdaki kısımda görebilirsiniz. 
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           Ekrana Modeli Sığdırma 

 

Bir parçayı bir görünüme sığdırmak için 

şimdi grafik penceresinin arka planını çift 

tıklatabilirsiniz.  

 

Artık, grafik penceresinin arka planında 

bir tıklama ile seçilen herhangi bir 

nesnenin seçimini kaldırabilirsiniz. 
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Bir modelin tasarımı sırasında, 3D yazdırmada aşağı yönde 

kullanılacak baskı yönünü tanımlayan bir koordinat sistemi 

oluşturmak için yeni Print CSYS komutunu kullanabilirsiniz. 

Print CSYS 
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Extrude Geliştirmeleri 

• Reverse Direction komutu  eğri seçim 

kutusuna eklenmiştir. 

 

• Eğrileri seçerken yan tarafta çıkan sekmeye 

çift tıkladığınızda ya da  Reverse Direction     

komutu ile eğrilerinizin yönünü 

değiştirebiliriniz.   
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Combine 

• Combine komutu, birden fazla kesişen sheet body objelerini kırpmak ve birleştirmek için kullanılır 

 

• Sheet body parçalarının kesişimlerinde kalan kapalı hacim bu komut sayesinde hızlıca bulunabilir. 

 

Video/combine.avi
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Variable Offset Face 

Geliştirmeleri 

      

• Variable Offset Face komutu ile farklı kalınlarda 

offsetlenmiş bölgeler oluşturabilirsiniz. 

 

• Eklenen Pad ve Panel seçenekleri ile değişken 

offset yüzler oluşturabilirsiniz. 

 

 

Video/variable offset face.avi
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Flattening and Forming Geliştirmeleri 

 Flattening and Forming komutuyla 3D yüzeylerin açınımını almak çok daha kolay. NX 12 ile beraber 

geliştirilen komut ile yüzey açınımı alınırken kenar yırtılmaları önlenerek, açınım almak daha güvenli ve 

kullanışlı hale getirildi. 

           

Komut içerisine eklenen özelliklerden Constraint Group özelliği ile; yırtılmalar önlenirken yüzey alanının 

sabit kalmasını sağlayabiliriz. 
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Flattening and Forming Geliştirmeleri 

Yeni eklenen özelliklerden olan Rib Edge özelliği ile; açınım alınırken tasarımımızda yüzey örmeden direk 

olarak açınım almamızı sağlayabilmemiz çok daha basit hale getirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outher Boundary özelliği ile açınım sınırlarını belirleyebiliriz. 
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 Yeni Bir Özellik Olarak ‘3D Box’ 

 

 Montaj hacmini yada belirli bir Componenti anlamlı 

bölgelere ayırabiliriz. 

 

 NX de karmaşık montajlarda, istediğimiz nesneyi seçmek 

artık çok daha kolay hale getirildi. Büyük ve karmaşık 

montajlarda istediğimiz componenti 3D Box ile çok daha 

kolay ve hızlı bir biçimde inceleyebilmemize olanak sağlar.  

 

 

 

 

 Bu sayede büyük ve 

karmaşık tasarımlarımızda 

çok daha hızlı ve kolay 

seçim yapabiliriz. 
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Additive manufacturing teknolojileri kullanılarak 

üretilebilecek hafif yapısal tasarımlar oluşturmak için 

Lattice komutu NX 12 ile beraber geliştirildi. 

 

Bu komut ile hücre tipini belirleyebilir, aynı zamanda hücre 

kenarları ve hücre çaplarını da belirleyebiliriz. 

 

Lattice’ lerin yerleşimini ve yönünü de belirleyerek; Mevcut 

katı gövdeden, hücre yapısına sahip ve hafif kafes yapısı 

elde edebiliriz. 

Lattice Geliştirmeleri 

Video/lattice_1.avi
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NX 12 ile beraber Freeform yüzeyleri ve Sheet Body’ leri de 

artık kafes yapısına dönüştürebiliriz. Lattice komutuna eklenen 

Conformal Graph tipi ile Freeform yüzeyleri ve Sheet Body’ 

leri kolaylıkla seçebiliriz. 

 

 

Aynı zamanda NX 12 ile yüzey üzerinde oluşturduğumuz 

kafes yapısını Offsetleyebilir ve birden fazla katman 

oluşturabiliriz. 

Lattice Geliştirmeleri 

Video/lattice _2.avi
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           NX 12 ile beraber gelen Unit Graph tipi lattice ile: 

 

                * Yeni Remove Disconnected Lattice Potrions seçeneğini kullanarak, istediğimiz kenarlardan 

offset vererek yüzeyin  yalnızca belirlediğimiz bölümünü kafes yapısı haline getirebiliriz. 

 

 

 

 

               

   * Yeni Remove Rods at Selected Faces seçeneğini kullanarak, yüzeye bağlı olarak 

oluşturduğumuz kafes yapıdaki tüm sınır kafes hücrelerini silebiliriz. 

                         

Lattice Geliştirmeleri 
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   • High End Rendering 

   • Studio Malzeme Düzenleyicisi 

   • Sistem Stüdyosu materyalleri ve sahneleri 

   • Daha kolay ve hızlı görüntü oluşturma ve tasarım 

     onaylama 

 

 

 

 

 

 

                       NX 12 With Rendering  

Video/NX Render VultureMK3 - MechTech.mp4
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Multi-Display Window Özelliği İle Rendering Desteği 

True Shading, Advanced Studio ve Studio Task rendering 

ortamı, birden çok parçanın aynı anda ayrı pencerelerde 

görüntülenmesini destekleyecek şekilde geliştirilmiştir.  

 

Ürün tasarımınızı daha iyi görselleştirmek, üretkenliğinizi 

artırmak ve çok daha iyi ortam görünümü sağlamak bu 

donanım geliştirilerek tasarımcıya sunuldu. 

. 
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System Studio Materials  Gelişmeleri 

 

System  Studio  Malzemeleri  yeni metal, plastik ve refraktif cam malzemelerle zenginleştirildiğinden 

daha gerçekçi kaplamalar üretebilirsiniz. 
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          System  Scenes Geliştirmeleri 

• System Scenes komutu, yeni, gerçekçi stüdyo ve dış mekan sahneleri ile tasarımcı odaklı geliştirilmiştir. 

• Her bir sistem sahnesinin kendi yüksek dinamik görünüm (HDR) ortamı vardır. 

• Bu yeni sahneler, Iray + stüdyo malzemeleriyle çalışmak üzere tasarlandı ve çeşitli ürün endüstrilerinde 

uygulayabileceğiniz sahneleri temsil ederek daha gerçekçi görünüm sağlayabilmemiz için geliştirildi. 
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JT Export Support For Iray+ Materials 

JT Export komutu; NX 12 ile beraber, yeni malzeme, ışık ve kaplama 

seçeneğiyle geliştirildi. Böylece bir JT dosyasını dışa aktardığınızda 

Iray + malzemeleri, kaplamaları ve aydınlatma bilgilerini 

ekleyebilirsiniz. Seçenekleri ayarladığınızda ve modeli dışa 

aktardığınızda bir Iray + üst düzey görselleştirme (HEV) dosyası 

oluşturulur: 

 Render ortamında oluşturulan desenli geometriler, malzemeler ve 

dokuların yanı sıra NX  içinde  oluşturduğumuz  görünüm,  

gölgelendirme  ve  ışıklandırma  özellikleri de yüksek ve düşük 

çözünürlüklerde JT ile dışarıya aktarılabilip, görüntülenebilecek. 

nx12 -zeynep
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Data Şifreleme İle Tasarımlarımız Daha Güvenli 
 

Windows işletim sisteminde çalışan NX‘ te, bir parçayı veya 

bir montajı ve bileşenlerini korumak için artık bir şifre 

ekleyebilirsiniz. 

 

Şifrelediğimiz dosyalara erişim düzeyini belirleyebilir, 

başkalarının yalnızca dosyayı görüntüleyip 

görüntüleyemeyeceğini, kaydedip kaydetmeyeceğini  veya 

kopyalanabilirliğini sağlayabiliriz. 

  

Bu sayede data paylaşımı sırasında gizlilik için alınan 

önlem düzeyi tamamen tasarımcının belirlediği şekilde 

oluşturmamıza olanak sağlar. 

 

Video/how-to-set-password-in-nx12-file-tutorial-for-set-protection (1).mp4
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                       Undo İyileştirmeleri 

 

Geri Al komutu, uygulamalar arasında geri alma işlemini tasarımcıya odaklı 

destekleyecek şekilde geliştirildi. Şimdi, uygulamayı veya ekran bölümünü 

değiştirdiğinizde, geri alma listesi boşa gitmez.  

Daha önce, uygulamaları değiştirirken her seferinde geri alma listesi oluşum tarihine 

yönelik geriye dönük kullanılırdı. NX 12 ile beraber future’ ları ve objeleri 

gruplandırarak istediğimiz parçada Undo geriye dönmemizi sağlar. 

 

Daha önce, yalnızca son kullanılan komutları geri alabiliyorken. Yine NX 12 ile 

beraber ‘Geri alma’ listesindeki belirli bir ögeyi tıklattığınızda hangi komutların geri 

döndüğünü ve geri alma işlemini gerçekleştirebiliriz.  
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      Online Yardım (HELP) İçin Filtreleri  Ayarlama 

 

 

NX Online Yardım'da, bir filtre belirleyerek arama 

sonuçlarınızı belirli bir bölümüne sınırlayabilirsiniz.  

 

Örneğin; yalnızca CAD içeriği ile ilgileniyorsanız, arama 

sonuçlarını CAD içeriği alanındaki konulara daraltabilirsiniz. 

Bunu yapmak için, varsayılan arama filtresini bir kez 

ayarlayın. Gelecekteki tüm aramalar CAD içerik ile 

sınırlandırılır. 
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                            Birim Geliştirmeleri 

 

NX şimdi Uluslararası Birim Sisteminde (SI) tanımlanan tüm 

temel birimleri desteklemektedir. Artık aşağıdaki temel 

özelliklerin değerlerini ölçebilir ve girebilirsiniz. 
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Aero Step ve Aero Shelf Geliştirmeleri 

• Aero Step komutunda artık 3 yeni tip seçebiliyoruz.  

                   

                  Thick – Parçanın bir kenarına kalınlık ekler. 

                  Thin – Bir yüzey kenarındaki malzemeyi kaldırır. 

                  Jog – İki referans nesnesinin arasına gömülü veya çıkıntı yapan bir cep oluşturur. 

  

• Aero Shelf ile rafların uç yüzünü bir başka yüze hizalayabilirsiniz. Raf uç yüzeylerine geçiş sonu 

kapakları ekleyebilirsiniz. 
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Product Interface Geliştirmeleri 

Product Interface komutuna eklenen hide ve show seçenekleriyle Part Navigator de  kendi kullanıcı listenizi 

oluşturabilirsiniz. 
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           NX 12 ile Modeling 

combine.avi
lattice _2.avi
how-to-set-password-in-nx12-file-tutorial-for-set-protection (1).mp4
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     Convergent Modeling Yenilikleri 

Merge Facet Body 

Create Transition  
Create Transition  

Polygon Modeling 

Offset Body 

Cleanup Facet Body 

Local Offset 

nx12 -zeynep/eren-2.kısım/merge convert faces.avi
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Convergent Modeling Technology 

…3D printing of production 

parts and tooling 

…Additive and subtractive 

manufacturing processes 

Any design medium:   Point 

Cloud, Polygons, NURBS, … 

…Streamlined workflows 

without conversion! 

…Simulation driven design 

and optimization 
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     Convergent Modeling 

• Bölgelere veya kurallara göre facetleri seçebilmek, 

• Facet yüzleri birleştirme ve bölme, 

• Facet gövdelerini analiz etmek ve onarmak, 

• Offset facet gövdeleri ve geçişler oluşturma, 

 

 

   Çeviri olmadan analizleri taramak NX 12 ile artık mümkün, 

Facet verileriyle çalışmak daha kolay, facet datalarımızı hızlı 

bir şekilde basitleştirebilmemiz, değiştirebilmemiz ve 

editleyebilmemiz artık çok daha kolay, hızlı ve güvenli hale 

geliştirildi. 
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Changes in JT Support 

                                                                   

 JT den alınan facet body’ ler daha önce NX içinde facet body 

olarak işlem yapılamıyordu. Yalnızca NX içerisine Import/STL ile 

alınan dataları Reverse Engineering komutları ile 

düzenleyebiliyorduk. 

 

 

NX 12 ile beraber JT facet gövdelerini, Convert Facet Body 

komutunu kullanarak Convergent Body veya Facet Body’ lere 

dönüştürebiliriz.                 

. 
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Polygon Modeling task environment 

 

 

 

    NX’ de yeni gelen bir komut olarak Polygon Modeling;3D printing, 

CAE analizi ve CAM milling gibi uygulamalarda kullanılmak üzere, 

ilişkisel olmayan, özelliksiz faset gövdeleri oluşturmak veya 

değiştirmek için Polygon Modeling komutunu kullanabiliriz. 
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Cleanup Facet Body 

  

Facet ağındaki belirli kusurlar için faset gövdelerini kontrol etmek 

ve bunları otomatik olarak onarmak için Cleanup Facet Body 

komutunu kullanabiliriz. 

 

Cleanup Facet Body komutu kullanıldığında, bir dizi zorunlu ve 

kullanıcı tanımlı geçerlilik kontrolleri çalıştırılarak bozuk facet 

yüzeyleri tespit edip onarma işlemi ile facet yüzeylerde çok daha 

düzgün ve hatasız katı model elde edebiliriz. 

Video/cleanup facet body.avi
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Merge Facet Faces 

 -  

 

  

İki veya daha fazla bitişik facet yüzünü tek bir yüz yüzüne 

birleştirerek, yakınsak facet gövdelerdeki yüzey topolojisini 

basitleştirmek için Merge Facet Body komutunu kullanabiliriz.  

Facet yüzleri birleştirildiğinde, yüzler tarafından paylaşılan tüm 

kenarlar kaldırmamıza olanak sağlar. 

Video/merge convert faces.avi
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Offset Body 

   

 

Bir grup facet veya tabaka gövdesinden bir ofset 

yakınsama gövdesi oluşturmak için yeni Offset Body 

komutunu kullanabiliriz. 

 

 

 Offset Body komutu, önceki sürümlerde Kaba Offset 

komutunun yerini alıyor, NX 12 ile Offset Body komutu 

yüzeydeki sivri uçları ve boşlukları ortadan kaldırarak 

tasarımcıya çok daha iyi yüzey kalitesi sunuyor. 
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Create Transition 

   

 

    

 

  NX facet gövdesi üzerinde belirtilen kenar noktaları 

boyunca yuvarlak radius atabileceğimiz Blendler ve pah 

kırabileceğimiz Chamferlar atmak için Create Transition 

komutunu kullanabiliriz. 
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Local Offset 

   Bir bölgeyi dengeleyerek bir faset gövdesine veya 

yüzlü bir tabaka gövdesine malzeme eklemek veya 

bunları çıkarmak için Local Offset komutunu kullanın. 

 

• Ofset bölgesi yerel faset normları boyunca hareket 

eder. 

•  Düzgün geçişler oluşturmak için geçiş bölgeleri 

belirtebilirsiniz. 

•  Malzeme eklendiğinde veya çıkarıldığında, faset 

geometrisi kalınlaştırılır veya inceltilir. 
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         NX 12 İle Convergent Body 

combine.avi
lattice _2.avi
how-to-set-password-in-nx12-file-tutorial-for-set-protection (1).mp4
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1 • Additive Manufacturing 

2 • Sheet Metal 

3 • Assemblies 

4 • Digital Mock Up (DMU) 

5 • Animation Designer 

6 
• Routing 

7 • Drafting 

8 • Product and Manufacturing (PMI) 

          NX 12  YENİLİKLERİ 
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 Design for Additive Manufacturing 

nx 12 additive.avi
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Design for Additive Manufacturing 

 

 

Topology optimization 

 

• NX CAD'deki tüm işlemler 

• Optimize edilmiş model Convergent Modelleme ile 

rafine edilebilir. 

nx12-topology-optimisation-and-convergent-modelling-pipe-assembly (1).mp4
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Design for Additive Manufacturing 

 

 

 

 

Convergent Modeling Technology 

 

• Doğrudan yüzeyler ve katılarla çalışın 

• Yenilikçi ürünler tasarlamak için sınırsız esneklik 
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    Design for Additive Manufacturing 

 

 

 

 

Lattice  

• Hafif bileşenler ve yapısal bütünlük 

• Entegre kafes yapı gelişimi 

• Karmaşık geometri 
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Design for Additive Manufacturing 

 

 

 

Design rules 

• Parça üretilebilirliği sağlayın. 

• Bir parça tasarlandığında ve imalat sırasında 

yetersiz olduğu tespit edildiğinde yüksek maliyetli 

yeniden tasarlanmasından kaçının. 

additive 2.avi
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        Sheet Metal Yenilikleri  
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Sheet Metal Yenilikleri 

 

 

• Daha düz şekil  oluşturma seçenekleri 

• Sac metal donanımlarına dönüştürme 

• Çok kenarlı flanş seçimi  

• Çok profilli ve çoklu büküm sekmesi 

• Malzeme ve bükme tablosu iyileştirmeleri 

• Geliştirilmiş performans ve verimlilik 

• Daha fazla esneklik ve iş akışı seçenekleri 

• Artan otomasyon ve  zaman tasarrufu 

sheet metal yenilik/Multi-Bend References 1.parca.mp4
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Tab Komutu Yenilikleri 

Creating a Base Tab 

 

• Birden çok iç kesilmiş profil seçerek, birden fazla kesikli bir sekme 

oluşturun. 

  

• Montaj referanslarını kullanarak, bir montajda eşleşen bir 

braket gibi birden fazla  sekme oluşturun.  

 

• Bunu yapmak için yeni Multi-Bend Referansları seçeneklerini 

kullanın. 

sheet metal yenilik/tab_1.avi
sheet metal yenilik/multı bend.avi
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Secondary Tab Yenilikleri 

   
   

• Birden fazla iç kapalı profil seçerek birden fazla kesikli 

bir sekme oluşturun.  

    

• Birden fazla dış kapalı profil seçerek birden fazla yerde 

bir sekmeye malzeme de ekleyebilirsiniz. 

  

• Parça dosyasında birden fazla gövde olduğunda, belirli 

bir sac gövdeye malzeme ekleyin. Bunu yapmak için 

yeni Select Body seçeneğini kullanın. 

 

 

  

sheet metal yenilik/secondary tab.avi
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           Tab Komutu Yenilikleri 

NX11 NX12 
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      Flat Pattern Geliştirmeleri 

 

 

• Time Stamp Order da sabit bir ilişkisel Flat 

pattern vaya Flat solid  oluşturun.  

 

• Ana gövdeye ilişkisel olmayan düz bir 

desen ve düz bir katı da oluşturabilirsiniz. 

 

 

• Flat Pattern  görüntüsünü aktif görünüm 

olarak yaptıktan sonra Bend  List 

komutunu kullanarak bend sırası ve bend 

isimleri gibi bend özelliklerini düzenleyin. 
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Flat Pattern Oluşturma  

  

 

 

 

 

• Ana gövdeye  ilişkili veya   ilişkisel 

olmayan Flat pattern yada Flat solid  

oluşturabilirsiniz. 

sheet metal yenilik/Flat Solid.avi
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Flange Geliştirmeleri 

   

   

 

• Tek bir flange özelliği içerisinde birden çok 

temel  kenar seçerek birden fazla  flange  

örneği  oluşturabilirsiniz. 

 

• Birden fazla flange seti ekleyebilir ve her set 

için uzunluk, açı, büküm yarıçapı gibi 

parametreleri tanımlayabilirsiniz. 
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    Flange Geliştirmeleri 

• Belirli bir flange setinin bitişik kenarlarında flange 

oluştururken iç içe geçmelere engel olabilirsiniz. Bunu 

yapmak için, Flange komutundaki Miter sekmesini 

kullanın. 

• Her bir flange  seti için Corner Relief ve Bend 

Relief’leri uygulayın. 

sheet metal yenilik/miter.avi
sheet metal yenilik/Flange enhancements 2. avi.avi
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Flange Yenilikleri  

NX11 NX12 
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Convert to Sheet Metal Yenilikleri  

• Tek bir yüz veya bağlı yüzlerden oluşan bir 

grup gibi bir yerel bölgeyi Sheet Metale 

dönüştürebilirsiniz. 

 

• Geometriyi Sheet  metale dönüştürürken, içe 

aktarılan veya Sheet metal olmayan 

geometrinin  köşeleri çıkarılır. 

Convert to Sheet Metal 
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       Renew Feature 

• NX'in önceki sürümlerinde oluşturulan özellikleri 

yeniden değerlendirmek için Renew Feature komutunu 

kullanın.  

• Bir feature yenilediğinizde, orijinal sürümünden daha 

hızlı ve daha doğru olması için yeniden  

oluşturabilirsiniz. 

renew feature yeni.avi
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         Assembly Yenilikleri  
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 Assembly Yenilikleri 

• Montajlar  daha hızlı yüklenir. 

• Yükleme işlemi sırasında geometri görüntülenir. 

• Azaltılmış bellek kullanımı 

• Büyük montajlarla çalışmak daha kolaydır. 

• Daha büyük modelleri yükleme yeteneği 
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Assembly Load Options Yenilikleri  

 

 

NX 12 de çok büyük montaj parçaları açarken zaman 

kaybetme ve tasarım istasyonunun yorulmasını önlemek 

amacıyla, 

Parça çağırma ayarlarına yeni bir özellik olan  

Partially Load – Lightweight Display’ özelliği eklenerek 

büyük montaj parçalarını kolaylıkla açmamıza olanak 

sağlar. 

 

 

 

nx12-what39s-new--cad-assembly--loading-option.mp4
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Add Component Yenilikleri  

• NX'in önceki sürümlerinde, bir bileşen eklediğinizde, 

sadece Absolute Origin bağlantı noktası olarak 

seçebiliyorduk. Artık diğer noktaları seçilebilir bağlantı 

noktaları olarak tanımlamak için Product Interface 

komutunu kullanabilirsiniz; bu sayede bileşenleri 

düzeltme  ve  ekleme konusunda daha fazla esneklik 

ve bileşen yerleşimi için işleminizi hızlandırabilirsiniz. 

• Bir çizim oluşturmaya benzer şekilde, bileşeni  

montajdaki mevcut yüzlere yerleştirmek için Snap 

Assembly konum ayarını kullanın. 

Add Component.mp4
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Digital Mock Up Uygulaması  

• Digital Mock Up (DMU), hem yerel NX hem de 

Teamcenter'da tasarım incelemeleri hazırlamak için 

kullanabileceğiniz araçlar ve keşif amaçlı bir tasarım 

ortamı sağlayan yeni bir uygulamadır. 

Dijital Mock Up.mp4
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       Animation Designer 

 

• Animasyon Designer, kinematiği simüle 

etmek ve analiz etmek için 

kullanabileceğiniz Modelleme ve 

Montajlar uygulamaları için yeni bir görev 

ortamıdır.  

 

• Hem 2D hem de 3D ortamlarda tasarım 

ve geliştirmeye izin verir.  

 

• Animation Designer , montaj yapısı ve 

çoklu gövdeli parça dosyalarından 

bağımsız olarak 3D montajların kinematik 

davranışını analiz edebilir. 

 

pulleys-amp-cam-simulation-with-animation-designer.mp4
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   Isolate in New Window 

 

 

 

• Tek bir Component’in veya alt montajın 

görülebileceği ayrı bir pencere 

oluşturulabilir. 

• Üzerinde çalışılan parça ayrıntılı olarak 

görülebilir. 

• Ana montaj ve ayrılmış parça ekranda aynı 

anda görülebilir. 

 

ısolate new wındow.avi
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          Routing Yenilikleri 
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       Routing Yenilikleri 

 

 

 

• Spline  Path 

• Bend  yarıçapı tablosu 

• Birden fazla dirsek yerleştirin 

• Önemli bilgilere daha iyi erişim 

• Standart parçaların daha kolay bakımı 

• Spline yollarının daha fazla kontrolü 

• Standart konfigürasyon zaman kazandırır. 
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     Spline Path Yenilikleri 

 

 

 

 

• Spline Path komutu, spline noktaları için 

geliştirilmiş teğet kontrolleri ile geliştirilmiştir.  

 

• Spline Path  oluşturduğunuzda veya 

düzenlediğinizde yeni teğet yönetimi seçenekleri 

mevcuttur ve artık belirli spline noktalarında teğet 

vermede daha fazla esnekliğe sahip olabilirsiniz. 

nx-12-routing-electrical--spline-path.mp4
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    Çoklu Parça Yerleştirme  

• Routing Mechanical Uygulaması, bir yol üzerindeki 

çoklu dirseklerin yerleştirilmesi ve yönlendirilmesi 

sürecini hızlandırmak için geliştirilmiştir. Bir dirsek uyumu 

belirttikten sonra, dirseklerin yerleştirilmesi için tek tek 

RCP'leri seçebilir veya Rectangle, Lasso ve Circle  

methodları ile  çoklu olarak seçebilirsiniz. 

• Birden fazla dirsek yerleştirdiğinizde, bunların üzerine 

yeni  Apply Default Overstock  seçeneği ile aşırı stok 

uygulayabilirsiniz. 
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Multiple Window Özelliği İle Routing Desteği 

 

 

 

 

• Artık sekmeli pencerelerde birden çok parça 

açabilir ve bunları ayrı ayrı veya tümünü bir arada 

gruplanmış gruplar halinde görüntüleyebilirsiniz. 
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  Data Reuse Yenilikleri 

• Kaynak nesneyi veya şablonu hızla bulabilirsiniz.  

• Seçtiğiniz öğe hakkında daha fazla bilgi 

edinebilirsiniz. 

• Öğenin daha fazla kopyasını ekleyebilirsiniz. 
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       Drafting ve PMI  Yenilikleri 
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       Drafting Yenilikleri  

 

 

 

• Çoklu parçaların gösterimi için çizim desteği 

• Convergent Model için taslak oluşturma desteği 

• Feature Control geliştirmeleri 

• Açısal boyut geliştirmeleri 

• Section Component geliştirmeleri 
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Çoklu Parça Gösterimi için Drafting Desteği 

   

 

 

• Hem ana model hem de çizim 

bölümünde aynı anda çalışabilirsiniz.  

 

• Bu, 3D model değişikliklerinden 

kaynaklanan çizimdeki farklılıkları anında  

görüntülemeniz ve bunlarla 

uyumlaştırmak istediğinizde özellikle 

yararlı olacaktır. 

drafting multiple support.mp4
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Part Navigator de Otomatik Obje Tanımlama 

 

 

• Grafik penceresinde uygulanabilir bir çizim drafting 

objesi seçtiğinizde, Part navigator artık ilgili 

düğüme kayar ve onu vurgular. Birden çok objeyi 

seçerseniz, Part Navigator her bir nesneyi 

seçerken karşılık gelen düğüme kaydırır ve 

vurgulanır. 
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Convergent Model İçin Drafting Desteği 

   

 

• Artık Convergent Body içeren modellerden drafting 

oluşturabilirsiniz. 

 

• Dış kaynaklardan içe aktardığınız modelleme 

verilerinden çizimler oluşturarak, üretim 

aşamasındaki iş akışlarınızı hızlandırabilirsiniz. 
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Drafting Görünümünde Model Point  

• İlişkili model geometrisini özel olarak yüklemenize 

gerek kalmadan, bir çizim görünümünde anlamlı 

alanları belirtmek için modelleme noktalarını hızla 

çıkarabilirsiniz.  

 

• Örneğin, çok sayıda deliğin merkezini belirleyebilir 

veya önemli imalat bilgilerini eklemek üzere model 

üzerindeki alanları tanımlayabilirsiniz 
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Drawing and View Yenilikleri 

 

• Teknik resim görünümünde model point  için destek 

• Part Navigator’da  drafting görünümlerin hazırlanması 

için durum göstergeleri. 

• Detay görünümü sınır iyileştirmeleri. 

• Drawing sheet numaralandırma geliştirmeleri. 
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Feature Control Frame Yenilikleri 

• Feature Control Frame komutu, yeni 

Gösterge seçenekleri ile geliştirildiğinden, 

göstergeleri tek kare özellik kontrol 

çerçevelerine ekleyebilirsiniz. 

Çektiğim videolar/Feature Control Frame.mp4
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 Angular Dimension Yenilikleri  

 

 

• Angular Dimension komutu ile  açısal yönlendirilmiş 

boyutlar oluşturabilirsiniz.  

• Yönlendirilmiş bir boyut, ölçüm yönünü gösteren bir 

boyuttur ve tüm tolerans  ikinci objeye  uygulanır. 
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Dimension and Annotation Yenilikleri   

Through Hole Text preference 

Display Zero at Baseline preference 

Center Dimension Line preference 

dimension yenilik.avi
ek dimension geliştirme .avi
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Section Component Yenilikleri 

• Bir nesnenin SECTION-COMPONENT  attribute  değeri 

(özellik değeri) değiştirildiğinde, nesneyi içeren tüm 

drafting görünümleri güncelleme (update) işareti ile 

belirtilir. 

assembly drawing .avi
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    Assembly Drawing Yenilikleri 
 

 

 

 

 

• Görünümde component ayarlarını ekleyin ve 

kaldırın. 

 

• Tüm drawing görünümlerinde bir bileşen için  

crosshatch pattern  ayarlamasını yapabilirsiniz. 
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        Layout  

 

• Layout, tasarımcıların bir parçanın veya montajın 

düzenlerini oluşturarak keşfedebilecekleri sınırsız bir 

2D tasarım ortamı sağlayan yeni bir NX uygulamasıdır. 

• Layout, 2D bileşenleri kullanarak karmaşık düzenler 

oluşturmak için doğal bir ortam sağlar. Temel özellikleri 

2D'de temsil edilen tasarım problemlerini çözmek için 

sınırsız ortamı kullanabilirsiniz.  

 

• Örneğin, bir tasarımın veya parçanın hızlı 

prototiplenmesi için Layout kullanabilirsiniz. 

 



Page 96 Siemens PLM Software 
www.bogaziciyazilim.com 

                              PMI  Yenilikleri 

• Navigator geliştirmeleri 

• Ekrana paralel gösterme  

• Parçaların çoklu ekranda gösterimi   

• PMI'yi ekranda daha kolay yorumlama 

• İstediğiniz şekilde çalışmak için daha fazla özgürlük. 
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Suppression İle PMI Ekranını Kontrol Etme 

 

 

 

 

• PMI uygulaması yeni Suppress PMI Object 

komutuyla geliştirildi, böylece PMI nesnelerinin 

görüntülenmesini etkin bir şekilde kontrol 

edebilirsiniz. 

PMI supress.avi
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Convergent Body İçin PMI Desteği 

 

 

 

 

• Artık PMI'yı Convergent Body’lerde  

uygulayabilirsiniz. 
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PMI Boyutunu ve Paralel Ekran Konumunu Koruma 

 

 

 

• Modelin grafik penceresinde pan ve zoom 

işlemleri sırasında PMI'nin boyutunu ve 

konumunu korumak için Lock Size and Position 

seçeneğini kullanın. 

 

• Grafik penceresinde modelinizi döndürdüğünüzde, 

kaydırdığınızda ve yakınlaştırdığınızda, seçilen 

PMI'nin paralel ekran konumunu korumak için 

Ekrana Paralel seçeneğini  kullanabilirsiniz. 

PMI PARALEL.avi
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          PMI  Table 

 

 

• PMI'da tablo oluşturmak ve düzenlemek için yeni 

Tablo komutunu kullanın. 

 

• Artık modelinizde tablo biçiminde gösterilmesi 

gereken verileri yerleştirebilirsiniz. 
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     PMI Bolt Circle Centerline 

 

 

• PMI uygulamasında tam ve kısmi cıvata daire 

merkez çizgileri oluşturmak için yeni Bolt Circle 

Centerline komutunu kullanın. 

 

 

• Bir PMI cıvata daire merkez çizgisi oluşturduktan 

sonra, tanımlanan konumunu ve merkez çizgisinin 

tam veya kısmi bir daire içinde  olup olmadığını 

yeniden belirtebilirsiniz. 

Full circle Partial circle 

PMI-BOLT CIRCLE CENTERLINE.avi
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Çizim Sayfalarını PMI ile Model Görünümlerine Dönüştürme 

 

 

 

 

• Çizim objelerini ve görünümleri ilgili model 

görünümlerine ve PMI'ye dönüştürün. 

 

• Dönüştürülen PMI ve model görünümlerini gözden 

geçirin. 

 

PMI CONVERT.avi
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Teşekkürler 
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