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 Webinar Kapsamı 

Webinar Amacı 

 

• Katılımcılara NX Realize Shape modülünü etkili 

kullanım için anlatım amaçlanmıştır. 

 

İçerik 

 

1. Sheet Metal Nedir? 

2. Convert to Sheet Metal 

3. Sheet Metal From Solid  

4. Advance Flange 

5. Flat pattern 

6. Analyze Formability  
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 Sheet Metal Nedir? 

 

Sheet metal bölümü kullanıcılara makinelerde, braketlerde, 

ve normalde bir pres makinesi ile üretilen diğer parçalarda 

kullanılan sac metal parçaların tasarımı için bir ortam 

sağlar. 

 

 Ekibinizin üretkenliği artırmasına ve Sac Levhadan en iyi 

şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için NX, sac levha 

bileşenlerini tasarlamaya yönelik eksiksiz bir araçla bu 

zorlukların üstesinden geliyor. 
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Convert to Sheet Metal 
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Convert to Sheet Metal 

 

 

 Sac levha olmayan bir parçayı, bükme, düzleştirme vb. gibi sac 

levha işlemlerini gerçekleştirebilmeniz için geçerli bir sac levha 

parçasına dönüşmek için kullanılan bir komuttur. 

 

 Katı modelleri ve sac levha benzeri parçaları sac levha 

parçalara dönüştürebilirsiniz. 
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Sheet Metal From Solid 
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Sheet Metal From Solid 

 

Katı gövdeyi modellemek üzere sac levha 

gövde oluşturmak için Sheet Metal From Solid 

komutunu kullanın. 

 

 Katı, bir muhafazanın iç boşluğunu temsil 

eder. Katıdan yüzleri panel (web) yüzleri ve 

yüzler arasındaki kenarları bükme bölgeleri 

olarak seçersiniz. Büküm özelliklerini 

belirlersiniz veya Sac Levha Tercihleri iletişim 

kutusunda belirlediklerinizi kullanırsınız. 

 

NX, modeli girdilerinize göre oluşturur. Daha 

sonra bu gövdeye diğer herhangi bir sac metal 

gövde gibi davranabilirsiniz. 
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Advance Flange 
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                                    Advance Flange 

 

 

 

Bir büküm açısı veya referans yüzü kullanarak 

bir kenar boyunca bir flanş eklemek için bu 

komutu kullanın. Kenar ve referans yüz eğimli 

olabilir. 

 

Tek bir kenar veya teğet kenarlar zinciri 

seçebilirsiniz. 
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  Flat Pattern 
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     Flat Pattern 

 

 

Açınım alınmış bir 3B sac levha parçasının 2B temsilini 

oluşturmak için Flat Pattern komutunu kullanın. 

 

 

Flat patterndeki eğrileri düzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte, 

modeli güncellediğinizde, düz çoğaltma ile ilişkili eğriler 

yeniden oluşturulur ve değişikliklerin üzerine yazılır.  

 

 

Bunu önlemek için, ilişkisel olmayan bir düz çoğaltma 

görünümü oluşturabilirsiniz. 
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Analyze Formability 



Page 14 Siemens PLM Software 
www.bogaziciyazilim.com 

Analyze Formability – One-step 

 

 

 

 

Bir sac levha parçanın tamamını veya bir kısmını FEM 

analizini kullanarak düzleştirmek için Analyze 

Formability – One-step komutunu kullanın ve oluşma 

riskini tahmin etmek için incelme, gerilme, gerilme ve 

geri esnemeyi hesaplayın. 
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Teşekkürler 
www.bogaziciyazilim.com/ 
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