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Átképző oktatás Creo-ra 2 nap

- Felhasználói felület újdonságai

     Kezelőpult

     Új modell forgatás, nagyítás, mozgatás-eltolás

     Menük, Eszközsorok

     Nézet kezelő

     Segédelemek megjelenítése

    Új fólia kezelés

- Újdonságok az alkatrész modellezés területén

     Kijelölési metódusok

     Objektum-Akció munkamódszer

     Összevont építőelemek, dinamikus előnézet

     Fogópontok

     Visszavonás – Újra lehetőség az építőelem

        létrehozásakor

     Új segédelem létrehozási metódusok

     Méretek, vázlatok módosítása

     Új mintázat opciók

- Általános újdonságok

     Keresztmetszetek láthatóságának beállítása

     Zip fájlok kezelése, modell Küldése levélként

     Beépített böngésző, előnézet, Web és FTP

        kapcsolatok kezelése a böngészőn keresztül

     Interneten elérhető erőforrások, katalógusok

        (partslink)

     Web alapú Információkérés az elemekről

- Összeállítási funkciók újdonságai

     Komponens beszerelés

     Adott szögben szerelési kényszer

     Automatikus komponens beszerelés

- Rajzkészítés újdonságai

     Új felhasználói felület

     Vonalkázás megtörése a méretszámoknál

     Tételszámok automatikus elrendezése

     Méretezés újdonságai

     Új 2D-s rajzkészítési eszközök

- Új funkciók

     Flexibilis komponensek

     Robbantási állapotok definiálása

- Új modulok Foundation II-höz képest: csak a funkcióinak

        áttekintése

     Felület

- Új modulok Foundation I-hez képest: csak a funkcióinak

        áttekintése

     Mechanizmus

További oktatások:

Windchill oktatások

·  Windchill alap felhasználói oktatások

·  CAD-es tervezőknek szóló képzések

·  Windchill fejlesztői képzések

·  Informatikai és Business Admin oktatások

Mathcad oktatások

·  Mathcad általános és szakági (építész,

   villamos ...) képzések

NCG CAM oktatások

·  3 és 5 tengelyes oktatások, gépműhelyi

   gyakorlatokkal

ESPRIT oktatások

·  Prizmatikus és folyamatos több tengely

   (akár 24 tengely) képzések

MAGMA oktatások

·  MAGMA GmbH által kiképzett és minősített

   oktató

·  Basic és szakmodulok képzése

Moldex3D oktatások

·  Moldex3D által kiképzett és minősített oktató

·  alap oktatás és konzultációk specializációk

   szerint

S&T a PTC Authorised Training Partner (ATP) partnere

Professzionális Creo oktatások:

- több, mint 2 évtized oktatási tapasztalat

- korszerű oktató központ, zavartalan oktatási környezet

- 2 db felszerelt terem, 24 személy egyidejű oktatása,

- az oktatott szoftverek fejlesztőjénél vizsgázott oktató személyek,

- 1 éves díjmentes Creo otthoni licensz,

- hozzáférés a tananyag online verziójához, saját tempójú ismétlés
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Creo Bevezető oktatás 5 nap

- Elméleti áttekintés, bevezetés:

    Asszociativitás, Parametrikusság, Sajátosság alapú

    modellezés, Hierarchia

- Felhasználói felület

- Fájlkezelés a Creo-val

- Alap modellezési eszközök

    Kezdő alkatrész, és összeállítási sablonok

    Elhelyezett építőelem: 

       Letörések, lekerekítések, lekerekítés átmenetek,

       furatok

       Vázolt építőelem

       Vázlat létrehozása

       Vázlatkészítő funkciói, eszközei, kényszerek

    Kihúzás, forgatás, és ezek altípusai

    Segédgörbék, tengelyek, síkok, pontok létrehozása

     öprés, párhuzamos átmenet

    Szimbolikus menet

    Oldalferdeség

- Műveletek építőelemekkel:

     Relációk, paraméterek

     Építőelemek másolása, tükrözése, sorrendcsere

     Építőelemek átdefiniálása, letiltása, feloldása

     Méretminta, referenciaminta, forgatott mintázat

     Alkatrészek családtáblázása 

     Hiba megoldó környezet

- Összeállítás készítés alapjai

      Alkatrészek összeépítése, szerelési kényszerek 

      Szerelési kényszerek mentése

      Ütközésvizsgálat

      Robbantott állapot

- Adminisztratív, információs eszközök

      Böngésző és használata

      Modellfa és fóliák használata

      Információ lekérdezés

- Konfigurálás

      Beállítási fájlok

Creo Haladó rajzkészítés 3 nap

- Beállítási fájlok használata, rajzi beállítási fájl

- Rajzlap formátumok

- Nézetek típusai, létrehozása

- Nézetek beállítása, módosítása

- Metszetek típusai, létrehozása

- Összeállítási rajzok, több modelles rajzok

- Rajzi elemek (pl. méretek) megjelenítése,

  létrehozása

- Rajzi elemek módosítása, manipulálása

- Megjegyzések létrehozása, módosítása

- Megjegyzések stílusának beállításai, speciális

  karakterek

- Parametrikus megjegyzések

- Tűrések megjelenítése módosítása.

  Alapcsap, alaplyuk tűrések

- Geometriai tűrések (egytengelyűség, merőlegesség

  stb.), bázisok

- Felületi érdességi jelek

- Rajzi szabványok

- Rajzi táblázatok

- Automatikus, asszociatív darabjegyzék

- 2D-s rajzolás

- Szimbólumok létrehozása, használata

- Fóliák kezelése rajzon

- Rajzkészítés családtáblás elemekről

- Rajz megjelenítés

- Rajzok nyomtatása, nyomtatási beállítások

Creo Haladó alkatrész modellezés 3 nap

- Alkatrész tervezési folyamatot segítő eszközök

     Tervezői szándék, modellezési filozófiák

     Fóliák használata

     Relációk használata, szülő-gyermek kapcsolat

- Haladó építőelemek (test, felület típusú)

     Segédelemek (pont, tengely, görbe, grafikon)

     Haladó vázolási technikák (kúpszeletek, szplájnok)

     Söprések

     Változó metszetű (vagy több vezérgörbés) söprés

     Vezérgörbe: grafikon, paraméter és relációk 

     Spirál

     Forgatott és általános helyzetű átmenetek

     Söpört átmenetek, érintőlegesség

     Haladó lekerekítések, lekerekítési csoportok, 

     sarokkialakítások, csoportok közti átmenetek

      Haladó oldalferdeség

- Haladó műveletek építőelemekkel

      Családtábla-funkció

      Hiba-diagnosztika, regenerálási hibák kezelése

      Másolási és tükrözési eszközök

      Mintázatok (méret, referencia és táblázat minta)

      Helyi csoportok létrehozása, használata

      Felhasználó által Létrehozott Építőelem (UDF)

      Mérés építőelem

- Automatizálás

      Makrókészítés

Creo Haladó összeállítás tervezés (AAX) 2 nap

- Nagy összeállítási tervezési folyamatot segítő

  eszközök megismerése

     Felülről-lefelé tervezés alapjai

     Fóliák használata összeállítás módban

     Összeállítási relációk

     Vázmodellek használata

     Alkatrészek létrehozása összeállítás módban

     Tartozék elemek létrehozása

     Komponensek átnevezése

     Összeállítás szintű építőelemek

- Komponens megjelenítések

    Egyszerűsített ábrázolási módok

    Zónák definiálása

    Robbantás, robbantási állapot módosítása

    Boríték alkatrész készítés

- Előtervezés vázmodellek használatával

- Műveletek komponensekkel

    Letiltás, feloldás, sorrendcsere, beszúrás, átdefiniálás

    Másolás, mintázás, csoportok használata

    Alkatrészek kivágása, összefűzése, metszése, tükrözés

    Összeállítási családtáblák

- Komponensek összeszerelése, átszervezése

     Beszerelésének ismétlése, automatikus szerelés

     Komponensek cseréje - manuálisan, családtáblával

- Csere összeállítások (funkcionális, egyszerűsítő)

- Külső referenciák, globális referencia néző

- Geometria másolása, publikálása

- Robbantási állapotok, eltolási vonalak

- Projektek menedzselése
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Creo Mechanizmusok kinematikája 1 nap

- Mechanizmus definiálása

- Mechanizmus kényszereinek megismerése 

- Merevtestekről általában

- Bütyök-emelő kapcsolatok definiálása

- Vezérpályát követő kapcsolatok definiálása

- Merevtestek mozgatásának definiálása

- Elmozdulás, sebesség vagy gyorsulás típusú hajtások 

- Mozgástartományok, határok és kezdőpozíciók

- Mozgás analizálása

- Burkolófelület készítése

- Nyomvonal definiálása

- Pontosságról általában

- Mérések készítése, mérési eredmények értékelése

- Gyakorlás ipari példákon

Creo Mechanizmusok dinamikája 1 nap

- Erővel megadott hajtások definiálása

- Rugók készítése

- Csillapítás definiálása

- Erő és vagy nyomaték terhelések megadása

- Gravitáció figyelembevétele

- Kezdeti feltételek beállítása

- Tömegjellemzők megadása

- Kinematikai, dinamikai, statikus analízisek, és

   egyensúlyi helyzet(ek) vizsgálata

- Tömegpontok létrehozása

- Futtatás után létrehozott mérések és azok

   értékelése

- Elengedés és súrlódás megadása

- Rugalmas-rugalmatlan ütközések a véghelyzetekben

Creo Lemezalkatrész tervezés 2 nap

- Lemezalkatrész tervezés alapjai

- Elsődleges fal típusai, létrehozása

- Vázolási technikák, vastagítás

- Nem csatlakozó falak

- Másodlagos fal típusai, létrehozása

- Hajlítási sugárral, hajlítási sugár nélkül létrehozott 

   falak

- Elengedések

- Falak meghosszabbítása

- Sarokkialakítások

- Lyukasztás, kicsípés, szerszámok létrehozása

- Kiterítés (valós, átment, keresztmetszettel vezérelt)

- Teríték

- Visszahajlítás

- Benyomás építőelem típusai, szerszámai és 

   létrehozása (pl. kopoltyú kialakítása)

- Test építőelemek lemezalkatrészeken

- Mintázás

- Hajlítások (valós, átmenet, síkhajlítás, göngyölítés)

- Hajlítási hossz megadása

- Hasítások (szabályos, felület, él)

- Deformációs felületek létrehozása és használatuk

- Élhajlítás építőelem

- Test-Lemez konverzió, Konverziós építőelem

- Rajzkészítés

- Kiterített hossz számítása (formulával, táblázatból)

- Lemezalkatrész beállítások (alapértelmezett sugár, 

   fix geometria, tervezési szabályok stb.)

- Hajlítási sorrend

- Vetített segédgörbék használata

- Lemezalkatrészek családtáblázása

- Lemezalkatrészek vizsgálata
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Creo Parametrikus felület modellezés 3 nap

- A felületmodellezés jellemzői

- Felület analízis és információk

- Felületek megjelenítése

- Felületek létrehozása

     Egyszerű felületmodellezési technikák, 

     építőelemek

     Felületek másolása, lehetőségek

- Felület műveletek

     Felületek eltolása, lehetőségek

     Felületek összefűzése, gyűjtőfelület képzés

     Felületek transzformációja

     Felületek nyújtása, típusok és lehetőségek

     Felületek vágása, típusok és lehetőségek

- Testmodell felületekből való létrehozása,

   manipulációja

- Haladó felület építőelemek

     Felületfolt-eltolás merőlegesen és oldalferdeséggel

- Felületek létrehozása határoló görbékre

     Közelítő - pontos

     Görbék egy irányban - görbék két irányban

     Érintőleges és görbületfolytonos felületcsatlakozás

     Vezérpontok szerepe, definiálása

     Oldalgörbe-igazítás egyirányú görbék esetén

     Felület meghúzása

     Kónikus és többoldalú felületek

- Felületmodellezési technikák használata

     Problémás héjak készítése felületmodellezéssel

     Problémás lekerekítések készítése felületmodellezési

     eszközökkel

Creo Importált felületek javítása 1 nap

- Interfész típusok és jellemzőik

     Importált felületek hibái

     Automatikus javítás, Import data doctor

     Beolvasztás

- Felületek törlése, kizárása

     Felületek módosítása

     Rések bezárása

     Érintők javítása

- Határvonalak javítása

     Kiegyenesítés, pontmozgatás, darabolás

     Határvonalak szerkesztése

     Csúcspontok javítása

- Importált fájl cseréje

Creo Tooldesign szerszámtervezés 3 nap

- Tipikus szerszámtervezési folyamat

- Oldalferdeség megadása, oldalferdeség,

   vastagság ellenőrzése

- Kitöltési szimuláció, beömlési pontok, légzárványok,

   összehegedési vonalak meghatározása

- Szerszám tervezés modell típusai, fájljai

- Zsugor típusai, definiálása

- Szerszámtervezési építőelemek - Hűtőcsatornák, 

   beömlő csatornák, kilökő furatok

- FLÉ-k használata szerszámtervezésben

- Osztófelületek létrehozása - Speciális építőelemek 

   (pl. árnyék felület)

- Szerszámosztás - szerszámfelek létrehozása

   osztófelület felhasználásával

- Térfogatok létrehozása - Modellezéssel, gyűjtéssel

- Térfogatok módosítása

- Osztás térfogatokkal, térfogatok osztása

- Szerszámtervezési építőelemek, építőelemek kezelése

- Normáliák, azok kezelése

- Szerszámnyitás definiálása

- Fröccsöntött alkatrész létrehozása

- Szerszám előterv készítése, felülről lefelé tervezés

- Szerszám tervezési folyamat végigvezetése 

   mintafeladaton

Creo Expert Modbase szerszámház építés 1 nap

- Expert moldbase Installálása, konfigurálása

- Új projekt létrehozása, kezelése, átnevezése

- Szerszámház építés

     Formabetétek, lapok, vezetőelemek és tartozékok

     Előre definiált összeállítások, típus szerszámházak

- Gép definiálása

- További komponensek beszerelése, kezelése

     Csavarok, kilökők, illesztő csapok, támasztó oszlop

- Hűtés definiálása

     Nyomvonal tervezése, furatok elkészítése

     Komponensek beszerelése

- Csúszkák

     Létrehozás, törlés, átdefiniálás

     Szükséges kivágások, csavarok

- Kilincsmű

     Létrehozás, átdefiniálás, kötőelemek beszerelése

- Kiemelő definiálása

- Szerszámnyitás definiálás, animáció létrehozása

     Mozgás csoportok definiálása, ütközésvizsgálat

- Számoló táblák

     Szükséges záróerő számolása

     Csúszka vezetőoszlopára ható erő

- Furattábla

     Táblázat létrehozása, formátum beállítás, furattípusok

- NC program generálás

- Szervezés, fóliák használata

     Darabjegyzék paraméterek ellenőrzése, létrehozása

     Alapértelmezett paraméterek, fóliák konfigurálása

- Saját elemkönyvtár létrehozása

     Komponensek felhasználása, új komponens létrehozása

- Automatikus rajzkészítés

- Expert Moldbase testreszabása
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Creo Szerkezeti -hőtechnikai szimuláció 3 nap

Creo Csővezeték tervezés 3 + 1 nap

- Bevezetés, a csövezési modul lehetőségei

- Tipikus csövezési folyamat

- Csővanalak, csővonalak paraméterei

- Csővonalak létrehozása, belépési pontok

- Fittingek és létrehozásuk, sarok típusok

- Csőparaméterek, csőformák

- Csövezések módosítása, manipulálása

- Információk a csövezésről

- Jelentéskészítés

- Rajzkészítés

- Routed System Designer oktatás (+1 nap)

Creo Kábel tervezés 2 nap

- A diagram modul lehetőségei

- Diagram beállítási fájl

- Diagram objektumok

- Huzalok létrehozása, huzal paraméterek

- Kábelek létrehozása

- Diagramok módosítása, információk

  lekérdezése

- Kábelezési jelentések

- A kábelezés modul lehetőségei

- Kábelezési komponensek

- Kábelezési beállítások, paraméterek

- Útvonaltervek, beállítások

- Útvonaltervek készítési módszerei

- Automatikus útvonaltervek

- Kábelezési összeállítások módosítása

- Kábelezési összeállítás építőelemek

- Kábelkötegek, kábelköteg építőelemek

- Kábelezési rajzok, jelentések

- Konstrukciós tanulmányok

     Tervezési munka automatizálási lehetőségei

     Érzékenységi tanulmány

     Optimalizálás, megvalósíthatósági 

     tanulmány

- Feladattípusok

     Rugalmas deformáció nyugvó terhelések

     hatására (elasztostatika)

     Kontakt feladatok

     Kihajlás: stabilitásvesztés nyugvó terhelések

     mellett

     Lengéstan: modális analízis (sajátlengések)

     Hővezetés: hőmérsékleteloszlás termikus

     egyensúlyban

- A modellezés és a számítások elméleti alapjai

     Rugalmasságtani alapfogalmak, törvények

     Hővezetési alapfogalmak, törvények

     Végeselem-módszer alapelve

     Végeselemek

     Adaptív megoldási technikák: p-verzió,

     h-verzió, hp-verzió

     A közelítés hibája, becslése

- Modellelemek

     Egyszerűsített rudak, héjak, tömegek

     Egyszerűsített rugók, rugalmas alapozás

- A modell elkészítése

     Végeselemes hálózás, a hálózás jóságának

      megállapítása

     Anyagtulajdonságok megadása

     Megfogások, terhelések előírása

     Mérések

- A számítások elvégzése

     Feladatok megfogalmazása

     Futtatás körülményeinek beállítása

     Futtatások lehetséges módjai

     Jelentésfájlok

- Eredmények lekérdezése

     Térbeli, felületmenti eloszlások: színkódos

     megjelenítés

     Rudak: igénybevételi ábrák, vonalmenti

     eloszlások

     Reakcióerők

     Függvénygörbék, pontbeli értékek

     Animáció

- Feladattípusok

     Nagy elmozdulások

     Lengéstan: szerkezeti válasz időtartományban

     vagy frekvenciatartományban, véletlenszerű

     gerjesztés, alapgerjesztés szeizmiológiai típusú

     adatokkal

     Előfeszített szerkezetek statikai és lengéstani

     számítása

     Hővezetés: az egyensúlyi hőmérsékleteloszlás 

     Síkbeli feladatok (sík alakváltozás, sík feszültségi

     állapot), tengelyszimmetria

- Modellelemek

     Ortotróp, anizotróp anyagmodellek

     Részletes rúdmodell, tömegek forgási

     tehetetlenséggel

     Részletes héjmodell, kompozit héjak

     Rugók iránytól függő rugóállandókkal

- Kifáradás jelensége

- Anyag kifáradással kapcsolatos tulajdonságait

   leíró paraméterek, anyagosztályok, a kifáradást

   befolyásoló tényezők (pl. felületi érdesség)

- A fárasztó igénybevételek megadása: terhelések

  és időbeni változásuk

- A kifáradási feladat megfogalmazása a Fatigue

  Advisorban

- A számított mennyiségek értelmezése, a Fatigue

  Advisor alapvető célja

- Élettartam, felhalmozódott károsodás, biztonsági

  tényező, kifáradási tartalékok az alkatrészben ill.

  szerkezetben

- Tervezés: érzékenységi vizsgálatok,

  megvalósíthatóság és optimalizálás a kifáradási

  jellemzőkre vonatkozóan (pl. élettartamra való

  optimalizálás)
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Creo Marás megmunkálás 5 nap

- A rendszer alapjai

- Creo NC alapok, a megmunkálás alapjai:

     Kiinduló adatok (Mit?, Mivel?, Miből?)

     Speciális építőelemek (térfogat, felület, 

        furatcsoport)

     A megmunkálás definiálásának sorrendje

     Hierarchia (operációk, műveletek)

- Előgyártmány beszerelés / létrehozás

- Spec. geometria definiálás

- Szerszámdefiniálás

- Térfogatmarás

- Felületmarás

     "Hagyományos" felületmarás

     Profilozás

- Védendő felületek

- Trajektória (Kontúr) marás

- Rádiusz korrekció alkalmazása

- Furatkészítő eljárások

- Szerszámpályák módosítása és újradefiniálása

- CL DATA - létrehozása

- Posztprocesszálás

- Haladó technikák, funkciók

     Szerszámpálya mintázatok

     Szerszámpályák transzformálása

     Megmunkálási információk lekérdezése

     Különleges Mfg Geom építőelemek (Sloped és 

        Machinable Area)

     Különleges NC szekvencia típusok

     Maradóanyag eltávolítás

     Trükkök a Creo NC-ben, módszerek a hatékonyság

        növelésére

     Műhelyszintű gyártási dokumentáció-készítés, 

        műveletterv

Creo Esztergálás megmunkálás 3 nap

- A rendszer alapjai

- Creo NC alapok, a megmunkálás alapjai:

     Kiinduló adatok (Mit?, Mivel?, Miből?)

     Speciális építőelemek (profil, furatcsoport)

     A megmunkálás definiálásának sorrendje

     Hierarchia (operációk, műveletek)

- Előgyártmány beszerelés / létrehozás

- Spec. geometria definiálás

- Szerszámdefiniálás

- Furatkészítő eljárások

- Területesztergálás

- Profil esztergálás

- Beszúró esztergálás

- Menet esztergálás

- Szerszámpályák módosítása és újradefiniálása

- CL DATA - létrehozása

- Posztprocesszálás

- Szerszámpályák transzformálása

- Megmunkálási információk lekérdezése

Creo Huzalszikra megmunkálás 1 nap

- A rendszer alapjai

- Creo NC alapok, a megmunkálás alapjai:

     Kiinduló adatok (Mit?, Mivel?, Miből?)

     Speciális építőelemek (térfogat, felület)

     Megmunkálás definiálásának sorrendje

     Hierarchia (operációk, műveletek)

- Előgyártmány beszerelés / létrehozás

- Spec. geometria definiálás

- Szerszámdefiniálás

- Kontúrozás

     2 tengely mentén

     4 tengely együttes mozgásával

- Szerszámpályák módosítása és újradefiniálása

- CL DATA - létrehozása

- Posztprocesszálás

- Szerszámpályák transzformálása

- Megmunkálási információk lekérdezése



Windchill oktatási tematikák - 2016 7/7

Bevezetés a Windchill PDMLink használatába Light felhasználók számára 1 nap

- Ismerkedés a Windchill környezettel

- Információk keresése

- Információk megtekintése

- Bevezetés a vizualizációba

- CreoView Lite használat és jelölés készítés

- A kiosztott feladatok kezelése

- Részvétel folyamatokban

Bevezetés a Windchill PDMLink használatába Heavy felhasználók számára 2 nap

- Ismerkedés a Windchill környezettel

- Információk keresése

- Információk megtekintése a CreoView Lite-ban

- Bevezetés a termék struktúra kezelésbe

- Termék struktúra készítés

- Termék struktúra kezelés

- Struktúra szűrők kezelése

- Önálló komponensek kezelése a termék struktúra intézőben

- Dokumentumok létrehozása és kezelése

- Bevezetés a változási folyamatba

- Változási folyamat futtatás

- Kiosztott feladatok kezelése

Creo Parametric adat kezelés Windchill PDMLink segítségével 1 nap

- Bevezetés a Creo Parametric CAD adat kezelésbe

- Új tervek létrehozása és megosztása

- CAD adatok módosítása

- Fájlok közti kapcsolatok és függőségek megértése

- Családtáblák kezelése

- CAD adatok kezelése

Bevezetés a Windchill ProjectLink használatába 1 nap

- Bevezetés a Windchill környezetbe

- Bevezetés a projekt kezelésbe

- Információk megkeresése és megjelenítése

- Dokumentumok létrehozása

- Projektek implementálása

- Bevezetés a vizualizációba

- Dokumentumok módosítása

- Projektek kezelése

- Kiosztott feladatok kezelése

Üzleti funkciók adminisztrációja Windchill PDMLink-ben 3 nap

- Bevezetés a Windchill adminisztrációba

- Résztvevők kezelése

- Tárolási környezetek kezelése

- Objektumok, objektum típusok és attribútumok kezelése

- Objektum típus viselkedések

- Folyamat automatizálás életciklussal és munkafolyamattal

- Munkacsoportok kezelése

- Értelmezési tartományok, hozzáférési jogok kezelése

- Szervezeti egység sablonok

- Továbbléptetés és változási folyamat implementálás

- Adminisztrációt segítő eszközök


