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SpinFire Professional
Az Ac�fy szo�vermegoldásait úgy tervezték, hogy gyorsan bevezethetőek legyenek, és prak�kus
megoldást nyújtsanak a gyártási problémákra, valós megoldásokkal. A SpinFire alkalmazások (SpinFire
Professional és SpinFire Reader) lehetővé teszik a tervező és gyártó cégek számára, vagy azok
beszállítóinak, hogy egyszerűen hozzáférjenek az alkatrész adatokhoz, a kapcsolódó fájlokhoz vagy a
tervdokumentációkhoz. A SpinFire asztali alkalmazásait Microso� pla�ormra fejleszte�ék, beleértve
már a Windows 8, illetve a Microso� Surface Pro Tablet operációs rendszereket is.

A SpinFire Professional az alábbi lehetőségeket
biztosítja:
• Az ismert CAD fájlformátumok (3D-s, 2D-s és termék
adatok) megnyitása és kombinálása
- Megtekintés: Nagyítás, vonszolás, forgatás,
szelvénykészítés, robbanto� nézet, a modell
legfontosabb tulajdonságainak megtekintéséhez
- Mérés: Hozzáférés a különböző geometriai
információkhoz és méretekhez
- Korrektúrázás: Jegyzetek és megjegyzések
hozzáadása az egyértelmű kommunikáció érdekében
- Lekérdezések: A modellből generált ﬁzikai jellemzők
elemzése, mint például a térfogat, tömeg, teljes
felület, oldalferdeség szöge, befoglaló téglatestek,
cső hossz, stb.
- Megosztás: Az eredmények olvashatók az ingyenes
SpinFire Reader segítségével, vagy akár Microso�
Oﬃce, illetve 3D PDF (Adobe) alkalmazásokkal is
• Egy megtekinthető, hordozható fájl létrehozása, amely
90-95 %-kal kisebb, mint egy na�v CAD fájl
• Termék együ�működési lehetőség – „egy kép többet
ér, mint 1000 szó”
- Mérnökök: a tervmódosítások és korrektúrák
vizuálisan kommunikálhatók
- Árajánlat készítés: megtekinthetők és mérhetők a
3D-s és 2D-s adatok
- Értékesítés: vizuálisan megoszthatók és
kommunikálhatók a modell adatok
- Beszerzés: lekérdezhető a modell anyaga, mérete,
tömege, stb.
- Minőségbiztosítás: kikövetkeztethető a modellből a
tervezés célja és a speciﬁkációk
- Gyártástervezés: ellenőrizhető a termék tömege, és
egyéb, a gyártás szempontjából fontos tulajdonság
- Üzem: készíthetők vizuális munkautasítások, amely
felgyorsítja a reakcióidőket és csökken� a hibákat
- Menedzsment: a modellek, és azok adatainak
vizuális megjelenítése megalapozo�abb és gyorsabb
döntéseket tesz lehetővé

A SpinFire Professional az alábbi hozzáado� speciális
funkciókat tartalmazza:
• Automa�kus Excel: a CAD modellben lévő BOM
információkat automa�kusan beillesz� egy Excel fájlba
• Automa�kus alkatrészcímkézés: a korrektúrázás
menüpont ala� beállíthatók a megjegyzések, ill.
jelölések létrehozásához szükséges opciók. Lehetővé
teszi a címkék létrehozását az összes alkatrészhez
vagy alszereléshez, illetve az egyes alkatrészekhez, ill.
alszerelésekhez.
• Oldalferdeség analízis: egy, vagy több alkatrész
kiválasztása egy szerelésen belül, és vizuális
visszajelzés kérése az oldalferdeség szögéről
• Robbanto� szerelés: lehetővé teszi a felhasználók
számára, hogy egyszerűen és gyorsan létre tudjanak
hozni több variációt a robbantásra, és ezeket később
újra előhozható SpinFire Felhasználói Nézetként
elmenthessék.
• Minimális befoglaló téglatest: A SpinFire
automa�kusan generálja a befoglaló téglatesteket az
alkatrész, vagy szerelés ak�v koordináta rendszerhez
viszonyíto� orientációja alapján. Egy újabb opció is
elérhető a legkisebb befoglaló téglatest generálásához,
amely a koordinátarendszer orientációjától független.

• Minimális távolság: Kiszámolja és megjelení� a
minimális távolságot a kiválaszto� elemek közö�. A
kiválasztás történhet alszerelések, alkatrészek vagy
meghatározo� felületek közö�, így lehetővé válik
az abszolút minimumok és a lokális minimumok
megkeresése.
• Minimális vastagság: Megmutatja az alkatrész
legkisebb falvastagságát.
• Modell összehasonlítás: Összehasonlít két alkatrészt,
vagy szereléseket, és megjelení� a hozzáado�, vagy
eltávolíto� anyagokat.
• Darabjegyzék készítés: Listázza az összes alszerelést,
kötőelemet, alkatrészt és nyersanyagot, amelyeket
a fő szerelés tartalmaz, megmutatva a szereléshez
szükséges mennyiségeket is.
• Ve�te� felületek: A felületek kive�thetők egy
síkra, amely felhasználható a szükséges alakító erő
értékének kalulálásához.
• Csőhossz: Leméri a kiválaszto� alkatrész
csőhosszúságát ívről ívre haladva, amelyből
meghatározza a teljes középvonal hosszát.

SpinFire Reader
A SpinFire Reader lehetővé teszi a SpinFire Professional
felhasználók által létrehozo� és elmente� adatok, illetve
nézetek megtekintését. Az ingyenes SpinFire Reader
CAD rendszer alkalmazása nélkül megnyitja a SpinFire
Professional-ben vagy az Aci�y Centro alkalmazásában
mente� tömöríte�, biztonságos .3D formátumú fájlokat.
A Reader tökéletes megoldás azon felhasználók számára,
akiknek csak megtekinteni vagy megosztani kell a
tervadatokat.
A SpinFire Reader a következőket teszi lehetővé:
• Engedélyezi minden vállala� felhasználó számára
az Ac�fy .3D fájlformátumában mente� fájlok
megtekintését.
• Alapméretezést, mérést és szelvényezési funkciókat
tesz lehetővé.
• Lehetővé teszi a tervadatokhoz történő hozzáférést
azon felhasználók számára, akiknek csak olvasási
jogosultságra van szükségük.

• Csőhossz BOM: Egy .csv fájlba exportálja a
csőhosszhoz tartozó összes méretet és koordinátát.
• Tömegszámítás: Lehetővé teszi a felhasználók
számára a testek tömegének meghatározását az anyag
tulajdonságaiból.
• XSec�on Plus: Olyan haladó szelvényezési funkciókat
kínál fel, amelyek bőví�k az alap szelvényezési
tulajdonságokat, és segítségükkel kiszámítható az
egyes szelvényekhez tartozó felületek területe.

3D CAD2CAD Translator
A 3D CAD2CAD Translator™ lehetővé teszi a gyártó cégek számára a többféle CAD rendszerből származó
adatok kicserélését.
Egy felmérés szerint a gyártó cégeknél dolgozó mérnökök
több mint felének kell részt vennie valamilyen CAD
modell konverziós folyamatban, akár saját munkájához
kapcsolódóan, akár azért, hogy megfeleljen a beszállítók
vagy más részlegek által támaszto� minőségbiztosítási
és egyéb igényeknek. Az is kiderült, hogy a mérnökök
egyötödének munkája elvégzéséhez részben vagy
teljesen újra kell modelleznie ezeket a fájlokat. Ennek
alterna�vája régebben az volt, hogy a cégek kiszervezték
az adatkonverziós folyamatokat, ami nyilván plusz
költségekkel, illetve menedzsment szintű döntésekkel
járt, melyeket időről időre ado� alkatrészekre vagy
projektekre kelle� meghozni. Ezzel szemben az Ac�fy
alacsony költségek melle� kínál elérhető megoldást
a mérnök csapat számára a na�v 3D-s CAD adatok
konvertálására 20 fájlformátumból a 7 leggyakoribb
köztes formátumba – a PMI, tesszelációs és B-Rep adatok
megtartásával.

Vállala� szintű 3D-s modell átjárhatóság
Számos gyártó cégnek van napi szinten szüksége a
megrendelők és beszállítók által használt változatos
modell formátumok támogatására – vagy egy vállala�
alkalmazás használja fel a gépésze� adatokat, például
egy CAM/CAE/CFD/FEA/CMM szo�ver. A 3D CAD2CAD
Translator megoldást kínál erre a vállala� szintű modell
átjárhatósági problémára, és kiküszöböli a kevéssé
hatékony alterna�v folyamatok révén felmerülő
problémákat.

SpinFire

Támogato� ada�pusok
A na�v 3D-s modellek erőforrás- és időtakarékos fordítása
elengedhetetlen feltétele a mul�-CAD-es környezetben
használt valamennyi alkalmazás sikeres integrálásához.
A CAD2CAD alkalmazással hatékonyabban valósíthatja
meg a különböző 3D-s formátumokba történő fordítást,
melyben benne foglalta�k a vizualizáció (tesszelláció),
a termékstruktúra, a pontos B-rep adatok, a gyártási
információk (PMI), a termékjellemzők és a metaadatok
fordítása. A CAD2CAD támogatja a CAD rendszerek által
használt legtöbb ada�pust:

Régi adatok migrálása
Az új technológiák fejlődésével a gyártók szembekerülnek
azzal az elvárással is, hogy a régi adataikat az új verziókba
kell migrálniuk a termékek folyamatos támogato�ságának
megőrzése mia�. Ha az új technológia nem támogatja
a régi formátumot, a gyártó cégek számára az jelent
alterna�vát, ha egy CAD-semleges formátumot
használnak.

• Szerelések és alkatrészek
• Görbék és felületek pontos geometriai reprezentációja
• Felület- és testmodellek topológiai struktúrái
• Tesszellációs (háromszögelt) reprezentációk
• 3D-s elemek modelltörténe� tételei
(koordinátarendszerek, drótvázak, felületek és testek)
• Gyártási és korrektúra információk, beleértve a PMI
adatokat
• Metaadatok, például név, szín, fólia és más nemgeometriai adatok

Termék modellek archiválása
Az adatok archiválása nagyszerű lehetőség a vállalat
szellemi tulajdonának pontos 3D-s adatok formájában
történő megőrzésére és megóvására. A CAD2CAD
egyedülálló lehetőséget kínál az erede� modell-speciﬁkus
felület-adatoknak egy nyito� ada�ormátumban történő
tárolására. Ez lehetővé teszi a gyártók számára a digitális
eszközök védelmének hosszú távú biztosítását, illetve
hozzáférhetővé teszi az erede� pontosságú modellt a
jövőbeli felhasználók számára.
Mentés 3D PDF formátumba
Az Ac�fy felismerte a gyártó cégek egyes részlegeiben
felmerülő
különböző
megjelenítési
igényeket:
kezdve a PDF dokumentumoktól a Microso� Oﬃce
dokumentumokig, a különböző vállala�rányítási
alkalmazásokon át (ERP, PLM, SharePoint, stb.) egészen
a cég által használt saját hordozható 3D megjelenítési
formátumig. Az Ac�fy az egyetlen olyan CAD-semleges
megoldás, mely költséghatékonyan képes a 3D-s és 2D-s
adatok, illetve metaadatok különböző formátumokba
történő konvertálására.

Na�v 3D-s CAD formátumból

CAD2CAD formátumok
A CAD2CAD alkalmazás egyetlen megoldást kínál a több
különböző na�v CAD formátum szabványos formátumokba
történő konvertálására, amire a teljes vállala� szinten
az alterna�v megoldások helye� kollégáinak szüksége
lehet.

A következő formátumokba:
ACIS, IGES, JT, Parasolid,
PRC, STEP, STL, 3D PDF

Spinﬁre Professional és Reader

Operációs rendszerek: Windows XP, Vista, Win 7, Win 8
Na�v CAD formátumok megnyitása
Ac�fy .3D formátum mentése
Ac�fy .3D formátum megnyitása
Mérés
Megjegyzések megjelenítése
Korrektúrázás
Metszet készítés
Képernyőmentés
Ada�ordítás
Spinﬁre export formátumok
Haladó funkciók:
• Automa�kus Excel
• Automa�kus alkatrész cimkézés
• Oldalferdeség analízis (opcionális tétel)
• Robbanto� szerelés
• Minimális befoglaló téglatest
• Minimális távolság
• Minimális vastagság
• Modell összehasonlítás
• Darabjegyzék készítés
• Ve�te� felület
• Csőhossz
• Csőhossz BOM
• Tömegszámítás
• XSec�on Plus

CAD Extended Importers

Bővítmény a meglévő import funkciók mellé, mely az alkatrész tulajdonságokat
(pl. anyag információk) olvassa ki és exportálja a 3D-s modellekből.

Spinﬁre Professional™

Spinﬁre Reader™
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Alapszintű funkcionalitás
•
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Bővitmény

3D CAD2CAD Translator

Na�v 3D-s CAD formátumokból közvetlen a következő formátumokba:
• STEP AP203 és AP214
• ACIS
• IGES
• JT
• Parasolid
• PRC
• 3D PDF
• STL (bináris és ASCII)

Bővítmény

3D CAD2CAD Translator
Na�v 3D CAD formátum
Autodesk Inventor
Ca�a v4
Ca�a v5
Ca�a v6
Creo Parametric
I-DEAS
IFC
IGES
JT
Parasolid
PRC
Pro/Engineer
Siemens NX (UG)
Solid Edge
SolidWorks
STEP
STL
U3D
VDA-FS
VRML

Tesszeláció
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B-Rep
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
N/A
N/A
•
N/A

PMI

3D CAD formátum export

Tesszeláció

B-Rep

PMI

N/A
•
•
•
•
•
•

ACIS
IGES
JT
Parasolid
PRC
STEP (AP203 és AP214)
STL (ASCII és bináris)
3D PDF

N/A
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
N/A
•

N/A
N/A
N/A
N/A
•
N/A
N/A
N/A

•
N/A
•
•
•
•
•
N/A
N/A
N/A
N/A

SpinFire

