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Solid Edge ST7 удовлетворява повече от 1300 клиентски искания за ускоряване на 3D 

моделирането, опростява управлението на проектите, увеличава мощността си с нови 

приложения и награждава потребителите с невероятни изживявания. В съчетание с 

иновативната Синхронна Технология, Solid Edge дава мощта на професионалните 

машиностроители да преоткрият на какво са способни. 

3D скициране 

Възможността за създаване на единична скица в 3 равнини 

значително  улеснява моделирането на компоненти по 3D 

траектория, като  проводници и тръби,  които са огънати в различни 

равнини. Ново меню 3D Sketching е на разположение в средите Part, 

Assembly и Sheet Metal, като добавя нов метод за трасиране пътища 

на проводници и тръби в асемблирани модели.  

Създаване на разгънат 3D модел 

Нова възможност реализира бързо създаване на заготовки за 

формовани, щамповани и дълбоко изтеглени детайли, въз основа на 

размера на разгънатия модел, изчислен според обработката на 

специфичните материали. Тази функционалност е включена в Solid 

Edge Classic и Premium. 

Разпознаване на фаски 

Разпознаването на фаски както при внесени, така и при модели, 

създадени в Solid Edge, ускорява идентифицирането и 

модифицирането на скосени лица. Това е особено удобно при 

модели, съдържащи голям брой фаски и още едно доказателство за 

това как синхронната технология опростява повторното използване 

на 3D данни за да ускорява проектирането. 

 Разпознаване на шаблони, разполагане по шаблон 

Направени са няколко подобрения при шаблонните функции в 

синхронна среда, с цел подобряване на и използваемостта. Ако трябва 

да се работи с внесени данни, способността да се разпознават и 

манипулират шаблонни функции разширява повторното използване 

на данните. Solid Edge може да разпознае серия от подобно 

разположени фичури и да ги предефинира автоматично в един 

шаблон, което по принцип е досаден ръчен процес. 

 Подобрения при връзките между лица в синхронна среда 

Направени са подобрения, въз основа на натрупания опит със 

синхронното проектиране, като се създава отделна връзка (offset 

relationship) между лицето „майка" и множество успоредно свързани 

с него лица. Това увеличава ефективността при работа с модели, 

съдържащи множество свързани лица. 

  

http://www.solidedge.bg/


 
 

Стр. 2 от  4  www.solidedge.bg  
 

Създаване на sheet metal компонент от всеки 3D part модел 

Новата команда Part to Sheet Metal, конвертира 3D part в sheet 

metal компонент, със съответните подгъви и табове. Тази 

функционалност работи върху съществуващите модели, 

независимо от това дали те имат или не еднаква дебелина. 

Използване на богатото разнообразие от инструменти за 

конструиране в Part среда е особено благоприятно за създаване 

на сложни Solid модели, които при нужда могат да се конвертират в листов метал, като по този 

начин значително се намаляват стъпките за моделиране. 

Фиксирана дължина на крива 

Потребителите сега могат да дефинират крива, която поддържа определена 

дължина, дори когато нейната форма или местоположение на крайните ѝ 

точки се променя. Това точно имитира действителното поведение на тръби, 

маркучи и кабели. 

 Бързо създаване на примитивни форми 

Моделиране на основни геометрични форми, като отправна точка за нови проекти е над 50 % 

по-бързо с новата функционалност, която съчетава профил и създаване на твърдо тяло в една 

команда.  

Нов инструмент за 3D измерване 

Подобренията в измерването предлагат лесен достъп до изчерпателна 

информация за модела, чрез диалогов прозорец, който съхранява 

данните надолу по веригата операции за моделиране. 

 Разполагане на  стандартни отвори 

Подобренията при командата Hole включват пълната поддръжка на 

международно признати стандарти, включително DIN, ISO и ANSI, като 

същевременно осигуряват интуитивен визуален интерфейс за 

дефиниране разположението на стандартни болтове, като се извлича и 

генерира автоматично съответния тип отвор. 

Разширение на таблицата с материалите 

Нов, интуитивен и визуализиращ интерфейс за избрания материал 

поддържа лесно групиране и категоризиране на материалите, както и 

създаването на множество библиотеки за различните конструкторски и 

производствени отдели; лесно дефиниране на потребителски входни 

данни и опростен импорт от външни източници. 

 Дублиране на компонент 

Сега потребителите могат да създават множество копия на компонент, 

които са позиционирани и ориентирани спрямо посочени 

съществуващи обекти. Тази възможност ускорява проектирането на 

продукти, съдържащи голям брой еднакви компоненти. 
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Шаблони за разполагане по 3D крива 

Solid Edge ST7 поддържа създаване на шаблони за разполагане по 

съществуващи 3D криви или скица на множество компоненти, чрез 

управление на тяхното местоположение и ориентация. Това значително 

улеснява проектирането на асемблирани модели със сложна форма.  

Подобрена продуктивност при големи асемблирани модели 

Solid Edge ST7  предлага значителни подобрения в скоростта на 

отваряне и запаметяване (open/ save) чрез новата команда Limited 

Update, която контролира степента, до която да се преизчислява 

асемблирания модел. Функционалността Component Tracker дава 

на потребителите възможност в рамките на асемблирания модел 

да проверяват компоненти, които са излезли от актуалност, след 

което да ги актуализират и запаметят при нужда.  

Подобренията при чертожната продукция 

Автоматично разполагане на координатни размери ускорява 

чертожната продукция, с още по-лесни за модифициране размери. 

Асоциативен референтен текст подпомага за по-високо ниво на 

точност между множеството анотации. Всички видове чертожни 

изгледи сега се визуализират динамично по време на 

разполагането им. Изгледите от по-високо ниво на компонент или 

монтажен възел могат да бъдат поставени в рамките на сегашното 

ниво на чертежа и спецификацията се обработва коректно.   

Интеграция с KeyShot 

Интеграция на Solid Edge ST7 с най-добрaта за своя клас технология 

за рендеринг на KeyShot създава зашеметяващо изображение на 

продукта за визуализация и нуждите на маркетинга. KeyShot не 

изисква експертен опит в рендеринга; затова дизайнерите и 

инженерите могат да го използват едновременно с проектирането. 

Тази функционалност е включена в Solid Edge Classic и Premium.  

KeyShot Render 

Предоставя в реално време взаимодействието между модела и 

материала, осветлението и средата, предоставени от библиотеките 

на KeyShot, едновременно с операциите за моделиране в среди 

Part, Assembly или Sheet Metal.   Щракването на единствен бутон 

прехвърля стила на лицата и ориентацията на 3D  модела в режим 

на рендеринг. 
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KeyShot Update 

Осъществяват се непрекъснати актуализации между модела и 

рендеринга, посредством “Live Link”; няма нужда от повторно 

задаване на материали, повторно създаване на анимации или 

промяна на настройките за осветеност.  

Множество карти за визуализации/характеристики 

Потребителите могат да извикват множество карти за преглед на 

моделните атрибути  „preview/properties" в интерфейса на Relation 

Browser, сравнявайки както миниатюрните графични изображения, 

така и характеристиките на различни модели, а също и различните 

ревизии на моделите. Това повишава разбирането на сложни 

проекти и намалява грешките. 

Консолидирано управление на работния процес 

Новата PDM функционалност насърчава по-бързото и по-

интуитивно създаване и управление на работните потоци и 

свързаните с тях задачи; добавени са на едно място всички 

потребителски взаимодействия, като се използва визуална 

навигация на съдържанието на работния поток. 

 

Плюс: 

 Поддръжка на Microsoft SURFACE  

 Интеграция с GRABCAD 

 И още стотици подобрения …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И това са само малка част от направените подобрения в новата версия ST7 на Solid Edge... 
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