
Новото при синхронно моделиране 

Поддръжка на Multi-body моделиране. Multi-body е нова команда, 
добавена за работа в нормална и синхронна среда. Multi-body е 
метод на конструиране, който позволява поддръжката на повече от 
един детайл в  отделен PART файл, осигурявайки възможността да се 
моделират много различни модели от детайли или метални листове - 
в един единствен PART файл и съгласно едни и същи правила. При 
разполагане на multi-body детайл в сборка, получените множество 
тела са представени като един запис в Assembly Pathfinder и 
спецификацията.  Цялата сборка може да бъде представена като един 
единствен multi-body детайл. 

Web network като директно построение. Командата Web Network може да се използва вече като директно 
построение върху модела, за разлика от предишните версии на Solid Edge, изискващи съществуваща моделна 
геометрия. среда за да се позволи командата Web Network в синхронна среда, скицата трябва да се създаде 
преди операцията.

Разпознаване на импортирани цилиндрични построения(Hole and 
Pattern). Solid Edge ST5 предоставя нова команда, която дава възможност за 
автоматично идентифициране и ре-дефиниране на цилиндрични 
изрязвания като типови отвори (hole). 
 
Нови техники за разполагане на отвор в синхроннен режим. В Solid Edge 
ST5 позиционирането на отвори не изисква привързване към определена 
равнина. 

• Възможност за осово подравняване с оста на съществуващ отвор – 
заключване с бутона "A”. Опцията е активна и преди привързване на 
отвора към равнина, и при позициониране в некопланарна равнина

• Осово подравняване върху цилиндрични повърности 
 
Синхронно конструиране на резби. Синхронната команда Thread  сега позволява разполагане на външна резба и 
от двете страни на цилиндричен детайл. Двата края трябва да бъдат с 
един и същ номинален диаметър.  Добавена е опция за динамичен 
контрол на дълбочината на нарязване.

Визуализация на алтернативни решения (Solution Manager). Новата 
функционалност към живите правила улеснява ориентирането и 
контрола при геометричните промени вследствие на синхронно 
редактиране. В режим на визуализация на алтернативните решения, 
лицата на модела се оцветяват в зависимост от статуса си към 
момента на операцията: 

• Зелен – Селектиран 
• Светло син – лице със статус “необвързан” 
• Черен – фиксирано лице 
• Червен – изолирано лице (не участва в решението) 
• Тъмно син – подвижно, но с някои отрязани връзки 
• Прозрачно бяло – останалата част от модела 
• Виолетов – управляеми лица (като процедурни построения, ребра, pattern, др.) 
• Оранжев – неподвижни 

 
Деактивиране на „живи“ връзки. Опцията Suspend Live Rules сега осигурява повече контрол 
при синхроните редакции. Бутонът Suspend сега се намира в панела Live Rules и предлага  
три опции.

• деактивиране на всички Live Rules (1), 
• активиране PMI размери (2) и 
• активиране/деактивиране на наличните позициониращи връзки (3).

Когато изключите категорията на позициониращите връзки, бутонът се променя.
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Инспектор на моделите и „лекуване на  геометрията. Нова опция Heal Body Faults 
премахва грешки от телата, върнати от инспектора на геометрия. В близост до 
върнати от инспектора грешки, неподлежащи на „лекуване” е показана 
специфична икона  с описание на проблема. 

Разширено оразмеряване на огъвания на листови детайли. Solid Edge ST5 
предлага възможността да се оразмерява към силуетни точки на огъвания и 
автоматично осигурява най-добрите решения в QuickPick. При разполагане на 
размера, може да натиснете клавиша I за да превключите между различните 
опции. 

Нова команда Slot. Новата команда Slot създава изрязване по тангентна скица, 
дефинираща оста на построението. Достъпно е меню с визуализация на размера, има налична опция за формата на 
началото и края на построението. 

Нови функции при асемблиране

Solid Edge ST5 предлага нови разширени възможности при дефиниране на връзките за асемблиране: 
• По-добра визуализация на пиктограмите за обратна информация при 

селектиране на характерни точки 
• Възможност за селектиране на референтни оси при задаване на позициониращи 

връзки
• Възможност за селектиране на центрови точки за сфера и тороид. 
• Засветяване на селектираните характерни точки и от скрити ръбове.
• Тангентна връзка се изпълнява с нулево отместване.
• Възможност за създаване на неподвижна група на монтажни компоненти. 

Нови опции при замяна на детайли Replace Part. Функцията Replace parts в сборка е 
разширена с допълнителни опции:

• Замяна на детайл (като в предишни версии)
• Замяна на детайл със стандартен детайл
• Замяна на детайл с нов детайл 
• Замяна на детайл с копие
• Замяна на множество подобия 
• Замяна в под-сборки
• Замяна на всички подобия

 
Това са специализирани инструменти за замяна и копиране, създаване на нов компонент на базата на вече съществуващ 
компонент. При замяна на компоненти с друг с различие в геометричната форма, позициониращите връзки се 
редифинират автоматично където е възможно, при невъзможност се подтискат автоматично. 

Разширени възможности при Mirror Components. Новата функционалност позволява на потребителя да копира 
огледално компоненти на място спрямо избрана равнина. Равнината за огледалното копиране трябва да съществува 
преди са се използва командата. Компонентите, които са симетрични ще бъдат завъртени огледално около равнината на 
копиране, без да се създава нов компонент. Компоненти, които не са симетрични относно равнината ще бъдат копирани 
огледално и ще бъде създаден нов компонент. Преди изпълнението на командата таблица показва кои монтажни 
компоненти ще бъдат завъртани и кои огледално копирани.
 
Оптимизация при отваряне на големи асемблирани модели. При отваряне на 
асемблиран файл в Solid Edge ST5, има възможност да определи какъв тип по големина 
файл се отваря, опциите за големи и по-малки файлове са различни. Потребителят може 
сам да дефинира какво разбира под термините “Small”, “Medium”, и “Large” асемблирани 
файлове. Функцията по подразбиране е Medium, настройката е дефинирана по броя 
уникални компоненти.
 
Barrel cam връзка върху цилиндрична повърхнина.  Новата връзка е допълнение към cam зависимост за поддържане 
на следяща връзка в случай, в който геометрия на скица се увива около цилиндър. Възможно е редактиране на  формата 
на детайлите, включваща селектирана геометрия без да е необходимо предефиниране на параметрите на връзката. 

2www.solidedge.bg

По-важните разширения в ST5



Допълнения при тръби и рамки в асемблиран модел
• Лесно намиране на точки при редактиране на рамки с разширената визуализация, тръби, и криви.
• Добавени са нови команди, улесняващи редактирането на тръби и рамки:

o Edit Pipe редактира атрибутите за избрана тръба. 
o Edit Fitting редактира атрибутите за избран фитинг. 
o Edit Cross Sections редактира сечението за избрания рамков компонент.
o Edit End Conditions редактира началото и края на избран рамков компонент.

• Нова опция Extend/Trim на стъпка Edit End Conditions на командна лента Frame отрязва или изтегля рамков 
компонент към равнина, лице или тяло.

Допълнения към Standard Parts
• Standard Parts се поддържат от InsightXT.
• Standard Parts сега включват набор от DIN и ISO стандартни клапани за тръбопроводи.
• Standard Parts включват връзки на Startup меню под Solid Edge ST5 – Standard Parts 

към онлайн ръководства за инсталация и на потребителя. 
Препоръчваната настройка за нови потребители на стандартни детайли сега е Master Part 
Files.

Технология за работа с големи сканирани повърхности. Solid Edge ST5 предлага нова 
команда - Publish Terrain Models, която използва затворени контури, дефинирани като 
скици от виртуални компоненти  за извличане на фасетна геометрия от сканирани 
модели и използването  им за създаване на повърхнини или Solid модели.
 
Нови възможности в PMI

• Редактирането на PMI оразмеряване е с нова възможност за директно симетрично редактиране 
• Възможност за избор на цялото построение 
• Без избор на симетриращ обект
• С  отчитане на наличните геометрични и размерни зависимости. 

 
Симулация на температурни въздействия и топло пренос

Във версия ST5, Solid Edge Simulation може да се използва да анализира топлинни ефекти в 
допълнение към напрежения, опън, сила и изместване.
 
Iso Line и Iso Surface контурни графики. В среда Simulation Results има нови опции за 
преглед на резултатите:

• Два нови стила на контури:
• Iso lines—за модели от тип повърхнина.
• Iso surface—за модели от тип tetrahedral или смесен. 
• Нова опция Iso Contour за показване на изолиния. 
• Нова команда Dynamic Iso Contour за визуализиране на сеченията на топлина и 

напрежение или резултати на изместване на топлинни ананлизи. 

Допълнения към команда Unite Bodies. Тези допълнения са налични в среда асемблиране, 
детайл и листови детайли:

• Командата Unite Bodies извиква геометрията при избор на проектирано тяло.
• Може да избирате геометрия като например заварки в монтаж без да дефинирате монтажни конектори.

При модел, съдържащ обединени тела се използва тип омрежаванекато: 
• Смесено и General Bodies (в сборки)
• General Bodies (в детайл или лист)

 
Свързани топлинни анализи. В ST5, може да използвате свързани изследвания за симулация на топлинни анализи. 
Имате възможност да избирате някои от новите видове в диалога Create Study:

• Steady State Heat Transfer + Linear Static
• Steady State Heat Transfer + Linear Buckling
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Топлинни натоварвания. На лентата Simulation е въведена нова група Thermal Loads съдържа пет термични 
натоварвания, налични за Steady State Heat Transfer анализи: 

• температура
• конвекция
• радиация
• топлообмен
• производство на топлоенергия 

Новото в Solid Edge Drafting

В Solid Edge ST5 чертане са въведени значителен брой допълнения в 
отговор на искания от потребители.

Алтернативна позиция на сборни чертожни изгледи. За създаване на един чертожен изглед, показващ 
алтернативни позиции на еднакви детайли в сборка се използва командата View Wizard. 

• Показана е нова страница—Drawing View Creation Wizard (Alternate Position Assembly) за избор кои 
елементи да покажете. Целта на страницата е да определи един елемент да се покаже в първоначалната 
позиция и да изберете други елементи да сепокажат в алтернативни позиции 

• Нов списък Alternate positions, комбиниран със спецификацията показва всяка позиция на детайлите в 
чертожния изглед 

Изнесени позиции 
• Повече точки на прихващане на анотации
• Точки за пречупване в зависимост от формата на balloon
• Автоматично прехвърляне от коректната страна 
• Автоматично съвместяване в зависимост от отправната точка и вида
• Автоматично прекъсване при комплексно означение
• Нова форма balloon: правоъгълник, автоматично регулираща ширината 

си според текста. 

Подобрен контрол върху щриховката на монтажните разрези
• Автоматична промяна на дистанцията между линиите на щриховката за 

два съседни детайла
• Автоматична промяна на ъгъла за линиите на щриховката за два съседни детайла 
• Възможност за контрол на ъгъла и дистанцията при щриховката за всеки детайл от асемблирания модел 

поотделно
 
Визуални конфигурации на чертожните изгледи

• Допълнително ниво на контрол при избора на визуални компоненти за конфигурации на чертожните 
изгледи:
o Референтни равнини 
o Скици 
o Координатни системи 
o Повърхнини  и криви 
o Центрови линии 
o Твърдотелни модели 

• Визуализация на тръби по центрови линии - избор на визуализация в самия асемблиран файл, от менюто за 
компоненти. 

• Визуализация на заваръчни шевове - три варианта на визуализация на заваръчни шевове участващи в 
изглед с разрез.

 
Означения на заварки по ESKD и GB стандарти

• Разполовена стрелка
• Вариативна дебелина на отделните линии от символа 
• Нов потребителски интерфейс за означенията при заварки 
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Нови опции при подравняване на размери и анотации. Въведени са към следните елементи: 
• Линейни размери 
• Анотации 
• Заваръчни символи 
• Базови равнини 
• Изнесени позиции 
• Обработка на ръбове 
• Грапавост 
• Означения 

 
Подредени изнесени позиции за крепежни елементи. Автоматично разполагане в коректното направление  при 
комплексно означение, добавяне на  суфикс и префикс текст, нова опция  за извличане на количество спецификации 
в текста на балона.
 
Виртуална монтажнаи дъскиа за разводка на кабелни снопове. Лента с  инструменти:

Монтажна дъска – генериране на разгърнат 
изглед на пространственото окабеляване 

• Конектори – генериране на чертожен 
изглед 

• Включване на радиуси в разгърнатите 
изгледи 

• Таблица на конекторите – използва 
информация от окабеления модел 

• Таблица и спецификация на проводниците 
 
Други допълнение при чертане:

Слоеве, групи и блокове
• Показване на Multi-body в чертожни 

изгледи
• Спецификации и таблици
• Таблична група
• Форматиране на текстови кутии
• Команди Unblock All и Ungroup All

 
Нова команда Optimize . Използва се да анализира импортирани данни и да подобрява качеството и точността на 
геометрията на модела. Тези подобрения се прилагат чрез опростяване на дефиницията на b-сплайни, лекуване на 
ръбове и идентифициране на blend-като лица.
 
Управление на  проектите и инженерните данни
 
Solid Edge ST5 предлага нова еволюция на своя доказан PDМ инструмент за управление на документите — Solid Edge 
Insight XT, с някои интересни и нови функции като: 
 

• По-ефективна команда Revisions
• По-ефективен работен поток на Family of Parts
• Нова преференция Teamcenter: SEEC_CreateFormType_SE Draft
• Нови кратки команди Assembly PathFinder
• Промени на потребителския интерфейс Insight
• Промени на архитектурата на Insight 
• Увеличена функционалност на Solid Edge to View and Markup – списъкът с опции включва: PMI, Precise 

geometry, Visible parts only, Visible constructions, Inter-Part copies as constructions, Document properties, 
Coordinate system

• Поддръжка за Teamcenter Classic Variants
• Поддръжка за именовани правила и ревизии
• Проверка за съответствие с виртуална продуктова структура
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