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Plano, Texas, 12 Юни 2012. SIEMENS PLM Software обяви новата версия на Solid Edge – 
ST5. С над 1300 подобрения, Solid Edge ST5 доказва реално стойността, която дава на 
своите потребители. ST5 предлага важни нови функции и подобрения, включително за 
по-гъвкаво синхронно моделиране, нова топлинна симулация, изготвяне на чертежи 
от световна класа, и още. Освен това, сега  вече можете да управлявате проекти и 
данни пo-бързо и пo-лесно с новия Insight XT, приложение върху Microsoft SharePoint. 
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Новото в Solid Edge ST5 
 

Гъвкаво синхронно 3D моделиране 
 
Solid Edge ST5 извежда синхронното проектиране до 
ново по-високо ниво с новата възможност за Multi 
Body моделиране. С този интегриран подход 
импортирани асемблирани модели могат да бъдат 
консолидирани в един единствен Part файл, за по-
добро представяне на покупни компоненти. 
Различни компоненти от модела могат да бъдат 
отделяни или присъединявани към отделни 
асемблирани модели, което дава гъвкави 
възможности за адаптиране на конструктивната 
задача към различни производствени процеси. С 
тaзи и много други нови възможности, Вие може да ускорите още проектирането, 
скоростта на ревизиите на документацията и да подобрите многократната употреба на 
импортирани 2D чертежи и 3D модели. 
 

Вградени топлинни FEM/FEA симулации 
 
Със Solid Edge ST5, Вие можете да симулирате 
устойчиви процеси на пренос на топлина.  С 
използването на доказаната технология на Femap и 
NX Nastran, дизайнери и инженери могат да 
анализират топлинни състояния в механични или 
електро-механични модули. В комбинация с другите 
вградени в Solid Edge ST5 солвъри, с топлинната 
симулация конструкторите имат повече инструменти 
за намаляване на себестойността за сметка на 
намаляване на нуждата от физически прототипи. 
 

2D чертане от световна класа 
 
Чертежите са най-важния продукт  за много 
компании, затова ние се фокусираме върху това да 
Ви помагаме да намалявате разходите за тях чрез 
намаляване на времето за генериране на 
чертожните проекции. Solid Edge ST5 сега предлага 
Nailboard инструмент за автоматизирано 
изчертаване на схеми на кабелни снопове, 
извлечени от модула за 3D опроводяване Wire Harnesses - включително за  разгъване в 
плоскост, добавяне на анотации и присъединяване на конектори с детайлно 
обозначаване на отделните пинове. Наред с това, Solid Edge ST5 също ускорява 
чертането с помощта на подобрения в спeсификациите (part listis), управлението на 
разполагането на размерите и текстови зони с булети и номерация. 



SIEMENS Solid Edge ST5  
С над 1300 нововъведения, Solid Edge ST5  проектира още по-добре! 
 

 
Стр. 2 от 2  www.spacecad.bg     
 

 
Solid Edge Mobile Viewer 
 
Solid Edge Mobile Viewer, безплатно IPAD ™ приложение на 
разположение от AppStore, позволява на всеки да види като 
Solid модели детайлите и възлите в един проект. Можете да 
видите 3D части,  да показвате / скривате детайли в асемблиран 
модел и да създавате на изображения тип “моментна снимка”, 
които могат да бъдат прикачени към електронни съобщения. 

 
Solid Edge Insight XT PDM 
 

Опростете света на Вашите проекти 
 
Solid Edge Insight XT осигурява лесно регистриране и извличане на Solid Edge файлове и 
свързаните с проекта данни, с визуален подход към управлението на 
свързани  документи, продуктови структури и проекти. Този директен подход към 
управлението на сложни данни опростяват света на проектирането, като Ви дава 
възможност да посрещнете и надвишите Вашите цели за завършване на проекта. 
 

Съкратете времето за изпълнение 
 
Данните за проект могат да бъдат асоциирани с 
“Project” и/или с “Collection Carts”, което дава на 
конструктора прости и гъвкави средства за 
управление на сложни данни. Solid Edge Insight 
XT включва също така и готови работни потоци 
(workflows) за автоматизация на процеса на 
заявка за инженерно изменение (ECR) 
и  изпълнение на заповед за инженерна промяна (ECO), за бързо и последователно 
завършване на тези критични инженерни задачи. Визуален браузър на връзките в 
асемблирания модел (Relation browser) динамично показва всички данни, свързани с 
проекти, заявките и заповедите за инженерни изменения, така, че въздействието на 
предложените промени е ясно на всички. 
 

Управление на CAD данните с Microsoft Sharе Point 
 
Solid Edge Insight XT е продължение на 10-те години техническо лидерство и успех на 
потребителите при управление на CAD файлове със Solid Edge Insight,  базиран на 
Microsoft SharePoint. Това базово решение за управлението на 3D Solid Edge е 
представено за първи път през 2001 г. и е инсталирано при повече от 1000 организации 
за създаване на ред и ускоряване екипното сътрудничество при проектиране със Solid 
Edge. 
 

Повече за SIEMENS Solid Edge можете да намерите на www.solidedge.bg 

http://www.solidedge.bg/

