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Асемблиране на детайли 
 
 
Вие можете да построите сборка, която съдържа нормални и синхронни детайли и подсборки. 

Следващият процес показва как вие можете да асемблирате детайли, задавайки тяхното точно 
положение и да генерирате отчет за количество материали за сборката. 

 
 
Работен процес на асемблиране 

1. Създайте документ, използвайки шаблон iso assembly.asm. 

2. Разположете първия детайл в сборката, чрез влачене отParts Library в графичния прозорец. 

Това действие фиксира първия детайл. 

3. Изполвайки опциите на монтажни връзки в командното меню Assemble, определете 
положението на детайла. Например: 

o  Приложете монтажна връзка mate между детайлите. 

o  Приложете монтажна връзка planar align между детайлите. 

o  Приложете монтажна връзка axial align между детайлите. 

4.  Продължете изграждането на сборката като извършите следното: 

o За да разположите болтове или гайки в отвори на изтегляния, вижте темата  Insert a part in 
an assembly. 

o Използвайте PathFinder в сборките за следните цели: 

■ Преглед, изменение и изтриване на монтажни връзки, определящи положението на 
детайлите и подсборките. 

■ Пренареждане на детайли в сборката. 

■ Диагностика на проблеми в сборката. 

o Използвайте конфигурации за скриване, разтоварване и деактивиране на компоненти на 
сборка. Допълнителна информация разгледайте в раздела Displaying parts in assemblies. 

o  За да местите и завъртате детайли, използвайте следното: 

■ Използвайте опцията FlashFit в командната лента Assemble. 

■ Използвайте Live Rules за управление на геометрията на детайли в контекста на 
сборката. 

5. Добавяне на номера на елементи в сборката. 

Използвайте Item Numbers страницата (Solid Edge Options диалога), за да създадете номер 
на елемента в сборката. 

Използвайте диалога Occurrence Properties за преглед и изменение на номерата на 
елементите за детайли и подсборки. 
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6. Изберете етикета Tools —>група Assistants →команда Reports, за да създадете отчет за 
сборката. 

Пример: 

Типовете монтажни отчети включат спецификация за детайли и подсборки, списъци на 
тръбопроводи и фитинги, списък компоненти на електропроводи и съединения. 

7. (Опция) Вие можете  да продължите с някой от следните работни процеси: 

o Създаване на сборен чертеж 

o Използване на командата Automatic Explode, за да разглобите сборката автоматично. 

 
Работа със сборки в Solid Edge 
 

Средствата за работа със сборки в Solid Edge ви позволяват лесно да конструирате, модифицирате, 
покажете, проверите и анализирате монтажните възли на конструкцията. 

 
 

Построяване на сборки 

Вие можете да построите сборка като използвате вече създадени детайли и подсборки или да 
моделирате нови детайли в контекста на сборка. Вие можете също да използвате модели на детайл, 
които не са били моделирани в Solid Edge. В среда Assembly може да създадете различни 
оформления (планове) за сборката. 

Забележка: За да разположите детайли, създадени в други CAD системи, първо е необходимо да ги 
преобразувате в Solid Edge файлове на детайл. 
 
Модификация на сборки 

Когато редактирате Solid Edge детайли и подсборки, измененията рефлектират в сборките, в които 
влизат. Например, ако увеличите дебелината на фланец на детайл, другите детайли в сборката 
коригират своето положение. Вие можете да замените в сборката един детайл с друг. 
 
Показване на сборки 

Понякога е по-лесно да се работи в сборка, ако скриете детайли и подсборки, с които в дадения 
момент не работите. Solid Edge позволява много лесно да се скрият и покажат детайли на сборката. 
Вие можете да запазите предпочитани дисплейни конфигурации за по-късна употреба. 

За нагледност на представянето на сборката, Solid Edge позволява да се оцветят детайлите в 
различен цвят. Това прави сборката по-нагледна и ефектна за презентации. 
 
Управление на сборки 

През жизнения цикъл на проекта, често се изисква да се архивират детайли и подсборки или даже 
цял проект. Средствата за управления на данни в Solid Edge ви помага да управлявате и оперирате 
с детайли, подсборки и цели проекти. Тези средства помагат да се преименоват, копират или местят 
избрани компоненти или цели проекти за провеждане на необходимата реструктуризация. 
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Проверка на сборки 

В среда Solid Edge assembly можете да  изпълните анализ на пресмятане на взаимното пресичане 
на детайли или група детайл. Освен това, може да определите физическите характеристики на 
детайли и сборки, като маса, център на тежестта и други. 
 
Зависими и независими детайли в сборка 

Когато разполагате нов детайл в сборка, Solid Edge определя положението на този детайл относно 
други детайли в сборката. 

В случай на зависими детайли, Solid Edge определя положението на детайла последователно. С 
други думи, всеки детайл е позициониран относно свързаните с него предходни детайли. 
Положението на зависим детайл не оказва никакво управляващо въздействие посредством общите 
връзки на детайл, разположен в сборката след него. Не трябва да се редактира зависим детайл и да 
се установява връзка към детайл, разположен в сборката след него. 

За независими детайли, Solid Edge опитва да определя последователно позицията на детайла. Ако 
това не може да стане, тяхното положение се определя едновременно. 

Следните видове детайли са зависими: 

• Всички тръбопроводни детайли  

• Всички детайли, свързани с  друг зависим детайл 
 
След като детайла е установен на зависим или независим, състоянието му не може да се променя. 
 
Редактиране на монтажни връзки 

Редактирането на връзки в сборка винаги засяга два детайла. Единият е детайла, който сте 
позиционирали или редактирате, а другия е детайла, с който взаимодействате първо. 

Независимите детайли могат да се свързват само с независими. Зависимите детайли могат да се 
свързват както със зависими, така и с независими детайли, включени в сборката преди детайла, на 
който разполагате връзката. 

Конструиране отгоре-надолу и обратно в Solid Edge 
 

Машинното конструиране и инженеринга изискват внимателно планиране и аналитичен подход за 
развой на нови продукти. Целта на CAD/CAE/CAM е да намали времето на цикъла на конструиране, 
да елиминира грешките с по-доброто предимство на обичайното моделиране на геометрия на 
детайл. Когато конструирате сборки с използване на инструменти за компютърно моделиране, има 
два основни пътя на класифициране на конструкцията на сборка: конструиране отгоре-надолу и 
отдолу-нагоре. 
 
Конструиране на сборка отгоре-надолу 

Моделирането на сборка отгоре-надолу е метод за моделиране на сборки, където сборката е 
стартирана от най-високото възможно ниво(assembly-centric), а отделните детайли и подсборки са 
дефинирани в контекста на цялостния модел. С този подход, първо обикновено се създава 
монтажен план, който се използва, за да дефинира геометрията и позицията на отделните детайли. 

Този подход често се използва от фирми, където участвуват много хора в конструиране на голямо 
изделие. Главният конструктор може да създаде целия план на монтажа, след това да раздели 
монтажния план логически на подмонтажи и детайли към останалата част от организацията за 
изпълнение. 
 
Конструиране на сборка отдолу-нагоре 

Моделирането отдолу-нагоре е метод на моделиране (part-centric), където моделирането започва с 
главен структурен или функционален елемент, а отделните детайли са конструирани относително 
изолирано от общия монтаж. Компоненти на детайли и подмонтажи са дефинирани като процеса се 
движи към сборка от горно ниво. С този подход, след като е завършен компонент, неговата 
геометрия може да се добави или да не се добави към конструкцията на компоненти за задаване на 
зависимости. 
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Този подход се използва във фирми с малък състав и несложно изделие. 
 
Комбинация от двата подхода на конструиране 

Solid Edge осигирява инструменти, които ви позволяват да ползвате предимствата на двата подхода 
при необходимост. Много организации използват комбинация от двата метода, използвайки 
методиката, която  най-добре съответства на текущите изисквания. Например, можете да използвате  
конструиране отгоре-надолу, за да създадете начална компановка на сборки и да определите 
необходимата структура на документа. После можете да копирате компановката на сборката в 
подсборка и документи на детайл, за да разделите работата между няколко специалисти. 

Вие можете да приложите конструиране отдолу-нагоре в области като покупни детайли, 
съществуващи детайли от предишни проекти или когато моделирате стандартен детайл с данни от 
2D CAD системи. 

Наборът от команди и инструменти в Solid Edge позволява също да използвате един от подходите, 
асоциативен и неасоциативен. 
 
Инструменти за конструиране отгоре-надолу 

Главния инструмент в Solid Edge за конструиране на сборки  отгоре-надолу е моделиране на 
виртуални компоненти  в среда Assembly. Подробности за тези възможности са описани в раздела 
Help Creating and Publishing Virtual Components. 

Ако не използвате този начин на моделиране, може да използвате командата Copy Sketch, за да 
копирате графичната структура към детайли и подсборки, асоциативно или неасоциативно. 

Опцията Create In-Place от етикета Parts Library в PathFinder позволява да създадете асоциативни 
или неасоциативни нови детайли в констекста на сборката. Подробности за тези възможности са 
описани в раздела Help Constructing New Parts within an Assembly. 

Assembly-based features позволяват създаване на построенияв монтажни компоненти без да е 
необходимо да се активира на място компонента. Тези построения могат да се намират на слой 
компонент, или да съществуват само на слой сборка. 

С инструментите Inter-Part Associativity може да контролирате дали новите детайли са асоциативни 
на съществуващи детайли. Опциите на етикета Inter-Part позволяват да управлявате типовете 
асоциативност. 

Командата Include ви позволява да копирате геометрия между документи при работа в контекста на 
сборката асоциативно или неасоциативно. 

Много команди за създаване на конструктивни елементи позволяват да зададете размери на обекта 
асоциативно като изберете ключови точки на други  детайли или сборки. 
 
Инструменти за конструиране отдолу-нагоре 

С начина на моделиране детайл-сборка, може да създадете нови 3D модели относително изолирано 
от сборката, чрез справка със съществуващи хартиени или електронни чертежи или чрез 
конструиране на напълно нови компоненти. 

Начинът на моделиране детайл-сборка е свързан с използването на командата Part Copy от меню 
Insert за асоциативно или неасоциативно копиране на повърхнинна геометрия от един 3D модел към 
друг извън контекста на сборката. Този подход е полезен специално при работа с плътно 
прилепнали компоненти, които споделят общи характеристики като детайли, участвуващи в сборка 
за заварка. 

 

Когато се използва асоциативно, командата Part Copy ви позволява да контролирате общата 
геометрия на различни производни детайли от един или повече базови детайли. 
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Когато се използва неасоциативно, копията на детайли позволяват бързо да използвате отново 
съществуваща геометрия в друг документ. 
 
Сборка на компоненти  

По един от двата начина, вие ще искате да виждате компонентите в един или повече монтажа. Може 
да използвате монтажните зависимости, за да позиционирате компонентите в сборката или да 
използвате координатни системи за дефиниране позицията на всеки компонент в структурата на 
сборката. 

Създаване на нови детайли в сборка  
 

Можете да използвате командата "Create Part In-Place  за изпълнение на следното: 
 Създаване на нов детайл или подсборка в контекста на съществуваща сборка. 
 Създаване на няколко именовани празни документи на детайл, които са готови за използване 

за създаване на детайли в сборки. 
 
С помощта на диалогов прозорец Create New Part In-Place, можете да зададете следното: 

 Шаблон на документа 

 Име на документа 

 Място за съхранение 

 Опция за разполагане 

 Необходимост от прилагане на връзки за фиксиране 

 Дали да се създава новия документ или да продължи да се редактира детайла или  просто 
да се създаде. 

 
Забележка: Името и мястото на съхранение на документа са недостъпни, когато работите в среда 
Solid Edge Embedded Client. Използвайте диалоговия прозорец New Document за създаване на 
атрибути на файла в Teamcenter. 
 
Опции за разполагане на детайл, създаден с командата Create Part In-Place 

На разположение са три опции за разполагане на детайл с командата Create Part In-Place: 

 Опцията Coincident With Assembly Origin разполага базовите равнини за новия детайл точно 
върху и директно ориентирани като базовите равнини на сборката. 

 ОпциятаThe By Graphic Input позиционира новия детайл относно съществуващия детайл. 

 Опцията Offset From Assembly Origin отмества базовите равнини за новия детайл от базовите 
равнини на сборката, при определяне на ключова точка или стойност. Изберете ключова 
точка от всеки детайл, разположем в сборката или въведете разстояния за x, y и z, относно 
началната точка на сборката. Базовите равнни за новия детал ще бъдат със същата 
ориентация като тези на сборката. 

Уточняване на връзка ground  

В диалоговия прозорец Create New Part In-Place можете да изберете дали да приложите връзка 
Ground за новия детайл. По подразбиране не се прилага. 

 Ограничения—Ако оставите детайла без връзка Ground, можете свободно да променяте 
неговата позиция в сборката. Можете винаги да добавите по-късно ограничения от групата 
Relate. 

 Разпръсване на сборки—Ако използвате връзка Ground, няма да можете да използвате 
команда Automatic Explode в среда  Explode-Render-Animate, за да разпръснете модела по-
късно. Вместо това можете да използвате командата Explode, за да го направите ръчно. 
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Конструиране на нови детайли 

След избирането на метод на разполагане за новия детайл или подсборка,  изберете дали просто да 
създадете нов файл или да създадете нов файл и да го отворите в подходящата Solid Edge среда и 
да го редактирате. Използвайте бутоните на диалоговия прозорец Create New Part In-Place, за да 
уточните какво искате да направите. 

Ако изберете да продължите работата в новия документ, можете да създадете построения, както ги 
правите по стандартния начин в детайл или сборка. 

Връщане към файла на сборката 

След завършването, запаметете новия документ и изберете бутона Close And Return, който се 
намира в група Close, за да се върнете към оригиналния файл на сборката. 

Чертане на скици в сборки 
 

Разрабoтвайки концепцията за нова сборка, вие можете да построите скици в монтажния документ. 
Ви можете да чертаете скица на главна равнина на главната координатна система, на планарно 
лице на детайл в сборката или на базова равнина. 

Скицирането в синхронна сборка се изпълнява по същия начин, както в синхронен детайл. Този Help 
раздел пояснява, че скициране в сборка се различава от скициране в детайл. 

Забележка: Допълнителна информация за скициране в синхронни деатйли, вижте в раздел Drawing 
sketches of parts. 
 
Чертане на монтажна скица 

Вие можете да използвате команди на етикета Sketching в Assembly среда, за да начертаете, 
оразмерите и наложите връзки за елемент на скица. 

За 2D елементи вие можете да зададете стил, цвят, тип и дебелина, за да улесните създаването на 
монтажната скица. 

За управление на положението и формата на скицата можете да използвате  размери и геометрични 
връзки. С помощта на командата Variables може да дефинирате функционалните отношения. 

Вие можете да използвате PathFinder контекстното меню, за да управляте показването на 
елементите на скица, да заключите и отмените заключване на равнината на скица и да зададете 
дали скицата е постоянна или непостоянна. 
 
Обединяеми и необединяеми скици 

Вие можете използвате командата Merge with Coplanar Sketches от контекстното меню на избраната 
скица, за да се зададе как скица се комбинира с други копланарни скици. Ако зададете, че скицата е 
необединяема,  може да се създадат няколко скици на същата равнина в пространството. Също 
така, необединяема скица няма да бъде обединена с други скици, ако двете скици станат 
копланарни при операция преместване. Това е полезно, когато вие създавате компановки на 
монтажни скици, където всяка скица представлява уникален детайл в сборката. Необединяеми скици 
могат да се показват, скриват ИЛИ лесно да се местят в набора. 
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Допълнителна информация вижте в раздел Working with combinable sketches. 
 
Използване на монтажна скица за конструиране на детайли 

Ако създавате или изменяте детайл или подсборка в контекста на сборка, можете да използвате 
монтажни  скици за конструиране на скици на детайли. 

Вие можете да използвате командата Project to Sketch, за да копирате геометрия на монтажна скица 
в документ на детайл или подсборка. Геометрията на скица се копира неасоциативно. 
 
Използване на детайли за създаване на скица в сборка 

Вие можете да използвате също командата Project to Sketch, за да копирате ръбове на детайл в 
монтажна скица. Елементите на скица са неасоциативни с ръбовете на детайл. Вие не можете да 
използвате  командата Project to Sketch, за да копирате ръбове от един детайл в друг детайл в 
сборката. 
 
Позициониране на 3D компоненти  с помощта на монтажни скици 

Вие можете да управляте положението на  детайли и подсборки относно монтажна скица. Вие 
можете да  позиционирате 3D компоненти използвайки монтажните връзки, като свързване за да 
съедините връх на  ръб на детайл с връх на елемент на монтажна скица. После можете да 
промените размера и положение на монтажна скица за да мсетите детайла. 
 
Монтажна скица и региони на скица 

Региони на скица са недостъпни в синхронна сборка. 

Работа с комбинирани скици 
 

Вие можете използвате командата Merge Coplanar Sketches от контекстното меню, за да зададете 
дали скица се комбинира с други копланарни скици в синхронен детайл или сборка. 

Въпреки, че тази команда е достъпна в синхронни документи на детайл, листов детайл и сборки, 
възможността за обединение е най-удобна при работа с монтажни скици, а също има значение 
когато традиционни детайли и сборки се преобразуват в синхронни документи. 

Когато включите опцията Merge Coplanar Sketches за скица се прилагат следните правила и условия: 

 Нови елементи на скица, които са начертани копланарно на скицата на свободно място са 
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добавени в съществуващата скица. За да се създадат нови копланарни елементи на  скицата 
като отделна скица, вие можете да изберете съществуваща скица и да изключите опцията 
Merge with Coplanar Sketches, преди да начертаете новите копланарни елементи на скица. 

 Скицата ще бъде комбинирана с друга скица, ако двете скици станат копланарни при 
операция преместване. 

 В документи на детайл и листов детайл, консумирането на скицата автоматично се 
разрешава за комбинирана скица. Когато регионите на скица са разрешени, можете да 
използвате инструмента Select, за да направите построения, базирани на скица. Можете да 
изключите опцията Enable Regions от контекстното меню, за да забраните избирането на 
региони от скицата. 

 В документи на детайл и листов детайл, консумирането на скицата автоматично се 
разрешава за комбинирана скица. Ако е разрешено мигрирането на скица, елементи на 
скицата се използват при създаване на построение, базирано на скица. Вие можете да 
изключите командата Migrate Geometry and Dimensions от контекстното меню, за да 
забраните мигрирането на елементи от скица. 

 
Уникални символи в PathFinder обозначават комбинирана, некомбинирана и активна скица. 
 
Легенда 

     Некомбининирана скица 

     Комбинирана скица 

  Активна скица  

Монтажни скици 

Некомбинираната скица е най-полезна за създаване на скици на компановка в сборка. 
Некомбинираната скица позволява да се построят няколко копланарни скици. Това може да е 
полезно, когато искате да създадете отделни копланарни скици, които представляват отделни 
детайли и подсборки в новата сборка. Некомбинираните скици могат да се показват, скриват или 
преместват. 

За повече информация, вижте Drawing sketches in assemblies. 
2 
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Команда Merge with Coplanar Sketches 

Обединява геометрията, разположена в една и съща равнина, в една скица. Когато е настроена 
опцията Merge with Coplanar Sketches за скица, се прилагат следните правила и условия: 

 Нови елементи, които са начертани в свободното пространство и са копланарни на 
съществуваща скица, се добавят към нея. За да създадете нови копланарни елементи в 
отделна скица, селектирайте съществуващата и изчистете отметката пред Merge with 
Coplanar Sketches, преди да начертаете новите копланарни елементи. 

 Скицата ще се комбинира с друга скица, ако двете скици станат копланарни по време на 
операция преместване. 

 В part и sheet metal документи, регионите на скица автоматично се разрешават за 
комбинирана скица. Когато избирането на регионите на скица са разрешени, можете да 
използвате инструмента Select, за да създадете базирани на скица построения. Можете да 
изчистите отметката пред Enable Sketch Regions в контекстното меню, за да забраните 
избирането на региони на скицата. 

 В part и sheet metal документи, консумирането на скицата е автоматично разрешено за 
комбинирана скица. Когато консумирането на скица е разрешено, всички елементи на 
скицата се използват при създаване на построение, базирано на скица. Можете да изчистите 
опцията Migrate Geometry and Dimensions от контекстното меню, за да забраните 
консумацията на скицата.  

Некомбинираната скица е най-удобна при създаването и оформянето на скици в сборка. Уникални 
символи се показват в PathFinder, за да индикират дали скиците са комбинирани или 
некомбинирани. 

Легенда 

     Некомбинирана скица 

     Комбинирана скица 

  Активна скица  

За да уточните, че искате скицата да е некомбинирана, изчистете опцията Merge with Coplanar 
Sketches от контекстното ѝ меню. 

Монтажни компановки 
 

При разработкaта на конструктивни идеи за нова сборка, полезно е да се създаде скица на 
компановка за бъдещо привързване на компонентите на  сборката. Командата Sketch в среда 
Assembly позволява да се чертаят 2D скици в базови равнини на детайли или сборки. 

Вие можете да чертаете монтажни скици в трите стандартни базови равнини на сборката или да 
създадете нови базови равнини на сборката за построяване на скици. 

 

Монтажните скици може да използвате за следните цели: 



 
 

10 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

• Създаване на традиционна 3D геометрия в детайли. 

• Създаване на конструктивни елементи в сборка. 

• Позициониране на детайли относно геометрията на скица. 

• Позициониране на монтажна скица относно 3D детайли. 
 
Забележка: Допълнителна информация за 2D чертане в Solid Edge ще намерите в раздели Drawing 
in Solid Edge и Drawing Profiles. 
 
Чертане на монтажна скица 

Чертането на монтажна скица е подобно на чертането на скица в среда Part. При натискане на 
бутона Sketch и избор или дефиниране на базова равнина се появява изглед на скица. Вие можете 
да позиционирате положението на новата базова равнина относно базовата монтажна равнина или 
относно лицето или базовата равнина на детайл в сборката. 

Вие можете да използвате командите за създаване на 2D скици, представляващи основните контури 
на детайлите. За 2D елементи на профила може да се задават стила, цвета, типа и дебелината, за 
да улесни интерпретирането на монтажната скица. 

2D елементите, които чертаете са присвоени към текущия слой. Например, при работа със сложни 
монтажни скици, използвани за създаване на различни детайли, може да се наложи подреждане на 
елементите на скицата на различни слоеве. 

За управление на положението и формата на скицата може да използвате  размери и геометрични 
връзки. С помощта на команда Variables може да дефинирате функционални отношения. Команди в 
контекстното меню на PathFinder позволяват да се контролира показването на елементи на скицата. 

Вие можете също да контролирате показването на елементи на монтажна скица, чрез присвояване 
на елементите на различни слоеве и последващо показване или скриване на слоевете за контрол на 
елементите. 

Скица може да запазите с командите Save и Save All. Когато завършите чертежа, затворете изгледа 
на скицата с командата Close Sketch на етикета Home. 
 
Копиране на скица 

Вашата монтажна компановка може да съдържа представяния на много детайли и подсборки, затова 
в процеса на работа може да се избере да копирате скици между документи. Вие можете да 
използвате командата Copy Sketch, за да копирате скици на сборки и детайли между документите 
при работа в контекста на сборката. При копиране на скица вие можете да използвате  диалоговия 
прозорец Copy Sketch To Target за да укажете документа, в който трябва да бъде изпълнено 
копирането, а също дали копираната скица е асоциативно свързана с оригинала. 
 
Семейство скици 

За местене или копиране на елементи в монтажна скица на нова базова равнина, се използва 
командата Tear-Off Sketch. 

 
При копиране на елементи на скица, можете да зададете в диалоговия прозорец Tear-Off Sketch 
Options опции дали копираните елементи да са асоциативни със съществуващи елементи. 

Използване на монтажна скица за създаване на  детайли и подсборки   

Забележка: Геометрия на монтажна скица може да бъде асоциативно свързана, за да управлява 
създаването само на геометрия на традиционен детайл. 



 
 

11 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Ако създадете или промените детайл или подсборка в контекста на сборка, можете да използвате 
ваши монтажни скици за конструиране на профили на  детайл и скици на подсборка. Елементи на 
скицата можете да използвате за конструиране на конструктивни монтажни елементи. Например, 
команда Include копира елементи на монтажна скица към профила на детайл или включва ръб от 
детайл в монтажната скица. 

За да включите асоциативно елемент на монтажна скица, първо е необходимо да зададете опция на 
етикета Inter-Part в диалоговия прозорец Options: Allow Inter-Part Links Using: Include Command In Part 
and Assembly Sketches. После в диалоговия прозорец, задайте опцията Allow Locate of Peer Assembly 
Parts и Assembly Sketches и опцията Maintain Associativity When Including Geometry From Other Parts 
in the Assembly. 

Забележка: Допълнителна информация за асоциативни връзки между детайли и сборки в Solid 
Edge, вижте в раздела Inter-Part Associativity. 
 
Знак за връзка  

Специален знак за връзка е добавен към свързан елемент на профил (A), за да покаже, че е свързан 
с елемент в друг документ. Вие можете да разрушите връзка, като изтриете знака за връзка. 

 
 
Позициониране на 3D компоненти с монтажни скици 

Вие можете да позиционирате детайли и подсборки относно детайл или монтажна скица. Вие 
можете да позиционирате 3D компоненти, като използвате монтажни връзки като mate, align или 2D 
размери и връзки. 

При редактиране на монтажна скица, може да добавяте нови компоненти към сборката като 
използвате етикета Parts Library. 
 

Позициониране на 3D компоненти  с помощта на монтажни връзки 

Използвайки монтажни връзки като mate, planar align, connect и axial align, може да 
позиционирате детайл относно ключова точка или линия на детайли, подсборка или монтажна 
скица от горно ниво. 

Например, за да преместите болт в дъгообразен канал, използвайки повърхнини ще е доста 
трудно. В следващия пример за поставянето на болта в канала се използва точка от скица на 
детайла. 

Ос на болта, перпендикулярна на базовата равнина на скицата, в която лежи точка, дефинира 
оста за аксиално подравняване. Дъгата и точката, които са били построени така, че при 
изменение на  размера или положението на канала също се обновяват. 

Позициониране на 3D компоненти с 2D връзки и размери 

Докато редактирате монтажна скица, може да използвате 2D размери и зависимости, за да 
позиционирате 3D компонент спрямо елементи в скицата. Например, може да използвате 
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зависимост свързване (A) за позициониране на детайли валяк (B) един спрямо друг в монтажна 
скица. Когато редактирате монтажната скица, позицията на валяците се обновява. 

В този пример, размер 60 мм е бил редактиран на 75 мм. Тъй като валяка е бил конструиран в 
монтажната скица, чрез 2D зависимост свързване, позицията на валяка се обновява когато 
размера на скицата се редактира. 

Когато прозореца на скицата е активен, използвайте инструмента Select и опции от лентата 
Position 3D Component, за да определите дали скицата движи позицията на 3D компонента или 
3D компонента движи позицията на скицата. В предишния пример, опцията Sketch Driving е 
зададена за детайли валяк да определят, че скицата движи позицията на 3D компоненти. 

Забележка: Когато зададете опцията Sketch Driving, символът на компонента в PathFinder 
показва, че компонента е движен от монтажната скица. 

За да изберете 3D компонент в Assembly PathFinder, може да използвате командата  Component 
Select Tool. Когато изберете 3D компонент, се показва менюто Position 3D Component. 

След избора на метода на позициониране на компоненти в сборки, помнете, че: 

o За позициониране на 3D компоненти не трябва да използвате 2D размери и връзки, които са 
в конфликт със съществуващи 3D връзки. 

o Когато зададете опцията Sketch Driving за детайл, положението му е относно текущата скица. 
Ако са налични допълнителни връзки, детайла може да бъде местен или да мести друга 
скица. 

o За един детайл може да се зададе връзка с няколко скици до пълното му позициониране. 
Това може да улесни пълното позициониране на детайл с една или повече скици. 

o Когато зададете опцията Lock Alignment на Position 3D Component, детайлът се фиксира 
паралелно на равнината на скица и избраното лице на детайл. Детайлът може да се мести и 
завърта. Това улеснява пълното позициониране на детайл с използване на една скица. 

 

Позициониране на скица с 3D компоненти  

Елементи на монтажна скица може да свързвате с 3D монтажен компонент така, че ако размера, 
формата или позиционирането на 3D компонент се промени, скицата се обновява. Когато 
редактирате монтажна скица, можете да изберете 3D компонент и зададете опцията Component 
Driving на Position 3D Component, за да определите, че размера, формата, положението на елементи 
на скицата ще се управляват от 3D компонента. 
 
Скици на сборки и алтернативни сборки 

Команди Sketch и Copy Sketch са достъпни, ако е включена опцията Apply Edits to All Members на 
етикета Alternate Assemblies (вие работите глобално). 

За повече информация вижте в Help раздел Alternate Assemblies Impact on Solid Edge Functionality. 

 

 

Чертане на план на сборка 
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Стъпка 1. Изберете раздела Home →група Sketch →команда Sketch.

 

 

Стъпка 2. Изберете лице на детайл или помощна равнина от сборка или детайл. 

Забележка: 

1. Скицата се показва в изглед, ориентиран към избраната помощна равнина или лице. 
Показват се и всички команди за скициране. 

2. Геометрията на монтажната скица може да бъде асоциативно свързана за да управлява 
само създаването на геометрия на ordered детайл. 

Стъпка 3. Използвайте командите за скициране, за да начертаете елементите на монтажната 
скица. 

Стъпка 4. Изберете раздела Home →група Close→ Close Sketch 

 

Sketch команда (среда Assembly) 
 

Забележка: Геометрията в монтажната скица може да бъде асоциативно свързана само за да 
управлява ordered геометрия. 

Отворете среда Sketch така, че да можете да начертаете план върху  помощна равнина на сборката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можете да позиционирате новата помощна равнина за сборката, използвайки  съществуваща такава 
или лице в рамките на сборката. За повече информация вижте в Help раздела Assembly layouts.  

 Include команда 

Копира ръбове от детайла или елементи от скица върху текущата равнина. Можете да включите 
елемнтите асоциативно или неасоциативно.  

Няма ограничение за намиране на елементи в прозореца на профила. Можете също да намирате 
ръбове на детайли в 3D прозорец. 

Например можете да изберете ръб (A), за да го включите в текущата равнина на профил (B). 
Включеният ръб може да се използва в текущия профил. 
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Включени елементи и асоциативност 

Специални манипулатори на връзките се използват за да индикират, че елементът е асоциативно 
свързан с друг елемент от същия документ (local) или от друг документ (peer-to-peer). 

Link (local)  

Link (peer-to-peer)  

Включеният елемент от текущия документ винаги е асоциативен. Включеният елемент от друг 
документ може да бъде асоциативен или неасоциативен. 

Можете да прекъснете асоциативната връзка на включените елементи, като изтриете символа на 
манипулатора на връзката. 

Можете да отрежите и модифицирате асоциативни или неасоциативно включени елементи и да 
включите асоциативни елементи към профил, който съдържа неасоциативни елементи. 

Това ви позволява да създадете построения в един детайл, които да реагират на промените в друг 
детайл. Това изгражда интелигентно модела и дава гаранция, че събраните детайли части с общи 
части ще се напаснат правилно. 

Можете също да добавите връзки или размери към асоциативно включени елементи, но ако 
връзката или размера  е в конфликт с елемента-майка, то тогава се появява предупредително 
съобщение. 

Включване на елементи от други документи 

Включването на елементи от други документи се прилага успешно тогава, когато двата детайла имат 
общи характеристики. Например, можете да използвате командата Include, за да копирате ръбове от 
съществуващ модел, за да създадете 2D геометрия, на която ще ес базира новия детайл. 

 

Ако редактирате детайл в контекста на сборка, можете да включите елементи от сборката в профила 
на детайла. Например, можете да включите елементи от скицата на сборката или ръбове от друг 
компонент на сборката. 
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Забележка: В урока Inter-Part Associativity се показва как се създават асоциативни построения между 
детайлите. 

Когато работите извън контекста на сборката, можете също да включите ръбове от копирани 
построения, създадени с командата Part Copy.  

За да включите асоциативно в монтажната скица елемент или ръб от друг детайл, трябва най-
напред да настроите Allow Inter-Part Links Using: опцията Include Command From Part and Assembly 
Sketches от раздела Inter-Part на диалоговия прозорец Options. Тогава настройте опцията Allow 
Locate of Peer Assembly Parts and Assembly Sketches и опцията Maintain Associativity When Including 
Geometry From Other Parts in the Assembly на диалоговия прозорец Include Options. За повече 
информация, вижте темата Inter-Part Associativity в Help.  

За да включите асоциативно ръбове от копие на детайл, трябва най-напред да настроите опцията  
Link to File на диалоговия прозорец Part Copy Parameters,  когато вмъквате part copy. 

Команда Component Select Tool 

Позволява ви да изберете 3D компонент в графичния прозорец, когато редактирате монтажна скица.  
За повече информация по темата, вижте Assembly Layouts в Help.  

Промяна на избираемостта на ръбовете  

Когато редактирате профил или скица, изберете раздела Tools →група Edge Locate →команда Peer 
Edge Locate. Тази команда е на превключване. 

 Peer Edge Locate команда 

Прави ръбовете на другите детайли в сборката избираеми или неизбираеми в прозореца на 
профила или скицата.  

Когато избираемостта на ръбовете е активна, можете да разположите размери и връзки между 
геометрията в скицата и ръбове от други детайли в сборката, но не можете да ги избирате при 
създаване на нова геометрия.  

Например, за да разположите линия към крайната точка на избираемия ръб, трябва най-напред да 
разположите линия близо до него, тогава използвайте командата Connect, за да свържите крайната 
точка на линията и крайната точка на избираемия ръб. 

Тази команда не е на разположение, освен ако е включена опцията Sketch Relationships to Peer 
Edges на раздела Inter-Part от диалоговия прозорец Options.  

Можете да използвате командата Select All Peer Relationships от контекстното меню, за да изберете 
всички размери и геометрични връзки, отнасящи се до ръбовете на други детайли в сборката. Това 
улеснява визуализацията на връзките или изтриването им без това да се отразява на друга 
геометрия.  

Забележка: Ръбове на неактивни в сборката детайли не са на разположение, независимо от 
настройките на командата. 

 

Команда Show Links  

Показва името на документа на сборката, с която са свързани елементите от профила. 

Показване на връзките между профила и монтажния план 

 На меню Tools, щракнете Show Links. 
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Забележка: Елементите на профила, които са свързани с мотажната скица подсветват в прозореца 
на профила. Името на документа на сборката се показва в диалогов прозорец. 

Връзки в сборка 

 
Когато разполагате детайл в сборката, трябва да зададете зависимости с други детайли. Детайлът 
може да се позиционира с прилагане на отношения на съчетаване, подравняване на повърхности 
или оси, съединяване на характерни точки, задаване на ъглово положение на детайла и други 
типове връзки. 

В допълнение към традиционни монтажни връзки, вие можете да използвате командата FlashFit за 
съкращаване на стъпките при позициониране на детайла. 

Опциите на връзките и командата FlashFit са разположени в списъка Relationship Types в командното 
меню Assemble. 
 
Работен поток при сглобяване 

Solid Edge осигурява няколко подхода за сглобяване: 
 FlashFit 
 Traditional Workflow 
 Reduced Steps 
 Capture Fit 

 
Забележка: На нови потребители се препоръчва да се съсредоточат на използване на командата 
FlashFit и Traditional Workflow. След това, като подобрите опита си с работа със сборки, вие можете 
да пробвате алтернативни процеси, достъпни в Solid Edge. Тези процеси са обсъдени по-късно в 
този раздел. Базовото упражнение Slider демонстрира възможностите на FlashFit. 
 
Управление на монтажни връзки 

Solid Edge поддържа стандартно връзките, с които позиционирате детайл в сборка. Ако при 
разполагане на детайл в диалоговия прозорец Parts Library е включена командата Maintain 
Relationships, приложените връзки ще управляват поведението на детайла в сборката. Например: 
 

 Ако прилагате връзка планарно подравняване между два детайла, те остават подравнени 
при промяна на положението на един от тях. 

 
 Ако прилагате аксиална връзка между два детайла, те остават подравнени при промяна на 

положението на един от тях. 

 

Забележка: С помощта на Assembly PathFinder, може да разгледате, променяте и изтривате 
монтажни връзки. 

Ако командата Maintain Relationships при разполагане на детайл не е зададена, вие трябва да 
използвате монтажни връзки за позициониране на детайла в сборката. Затова в този случай, вместо 
прилагане на тези отношения на детайла, софтуерът прилага само ground връзка. Детайлите с 
връзка ground не обновяват положението си при изменение на другите детайли. 
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Улавяне на дизайнерския замисъл 

За пълно определяне на положението на детайл относно други детайли, необходимо е да 
използвате  комбинация от връзки. Обикновено съществуват няколко начина за прилагане на връзки. 
Важното е да изберете начин, който най-добре да отразява идеята на вашия проект за да направите  
сборката по-разбираема и предсказуема. 

Полезно е да имате предвид как трябва да реагира детайла на възможни изменения. Въпреки, че 
детайла е правилно позициониран с помощта на набор от връзки, той може да се държи неправилно 
при внасяне на изменения. 

За придобиване на опит при моделиране на сборки, можеда е по-удобно за вас да внасяте неголеми 
изменения за да виждате реакцията на сборката. Ако сборкате се държи не така, както очаквате,  
може да изтриете приложени връзки и да използвате друг набор от връзки. С нарастване на вашия 
опит, вие ще виждате по-лесно набора от връзки за коректно позициониране на детайлите и 
поведението им, което очаквате при внасяне на промени. 
 
Монтажни връзки и преместване на детайли 

Когато детайл е напълно позициониран в сборка, той не може да се движи в никоя посока относно 
сборката. Първата приложена връзка обикновено контролира преместването на детайла, но той 
всички  още може да се движи в някои посоки — по или да се завърта около осите X, Y, Z. 

Прилагането на допълнителни връзки води до ограничаване на степените на свобода на детайлите. 
Типовете връзки и опциите, които използвате влияят на движението на детайла. 
 
FlashFit 

Както дискутирахме по-рано, командата FlashFit съкращава стъпки, необходими за позициониране на  
детайли за връзките mate, planar align, и axial align в сравнение с традиционните процеси. Тъй като 
много детайли са позиционирани с използване именно на тези връзки, командата FlashFit  е 
подходяща в болшинството случаи. 

Когато разполагате детайл с FlashFit, първо изберете стена или ръб на детайла, който разполагате, 
след което оставете програмата да избере най-вероятното съотношение в зависимост от позицията 
на курсора с помощта на вградената  inference logic. 

Например, ако изберете планарно лице на разполаган и планирани детайли, програмата 
предполага, че искате съчетаване или планарно подравняване. Премествайки курсора над детайла, 
към който искате да зададете съответствието, програмата определя най-вероятните лица и ръбове, 
като показва детайла в тези положения. 
 

 Ако избраните лица са близо до връзка съчетаване, ще бъде приложена тази връзка. 

 
 Ако избраните лица са близо до връзка подравняване ще бъде приложена тази връзка. 
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Бутонът Flip от лентата ще ви разреши да изберете алтернативно решение. Вие може да използвате 
също клавиш TAB за да изберете алтернативно решение. 

Когато използвате FlashFit за да позиционирате детайл, той се показва полупрозрачен за да може 
по-лесно да го различите от другите детайли в сборката. 

 
Когато е възможно, FlashFit движи първия детайл, който сте избрали за да приложите отношението, 
а втория остава неподвижен. Ако първият детайл, който сте избрали е напълно ограничен, втория 
детайл ще се движи. 

Вие може да използвате FlashFit за да дефинирате допълнителни съотношения за пълно 
позициониране на детайла в сборката или да изберете друг тип съотношения. 

Забележка: При разполагане на подсборка с FlashFit  или в режим Reduced Steps, детайлите в 
подсборката трябва да бъдат активирани преди да изберете лице. Ако подсборката още не е 
активна,  можете да използвате бутона Activate Part в командното меню Assemble за активиране на 
разполагания детайл в подсборката, който  съдържа нужното лице. 

Команда FlashFit позволява също по-гъвкаво да използвате ръбове при позициониране на детайли с 
помощта на връзките mate, axial align, и planar align. 

Това може да бъде особено полезно при позициониране на крепежни елементи, например, болтове 
в отвори. Например, при позициониране на детайли с помощта на аксиално подравняване,  вие не 
можете да използвате кръгъл ръб за позициониране. Но с помощта на FlashFit можете да използвате  
такъв ръб на двата детайла, разполаган и планиран за пълно позициониране на детайла в две 
стъпки. 
 
Опции на FlashFit  

Диалоговият прозорец Options в командното меню позволява да се зададата опции на FlashFit. 
Например, можете да укажете типове елементи, които искате FlashFit да разпознава при 
разполагане на детайл. Това позволява да настройвате поведението на FlashFit в съответствие с 
особеностите на разполагаемия детайл. 
 
Преместване и завъртане на детайли с FlashFit  

При използване на FlashFit, вие можете да премествате или завъртате разполагания детайл. За да 
местите детайл, позиционирайте курсора над детайла и го влачете. 

За да завъртите детайла, натиснете клавиша CTRL докато влачите курсора. Ако на детайла вече са 
наложени връзки, неговото преместване или завъртане ще бъде ограничено към наличните степени 
на свобода. 
 
Традиционен процес на позициониране на детайли 
 
В традиционния процес вие вървите през всички стъпки, необходими за разполагане на детайли, с 
използване на монтажни връзки. За нови потребители, този процес дава пълно разбиране на 
процеса на позициониране на детайли. Менюто с команди, уникално за всички ки тип връзка, ви 
помага и направлява вашите действия при позициониране на компонента в сборката. 

Традиционният процес предпочита командата FlashFit в тези случаи, когато е необходимо 
използване на такива връзки, които командата FlashFit  не разпознава, например, angle, cam, parallel, 
и tangent. 
 
Съкратени стъпки 
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Опцията Reduced Steps отстранява стъпките избор на детайл и потвърждаване в традиционния  
процес. Тази опция се задава в диалогов прозорец прозорец Options в командното меню Assemble. 
Когато е включена тази опция, вие указвате детайлите чрез избор на лице на всички ки от тях. Това 
намалява стъпките от 5 на 3, например, за съотношение съвпадение. Този метод има някои 
недостатъци. Понеже детайлите от сборката не се избират отделно, могат да се прихващат всички 
лица от детайлите. 

В повечето сборки това ще доведе до трудно избиране на желаната стена. Може да използвате 
QuickPick за подпомагане процеса на избиране. 

Забележка: При включена опция, вие трябва да зададете типа на съответствието и евентуално 
разстоянието, преди да започне избирането на повърхнината за съответствие. Трябва да сте 
показали и помощните равнини, ако желаете да ги използвате.   
 
Capture fit 

Командата Capture Fit позволява на програмата да запомни стъпките и стените, използвани за 
разполагане на детайла, вече разположен в сборката. При повторно разполагане на същия детайл, 
трябва само да избирате стените, към които искате да привържете новоразполагания детайл в 
същия ред и тип на съответствията. Командата Capture Fit може да използвате за да запомните 
връзки за подсборки. 

Ако сте използвали командата Insert за разполагане на детайл, се запомнят едновременно и двете 
съотношения - съостност и съвпадение (mate). 

За запомняне на връзки вие можете също да използвате опцията Automatically Capture Fit When 
Placing Parts в прозореца Options на командната лента Assemble. 

Забележка: Командата Capture Fit  не може да запомни връзка Angular. 
 
Дефиниране на разстояние на отместване 
 
Някои съотношения ви предлагат възможност да бъдат плаващи (да няма фиксирано разстояние 
между тях) или да зададете стойност. За тази цел, изберете съответния бутон от помощната лента 
за избор на съответствие. Например, при задаване на равнинно съвпадение, може да зададете 
стойност за разстояние, при което двете равнини няма да бъдат копланарни, а ще бъдат успоредни 
на разстояние зададената стойност. 

  
Плаващо отместване е полезно когато е необходимо да контролирате ориентацията на детайл по 
отношение на друг детайл, но е невъзможно да се дефинира фиксирана стойност на 
размера.Например, може да използвате плаващо отместване за да контролирате ротационната 
ориентация на детайл. Когато прилагате връзка за аксиално подреждане с използване на опцията 
Unlock Rotation между цилиндричен вал и цилиндрично лице на друг детайл (A), може да използвате 
връзка за планарно подреждане с плаващо отместване (B). 
 
Ако се наложи да промените фиксиран офсет, ще се появи предупредително съобщение за 
конфликт с другата връзка. 
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Заключено и незаключено завъртане на връзка аксиално подреждане 

Когато прилагате връзка за аксиална зависимост, може да използвате бутоните Lock Rotation и 
Unlock Rotation от лентата за да определите дали детайла се върти свободно около оста на 
завъртане. Опцията Lock Rotation е полезна когато не е важна ротационната ориентация на детайла, 
като разполагане на болт в отвор. Когато зададете опцията Lock Rotation, ротационната ориентация 
на детайла се заключва  в случайна позиция, но се изсиква поне една връзка за пълно 
позициониране на детайла.  

Когато зададете опция Unlock Rotation, дефинирате ротационната ориентация чрез прилагане на 
друга връзка. 

 
 
Размери в монтажни връзки 

При позициониране на детайли с монтажни зависимости се създават управляващи и управлявани 
размери и се показват когато е уместно. Например, при позициониране на детайл с отношение 
съчетаване с фиксировано отместване ще бъде създаден управляващ размер. 

 

При позициониране на детайл с използване на връзка съчетаване с плаващо отместване 
(стойността на отместване се контролира от друга връзка), се създава движен размер, който не 
може да бъде редактиран за да се препозиционира детайла. Поддържат се нулеви и отрицателни 
стойности на размера. 

Когато прилагате или редактирате монтажна връзка, може да изберете и редактирате движещ 
размер за да промените стойността на отместване. Може да използвате опцията Show All Dimensions 
от Options от лента Place/Edit Part SmartStep за да контролирате дали размерите са показани или 
скрити. Когато зададете тази опция, размерите се показват когато изберете детайл, тогава изберете 
бутона Edit Definition. След това може да изберете размера и да редактирате стойността му. Когато 
изчистите тази опция, не се показват размери, освен когато изберете зависимост в долната част на 
Assembly Pathfinder. Тогава, размерите се показват и могат да се избират за редактиране. 

Размери се създават не за всички връзки, а само в необходимите случаи. Размери се създават при 
прилагане на връзки mate, planar align, connect, angle, tangent и parallel. Размери не се създават при 
прилагане на връзки axial align, ground или cam. 
 
Команда Assembly Relationship Assistant 

При работа със сборки, чиито детайли са ориентирани коректно, но нямат монтажни връзки, 
например, със сборки, импортирани в Solid Edge от други CAD системи, вие можете да използвате 
командата Assembly Relationship Assistant за определяне на връзки между детайли и подсборки. 
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Връзките се определят на база на текущата геометрична ориентация. Допълнителна информация 
вижте в Help раздел Assembly Relationship Assistant. 
 
Разлики между отношения при монтажни и при скица 
Връзките, които прилагате между детайли и подсборки в сборката се различава от връзките, 
прилагани докато работите в скици на детайл. Например: 
 
Не се добавят към монтажа индикатори за връзка за да покажат, че е приложена връзка. Вместо 
това, връзките меджу детайли са показани в PathFinder. 
 
Всички монтажни връзки, освен са ground, са дефинирани между детайла и подсборка, която 
разполагате и детайл или подсборка, вече разположена в сборката. 
 
Не можете да използвате команди за оразмеряване за да разполагате връзки между детайли и 
подсборки в сборка. 
 
Позициониране на детайли с използване на координатни системи 
 
За да позиционирате детайли в сборка с използване на координатни системи, първо дефинирайте 
координатна система в детайла на разполаган и разполагаем детайл. Използвайте връзките Planar 
Align, Mate и опцията Match Coordinate Systems на командна лента Assemble за да позиционирате 
разполагания детайл. 
 
Например, с опцията Match Coordinate Systems, разполагания детайл е позициониран с връзка planar 
align, която съвпада трите основни оси на координатната система разполаган и разполагаем детайл. 
Това ви позволява да позиционирате разполагания детайл с няколко стъпки. Това е полезно когато 
разботите с детайл, разполаган множество пъти в една сборка в същата позиция спрямо 
разполагаемия детайл. 
 

 
Прилагане на връзка Мate между детайлите 

1. На командната лента Assemble, щракнете бутона Mate от списъка Relationship Types. 

2. Направете следното: 

o Ако подменяте връзка, която сте изтрили от съществуващ детайл, изберете детайл 
за позициониране отново. 

o Ако разполагате нов детайл в сборката, изберете лице за съчетаване. 

3. Изберете детайл в сборката. 

4. От детайла в сборката, изберете лице, с което искате да съчетаете първия детайл. 

5. Натиснете Enter. 

Забележка: 
 Можете да приложите монтажна връзка mate с плаващ офсет (floating offset) или фиксиран 

офсет (fixed offset). 
 За фиксиран офсет, въведете стойност в полето Offset Value на командната лента. Можете 

да промените тази стойност по-късно. 
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 За плаващ офсет, можете да приложите допълнителни връзки, за да контролирате тази 
стойност. Например, можете да приложите връзка align. 

 Можете да използвате опция Flip от командната лента, за да промените вида на монтажната 
връзка от mate на planar align. 

Прилагане на монтажна връзка Parallel между два детайла в сборката 

1. На командната лента, от списъка Relationship Types, щракнете бутона Parallel. 

 

2. Направете следното: 
o Ако заменяте връзка, която сте изтрили от съществуващ детайл, изберете детайл за 

позициониране отново. 
o Ако разполагате нов детайл в сборката, изберете елемента от детайла, който искате 

да е успореден на детайла в сборката. 
3. Изберете детайл в сборката. 
4. На детайла в сборката изберете елемента, който искате да е успореден на първия детайл.. 
5. Натиснете Enter. 

Изтриване на монтажна връзка  

1. В документа на сборката покажете PathFinder. 
2. В горния екран на PathFinder изберете детайла, чиято монтажна връзка искате да изтриете. 

Забележка: Детайлът подсветва в графичния прозорец на сборката и в долния екран на 
PathFinder показва всички проиложени към него монтажни връзки. 

3. В долния екран на PathFinder, щракнете връзката, която искате да изтриете.  

Забележка: Лицата, които са използвани за прилагане на монтажните връзки подсветват в 
графичния прозорец на сборката, за да покажат кои монтажни връзки ще бъдат изтрити. 

4. Натиснете клавиша Delete. 

Модификация на фиксирана офсет стойност за монтажна връзка Мate  

1. Щракнете раздела PathFinder. 
2. В горния екран на PathFinder, изберете детайла, чиято връзка mate искате да модифицирате. 

Забележка: Детайлът подсветва в графичния прозорец на сборката и показва приложените 
към него монтажни връзки. 

3. В долния екран на PathFinder щракнете връзката mate, която искате да модифицирате. 
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Забележка: Лицата, използвани при прилагане на монтажната връзка подсветват в 
графичния прозорец на сборката и показват коя монтажна връзка ще модифицирате. 

4. На командната лента Edit Relationships, в полето Offset Value въведете нова офсетова 
стойност. 

Логика на разполагане с FlashFit  

Разполаган 
детайл 

Детайл-цел Монтажна 
връзка 

Първично решение  Вторично решение 

Равнинно 
лице 

Pавнинно 
лице 

Mate или 
Planar Align 

Най-доброто решение, 
базирано на нормално 
сравнение на лицата (виж 
забележката) 

Няма, използвайте 
бутона Flip или клавиша 
TAB, за да приложите 
друга връзка 

Цилиндрично 
лице 

Цилиндрично 
лице 

Axial Align Axial няма 

Кръгъл ръб Кръгъл ръб Axial Align и 
Mate или 
Planar Align 

Axial Align и най-доброто 
решение, базирано на 
нормално сравнение на 
лицата  

няма 

Линеен ръб Линеен ръб Axial Align Най-близкото Обратното  

Ключова 
точка 

Ключова 
точка 

Connect Connect няма 

Забележка: За да определите дали да приложите монтажна връзка mate или planar align, 
съпоставете ориентацията на двете лица и ако лицата са по-близо до решението mate, приложете 
монтажна връзка  mate. Ако съпоставянето на двете лица е по-близо до решението  planar align, то 
тогава приложете монтажна връзка planar align. Можете да използвате бутона Flip или клавиша TAB, 
за да приложите друга монтажна връзка. 

Когато използвате командата Assemble, за да позиционирате  command to position a part already in an 
assembly using FlashFit, the Flip option is available when you select circular edges. При разполагането на 
нов детайл в сборката с командата FlashFit, използвайки кръгли ръбове, опцията Flip не е на 
разположение. Можете да редактирате монтажната връзка по-късно. 

Обръщане на детайл в сборка 

Стъпка 1. В PathFinder или в графичния прозорец изберете детайла, имащ връзка, която искате да 
обърнете. 

Стъпка 2. В долния екран на PathFinder, щракнете монтажната връзка, която искате да обърнете. 

Стъпка 3. На контекстното меню щракнете Flip. 

Прилагане на монтажна връзка Planar Align между детайлите  

1. На командната лента, от списъка  Relationship Types, щракнете бутона Planar Align. 

 

2. Направете следното: 
o Ако подменяте връзки, които сте изтрили от съществуващ детайл, изберете детайла, 

за да позиционирате отново. 
o Ако разполагате нов детайл в сборка, изберете равнинно лице за подравняване. 

3. Изберете детайл в сборката. 
4. От детайла в сборката, изберете равнинно лице, с което искате да подравните първия 
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детайл. 
5. Натиснете Enter. 

 
Съвет: 

 Когато се прилага монтажната връзка planar align, лицата са принудени да „гледат“ в една 
посока. 

 Можете да приложите монтажна връзка planar align с фиксиран или плаващ офсет. 
 За фиксиран офсет, въведете стойност в полето Offset Value на командната лента Place Part. 

Можете да промените тази стойност по-късно. 

 

 За плаващ офсет, можете да приложите допълнителни монтажни връзки, за да контролирате 
офсет стойността. 

 Можете да използвате опция Flip на командната лента, за да промените монтажната връзка 
от planar align на mate. 

Прилагане на монтажна връзка Axial Align 

1. От командната лента щракнете бутона Axial Align от списъка Relationship Types. 

 

2. Направете едно от следните действия: 
o Ако разполагате връзка, изтрита от съществуващ детайл, изберете да препозиционирате 

детайла. 
o Ако разполагате нов детайл в сборка, изберете да подравните цилиндричното лице. 

3. Изберете детайл в сборката. 
4. На детайла в сборката, изберете цилиндричното лице, към което да бъде подравнен първия 

детайл. 
5. Натиснете Enter.. 

Съвет: Вие можете да приложите връзка axial align със заключена или незаключена ротационна 
ориентация. Когато зададете опцията Lock Rotation, ротационната ориентация на детайла е 
фиксирана при случайно местоположение. 

Когато зададете опцията Unlock Rotation, може да приложите допълнителна връзка за контрол на 
ротационната ориентация. Например, може да използвате връзка angle. 
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Прилагане на монтажна връзка Аngle 

1. Изберете Home→Relate→ Angle бутон. 

 

2. Изберете лицето, към което искате да мерите. 
3. Изберете лицето, от което искате да мерите. 
4. На командната лента запишете ъгъла в кутията Angle Value. 
5. Щракнете равнината, в която ще лежи измерването на ъгъла. 

Връзката angle е разположена. 

Прилагане на монтажна връзка Tangent между детайлите 

1. На командната лента щракнете от списъка Relationship Types бутона Tangent. 

 

2. Направете следното: 
o Ако искате да земените изтрита връзка от съществуващ детайл, изберете детайла 

отново. 
o Ако разполагате нов детайл в сборката, изберете лице, което да направите тангентно 

на съществуващ детайл в сборката. 
3. Изберете детайл в сборката. 
4. От детайла в сборката изберете лицето, което искате да е тангентно на първия детайл. 
5. Натиснете Enter. 

Вмъкване на детайл в сборка 

Опцията Insert обикновено се използва за разполагане на аксиално-симетрични детайли(като 
болтове или гайки) в отвори или издатини. Опцията Insert комбинира две монтажни връзки: mate и 
axial align. 

 

1. На командната лента щракнете от списъка Relationship Types бутона Insert. 
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2. От детайла, който ще позиционирате изберете равнинно лице (A). 
3. Изберете напълно позициониран детайл в сборката. 
4. На детайла в сборката изберете равнинно лице, с което ще съчетаете първия детайл (B). 
5. На избрания детайл, изберете цилиндрично лице да бъде подравнено (C). 
6. На детайла в сборката изберете цилиндрично лице (D). 

Натиснете Enter. 

Команда Path 

Прилага връзка path между два детайла в сборка. Използвайте тази връзка да дефинирате как 
детайл ще се мести спрямо друг детайл по път. Като входни данни за връзката може да бъде 
използвана център линия на слот.  

 

Две връзки запазват иглата в слота на изображението - mate връзката запазваплоското лице на 
иглата в слота, а връзката path пресича и подравнява цилиндричната ос на иглата в пътечката на 
слота. За да имате валиден път на слота, той трябва да бъде създаден с командата slot в детайла. 

Прилагане на монтажна връзка path 

1. На командната лента в списъка Relationship Types щракнете бутона path. 

 

2. На разполагания детайл, изберете Follower, Edge или Edge Chain. 

Забележка: Геометрията може да бъде скица, ръбове, верига от ръбове, 3D геометрия на 
крива или ключови геометрични точки. 

3. Изберете геометрията на разполагаемия детайл. 

Забележка: Изберете Edge или Edge Chain. 

4. На командната лента щракнете бутона Accept. 

Разполагане на монтажна връзка Rigid Set 

1. On the command bar, in the Relationship Types list, click the Rigid Set button. 
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2. Select the components to add to the rigid set. 
3. Pick one of the following options: 

o Suppress 
o Delete 
o Ignore 

4. Accept. The rigid set is created. 

 

 Команда Rigid Set 

Връзката се прилага между два или повече компонента и ги фиксира неподвижно един спрямо друг. 
Връзката се създава в активния монтаж и може да съдържа подсборки. 

Поведение на Rigid Set: 

 Ако връзката Rigid Set е избрана от PathFinder, всички компоненти, които са част от тази 
връзка подсветват. 

 За да добавите подсборки към rigid set, те трябва да бъдат избрани от PathFinder. 
 Ако връзката Rigid Set е изтрита от PathFinder, тя е изтрита от всички компоненти в Rigid Set. 
 Ако компонента е част от rigid set, изтрит от сборката, останалите членове остават в rigid set. 
 Компонент може да бъде член на повече от един rigid set. 

Опции: 

 Suppress. Ако се изтрие връзката rigid set, връзките Suppressed могат да бъдат отново 
неподтиснати. 

 Delete. Изтрити са съществуващи връзки към други членове на набора. 
 Ignore. Съществуващи връзки отиват в състояние под внимание. 

Прилагане на монтажна връзка Cam между два детайла 

1. На командната лента от списъка Relationship Types щракнете бутона Cam. 

 

2. Направете следното: 
o Ако заменяте изтрита връзка от съществуващ детайл, изберете детайла отново и 

изберете затворен набор от тангентни лица, които дефинират ексцентрик. 
o Ако разполагате нов детайл в сборката, изберете затворен набор от тангентни лица, 

които дефинират ексцентрик. 
3. На командната лента шракнете бутона Accept. 
4. Изберете детайл в сборката, който ще описва пътя на ексцентрика. 
5. На детайл в сборката изберете елемента от него,  който ще описва пътя. Този елемент може 

да бъде равнина, цилиндър, сфера или ключова точка. 
6. На командната лента щракнете бутона Accept. 
7. Натиснете Enter. 

Прилагане на монтажна връзка Connect между детайли 

1. На командната лента, от списъка Relationship Types щракнете бутона Connect. 
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2. Ако заменяте изтрита монтажна връзка от съществуващ детайл, изберете детайла отново, за 
да го позиционирате. Ако разполагате нов детайл в сборката, продължете със стъпка 3. 

3. От детайла, който ще позиционирате, изберете елемент за свързване. Този елемент може да 
бъде ключова точка, линеен ръб или лице. 

4. Изберете детайл в сборката. 
5. На детайла в сборката, изберете елемент, с който искате да свържете първия детайл. 
6. Натиснете Enter. 

Прилагане на монтажна връзка Ground към детайл в сборката 

1. Изберете раздела Home →група Relate→бутона Ground. 

 

2. Изберете детай, към който искате да приложите тази връзка и той ще се фиксира 
неподвижно в текущата позиция. 

Разполагане на монтажна връзка Gear  

1. На командната лента, в списъка Relationship Types щракнете бутона Gear. 

 

2. На командната лента уточнете желания тип на преместване (Motion Type). 
3. Направете едно от следните неща:  

o Ако прилагате монтажна връзка към вече съществуващ в сборката детайл, изберете 
детайла. 

o Ако разполагате нов детайл в сборката, изберете лице или ръб, към което да 
приложите монтажната връзка.  

4. Изберете детайл в сборката.  
5. От детайла в сборката изберете лице или ръб, за монтажната връзка gear.  
6. На командната лента, в полетата Value 1 и Value 2, дефинирайте желаното съотношение.  
7. Натиснете Enter. 

Прилагане на монтажна връзка Center-plane 

1. На командната лента, в списъка Relationship Types щракнете бутона Center-Plane. 

 

2. На командната лента уточнете опцията Single или Double. Опцията Double ще намери 
центъра между избраната геометрия на детайла, който позиционирате. 

3. Изберете геометрията, чийто център търсите. 
4. Изберете геометрията, която дефинира средната равнина. 
5. Щракнете OK. 

 
Команда Maintain Relationships (от Parts Library) 

Поддържа монтажните връзки. Когато е избрана тази опция, монтажните връзки, които прилагате 
контролират поведението на детайла повреме на  модификация. Например: 

 Ако приложите монтажна връзка axial align между два детайла, те остават аксиално 
подравнени, когато модифицирате един от тях или двата. 
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Когато тази опция е изчистена, все пак трябва да продължите да прилагате монтажни отношения, за 
да позиционирате детайлите в сборката. Въпреки, че прилагате монтажни отношения, софтуерът 
прилага монтажна връзка Ground. Детайлите с монтажна връзка Ground не актуализират своите 
позиции след модификация. 

 

 Assembly Relationship Assistant команда 

Прилага монтажни връзки между избраните детайли и подсборки, базирани на тяхната текуща 
геометрична ориентация. Тази команда се използва успешно, когато при работа в сборката 
детайлите са ориентирани коректно, но нямат монтажни връзки помежду си Такива са сборките, 
които са внесени в Solid Edge от други CAD системи. 

Дефиниране на входните опции 

Използвайте диалоговия прозорец Relationship Assistant, за да дефинирате желаните входни опции. 
Можете да уточните опциите, които искате да използвате, дали да премахнете съществуващите 
монтажни връзки и дали да приложите монтажни връзки спрямо базовите равнини.  

На разположение са следните опции: 

 Можете да изберете един детайл и да приложите монтажна връзка с друг избран детайл. 
 Можете да изберете един или повече детайли и да приложите монтажни връзки с дуг избран 

набор от детайли. 
 Можете да изберете набора от детайли и да приложите монтажни връзки между детайлите в 

избрания набор. 
 Можете да изберете един или повече детайли и да приложите монтажни връзки кънм всички 

останали детайли в сборката. 

Дефиниране на изходните опции 

Можете да уточните кои монтажни връзки да приложите, чрез диалоговя прозорец Relationship 
Assistant Settings. На разположение са следните видове монтажни връзки:  

 Mate 
 Planar Align 
 Axial Align 
 Connect 

Можете също да уточните дали да се използват офсетови стойности за монтажните връзки planar 
align и mate, използвайки диалоговия прозорец Relationship Assistant Settings.  

Обработка и модифициране на резултатите 

Когато сте дефинирали изходните опции, можете да щракнете бутона Process на диалоговия 
прозорец Relationship Assistant Settings, за да създадете монтажните връзки. Всички монтажни 
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връзки се показват в диалогов прозорец, сортирани според името на детайла. Можете да изберете 
монтажната връзка в диалоговия прозорец и тя ще подсветне в графичния прозорец.  

Можете също да изчистите отметката в полето пред съответната монтажна връзка или детайл в 
списъка, за да уточните на кои елементи да не се прилагат монтажни връзки. 

Забележка: Тъй като в прилагането на монтажна връзка участват два детайла, всяка връзка се 
появава два пъти в списъка. Ако деселектирате монтажната връзка на едното място в списъка, тя се 
премахва и на другото. Ако деселектирате детайла, всички приложени към него монтажни връзки 
също се деселектират. 

Можете да щракнете бутона Accept или  Reset, за да потвърдите резултаите ли да изчистите 
списъка.  

Насоки за Assembly Relationship Assistant  

 Приложете монтажна връзка ground към един от детайлите в сборката, след това го 
включете към избран набор от детайли (Select Set 1) .  

 Опитайте се да стартирате Assembly Relationship Assistant без да прилагате офсетови 
стойности (изчистете опцията Apply Offsets). 

 Да се избягва прилагането на монтажни връзки с голям набор от данни в една операция. 
Работете с малък набор от детайли. 

 Монтажна връзка Axial align винаги се прилага с отключена ротация. След разполагането на 
монтажната връзка axial align, можете ръчно да заключите ротацията, ако е необходимо. 

 

Автоматично добавяне на монтажни връзки към детайлите в сборката 

Стъпка 1. Раздел Home → група Relate→команда Assembly Relationship Assistant. 

 

Стъпка 2. На командната лента щракнете бутона Relationship Assistant Options и дефинирайте 
желаният набор опции и дали искате да изтриете съществуващите монтажни връзки и 
натиснете OK. 

Стъпка 3. В PathFinder или в графичния прозорец изберете детайлите и подсборките, които искате 
да бъдат в Select Set 1 и щракнете бутона Accept.  

Стъпка 4. Направете следното: 

 Ако настроите опцията Select Set 2 на диалоговия прозорец Relationship Assistant 
Options, в PathFinder или в графичния прозорец изберете детайлите или 
сборките, които искате да включите в набор Select Set 2 и щракнете бутона 
Accept.  

 Ако настроите една от другите опции се показва диалоговия прозорец Relationship 
Assistant Settings. 

Стъпка 5. В диалоговия прозорец Relationship Assistant Settings уточнете типовете монтажни 
връзки, които са позволени и щракнете бутона Process. 

Забележка: Когато щракнете бутона Process, списък от детайли и монтажни връзки се 
показва в диалоговия прозорец Relationship Assistant Settings. Можете да изберете 
детайлите или монтажните връзки в списъка и те ще подсветнат в графичния прозорец.  

Стъпка 6. В диалоговия прозорец Relationship Assistant Settings деселектирайте всички детайли или 
монтажни връзки, които не искате да се приложат и щракнете бутона Accept, за да 
потвърдите монтажните връзки или натиснете бутона Reset, за да изчистите всички 
монтажни връзки. 
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 Mate команда 

Прилага монтажна връзка mate между два детайла в сборката. Монтажна връзка mate гарантира, че 
лице на детайл от сборката е копланарно с лице от друг детайл на сборката. 

 

Съчетаните с монтажна връзка Mate лица се докосват или са изместени на разстояние едно от 
друго. Когато дефинирате фиксиран офсет, можете да въведете стойност за разстоянието между 
тях. Ако офсетовата стойност е нула, то лицата са копланарни. 

 

Когато дефинирате плаващ офсет, можете да приложите други монтажни връзки, за да контролирате 
разстоянието между лицата. 

Можете също да използвате монтажна връзка mate, за да позиционирате детайла относно елемент в 
детайл, подсборка или монтажна скица. 

Забележка: Когато се опитате да приложите монтажа връзка mate, която е в конфликт с други 
монтажни връзки,  Solid Edge ще се опита да приложи монтажна връзка planar align. 

 Parallel команда (Assembly среда) 

Прилага монтажна връзка parallel между два детайла в сборката. 

Можете да приложите монтажна връзка parallel между осите на две цилиндрични лица, ос на 
цилиндрични лице и линеен елемент или между два линейни елемента. Например, можете да 
приложите монтажна връзка parallel между оста на цилиндричния детайл (A) и оста на отвора (B) на 
детайл от сборката.  
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Монтажна връзка parallel може да се прилага успешно, когато използвате изграждане на сборката от 
горе-надолу на механизмите, на които трябва да се запази радиалното разстояние, но 
окончателната им позиция не е определена. Например, с монтажна връзка parallel (A)можете да 
разположите детайл успоредно на друг и на определено разстояние. Тогава можете да използвате 
друга монтажна връзка като planar align (B), за да завършите позициониранетео на детайла.  

 

Когато крайното положение на детайлите е определено, можете да завършите процеса. 

 

Можете да приложите монтажна връзка parallel между линеен ръб на детайла, който позиционирате 
(A) и линеен ръб на вече съществуващ в сборката (B). 

 
Можете да уточните дали монтажната връзка parallel да бъде с фиксиран или плаващ офсет. Когато 
използвате опцията Fixed Offset, можете да използвате полето Offset Value, за да въведете стойност. 
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Когато настроите опцията Floating Offset, можете да приложите други монтажни връзки, за да 
контролирате дистанцията. Например, можете да приложите монтажна връзка planar align. 

Flip команда 

Преориентира (обръща) детайла относно равнината или оста на избраната монтажна връзка.  

 

Можете да използвате тази команда, за да преориентирате детайла, позициониран с монтажните 
връзки: axial align, planar align, mate, parallel, tangent или cam. Другите приложени към детайла  
монтажни връзки ще се отразят на начина, по който е ориентиран детайла. 

Забележка: Когато изберете монтажна връзка mate и щракнете команда Flip, детайлът се обръща 
при промяната на монтажна връзна mate към монтажна връзка planar align. 

 Planar Align команда 

Прилага монтажна връзка planar align между два детайла в сборката. 

Монтажна връзка planar align се използва да се гарантира, че равнинно лице на детайл ще остане 
успоредно и обърната в същата посока с равнинно лице от друг детайл. 
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Лицата могат да бъдат копланарни или на разстояние помежду си. Когато дефинирате фиксиран 
офсет, можете да въведете стойност за тази дистанция.  

 

Когато дефинирате плаващ офсет, можете да приложите други монтажни връзки, за да кохтролирате 
тази плаваща дистанция. Можете също да да използвате монтажна връзка planar align, за да 
позиционирате детайла относноелемент от детайл, подсборка или монтажна скица. 

Забележка: Когато се опитате да приложите монтажна връзка planar align, която е в конфликт с 
други монтажни връзки, Solid Edge ще се опита да приложи монтажна връзка mate. 

  Axial Align команда 

Прилага монтажна връзка axial align между два детайла в сборката. 

Можете да приложите монтажна връзка axial align между осите на две цилиндрични лица, между ос 
на цилиндрично лице и линеен елемент и между два линейни елемента. Например, можете да 
приложите монтажна връзка axial align между цилиндричното лице на детайла (A), който 
позиционирате и цилиндричното лице (B) на вече позиционирания в сборката детайл. 

 

Можете да уточните дали да е отключена или заключена оста на въртене. Когато е настроена 
опцията Lock Rotation на командната лента, ротационната ориентация се заключва на произволно 
място. Тази опция се използва успешно, когато не е важна ротационната ориентация на детайли, 
като болтове, разположени в отвори.  

Когато е настроена опцията Unlock Rotation, можете да приложите друга монтажна връзка за да 
контролирате ъгловата ориентация на ротационния детайл. Например, можете да приложите 
монтажна връзка angle. 

 

Можете да изпозвате монтажна връзка axial align, за да позиционирате детайл относно елемент в 
детайл, подсборка или монтажна скица. 
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 Angle команда 

Прилага монтажна връзка angle между две лица (или два ръба) от два детайла в сборката, ако 
между детайлите е приложена монтажна връзка axial align. Можете да редактирате ъгловата 
стойност на монтажната връзка. 

 

 Tangent команда (Assembly среда) 

Прилага монтажна връзка tangent между два детайла в сборката. Можете да приложите тази 
монтажна връзка между цилиндър, конус или тороид и между цилиндър, конус, тороид или равнина. 
Например, можете да използвате монтажна връзка tangent, за да гарантирате, че цилиндричното 
лице на един детайл от сборката остава тангентно на цилиндрично лице от друг детайл. 

 

Тангентните лица могат да се докосват или да бъдат на дистанция едно от друго. Можете да 
въведете стойност за тази дистанция. 

 Insert команда (Assembly среда) 

Прилага едновременно монтажна връзка mate с фиксирана стойност и монтажна връзка axial align с 
фиксирана ротация. Тази команда обикновено се използва за разполагане на аксиално-симетрични 
детайли, като болтове и гайки в отвори или цилиндрични издатини. 
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Можете да въведете стойност за фиксирания офсет на монтажна връзка mate. 

 

Ъгълът на ротация на монтажна връзка axial align не може да се контролира по време на 
разполагането на детайла, но може да се редактира по-късно. Можете да използвате бутона Lock 
Rotation и Unlock Rotation от командната лента, за да заключвате и отключвате ротацията. По-късно 
можете да приложите друга монтажна връзка, като монтажна връзка angle, за да уточните ъгловата 
ориентация на детайла. 

 

 

 Cam команда 

Прилага монтажна връзка cam между затворен контур от тангентни лица на детайл (A) и единично  
следящо лице (B) от друг детайл. Следящото лице може да бъде равнина, цилиндър, сфера или 
точка. 

 

Когато използвате равнинно лице за следящ елемент, равнинното лице се счита за безкрайно. В 
някои случаи, поведението на следящия елемент може да не е такова, каквото което желаете.  

Ако геометрията на детайла претърпи промени, като например лице от затворения контур да не е 
вече тангентно, монтажната връзка се разпада. 

Barrel Cam 

Създава се когато изберете верига от криви като вход за дефиниране на cam. Избраните ръбове за 
веригата се обединяват в композитна крива за изпълнение. 
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Показани са (A) и веригата от криви (B). 

 

Геометрията за вход на Cam и follower са описани долу. 
Верига от криви (Cam): 

 Отворени затворени криви 
 3D път съдържащ дъги, B-spline криви , трябва да бъдат постоянно тангентни. 
 Веригата от криви може да бъде от ръб, идващ от скица, design тяло, конструктивна крива 

или подобни. 

Повърхнина (Follower): 
 Цилиндри 
 Torii 
 Сфери 

Можете да използвате командата Flip ако cam е позициониран обратно на желаното 
местоположение. 

Забележка: Други връзки като axial align и mate трябва да бъдат приложени да се поддържа 
желаната ориентация на детайла, съдържащ връзка cam при симулацията на motor. 
 

 Connect команда (Assembly среда) 

Прилага монтажна връзка connect между два детайла в сборката. Монтажна връзка connect се 
използва за позициониране на ключова точка от един детайл с ключова точка, линия или лице от 
друг детайл. Например, можете да приложите монтажна връзка connect, за да 
позициониратецентъра на сферичното лице относно сферично лице от друг детайл.  
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Монтажна връзка Connect се използва успешно, когато не можете да позиционирате детайла с 
монтажните връзки mate или planar align. Можете също да използвате тази монтажна връзка, за да 
позиционирате детайл относно елемент в детайл, подсборк аили монтажна скица. 

Можете да уточните положителна или отрицателна стойност за офсета в монтажната връзка 
connect. 

 

 Ground команда  

Прилага монтажна връзка ground върху детайл в сборката. 

Монтажна връзка Ground гарантира, че детайла остава неподвижен  в текущата позиция и 
ориентация (относно сборката). A grounded part acts as an anchor from which other parts can be 
positioned.  Solid Edge automatically applies a ground relationship to the first part placed in an assembly. 

Parts that have been positioned using assembly relationships relative to a grounded part move relative to 
the grounded part when paired with it. 

Although an assembly can contain many grounded parts, a set of related parts should be paired with only 
one grounded part. Depending on the geometry, it may be possible to position a set of related parts to more 
than one grounded part, but subsequent design changes may cause one or more of the relationships to fail.  

Когато разполагате детайл и опцията Maintain Relationships е изчистена, можете да използвате 
монтажните връзки, за да ориентирате и позиционирате детайла, но въпреки това тези монтажни 
връзки не се запазват и софтуерът прилага монтажна връзка ground. 

 Gear команда 

Прилага монтажна връзка gear между два детайла в сборката. Използвайте тази монтажна връзка, 
за да дефинирате как да се премества детайл относно друг детайл.  
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Това е успешно при работа със сборки, съдържащи зъбни колела, ролки и детайли, които се движат 
по канали и хидравлични или пневматични задвижвания. 

 

Забележка: Монтажната връзка gear не позиционира физически детайлите в сборката. Трябва да 
използвате други монтажни връзки като mate, align и axial align, за да позиционирате детайлите.  

Можете да използвате командната лента, за да дефинирате вида на монтажната връзка gear, 
посоката на преместване и съотношението, което определя как се движи голяма част от детайла 
относно преместването на друг детайл.  

Видове 

Можете да дефинирате следните видове gear монтажни връзки: 

 Rotation-Rotation 
 Rotation-Linear  
 Linear-Linear  

Стъпки 

Основните стъпки за дефиниране на монтажна връзка за механизми са: 

 Уточняване вида на желаното преместване. 
 Избиране на елементите.  
 Определяне посоката на преместване. 
 Дефиниране на съотношението.  

Уточняване вида на преместването 

Списъкът Gear Type на командната лента предлага да изберете желания вид преместване. 
Можете да изберете Rotation-Rotation, Rotation-Linear или Linear-Linear.  

     Избиране на елементите 

В зависимост от вида на механизма, който сте избрали, можете да изберете лица, ръбове 
или оси на цилиндри, за да дефинирате монтажната връзка. Например, за да дефинирате 
монтажна връзка Rotation-Rotation gear, можете да изберете цилиндрични лица, конички 
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лица, кръгли ръбове или оси на цилиндрични лица на два детайла, на които искате да 
контролирате преместването. 

    Определяне посоката на преместването 

Когато изберете елементите, по подразбиране посоката на преместване е приложена. 
Посоката по подразбиране се показва в графичния прозорец. Можете да използвате бутона 
Flip от командната лента, за да я обърнете.  

    Дефиниране на съотношението 

В полетата Value 1 и Value 2 на командната лента можете да дефинирате желаното 
съотношение на преместването. Например, когато сте дефинирали монтажна връзка 
Rotation-Rotation gear,  може да поискате Part 2 да се върти два пъти повече от колкото Part 
1.  

При дефинирането на монтажна връзка Rotation-Rotation gear, можете да използвате списъка 
Teeth/Turns, за да уточните дали искате съотношението да се базира на броя на зъбите  или 
броя на завъртанията. Това може да се използва успешно при работа с механизми, на които 
се знае броя на зъбите за всяко зъбно колело в набора от зъбни колела. Списъкът 
Teeth/Turns не е на разположение, когато сте избрали Rotation-Linear или  Linear-Linear gear 
монтажна връзка. 

Примери 

Rotation-Rotation  

Тази монтажна връзка се използва успешно, когато сте дефинирали преместване между две 
зъбни колела или две ролки.  Този пример илюстрира използването на цилиндрични лица от 
два детайла (A) и (B), за да дефинирате монтажна връзка. Забележете символите, 
индикиращи посоката на въртене (C) и (D). Можете да използвате бутона Flip на командната 
лента, за да промените посоката на завъртането. В този пример, опцията Teeth/Turns на 
командната лента е настроена на Teeth, а броя на зъбите за всяко от зъбните колела се 
използва за уточнаване на съотношението. 

 

Rotation-Linear  

Тази монтажна връзка се използва успешно при дефиниране на преместване между ролка и 
детайл, който се плъзга по жлеб или слот. Този пример илюстрира използването на 
цилиндрично лице на ролка (A) и линеен ръб на детайл (B), който се плъзга в слота. 
Забележете символите, индикиращи посоката на ротацията (C) и линейното преместване (D). 
В този пример трябва да укажете линейното разстояние (B), което изминава детайл (A), 
завъртайки се веднъж. Линейното разстояние е равно на дължината на окръжността на 
съответното цилиндрично лице на ролката. 



 
 

41 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

Linear-Linear  

Тази монтажна връзка се използва успешно при дефиниране на преместване на два детайла, 
които искате да се плъзгат по жлебове или слотове. Този пример илюстрира плъзгането на 
линеен ръб (A) и линеен ръб (B) в слотовете. В този пример линейното разстояние е пътя, 
който изминават детайлите (A) и (B). 

Можете също да използвате опцията linear-linear при определяне на движението между два  
хидравлични или пневматични задвижвания. Ако задвижвадията имат различни вътрешни 
диаметри, можете да дефинирате подходящото съотношение в полетата Value 1 и Value 2 на 
командната лента. 

 

Наблюдение на движението 

Можете да използвате други команди в Solid Edge, за да видите как реагира сборката на 
приложените от вас монтажни  връзки. За да се осъществи движение, съответните детайли трябва 
да имат свобода на движение или подтиснати връзки. Ако всички степени на свобода на детайлите 
са отнети, то не е възможно да се извърши движение. 

Дефиниране и симулация на мотори 

Можете да използвате командата Motor, за да изберете детайл в сборката, който да има 
характеристики на мотор (с линейно или ротационно движение), посока, скорост на движение  
т.н.  
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Използвайки предходният пример, можете да уточните Using the previous example, you can 
specify a rotational motor on the large gear part using the Motor command, and specify the 
rotational axis shown in the following illustration. С монтажната връзка gear, описана по-горе, 
можете да разгледате преместването , използвайки командата Simulate Motor. За повече 
информация, вижте Motor command и Simulate Motor command от Help.  

 

Преместване на детайли 

Можете да използвате командата Move Part, за да преместите детайл в сборката и да 
наблюдавате как реагират останалите детайли в сборката на преместването. Използвайки 
предходния пример, можете да изберете големия детайл, да уточните тип преместване 
ротация на командната лента Move Part и да посочите ос на ротацията, както е показано. За 
повече информация, вижте в Help. 

 Center-plane команда 

Прилага монтажна връзка center plane между две средни точки.  

 

Средна точка на детайл при позициониране може да бъде единична точка, лице или равнина (A) или 
когат е избрана опцията double (B), точката се определя от разстоянието между две равнини, лица 
или ключови точки. 
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Средната точка–цел се избира от центъра между лицата, равнините или ключови точки. 

 

Забележка: Монтажната връзка може да се приложи между два и четири компонента. Избраните 
лица или равнини не е нужно да са успоредни. 

 

 

Delete Relationship команда (Assembly среда) 

Изтрива маркираната монтажна връзка. Можете също да използвате клавиша DELETE от 
клавиатурата. 

Разполагане на  детайли в сборки 
 

 
Вие може да разполагате някои от следните типове солиди в Solid Edge сборки, като използвате 
Parts Library: 

 Детайл, конструиран в среда Solid Edge Part. 
 Детайл, конструиран в среда Solid Edge Sheet Metal. 
 Друга сборка, конструирана в среда Solid Edge Assembly. 
 Всеки файл, който е отворен в Solid Edge, различен от чертеж. 

 
За да разположите детайли, създадени в други CAD системи, трябва първо да ги преобразувате във 
Solid Edge файлове на детайли. 

Забележка: При добавяне на Insight управляван документ към сборка, Solid Edge използва файла 
SearchScope.txt за да ви предпази от създаване на врзъки към документи с дублирани ID. Файлът 
SearchScope.txt трябва да опише поне едно управлявано работно пространство, иначе вие няма да 
можете да разположите в сборки управлявани детайли. 
 
Споделени сборки 

В сборки вие можете да разполагате детайли като ги изберете от локална папка или от мрежово 
устройство. При използване на локална папка, други Solid Edge потребители, получаващи достъп до 
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вашата сборка по мрежата няма да бъдат виждат влизащите в сборката детайли и подсборки. Ако 
предполагате, че сборката ще бъде използвана не само от вас, необходимо е да укажете пътя към 
мрежовото устройство, даже ако те се намират на вашия компютър. 

За това използвайте стрелката от дясната страна на опцията Look In на етикета Parts Library за да 
търсите и избирате папката на мрежовото устройство, в което се запазва детайла или подсборката. 

Такъв подход позволява да се създават сборки като се използват детайли, намиращи се на различни 
компютри в мрежата. Например, ваша компания може да използва  няколко сървъра за съхранение 
на файлове на детайли. 
 
Разполагане на първия детайл в сборката 

За да започне процес на разполагане на детайл, изберете нужния детайл в етикета Parts Library и 
после го влачете в прозореца на сборката. Вие може да щракнете два пъти върху детайла на 
етикета Parts Library. 
 
Разполагането на първия детайл в сборката е важно. То осигурява основа за монтирането на 
следващите детайли. Поради това, първият детайл трябва да бъде основен детайл за сборката. Той 
се разполага заземен и трябва да изберете детайл с известно разположение като рамка или основна 
плоча. 

 

Въпреки, че Solid Edge прави лесно редактирането на детайлите в процеса на проектиране, по 
възможност първия детайл трябва да бъде максимално завършен. По същата причина, първия 
детайл, който разположите, трябва да не бъде изтриван и да остане заземен. 

За да препозиционирате първия детайл, първо изтрийте връзка ground. После, между него и 
базовите монтажни равнини или последващи детайли, които разполагате в сборката, приложете 
монтажни връзки. 
 
Разполагане на други  детайли в сборката 

Вие можете да използвате етикета Assembly в прозореца Options, за да укажете дали поспедващите 
детайли временно са разположени в монтажния прозорец (A), или показани в отделен прозорец 
Place Part (B). 
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Когато включите опцията Do Not Create a New Window During Place Part, детайла временно е 
разположен в монтажния прозорец на мястото, където вие сте влачили и пуснали детайла. За да 
облекчите процеса на позициониране на, пуснете детайла там, където е лесно да се изберат 
нужните позициониращи елементи. Ако процеса на разполагане на детайла се стартира с двойно 
шракване на мишката върху детайла на етикета Parts Library, областта на показване в монтажния 
прозорец се регулира за да може да видите новия детайл. 

Когато изключите опцията Do Not Create a New Window During Place Part, детайла е показан в 
отделен прозорец Place Part. Ако активния прозорец е бил максимално увеличен, прозореца за 
разполагане на детайла ще скрива прозореца на сборката. В тази връзка, не се препоръчва на 
начинаещи потребители максимално да увеличават работния прозорец. Нека прозорците се 
припокриват, което значително улеснява разполагането на детайли в сборката и прилагането на 
монтажни връзки. 
 
Позициониране на детайли 
 
За да разположите в сборка нов детайл, вие трябва да зададете връзки относно детайла, вече 
съществуващ в сборката. Опцията Relationships Types в командното меню Assemble предлага широк 
набор от монтажни връзки за позициониране на  детайли относно един към друг.  
 
В допълнение към традиционните монтажни връзки, опцията FlashFit съкращава стъпките, 
задължителни за позициониране на детайл, използвайки врзъките mate, planar align, или axial align. 
Тази опция е препоръчителна в повечето случаи. Например, можете да използвате FlashFit  за да 
съчетатете лице на разполагания детайл (А) с лице на планирания детайл (B). 

След като зададете първото отношение, новият детайл се разполага в сборката. 

 
 
Като приложите останалите монтажни зависимости, софтуера позиционира и преориентира детайла 
в сборката.  
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Допълнителни детайли, като правило, се позиционират относно един или няколко детайла, вече 
намиращи се в сборката. Вие можете да позиционирате детайл относно монтажна скица. 

За допълнителна информация за позициониране на  детайли с използване на монтажни връзки, 
вижте в раздел Help Assembly Relationships. 

Забележка: Solid Edge поддържа връзки с които позиционира детайла в сборка. Ако вие изключите 
командата Maintain Relationships в контекстното меню на Parts Library, връзките ще бъдат използвани 
само за позициониране на детайли, а детайла ще бъде зафиксиран. Заземените детайли не 
променят своето положение при изменение на монтажната конструкция. 
 
Разполагане на детайли, позиционирани ненапълно 

Добре е напълно да се позиционират детайлите след поставянето им в сборката. Напълно 
позиционирания детайл, ще се актуализира по-прецизно при извършване на промени. Понякога 
може да разполагате детайл, който не е напълно позициониран. Например, ако трябва да добавите 
още един детайл, спрямо който да се позиционират напълно и двата детайла. 

За да се откажете от последващо разполагане на детайл, натиснете клавиша ESC. Ако няма 
приложени връзки, детайла е разположен в сборката в същата относителна позиции, която заема в 
документа на детайл. С други думи, след разполагането на детайла в сборката, базовите равнини в 
документа на детайла (A) съвпадат с базовите равнини в сборката (B). 

Когато включите опцията Do Not Create a New Window During Place Part, детайла е разположен в 
сборката на същото място, където сте го влачили и пуснали. 

 
Ако работите с изчистена опция Do Not Create a New Window During Place Part, детайла е 
разположен в монтажа като базовите помощни равнини в документ на детайл (A) са съвпадащи с 
базовите справочни равнини в монтажа (B). 
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Последващо определяне на положението на детайл може да се прекъсне с друга команда, 
например, Select tool. 
 
Многократно разполагане на един детайл 

Ако искате да разполагате един и същи детайл повече от един път, не е необходимо да използвате 
Parts Library всички ки път. След като разположите детайла за пръв път, изберете го и използвате 
командите от клипборда да го разполагате многократно. 

Когато изберете командата Paste, детайла се показва в отделен прозорец, така както, ако го 
изберете от Parts Library. След това може да прилагате съотношения между новия детайл и 
останалите детайли. 

Вие можете да използвате PathFinder, за да разположите съществуващ детайл в сборка отново. 
Изберете детайла в PathFinder и го влачете и пуснете в монтажния прозорец. 

Ако детайла трябва да бъде разположен няколко пъти, използвайки една и съща схема, може да 
използвате Capture Fit командата, за да запишете съотношенията и стените на детайла, използвани 
за позициониране на детайла първия път. Това намалява броя на стъпките, изисквани за ново 
поставяне на детайла. Когато разполагате отново детайла, не се изисква да показвате какви стени и 
какви съотношения ще избирате на разположения детайл, а трябва само да указвате стените от 
детайлите, по който го подравнявате за всяко съотношение. 
 
Позициониране на набор детайли 

Вие можете да използвате командата Assemble за да позиционирате набор от  детайли относно един 
друг без пълното позициониране на всички ки детайл в последователен порядък. Такъв тип работен 
процес може да се опрости за да се позиционира набор от взаимосвързани детайли, например, за 
построяване на механизъм. 

 
Първо, влачете и пуснете набора детайли в сборката. После изберете командата Assemble и 
задайте отношения между единия детайл и другите детайли. За да позиционирате различен детайл, 
щракнете с десния бутон на мишката. 
 
Търсене на детайли 

Ако името и разположението на детайл или подсборка са неизвестни, можете да дефинирате 
критерий на търсене с бутона Search на етикета Parts Library. После щракнете два пъти с мишката на 
името на детайла или подсборката от списъка с резултати от търсенето за да започне процес на 
разполагане на детайл. 
 
Параметри при разполагане на детайл 

Когато разполагате  детайл или подсборка, в сборката се установяват следните параметри: 
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• Името на детайл или подсборка. 

• Дали детайла е избран или не е достъпен за избиране. 

• Броя детайли 

• Позицията спрямо x,y, с и z за заземени детайли. 

• Дали детайла ще се показва в сборки от по-високо ниво. 

• Дали детайла ще се показва на чертежите 

• Дали детайла ще се показва като детайл за справки на чертеж или в спецификация. 

• Дали детайла ще влиза в спецификации 

• Дали детайла ще участвува в изчисляване на физически свойства на сборката 

• Дали детайла ще участвува в пресмятане за анализ на проникване 
 
После може да промените тези свойства, използвайки бутона Occurrence Properties от лентата Place 
Part или командата Occurrence Properties когато избирате монтажни компоненти. 
 
Разполагане на опростени детайли 

Командата Use Simplified Parts из контекстното меню на етикета Parts Library позволява да 
използвате опростеното или работно представяне на детайли при разполагането му в сборката. С 
настройката Use Simplified Parts (има маркировка близо до командата) лица, които са били изтрити 
при опростяване на детайла, няма да бъдат достъпни с цел позициониране. За да направите тези 
лица достъпни, изключете командата Use Simplified Parts. 
 
Разполагане на подсборки  

Сборки могат да се разполагат като подсборки по същия начин, по който се разполагат детайли. 
Когато разполагате сборка, в прозореца Place Part, първо трябва да изберете разполагания детайл в 
сборката, която искате да използвате за позициониране, после лицето на този детайл. 

Ако разполагате голяма сборка, може да запишете в сборката дисплейна конфигурация с част от 
детайлите, след което да я използвате, за да направите монтирането по-лесно. Например, може да 
скриете всички детайли, които няма да участват при позиционирането. Преди да разположите 
подсборката, проверете дали командата Use Configuration е зададена. След това при разполагането 
на сборката, може да изберете името на конфигурацията от списъка Configuration на диалога Use 
Configuration. Такива подсборки се разполагат по-бързо, ако детайлите са скрити. 

При разполагане на подсборки в режим FlashFit или Reduced Steps, стъпката за разполагане на 
детайл може да бъде пропусната. Разполагането на детайла може да стане с избор на лице на 
разполагания детайл. 

Към момента на избор на лице, разполагания детайл трябва да бъде активен. Ако той не е още 
активен, можете да използвате бутона Activate Part в командното меню Place Part за активиране. 

Забележка: При разполагане на  детайли в подсборка, може да зададете опция, която контролира 
дали детайла е показан в по-високо ниво сборки. Ако в диалоговия прозорец Properties е изключена 
опцията When Assembly Is Attached As Subassembly за детайл, той няма да бъде показан в 
PathFinder или графичния прозорец в сборки от по-високо ниво. 

Намиране на  детайли 

Детайлите и подсборките могат да бъдат на различни компютри в мрежата. За да намерите 
местоположението на детайл от сборката в мрежата, използвайте командата Assembly Statistics на 
етикета Inspect, за да покажете името и мястото на документа. В показания прозорец Assembly 
Statistics изберете документ в списъка, щракнете с десния бутон на мишката и задайте опцията Show 
Document Name and Location. 
 
Неграфични елементи 

Понякога се налага да сложите в сборката, детайл, който няма геометрия, за да излиза в списъка на 
документите или спецификацията. Например, при бои, смазки и подобни, които не се нуждаят от 
геометричен модел, могат да съществуват в сборката и да излизат в спецификацията и документите 
за сборката. Solid Edge позволява да създавате такива елементи от сборката, да им задавате 
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необходимите данни, добавяйки свойства към празен документ. Такива детайли може да добавяте в 
сборката, използвайки SHIFT при вмъкване на детайла в сборката. 

Асемблиране на различни детайли в сборката 

1. В PathFinder, щракнете раздела Parts Library. 
2. Изберете детайла, който искате да разположите в сборката и го плъзнете и пуснете в 

графичния прозорец на сборката. 
3. Повторете стъпка 2 за всички детайли, които искате да използвате. 

4. Изберете раздела Home → група Assemble →команда Assemble .  
5. На командната лента Place Part щракнете монтажната връзка, която искате да приложите.  
6. Приложете монтажни връзки между разполагания детайл и останалите детайли.  
7. За да позиционирате различен детайл, щракнете с десен бутон на мишката.  
8. Повторете стъпки 6 и 7, докато позиционирате напълно детайлите. 

Базови равнини в сборки 
 
Базови равнини съществуват в модулите Part, Sheet Metal и Assembly. Вие може да ги използвате 
навсякъде за позициониране на детайлите в сборката. За по -добро изобразяване, те се показват 
само когато разполагате детайли и подмонтажи или ги редактирате. 

Когато създавате детайл в контекста на сборката, може да ги използвате в документ на главна 
сборка за дефиниране на профили, скици и размери на конструктивни елементи на детайли или 
подсборки. 
 
Използване на базови равнини на детайли за позициониране на детайли 
 
Понякога, детайла който разполагате няма подходящи стени, на базата на които може да зададете 
съответствия в сборката. Например, един О-пръстен  (A) няма нито една цилиндрична, нито плоска 
стена за да го позиционирате към канала му.  

 
За да го поставите коректно, може да използвате помощни равнини, разположени по средата на О-
пръстена и на канала му. 

 

В някои случаи, може да използвате стандартите главни базови равнини за позициониране. В други 
случаи е необходимо да създадете допълнителни глобални базови равнини в необходимите места. 

Например, при създаването на О-пръстена вие го строите симетрично спрямо базовите равнини. 
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В допълнение, към оста може да добавите равнина, успоредна на базовата (A) и минаваща през 
средата на канала. 

Трябва да зададете подравняване на помощните равнини (A), (B), (C), за да позиционирате О-
пръстена в сборката. 

 
 

Показване на базови равнини при разполагане на детайли 

Когато поставяте детайли в сборка, може да показвате или скривате помощните  равнини с помощта 
на Construction Display на етикета View. Когато изберете бутона Constructions Display, опциите са 
достъпни за контрол на показването на базови равнини на детайла, скици, конструктивни 
повърхнини и други. 
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С показаните помощни равнини на детайла, може да изберете една от тях за да го позиционирате. 

Ако разполагате подсборка, можете да покажете базовите равнини на един от детайлите като 
щракнете на детайла и после бутона Construction Display. 

Забележка: След завършване на процеса на позициониране, базовите равнини на детайла се 
скриват автоматично. 
 
Показване на базови равнини при препозициониране на детайли 

При изменение положението на детайл в сборката може да използвате също базови равнини. 
Изберете детайла, който искате да препозиционирате, после щракнете бутона Edit Definition на 
командната лента Select. В полето Relationship List на лентата Assemble изберете монтажната 
връзка за изменение. При редактиране на монтажни връзки, бутона Construction Display е достъпен 
при избор на детайл. 

Забележка: Вие можете да използвате също командата Show/Hide Component→Reference Planes на 
контекстното меню, за да контролирате ръчно показването на базови равнини за детайл. 
 
Управление на ъгловата ориентация на детайл с използване на базови равнини 

Вие може да използвате помощните равнини да контролирате въртенето на детайл около ос. 

 
Например, може да използвате помощна равнина, зададена по ъгъл, за да позиционирате детайла в 
сборката.  

 
В случая е зададено плаващо съвпадение (mate) съотношение между равнината под ъгъл (А) и 
равнинната стена на скобата(В). 

 
Ако измените ъгъла на базовата равнина равнини в среда Part, детайлът ще се завърти в сборката. 
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Важно е да зададете равнината под ъгъл правилно по отношение на другите операции в детайла. 
Отбележете, че помощната ъглова равнина (A) минава през центъра на отвора (B). След това 
отвора е използван за да се приложи осово съответствие в сборката.  

 
Това осигурява коректното въртене на детайла при промяна на ъгъла. 
 
Използване на базови монтажни равнини за позициониране на детайли 

Базовите равнини на сборката могат да се използват и за позициониране на детайли. Първият 
детайл (A), който разполагате е заземен със същата ориентация, както в  Part модула. 

 

После може да използвате командната лента Assemble за да препозиционирате детайла в сборката 
като използвате базовите равнини (B) в монтажа. 
 
Използване на базови монтажни равнини в други документи 

Помощните равнини на сборката могат да се използват при дефиниране на профили и изтегляния на 
конструктивни елементи, когато моделирате детайл в контекста на сборка. 
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Например, може да зададете паралелна равнина (А) на разстояние от помощна равнина на 
сборката. 
 
Може да използвате тази помощна равнина, например, за граница на изтеглянето при операция 
изтегляне. За да изберете помощна равнина от сборката в Part документ натиснете и задръжте 
клавиша SHIFT, след това изберете помощната равнина. По-късно, когато се върнете към сборката, 
може да промените стойността на разстоянието на помощната равнина, след което ще се промени и 
изтеглянето в детайла. 

 

При използване на базова равнина извън текущия документ по този начин, се създава асоциативна 
inter-part връзка. Допълнителна информация вижте в раздел Inter-Part Associativity. 

По-късно, връщайки се в сборката, може да измените значението на плаващата стойност на 
монтажната базова равнина за да промените размера на конструктивния елемент. За да 
редактирате стойността на разстоянието на помощната равнина, изберете равнината в горната част 
на  PathFinder, след което изберете стойността в долната част. След това наберете новата стойност. 
Вие може да използвате също таблицата с променливи за да редактирате стойността. 
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Показване на спомагателни елементи в прозореца Place Part  

Можете да показвате и скривате спомагателни елементи (помощни равнини, конструкционни криви, 
координатни системи и т.н.) в прозореца Place Part, когато детайла е избран за разполагане или 
редактиране.  

Стъпка 1. Когато детайла е избран за разполагане или редактиране, на командната лента щракнете 
бутона Construction Display. 

 

Стъпка 2. Изберете опция Show или Hide за спомагателния елемент. 

 
Позициониране на детайл в сборка, чрез съвпадане на координатните 
системи 

1. На командната лента Assemble щракнете бутона Match Coordinate Systems от списъка 
Relationship Types. 

 

2. Направете следното: 
o Ако заменяте изтрита връзка от съществуващ детайл, изберете детайла отново. 
o Ако разполагате нов детайл в сборката, изберете координатната, която искате да 

съппадне с тази на детайл в сборката. 
3. Изберете детайл в сборката. 
4. От детайла в сборката изберете координатна система, с която искате да подравните тази на 

първия детайл. 
5. Натиснете Enter. 

 
Match Coordinate Systems команда 
 
Позиционира детайл в сборката чрез съвпадане на осите x, y, и z на координатна система на детайл, 
който разполагате с осите x, y, и z  на  координатна система на детайл, който е вече в сборката. 
 
Вие можете да използвате опциите Coordinate System Plane и Offset на командната лента за да 
дефинирате стойност на отместване на координатните оси. 
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Забележка: Приложени са три зависимости planar align за да подравнят детайлите с осите на 
техните координатни системи. 

 
 
Разполагане на детайл в сборка 

1. Покажете раздела  Parts Library (Teamcenter Parts Library при работа в SEEC).  

Съвет: Ако искате да разположите отворен файл в сборката, настройте опцията Look In 
location to Open Documents. 

2. Изберете детайла, който искате да разположите и го плъзнете и пуснете в графичния 
прозорец на сборката. 

Забележка: Трябва да запаметите документа на сборката, преди да разположите първия 
детайл в нея. 

3. Позиционирайте детайла, използвайки наличните опции за монтажни връзки на командната 
лента Assemble. Можете да дефинирате монтажни връзки: mate, align, connect, angle и 
tangent, за да позиционирате детайла. 

4. Повторете стъпка 3, докато позиционирате напълно детайла. 

 
Assemble команда 
 
Позиционира детайлите в сборка. Можете да използвате тази команда, за да позиционирате един 
или множество свързани детайли като един, без да имат да има някаква последователност в 
свързването.  

Този тип работен поток улеснява позиционирането на набор от взаимносвързани детайли, от 
механизъм например. 

След плъзгането и пускането на набора от детайли в сборката, можете да използвате команда 
Assemble, за да приложите монтажни връзки между един детайл и един или повече детайли-цели. За 
да позиционирате различен детайл. Щракнете с десния бутон на мишката.  

 

За да позиционирате серия детайли с командата Assemble, най-напред плъзнете и пуснете в 
сборката детайлите, като използвате раздела Parts Library. 

Ако сборката е нова, първият детайл автоматично става с монтажна връзка ground. Когато плъзнете 
и пуснете втория детайл в сборката, командната лента Assemble се показва, но можете да 
продължите да влачите и пускате детайли в сборката, без да ги позиционирате. 

След като разположите набора от детайли в сборката, можете да използвате командата Assemble, 
за да ги позиционирате. 
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Когато щракнете командата Assemble, командната лента се показва. Можете да използвате опцията  
FlashFit, за да приложите монтажните връзки mate, planar align или axial align  или да изберете от от 
набора ordered монтажни връзки.  

След като приложите монтажна връзка между два детайла, първият избран детайл (A) остава 
селектиран, така че да можете да му приложите допълнителни монтажни връзки. 

 

За да позиционирате различен детайл, щракнете с десния бутон. Можете да изберете различен 
детайл (A) и да приложите желаната монтажна връзка. 

 

Командната лента Assemble се интегрира напълно с опцията за позициониране FlashFit. Когато 
щракнете командата Assemble, FlashFit е избрана по подразбиране. За повече информация., вижте  
Assembly Relationships. 

 
Улавяне на монтажните връзки за детайл 

1. В графичния прозорец на сборката изберете детайл, за който искате да уловите монтажните 
връзки. 

2. Изберете раздела Home →група Relate →команда Capture Fit .  
3. В диалоговия прозорец Capture Fit използвайте бутоните Add и Remove, за да уточните кои 

монтажни връзки искате да уловите и натиснете OK. 

 Capture Fit команда  

Улавя монтажните връзки и лицата, използвани за позициониране на детайла (подсборката), който е 
вече разположен в сборката. Можете да разполагате същият детайл или подсборка отново по-късно, 
използвайки по-малко стъпки. Можете да използвате диалоговия прозорец Capture Fit, за да 
уточните кои монтажни връзки искате да уловите.  
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Ако сте използвали опцията Insert, за да позиционирате детайл, командата Capture Fit ще улови 
монтажните връзки mate и axial align, независимо от това, че е използвана опцията Insert при 
разполагането. 

Можете да уловите монтажните връзки, чрез настройка на опцията Automatically Capture Fit When 
Placing Parts на диалоговия прозорец Options на командната лента Place Part. 

Забележка: Командата Capture Fit не може да улавя монтажни връзки между ъгли. 

Изменение на монтажни компоненти 
 

Едно от преимуществата на построяване на сборки в Solid Edge е въможността за промяна на 
конструкцията на Solid Edge детайли или подсборка направо в контекста на сборката. Например,  
можете да конструирате, редактирате или изтривате в Solid Edge детайл или подсборка, докато 
разглеждате други компоненти на сборката. Вие можете също да изберете и копирате геометрия в 
други документи за да опростите създаването и изменението на текущия детайл, с който работите. 

Работейки с традиционни детайли и сборки, вие можете да редактирате компонент или да отворите 
компонент. Двата метода са обяснени долу подробно. За да промените детайл или подсборка в 
сборката, първо изберете компонента в PathFinder или графичния прозорец, после щракнете с 
десния бутона на мишката и изберете командата Edit или Open в контекстното меню. Активизира се 
нужната работна среда, в която можете да промените компонента. 

Забележка: Когато работите със синхрони детайли и сборки, вие можете също да изпълните някои  
модификации на компонент на детайл, работейки в сборка. Допълнителна информация вижте в 
раздел Editing synchronous parts from the assembly. 
 
Редактиране на компоненти  

Команда Edit позволява да видите други компоненти в сборката докато редактирате избрания 
компонент. Редактирането на компоненти на сборки в контекста на сборката се нарича активизация 
на място. 

Показването на осталите  детайли и подсборки се изменя за да покаже, че работите в контекста на 
сборката. В среда Assembly вие не можете да редактирате няколко  детайла едновременно. 
 
За да се върнете в сборката и съхраните измененията в паметта, използвайте командата Close and 
Return на етикета Home. За връщане в среда на сборка без запазване на измененията, използвайте  
командата Revert на меню Application, под командата Close. 
 
За да запазите направените изменения на диска, изберете командата Save All в меню Application.  
 
Отваряне на компоненти  

Вие можете да използвате командата Open за всички ки компонент в сборката. Командата Open не 
ви позволява да видите други компоненти в сборката по време на редактиране на избрания 
компонент. 

Използването на командата Open е аналогично на достъп на детайл през Windows Explorer. 

Вие можете да използвате командата Save за да запазите промените преди затваряне на документа. 
 
Вложени сборки 

Вие можете да използвате команда Edit за да отворите документ на детайл от сборка, която не е 
родителска. 

Както е показано в примера долу, при работа в сборка А1 можете да отворите всички ки детайл или 
вложена сборка под А1. При затваряне на детайл или вложената сборка, вие се връщате в сборка 
А1. 
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Обновяване на сборка след изменение на детайл 

Когато измените детайл в сборка, обновяването на сборката се извършва автоматично, ако е 
включена командата Automatic Update на етикета Tools. Ако тази команда е изключена, за да видите 
измененията, изберете един от вариантите: 

 Задайте команда Automatic Update 
 Използвайте  команда Update 
 Използвайте  команда Update All Links 

Скриване на останалите детайли в сборката 

Можете да използвате тази процедура само ако имате детайл (подсборка), активиран в контекста на 
сборката. 

 Изберете раздела View → група Show→команда Hide Previous Level. Всички останали 
детайли и подсборки се скриват. 

Създаване  на детайли в контекста на сборка 
 

Можете да създадете нов детайл в контекста на сборка, като използвате командата Create Part In-
Place. Ако работите в новосъздаден документ на сборка, трябва най-напред да го запаметите. 

1. Изберете команда Create Part In-Place .  
2. В диалоговия прозорец Create New Part In-Place направете следното:  

a. Изберете шаблона, който искате да използвате за документа. 
b. Уточнете име и местоположение за новия документ. 

Забележка: В Solid Edge Embedded Client, характеристиките на файла се дефинират 
в Teamcenter в диалоговия прозорец New Document. 

c. Изберете опцията By Graphic Input. 

Съвет: Можете също да създадете нови детайли или подсборки, относно 
координатното начало на сборката. За да направите това, изберете една от опциите 
Coincident With Assembly Origin или Offset From Assembly Origin, вместо опцията By 
Graphic Input.  

d. (По избор) Изберете Ground Parts And Assemblies.  
e. За да създадете детайл и започнете редактирането му, щракнете бутона Create Part 

And Edit. 

Съвет: Само за създаване на part документ, щракнете бутона Create Part.  

3. От селектирания детайл щракнете равнинно лице или съществуваща помощна равнина, за 
да я използвате за базова равнина XY за новия детайл. 

Пример:  
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4. Щракнете точка от лице, ръб, регион на скица или друга равнина, за да дефинирате 
началната точка на XY равнината. 

Можете да щракнете крайна точка, средна точка, връх или начална точка за дъга, окръжност 
или кръгъл ръб. 

Пример:  

 

5. Можете да използвате командите за създаване на скици и построения, за да конструирате 
детайла. За да започнете, направете следното: 

a. Изберете първата команда, която искате да използвате, като команда Line например.  
b. Маркирайте и заключете равнината на скицата, като натиснете клавиша F3 или 

щракнете символа за заключване. 

Пример: 
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За да научите повече за заключването на скицата, вижте Lock or unlock a sketch plane.  

Трите оси на координатната система се показват върху избраната равнина за конструиране, 
в готовност да започнете скицирането. 

 

6. Запаметете направените промени в новия документ. 
7. Щракнете Close And Return, за да се върнете в документа на сборката. 

Затваряне на детайла без запаметяване на промените 

 На меню Application, посочете Close и изберете Revert. 

Забележка: Направените в документа промени не се запаметяват. Вие се връщате в 
документа на сборката. 

 Create Part In-Place команда 

Командата Create Part In-Place може да се използва за създаване на нов детайл или подсборка в 
контекста на сборката или просто се генерира серия от моделни документи, които да са готови за 
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работа. Можете да използвате опциите на диалоговия прозорец Create New Part In-Place, за да 
дефинирате име на документа, шаблона, място за запаметяване, метод за разполагане  и дали да 
бъде с монтажна връзка ground. 
 

Ефективна работа с големи сборки 

Има много начини да увеличите ефективността на работа при големи сборки. В допълнение на 
командите в Solid Edge Assembly модула има и няколко действия извън модула, позволяващи да се 
увеличи скоростта на работа с големи сборки. 
 
Как наличната памет се отразява на производителността 
Количеството оперативна памет, налична на вашия компютър се отразява съществено на  скоростта 
на работа на всички приложения, работещи под Windows, не само на Solid Edge. Когато 
оперативната памет е напълно разпределена, някои операции се разтоварват към виртуалната 
памет. Тя е дисково пространство на твърдия диск. Виртуалната памет е много по-бавна от 
оперативната. Поради това, ако имаме прехвърляне на операции от оперативната към виртуалната, 
скоростта е много по–бавна. Може да контролирате наличната оперативна памет по няколко начина:  
 

 Да намалите търсенето в оперативната памет 

 Да инсталирате допълнителна памет на вашия компютър 

 
Забележка: Вижте файла readme.htm в Solid Edge папката за необходимата информация за 
нормална работа на програмата. 
 
Намаляване потребностите във физическа памет 

Най-простият начин е да затворите приложенията, които не използвате.  Това ще вдигне скоростта 
на всички приложения, не само на  Solid Edge. 

Забележка: Може да използвате Task Manager, за да видите използването на физическата и 
виртуалната памет във вашия компютър. 
 
Увеличаване на скоростта на показване 

Скоростта на работа със Solid Edge е висока, ако имате графична карта, поддържаща OpenGL 
ускорител. Изображението със светлосенки в Solid Edge се управлява от OpenGL при динамично 
въртене на изгледа. Обемът на физическата памет на графичната карта на компютъра също силно 
влияе на скоростта на показване на екрана. 

Режимът на обработка на невидими линии в Solid Edge поддържа мултипроцесорна компютърна 
конфигурация и ако вашия компютър е такъв, показването на обекти с невидими линии значително 
се ускорява. 

Опцията Process Hidden Edge During View Manipulations в етикета View в диалоговия прозорец 
Options снижава производителността при манипулации на динамичен изглед както когато динамично 
въртите изглед. Обработката на ръбовете при операции на динамичен изглед може отрицателно да 
въздейства на производителността при работа със сложни детайли или големи сборки. Ако тази 
опция е включена, състоянието на показване на ръбове (видими, скрити, силует) непрекъснато се  
пресмята по време на операцията. Ак опцията е изключена, състоянието на показване на ръбове по 
време на операцията няма да се обновява. Ръбовете ще бъдат обработени след завършване на 
операциите. Това може значително да повиши производителността. 

Вие може да увеличите дисплейната скорост в  Solid Edge Assembly като контролирате кои детайли в 
сборката да се зареждат в оперативната памет. Скриването и разтоварването на детайлите от 
оперативната памет увеличава скоростта на работа. 
 
Използване на дисплейни конфигурации за скриване, разтоварване и деактивация на 
монтажни компоненти 

Когато построявате или модифицирате големи сборки, вие често работите само с част от сборката. 
Вие можете да използвате  средствата за управление на конфигурации на сборки в Solid Edge за 
улесняване на работата и повишаване на производителността при големи сборки. 
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Например, можете да използвате командата Display Configurations за съхранение на текущото 
състояние на монтажни компоненти със зададено име. След дефиниране на дисплейната 
конфигурация, използвайте  списъка Assembly Configuration в командното меню Select tool за 
прилагане на нужната конфигурация на показване. Това позволява бързо да покажете, скриете, 
деактивирате и разтоварите детайли и подсборки. 

Всяко от тези състояния на показване натрупва свои изисквания към физическата или графическа 
памет. Команди за управление на конфигурации са разположени на различни места в Solid Edge 
интерфейса. Например, в контекстното меню на PathFinder и на етикета Home в група Configurations. 

Вие можете да определите текущия статус на детайли и подсборки с помощта на PathFinder. На 
всяко състояние съответстват уникални символи отляво на името на детайли. За описанието им, 
вижте раздела PathFinder in assemblies Help. 

Забележка: Ако неактивния детайл или подсборка съдържа конструктивни повърхнини, те 
автоматично се скриват. За да ги покажете отново, активирайте детайла или подсборката. 
 

Скриване на компоненти  

Вие можете да скриете детайли и подсборки за да облекчите визуализирането в работната 
област на сборката. Това прави работата по-ефективна, тъй като намирате и избирате по-лесно 
останалите детайли. Скриването на компоненти води също до съкращаване на потребността на 
физическата памет, което повишава производителността. 

Разтоварване на компоненти  

С помощта на командата Unload Hidden Parts на меню Tools можете да разтоварите детайли и 
подсборки от физическата памет. Разтоварването на скрити  детайли от паметта я освобождава 
за други операции и се увеличива скоростта на работа със Solid Edge Assembly. 

Това позволява също да работите със сборки, имащи голям брой компоненти включително 
уникални. В някои случаи, разтоварването на скрити детайли от паметта позволява да отваряте 
и работите със сборки, които превишават лимита на компютърната памет. 

Ако скриете и после разтоварите всички  детайли в подсборка, структурата на компонентите в  
подсборката в PathFinder се сгъва. Използвайте символ "плюс" (+) в PathFinder и командите 
Expand и Expand All за повторно показване на структурата на сборката в PathFinder. 

Деактивизация на компоненти  

Производителността на работа може да се повиши без скриване на детайли и подсборки, а като 
ги деактивирате. Когато деактивирате с командата Inactivate, неактивните компоненти остават 
показани, но се използва по-малко физическа памет. 

Деактивацията разтоварва цялата историяна построението и математическата дефиниция на 
детайлите, оставяйки в паметта само графичното представяне на детайла. 

Неактивен детайл автоматично става активен, когато позиционирате друг детайл спрямо него 
или го отваряте за редактиране с командите Edit или Open. 

Вие можете също да деактивирате компоненти автоматично, включвайки опцията Inactivate 
Hidden and Unused Components Every XXX Minutes на етикета Assembly на диалога Options. 

Разгъване на монтажни структури 

Команда Expand разкрива само следващо ниво в избрана подсборка. Ако подсборка съдържа 
също вложени подсборки, структурата на вложените подсборки не се разкрива. 

Команда Expand All разкрива пълната структура на избрана подсборка, включително вложени 
подсборки. 

Вие можете да използвате символи "плюс" (+) и "минус" (-) в PathFinder за разкритие или 
сгъване на  компоненти на подсборки в PathFinder. 

 
Използване на опростени сборки  

Работейки с големи сборки, можете да създавате и използвате опростени представяния на сборки  с 
команди от групата Simplify на етикета Tools в среда Assembly. 

Опростено представяне на сборка съдържа само външните лица на детайл, което може съществено 
да намали изискванията към паметта при работа с големи вградени сборки. Затова вие можете да  
използвате това опростено представяне на сборка в по-високо монтажно ниво уровня, в чертеж и т.н.  
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При работа с големи вградени сборки, съдържащи опростени подсборки, вие трябва да работите с 
тях, къето е възможно. Това значително намалява изискванията към паметта. 
Подробна информация вижте в раздел Help Simplifying assemblies.  
 
Използване на зони 

Командата Zone на етикета Select Tools в PathFinder, използвате за да дефинирате наименован 
правоъгълен обем пространство. След това може да показвате, скривате и избирате монтажни 
компоненти, които се съдържат в зоната. Например, можете да изберете зона на етикета Select 
Tools, а после използвате  команда Hide от контекстното меню, за да скриете монтажни компоненти в 
зоната. 

 

Когато добавяте нови компоненти към сборката, те автоматично се добавят към зоната(ите), в които 
те са попаднали. 
 
Подробна информация вижте в раздел Help Using zones in assemblies.  
 
Повишаване на производителността при отваряне на сборки  

За повишаване на производителността при отваряне на конкретна сборка, можете да използвате 
опциите на диалоговия прозорец Open File. Вие можете да използвате също опцията Save As Default 
на диалога Open File за да определит опциите на отваряне на сборки от Windows Explorer. 

 Вие можете да отваряте сборката само за четене, после да редактирате само частта на 
документа, за който отговаряте. 

 Вие може да зададете опцията Hide All Components за да отворите всички компоненти на 
монтажа скрити. После вие можете да включите показване само на нужните ви компоненти. 
Най-бързият начин на отваряне на сборка е когато всички детайли са скрити. 

 Когато отваряте сборка, можете да изберете дисплейна конфигурация от списъка 
Configuration. Това може да повиши производителността, ако конфигурацията задава 
показване само на някои подмножества на монтажни компоненти. 

 Вие можете да изберете зона от списъка Zones при отваряне на сборка, с което да повишите 
производителността, ако зоната съдържа само някои подмножество компоненти. 

 С опцията Apply Activation Override можете да зададете статуса на монтажни компоненти. 
Използвайте командата Activate за да актирате само нужните детайли. 

 Вие можете също да отваряте сборка със всички активни детайли или изключвайки опцията 
Apply Activation Override да отворите сборката в състоянието, в което е била използвана 
когато е била последно запазена. 

 
При отваряне на сборка с всички скрити детайли, във физическата памет ще бъде зареден само 
документ на сборката. 

При работа със сборки от хиляди  детайли и десетки подсборки, това може съществено да ускори 
времето за отваряне на цялата сборка. Тъй като тези водове големи сборки обикновено се 
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използват съвместно от много потребители, всеки работещ върху определени пдосборки в горно 
ниво на сборката, скриването на всички  детайли при отваряне ви позволява ефективно да работите 
с много големи сборки. 

Когато отваряте сборка с всички скрити компоненти, подсборката в PathFinder е показана като 
сгъната. Можете да отваряте документи от следващо ниво със символа "+", или да разгънете 
подсборката с командите Expand и Expand All от контекстното меню. 

Опции в диалоговия прозорец Open File също ви позволяват да определите дали са използвани 
опростени представяния на сборки когато отваряте сборка. При наличие на опростено представяне 
на сборка, използването на тези опции съществено ускорява отварянето на файла.  

Подсветване на детайли 

Скоростта на работа при големи сборки може да се увеличи с опцията Fast Locate Using Box Display 
от Assembly менюто на диалога Options. При тази опция, детайлът се огражда в паралелепипед, 
вместо да се осветяват всички негови елементи. 

Опцията Fast Locate When Over PathFinder на етикета Assembly на диалоговия прозорец Options 
също позволява съществено да се повиши производителността. Когато тази опция е включена, 
името на компонента е показано в полето на съобщения, ако преминете с курсора над имената на 
компонента в PathFinder, но в графичния прозорец компонента не подсветва. Когато е изключена 
тази опция, компонента на сборката подсветва в графичния прозорец, ако преминете с курсора над 
имената на компонента в PathFinder. 
 
Избор на детайли 

Solid Edge предлага различни възможности за избиране на детайли в  Assembly  модула. Всички те 
са достъпни в командата Select Tool. Следва кратко описание на тези възможности. 
 

Избор на детайли с помощта на мишката 

Щракванете с мишката е най-бързия начин да изберете единичен детайл. Детайлите могат да 
бъдат избирани в графичния прозорец или в PathFinder. За да изберете детайл, просто 
щракнете върху него или името му. Няколко детайла могат да се избират с помощта на клавиша 
Shift или с мишката и клавиша CTRL. 

Избиране в правоъгълник 

Тази възможност представлява ограждане на група детайли, очертавайки около тях 
паралелепипед в графичния прозорец. Този бутон е достъпен, когато сте избрали единичен 
детайл. Тази команда се използва за бърз избор на детайли, разположени близо до избрания 
детайл. След избирането на детайлите, те се обработват като група. Например, командата 
Show Only от Tools менюто може да бъде използвана за да покаже всички детайли без 
избраните. 
 
Избиране на всички идентични детайли  
 
Избира всички детайли в монтажа, които са идентични на избрания.  
 
Избиране на детайли от подсборка 
 
Избира всички детайли в множество, подобни от същия подмонтаж като избрания детайл.  
 
Избиране на малки детайли  

Тази команда избира детайли на базата на правоъгълник, очертан в работния прозорец.  
Натиснете с мишката и провлечете курсора. Всички детайли, попаднали изцяло в 
правоъгълника ще бъдат избрани. 
 
Избиране на видими детайли  
 
Тази команда избира само напълно или частично видимите детайли в работния прозорец.  
 
Избиране на свързани детайли  

Избира детайли, които са свързани с вече избрани детайли. Тази опция е достъпна след избора на 
един или повече детайли. Тя облекчава операции над свързан набор детайли. Например, може да 
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изберете детайли, свързани с даден детайл, после да използвате командата Show Only за да 
скриете другите детайли  в сборката. 
 

Опростени детайли  
 
При работа със сложни сборки е удобно да използвате опростена версия на сложен детайл. 
Например, детайл може да съдържа множество закръгления, фаски и отвори, които забавят 
работата с детайла отколкото, ако от детайла са премахнати тези построения. 

Командите в среда Simplify Model позволява да се създаде опростена версия на детайла, която  се  
обработва в сборката съществено по-бързо. Крайната цел на опростяването е да се съкрати общия 
брой повърхнини, образуващи детайла. 

 

Работейки със сборки, във всеки момент може да изберете, каква версия на детайли  (работна или 
опростена) да покажете в сборката. 
 
Опростяване на детайли  

Достъпът до командите за опростяване на детайли се осъществява с командата Simplify на етикета 
Tools в средите Part и Sheet Metal. Когато е включена команда Simplify, са активирани команди за 
опростяване на детайли, а команди, неподходящи за опростяване на детайли, са неактивни. 
Например, командите на списък Delete на етикета Home в група Modify можеда използвате за 
изтриване на лица, области и други. 

След като сте опростили детайл, можете да се върнете в средите Part или Sheet Metal с командата 
Design на етикета Tools. 

Детайл може също да се опрости с добавяне на екструдирани и ротационни издадености и 
изрязвания. Команди за конструиране на построения са включени в средата Simplify Model, защото 
понякога е по-лесно да опростите детайл с добавяне на едно ново построение, отколкото да 
изтривате много построения. Например, може да конструирате един protrusion, който пречи на 
няколко конструктивни елемента, които после елиминират множество повърхннини в една операция. 

Обекти, създадени в среда Simplify Model са добавени в раздел Simplify Model на етикета PathFinder 
в документ на детайл. Вие можете да използвате и команди от контекстното меню в PathFinder за 
управление на опрпстени конструктивни елементи. 
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Пряко редактиране и опростяване 

Много команди за пряко редактиране на детайли са достъпни също при опростяване на детайли  в 
среда Simplify Model. Изборът на пряко редактиане или опростяване на модели се определя от това, 
искате ли да имате достъп до опростена версия на детайл  в сборката или при създаване на чертеж. 
 
Ако искате да използвате опростено представяне на детайли в сборка или на чертежа, необходимо е 
да включите командата Simplify Model . При пряко редактиране на модел не се създава опростен 
модел. 
 
Запазване на опростени детайли  в отделен файл 

Опростено представяне на детайли може да се запази в отделен файл с командата Save Model As в 
меню Application. Диалоговият прозорец Save Model As позволява да се зададе име на файла, 
разположение на папки и формат на файла. Може да запази новия документ като Solid Edge 
документ или като Parasolid тяло и не се асоциира с оригиналния модел. 
 
Опростени детайли в сборки 

При разполагане на детайли  в сборка, може да използвате опростената версия или работна версия. 
Когато е включена команда Simplify Model в контекстното меню на етикета Parts Library, при 
разполагане на детайла в сборката е показана опростената версия на детайла. Лица, които са били 
изтрити при опростяване, няма да бъдат достъпни  за позициониране на детайли в сборката. За да 
ги направите достъпни, изключете командата Simplify Model преди разполагането на детайла. 

При работа с опростен детайл в сборка може да контролирате дали е показана опростена или 
работна версия на детайла. Ако сте разполжили детайла в сборка повече от веднъж, можете да 
контролирате показването на всеки екземпляр поотделно. Избирайки детайл в сборката, можете да 
използвате командите Use Designed Part и Use Simplified Part от контекстното меню, за да 
контролирате представянето на избрания детайл. 

Забележка: Командата Use Simplified Part е недостъпна за детайли, избрани за монтажен 
конструктивен елемент независимо дали са променени от монтажния конструктивен елемент или 
нет. 
 
Опростяване на детайли  в PathFinder 

Символи до всеки детайл на PathFinder в сборка се променят, обозначавайки дали показания 
детайл е опростен или работен. 

 
 
Избор на ръбове в опростени модели 

В някои случаи могат да бъдат ръбове на опростен детайл, които са неизбираеми. Това се случва, 
когато опростена версия на детайл създава ръбове, които нямат съответстващи ръбове на работен 
детайл. 
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Ако това се случи, не можете да избирате ръб на опростен детайл при разполагане на размер или 
връзки, или при включване на ръб. 
Избираемост на такива ръбове е изключена с цел стабилност на модела при следващи операции. 
 

Създаване на опростена версия на сборка 

Забележка: За достъп до командите за опростяване на сборка, трябва най-напред да активирате 
приложението  Simplify Assembly. 

Стъпка 1. Изберете раздела Tools →група Model →Simplify, за да активирате командите Simplify 
Assembly. 

Забележка: 

Командите от групата Simplify се активират. 

Стъпка 2. Изберете раздела Tools →група Simplify →команда Create Simplified Assembly. 

 

Стъпка 3. На командната лента щракнете бутона Process. Сборката се показва актуализирана, за 
да покаже външните лица на сборката. 

Стъпка 4. За да изключите детайли от опростената сборка, направете следното: 

 На командната лента използвайте полето Exclude Parts spin, за да уточните 
детайлите, които исакате да изключите. Spin control number e броя на 
количеството в сборката.  Всички детайли, попадащи под определен номер са 
изключени. 

 В графичния прозорец или в PathFinder изберете детайлите, които искате да 
изключите. 

Стъпка 5. На командната лента, щракнете бутона Preview. 

Стъпка 6. На командната лента щракнете бутона Finish. 

Редактиране на синхронни  детайли в сборката 
 

Работейки в синхронна сборка, вие можете да изпълните подмножество операции на синхронно 
редактиране на детайл от монтажния документ. Например, можете да използвате волана за 
управление (A), за да местите лице на детайл, когато работите в монтажен документ. 
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Някои типове операции на синхронно редактиране изискват активиране на място или отваряне на 
документ на детайл първо. 

Работейки в сборка, вие можете да изпълните следните типове операции на синхронно редактиране 
на детайли: 

 Преместване на лица на модели и конструктивни елементи с волана за управление. 

 Редактиране на размери. 

 Използвайте командата Relate за дефиниране на връзки между лицата. 

 Редактиране на елементи в Live Section. 

 Извършване на определени типове на редактиране на дефиниция на конструктивни 
елементи.  

Местене на лица на модели 

Вие можете да използвате волана за управление за преместване или завъртане на лица и 
конструктивни елементи на синхронен детайл, работейки в синхронна сборка. Вие можете да 
използвате опцията Faces Priority в менюто Selection options, за да опростите избора на лица. 

Когато местите или завъртате лице или конструктивен елемент в синхронен детайл, текущите 
правила не намират връзки Live Rules между елементите, които вие местите и други детайли в 
сборката. Поведението на текущите правила е точно такова, както ако се изменили детайла извън 
контекста на сборката. 
 
Редактиране на размери 

Вие можете да измените размерите на модела когато сте избрали лице за изменение. Когато е 
избрано лице на модел, размери, прикрепени към лицето, автоматично са показани. После можете 
да изберете и измените размера. Вие не можете да покажете или скриете размери на модел по друг 
начин, докато работите в сборка. 
 
Свързване на лица 
Вие можете използвате командата Relate от QuickBar, когато е избрано лице за да приложите 
временна (непостоянна) връзка между две лица в два различни детайла, когато работите в сборка. 

Забележка: Вие можете да приложите постоянна връзка само между две лица в един детайл, когато 
работите в документ на детайл. 
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Редактиране на Live Section елементи 

Вие можете да редактирате детайл в сборка като използвате 2D волана за управление за да местите 
Live Section елемент за детайл. За да покажете Live Section за детайл, използвайте командата 
Show/Hide Component Live Sections в контекстното меню на избрания детайл. 
 
Редактиране на определението на технологични елементи 

Има ограничено подмножество на операции за редактиране на определението на конструктивен 
елемент, които вие можете да изпълните в зависимост от типа на редактируемияо конструктивен 
елемент. Например, работейки в сборка, можете да редактирате всички параметри на отвор в 
документ на детайл. За технологични елементи в документи на листов детайл, вие можете само да 
местите елемента с волана за управление. За да изпълните друг тип изменения, трябва първо да 
активизирате на място детайл или листов детайл. 

 

Опростени сборки  
 

Когато работите с голям, сложен монтаж, може да бъде полезно да използвате опростена версия на 
сборката. Например, голям монтаж с много подмонтажи могат да се обработват бавно.  

Командите от лентата Simplify в среда Assembly позволяват да създавате външна обвивка от лица, 
които представят обвивка на сборката, а изключват избрани детайли. 

 

Опростеният монтаж се обработва по-бързо, когато се използва в по-горно монтажно ниво или 
чертеж. Вие може да контролирате дали се използва в други документи конструктивното или 
опростеното представяне на монтажа при отваряне на сборката. Това ще позволи да работите с по-
голям набор от данни по-ефективно.  

Опростеното представяне на сборка може да се запазва в документ с ново име, което може да се 
окаже начин да споделяте или защитавате информацията си при обмен на данни с други фирми. 
 
Опростени монтажи и използване на паметта 

Когато създавате опростено представяне на монтаж, изискванията за съхранение на данните 
нарастват, тъй като данните за външния вид на опростеното представяне се съхраняват в 
монтажния документ.  

Когато разполагате опростен монтажен документ като подмонтаж в друг монтаж, изискванията на 
паметта за да покаже по-високо ниво монтаж спада драстично, увеличава изпълнението и позволява 
работа с голям набор данни. 

Това се прилага при създаване на чертеж на опростен монтаж, тъй като се изисква по-малко памет 
за поддръжката на набора от опростени данни и чертожните изгледи ще се обработят по-бързо. 

За повече информация, вижте Help раздел Simplified assemblies best practices. 
 
Опростяване на монтаж 

Достъпът до командите за опростяване на сборка с използване на команда Simplify е от меню Model 
в среда Assembly. Лентата Simplify съдържа команди, които ви разрешават да създавате и 
обновявате опростено представяне като отделен документ. След като опростите монтажа, може да 
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се върнете към среда Assembly като използвате командата Design от меню Model. 

При създаване на опростено представяне на сборка, тя се добавя към Assembly PathFinder за да се 
покаже съществуването й. 
 
Създаване на опростено представяне 
 
Командата Create Simplified Assembly разрешава да обработите сборката за да покажете само 
външната обвивка на лица и да изключите детайли, които са много малки, като намалите общия 
брой повърхнини, които се съдържат в монтажа. Това опростено представяне е асоциативно към 
компонентите в сборката. 
 
Обновяване на опростени сборки  
Използвайте командата Update Simplified Assembly когато правите промени върху компонентите на 
сборката за да обновите опростеното представяне преди промените да са показани на по-високо 
ниво монтаж или чертеж. 
 
Запазване на опростеното представяне като Документ 

Командата Save Simplified As от лентата Simplify запазва опростеното представяне на сборката като 
нов Solid Edge Part документ (*.PAR) или като Parasolid документ. 

Това е удобно, когато други фирми използват ваша подсборка в свои сборки. По такъв начин може 
да се опрсоти обмена на данни и защитити информация за проекта. 
 
Използване на Опростени монтажи  

Вие определяте какво представяне да използвате при опериране с монтажи. В някои случаи е 
необходимо пълно представяне на конструкцията, например, при алтернативни монтажи, не може да 
създавате опростяване на сборката. 

Ако вече сте създали опростено представяне на сборка и искате да преобразувате сборка в 
алтернативна, се показва съобщение, че опростеното представяне на сборка ще бъде изтрито. 
 
Разполагане на Опростени монтажи в други монтажи 

Когато разполагате сборка като подсборка в друг монтаж, вие може да определяте дали монтажа да 
бъде разположен както е конструиран или опростен. Командата Use Simplified Assemblies от меню 
Parts Library позволява да определяте как да бъде разположен монтажа. Когато разполагате 
опростената версия на монтажа, само лицата, които обхващат опростеното представяне на монтажа, 
са налични за позициониране на монтажа посредством съотношенията в него. 
 
Деактивизация на опростени сборки  

При работа с големи, вградени сборки, съдържащи опростени подсборки, трябва да работите с 
опростени подсборки винаги където е възможно. 

Използвайте команди Inactivate и Activate от контекстното меню на PathFinder за деактивизация и 
активизация на опростени подсборки. Когато разполагате или редактирате връзки, вие можете да 
използвате бутона Activate в меню Assemble за да активирате опростена подсборка. 
 
Създаване на чертежи на опростени монтажи 

Опциите на Drawing View Wizard и Drawing View Properties dialog box позволяват да контролирате как 
да се приложат опростени монтажни представяния при създаване или промяна на чертожни изгледи 
на монтаж. 
 
Отваряне на опростени монтажи 
 
При отваряне на сборка, опциите на диалога Open File позволяват да контролирате как да се 
приложат опростени монтажни представяния.  
 
Преместване на опростени монтажи 

Тъй като опростеното представяне се разглежда като конструктивно тяло, не е налична проверка за 
проникване. 
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Анализ пресичане на опростени монтажи  

Тъй като опростеното представяне се разглежда като конструктивно тяло, не е наличен анализ на 
пресичане. 

Препоръки по опростяване на сборки  

Когато възникне дилемма, да се опрости или не сборка, необходимо е да вземат под внимание 
няколко фактора, позволяващи да се оцени ефекта от опростяване на сборки. Тези фактори се 
обсъждат в този раздел. 
 
Съвместно опростяване на  детайли и сборки  

Опростяване на детайли и сборка заедно подобрява следните характеристики на сборката: 

 По-бързо създаване на опростено представяне на сборка, тъй като на обработка подлежат 
много по-малко на брой повърхнини. 

 Намален размер на документа на сборка за да се икономиса памет. 
 
Когато опростявате детайли преди опростяване на сборката, вие съкращавате общия брой 
повърхннини, които трябва да се обработват при опростяване на сборката. Това избистря процеса 
на опростяване на сборката. 

Широк обхват от команди за опростяване на детайли позволява да контролирате кои повърхнини на 
детайла са премахнати преди опростяване на сборката. Например, детайл може да има множество 
отвори и изрязвания, които не са необходими в опростената сборка. Ако тези отвори и изрязвания 
засягат вътрешни повърхнини, последните ще бъдат включени в опростената сборка. 

Чрез опростяване на вътрешния детайл за премахване на отвори и изрязвания, представянето на 
опростената сборка  ще съдържа доста по-малко повърхнини и ще заема по-малко памет. 
 
Опростени сборки, съдържащи включвания 

Някои сборки са по-подходящи за опростяване от други. Обикновено сборки, които имат много 
вътрешни компоненти са по-добри кандидати за опростяване. Това е защото опростяването на 
сборка показва само външните повърхнини и изключва малки детайли. 

Например, сборка (A) е идеалния кандидат за опростяване, тъй като съдържа много сложни 
компоненти вътре в корпуса. На свой ред, външния корпус съдържа много вътрешни повърхнини, 
които са длъжни да бъдат изключени при опростяване на сборката. 

Сборка (B) е по-малко подходящ кандидат за опростяване, тъй като има малко вътрешни 
повърхнини и няма вътрешни компоненти за изключване. Ако сборка (B) се използва в сборка от 
горно ниво, където сборката (B) е вложен компонент, сборката от горно ниво е по-предпочитан 
кандидат за опростяване. 

 

Отваряне на сборки с опростени подборки 

Когато отваряте сборка, съдържаща опростени подборки, може да определите дали отваряната 
сборка съдържа опростена или работна версия на подсборка.  

Дълбоко опростяване на вложени сборки  

Повечето подсборки и детайли съдържат сборка, която е по-добър кандидат за опростяване 
отколкото са те. Времето за отваряне на сборки с опростени подсборки съществено се намалява. 
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Деактивация на опростени сборки 

При работа с големи, вградени сборки с опростени подсборки, трябва да работите с опростените 
подсборки навсякъде, където е възможно. Това значително намалява изисквания за памет. 
 
Не опростявайте сборка от горно ниво 

Представянето на опростена сборка, запазена в документ на сборка, в която е била създадена, 
увеличава размера на файла. Сборката, която е била опростена ще се отваря по-бавно. 

Това означава, че опростяването на самата сборка от горно ниво не дава преимущества. 

Въпреки че чертожни изгледи на опростена сборка от горно ниво се създават по-бързо, в повечето 
случаи това подобрение на характеристиката не води към подобрение на характеристиката при 
отваряне на сборки на горно ниво. 

Запаметяване на опростени сборки като детайл 
Стъпка 1. В PathFinder щракнете в записа Simplified Assembly. 

Стъпка 2. На меню Application, посочете Save As и изберете Save Model As. 

 

Стъпка 3. На диалоговия прозорец Save Simplified Assembly As изберете желания тип за изхподящ 
файл. 

Стъпка 4. На диалоговия прозорец Save Simplified Assembly As въведете желаното име за файла. 

Create Simplified Assembly с използване на команда Visible Faces 

Създава опростено представяне на сборката, като се показват само външните лица на детайлите и 
се изключват дребни детайли. Това подобрява интерактивната производителност при работа с 
големи и сложни сборки. 

 

Обработка на компонентите 

Когато щракнете командата Create Simplified Assembly, сборката показва промените в цвят, според 
настройките за цвят „ Unprocessed“.  
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Можете да използвате диалоговия прозорец Simplified Assembly Options, за да настроите цветовете, 
които искате да използвате за необработени лица, изключени детайли, външни лица и вътрешни 
лица. Тези настройки за цветовете подобряват визуализацията за финалното представяне на 
опростената сборка.  

Analyze Assembly Step определя кои лица дефинират външната обвивка на сборката. Когато 
щракнете бутона Process, специален алгоритъм анализира всяко едно от лицата в сборката и 
определя като изложено, частично изложено или напълно скрито от другите лица.  

Ако външното лице е е частично изложено, цялото лице продължава да се показва. Така се 
осигурявадостъп до лицето за последващи операции, като позициониране на опростената версия на 
сборката в сборка на по-високо ниво.   

Когато обработката приключи, външните лица се показват в цвят, според настройката за Exterior 
Faces color. 

 

Командата преминава на стъпка за модифициране на резултатите. 

Модификация на изходните данни 

Modify Results Step ви позволява да се изключат детайли и да се регенерират всички външни лица, 
маркирани неправилно като вътрешни. 

Изключени детайли 

Можете да изключите детайли като ги изберете индивидуално или с помощта на полето Exclude 
Parts spin на командната лента. Можете да контролирате да скриете много детайли, като болтове и 
гайки, при динамично дефиниране на ранга.  
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При избирането на детайлите по един от методите, те се показват в цвят (A), индикиращ, че те тяма 
да се покажат при представянето на опростената сборка. Ако искате да покажете изключените 
детайли, трябва да задържите клавиша CTRL и да ги селектирате отново. 

 

 
Преработване на външните лица 

В някои случаи, външно лице,което искате да включите в опростеното представяне, е неправилно 
маркирано като вътрешно лице. Това може да се случи, когато голям компонент на сборката пречи 
на външното лице на друг компонент.  

Преди да завършите командата, можете да използвате командите за завъртане на изгледа, като 
команда Rotate, за да завъртите изглед и се уверите, че всичко е наред. Ако видите, че някои лица 
са показани с цвета на вътрешните лица, затворете командата Rotate и щракнете бутона Mark Faces 
as Exterior на командната лента, за повторна обработка на резултатите. Това трябва да промени 
цвета на лицето според настройките за цвета на външно лице.  

Когато резултатите отговарят на вашите изисквания щракнете бутоните Preview и Finish. Когато 
завършите командата, външните лица отново се показват в оригиналния си цвят. Всички вътрешни 
лица и всички изключени лица не се показват. 

 

Записът се добавя в PathFinder, за да индикира, че е създадена опростена сборка. Когато 
използвате опростеното представяне на сборката в друга сборка, специален символ в Pathfinder 
индикира, че се показана опростеното представяне на сборката. 

Съхранение на данните на опростеното представяне  

При създаването на опростеното представяне на сборката, изискванията за съхранението на 
данните се увеличават, тъй като данните за повърхнините се запаметяват в документа на сборката.  
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За повече информация за работа с опростени сборки в Solid Edge, вижте Simplifying assemblies и 
Simplified assemblies best practices в Help.  

Забележка: Не можете да създадете опростено представяне на алтернативна сборка.  

Забележка: Ако вече сте създали опростено представяне на сборката и се опитате да 
конвертирате сборката към алтернативна сборка, се появява предупредително съобщение, че 
опростеното представяне на сборката ще бъде изтрито. 

 Create Simplified Assembly с използване на команда Model  

 Създава  опростено  представяне  на  сборка  като  солид. Твърдотелният модел се запазва като 
ordered геометрия в сборката. 

 

Създаване на твърдотелно представяне на опростена сборка 

Командата Enclosure се използва за създаване на първоначално тръдо тяло около избрани 
монтажни компоненти за да бъде включено в опростената сборка. С нея ще се обгради избраната 
геометрия с блок, и вътрешен или външен цилиндър. Ordered монтажни построения като изрязвания 
и закръгления могат да бъдат използвани да усъвършенстват твърдото тяло, което представя 
опростената сборка.  

Този начин на представяне е асоциативен. Ако се промени геометрията на конструирания детайл, 
полученото твърдо тяло може да се пресметне отново с командата Update All Links. 

 

Дублиране на тела 
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Командата Duplicate Body се използва за създаване на множество копия на представяния на 
опростената монтажна геометрия. 

 

Използване на зони в сборки 

 
Това може да бъде полезно, за да се определи набор от компоненти, на база обема от 
пространство, което заемат детайлите. Функционалността на Zones на страница Select Tools в Solid 
Egde позволява да дефинирате правоъгълен обем от пространство на база един или повече избрани 
монтажни компоненти. След това можете да използвате името на зоната, за да я изберете, покажите 
или за да скриете всички монтажни компоненети, които се съдържат в рамките на границата на 
зоната. Например, можете да изберете име на зона от страницата Select Tools, след това да 
щракнете командата Hide Components от менюто за бърз достъп, за да скриете всички монтажни 
компоненти в зоната. 

 

Забележка: Можете да използвате зона, за да покажете, скриете и изберете детайли, монтажи, 
монтажни скици, заварки, координатни системи и базови равнини в монтаж. Дефиниране и 
използване на зони е особено полезно, когато работите с голям обем от данни за сборка. За повече 
информация при работа с големи сборки, вижте темата Ефективна работа с големи сборки. 
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Дефиниране на зони 

За дефиниране на зона използвайте командата Create Zone от страницата Select Tools. Когато 
щракнете бутона Create Zone се показва командна лента с активни Origin и Size Step, които 
позволяват да определите първоначалния обем на заоната, избирайки един или повече монтажни 
компоненти. За калкулиране обема на зоната се взема предвид дизайнерското тялото на всеки 
избран компонент. 

Забележка: Конструктивни и опростени тела се игнорират при калкулиране обема на зоната. 

Можете да изберете компонентите в страницата PathFinder или от графичния прозорец. Например, 
можете да изберете под възел (A), използвайки PathFinder. Когато щракнете бутона Accept, граница 
на зона се показава в графични прозорец (B). В командната лента се активира стъпката Modify Size 
Step, която позволява да доуточните размера на зоната. 

 

За да промените размера на зоната по време на стъпката Modify Size Step, можете да изберете лице 
от зоната и след това изберете ключова точка на прилежащ детайл или точка от пространството.  
 
За контролирате, кои компоненти да са включени в зоната, използвайте опциите на командната 
лента. 

Когато завършите дефинирато на зона, границата на зоната се показва в графичния прозорец (B) и 
име на зона се добавя към страницата Select Tools. По-късно също можете да редактирате размера 
на зона.  

Обема на зоната не е асоциативен към използваните детайли за дефиниране на зоната. Ако 
преместите, редактирате или изтриете детайли използвани за дефиниране на зоната, размерът на 
границата на зоната остава същия. 

Забележка: Когато създавате първата зона в сборка, монтажната структора трябва да бъде 
обновена. Ще се появи съобщение, което ви уведомява, че обновяването на монтажната структура 
ще отнеме наколко минути, в зависимост от размера на монтажа. За повече информация, вижте 
темата Обновяване на монтажната структура. 
 
Промяна на зони на по-късен етап 

Вие можете да редактирате размера на зона на по-късен етап с командата Edit Definition от менюто 
за бърз достъп, като изберете зона от страницата Select Tools или зона в графичния прозорец. Ако 
щракнете Origin и Size Step на командната лента, можете да изберете нови детайли, които да 
предефинират границата на зоната. Ако щракнете Modify Size Step можете да редактирате размера 
на границата на зоната, както е беше описано по-рано. 
 
Показване граници на зони 

Кутията на зоната може да бъде показана или скрита в графичния прозорец. 

 Можете да използвате командите за зони от менюто за бърз достъп, за да покажете и 
скриете граница на зона, като изберете зона от етикета Select Tools или в графичния 
прозорец. 

 Можете да показвате или скривате всички кутии на зони, използвайки етикета View —>група 
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Show—команда Zones. 
 
Използване на зони 
Командите от менюто за бърз достъп в страницата Select Tools позволяват да само да се показват, 
да се скриват и да избирате компоненти в зона. Можете също да покажете всички детайли в зона, 
като щракнете два пъти на зона в графичния прозорец.  

Детайл може да принадлежи към една или повече зони. Когато добавяте нови компоненти към 
сборка, компонентите автоматично се добавят към зоната (те), в които попадат. 
 
Чертожни изгледи на зони на сборка 
 
Можете да използвате Drawing View Wizard, за да изберете обем на монтажна зона, който да бъде 
показан в чертожен изглед. Монтажната зона улавя всички детайлни компоненти, които 
съществуватв рамките на предварително определения обем.  
Можете да изберете монтажна зона от .cfg, PMI изглед на модел или от списъка Zone в страницата 
Опции на чертожен изглед на Drawing View Wizard. 
 
Зони и дисплейни конфигурации 

Функционалността на зоните и дисплейните конфигурации се различават в редица начини. За повече 
информация, вижте раздела Сравнение на дисплейна конфигурация и зони в темата Показване на 
детайли в сборки. 
 
Обновяване на монтажна структура 
 
При процеса на работа със зони, монтажните компоненти, които се считат за вътре или извън зоната  
е точно толкова, колкото обновяване на монтажна структура. Монтажната структура може да стане 
остаряла, когато много хора работят на различни под възли и след това отворите монтаж на по-
високо ниво, който има скрити под възли, някои от които са били променени. Например, в 
диалоговата кутия Open File, има опции, които позволяват да отворите сборка, използвайки 
дисплейна конфигурация, зона или с всички скрити компоненти. 

Обновете монтажната структура с помощта ма бутона Update Assembly Structure на страницата 
Select Tools. Когато щракнете бутона Update Assembly Structure, цялата структура на монтажа се 
зарежда в паметта, за да се гарантира, че монтажната структура е актуална. 

Забележка: Обновяването на монтажната структура може да отнеме няколко минути, в зависимост 
от размера на монтажа. 

Дефиниране на зона в сборка 

1. На раздела Select Tools  в PathFinder, щракнете бутона Create Zone.  
2. В графичния прозорец или в PathFinder, дефинирайте обема на зоната, като изберете един 

или повече компоненти на сборката и щракнете бутона Accept. 

Обемната зона се показва в графичния прозорец. 

3. Ако искате да модифицирате размера на тази зона, отидете на стъпка 4, в противен случай 
щракнете бутона Next, след което щракнете Finish. 

4. За да модифицирате зоната, щракнете лице в рамките на зоната и щракнете връх от 
компонент на сборката или в свободното пространство. 

Отваряне на съществуваща сборка, използвайки зоните 

Сборката, която искате да отворите има дефинирани две зони. Вие ще отворите сборката, 
използвайки зона, след което ще добавите нова. 

 От стартовия екран на Solid Edge щракнете Open Existing Document. Разгледайте в папката, 
където се намира файла frame.asm. В диалоговия прозорец Open File настройте зоната на 
right_front_tire, както е показано.  
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 Наблюдавайте сборката, показваща зоната right_front_tire.  

 

 В PathFinder, на раздела Select Tools, щракнете с десен бутон зоната right_front_tire и 
изберете опцията Show Zone Box.  
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Забележка: Ако PathFinder не съдържа раздела, който търсите (Select Tools, Parts Library или 
Alternate Assemblies), можете да го покажете, като направите следното: 

 Изберете раздела View→група Show→команда Panes   и изберете името му от 
менюто. 

 Във всеки един от отворените прикачени прозорци, като Layers или Sensors, щракнете 

бутона Display Docking Window Menu   и изберете името на раздела.  

 Изберете кутията на зоната и щракнете Edit Definition, както е показано.  

 

 На командната лента променете филтъра Zone Filter от Overlapping към Inside и щракнете Show 
Components. Прегледайте резултатите. Детайлите, които не са включени в зоната, не са 
показани.  

 
 Щракнете Finish, за да завършите редактирането на зоната. 

 

Редактиране на детайли от сборката 
 

Работейки в сборка, вие можете да изпълните подмножество операции на синхронно редактиране на 
детайл от монтажния документ. Например, можете да използвате волана за управление (A), за да 
местите лице на детайл, когато работите в монтажен документ. 
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Някои типове операции на изискват активиране на място или отваряне на документ на детайл първо. 

Работейки в сборка, вие можете да изпълните следните типове операции на синхронно редактиране 
на детайли: 

 Преместване на лица на модели и конструктивни елементи с волана за управление. 

 Редактиране на размери. 

 Използвайте командата Relate за дефиниране на връзки между лицата. 

 Редактиране на елементи в Live Section. 

 Извършване на определени типове на редактиране на дефиниция на конструктивни 
елементи.  

Местене на лица на модели 

Вие можете да използвате волана за управление за преместване или завъртане на лица и 
конструктивни елементи на синхронен детайл, работейки в синхронна сборка. Вие можете да 
използвате опцията Faces Priority в менюто Selection options, за да опростите избора на лица. 

Когато местите или завъртате лице или конструктивен елемент в синхронен детайл, текущите 
правила не намират връзки Live Rules между елементите, които вие местите и други детайли в 
сборката. Поведението на текущите правила е точно такова, както ако се изменили детайла извън 
контекста на сборката. 
 
Редактиране на размери 

Вие можете да измените размерите на модела когато сте избрали лице за изменение. Когато е 
избрано лице на модел, размери, прикрепени към лицето, автоматично са показани. После можете 
да изберете и измените размера. Вие не можете да покажете или скриете размери на модел по друг 
начин, докато работите в сборка. 
 
Свързване на лица 
Вие можете използвате командата Relate от QuickBar, когато е избрано лице за да приложите 
временна (непостоянна) връзка между две лица в два различни детайла, когато работите в сборка. 

Забележка: Вие можете да приложите постоянна връзка само между две лица в един детайл, когато 
работите в документ на детайл. 
 
Редактиране на Live Section елементи 

Вие можете да редактирате детайл в сборка като използвате 2D волана за управление за да местите 
Live Section елемент за детайл. За да покажете Live Section за детайл, използвайте командата 
Show/Hide Component Live Sections в контекстното меню на избрания детайл. 
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Редактиране на определението на технологични елементи 

Има ограничено подмножество на операции за редактиране на определението на конструктивен 
елемент, които вие можете да изпълните в зависимост от типа на редактируемияо конструктивен 
елемент. Например, работейки в сборка, можете да редактирате всички параметри на отвор в 
документ на детайл. За технологични елементи в документи на листов детайл, вие можете само да 
местите елемента с волана за управление. За да изпълните друг тип изменения, трябва първо да 
активизирате на място детайл или листов детайл. 

 

 Местене на Steering Wheel (Assembly среда) 

 
Преглед 

В монтаж, воланът може да бъде използван да се местят или копират избрани компоненти. 
Отношения, използвани за позициониране на компоненти могат да бъдат изтрити или подтиснати 
при промяна на позицията на компонента. Съществуват опции за авточматично напомняне за 
възстановяване на връзки към други компоненти. Ако са избрани синхронни лица, воланът може да 
се използва за местене или промяна на избраните лица като се използват правилата.  

 

Преглед 

Компоненти, избрани в монтаж могат да бъдат местени или копирани с волана. 

Когато е местен компонент, е осигурен избор дали да се изтрият или подтиснат оригиналните 
отношения, които бяха използвани да се позиционира компонента. Автоматично могат да бъдат 
установени отношения с други компоненти когато е валидно позиционирането по отношение на тях. 

Синхронни лица, които имат монтажни зависимости към избраните компоненти могат да бъдат 
манипулирани. Живи правила манипулират как волана манипулира тези лица. 

В подсборка могат да бъдат местени компоненти. 

Забележка: Когато детайл в подсборка е местен, подсборката е променена и промяната съществува 
във всички други сборки, където е била разположена подсборката. 

Установяване на отношения 

Като се мести компонент, отношения, които нормално забраняват местене с фиксирано изместване 
в дадена посока се държат като променливи измествания. Променената стойност на изместване се 
обновява към нова стойност след като е завършено местенето. Други отношения са или изтрити или 
подтиснати. 

Съществуват опции за автоматично възстановяване на отношения. Валидни отношения са Mate, 
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Planar Align, Axial Align, Connect и Tangent. Необходима е валидна геометрия за автоматично 
създаване на нови връзки. 

Подсборки 

Отделни компоненти, съдържащи се в подсборки могат да бъдат местени чрез избиране на опция за 
компоненти на подсборка.  

Копиране на компоненти 

Местенето на волана ще копира избрани екземпляри към ново място с избрана опцията за копиране 
на елементи. Копирането се държи подобно на местене и позволява да бъдат направени копия на 
компоненти в подсборки. Операцията може да върти множество подсборки. Копираните компоненти 
се намират в техния оригинален монтаж. След операцията, новите компоненти са в избрания набор. 

За копия на подвижни детайли, копието е създадено със същите променливи и/или стойности. 

Избиране на свързани лица 

Монтаните отношения на избрания набор са анализирани и лицата могат да бъдат избрани на други 
компоненти, където са намерени отношения. При използване на волана за манипулиране на лицата 
са използвани живи правила. 

За повече изформация за използване на волана в сборка, вижте Steering Wheel Move команда 
(Assembly среда), Modifying models using the steering wheel and 2D steering wheel и Working with Live 
Rules Help раздели. 

 

 Steering Wheel Move команда (Assembly среда) 

В сборка, направляващият волан може да се използва за преместване или копиране на компоненти.  

 

Компонентите, маркирани в сборката, могата да се преместят или копират с помощта на 
направляващия волан. 

При преместване на компонент, имате избор да изтриете или подтиснете оригиналната монтажна 
връзка, използвана за позициониране на компонента.  

На разположение са следните опции за позициониране на компонента на новото място: 

�  Do not repair unsatisfied relationships. 



 
 

84 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Забележка: Компонентът се премества и се запазват само валидни монтажни връзки. Останалите 
монтажни връзки се подтискат или изтриват. Подтиснатите монтажни връзки са показани в долния 
екран на Рathfinder. 

�  Repair unsatisfied relationships. Опциите са налични, когато е възможно: 

�  Adjust offset values and then replace relationships to other components.

�  Adjust relationship offset values only. 

�  Replace relationships to other components only. 

Забележка: Когато се опитате да приложите монтажни връзки с други компоненти, компонентите е 
необходимо да се селектират. Валидни монтажни връзки за тази операция са Mate, Planar Align, Axial 
Align, Connect и Tangent. 

�  Remove all external relationships and add new relationships to other components. 

Бутонът Select related faces намира лицата, които имат монтажни връзки с избраното лице. Само 
синхронната геометрия е валидна за избраното лице. Тези лица се добавят към селектираните и 
панела Live rules контролира поведението им. Маркираните свързани лица са забранени, когато 
използвате опцията copy. 

Бутонът Move subassembly components предлага избор на отделни компоненти в подсборката. 

Забележка: Когато детайл в подсборка се премести, подсборката се променя във всички сборки, в 
които участва. 

Замяна  на детайли в сборки 

Понякога се нуждаете от замяна на детайл от сборка с друг детайл или подсборка. Например, ако 
един детайл е трябвало да се използва в няколко сборки, а след това се наложи да го промените в 
някоя от тях. За целта, е необходимо да създадете нова версия на детайла, която да замени старата 
с командата Replace. 

 
 
Забележка: В Teamcenter-управлявана среда вие ще използвате командата Revisions за да 
заместите елемента с различна ревизия на същия елемент. 
 
Замяна на подобни детайли 

При замяна на детайли с нови, Solid Edge се опитва да запази старите връзки. Ако някои лица, които 
са били използвани за позициониране са премахвани или добавяни, в новия детайл връзката може 
да не успее. В този случай, трябва да изтриете неуспешната връзка и да зададете нова като 
използвате PathFinder. 

Вие може да използвате член на фамилия детайли като замяна. Използвайте диалога Replacement 
Part за да изберете члена на фамилия детайли за замяна, ако наличния детайл не е член на 
фамилия детайли.  

Ако той е член на фамилия детайли, диалогът Family of Parts Member се показва автоматично и вие 
избирате детайла, който искате да замените. Ако искате да замените член на фамилия детайли с 
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друг детайл, кликнете бутон Browse от диалога Family of Parts Member за да се покаже диалога 
Replacement Part. Това ви разрешава да изберете детайл за замяната. 
 
Замяна на неподобни детайли 

При замяна на детайли с нови различни, Solid Edge сравнява геометрията на двата детайла. Ако 
успее да намери съответствия, новият детайл ще бъде разположен коректно.  В противен случай, 
трябва да зададете нови връзки. 

За коректна замяна на неподобни детайли, е необходимо, те да имат еднаква ориентация в своите 
файлове на детайли. 

 
 
Замяна на един екземпляр на детайл 

Ако в сборката има няколко екземпляра на избрания детайл, вие можете да замените както всички 
екземпляри, така и само един екземпляр. 
 
Замяна на детайли в подсборки 

Вие може да заменяте детайли само в текущата сборка с командата Replace. Ако трябва да 
замените детайл в подсборка, трябва да я активирате първо. 
 
Замяна на подсборки  

При замяна на подсборки, може да използвате други подсборки или детайли. Ако текущата 
подсборка и новата подсборка за части от фамилии, ще бъдете запитани коя част искате да 
замените от диалога Assembly Member. 

Забележка: Информация за работа с фамилия сборки, вижте в раздели Family of Assemblies и 
Alternate Position Assemblies. 
 
Връзки, нарушени при замяна на детайли 

Някои съотношения могат да пропаднат при замяна на детайли. Обикновено това се случва, когато в 
новия детайл не могат да бъдат разпознати съответствия на старите лица. Тогава се появява 
символ за пропаднали съотношения в долния панел на PathFinder и трябва да ги коригирате. 

 

 
 

Замяна на преименовани компоненти  

При замяна на компонент на монтаж, стандартното име, което в PathFinder е било изменено с 
командите Rename или Occurrence Properties от контекстното меню PathFinder, можете да укажете, 
дали заменящия компонент да използва  името на нов документ или име, зададено в PathFinder. 

Ако е включена опцията Use Default Placement Name During Replace Part на етикета Assembly на 
диалога Options, използва се името на документа на заменящия детайл. Ако е изключена тази опция, 
използвайте името, зададено при преименоване. 

При преименоване на компонент на сборка, името на нейния документ не се променя. 
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Масиви и огледални отражения на компоненти  в сборка 
 
При изграждане на сборки, вие често трябва да разполагате детайли в масив. Например, множество 
болтове и гайки се поставят в правоъгълен или кръгъл масив. 
 
Масив на детайли 

Командата Pattern Parts може да използвате за да копирате в масив детайли или подсборки бързо в 
сборката. Вие можете да добавяте съществуващ масив в нов масив. 

Детайлите в масив не се позиционират поотделно в сборката, а спрямо масив на детайл от сборката. 

 
 
Огледално копиране на детайли 

Командата Mirror Components се използва за бързо копиране на един или повече детайли и 
подмонтажи огледално подредени около избрана помощна равнина. 

 

 

Създаване на шаблон от детайли в сборка 

1. Изберете раздела Home →група Pattern→ команда Pattern Parts. 
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2. Изберете детайл за щаблона. 
3. На командната лента Pattern Parts щракнете бутона Accept. 
4. Изберете детайл в сборката, в който искате да приложите шаблона. 
5. В прозореца  Assembly, изберете шаблона. 
6. Изберете позициите за избрания в стъпка 5 шаблон. 
7. На командната лента щракнете бутона Finish. 

 Pattern Parts команда 

Копира един или повече компоненти по шаблон. 

 

Можете да изберете следните видове компоненти, за да дефинирате шаблон от детайли: 

 Детайли в активната сборка. 
 Подсборки в активната сборка. 
 Шаблони от детайли в актичната сборка. 

Детайлите не се позиционират с монтажни връзки. Те се позиционират, използвайки избрания 
шаблон върху избрания детайл или монтажна скица. 

Позициониране на компонентите за шаблон 

Преди да създадете шаблон от детайли, трябва правилно да позиционирате детайла, който искате 
да разпространите по шаблон. Например, за да разпространите болт по шаблон, използвайте 
командата Place Part, при разполагането на болта в отвора на детайла. 

 

Забележка: Ако създавате шаблон с помощта на опцията Fast Pattern, трябва най-напред да 
позиционирате първия болт, който ще използвате за шаблона. Например, ако използвате отвор, за 
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да направите шаблон по него, позиционирайте първия болт в отвора, а после на правете шаблон от 
отвори.  

Избиране на компоненти за шаблон 

След като сте позиционирали компонентите, по които искате да направите шаблон, използвайте 
командата Pattern Parts, за да ги селектирате. Стъпката Select Parts sна командната лента Pattern 
Parts ви дава възможност да изберете компонентите за шаблона. Можете да направите шаблон на 
множество компоненти в една операция. Можете да изберете детайли от активната сборка, от 
подсборка или от съществуващ шаблон. 

 

Дефиниране на шаблона 

След като сте избрали компонентите за шаблона, стъпка Define Pattern на командната лента ви дава 
възможност да изберете детайла, върху който ще разположите шаблона. Можете също да изберете 
монтажна скица, ако тя съдържа профил на 2D шаблон. 

 

След това, трябва да изберете шаблона от детайла или монтажната скица. Детайлът, използван за 
шаблона не трябва да бъде този, в който са разположени оригиналните компоненти. Можете да 
изберете построения, създадени със следните команди: 

 Rectangular Pattern 
 Circular Pattern 
 Pattern Along Curve 
 Hole 
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След като шаблона подсветне в графичния прозорец, изберете позициите. В повечето случаи трябва 
да изберете построението, върху което ще разположите оригиналното копие на детайла за 
разпространение по шаблон. 

 

Когато щракнете бутона Finish на командната лента, оригиналния детайл се копира във всяка една 
позиция от шаблона. 

 

Модификация на шаблона 

Ако промените детайла, който съдържа шаблон, шаблона в сборката се актуализира. Например, ако 
увеличите броя на отворите, допълнителни болтове се добавят в шаблона в сборката. 
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Изтриване и подтискане на детайли от шаблона 

Когато изтриете оригиналния детайл за шаблона, всички останали негови копия също се изтриват. . 
Вие не можете да даизтриете отделни позицииот шаблона, но можете да ги подтиснете. Например, 
може да имате разположени по шаблон 24 болта, но по конструктивнивни съображения един от тях 
да е по-къс от останалите. 

След като сте разположили болтовете по шаблон, можете да подтиснете съответната позиция в в 
колектора Pattern Item  в PathFinder. След това да използвате командата Assemble и да разположите 
по-къс болт на същото място. 

Когато има подтисната позиция, в спецификацията общия брой ще бъде коригиран. Например, 
общия брой болтове ще стане от 24 на 23.  

Контролиране свойствата на отделните позиции в шаблона 

Можете да контролирате свойствата на отделни позиции в шаблона. Когато създадете детайли по 
шаблон, свойствата на оригиналния детайл използван за шаблона, се прилагат към всички позиции, 
когато е използвана опцията Patterned Parts Inherit Parent Part Occurrence Properties By Default от 
раздела Assembly от диалоговия прозорец Options. 

След като сте създали шаблона от детайли, можете да промените свойствата на техните отделни 
позиции в шаблона. Например, може да поискате да скриете една от тези позиции в чертежа, но да 
да тази по=зиция да остане видима в сборката. Можете да изберете детайла в PathFinder или в 
графичния прозорец и тогава да използвате комнадата Occurrence Properties от контекстното меню, 
за да настроите опцията Display in Drawing Views на No за детайла. 

Детайлът ще се покаже в сборката и ще се съдърбжа в репорта на сборката, но ще бъде скрит в 
чертежа и няма да се съдържа в спецификацията на чертежа. 

Заменяне на детайли в шаблон 

Можете да използвате командата Replace Part, за да замените оригиналния детайл, но не и неговите 
копия по шаблона. Когато замените оригиналния детайл, всички негови копия по шаблона също се 
заменят. 

Детайли от шаблон и монтажни връзки 

Въпреки, че детайлите по шаблона не са позиционирани с монтажни връзки, промяната на техните 
позиции става, ако се промени монтажната връзка на оригиналния детайл и тогава всички останали 
позиции се актуализират. 
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Определяне продуктивността на шаблона 

Можете да създадете шаблони от детайли, съдържащи създадени по-рано шаблони. Например, 
можете да създадете шаблон от комплект скрепителни елементи, съдържащи друг шаблон.  

 

Шаблони в сборка и алтернативни сборки 

Команда Pattern Parts е налична, когато опцията Apply Edits to All Members на раздела Alternate 
Assemblies е настроена  (при обща работа) или изчистена (когато работите локално).  

Можете само да модифицирате входните данни за шаблона от детайли, когато опцията Apply Edits to 
All Members е настроена. Например, ако оригиналните детайли за шаблона в сборката включват 
болтове и гайки, не можете да модифицирате шаблона, за да добавите шайба, докато работите с 
включена опция Apply Edits to All Members. 

Разпад на шаблона в сборката 

1. Щракнете PathFinder. 
2. На диалоговия прозорец PathFinder щракнете шаблона, който искате да разпаднете. 
3. От контекстното меню щракнете Drop Pattern. 

Съвет: 
 Тази команда е на разположение само когато е настроена опцията Apply Edits To All Members 

на раздела  Alternate Assemblies.  
 Когато разпаднете шаблона в сборката, можете да локални местни промени (при изчистена 

опция Apply Edits To All Members) за позиция в алтернативната сборка. 
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Remove Override Body команда 

Изтрива геометрията на лицето от детайла, която е дефинирана при огледални построения в сборка.  

Когато правите огледално копие на детайл, в който се съдържат построения в сборка, можете да 
уточните дали да бъде огледално копиран относно тези построения като неасоциативен или като 
асоциативен.  

Когато направите огледалното копие като неасоциативно, можете да използвате тази команда, за да 
премахнете лицата, създадени при построения в сборката и да ги направите асоциативно огледално 
копие на детайла, от който произхождат.  

 Mirror Components команда 

Прави огледално копие на  един или повече детайли, подсборки или тела от сборки, относно 
помощна равнина, която изберете.  

 

Забележка: Когато тела от сборки са в избрания набор се прилагат специфични правила. За повече 
информация, вижте Moving and mirroring rules for assembly bodies в Help.  

Командната лента Mirror ви води през целия процес: 

1. Изберете стъпка Select Mirror Plane Step 
2. Изберете Select Components Step 
3. Mirror Settings Step 

Диалоговият прозорец Mirror Settings ви дава възможност да изберете желаните изходни опции.  

Избиране на огледална равнина 

При огледално копиране на компонентите, трябва първо да изберете съществуваща помощна 
равнина, която да изберете за огледална.  

Избиране на компонентите 

След като сте избрали огледалната равнина, можете да изберете компонентите, на които ще 
правите огледално копие, в графичния прозорец или в Assembly PathFinder. При избиране на 
компонентите в графичния прозорец, можете да изберете отделни детайли или да изберете с ограда 
набор от детайли. Можете да копирате огледално детайли, подсборки или цялата сборка. За да 
изберете сборката, използвайте Assembly PathFinder. Когато приключите с избирането на 
компонентите, щракнете бутона Accept от командната лента или щракнете с десния бутон на 
мишката.  

Дефиниране на настройките за огледалното копиране 
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Когато сте потвърдили набора компоненти, се показва автоматично диалоговия прозорец Mirror 
Settings, така че да направите желаните настройки. Предварителното копие на избраните 
компоненти също се показва в графичния прозорец. Диалоговият прозорец Mirror Settings ви дава 
възможност да дефинирате допълнителни параметри за избрания набор компоненти за огледално 
копиране. За компонентите, изискващи нов документ, можете също да дефинирате пътя на папката и 
шаблона, който искате да използвате. 

Определяне на симетрията на компонентите 

Solid Edge анализира всеки детайл, за да определи дали той е симетричен или асиметричен. Ако 
направеите огледален образ на подсборка, цялата сборка също се анализира за симетрия. 
Компонентите се анализират за симетричност относно трите глобални и трите основни оси, при 
извършването на изчисленията за физическите характеристики.  

Резултатите от анализа се използват за определяне на първоначалните настройки на диалоговия 
прозорец Мirror Settings. Симетричните компоненти ще извършат набор от действия Rotate, а 
асиметричните ще извършат набор от действия Mirror. Можете да промените тези настройки, за да 
получите резултатите, които желаете.  

Забележка: Трябва да оцените всеки компонент, на който искате да направите огледално копиране, 
за да определите дали анализа на симетрията отговаря на вашите изисквания. 

Ако компонентът е симетричен относно поне една от трите базови равнини или спрямо една от трите 
оси, то той се счита за симетричен.  

Например, детайл (A) се счита за симетричен, защото той е симетричен на поне една от базовите 
равнини. Детайл (B) се счита за асиметричен, тъй като малката цилиндрична изпъкналост от едната 
страна на детайла не позволява той да е симетричен относно която и да било от базовите равнини. 

 

Симетрични компоненти 

Когато един компонент е определен като симетричен, колоната Action на диалоговия прозорец Mirror 
Settings за компонента е настроена на Rotate. Колоната Adjust определя кои оси или равнини се 
използват за завъртане на детайла в правилната позиция.  

Когата е настроена операцията Rotate, оригиналните документи се използват повторно и новата  
поява на оригиналния документ се разполага в сборката.   

Асиметрични компоненти 

Когато един компонент се определя като асиметричен, колоната Action на диалоговия прозорец 
Mirror Settings за компонента е настроена на Mirror. Опциите в колоната Adjust не са на 
разположение, когато опцията Action е настроена на Mirror.  

При зададена опция Mirror, името на новия документ се уточнява в колоната Mirrored Components и 
папката по подразбиране се уточнява в колоната Create In. Името на файла за новия документ се 
извлича от името на оригиналния документ. Например, ако името на оригиналния документ е  
Part1.par, то името на новия документ ще бъде Part1__mir.par. 
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Технологията за копиране на детайли се използва за конструиране на огледални копия от 
геометрията в новия документ и огледалната геометрия е асоциативна с оригиналния документ. Ако 
направите модификации на оригиналния документ, геометрията в новия документ ще се обнови. 

Въпреки, че опциите Adjust не са на разположение, когато колоната Action е настроена на Mirror, 
можете да препозиционирате компонента ръчно след като завършите операцията за огледално 
копиране, като приложите монтажни връзки. 

Промяна на настройките за огледалните компоненти 

Както за симетричните компоненти, така и за несиметричните, можете да заместите приложените от 
системата настройки в колоните Action и Adjust. Например, при огледално копиране на асиметрични 
компоненти, може да искате отново да използвате оригиналния документ, а не огледалното копие в 
новия документ. За да направите това, променете настройката в колоната Action на Rotate,  като 
също ви се дава възможност да проемните равнината на ротацията в колоната Adjust.  

Примерите от други ситуации, в които може да заместите приложените от системата настройки за 
операциите Mirror и Rotate: 

 Компоненти, които имат резби. Когато е настроена операцията Mirror за детайл, който има 
резби, резбата обръща посоката си. Вие може да поискате да настроите опцията Rotate и 
след това да препозиционирате детайла, след операцията Mirror, ако е необходимо. 

 Асиметрични компоненти, които ще бъдат заменени след операцията Мirror. Ако имате 
намерение да замените асиметричния компонент с друг, вече съществуващ асиметричен 
компонент след операцията Мirror, можете да зададете опцията Rotate, за да се избегне 
създаването на документ, който не се изисква. 

 Симетрични компоненти, които искате да модифицирате след операцията Mirror. Ако имате 
намерение да променяте симетричен детайл, за да създадете нов, уникален детайл, можете 
да настроите опцията Mirror, за да създадете нов детайл по време на операцията Mirror, след 
което да модифицирате детайла по-късно. 

 Симетрични или асиметрични детайли, които са регулируеми. Ако настроите операцията 
Mirror на регулируемия детайл, новият документ не може да се направи регулируем. Трябва 
да използвате опцията Rotate, за да дефинирате регулируемостта на новопоявилия се 
документ. 

Регулиране позицията на компонента 

Когато сте настроили опцията Action на Rotate, another occurrence of the original component is placed in 
the assembly, and you can select an option in the Adjust column to change how the component is 
positioned in the assembly.  

Например, можете да искате да позиционирате другите появи на асиметричния детайл (A) в 
сборката при завъртане около неговата референтна равнина (B), така че да се позиционира както е 
показано (C).  
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Тъй като компонента е асиметричен, опцията Action по подразбиране е зададена на Mirror, с което се 
създава нов документ, позициониран както е показано.   

 

 
Тъй като искате друга поява на оригиналния документ, а не създаването на нов с огледална 
геометрия, трябва най-напред да промените опция Action на Rotate. Можете след това да зададете 
опциите на колоната Adjust (A), (B) и (C), докато позиционирате правилно детайла (C). 

 

За да завършите операцията Мirror, щракнете OK oна диалоговия прозорец Mirror Settings, след 
което щракнете бутона Finish на командната лента. 

Структура на сборката и основни опции 

Диалоговият прозорец Mirror Settings дава възможност да уточните дали новите компоненти да се 
дублират в съществуващата структура на сборката или да се добавят в активната сборка. Когато 
настроите опцията Replicate Assembly Structure, огледалните елементи дублират цялата структура 
на оригиналните елементи в сборката. Това може да бъде полезно, при завършване на огледалното 
копиране на подсборка, която също съдържа вложени възли и искате новите компоненти да 
съответстват на съществуващата структура на сборката. 

Ако правите огледално копие на единичен детайл, който е на различни слоеве във вложени 
подсборки, може да поискате да да настроите опцията Flatten Structure into Active Assembly, за да 
избегнете създаването на празни подсборки.  
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Опцията Ground All Parts на диалоговия прозорец Mirror Settings ви дава възможност да уточните 
дали да бъде добавена монтажна връзка ground към огледалните компоненти. Можете да добавите 
монтажни връзки по-късно, като изберете компонентите и щракнете бутона Edit Definition на 
командната лента Place/Edit Part. 

Опции на контекстното меню в диалоговия прозорец Mirror Settings 

Опциите на контекстното меню, които са на разположение при работа с диалоговия прозорец Mirror 
Settings ви позволяват да копирате, режете и пействате данните между клетките, да форматирате 
показването на информацията, да преглеждате и намирате целевата папка  и т.н. 

Mirror на сборки 

Някои видове Solid Edge данни не могат да се завъртат или копират огледално. Други видове могат, 
но трябва да се направят допълнителни стъпки или да се приложат специфични правила. Например, 
когато правите огледално копиране на сглобена конструкция като рамкова, тръбна и са добавени 
построения, с които се добавя или отнема материал, огледалните копия на тези конструкции не са 
асоциативни с оригиналните. За повече информация, вижте Moving and mirroring rules for assembly 
bodies в Help.  

Построения в сборки 

Ако првите огледално завъртате или копирате  или завъртате part документ, в който са приложени 
построения в сборка, , можете да уточните дали тези построения да участват в операцията Mirror. 
Опциите Components with Assembly Features на диалоговия прозорец Mirror Settings ви дават 
възможност да уточните дали повърхнинната геометрия на построението в сборката да участва в 
операцията Mirror.  

Задвижвани от сборката построения 

Ако огледално копирате или завъртате part документ, към който са приложени построения, 
задвижвани от сборка, то тези построения могат да се копират или завъртат.  

За повече информация, вижте  Assembly-based Features в Help.  

Регулируеми детайли 

Ако правите огледално копие на регулируем детайл, новият документ не може да се направи 
регулируем. Това е така, тъй като новия документ съдържа само копие на детайл и няма размери и 
или монтажни връзки в новия part документ.  

По избор можете да настроите опцията Rotate.  Първоначално, новата позиция в съществуващия 
документ няма да бъде регулируема, но можете да я направите такава по-късно. 

За повече информация, вижте Adjustable Parts in Assemblies в Help.  

Организация на нови данни 

Новите данни, които са създадени при огледалните компоненти са организирани в Assembly 
Pathfinder, според техния тип. Нови позиции от детайли и подсборки са добавени в нов колектор  
Assembly Group в PathFinder. Всички построения в сборката са добавени в колектора Assembly 
Features в PathFinder. 

Виртуални компоненти 

Не можете да направите огледални копие или да завъртите вируални компоненти. Стъпката Select 
Step ще ви позволи да ги изберете, но диалоговия прозорец Mirror Settings е настроен да ги 
пропуснете. 
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Огледални компоненти в сборка 
Стъпка 1. Изберете Home →група Pattern→команда Mirror Components. 

 

Стъпка 2. В графичния прозорец изберете съществуваща равнина в сборката, спрямо която ще 
направите огледални компоненти. 

Стъпка 3. В графичния прозорец или в PathFinder, изберете компонентите, на които искате да 
направите огледални копия и щракнете бутона Accept. 

Стъпка 4. На диалоговия прозорец Mirror Settings настройте желаните опции и натиснете OK. 

Стъпка 5. На командната лента щракнете Finish. 

 

Създаване и публикуване на виртуални компоненти  

Когато стартирате нов дизайнерски проект, може да желаете да дефинирате цялата структура на 
сборката за проекта преди създаването на нови Solid Edge документи или преди позиционирането на 
3-D геометрия за съществуващи Solid Edge документи в сборка от най-високото ниво. 

Вие можете да използвате  виртуални компоненти в Solid Edge ИЛИ в Teamcenter за да дефиниарте 
монтажната структура за нов конструкторски проект. 

Когато завършите дефинирането на структура на сборката, вие можете да публиковате сборката. 
Публикацията на сборката води до създаване на задължителни Solid Edge документи, копира 
геометрията на монтажната скица в нови документи и добавя 3D геометрия на съществуващи Solid 
Edge документи в сборката. 

 
 
Виртуални компоненти в Solid Edge 

Базовата процедура за създаване и публикация на виртуални сборки в неуправлявана Solid Edge 
среда е: 

 Дефиниране на задължителните virtual components. 

 Добавяне на съществуващи документи към структурата на виртуалната сборка. 

 Присвояване на 2D геометрия към отделни виртуални компоненти. 

 Позициониране на виртуални компоненти. 

 Публикуване на виртуални компоненти. 
 
За да се улесни разбирането за концепцията и възможностите на виртуални компоненти в Solid 
Edge, изпълнете упражнението за виртуални компоненти. 
 
Виртуални компоненти в среда Solid Edge, управлявана от Teamcenter 

Докато вие можете използвате  виртуални компоненти в Solid Edge за разработка на структури на 
неуправлявана сборка, най-често в управлявана среда, структурата на вашия продукт се създава и 
изменя в друг клиент Teamcenter PDM, като Teamcenter Structure Manager. Затова empty items, които 
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са създадени в клиент PDM, са отворени за последваща разработка заедно със структура в Solid 
Edge или Structure Editor. 

Забележка: Препоръчва се да се направи избор между използването на Solid Edge виртуални 
компоненти  и работния поток, където са създадени Teamcenter кухи изделия в клиента PDM. 
Използването на двете приложения за една структура не се препоръчва. 

Когато завършите дефинирането на монтажната структура, вие можете да публикувате виртуални 
компоненти, преобразувайки не-моделирани обекти във физически документи, съдържащи 3D Solid 
Edge данни. Публикуването на компоненти  присвоява Solid Edge шаблона (детайл, сборка, листов 
детайл, заваръчен детайл) и Teamcenter атрибути към реалнияо документ. 

Базовия работен поток за работа с виртуални сборки, управлявани от  Teamcenter е: 
 Създайте нужните виртуални компоненти, използвайки клиента Teamcenter PDM. 

 Отворете структурата в Solid Edge за преглед в PathFinder. 

 Добавете съществуващи документи в структурата на виртуалната сборка.  

Забележка: Ако работите в Solid Edge в режим Teamcenter, вие не можете да разположите 

неуправлявани детайли в контролираната от Teamcenter структура на виртуални компоненти. 

 Публиковане на виртуални компоненти. 

 Разтоварване на реалния документ в базата данни на Teamcenter. 
 
Дефиниране на монтажната структура 

Командата  Virtual Component Structure Editor определя монтажната структура за новия 
конструкторски проект в неуправлявана  среде. Когато вие щракнете командата Virtual Component 
Structure Editor се показва диалога Virtual Component Structure Editor. 

Virtual Component Structure Editor дефинира името и типа документ за нови виртуални компоненти и 
позволява да влачите съществуващи Solid Edge документи в структурата на виртуалната сборка. 
 
Дефиниране на нови виртуални компоненти  

Десният панел  на Virtual Component Structure Editor се използва за дефиниране на виртуални 
компоненти  и организиране на монтажната структура. Опциите Component Type в десния панел на 
Virtual Component Structure Editor  определя типа документ за нови виртуални компоненти : 

o Сборка 

o Детайл 

o Листов детайл 

Опцията Name присвоява име на създавания виртуален компонент. Можете да изберете стандартно 
име от из списъка или да въведете нужното име в полето Name на диалоговия прозорец. 

Вие можете да настроите списъка Names чрез редактиране на файла VCNames.txt в папката Solid 
Edge Program. Отделни раздели във файла VCNames.txt определят уникални имена на виртуални 
компоненти за детайли, листови детайли и сборки. 

След дефиниране на типа и името на компонента, натиснете  бутона Add Virtual Component в 
диалоговия прозорец на Virtual Component Structure Editor за да добавите виртуалния компонент към 
дървовидната структура. Вие можете също да добавите виртуален компонент в дървото на 
структурата, натискайки ENTER след въвеждане на името на виртуалния компонент. 

Забележка: При създаване на виртуален компонент, той няма определена физическа позиция и 
няма асоциативна с него графика. По-късно, вие можете да позиционирате виртуалния компшонент 
и/или да присвоите графики към него. 

Вие можете да използвате  бутоните Promote Component и Demote Component за да дефинирате 
монтажната структура. Например, ако искате да местите компонент от виртуална подсборка в 
следващо, по-високо ниво сборка, вие можете да изберете компонента и да натиснете бутона 
Promote Component. 

Вие можете също да влачите виртуални компоненти в Virtual Component Structure Editor за да 
преподредите монтажната структура. Например, вие можете да влачите виртуалния детайл от една 
виртуална подсборка в друга виртуална подсборка. 

Добавяне на съществущи документи във виртуалната структура 
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Съществуващ Solid Edge документ може да се разположи в монтажната структура с помощта на 
диалоговия прозрец Virtual Component Structure Editor. 

Левият панел на Virtual Component Structure Editor се използва за намиране и избор на 
съществуващи документи на вашия компютър или друг компютър в мрежата. Ако работите в режим 
Teamcenter, вие можете да изберете съществуващи документи от вашата Teamcenter база данни. 

Вие можете да разположите съществуващ документ във виртуалната монтажна структура по един от 
двата начина: като pre-defined component  или като реален компонент. 

Предварително дефинирани компоненти 

Предварително дефинирани компоненти са виртуални компоненти, базирани на съществуващ 
документ. Вие не можете да разположите 3D геометрия използвайки предварително дефиниран 
компонент, но може да създадете  2D геометрия в родителския документ (A), после да 
позиционирате 2D геометрията в монтажната скица (B). Вие можете повторно използвате 
съществуващи документи в нови проекти без усложнения, свързани с 3D геометрия. 

 

След като изчистите опцията Add As Real Component от Virtual Component Structure Editor, 
влачете и дърпайте съществуващ компонент в десния прозорец на редактора на структурата, 
като компонента се разполага като предварително дефиниран компонент. Ако искате да 
добавите компонента към виртуален подмонтаж, позиционирайте курсора над виртуалния 
подмонтаж когато спускате предварително дефинирания компонент. 

Предварително дефинираните компоненти обикновено са покупни или утвърдени детайли, 
които не са обект на важни промени. 

Добавяне на реални компоненти  

Когато зададете опцията Add As Real Component от Virtual Component Structure Editor преди 
влачене и пускане на съществуващ документ във виртуалната структура на сборка, 3D 
геометрията, асоциирана с компонента се добавя към сборката. При задаване на тази опция, 
може да разполагате компонента само на горно ниво сборка.  

Компонентът се разполага в сборката невидим, без приложени съотношения и е ориентиран в 
сборката чрез подреждане на основните помощни равнини на компонента с основните помощни 
равнини в сборката.  

Вие може да позиционирате реалния компонент в скицата на сборката като използвате 
монтажни съотношения като подравняване по лица, или 2D съотношения и размери като 
Connect и Distance Between. 

Копиране на Виртуални и Пред-дефинирани компоненти  

Вие може да определяте дали същия детайл или подмонтаж да се покаже още веднъж като се 
използва диалога Virtual Component Structure Editor. За да извършите това, може да изберете 
съществуващ виртуален компонент и предварително дефиниран компонент като изберете 
командата Copy Definition. 

Това копира името и типа на компонента в кутия Name и списък Component Type. Изберете клавиш 
ENTER или натиснете бутона Add Virtual Component за да добавите компонента към списъка на 
дървовидната структура. Същите компоненти могат да се добавят многократно чрез натискане на 
клавиш ENTER. 

Запазване на дървовидната структура 



 
 

100 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

При избор на бутон OK от диалога Virtual Component Structure Editor, виртуалната структура на 
сборката, дефинирана от вас, е добавена към PathFinder. По-късно, може да правите промени към 
виртуалната монтажна структура като използвате диалога Virtual Component Structure Editor. 
 
Диалогът Virtual Component Structure Editor може да затворите без запазване с бутона Cancel.  

Присвояване геометрия на скица към виртуални компоненти 

2D геометрия на скица може да присвоявате от монтажния план към виртуален компонент, като 
може да създавате 2D геометрията преди или след дефиниране на монтажната структура. 

Присвояването на геометрия към виртуален компонент дефинира неговия размер и позиция в 
монтажната скица. Присвояването на геометрия може да бъде само към един случай на отделен 
виртуален компонент.  

При присвояване на 2D геометрията към виртуален компонент, той става главния компонент. 
Геометрията на скицата, асоциирана с главния компонент може да редактирате директно.  

Геометрия към виртуален компонент може да присвоявате като използвате командата Edit Definition 
от меню Assembly PathFinder, която е достъпна само когато е отворен прозорец на монтажна скица.  

Когато изберете командата Edit Definition, се показва лентата SmartStep така, че да може да 
изберете геометрията и да дефинирате координатното начало. 2D геометрията на скицата може да 
изберете като използвате курсора или чрез влачене на прозорец. Когато завършите избирането на 
геометрия, изберете бутона Accept или десния бутон на мишката за да изпълните стъпка Orientation. 

Стъпката Orientation дефинира местоположението на координатата за виртуалния компонент и 
координатната равнина, на която сте разположили 2D скицата когато издавате виртуалния 
компонент. 

Когато дефинирате коордитно начало, вие може да зададете дали да е базирано на ключова точка 
или на точка в пространството. По единия метод, вие трябва да дефинирате също посоката по x-
оста. Когато изберете бутона Finish, се показва символ, който представя началото (A) и посоката по 
x-ос (B) за геометрията на виртуалния компонент. 

Вие може да конструирате в началната координатна точка на виртуален компонент за да го 
позиционирате в монтажа. 

Създаване на скици за предварително дефинирани виртуални компоненти  

Тази геометрия може да създадете чрез отваряне на базовия документ, след това използвайте 
командата Component Sketch за да създадете скица на компонент. 

 
Има два типа графика, които може да създадете в скицата: имидж на компонента, и рамкова 
графика. Графиката на имидж на компонента се създава с командата Component Image, която 
създава 2D представяне на видимите ръбове на детайл. 

Графиката на имиджа на компонента не трябва да се избира индивидуално в монтажната скица, като 
картинката служи само за преглед. 

Картинката на компонента се допълва с рамкова графика, създадена с командата Include или с 
ръчно  построение. Рамковата графика може да бъде избрана и използвана за налагане на връзки за 
компонента на скица в монтажната скица. 



 
 

101 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Обикновено за компонент на скица се създават два типа графични елементи. В някои случаи вие 
можете да създадете само картинката на компонента, а после да използвате символа на базовата 
точка на виртуалния компонент за позициониране на предварително дефинирания компонент в 
монтажната скица. 

Използването на много голямо число рамкови графични елементи може да понижи 
производителността при разполагане на скица на компонент в монтажната скица.  

Обновяване на геометрията на скица за предварително дефинирани виртуални компоненти 

Както дискутирахме по-рано, предварително дефинирани компоненти са обикновено покупни или 
утвърдени детайли. Ако родителската 3D геометрия за предварително дефинирания компонент се 
промени, трябва да изтриете картинката на компонента и да създадете нова графика с командата 
Component Image. 

После можете да отворите монтажната скица и да изберете предварително дефинирания компонент 
в PathFinder. Изберете командата Update Component в контекстното меню за обновяване на 
графиката на предварително дефинирания компонент в сборката. 
 
Замяна на предварително дефинирани компоненти 

Вие можете използвате  команду Replace из контекстното меню, когато е активна скицата за да 
замените предварително дефинирания компонент  с друг Solid Edge документ. Вие можете да 
изберете предварително дефинирания компонент в Assembly PathFinder или в прозореца на скицата. 
 
Показване на геометрията на скицата на виртуални компоненти  

Преди да присвоите графика на монтажна скица към виртуален компонент, използвайте  командите 
Show и Hide в контекстното меню на етикета Layers за да покажете или скриете графиката на 
монтажна скица. Ефективната схема на управление на слоя може да увеличи продуктивността на 
работата със сложни монтажни скици. 

След присвояването на графика на монтажна скица към виртуален компонент, вие можете да 
използвате  командите Show и Hide в контекстното меню на PathFinder за да покажете или скриете 
графиката на скицата на виртуалния компонент. Например, вие можете да изберете виртуален 
компонент в PathFinder или в  графичния прозорец, а после да изберете командата Show и Hide в 
контекстното меню. 

Вие контролирате показването на размери, които прилагате към геометрията на скица чрез 
показване или скриване на слоеве, на които са създадени размерите, преди и след присвояването 
на графиката към виртуален компонент. 

Тъй като маркерите за геометрични врзъки не се намират на слой, вие винаги контролирате тяхното 
показване с командата Relationship Handles в менюто Tools при работа с монтажна скица. 
 
Позициониране на виртуални компоненти  

Използвайте командата Position Virtual Component  от контекстното меню в PathFinder за да 
позиционирате виртуален компонент в сборка. Тази команда е достъпна само когато редактирате 
скица на монтаж. Вие може да позиционирате празен виртуален компонент (без присвоена 
геометрия), случай на виртуален компонент, или пред-дефиниран компонент. 

Виртуален компонент може да позиционирате чрез влаченето му от PathFinder и пускането в 
прозореца на скицата. 

Както дискутирахме по-рано, изходния виртуален компонент се позиционира в процеса на 
присвояване на геометрия. 
 

Позициониране на празни виртуални компоненти  

Ако нямате присвоена геометрия към някои от случаите на отделен виртуален компонент, може 
да изберете виртуалния компонент в PathFinder, след това да изберете командата Position 
Virtual Component. Символът на виртуалния компонент е прикрепен към курсора за 
позициониране на виртуалния компонент към монтажната скица. 

 

Символът представя приблизителната позиция за празния виртуален компонент в монтажа. По-
късно, вие може да го изберете от PathFinder и да използвате командата Edit Definition за да 
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присвоите геометрия към случай на празен виртуален компонент. Този случай на виртуален 
компонент става базов виртуален компонент. 

Другите случаи на виртуален компонент се обновяват с графиките, присвоени към базовия 
компонент, а те стават копия на компоненти. 

След това може да добавяте съотношения и дименсии към геометрия на скицата за да 
определите точно мястото на виртуалния компонент в монтажната скица. 

Позициониране на екземпляри на виртуални компоненти  

След присвояване на геометрия на скица към виртуален компонент, той става изходен 
компонент за осталите екземпляри на този виртуален компонент. Вие можете да изберете друг 
екземпляр на виртуален компонент в PathFinder и да използвате  командата Position Virtual 
Component от контекстното меню за да позиционирате виртуалния компонент в активната 
монтажна скица. 

Копие на графика на скица, които са били присвоени към изходен компонент се привързват към 
курсора. Както се дискутира по-рано, геометрията на скица за екземпляр на компонент 
представлява асоциативно копие на геометрията на скица на изходния компонент. На 
геометрията на скица може да се приложат връзки и да се зададат размери за точното 
положение на екземпляра на виртуален компонент относно монтажната скица. 

 
Определяне статуса на виртуален компонент 

Символите в PathFinder и в диалога Virtual Component Structure Editor отразяват текущото 
състояние на виртуалните компоненти  в сборката. 

Teamcenter управлявани, не моделни възли,  могат да бъдат сборка или листови (крайни) възли. 
Монтажните възли съдържат справки или потомци, докато в листови (крайни) възли не се съдържат 
справки или потомци. Символите в PathFinder, Assembly Reports и в диалога Property Manager се 
отразява в статуса на виртуалните компоненти в монтажа. Следната таблица обяснява използваните 
символи:  

 
Забележка: Информацията за статуса на Teamcenter и Checked Out By, показана в PathFinder е 
недостъпна за обект, докато той не се публикува. 
 
Публикуване на виртуални компоненти  

Когато сте готови със създаването на набора документи за новия дизайн проект, вие може да 
изберете командата Publish Virtual Components, като използвате диалога Publish Virtual Components 
за да определите папка и шаблон за проекта. 

В неуправлявана  Solid Edge среда, когато изберете бутона Publish, всички виртуални компоненти се 
издават наведнъж. Solid Edge документите се създават с имената, път на папката и шаблоните, 
които вие зададете. 
 
Ако имате асоциативна 2D монтажна скица с базови виртуални компоненти, скицата, включваща 
размери и съотношения, са копирани към подходящия документ като скици. Скицата се позиционира 
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в новия документ като се използва опция Publish On, която задавате от лентата Edit Definition при 
присвояване на геометрия на скицата към базовия компонент. 

Няма асоциативна връзка между скицата в оригиналния монтаж и скицата, копирана към новите 
документи. 

Скиците, асоциирани със случаи на виртуални компоненти са изтрити от базовия монтаж. 

При публикованe на виртуални компоненти, не трябва да се намират в същата папка като реалния 
компонент. Например, ако добавите име на пред-дефиниран компонент, наречен bolt.parn и 
виртуален компонент, наречен bolt към структурата на виртуалния компонент, не е разрешено те да 
бъдат в същата папка, когато издавате виртуални компоненти. 

Конфликт, възникнали в подобни случаи се показват в диалога Publish Virtual Components 
използвайки текст в червен цвят и възклицателен знак (!). В този пример може да се разреши 
конфликта чрез преименоване на виртуалния компонент или определяне на друга папка за 
виртуалния компонент. 

Ако не преименувате виртуалния компонент или не укажете друга папка, ще бъде използва 
съществуващия документ, а нов документ за виртуалния компонент няма да бъде създаден. 
Съществуващият детайл се разполага в сборката в съответствие със скицата на виртуалния 
компонент, но геометрични елементи на скицата не са добавени към него. 
 

Публикация на пред-дефинирани компоненти  с опростено представяне 

Ако същества опростено представяне на детайли  или подсборки, вие можете да определите,  
че такова представяне е използвано за пред-дефинирани компоненти. Когато зададете опцията 
Publish Pre-defined Components Using Simplified Representations в диалога Publish Virtual 
Components се използва опростено представяне. 

Това ускорява обработката и намалява размера на документа. В опростеното представяне на 
подсборка, тя се публикува като един обект и структурата на сборката не се зарежда в паметта. 
Структурата на сборката не се показва в PathFinder. 

За да укажете нужния тип представяне на детайли и подсборки (опростени или работни), 
използвайте команди от контекстното меню в PathFinder. Допълнителна информация за работа 
с опростени детайли и подсборки вижте в Help раздели Simplifying Parts и Simplifying Assemblies. 

 
Публикация на документи в Teamcenter управлявана среда   

Когато сте готови да създадете набор документи за новия конструкторски проект, вие имате три 
възможности. Вие можете да изпълните специална публикация на единичен обект като изберете 
виртуалния компонент в PathFinder и го влачите в графичния прозорец Solid Edge. После ще ви се 
напомни да изберете шаблон за обекта за да му дадаете набор Solid Edge данни и после да 
отворите прозорец New Document за да може да проверите реалняи документ. 

Друга възможност е използването на командата Publish Virtual Components. После можете да 
използвате прозореца Publish Virtual Components за да изберете компоненти за частична или пълна 
публикация и за да зададете шаблон за създаване на нов документ. 

При частично публикуван, вие избирате компонент на сборка за публикация чрез избиране на 
асоциирана контролна клетка. После задавате шаблон. Прозорец на общите атрибути New Document 
позволява да се присвоят атрибути на Teamcenter и физическия документ е създаден с набора Solid 
Edge данни. 

Пълна публикация предполага избор на всички компоненти на структура. Цялата виртуална 
структура се публикува едновременно. Използвайте  прозореца на общите атрибути New Document 
за да присвоите Teamcenter атрибутите, а документите са създадени с набора Solid Edge данни. 

Bъв всичките три случаи, ако виртуалния компонент е обозначен като сборка, само Solid Edge 
шаблони на сборки са показани при избора на шаблон. Ако виртуален компонент е листов възел (без 
справки или потомци), тогава можете да избирате 3D Solid Edge шаблон. 
 
Виртуални компоненти и монтажни отчети 

Ако сборката, за която създавате отчет съдържа виртуални компоненти, винаги използвайте 
командата Reports от меню Tools в среда Assembly. 
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Когато върви командата Reports от Windows Explorer на сборка, която има виртуални компоненти, те 
няма да излизат в отчета. Ако сборката съдържа само виртуални компоненти, може да се покаже 
съобщение, че няма детайли във файла. 

Когато върви командата Reports от Windows Explorer на сборка, която има виртуални компоненти,  
Assembly Report показва Teamcenter виртуални компоненти и използва същите символи за 
идентификация, които виждате в PathFinder. 
 
Присвояване на свойства към виртуални компоненти 

Когато активен документ съдържа виртуален компонент, може да използвате командата Property 
Manager за да промените съществуващите характеристики или да създадете нови такива за 
виртуалния компонент в Solid Edge. 
 
Забележка: Показани са виртуални компоненти, създадени в Teamcenter, но те са само за четене и 
не могат да се редактират. 

При избиране на командата Property Manager, се показва диалога Property Manager за да разреши 
редактиране на стойностите. Стойностите, които не могат да се редактират, ще се покажат в сиво. 

За да редактирате стойност, изберете подходящата клетка и наберете нова стойност. Когато 
издавате виртуални компоненти, свойствата, присвоени към тях се добавят към новите документи.  

Допълнителна информация за редактиране на атрибути на документ, вижте в раздела Document 
Properties. 

 
Присвояване на геометрия към виртуален компонент 

Можете да присвоявате геометрия към вируален компонент, само ако прозореца на скицата му е 
отворен. 

Стъпка 1. В PathFinder изберете целия виртуален компонент. 

Стъпка 2. От контекстното меню щракнете Edit Definition.  

Стъпка 3. В прозореца на скицата изберете 2D геометрия, която искате да добавите към виртуален 
компонент и щракнете бутона Accept. 

Стъпка 4. В прозореца на скицата дефинирайте началната точка и посоката на оста x. 

Стъпка 5. На командната лента Edit Definition, в списъка Publish On изберете равнината на скицата, 
върху която искатеда публикувате виртуалния компонент. 

Промяна на типа геометрия на вируалния компонент 

1. Изберете раздела Home →група Assemble→ списък Virtual →команда Component Structure 

Editor  . Диалоговия прозорец Virtual Components Structure Editor се показва.  
2. На диалоговия прозорец Virtual Components Structure Editor dпозиционирайте курсора върху 

виртуалния елемент, чийто тип искате да промените.  
3. Щракнете с десния бутон на мишката, за да се покаже контекстното меню и изберете Change 

Component Type. 
4. На диалоговия прозорец Change Component Type щракнете новия тип компонент и щракнете 

OK. 

На диалоговия прозорец Virtual Components Structure Editor щракнете OK. 

Създаване на изображение на компонента 

Командата Component Image е на разположение само когато е активна скицата на компонента.  

1. Изберете раздела Tools →група Virtual→команда Component Image  . Твърдите и 
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повърхнинните тела автоматично се избират.  
2. Направете промени в селекцията и я потвърдете с Аccept. 
3. Щракнете бутона Return, за да затворите изгледа на профила. 

Създаване на скици за виртуалните елементи в документа  

1. Изберете Home →група Sketch→команда Component .  
2. Изберете помощна равнина илиравнинно лице.  
3. Направете следното: 

o Използвайте командата Component Image, за да създадете 2D изображение на на 
детайла в равнината на профила. 

o Използвайте командите за създаване на елементи, за да създадете точна графика 
върху равнината на профила. Например, можете да начертаете линии, дъги и 
окръжности или да вмъкнете елементи. 

4. Щракнете Return, за да затворите изгледа на профила. 

Създаване на виртуални компоненти 

1. Home→група Assemble →команда Component Structure Editor .  
2. В диалоговия прозорец Virtual Components Structure Editor уточнете желания тип компонент 

от Model Type. 
3. В полето Name въведете име ли изберете име от списъка Name. 
4. Щракнете бутона Add Virtual Component или натиснете Enter. 

Позициониране на виртуални компоненти върху скица 

Можете да позиционирате вируални елементи върху скица, само когато прозореца на скицата е 
отворен. 

Стъпка 1. В прозореца PathFinder, щракнете елемент, който не е позициониран в монтажната скица. 

Стъпка 2. На контекстното меню щракнете Position Virtual Component.  

Стъпка 3. Направете следното: 

 Ако сте избрали предварително дефиниран компонент, на диалоговия прозорец 
Select Component Sketch, изберете желаната ориентация на скицата на 
компонента или помощната равнина. 

 Ако сте избрали случаен компонент, преминете на стъпка 4. 

Стъпка 4. В прозореца на скицата позиционирайте графиката на виртуалния компонент и щракнете.

Публикуване на виртуални компоненти 

При публикуването на виртуални компоненти, Solid Edge създава документ за всеки ункален 
компонент и виртуалните компоненти се заменят в PathFinder с актуални документи. 

1. Изберете раздела Home →група Assemble → команда Publish Virtual Components .  

Показва се диалоговия прозорец Publish Virtual Components. 

2. В колоната Name щракнете виртуалния компонент, който искате да направите реален. 

В управлявана от Teamcenter среда, можете да изберете между full publish и  partial publish, 
като сложите отметка в съответното поле на елементите, които иската да публикувате.  
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Забележка: Когато е избрана виртуална сборка, всички зависими от нея виртуални реални 
компоненти се избират като референтни. 

3. В колоната Target Location изберете пътя на папката. 

Забележка: Колоната Target Location не се използва в управлявана от Teamcenter среда. 

4. В колоната Template щракнете с десен бутон и изберете Set Template. След това изберете 
желания шаблон, който искате да използвате за избрания компонент. 
 

5. Щракнете Publish. 

6. В управлявана от Teamcenter среда, определете всички допълнителни атрибути и щракнете  
OK за да качите реалните членове в базата с данни. 

Създаване на теренен модел с Virtual Components 

Преглед 

Цифровите теренни модели (DTM) са полезни са да се разбере как е необходимо да бъдат 
позиционирани сгради и екипировка на строителна площадка. Изграждането на твърдотелен модел 
на терена, използващ данни от заснемане е от полза за да се изчисли къде да се добави или махне 
земя за позициониране на нови конструктивни елементи. 

Повърхнинната елевация се запазва обикновено като Triangulated Irregular Network (TIN), която е 
структура на цифрови данни, използвани за Географска информационна система (GIS) за 
представяне на повърхнина. TIN е векторно базирано представяне на земна повърхнина или морско 
дъно, съставена от неправомерно разпределени възли и линии с три-измерни координати (X, Y и Z), 
които са подредени в мрежа от триъгълници, които не се припокриват. TIN често се извличат от 
данни за елевация на растеризирани Digital Elevation Model (DEM). 

 

TIN dданните трябва да бъдат конвертирани в .stl (STereoLithography) формат за да бъдат 
импортирани в Solid Edge part файл. STL данните се импротват като design тяло, съдържащо 
фасетни данни. 

Ограничения 

Въпреки че фасетните триъгълници могат да покриват големи площи, разстояние от много 
километри, и имат много големи координатни стойности, има ограничение в размера на твърдото 
тяло за въвеждане в Solid Edge. Ограничението е приблизително обема, съдържащ се във сфера с 
един километър в диаметър. Поради това ограничение, необходимо да се създаде твърдотелно 
представяне на теренния модел чрез разполагане на фасетни данни (part документ) в сборка. Един 
път в сборката, Virtual Component Structure Editor създава part документи, съдържащи твърдото тяло, 
представящо цифровия теренен модел. Монтажните скици, дефиниращи границите на теренния 
модел трябва да бъдат достатъчно малки за да влязат в окръжност с диаметър 700 метра. Веднъж 
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публикувана, всяка скица дефинира подсборка, съдържаща твърдото тяло, представящо 
повърхнината. Ако е необходима по-голяма площ, могат да бъдат създадени съседни възли. 

 

Единици 

Документите на детайли и сборки ще имат сходни единици с тези на източника. 

Конвертиране на STL документ в part документ 

STL (STereoLithography) файлът съдържа триъгълници, необходими за създаване на теренен модел. 

1. Щракнете бутона Application  и изберете Open.  
2. В Open File диалога, от списъка Files of type, изберете STL (.stl). 
3. Щракнете бутона Options и задайте опцията Make base feature. 
4. Търсете STL документа и щракнете Open. 
5. Изберете part шаблон с подходящите единици за дължина. 
6. Изпълнете изгледа. 
7. Запазете файла. 

Съвет: 

 Изключете показването на справочни равнини и координатни системи преди изпълване на 
изгледа. 

 Стойностите за дължина са зададени в бутона Application  →Properties→File 
Properties→Units. Можете да създадете шаблони, съдържащи тези единици.  

Забележка: Импортирано дизайн тяло може да съществува само в ordered средата. При импорт в 
синхронна среда, ще се покаже предупреждение, и средата се променя автоматично. 

Създаване на сборката и скица, дефиниращи граници на теренния 
модел 

Virtual Component Structure Editor създава твърдотелно представяне на теренния модел, необходима 
с ескица за дефиниаре на разположението на виртуалните компоненти. 

1. Създайте нова сборка с подходящите единици за дължина. 
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Съвет: Стойностите за единиците за дължина се задават на страница Units (File Properties диалог). 
Можете да създадете шаблони, съдържащитези единици.  

2. От Parts Library, влачете файла, влачете файла на детайла, съдържащ триъгълниците, 
представящи терена в сборката. 

3. Запълнете изгледа. 

Съвет:изключете показването на справоните равнини и координатни системи преди да запълните 
изгледа. 

4. Създайте скица на равнина, успоредна на изгледа отгоре. 

Забележка: Котата на равнината на скица е котата на долното лице на представляващото терена 
твърдо тяло след публикуването на виртуалните компоненти. Долу е показан изглед отпред със 
стрелка, посочваща изглед отстрани на скицата. 

 

5. В скицата използвайте командата Line да създадете границите, дефиниращи страните на 
твърдото тяло. 

 

Забележка: 

o Показва се грешка, ако елементите на скицата дефиниращи границата не могат да се 
съберат в окръжност 700 метра. Скицата долу показва две съседни граници, които като 
се комбинират надвишават лимита. 

o Виртуален компонент не може да споделя линия на общ ръб. В тази скица, има две 
линии насложени на общ ръб и всеки компонент ще съдържа уникална линия. 
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o Целта на диагоналните конструктивни линии е да помогне в определяне на границите на 
обхвата на елементите на скица да са в граници. Ако дължината на диагонала 
надвишава 700 метра, не може да бъде създаден виртуалния компонент. 

Използване на Virtual Component Structure Editor да дефинира теренните 
модели 

Използва се да дефинира размера на теренните модели. За повече информация, вижте раздела 
Creating and publishing Virtual Components.  

1. Изберете етикета Home→Assemble група→Component Structure Editor. 
2. Във Virtual Component Structure Editor, задайтеда бъде публикуван виртуален монтаж за 

всеки цифров теренен модел. 

Пример: Примерът долу показва два виртуални детайла, всеки съдържащ се във виртуалния 
монтаж. При публикуване, всяка подсборка има part документ, съдържащ твърдо тяло, представящо 
цифровия теренен модел. 

 

3. В Assembly PathFinder: 
a. Десен клавиш на скицата и изберете Edit Profile. 
b. Десен клавиш на първия виртуален монтаж и щракнете Edit Definition. 
4. Изберете линиите представящи границата на теренния модел и щракнете Accept. 

 

5. Ориентирайте виртуалния компонент чрез щракване на началото (1) и посоката на оста X (2). 
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6. За всеки виртуален монтаж, повторете всичко от стъпките горе. 

Забележка: Необходимо е да бъдат позиционирани само виртуални сборки. 

7. Щракнете скицата. 

Публикуване на теренен модел 

Документи на детайл, съдържащи твърди тела на цифров терен се създават с публикуване на 
теренни модели. Уникална подсборка съдържа всеки от документите на детайл при публикуване. 

1. Изберете етикет Home→Assemble група→Publish Terrain Models .  
2. Щракнете на детайла, съдържащ омрежен терен. 

Забележка: Ако има само един омрежен модел на терен, той се избира автоматично. 

3. Дефинирайте дължината на терена като щракнете над детайла, съдържащ модела на 
терена. 

 

Забележка: Използва се опцията Through Next, детайла съдържащ триъгълници дефинира лице 
отгоре на твърдото тяло. 

Създават се монтажната структура и твърдите тела на цифровия терен. 
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Change Component Type команда 

Показва диалоговия прозорец Change Component Type, така че да можете да промените типша на 
виртуалния компонент. Например, по време на монтажа, можете да промените типа на виртуалния 
компонент от part на sheet metal. 

 Component Sketch команда 

Отваря прозореца на скицата така, че да можете да създадете компонентна скица, която можете да 
използвате по-късно, когато работите с виртуални компоненти virtual components.  

 

Можете да създадете множество компонентни скици за един документ, който представя различни 
ориентации на изгледите на компонента. Можете да използвате съставната скица, за да направите 
2D представяне на детайл или подсборка, когато разполагате съществуващ компонент във 
витруалната структура на сборката като pre-defined component. При добавянето на един и същ 
компонент към виртуалната сборка, можете да уточните коя компонентна скица искате да 
използвате. Това ви позволява да разположите един и същ компонент няколко пъти в различни 
ориентации.  

Има два вида графики, които можете да създадете в компонентната скица: графично изображение 
на компонента и рамкова графика. Графичното изображение се създава с командата Component 
Image. Тази команда създава 2D представяне на видимите ръбове на детайла.  

Графичното изображение не може да се избира индивидуално, но предлага обвивка, която да 
използвате.  

Можете дадопълните графичното изображение с рамкова графика, която можете да създадете 
ръчно, като я начертаете или използвате командата Include. Тези рамкови графики могат да се 
избират и използват за ограничаване на компонентната скица в монтажната скица.  

Обикновено се създават и двата типа графики за компонентната скица. В някои случаи, можете да 
създадете само графично изображение на компонента и тогава да използвате началната точка на 
символа за виртуален компонент, за да ограничите предварително дефинирания компонент в 
монтажната скица. 

Създадените от вас скици се добавят във Feature PathFinder или Assembly PathFinder в кплектора за 
съхранение за виртуалните компонентни скици.  

За повече информация, вижте Creating and Publishing Virtual Components в Help. 

 Component Image команда 

Представя 3D компонента в 2D в равнината на активната скица. Тази команда се използва, за да се 
създаде компонент на скица component sketch, който можете да използвате при разполагане на 
съществуващ документ в монтажната скица, като предварително определен компонент pre-defined 
component.  
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Графиката, която сте създали с тази команда не може да се избира поотделно, можете да я 
избирате само като група. 

За повече информация, вижте Creating and Publishing Virtual Components в Help. 

Copy Definition команда 

Копира името и типа на виртуалния компонент в полето Name и списъка Component Type в десния 
екран на диалоговия прозорец Virtual Component Structure Editor. Можете да щракнете бутона Add 
Virtual Component или да натиснете клавиша ENTER за да добавите бързо друго копие на 
виртуалния компонент в структурата на виртуалната сборка.  

Можете също да използвате тази команда, за да копирате името на предварително дефиниран 
компонент в полето Name, за да добавите друго копие на предварително дефинирания ккомпонент 
към структурата на виртуалната сборка. 

За повече информация, вижте Creating and Publishing Virtual Components в Help. 

Edit Definition команда (виртуални компоненти) 

Присвоява 2D геометрия на скица към виртуалния компонент. Можете да използвате опциите на 
командната лента, за да уточните дали ще използвате точка от свободното пространство за начална 
или две ключови точки, за да дефинирате началната точка и оста х.  

За повече информация, вижте Creating and Publishing Virtual Components в Help. 

Place Component Copy команда 

Копира и позиционира случаен компонент или предварително дефиниран . Можете да изберете 
компонента в Assembly PathFinder или в прозореца на скицата, докато работите в монтажната скица.  

При копиране на предварително дефинирани компоненти, можете да използвате диалоговия 
прозорец Select Component Sketch, за да уточните скицата на компонентна или ориентацията на 
помощната равнина, която искате да използвате в монтажната скица.  

За повече информация, вижте Creating and Publishing Virtual Components в Help. 

Position Virtual Component команда 

Позиционира виртуален компонент в графичния прозорец.  

Можете да използвате клавиша A от клавиатурата, за да завъртате виртуалния компонент, докато го 
разполагате. При всяко натискане на клавиша A, виртуалния компонент се завърта на 45°. Можете 
същпо да използвате командата Rotate, за да завъртите виртуалния компонент след разполагането 
му. 
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Когато позиционирате предварително дефинирани компоненти, можете да използвате диалоговия 
прозорец Select Component Sketch, за да уточните ориентацията на компонентната скица или 
помощната равнина за предварително дефинирания компонент, който искате да използвате в 
монтажната скица.  

За повече информация, вижте Creating and Publishing Virtual Components в Help. 

 Publish Virtual Components команда 

Създава part, sheet metal или subassembly документи, които представят виртуални компоненти.  
Когато публикувате виртуални компоненти, влизането на виртуалния компонент в PathFinder се 
заменя със съответния нов документ и всички графики, присвоени върху първоначалния документ се 
копират в новия документ. 

В управлявана от Teamcenter среда, можете да публикувате отделни компоненти като ги плъзнете от 
PathFinder към графичния прозорец или можете да изберете между full publish и partial publish, като 
сложите отметка в съответното поле в диалоговия прозорец  Рublish Virtual Components.  

Забележка: Когато виртуална сборка е избрана за публикуване, всички зависими реални виртуални 
компоненти се избират като референтни. 

За повече информация, вижте Creating and Publishing Virtual Components в Нelp. 

Уточняване на компонента дали да е движещ или задвижван 

Когато редактирате монтажна скица, можете да изберете 3D компонентите и да уточните кой от тях 
да бъде задвижван от скицата или скицата да движи компонента.  

Стъпка 1. На раздела Home, докато редактирате монтажната скица щракнете командата Select. 

Стъпка 2. В PathFinder, изберете 3D компонент. Командната лента Position 3D Component се 
показва. 

Стъпка 3. На командната лента Position 3D Component направете следното: 

 За да уточните, че монтажната скица задвижва позицията на 3D компонента, 
щракнете опцията Sketch Driving. 

 За да уточните, че 3D компонента задвижва скицата, щракнете опцията 
Component Driving. 
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Работа със Systems Libraries в сборки 
 

Когато се конструират сборки, често се използва една и съща група от детайли многократно. При 
разполагането на групата детайли може да е необходима същата модификация на построението към 
съчетания детайл  в сборката,  за да се улесни разполагането на групата детайли. 

Например, необходимо е да разположите скоба (A) заедно с монтажните болтове и гайки (B) в други 
различни сборки или мнoго пъти в един монтаж. За закрепване на болтовете, ще е необходимо да 
имат монтажни отвори в детайл (C). 

 

Функционалността на системните библиотеки в Solid Edge може да използвате за дефиниране на 
група детайли, построения и монтажни зависимости, така че да може лесно да ги използвате 
многократно по-късно. 

Детайлите, свойствата и зависимостите се съхраняват в монтажен документ, който дефинирате. 

Системните библиотеки могат да се състоят от следните документи: 

 Пълен набор от подсборки 

 Детайли 

 Елементи, които са асоциативни потомци на един от документите на детайл   

Създаване на системни библиотеки  

Когато създавате нов документ на системна библиотека, трябва да се придържате към следните 
правила: 
 Може да избирате детайли и цели подмонтажи, които са на горно ниво. 

 Не може да създавате документ на системна библиотека когато работите в алтернативен 
монтаж. Използвайте командата Save Member As за да запазите копие на алтернативен 
монтаж като обикновен монтаж и да използвате тази функционалност. 

 Не може да създавате документ на системна библиотека когато активирате на място в 
подмонтаж. 

 
Създаване на нов член на системна библиотека  

Като използвате командата Create Systems Library на етикета Home в група Systems може да 
създавате нов член на системна библиотека. Когато щракнете върху бутона Create Systems Library, 
лентата SmartStep ви води през стъпките за създаване на документ на системна библиотека : 

 Избор на желаните монтажни компоненти 

 Избор на конструктивен   елемент, който желаете да уловите (опция) 

 Преглед на уловените зависимости 

 Дефиниране на име на нов документ, шаблон и местоположение  

 
Избор на компоненти  
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Детайли и подмонтажи, които са в активния монтаж могат да бъдат добавени към документ на 
системна библиотека. За да добавите подмонтаж, трябва да бъде добавен целия. Не може да 
избирате отделни детайли в подмонтажа. Детайлите може да селектирате за да ги уловите в 
монтажния прозорец или в PathFinder. Ако селектирате масив на монтаж, автоматично се улавят 
детайлите, използвани за дефиниране на масива. 

Избраните от вас детайли и подсборки се изброени в диалоговия прозорец Selected Components. 
Когато селектирате всички детайли за нов документ на системна библиотека, щракнете бутона 
Accept от командната лента за да преминете към Стъпка Captures Features. Зависимостите, с които 
са позиционирани детайлите се улавят автоматично. 
 
Улавяне на конструктивни елементи 
 
Вие може да искате да уловите само елементи, създадени с inter-part асоциативни техники. Ако един 
от детайлите, избрани в стъпка Select Components, беше използван като родител за създаване на 
асоциативен елемент на друг детайл, асоциативния елемент на потомъка на другия детайл е  
достъпен за използване в елемент на сиатемна библиотека. Например, ако отвор (А) в монтажната 
плоча беше конструиран с използване на командата Include, за да включи асоциативно ръбове (B) и 
(C) от планката, отворът (А) може да бъде част от документ на системна библиотека.  

 
 
Забележка: За повече информация вижте Inter-Part Associativity Help раздел. 
 
В примера, член на системна библиотека ще бъде планка (A), болтовете (B) и (C) и  отвор (D). Когато 
по-късно разположите документа на системната библиотека, плочата няма да бъде разположена. 

 

След избора на родителски детайли за създаване на inter-part конструктивен елемент, всички  
дъщерни конструктивни елементи, които могат да бъдат включени в състава на новия документ на 
системна библиотека са показани в списъка в диалоговия прозорец Captured Features и са 
подсветнати в монтажния прозорец за да се облекчи процеса на избор на нужните конструктивни 
елементи за включване в системната библиотека. 
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Може да уловите също елемент на обработка, който е променил inter-part копието на конструктивния 
елемент. Например, ако към по-рано създаден отвор се добави фаска, тя може да се включи в 
списъка на уловените конструктивни елементи, избирайки построението фаска  в монтажния 
прозорец. 

След като сте избрали конструктивните елементи за улавяне, подтвърдете избора с бутона Accept в 
командното меню. Ако пострението не е нужно да се включва в новия документ на системна 
библиотека, натиснете бутона Next в командното меню за да пропуснете тази стъпка. 
 
Запомняне на връзки 

Когато завършите дефинирането на детайли и свойства за да ги уловите, се появява диалогова 
кутия Capture Relationships да прегледате детайлите, свойствата и зависимости на позициониране, 
които сте уловили. Може да щракнете на зависимостите, изброени в диалога Capture Relationships 
да подсветнат лицата, използвани за дефиниране на селектираните зависимости или на бутона OK 
на диалога да го отстраните. 
 
Дефиниране на документ на Systems Library Container  

Когато щракнете на бутона Create Group от лентата, се показва диалога Create Systems Library за 
дефиниране на име и местоположение на документ на системна библиотека, шаблон на монтажа и 
преименоване на свойства, които са уловени. 

Ако споделяте системни библиотеки с други потребители във вашата фирма, дефинирайте права за 
име и местоположение на файл за лесна употреба и използване. 
 
Разполагане на компонент на системен документ  

Системен документ може да бъде разположен чрез влачене на монтажен документ от системна 
библиотека от етикета Parts Library от PathFinder в монтажния прозорец. Когато пуснете системния 
документ в монтажния прозорец, детайлите, които се съдържат в документа на системна библиотека 
временно се позиционират в монтажа: 
 
 Позициониране на детайлите 
 Позициониране на конструктивни елементи 

 
Детайлите, съставляващи документ на системна библиотека временно са позиционирани в 
монтажния прозорец. 
 
Диалоговият прозорец Input изброява монтажни връзки, необходими за коректно разполагане на 
компонентите на системна библиотека. При разполагането компонентите на детайли и запомнени 
конструктивни елементи, опциите в командното меню позволяват да се пропусне запомнена връзка 
или конструктивен елемент. След завършване на процедурата на дефиниране на връзки, 
диалоговия прозорец Input се обновява за да покаже кои стъпки са вече завършени. 
 
Позициониране на детайли 

Детайлите се позиционират подобно на начина, по който позиционирате детайл в монтаж, чрез 
избор на детайл, който вече е в сборката и лице или елемент на детайл, за да дефинирате връзката. 
Ако е зададена опцията Use Reduced Steps When Positioning Parts, ще бъде необходимо да изберете 
само лице или елемент на монтажен детайл за да дефинирате връзката. 

Когато пуснете компонент на системна библиотеки в сборката, лицето на разполагания детайл за 
първата приложена връзка, подсветва (А). Вие можете да изберете съответното лице в сборката за 
прилагане на връзката (В). Диалоговата кутия Input показва списък на монтажните зависимости за 
позициониране на компонентите на системна библиотека. Можете да използвате менюто с 
командите, за да зададете връзката или  да я пропуснете. 
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След избирането на лице на обекта за първата връзка, наборът от детайли е препозициониран, а 
лицето на разполагания детайл за втората връзка подсветва (A). Изберете лицето на обекта в 
монтажа да изпълни втората зависимост (B). 

 
Този процес продължава докато не бъдат приложени (или пропуснати) всички  връзки.  
 
Позициониране на конструктивни елементи 
 
След дефиниране на монтажните връзки, може да определите дали искате да променяте детайла с 
уловените операции. Например, ако операцията е за създаване на отвор, ще изберете планарно 
лице на детайл (A) на което искате да направите отвор. Операцията е асоциативно свързана с 
детайла, използван за дефиниране на операцията, който в случая е детайла скоба (B). 
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След разполагане, детайлите функционират както всеки детайл в сборка. Самият документ на 
системна библиотека не е разположен в сборката, а е използван като контейнер, който дефинира 
системните компоненти. 
 
Преглед на inter-part връзки 

Връзките inter-part, които използвате за създаване на член на системна библиотека и при 
разполагането им са показани в Assembly PathFinder, могат да бъдат прегледани с Inter-Part 
Manager. 

Например, добавя се символ към детайл (A) в Assembly PathFinder за да покаже, че е асоциативно 
свързан към друг детайл в сборката. 

  
Създаване на документ в системната библиотека 

1. Уверете се че се показва PathFinder. 
2. Изберете Home→група Assemble→команда Create Systems Library. 

 

3. В PathFinder tab или в графичния прозорец изберете детайлите или подсборките, които 
искате да добавите към новия документ в системнарта библиотека и щракнете бутона Next 
на командната лента.  

4. Изберете всички построения, които са асоциативно свързани се детайла, който сте избрали в 
предишната стъпка и щракнете бутона Next. Тази стъпка е по избор. 

5. На диалоговия прозорец Capture Relationships прегледайте детайлите, позициониращите 
връзки и построенията, които искате да уловите и щракнете OK. 

6. На командната лента щракнете бутона Create. 
7. На диалоговия прозорец Create Systems Library Documents дефинирайте името и локацията 

за новия документ на системната библиотека, името на документа за построенията, които 
сте уловили и шаблоните на сборката, които искате да използвате. 

8. На диалоговия прозорец Create Systems Library Documents щракнете OK. 

Разполагане на документ от Systems Library 
Стъпка 1. Покажете раздела Parts Library. 

Стъпка 2. От раздела Parts Library, плъзнете документа и го пуснете в графичния прозорец на 
сборката. 

Стъпка 3. В графичния прозорец на сборката дефинирайте монтажните връзки, които се изискват 
за позиционирането на компонента от системната библиотека. Командната лента 
Systems Library и диалоговите кутии ви водят по време на процеса на разполагане. 

Стъпка 4. В монтажния прозорец, дефинирайте детайла и лицето, които се изискват за 
позициониране на построението, което сте уловили. 

Стъпка 5. На командната лента щракнете OK. 

 Create Systems Library команда 

Дефинирайте детайлите, подсборките и построенията, които искате да използвате, за да създадете 
документ на системната библиотека. 
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Документът на системната библиотека се обособява като assembly документ, който съдържа 
следното: 

 Завършени документи на подсборки. 
 Part документи 
 Построения, които са асоциативни на един от part документите. 

Детайлите и построенията обикновено са стандартни и могат да се използват в много сборки. 
Можете също да създадете документ в системната библиотека, който да съдържа само детайли, а 
не построения.  

Можете да използвате документ от системната библиотека, за да автоматизирате разполагането на 
група от детайли и построения в сборката. Групирането в документа позволява бързо разполагане в 
сборката. След разполагането, детайлите се държат по същият начин, както останалите детайли в 
сборката и самият документ от системната библиотека не се разполага в сборката. Той се използва 
като контейнер, в който са дефинирани системните компоненти. 

 

Алтернативни сборки 

 

 

Понякога се изисква да създадете различни варианти на една сборка. Вариантите могат да бъдат: 

 Сборки, където ВСИЧКИ детайли са еднакви, но сменят позицията си в различни варианти на 
сборката. Такива типове сборки са механизми, контакти и други подобни. В Solid Edge те се 
наричат сборки с алтернативни позиции Alternate Position Assemblies. 

 Сборки, където БОЛШИНСТВОТО детайли са идентични, има различни варианти на детайл 
или подсборка. Такива варианти могат да бъдат различни водопроводен кран с ралична 
форма на ръкохватката на вентила. В Solid Edge те се наричат фамилии от сборки Family of 
Assemblies.  

 
Функционалността Alternate Assemblies на Solid Edge прави лесно създаването и използването на 
варианти на една и съща сборка, защото работите само с една основна сборка и избирате 
вариантите, когато е необходимо.  Alternate Assemblies в Solid Edge включват двете Alternate Position 
Assemblies и Family of Assemblies. 

Family of Assemblies и Alternate Position Assemblies имат преимущество от използването на 
формулата Document Name за по-лесна идентификация. Името е представено като 
Formula!<Member Name>, за да ви помогне да отличите Family of Assemblies или Alternate Position 
Assemblies  от други сборки. 
 
Създаване на нова Alternate Assembly 

За създаване на сборка  с алтернативни позиции,  използвайте етикета Alternate Assemblies. Когато 
за първи път изберете бутона New Member на етикета Alternate Assemblies се появява диалога 
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Alternate Assemblies Table. Вие може да укажете от какъв тип ще бъде варианта, дали ще бъде 
фамилия от сборки (A) или с алтернативни позиции (B). След създаване, може да промените типа му  
от (A) към (B) или от (B) към (A). 

Забележка: Направете архивно копие на сборката като използвате командата  Save As за да 
направите работно копие на активната сборка, преди да преминете към правене на варианти. 

След това трябва да зададете имена за първите два члена на вариантите. Когато натиснете OK, 
втория член ще стане активен на етикета Alternate Assemblies. След това, задайте промените на 
неговите характеристики. 
 
Диалогов прозорец Alternate Assembly Edit Table 

Диалоговият прозорец Alternate Assembly Edit Table, достъпен с бутона Edit Table на етикета Alternate 
Assembly, изпълнява много от същите функции, които се изпълняват на етикета Alternate Assembly. В 
допълнение, този диалогов прозорец позволява също да се видят характеристиките на всички 
обекти на алтернативна сборка едновременно, което не може да се направи с етикета Alternate 
Assemblies. Например, вие можете да видите кои детайли са изключени от всички обекти 
едновременно. 

Бутоните в горната част на диалоговия прозорец Alternate Assembly Edit Table позволяватда се 
изпълнят типови функции като създаване на нови обекти, изтриване и активизация на обекти, 
запазване на обекта като нов документ на сборки и т.н. Таблицата може да се печата или копира и 
вмъкне от диалоговия прозорец Alternate Assembly Edit Table в електронна таблица. 
 
В диалоговия прозорец Alternate Assembly Edit Table има също прозорец Preview, който показва 
текущо избрания обект. 

Някои функции, достъпни на етикета Alternate Assembly не са налични в диалоговия прозорец 
Alternate Assembly Edit Table. Например, можете само да изключите връзки от етикета Alternate 
Assembly. 
 
Работа с Alternate Assemblies 

След дефиниране на първите два обекта на алтернативна сборка, вие можете да работите с 
алтернативна сборка с помощта на етикета Alternate Assemblies или да натиснете бутона Edit Table 
на етикета Alternate Assemblies за да покажете диалоговия прозорец Alternate Assemblies Edit Table, 
който използва табличен потребителски интерфейс за работа с алтернативни сборки, подобен на 
електронна таблица. 
 
Добавяне на членове към съществуващ Alternate Assembly  

След превръщането на сборка към алтернативен вариант, може да добавяте нови членове с бутона 
New от Alternate Assemblies прозореца. Характеристиките на новия член ще са като текущите в 
момента. 
 
Преименуване на обекти на Alternate Assembly 

Не може да сменяте имената на алтернативните членове. Ако искате да промените името на член, 
трябва да го направите активен, след това да създадете нов член с името, което желаете. След това 
трябва да изтриете стария член. 

Забележка: Не може да изтриете първия обект на алтернативна сборка. Затова може да е полезно 
на назовете този обект, например, Default за да се знае, че този обект не трябва да се изтрива. 
 
Алтернативни сборки с алтернативни позиции  

Както споменахме по-рано, членовете с алтернативна позиция трябва да имат едни и същи детайли. 
Разликата може да бъде само в стойностите за съотношенията. Опциите за тази възможност са 
описани по-долу. 
 
Family of Assemblies 

За фамилия от сборки може да дефинирате следното за различните членове: 

 Стойности за разстояния при съотношения 

 Да заменяте детайли 
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 Да изключвате детайли 

 Да изключвате съотношения 

 Да изключвате свойства на монтажи 

 Да изключвате рамкови конструкции 

 Да изключвате тръбопроводи 

 Да изключвате случаи размножаване по шаблон 

 Да изключвате скрепителни елементи 

 
Глобални и локални промени 

При работа с варианти може да укажете дали промените, които правите, се отнасят само за текущия 
член или за всички членове на фамилията. Модификациите само на активния член са локални, а 
модификациите на всички – глобални. 
Когато укажете  Apply Edits To All Members на етикета Alternate Assemblies, промените ще бъдат 
глобални. 

Ако не включите опцията Apply Edits To All Members на етикета Alternate Assemblies, промените са 
приложени локално само към активния обект. 

Например, при изключване на опцията Apply Edits To All Members, вие можете да изтриете детайл от 
един член на фамилия сборки, а после да разположите различен детайл за този член. 

Забележка: В зависимост от типа на фамилията, някои операции могат да не бъдат достъпни 
локално или глобално. 
 
Активиране на член 

Само един член от фамилията може да бъде активен и е показан на екрана и в списъка Active 
Member. Чрез избиране от списъка, може да активирате друг член или да изберете колонката на този  
елемент в Alternate Assemblies Edit Table и натиснете бутона Activate Member. 
 
Дефиниране на променливите 

С опцията Member Variables от Alternate Assemblies може да дефинирате различни стойности на 
променливите. Променливите трябва да са асоциирани със съотношенията или с други променливи 
в сборката. Например, може да променяте положението на детайла, променяйки стойността на 
ъгъла за ъглово съотношение. 

 

От Alternate Assemblies, изберете опцията Member Variables. След това във Variable Table, изберете 
променливата, която искате да добавите към Member Variables списъка. От Alternate Assemblies, 
щракнете върху бутона Add Variables. Променливата се добавя за текущия член, а вие може да 
промените стойността на променливата. Тази опция е достъпна и за двата типа фамилии. 

Името на променливата може да разберете, като изберете съотношението в долната част на  
PathFinder. Тогава името на съотношението се появява в лентата за съобщения вдясно. 
 
Замяна на компоненти  

Occurrence overrides се дефинират чрез командата Replace Part на етикета Home в група Modify. 
Например, ако искате да зададете два типа дръжки за различните членове,  единия член ще има 
един тип дръжка, а другия – друг тип дръжка. 



 
 

122 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

От  Alternate Assemblies, активирайте члена, за когото искате нова дръжка, след това проверете дали 
опцията Apply Edits To All Members е изчистена. Сега може да използвате командата Replace Part за 
да замените дръжката само в активния член. 

За сборки с алтернативни позиции, тази опция е възможна само за всички членове  понеже изисква 
еднаквост на детайлите за всички членове. За алтернативни  сборки, тази опция може да бъде 
приложена глобално и локално. 

Вие може да дефинирате замяна на детайлите и за подсборки на текущата сборка. Когато заменяте 
подсборки, подсборката с която заменяте, също може да бъде член на фамилия. Тогава трябва да 
избере члена на подсборката, с който искате да замените с диалоговата кутия Assembly Member. 
 
Изключване на компоненти  

Excluded occurrences представляват премахване на детайли само от някой член на сборката. От 
Alternate Assemblies, активирайте члена, от който искате да премахнете детайл. Изберете детайла, 
който искате да премахнете и натиснете  DELETE. Детайлът ще бъде премахнат от текущия член и 
ще бъде добавен в списъка Excluded Occurrences. 

За сборки с алтернативни позиции, тази опция е възможна само за всички членове, тъй като тя 
изисква еднаквост на детайлите за всички членове. За алтернативни сборки, тази опция може да 
бъде приложена глобално и локално. 

Забележка: Ако работите глобално (включена опцията Edits To All Members), детайлът се изтрива от 
всички членове и не се добавя в списъка Excluded Occurrences. 
 
Изключване на съотношения 

Изключването на съотношения ви помага да премахнете съотношения и да зададете нови за да 
промените позицията на детайла. Например, ако искате да промените положението на детайл от 
един член, използвайки стени и съотношения, различни от оригиналния. 

 

От Alternate Assemblies, активирайте члена, от който искате да премахнете съотношения. В Assembly 
PathFinder, изберете детайла, след това изберете съотношенията и натиснете DELETE. 
Съотношенията, които изтриете, ще бъдат добавени в списъка Excluded Relationships. След това, 
задайте новите съотношения. 

Ако изтривате съотношенията локално (изключена опция Apply Edits To All Members), трябва локално 
да ги прилагате. Ако приложите новите съотношенията глобално (включена опция Apply Edits To All 
Members), ще се получи преоразмеряване на останалите членове. 
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Забележка: Ако работите глобално (включена опцията Apply Edits To All Members), съотношенията 
се изтриват от всички членове и не се добавят в списъка Excluded Occurrences.. 
 
Изключване на конструктивни елементи, управлявани от сборки 

Във фамилия сборки вие можете да използвате прости конструктивни елементи, управлявани от 
сборка, но не асоциативни такива. Например, можете да изтриете изрязване в сборка за някой 
елемент при изключена опция Apply Edits to All Members. Този конструктивен елемент  е добавен в 
списъка Excluded Assembly Features. 

 

За допълнителна информация, вижте раздела Help Alternate Assemblies Impact on Solid Edge 
Functionality. 
 
Изключване на скрепителна система 

С  командата Fastener Systems използвате скрепителна система, създадена с тази команда във 
фамилия от сборки. Може да изтриете или разположите скрепителната система на член, базирано 
първо на опция Apply Edits to All Members. Опцията Excluded Fasteners от Alternate Assembly дава 
списъка на скрепителната система за фамилия на член от сборка. 
 
Изключване на елементи на масив 

Вие можете да разполагате нови масиви на детайли, да изтривате съществуващи или ги променяте 
в отделен елемент при изключена опция Apply Edits To All Members. 

Например, можете да изключите отделен елемент в масива на детайли като изтриете елемента за 
един от обектите. На етикета Alternate Assemblies изберете обект, за който искате да изтриете 
елемент на масив. В PathFinder изберете елемента на масива за изтриване и натиснете клавиша 
DELETE. Елементът на масива ще бъде изтрит само за активния обекта и името му ще бъде  
добавено в списъка Excluded Patterned Occurrences. 
 
Bие можете да местите новия детайл в сборката и го разполагате на празно място в масива. Това ви 
позволява, например, да изтриете един елемент от масива на болтове (А) и да разположите друг 
болт (В) на негово място. 

 
 
Изключване на тръбопроводни трасета 

Командата Piping Route може да използвате за дефиниране на тръбни тасета (тръби и фитинги) на 
член, базиран на изчистена опция Apply Edits to All Members. Трасе на тръба може да се създаде с 
прилагане на опция Apply Edits to All Members към всички членове. 

За повече информация вижте раздел Alternate Assemblies Impact on Solid Edge Functionality в Help. 
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Изключване на структурни рамки 

Структурни рамки могат да се използват във фамилия от сборки като се разполагат техните 
компоненти за член, базиран на изчистена опция Apply Edits to All Members. Може да изключите 
завършения рамков компонент от отделен член на фамилия монтажи когато е изчистена опцията 
Apply Edits to All Members. Не може да изключвате отделни детайли, които са създадени в рамковия 
компонент. Може да дефинирате уникални стойности на променлива за всеки член на фамилия. 

 
 
Алтернативни сборки и алтернативни компоненти 

Вие можете да използвате обект от група алтернативни компоненти за определяне на параметри на 
обект на семейство алтернативни сборки. За сборки с изменяемо положение на компонентите не 
трябва да ги използвате. Например, може да използвате команда Replace Part да замените детайл в 
семейств на алтернативен компонент, а не да ползвате функционалността Exclude Occurrence на 
етикета Alternate Assembly. Въпреки че този подход е по-бърз, от използването на функционалността 
Exclude Occurrence, при копиране или преместване на данни на сборки на ново място с Revision 
Manager, любой обекти на група алтернативни компоненти, които не се използват в обект на 
семейство сборки, няма да бъде включен в този набор данни. 

Подробна информация вижте раздел команда Define Alternate Components в Help . 
 
Алтернативни сборки и Adjustable детайли 

Вие можете да използвате подвижни детайли в семейство сборки. Можете да редактирате 
монтажната променлива, използвана за контролиране на подвижния детайл като отключите опцията 
Apply Edits to All Members. 
 
Разполагане и замяна на алтернативна сборка в друга сборка 

При разполагане на сборка, която има обекти на алтернативна сборка, дефинирана в сборка от по-
високо ниво, автоматично се показва диалоговия прозорец Assembly Member. В този прозорец 
можете да изберете необходимия обект на семейства алтернативна сборка. 

Изберете опцията Dynamic Configuration за отваряне на диалоговия прозорец Dynamic Configuration,  
който показва структурата на мастер документа на алтернативна сборка в табличен вид и съдържа 
списък на съществуващи обекти. 

Диалоговият прозорец Dynamic Configuration се използва за: 

 Обзор на конфигурация на съществуващи обекти на семейство сборки. 

 Дефиниране на критерий на конфигурация за проверка на съответствието на тези критерии 
на обекти на семейство сборки. 

 Дефиниране на критерий на конфигурация за нови обекти на семейство сборки, който се 
създава динамично. 

 Дефиниране на критерий на конфигурация за нов монтажен документ, който се създава 
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динамично. 
 
Например, може да зададете опцията Exclude в колоната Select List за да определите, че отделен 
детайл е изключен от списъка мастер-документ на алтернативна сборка. Ако съществуващи обекти 
на алтернативна сборка също изключват детайла, списъка Members Matching Configuration е обновен 
и включва само онези обекти, които изключват детайла. 

Ако няма съществуващи обектов изсключващи указания детайл, може да зададете опциите Create 
New Member или Create New Assembly Document за създаване на нов обекта на алтернативна сборка 
или нов монтажен документ. Когато зададете опцията Create New Member, може да запишете името 
на новия обекта в диалоговия прозорец Dynamic Configuration. С опцията Create New Assembly 
Document и клавиша OK, името на новия монтажен документ се задава в диалоговия прозорец Save 
As. 
 
Ограничения на динамични конфигурации 

Вие можете да търсите и конфигурирате само нов монтажен документ или нов елемент на семейство 
сборки за прости компоненти. Не можете да търсите и конфигурирате с използване на конструктивни 
елементи Family of Assembly-aware (Assembly Features, Piping, Structural Frames, Patterns, & Fastener 
Systems). 

При създаване на нов монтажен документ или нов обект на семейство, съдържащи Family of 
Assembly-aware елементи се показва съобщение, че тези елементи са включени и вие ще 
редактирате нови документ или обект за да се гарантира съответствие с вашите изисквания. 
 
Създаване на нови сборки  

При създаване на нов монтажен документ, всички Family of Assembly-aware елементи ще бъдат 
копирани в новата сборка освен елементи, изключени за всички обекти. Family of Assembly-aware 
елементи, изключени за всички обекти, ще бъдат изтрити от новата сборка. Вие можете редактирате 
сборката и изтриете или отключите Family of Assembly-aware елементи, ненужни в новата сборка. 
 
Създаване на нови обекти 

При създаване на нов обект на семейство, всички  Family of Assembly-aware елементи ще бъдат 
копирани в новата сборка освен елементи, изключени за всички обекти. Family of Assembly-aware 
елементи, изключени за всички обекти, ще бъдат изтрити от новата сборка. Вие можете редактирате 
сборката и изтриете или отключите Family of Assembly-aware елементи, ненужни в новата сборка. 
 
Запазване на обект като Separate Assembly 

За запазване на активен обект като независим монтажен документ се използва команда Save 
Member As на етикета Alternate Assemblies. Диалоговият прозорец Save Member ви помага да 
зададете име и местоположение за новия монтажен документ. Новият монтажен документ е 
обичайния монтажен документ.  

Дефиниране на атрибути на обекта 

Когато сборка е преобразувана в семейство сборки, вие можете да използвате команда Property 
Manager да зададете атрибути за детайли и подсборки за всеки обект на семейството. Например, 
можете да зададете номер на документа, номер на версия, название на проекта за отделни обекти. 
Тези атрибути се използват при създаване на отчет за сборка или спецификация на сборен чертеж. 
 
Показване на  детайли в алтернативни сборки 

Когато променяте показването на детайл за обект на алтернативна сборка,   измененията действат 
само в пределите на активния обект, независимо от това дали е зададена опцията Apply Edits To All 
Members. Например, ако в един обект скриете детайл, същия детайл в други обекти ще бъде остане 
показан, даже ако е зададена опцията Apply Edits To All Members. 

Ограничения на Solid Edge за алтернативни сборки  
 

Създаване на алтернативни сборки оказват влияние на функционалните възможности на Solid Edge. 
Това влияние обикновено се изразява в ограничение на функционалните възможности на Solid Edge 
при използване на обекти на алтернативни сборки. Този раздел описва всички тези ограничения. 
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3D разрези 

Нови 3D разрези може да създадете с команда Section само с опция Apply Edits to All Members на 
етикета Alternate Assemblies. 
 
Подвижни детайли 

Вие можете да използвате подвижни детайли в семейство сборки. Вие можете да редактирате 
монтажната променлива, използвана за управление на подвижен детайл или да изпълните 
модификация по елемент, отключвайки опцията Apply Edits to All Members. 
 
Конструктивни елементи, управлявани от сборки 

Тъй като има два типа конструктивни монтажно базирани елементи:  прости и асоциативни; те са  
обсъдени поотделно. 
 
Прости конструктивни елементи в сборка 

Вие можете да използвате прости конструктивни елементи в семейство сборки. Например, можете 
да използвате Delete за да изключите изрязване в сборка за някои елементи при изключена опция 
Apply Edits to All Members. Този конструктивен елемент е добавен в списъка Excluded Assembly 
Features. 

Тъй като е възможно да се създадат inter-part връзки при създаване на конструктивен монтажен 
елемент, а алтернативните сборки не разрешават използване на inter-part връзки, при 
преобразуването на сборката в алтернативна, всички inter-part връзки ще бъдат изтрити. Например, 
inter-part връзка ще бъде създадена при позициониране на размера или геометрична връзка между 
профил и ръб на детайл . 

При изтриване на inter-part връзки, такъв размер или такава геометрична връзка ще бъдат изтрити. 
Ако е необходимо да се ограничи профила, използвайте геометрични връзки и размери или базова 
монтажна равнина. 
 
Асоциативни конструктивни елементи в сборка 

При използване на асоциативни конструктивн монтажни елементи, геометрията на профила (като 
линия дъга и други) се копира в документи на детайл, модифицирани от конструктивните елементи. 
После асоциативният елемент и всички негови размери и връзки се изтриват от монтажния 
документ. Вие можете да отеорите документ на детайл и да добавите необходимите размери и 
връзки на профила. 

Допълнителна информация вижте в Help раздел Assembly-based Features.  

Масиви на  детайли в сборка 

Изключвайки опцията Apply Edits to All Members, вие можете да създавате нови масиви, да изтривате 
или модифицирате съществуващи масиви в отделни обекти. Например, можете да изтриете един 
болт от масив на болтове с клавиша DELETE. Тогава на негово място можете да разположите друг 
болт. 

При изтриване на цял масив от детайли, той е добавен в списъка Excluded Pattern Occurrences на 
етикета Alternate Assemblies. При изтриване на отделен елемент, той се добавя в списъка Excluded 
Occurrences. 

При включена опция Apply Edits to All Members вие можете да промените само параметри на масива. 
Например, ако отначало в масива са включени болт и гайка, вие не можете да добавите към тях и 
шайба. 

Команда Drop Pattern е достъпна в контекстното меню, ако е включена Apply Edits to All Members. 
Тази команда позволява да се раздроби масив на детайли в сборка на отделни елементи и отново 
да се определи положението на тези детайли с връзка ground. Раздробяването на масив ви 
позволява да разположите детайл формално съдържащ се в масива, в списъка Excluded 
Occurrences при локално редактиране на обект на алтернативна сборка. 
 
Проверка на пресичане 

Опцията Save As Part в диалогов прозорец Interference Options е недостъпна, ако е включена 
опцията Apply Edits to All Members. Ако тази опция е изключена и обема на пресичане бъде запазен 
като отделен детайл, той е добавен в списъка Excluded Occurrence за всички неактивни обекти. 
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Спомагателни елементи 

Координатни системи, скици и базови равнини може да се редактират само при включена опция 
Apply Edits to All Members. 
 
Дисплейни конфигурации 

Дисплейни конфигурации са достъпни и при работа с алтернативни сборки. Поведението на 
дисплейните конфигурации зависи дали сте определили, че алтернативната сборка е семейство 
сборки или сборка с изменяема позиция на монтажа. 
 

Семейство сборки  

За семейство сборки, дисплейна конфигурация е member-specific. С други думи, дисплейната 
конфигурация е достъпна в този елемент на семейство, в което е била създадена. Списък 
Assembly Configuration на командната лента Select Tool филтрира достъпните дисплейни 
конфигурации автоматично. 

Алтернативни сборки с изменяемо положение на компонентите  

В случай на сборки с изменяемо положение на компоненти, дисплейната конфигурация не е 
привързана към конкретен елемент. С други думи, вие можете да използвате дисплейна 
конфигурация за активен елемент. Списъкът Assembly Configuration на командната лента Select 
Tool показва всички  дисплейни конфигурации. 

 
Команда Disperse 

Команда Disperse е достъпна, само когато е включена опцията Apply Edits to All Members. 
 
Fastener systems 

В семейство сборки или отделни обекти можете да използвате крепежи, създадени с командата 
Fastener Systems. Вие можете да изтривате или разполагате крепежи в отделни обекти при 
изключена опция Apply Edits to All Members. Изключеният крепеж е разположен в списъка Excluded 
Fasteners. 
 
Активизация на алтернативна сборка "на място" 

Когато обект на алтернативна сборка е бил разположен в сборка от по-високо ниво, невъзможно е да 
се активира "на мяст". Можете да използвате команда Open от контекстното меню в PathFinder, за да 
отворите сборката. 
 
Inter-part връзки 

Тъй като inter-parts връзки в алтернативни сборки не са разрешени, при създаване на първите два 
обекта се показва предупреждение, че всички inter-parts връзки ще бъдат изтрити. За преглед на 
inter-parts връзки използвайте диалоговия прозорец Inter-Part Manager. 
 
Дефиниции на Мотор 

Вие можете да създавате и редактирате мотор само при зададена опция Apply Edits to All Members. 

Ако е приложен мотор към детайл, но детайла е изтрит при зададена опция Apply Edits to All 
Members, този мотор ще бъде показан като грешен за всички елементи. 

Ако детайл, към който е приложен мотор, а детайла е изтрит при изключена опция Apply Edits to All 
Members, обекта мотор е изтрит от PathFinderа. Ако изключен детайл с мотор повторно е добавен в 
елемент, този мотор отново ще се появи в PathFinder. 
 
Свойства Occurrence 

Reference опции в диалогов прозорец Occurrence Options са достъпни само в при зададена опция 
Apply Edits to All Members. 
 
Отваряне на файлове 
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Стандартният обект на алтернативна сборка е отворен когато файл е отворен с помощта на Windows 
Explorer. При отваряне на файл с диалоговия прозорец Open File в Solid Edge, диалоговия прозорец 
Assembly Member е показан за да изберете нужния обект на алтернативна сборка. 
 
Копия на детайли  

При създаване на копия на детайли с използване на доалтернативен монтажен документ, 
диалоговия прозорец Assembly Member е показан за да изберете нужния обект на сборката. 

Ако съществуваща сборка е преобразувана в семейство алтернативни сборки и последното е  
използвано като база за документ на копие на детайл, ще бъде използван обект на монтаж 
стандартно. 
 
Команди за сегмент на трасе 

Команди, използвани за създаване на 3D трасе за тръби, кабели и трубопроводи са достъпни само 
при зададена опция Apply Edits to All Members. Например, команди Path Xpres, Line Segment, Split 
Segment, и Move Segment са достъпни само при зададена опция Apply Edits to All Members. 

Това ограничение се прилага също към команди, които използвате да оразмерите 3D сегменти на 
трасе, като SmartDimension. След създаване и оразмеряване на 3-D трасе вие можете да изключите 
опцията Apply Edits to All Members за определяне на тръби, кабели и тръбопроводи индивидуално 
във всеки от обектите. 
 
Тръбопроводи 

Вие можете да създавате тръбопроводи и тяхната арматура в отделни елементи с командата Piping 
Route при изключена опция Apply Edits to All Members. Вие можете да създавате също тръбопроводи 
и тяхната арматура към всички елементи при включена опция Apply Edits to All Members. След 
създаване на тръбопровода, 3-D сегментите на трасе автоматично ще бъдат скрити за избягване на 
повторното им използване за друг тръбопровод. Препоръчва се да не използвате повторно едни и 
същи сегменти за създаване на няколко тръбопровода в различни обекти. 

Въпреки че можете да покажете отново сегментите с командата Show All Paths, а после да ги 
използвате отново, в някои случаи, повторно използване на сегмент може да доведе до неочаквани 
колизии. 

Например, когато свързвате един линеен сегмент към средата на втори сегмент, последния ще бъде  
автоматично разделен наполовина. При дефиниране на тръбопровода, на това място ще бъде 
разположен тройник. 

Ако после опитате да създадете нов тръбопровод в друг обект, който не включва първия сегмент, на 
мястото на свързване на половинките на втория сегмент ще бъде разположена муфа. Обикновено 
това е нежелателно. За да се избегне това, начертайте отделен сегмент на трасето.  

Разполагане на  детайли в сборки 

Начинът на разполагане на детайли в алтернативна сборка зависи дали е зададена опцията Apply 
Edits to All Members. Когато е зададена, детайлът е добавен във всички монтажни обекти. Когато е 
изключена, детайлът е добавен към сборка на активния обект, а детайла е добавен към списъка 
Excluded Occurrence. 

При разполагане на подсборка, която  има обекти на алтернативна сборка, дефинирана в по-високо 
ниво, автоматично се показва диалоговия прозорец Assembly Member за да изберете желания обект. 
 
Команда Reorder 

Тази команда е достъпна само при зададена опция Apply Edits to All Members. 
 
Отчети 

Когато използвате команда Reports за създаване на монтажен отчет, той е създаден за активния 
обект. 

Когато команда Reports се използва от Windows Explorer, диалоговия прозорец FOA Member Names е 
показан, за да изберете обект, на който е нужно да създадете отчет. 
 
Revision Manager 
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Когато в Revision Manager се отваря алтернативна сборка, списъкът с файлове съдържа 
информация за всички обекти, влизащи в семейство алтернативн сборки. 

Когато в Revision Manager се отваря сборка, съдържаща подсборка, която е алтернативна сборка, 
подсборката отразява допълнителна информация за конкретния обект на семейството. 
 
Simply Motion 

Команда Motion е недостъпна за алтернативна сборка. Тази среда става достъпна, ако първо 
запазите нужния обект на алтернативна сборка като нормален монтажен документ с командата Save 
Member As. След това имате достъп до средата Simply Motion. 
Опростени сборки 

Създаване на опростена версия на алтернативна сборка е невъзможно. Ако имате вече опростена 
сборка, опитайте да я конвертирате в алтернативна, показва се предупреждение, че опростената 
версия ще бъде изтрита. 
 
Структурни рамки 

Вие можете да използвате структурни рамки във семейство сборки. При изключена опция Apply Edits 
to All Members, можете да създавате структурни рамки в отделни елементи на семейство. 

Също така при изключена опция Apply Edits to All Members можете напълно да изключите структурни 
рамки от отделен елемент на семейство. Не можете да изключвате отделни детайли, съставящи 
компонента на рамката. 
 
Команда Transfer 

Команда Transfer е достъпна при включена опция Apply Edits to All Members. 
 
Команда Undo 
 
Команда Undo е недостъпна при работа с алтернативна сборка.  
 
XpresRoutе  
 
Всяка тръба, създадена в семейство алтернативни сборки, може да бъде контролирана само от един 
обект на семейството. Това е поради измененията, внасяни за различни обекти на семейството, 
положението на трасето на тръбата може съществено да се отличава във всеки обект. Следните 
правила определят поведението на тръбата: 

 Детайл тръба се създава в контекста на един единствен обект. Той автоматично се 
разполага в списъка на изключени детайли за всички останали обекти на алтернативна 
сборка, но детайла е скрит в списъка на изключени детайли, така че не може да го 
премахнете от списъка на изключени детайли. 

 Компонент на тръба, създаден през XpresRoute е винаги управляем компонент и може да 
съществува само за управляващ обект на семейство алтернативни сборки. 

 Всички команди, които създават и измененят трасето на тръба са достъпни само глобално ( 
зададена опция Apply Edits to All Members). 

 Команда Tube е достъпна само при изключена опция Apply Edits to All Members. 

 Трасетата на всички тръби са показани във всички обекти на алтернативна сборка. 

 Ако сборка, съдържаща детайл тръба, се преобразува в семейство алтернативни сборки,  
обекта по подразбиране става управляващ за тръбата. Тръбата автоматично се разполага в 
списъка на изключени компоненти за втория обект на алтернативната сборка. Ако е нужно да 
се включит този детайл в други обект на семейството, използвайте етикета Parts Library. При 
разполагането в сборка този детайл не е дъщерен, и няма да се обнови при изпълнение на 
командата Update All. Такъв детайл не се променя, независимо от това, че управляващия 
обект остава активен и че всеки детайл тръба се управлява само от един обект на 
семейството. 

Когато нов обект се създава на база управляващ обект на детайл тръба, управлявания детайл тръба 
се разполага в списъка на изключени компоненти на новия обект, но в този списък е скрита. Затова 
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този детайл е невъзможно да се изтрие от списъка на изключени компоненти на новия обект. 
Ефектът е, че детайла не се появява в новия обект. 

Създаване на нова фамилия от сборки 

1. На PathFinder, щракнете раздела Alternate Assemblies. 
2. На раздела Alternate Assemblies щракнете бутона New, за да се покаже диалоговия прозорец  

Alternate Assemblies. 
3. В диалоговия прозорец Alternate Assemblies настройте опцията Create A Family Of 

Assemblies. 
4. В полето Name Current Member въведете име за първия член на фамилията. 
5. В полето Name New Member въведете box, type a name for the second family member. 
6. В диалоговия прозорец Alternate Assemblies щракнете OK.  

На раздела Alternate Assemblies забележете, че името, което сте въвели в полето Name New 
сега е името на активния член. 

Define Alternate Component команда 

Дефинира списък със свързаните с избрания детайл или подсборка документи. Алтернативните 
компоненти обикновено са сходни по между си и се базират на документи, които са създадени 
независимо. Дефинирането на списък от алтернативни компоненти улеснява намирането и 
избирането на валидни компоненти, при замяна на детайлите в сборката.  

Един прост пример от приложението, група от алтернативни компоненти е тази от различни версии 
на детайл, който има различни довършителни операции. Тези детайли могат да бъдат 
самостоятелнио създадени или да бъдат членове на фамилия детайли. 

  

В сборката, в която се използва един от тези детайли, можете да използвате командата Alternate 
Components, за да уточните дали трите детайла са членове на една и съща алтернативна група от 
компоненти. 

Забележка: Специален символ в Assembly PathFinder се използва, за да индикира, че компонента на 
сборката е от алтернативна група компоненти. 

Можете да използвате командата Replace, за да замените детайла с един от алтернативните 
членове. Когато изберете детайл за замяна, който е член на алтернативна група, диалоговия 
прозорец Alternate Member  се показва така, че да можете да замените с друг алтернативен член.  
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Дефиниране на Alternate Component Group 

Можете да изберете всеки детайл или подсборка в активната сборка, за да дефинирате 
алтернативна група компоненти. При работа с вложена сборка, не можете да изберете 
индивидуални компоненти, които са в подсборката. 

Въпреки, че групата от алтернативни компоненти съдържа подобни детайли, можете да дефинирате 
алтернативна компонентна група, която да съдържа различни от оригиналните типове документи. 
Например, можете да дефинирате алтернативна група компоненти, която да съдържа Part документ, 
Sheet Metal документ и Assembly. 

Когато изберете компонентите в сборка и след това щракнете командата Define Alternate 
Components, диалоговия прозорец Define Alternate Componentsi се показва така, че да можете да 
преглеждате и търсите документите, които искате да определите като алтернативна група за 
избрания компонент.  

Процесът на дефиниране на документите като алтернативна група е в две стъпки. Първо, трябва да 
прегледате и намерите документите, които искате да добавите в списъка Alternate Candidates в 
левия екран на диалоговия прозорец Define Alternate Components. Тогава можете да изберете 
документите в списъка Alternate Candidates и да щракнете бутона Add, за да ги добавите в списъка 
Alternates List в десния екран на диалоговия прозорец. 

Ако компонента, който сте избрали за дефиниране на алтернативната компонентна група е член на 
фамилия детайли или фамилия от сборки, всички свързани членове от същия master документ се 
добавят автоматично към списъка Alternate Candidates. 

В документа на сборката, в която сте дефинирали алтернативна група се запазват данните за 
членовете на групата. 

Използване на алтернативната група компоненти 

Както е описано по-горе, алтернативната група кмпоненти улеснява намирането и избирането на 
валидни компоненти при заменянето на детайли в сборката. Когато изберете документ за заменяне 
в сборката и този компонент е член на алтернативна група компоненти, диалоговия прозорец 
Alternate Member  се показва така, че можете да изберете член на друга група за заменяне.  

Забележка: Когато заменяте компонент от сборката с алтернативен компонент, който има различен 
тип на документа от оригиналния, монтажните връзки могат да се разпаднат при замяната. 

Ако искате да замените компонент с компонент, който не е алтернативен член, можете да щракнете 
бутона Browse, за да се покаже диалоговия прозорец Replacement Part и да изберете друг 
компонент. 

Ако създадете алтернативни групи компоненти, които се използват често в множество сборки, 
трябва да имате предвид при създаването на сборката, че тя трябва да съдържа само master 
алтернативен компонент и дефинирате алтернативна компонентна група в този документ. Този 
документ на сборката става master документ за определянето на групата алтернативната група 
компоненти. 

За да разположите в сборката един от членовете на групата по-късно, можете вместо него да 
разположите assembly документ. Ако е настроена опцията Disperse This Assembly During Place Part 
на раздела Assembly от диалоговия прозорец Options за тази сборка, при разполагането на сборката 
в друга сборка, тя ще се разположи като part, който съдържа данни за алтернативна компонентна 
група. 

Този работен процес се използва успешно, когато се знае, че даден детайл ще се замени с друг по-
късно. 

Алтернативни компоненти и алтернативни сборки 
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Можете да използвате алтернативен компонент, за да замените компонент в алтернативната сборка, 
която е фамилия от сборки, но не и алтернативна позиция в сборка. Например, можете да 
използвате командата Replace, за да замените детайл, който е член на фамилия сборки с 
алтернативен компонент, а не да използвате функционалността Exclude Occurrence на раздела 
Alternate Assembly. Въпреки, че този подход може да бъде по-бърз, от колкото използването на 
функционалността Exclude Occurrence, когато използвате Revision Manager, за да копирате или 
премествате данни от сборката на нова локация, всички членове на алтернативната компонентна 
група, които не са използвани, не се включват в набора от данни. 

За повече информация, вижте Alternate Assemblies в Help.  

Сравняване на алтернативните компоненти и фамилия детайли 

Групата от алтернативни компоненти е подобна на фамилия детайли, но осигурява допълнителна 
гъвкавост, тъй като можете да дефинирате група алтернативни компоненти, използвайки независимо 
създадени и различни типове документи. 

Дефиниране на списък с алтернативни компоненти за детайл 

1. Щракнете раздела PathFinder. 
2. В PathFinder, щракнете компонент от активната сборка. 
3. От контекстното меню, щракнете Define Alternate Components. 
4. В диалоговия прозорец Define Alternate Components потърсете документите, които искате да  

станат кандидати за алтернативните компоненти.  
5. В диалоговия прозорец Define Alternate Components щракнете бутона Add, за да добавите  в 

списъка Alternates документите, които сте избрали в предишната стъпка и щракнете OK. 

Запаметяване на член на алтернативната сборка като отделна сборка 

1. В PathFinder, щракнете раздела Alternate Assemblies. 
2. На раздела Alternate Assemblies, щракнете бутона Save Member As. 

 

3. На диалоговия прозорец Save Member уточнете името и локацията на файла и щракнете 
бутона Save. 

Примери: Динамично преместване на детайл в сборка  

Можете да изпълните стъпките, описани по-долу при отваряне на детайл MOVPRT1.ASM, намиращ 
се в папката Solid Edge Training. 

 

1. Щракнете раздела PathFinder. 
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Забележете, че детайл SHAFT1.PAR не е напълно позициониран. Можете да местите 
детайли, които не са напълно позиционирани. Ако детайла е напълно позициониран, можете 
да използвате командата Suppress от контекстното меню, за да подтиснете временно 
неговите монтажни връзки. 

 

2. Изберете раздела Home → група Modify→ команда Drag Component  . Можете да 
преместите детайла по избраната ос, да завъртите детайла около тази ос или да преместите 
свободно в пространството детайла.  

3. На командната лента Drag Component, в списъка Motion analysis настройте опцията No 
Analysis. 

4. В приложния прозорец, използвайте QuickPick, за да селектирате SHAFT1.PAR. На 
командната лента Drag Component настройте опцията Move. 

 

5. В приложния прозорец, позиционирайте вашия курсор върху оста, показана на илюстрацията 
по-долу. 
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Когато оста подсветне, натиснете и задръжте левия бутон на мишката и тогава плъзнете 
курсора, както е показано на илюстрацията по-долу. 

 

6. На командната лента Drag Component настройте опцията Rotate. 

 

7. В приложния прозорец, позиционирайте върху оста, както е показано на следващата 
илюстрация. 

 

8. Когато оста подсветне, натиснете и задръжте левия бутон на мишката и плъзнете курсора, 
както е показано на илюстрацията по-долу. Забележете, че детайл LEVER1.PAR също 
подсветва и се завърта с вала. Лостът се върти, докато монтажната връзка, която 
контролира неговата позиция му позволява да се върти. 

 

 



 
 

135 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Динамични и статични сборки 
 

Понякога при работа в сборка е необходимо да позволите движение в подсборка, докато работите в 
по-висок слой сборка. В други случаи, е необходимо да покажете идентични подсборки в различни 
позиции. Например, може да имате два идентични подсборки на цилиндър в сборката, но е 
необходимо да ги покажете в различни позиции. 

 
 
Функционалността на Adjustable Assembly ви позволява да извършите тези действия.  
 
Сравнение между статични и динамични подсборки  

Определянето на подсборка като подвижна ви позволява да разполагате позициониране на 
зависимости между детайли в подсборка докато сте в сборка от по-висок слой. Това не е възможно с 
фиксирана подсборка. 

Когато задавате подсборка да бъде подвижна, вие спирате активирането на място на подсборката. 
Например, когато опитате да активирате на място подсборка с използването на командата Edit, се 
показва диалогова кутия, която ви информира, че подсборката е подвижна и да се използва 
командата Open за отваряне на подсборката. 
 
Показване на идентични подсборки в различни позиции 

Има различни начини за разрешаване на този проблем: 

Може да създадете подсборки с уникално име за всеки от различните идентични подсборки. Това ви 
позволява да присвоите уникални стойности на отместване за засегнатите зависимости, но създава 
допълнителни файлове и усложнява управлението на данни.  

Може да създадете еднослоен монтаж, където компонентите на подмонтажа са разположени като 
отделни детайли, вместо като подсборка. Това ви позволява да присвоите уникални стойности на 
засегнатите зависимости, но се затруднява повторното използване на компоненти на хидравлични 
цилиндър по-късно в друга сборка.  

Алтернативно, може да използвате функционалността на Adjustable Assembly в Solid Edge. Този 
подход елиминира необходимостта от създаване на множество копия на данни на подсборка на 
хидравличен цилиндър или да се създаде еднослоен монтаж. 
 
Подготовка на подсборка 

За да използвате функционалността на Adjustable Assembly, подсборката ще остане под 
ограничение в обхвата на движение, в който искате да се движи. Това позволява да прилагате 
зависимост(и) които искате да се движат в по-висок слой сборка, не в подсборка. 
 
Разполагане на подсборка в по-висок слой сборка 

Вие разполагате подсборка в по-горен слой сборка както при разполагане на подсборка, като има 
различни методи, по които да определите подсборката да бъде подвижна сборка. 

Задайте опцията Place As Adjustable на Options от Place Part SmartStep за да определите 
подсборката да бъде подвижна докато я разполагате. 
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За да зададете подсборката да се третира като подвижна след завършване позиционирането на 
подсборката, изберете я в Pathfinder и изберете командата Adjustable Assembly.  
 
Забележка: Само подсборки, които съдържат детайли, които не са напълно позиционирани, могат 
да бъдат маркирани като динамични. 

Може да определите, че подсборката е подвижна чрез задаване на опцията Place as Adjustable 
когато тази сборка е разположена с опция Assembly is Placed into Another Assembly от Assembly на 
диалога Options. 

Независимо от използвания метод, се използва специален символ в Assembly PathFinder (A) за да се 
покаже, че подсборката е подвижна. 

 
 
Работа с динамични сборки 

Когато подсборка е зададена като подвижна, всички монтажни зависимости съществуващи в 
подсборката са решени на слой на активната сборка. С други думи, връзките в подсборките стават 
достъпни в сборка от по-високо ниво с цел да се обезпечи необходимото им изменение. 

Зависимостите, използвани за позициониране на детайлите в подсборката, могат да бъдат видяни в 
долната част на Pathfinder при избиране на детайл в подсборката. Тези зависимости са оцветени в 
сиво, което показва, че те не могат да бъдат редактирани, но тяхното показване ви улеснява при 
прилагане на останалите съотношения. 

Например, когато изберете cylinder.par:1 в подвижен монтаж, наречен Actuator.asm:1, трите 
зависимости се показват. Зависимостта за аксиално подравняване към base.par (A) е била 
разположена в текущата сборка, използвана е за да се позиционира подсборката в текущия монтаж 
и е редактируема.  

Зависимостта Mate към piston.par:1 (B) е разположена в текущата сборка след като подсборката е 
била направена подвижна. Нейната цел е да се регулира дължината на подсборката на хидравличен 
цилиндър и зависимостта да е редактируема.  

Отбележете, че няма визуална разлика между зависимости (A) и (B), въпреки че една от тях е била 
използвана за позициониране на подсборката в текущия монтаж (A), а другата е била използвана за 
позициониране на два детайла в подсборката. 
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Останалата зависимост за аксиално подравняване към piston.par:1 (C), разположена в подсборката 
не е редактируема в текущия монтаж и е оцветена в сиво.  

Ако зададете подсборката да е гъвкава, добавите зависимости и тогава зададете, че подсборката е 
неподвижна, ще се получи конфликтна зависимост. Може да изтриете или подтиснете зависимости 
за да коригирате проблема. 
 
Динамични сборки и динамични детайли 

Вие може да създадете сборки, които съдържат подвижни детайли в подвижна подсборка. 
Например, два случая на подсборка цилиндър, всеки в различна позиция. 

Всеки цилиндър съдържа пружина, която е подвижен детайл, което позволява детайла пружина да 
променя дължината си когато подсборките цилиндър променят позициите си. 

 

Когато направите подсборка подвижна, която съдържа подвижни детайли, променливите на 
подвижния детайл се подпомагат към текущата сборка.  

Ако дефинирате променлива на монтаж в таблицата с променливи за подсборка, която контролира 
променлива на детайл, променливата на подсборката се подпомага към текущата сборка. 

За повече информация вижте Help раздел Adjustable parts in assemblies. 
 
Динамични сборки и команда Drag Part 
 
Ако зададете подсборка като подвижна, а комбинацията от зависимости на активния слой и 
подпомогнатите зависимости позволяват движение, може да използвате командата Drag Part за да 
препозиционирате детайлите. Подвижните сборки работят със всички видове на командата Drag 
Part. 

Тъй като динамична подсборка обикновено се използва за управление на преместавния в сборка, за 
да обезпечите такива премествания може да се изисква отключване или изтриване на връзки в 
съответстващите детайли и подсборки. 
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Динамични детайли в сборки 
 

В някои конструкции, има детайли, които трябва да реагират на промяна на състоянието в сборката. 
Например, пружина, която е в свита или отпусната позиция другите детайли в сборката. 

 

Функционалността Adjustable Parts в Solid Edge ви позволява да дефинирате параметри в детайла, 
които ще са подвижни към съответните параметри в сборката. Това ви разрешава да контролирате 
размера и формата на детайла, базирано на параметрите, дефинирани в сборката. 

Когато зададете детайла като подвижен, тялото на детайла не се променя при промяна на 
параметрите на сборката. Променя се асоциативно копие на тялото в сборката, което е разположено 
автоматично и се управлява от Solid Edge когато определите, че детайла е подвижен в контекста на 
сборката.  

Това позволява да разположите различни случаи на подвижен детайл в сборка, а всеки случай ще 
се придържа към текущите стойности на параметрите за всеки случай на детайл. Например, свита и 
отпусната пружина. 

 
Забележка: Само тяло на модел за подвижен детайл е асоциативно копие на сборката. Ако 
подвижния детайл съдържа изградени тела, те не са асоциативни копия към сборката. 
 
Създаване на динамичен детайл 

За да направите детайл подвижен в контекста на сборка, първо трябва да дефинирате параметрите, 
които искате да движите в среда Part. Тогава може да дефинирате съответните параметри в среда 
Assembly. 

Вие може да използвате управляващи размери и променливи, които контролират операция, 
помощна равнина или конструктивен елемент като параметрите за дефиниране на подвижен детайл.  

Когато определите детайла да е подвижен, не може да активирате на място детайла с командата 
Edit. Може да използвате командата Open да отворите детайла. 
 
Дефиниране на параметри на детайла  

Командата Adjustable Part от Tools в Part или Sheet Metal показва диалога Adjustable Part за 
дефиниране или редактиране на параметри на движението.  
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При показване на диалога Adjustable Part, може да изберете операциите за да покажете техните 
размери или да изберете бутона Variable Table от Adjustable Part за да покажете таблицата с 
променливи. 

Например, за да направите дължината на пружината променлива, добавяте променливата, която я 
контролира: SprLngPrt, към списъка с параметрите за движение като изберете променливата в 
таблицата Variable. 

 

Когато добавите променлива или размер към диалога Adjustable Part, името на параметъра е 
добавено към колона Variable Name (A). Може да добавите текст към колона Notes (B) за улеснение. 

 

Разполагане на динамични детайли в сборка 

При добавяне на подвижен детайл в сборка, първо ще разположите и позиционирате детайли, които 
си взаимодействуват с подвижния детайл. Може да зададете дали подвижен детайл да бъде движен 
или фиксиран в сборката когато разполагате детайла или след като позиционирате детайла в 
сборката.  

При влачене и пускане на подвижен детайл в сборка, в показаната диалогова кутия задавате дали 
детайла е фиксиран или подвижен.  

Когато зададете опция Place Rigid, процесът на разполагане на детайл е както за типичен детайл. 
Може да дефинирате монтажните връзки за да позиционирате детайла в сборката. Подвижен 
детайл, разположен като фиксиран в сборка се държи по същия начин както останалите детайли в 
сборка. 

При задаване на опция Place Adjustable, процесът на разполагане на детайла временно се спира за 
да дефинирате параметрите на движение в сборката като използвате диалога Adjustable Part. 

Забележка: Когато позиционирате подвижен детайл, не е достъпна опцията за отделен прозорец 
Place Part. Детайлът се разполага в монтажния прозорец за да дефинирате параметрите на 
движение и монтажните връзки в един прозорец. 
 
Дефиниране параметри на сборката 

В допълнение към опциите за избиране на движещи размери и променливи, диалога Adjustable Part 
в среда Assembly съдържа опции, които ви позволяват да дефинирате управляваща променлива. По 
този начин може да използвате геометрия на други детайли в сборката за да дефинирате 
променливи, които контролират размера и формата на подвижния детайл в сборката. 

Опциите на променлива на измерване активира една от командите Measurement, които са достъпни 
от меню Inspect. Например, вие може да използвате опцията Measure Minimum Distance за да 
определите, че минималното разстояние между двете показани лица контролира параметъра 
височина на детайла. 
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След като изберете елементите в сборката, които дефинират разстоянието, което искате да 
измерите, автоматично се създава монтажна променлива и се добавя към клетка Assembly Variable в 
диалога Adjustable Part за подвижния детайл, който разполагате или редактирате.  

В диалога Adjustable Part в среда Assembly има три колони: Part Variable (A) Notes (B), и Assembly 
Variable (C). В този пример, променливата на детайл SprLngPrt се контролира чрез променливата 
SprLngAsm в сборката. 

 

В допълнение към дефинирането на променливите, може да използвате променливи на монтажни 
връзки за подвижен детайл. Например, да използвате стойността на отместване за връзки 
съчетаване и планарно подреждане като променлива на сборка чрез избиране на стойност на 
променливата за връзката в Variable Table. 

След дефиниране на всички параметри в сборката за да контролирате подвижния детайл, изберете 
бутона OK от диалога Adjustable Part за да се поднови процеса на разполагане на детайла. В този 
пример, връзки (A) съчетаване и (B) аксиално подреждане напълно позиционират детайла в 
сборката (C). 

 

Вие може да зададете също, че детайл е подвижен след като е бил позиционран в сборката. Първо, 
трябва да дефинирате параметрите на подвижност за детайла в среда Part или Sheet Metal. След 
това, в сборката, може да използвате командата  Adjustable Part когато е избран детайл за да 
зададете, че е подвижен и тогава да дефинирате параметрите на подвижност. 

Забележка:Когато зададете, че детайла е подвижен, не може да активирате на място детайла с 
командата Edit. Използвайте командата Open за отваряне на детайла. 
 
Обновяване на динамични детайли 

При редактиране на сборка със обновяване на подвижен детайл, размера и формата на подвижния 
детайл се обновява автоматично когато е зададена опцията Automatic Update от меню Tools. 
Например, в този монтаж, ако при редактиране на стойността на отместване за връзката за 
планарно подреждане между детайлите клапан и тяло, клапана се отваря. 
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Тогава размера и формата на подвижния детайл се обновяват автоматично. 

 
 
Динамични детайли в динамични подсборки 

Вие може да разположите подсборка, която съдържа подвижен детайл в сборка, след това да 
направите подсборката подвижна. Например, може да е нужно да разположите две подсборки на 
цилиндър, всяка от тях за различни позиции на цилиндъра.  

Всеки монтаж на цилиндър съдържа пружина, която е подвижен детайл и тя променя дължината си 
когато подсборките променят позициите си. 

 

Когато направите подсборка подвижна с подвижни детайли, променливите на подвижния детайл се 
предават към текущата сборка. 

За повече информация вижте Adjustable assemblies Help раздел. 
 
Използване на Reference Geometry за ограничаване на подвижни детайли 

За да дефинирате позициониране на връзки за подвижен детайл в сборка, може да използвате 
помощни равнини или конструктивна геометрия, но в някои случаи това може да попречи на 
подвижния детайл да реагира правилно при промяна на сборката. 

Ако се случи това, може да редактирате позиционирането на връзка за да използвате вместо това 
геометрия на дизайнираното тяло на подвижния детайл. 
 
Динамични детайли и спецификации 

Когато разполагате един и същ подвижен детайл няколко пъти в сборка в различни състояния на 
подвижност, всички случаи имат еднакъв номер на детайл. Ако използвате няколко члена на 



 
 

142 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

фамилия детайли за да симулирате подвижни детайли в различни състояния на подвижност, може 
да имате повече от един номер на детайл, тъй като различните членове на фамилия детайли имат 
уникални номера на детайли. Обикновено, един номер на детайл е предпочитан вариант. 
 
Подвижни детайли и алтернативни сборки 

Може да използвате подвижни детайли във фамилия сборки като може да редактирате монтажна 
променлива, използвана да контролира подвижен детайл за член на база изчистена опция Apply 
Edits to All Members. 

Дефиниране на регулируем детайл 

Стъпка 1.  В part или sheet metal документ, изберете раздела Tools→ група Assistants →команда 
Adjustable Part, за да се покаже диалоговия прозорец Adjustable Part. 

Стъпка 2.  Направете следното: 

 За да добавите движещи размери към списъка Part Variable; в графичния 
прозорец изберете построение, за да се покажат неговите размери и тогава 
щракнете движещия размер, който искате да добавите. 

 За да добавите променлива към списъка Part Variable; на диалоговия прозорец 
Adjustable Part щракнете бутона Variable Table, за да се покаже таблицата с 
променливите и тогава щракнете променливата, която искате да добавите. 

Стъпка 3.  На диалоговия прозорец Adjustable Part щракнете OK. 

Стъпка 4.  Запаметете и затворете документа. 

Стъпка 5.  В Assembly среда, плъзнете и пуснете регулируемия детайл в сборката. 

Стъпка 6.  На диалоговия прозорец Place Adjustable Part настройте опцията Adjustable Part. 
Диалоговия прозорец Adjustable Part автоматично се показва така, че да можете да 
дефинирате регулируемите параметри в сборката.  

Стъпка 7.  Направете следното: 

 За да добавите променлива за монтажната връзка към списъка Assembly 
Variable; на диалоговия прозорец Adjustable Part щракнете бутона Variable Table, 
за да се покаже таблицата с променливите и след това щракнете променливата 
за монтажната връзка, която искате да добавите. 

 За да дефинирате променлива за измерването, щракнете бутона measurement 
variable и след това дефинирайте променливата за измерването.  

Стъпка 8.  Направете следното: 

 Опцията Рlace like a spring ще използва променливите, създадени при 
измерването на дистанцията на регулируемия детайл, за да настрои дължината 
на съответната променлива на part или sheet metal документа. Позицията на 
детайлите, прикрепени към регулируемия детайл, определя дължината на 
променливата, дефинираща дистанцията. 

 Опцията Аdjust to fit and allow assembly relationships ще използва променливите, 
създадени при измерването на променената дължина на регулируемия детайл и 
препозиционира детайлите в сборката, които не са ограничени. Дължината на 
променливата, дефинираща дължината на регулируемия детайл се използва за 
позициониране на неограничени детайли, свързани с регулируемия детайл. 

Стъпка 9.  Когато приключите с дефинирането на монтажните параметри за регулируемия детайл, 
на диалоговия прозорец Adjustable Part щракнете OK. 

Стъпка 10. Позиционирайте детайла в сборката, като използвате монтажни връзки. 
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Задаване на adjustable/rigid статус на подсборка 

За да уточните подсборката да се счита за регулируема (adjustable): 

 В PathFinder, изберете подсборка, след което от контекстното меню изберете Adjustable 
Assembly. 

За да уточните подсборката да се счита за неподвижна (rigid): 

 В PathFinder, изберете подсборка, след което от контекстното меню изберете Rigid Assembly. 

 
Adjustable Part команда (Assembly среда) 

Указва, че детайлът е регулируем в сборката. Когато уточните това, можете да използвате 
размерите и променливите, за да контролирате размера и формата на детайла.  

 

За по-подробна информация, вижте Adjustable parts in assemblies в Help. 

Explode-Render-Animate на сборки  
 

Приложението Explode-Render-Animate в среда Assembly позволява да създавате разгърнати 
изгледи, засенчване и анимация на сборки в Solid Edge.  

 

За достъп до командите за създаване на тези типове представяния на сборки, изберете етикета 
Tools —>група Environs —> ERA в среда на сборка. 
Допълнителна информация вижте в справочния раздел Creating Exploded Views of Assemblies. 
Допълнителна информация вижте в справочния раздел Working with Advanced Rendering. 

Допълнителна информация вижте в справочния раздел Creating Assembly Animations. 
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Създаване на разгърнати изгледи на сборка 

Solid Edge позволява бързо да създавате изгледи на монтажен ред на сборка. За да може да се 
създаде чертеж на изгледи на монтажен ред на сборка, трябва да имате създаден такъв изглед в 
сборката. Тези изгледи могат да се използват за презентация с фотографско качество или анимация. 

 

За достъп до команди за създаване на разгърнати сборку, изберете Explode-Render-Animate на 
етикета Tools в среда Assembly. Набор от команди специално предназначени за разгръщане, 
засенчване и анимации се показва. Вие можете да използвате  командното и контекстното меню на 
етикета Explode PathFinder, за да създадете, прегледате и измените разгърнати изгледи на сборката. 

Операции, изпълнени при създаване на разгърната сборк се запазват и показват като събития на 
етикета Explode PathFinder в прозорец PathFinder. По-късно може да ги промените. 
 
Когато завършите дефинирането на разгърнатия изглед, дисплейната конфигурация на изгледа 
може да запазите задавайки й име.  
 
Автоматично разгъване на монтажи 

Команда Automatic Explode разглобява сборката на базата на зададените съотношения между 
детайлите. Тя може с едно натискане  да ви даде отличен резултат. 

Когато разглобявате избрани подсборки, можете да изберете подсборки в графичния прозорец или в 
PathFinder. 

Командата Automatic Explode не разглобява заземени детайли. Трябва да използвате ръчно 
разглобяване или да изтриете заземяването и да зададете нови съотношения. 
 
Ръчно  разглобяване 

Командата за ръчно разглобяване Explode ви дава пълен контрол над разглобяването за разлика от 
автоматичното. Трябва да използвате ръчното разглобяване, когато автоматично не ви дава 
подходящия вид или искате да задавате друг вид на разглобяването. 

Тя ви позволява да зададете посока за разглобяване на всеки детайл, няколко детайла или 
подсборка. 

Когато разглобявате няколко детайла в една операция, важно е да изберете правилния ред на 
детайлите. Най-напред изберете детайла, който желаете да е най-близо до неподвижния детайл, 
след това другите в същия ред, в който искате да се разглобят. След това, задайте направлението, 
използвайки стена или помощна равнина на неподвижния детайл. 

Вие може да използвате командата и за промяна на автоматичното разглобяване. 
 
Разглобяване на подсборки  
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Ако искате детайлите в подсборка да не бъдат разглобени (да останат в един възел), използвайте 
два способа. Ако желаете всички подсборки да бъдат един възел, използвайте опцията Bind All 
Subassemblies с командата Automatic Explode. 

Ако искате да оставите някои избрани подсборки един възел, можете да използвате командата Bind 
Subassembly на етикета Home. В PathFinder заедно с обозначението на подсборката се появява 
символ, показващ, че дадената подсборка е групирана. 

Ако желаете после да разглобите подсборката, направете го с командата Unbind Subassembly. 
 
Изменение на разглобена сборки 

Вие можете да промените позицията и показването на разглобен детайл с други команди.  

Преместване и отместване на детайли 

Командата Move Exploded Part позволява да преместите или завъртите един или няколко  
детайли по изходния вектор или по друг вектор на разглобяване. Например, използвайте 
бутоните на командната лента за да местите само избрани детайли (A) или избран детайл със 
зависимия от него  детайл (B). 

 
Забележка: Команда Move Exploded Part не позволява да се промени пренареждане на 
разглобен детайл като местите детайл пресичащ съседен детайл. 

При избиране на детайл за преместване, се показва триада координатни системи с подсветнати 
оси на вектора на разглобяване. За изместване на детайли в нова посока, изберете една от 
другите оси или използвайте опциите в командното меню за да преориентирате триадата и 
зададете нужното направление. 
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При изместване на детайла в ново направление, към етикета Explode PathFinder е добавено 
ново събитие на разглобяване, а към детайла се добавено огъване. 

Препозициониране на детайли 

Командата Reposition ви позволява да измените реда на детайли в разглобена сборка. За 
препозициониране на детайл, изберете детайла за препозициониране (A), после подсветнете 
справочния детайл (B) в разглобяването. Стрелка показва в каква посока ще бъде 
препозиционран детайла. Ако това не е правилното положение, изберете друг базов детайл. 
Вие можете да промените положението на детайла чрез разполагане в нова позиция в неговия 
оригинален вектор на разглобяване или във вектора на разглобяване на друга група на детайли. 

 

При препозициониране на детайл, интервалът между съседни детали се регулира. Може да 
препозиционирате всички  детайли в границата на подсборка. 

Сгъване на детайли 

Командата Collapse позволява бързо да върнете детайла в негова оригинална позиция, в която 
е бил разглобен първоначално. 

 

Скриване на детайли  

Командата Remove ви позволява да махнете детайл от разглобения изглед. Тогава той се 
скрива и се връща към неговата оригинална позиция. Може да го покажете отново, използвайки 
PathFinder. 
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Линии на разглобяване 

Линиите на разглобяване (Flow Lines) се използват за представяне на връзките между детайли в 
разглобена сборка. За контролиране на линиите и стрелките на разглобяване, използвайте команди 
Flow Lines и Flow Line Terminators на етикета Home. 

 
 

Редактиране на линии на разглобяване 
 
За да редактирате дължината на крайния сегмент на линия на разглобяване (А) или 
положението на сегмента joggle (В), използвайте командата Edit Flow Lines. 
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Редактиране на анотации на лини на разглобяване 
 
С командата Modify могата да се редактират анотации на линии на разглобяване чрез влачене 
на маркерите и използване на ключови точки на геометрията за да се определи дължината на 
линията на разглобяване. 

 
Показване и скриване на отделни линии на разглобяване 

За скриване или показване на отделни линии на разглобяване се използват команди от 
контекстното меню на PathFinder Show Flow Lines или Hide Flow Lines. 

Забележка: Със Select Tool в PathFinder или командата Edit Flow Lines може да избирате само 
една линия на разглобяване. 

Изтриване на сегменти на линия на разглобяване 

Вие не може да изтривате първия и последния сегмент на линия на разглобяване, но може да 
изтривате сегмент на огъване с Explode PathFinder. 

 
Етикет Explode PathFinder 

Етикетът Explode PathFinder показва йерархическата структура на текущата конфигурация на 
разглобен изглед. Както е описано горе, операции, изпълнени над разглобена сборка до създаването 
й, се запазват и показват като събития на етикета Explode PathFinder в прозорец PathFinder. 
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Вие можете използвате етикета Explode PathFinder за преглед и изменение на операции на 
разглобяване. Например, може да преместите разглобена Group на друго място в структурата на 
разглобяване, да добавите или изтриете детайли от Event Groups, да редактирате линейни или 
ротационни стойности на изместване и други.  

Редактиране на разстояние и ъгъл на изместване на разглобяване 

За редактиране на разстоянието на изместване или ъгъла на завъртане за един или няколко 
събития се използва Select Tool. Вие можете да изберете в Explode PathFinder едно събитие, или 
няколко събития като изберете един или няколко детайли в графичния прозорец. 
 

Редактиране на едно събитие 

При избор на събитие на разглобяване в Explode PathFinder, в командното меню се показва 
текущото значение на разстоянието на изместване или ъгъла на завъртане. За промяна на 
разстоянието или ъгъла въведете нови стойности. 

Редактиране на няколко събития за един детайл  

Когато детайл има няколко събития на линейно изместване, като за детайл с огъната линия на 
разглобяване, може да промените всички линейни разстояния към едно значение за една 
операция. Изберете детайла в графичния прозорец и въведете ново значение в поле Distance в 
командното меню. Полето Distance в командното меню остава празно до въвеждане на 
стойност. Разпознават се само събития на линейно разстояние. 

Редактиране на няколко събития за за няколко детайли 

Може да се зададе обща линейна стойност за няколко  детайли в една операция. Влачете рамка 
около детайлите със Select Tool и въведете ново значение в поле Distance. Разпознават се само 
събития на линейно разстояние. 

 
Запазване на дисплейни конфигурации на разглобени сборки 

За запазване дисплейната конфигурация на разглобена сборка, използвайте командата Display 
Configurations на етикета Home. Когато запазвате конфигурация на разглобен изглед, набор от 
операции на разглобяване, използван за тази сборка се улавя и запазва. При активация на 
конфигурация на разглобена сборка, Explode PathFinder се обновява със списък на операции за 
текущата конфигурация. 

Вие можете също да използвате конфигурации на разглобена сборка при създаване на сборни 
чертежи, оформления на техническа документация и създаване на анимация с командата Animation 
Editor на етикета Home. 
 
Създаване на няколко вида разглобени сборки 

Можете да създадете различни конфигурации на дадена сборка и да ги запаметите. След това 
можете да използвате командата Unexplode, за да върнете всички детайли на техните първоначални 
позиции.  
 
Използване на монтажни дисплейни конфигурации 

Конфигурациите са удобни за контрол на показването на  детайли в разглобен изглед. Например, 
ако използвате конфигурация на сборка, на която подсборката е скрита, подсборката също е скрита 
в разглобения изглед. Разглобените позиции на детайлите не са променени. 
 
Анимация на разглобени изгледи 

За създаване на анимация на разглобен изглед използвайте команда Animation Editor. Тя има опции, 
позволяващи задаване на разглобена конфигурация, начално състояние, скорост и ред на анимация. 
Допълнителна информация вижте в Help раздел Creating Assembly Animations. 
 
Създаване на чертежи на разглобени изгледи 

При създаване на чертеж на сборка в среда Draft, в Drawing View Wizard указвате име на 
разглобената конфигурация. В среда Assembly, можете да създадете чертеж на разглобена сборка с 
команда Create Drawing на меню Application, под команда New. 

Забележка: Команда Create Drawing е недостъпна в среда ERA.  
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Линии на разглобяване на чертежи на разглобена сборка 

При създаване на чертежи на разглобена сборка, линиите на разглобяване автоматично са показани 
на чертожните изгледи. Да се зададе показването на линиите на разглобяване на чертожен изглед 
може на етикета Annotation на диалогов прозорец Drawing View Properties. Вие можете също да 
промените показването на линиите на разглобяване с команда Draw in View от контекстното меню. 

Автоматично разпадане на сборката 

1. Изберете раздела Tools→група Environs→ERA. Това приложение ви дава възможност да 
направите изгледи с разпадната сборка. 

2. Home →група Explode  .  
3. На командната лента Automatic Explode използвайте опцията Select, за да уточните дали да 

се разпадне цялата сборка или да уточните да се разпаднат отделни подсборки. 
4. На командната лента Automatic Explode щракнете бутона Explode. 
5. (Присвоете име за конфигурацията на разпада) В раздела Home→група Configurations, 

направете следното: 
a. Изберете списъка Current Configurations.  
b. Щракнете New от Current Display.  
c. В диалоговия прозорец New Configuration, в полето Name присвоете име за 

конфигурацията. 

Препозициониране на детайл в Exploded Assembly 

Можете да препозиционирате детайлите само след разпада на сборката с помощта на командата  
Explode или Automatic Explode. 

1. Изберете раздела Home→група Explode →команда Reposition. 

 

2. Изберете детайла, който искате да препозиционирате. 
3. Изберете детайла, спрямо който искате да препозиционирате. 

Забележка: Показва се стрелка, която сочи към мястото, в което ще се препозиционира 
детайла. Ако не показва желаната посока, изберете друг детайл, спрямо който ще 
препозиционирате.  

4. Щракнете, за да препозиционирате детайла. 

Разпад на отделни детайли в сборката 

1. В среда Assembly изберете раздела Tools → група  Environs →ERA. 
2. Изберете раздела Home →група Explode→команда Explode. 

 

3. Изберете детайла, който искате да разпаднете. 
4. На командната лента щракнете бутона Accept. 
5. Изберете неподвижен детайл. 
6. На неподвижния детайл, изберете лице или равнина, за да дефинирате вектора на разпада. 

Забележка: Показва се стрелка в близост до елемента, който сте избрали. 

7. Позиционирайте курсора така, че стрелката да сочи желаната от вас посока и щракнете. 
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Събиране на детайлите от разпаднатата сборка 

Командата Collapse е на разположение след като сте разпаднали сборката с командата Explode или 
Automatic Explode. 

1. Изберете Home→група Select→команда Select Tool. 
2. Изберете детайла, който трябва да съберете. 

3. Изберете раздела Home →група Explode→команда Collapse .  

Премахване на детайл от разпадната сборка 

Командата Remove е на разположение след като сборката е разпадната с командата Explode или 
Automatic Explode. 

Стъпка 1. Изберете раздела Home → команда Select. 

Стъпка 2. В графичния прозорец изберете детайла, който искате да премахнете. 

Стъпка 3. Изберете раздела Home →група Explode→команда Remove  

  

Преместване на разпаднат детайл в сборка 
Стъпка 1. При работа в среда ERA, изберете раздела Home →група Explode→команда Move Part. 

 

Стъпка 2. На командната лента Move Exploded Part настройте желаните опции. 

Стъпка 3. В графичния прозорец изберете детайлите, които искате да преместите. Когато изберете 
повече от един детайл, щракнете бутона Accept. 

Стъпка 4. В графичния прозорец задръжте бутона на мишката и плъзнете курсора на новото място.

Премахване на разпада на сборката 
Стъпка 1. На меню Edit щракнете Unexplode. 

Стъпка 2. На диалоговия прозорец Unexplode щракнете OK.

Drop 

1. Изберете раздела Home tab→група Explode→бутона Drop 

 

2. Пускане на всички случаи на разпад за преместване на компонентите и линиите, покоито 
става разпада. 

Запазване на подсборка непроменена при разпад на сборката  
Стъпка 1. В горния екран на PathFinder, щракнете подсборката, която искате да разпаднете като 

цяла единица. 

Стъпка 2. На раздела Home, в група Explode, изберете Bind Subassembly 
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Unbind на подсборка 

1. В среда Explode-Render-Animate щракнете раздела PathFinder. 
2. В PathFinder, в горния екран щракнете подсборката, която искате групирахте в предходната 

стъпка с командата Bind Subassembly. 

3. Изберете на раздела Home→група Explode→команда Unbind .  

 Reposition команда 

Препозициониране на детайл, относно друг детайл в разпаднатата сборка. Това се използва 
успешно, когато искате да промените позицията на детайл, след използването на командата  
Automatic Explode.   

За да препозиционирате детайл (A) го изберете и позиционирайте курсора върху детайл (B). Когато 
детайл (B) подсветне се показва стрелка, индикираща посоката на преместването. Щракнете 
желаната посока. Ако стрелката не сочи желаната посока, изберете друг детайл.   

 
Ако изберете последния детайл е последен за разпада, динамична стрелка се показва, за да 
индикира страната, от която искате да разположите избрания за пореместване детайл.  

Ако избраният детайл принадлежи на свързана (bound) подсборка (A), всички детайли от нея ще се 
препозиционират едновременно. 
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Използвайте тази команда, за да промените реда на разпада на детайлите. За да препозиционирате 
детайл, без да променяте този ред, използвайте командата Move Exploded Part. 

 Remove команда (в приложение Explode) 

Скрива избраният детайл в разпада и го връща на неговата позиция в неразпаднатата първоначална 
сборка.  

 
Можете да премахнете едновременно различни детайли с една операция, като натиснете клавиша 
Shift, докато ги избирате. 

Можете да използвате PathFinder, за да ги покажете отново по-късно. 

 Move Part команда 

Премества и завърта детайлите в разпаднатата сборка. Можете да използвате тази команда, за да 
направите следното: 

 Преместите един или повече детайли по оригиналния вектор на разпада или да дефинирате 
нов вектор. 

 Завъртите един или повече детайли по оригиналния вектор на разпада или да дефинирате 
нов вектор. 

 Преместите един или повече детайли в дефинирана от вас равнина. 

Можете да премествате или завъртате отделен детайл, набор от детайли или всички детайли, 
заедно със зависимите от тях. Прилагат се едни и същи основни стъпки, независимо дали 
премествате или завъртате. 

Преместване на детайли по оригиналния вектор на разпада 
 За да преместите отделен детайл: изберете детайла и го плъзнете на нова локация. 
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 За да преместите набор от детайли: изберете детайлите и щракнете бутона Accept на 
командната лента.  

 

Когато щракнете бутона Accept се показва координатната система, като оста Х е 
ориентирана по вектора на разпада. По подразбиране, оригиналния вектор на разпада е 
избран. Плъзнете курсора, за да преместите набора от детайли на новата локация. 

 

 За да преместите детайл и всички свързани с него детайли: настройте опцията Move 
Dependent Parts на командната лента и тогава изберете детайла, който искате да 
преместите. Детайлът и всички свързани с него детайли подсветва. Когато щракнете бутона 
Accept се показва координатната система. По подразбиране оригиналния вектор на  разпада 
е избран. Плъзнете курсора, за да преместите набора от детайли на нова локация. 

 

Преместване на детайли по вектор, различен от оригиналния вектор на разпада 

За да преместите един или повече детайли по различен вектор на разпада, най-напред изберете 
набор от детайли. Например, можете да използвате командната лента, за да уточните да 
преместите детайла и свързаните с него детайли. След като щракнете бутона Accept, 
позиционирайте курсора върху оста от триадата, по която искате да премествате, докато плъзгате 
курсора. Автоматично се добавя чупка към линията на разпада. Когато отместите детайл в нова 
посока, се добавя нов случай (new explode event) към Explode PathFinder.  
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Когато детайлите се преместят извън техния оригинален вектор на разпада, можете да ги върнете 
преместите обратно към техния оригинален вектор на разпада. Изберете детайлите, които искате да 
преместите, изберете съответната ос, след което ги плъзнете обратно към оригиналния вектор на 
разпада. Когато приближите този вектор, детайлите автоматично ще се заключат за него. 
Добавената чупка към линията на разпада ще се премахне автоматично. 

Завъртане на детайли 

За да завъртите един или повече детайли, най-напред задайте опцията Rotate на командната лента. 
Дефинирайте избран набор от детайли, след това позиционирайте курсора върху оста, спрямо която 
искате да стане завъртането и плъзнете курсора на новата позиция.  

 

Преместване на детайли в равнина 

За да преместите един или повече детайли в равнина, най-напред настройте опцията Move Planar на 
командната лента. Дефинирайте детайлите (A),  които искате да преместите, след това изберете 
равнината, в която да ги преместите. Равнината, в която ще ги преместите се дефинира от оста Х (B)  
и другата ос, която ще посочите. Например, можете да дефинирате равнината, като изберете оста Х 
и оста Z (C).  Тогава плъзнете курсора на нова локация (D).  
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С включена опция Move Planar детайлите обикновено се преместват извън оригиналния вектор на 
разпада.  Ако е така, се добавя чупка към линията на разпада. 

 

 Modify команда  

Редактира линията на разпада между два детайла. Можете да направите следните видове промени 
на линията на разпада: 

 Можете да промените дължината на линията, като редактирате крайна точка от нея. 
 Можете да промените локацията на сегментите на чупката върху линията на разпада.  
 Можете да промените локацията на цялата линия на разпада.  

Промяна на дължината на Flow Line 

Можете да промените дължината на тази линия, като изберете края, който искате да редактирате (A) 
и плъзнете курсора на новата позиция (B).  
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Промяна на позициите на сегментите  

Ако се използва командата Move Exploded Part за преместване на детайли извън вектора на 
разпада, се добавя чупка към линията flow line. Можете да използвате командата Edit Flow Lines, за 
да плъзнете сегмента на чупката (A) на нова позиция.  

 

Манипулатори на Flow Line 

Можете да модифицирате чупката, като плъзнете точката на манипулиране (A). Flow line със среден 
сегмент (чупка) може да се модифицира при плъзгане на манипулатора (A). Анотацията flow line 
може да се модифицира, чрез плъзгане на на един от манипулаторите (B) и може да се раздели, ако 
е необходимо (C).  

 

Промяна на локацията на Flow Line  

Локацията и дължината на flow line се определя автоматично при използване на кутията range на 
всички детайли (parent и child). Краят на терминатора на flow line става център на кутията за  parent 
детайла. Кутията (A) е теоретична 3D обвивка, която обхваща тялото. За някои детайли, можете 
може да искате да промените локацията на flow line. 
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За да преместите цялата линия flow line, щракнете близо до единия ѝ край (A), след което щракнете 
ръб или лице, с който искате да свържете края на flow line (B).  

  

Позицията на flow line се актуализира (A). Може да поискате да промените дължината на тази линия, 
така че да се вижда най-добре терминатора ѝ (B) в текущата ориентация на изгледа (B). 

 

Други операции с Flow Line  

Можете да извърщите следните операции с линиите flow lines: 

 За да покажете или скриете терминаторите на flow line, задайте или изчистете командата  
Flow Line Terminators на меню View. 

 За да покажете или скриете самите линии, flow lines, задайте или изчистете командата  Flow 
Line на меню View. 

 За да покажете или скриете отделни линии, изберете детайла в графичния прозорец или в 
PathFinder, след което щракнете командите Show Flow Lines или Hide Flow Lines от 
контекстното меню.  

 За да изтриете сегмента на чупката, изберете съответната позиция в раздела Explode 
PathFinder и щракнете командата Delete от контекстното меню. Това дава същия ефект, като 
използването на командата Move Exploded Part, при преместването на детайл обратно към 
предишния вектор на разпада. 

 Когато развалите разпада с командата Collapse, линията flow line се изтрива. 

Командите Show Flow Lines и Hide Flow Lines са също на разположение в контекстното меню на 
всяка избрана позиция от разпада в раздела Explode PathFinder. 

Забележка: Можете само да изберете линиите с командата Edit Flow Lines или с инструмента Select 
Tool от раздела Explode Pathfinder. 
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Етикет Explode PathFinder 

Предлага алтернативни начини за разглеждане и редактиране на разпаднати сборки. Разделът 
Explode PathFinder показва структурата за текущата конфигурация на разпаднатата сборка в 
йерархически списък. Раздалът Explode PathFinder подпомага вашата работа с компонентите от 
изгледа с разпаднатата сборка. 

 

Това ви позволява да разглеждате структурата и да редактирате изгледа с текущата конфигурация. 
Някои от операциите, които можете да направите са: 

 Можете да изберете позиция от разпада и да редактирате стойността на офсета или 
ротацията, като използвате командната лента. 

 Можете да използвате командите от контекстното меню, за да покажете или скриете 
детайли, линии flow lines и т.н.  

 Можете да добавите или изтриете детайли от Еxplode Groups и Event Groups. Това се 
използва успешно при работа с анимации. 

Explode Groups и  Event Groups 

Начинът, по който се подреждат детайлите и подсборките в раздела Explode PathFinder се базира  
на извършените от вас операции при създаването на разпаднатия изглед на сборката. Тези 
операции (или events) се събират в един или повече колектора с операции на разпадане в Explode 
PathFinder. 

Има два вида колектора с операции на разпад: Groups и Event Groups. Те се създават автоматично 
по време на процеса на създаване на разпада на сборката, но можете да ги редактирате по-късно. 

Groups 

Колекторът Group съдържа всички детайли и подсборки, които участват в един общ вектор на 
разпада. Възможно е в колектор Group да има допълнителни групи, вложени в него. 
Например,  ако един компонент по вектора на разпада, съдържа детайли, които се 
разклоняват по различен вектор на разпад,  тези детайли ще бъдат в група, вложена в 
основната група. Компонентите в рамките на една група се анимират последователно. 

Event Groups 

Колекторът Event Group съдържа всички компоненти, които ще се движат едновременно в 
анимацията. Например, позициите по шаблон от скрепителни елементи обикновено се са в 
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колектора Event Group. Можете да добавяте детайли или да премахвате детайли от този 
колектор. 

Explode PathFinder и графичен прозорец 

Подобно на раздела PathFinder в сборката, когато изберете запис в Explode PathFinder, 
асоциативните детайли подсветват в графичния прозорец. Например, ако изберете записа Group в  
Explode PathFinder, всички асоциативни детайли, които са в групата ще подсветнат в графичния 
прозорец. 

 
Ако изберете детайл в графичния прозорец, в Explode PathFinder се показва поле, което огражда 
групата, в чиято структура се намира селектирания детайл. 
 

 
Explode Сonfigurations и Еxplode Еvents 
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При запаметяване на  изглед с конфигурация на разпад, всяка разпадната конфигурация улавя  
отделен набор от събития на разпад. Когато активирате изглед с конфигурация на разпад, Explode 
PathFinder се обновява, за да изпише уловения набор от събития за текущата конфигурация.  

Добавяне и премахване на детайли от Еvent Group 

Можете да добавяте и премахвате детайли от Event Group, за да контролирате кои детайли да се 
движат едновременно по време на анимацията на сборката. Командите Add To Event Group и 
Remove From Event Group от контекстното меню в раздела Explode PathFinder ви позволяват да 
направите тези промени. Например, може да искате да анимирате едновременно всички 
скрепителни елементи в сборката, въпреки че командата Automatic Explode ги е поставила в 
различни групи при разпада.  

Забележка: Командите Add To Event Group и Remove From Event Group не са на разположение, 
когато се показва  редактора Animation Editor. 

За повече информация, вижте Creating Assembly Animations в Help.  

Пренареждане на групите  

Можете да пренаредите реда в групата Еxplode Group, но не и в Event Group, използвайли раздела 
Explode PathFinder. Това ви позволява да променяте последователността, в която да се движат 
детайлие по време на анимацията на сборката.  

Използвайте инструмента Select Tool, за да плъзнете и пуснете разпадната група Group на различна 
локация. Explode PathFinder изписва символ,  показващ къде можете да преподредите групата Group 
в структурата на разпада. Символът се променя, когато плъзнете Group на невалидна локация в 
структурата. 

 Explode команда 

Разпада един или повече детайли в определена посока. Детайлите (A) , селектирани за разпада са 
на отстояние (офсет) по вектора на разпада, който сте дефинирали при избиране на лице или 
рефетрентна равнина за  базов или референтен детайл (B). 

 

Можете ръчно да разпаднете единични детайли, множество детайли, както и обвързани (bound) 
подсборки. Можете да дефинирате офсет дистанцията между тях, като използвате полето Distance 
на командната лента. 

Забележка: Детайлите, които са разпаднати с командата Automatic Explode могат да се 
препозиционират по друг вектор на разпада, с помощта на тази команда. 
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Стъпки 

Основните стъпки за ръчно разпадане на детайлите са: 

 Изберете детайлите за разпад. 
 Изберете базов детайл.  
 Изберете лице или референтна равнина от базовия детайл. 
 Уточнете посоката на разпада.  

Разпадна множество детайли 

Когато избирате множество детайли за разпад в една операция, можете да използвате диалоговия 
прозорец Manual Explode Options, за да уточните дали детайлите да се разпределят равномерно или 
да се разпаднат като едно цяло. 

Spreading Components Evenly 

Когато е зададена опцията Spread Components Evenly, можете да използвате диалоговия 
прозорец Manual Explode Options, за да дефинирате желания ред на разпада. Можете да 
изберете един или повече детайли в списъка Explode Order, след което да използвате 
бутоните Move Up и Move Down от диалоговия прозорец, за да определите желания ред на 
разпада. Когато селектирате детайлите в соисъка, те подсветват в графичния прозорец. 

Moving as a Single Unit 

Когато е зададена опцията Move Components as a Single Unit, текущата относителна позиция 
на набора детайли се запазва, като се препозиционира по вектора, който сте дефинирали за 
разпада. 

Разпадане на Bound подсборки 

Когато изберете bound подсборка за разпадане, тя се разпада като цяла единица.  С други думи, 
компонентите в сборката не се разпределят.  

 Automatic Explode команда 

Разпада активната сборка, като прилага дистанция между детайлите.  
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Командата Automatic Explode разпада сборката, на база на приложените монтажни връзки между 
детайлите. В сборката, в която са използвани монтажните връзки mate или axial align, командата 
Automatic Explode дава отлични резултати.  

Забележка: Вие не можете да използвате тази команда, за да разпаднете детайли с монтажна 
връзка Ground или тръбни компоненти. 

Стъпки 

Основните стъпки за автоматично разпадане на сборката са: 

 Уточняване на компонентите за разпада. 
 Дефиниране на настройките за разпада.  

Уточняване на компонентите за разпада 

Можете да използвате опцията Select на командната лента, за да уточните дали да се 
разпаднат всички детайли и подсборки или само тези подсборки, които изберете. След като 
се разпаднат избраните подсборки, можете да изберете други в графичния прозорец или в 
PathFinder.  

Дефиниране на настройките на разпада 

Можете да използвате опциите на командната лента или диалоговия прозорец Automatic 
Explode Options, за да уточните как да се разпаднат да компонентите. Например, можете да 
уточните дали дистанцията между детайлите да се калкулира автоматично или да я уточните 
сами.   

При разпадането на сборка, която съдържа подсборки, можете да уточните дали 
компонентите на подсборката да се разпаднат, като използвате диалоговия прозорец 
Automatic Explode Options. 

Изчисляване на дистанцията между детайлите 

Бутонът Automatic Spread Distance на командната лента дава възможност да уточните автоматично 
изчисляване на дистанцията между детайлите по време на действието на командата Automatic 
Explode или да уточните сами тази дистанция. 

 За да калкулирате автоматично дистанцията между разпаднатите тедайли, настройте 
опцията Automatic Spread Distance.  

 За да уточните вие тази дистанция, изчистете опцията Automatic Spread Distance и въведете 
стойност в полето Distance.  

При ръчно въвеждане на дистанцията, можете да въведете желаната стойност и да щракнете бутона  
Explode, за да видите резултата. Можете да въведете друга стойност и да щракнете бутона Explode 
отново.  

Обвързване на подсборки 

Когато използвате командата Automatic Explode върху сборка, която съдържа подсборки, можете да 
уточните дали детайлите в подсборката да се разпаднат (A) или детайлите от подсборката да се 
групират заедно като един детайл (B).  За да запазите детайлите в подсборката групирани, 
настройте опцията Bind All Subassemblies на диалоговия прозорец Automatic Explode Options.  
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Ако искате да разпаднете детайлите само в някои подсборки (A), но не и в останалите (B), можете да 
използвате командата Bind Subassembly, за да изберете подсборките, които да се разпаднат като 
цяла единица при разпада на цялата сборка.  

 
Първо, изберете подсборките в Assembly PathFinder, след това щракнете командата Bind 
Subassembly. Пред подсборката в Assembly PathFinder се добавя символ, който индикира, че 
подсборката е обвързана.  

Можете да изчистите опцията Bind All Subassemblies на диалоговия прозорец Automatic Explode 
Options и да изберете само обвързаните обвързаните подсборки, за да завършите командата. 

Ако искате да разпаднете подсборката по-късно, можете да използвате командата Unbind 
Subassembly, за да „развържете“ подсборката. 

Explode technique 

Опцията Explode Technique на диалоговия прозорец Automatic Explode Options ви дава възможност 
да укажите коя подсборка да се зачита или игнорира при разпада на сборката.  

Опцията By Subassembly Level уточнява всяка подсборка да се счита за цяла единица. Това запазва 
детайлите от подсборката един до друг при разпада на цялата сборка (A).  

Опцията By Individual Part уточнява дали структурата на подсборката да се игнорира при разпада на 
детайлите. Детайлите се разпадат, на базата на тяхната близост един спрямо друг. Може да стане 
смесване на детайлите от различните подсборки (B). Тази опция дублира поведението преди версия 
19 на Solid Edge.  
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Explode PathFinder  

Разделът Explode PathFinder на PathFinder изписва операциите на разпада, в реда, в който са 
изпълнени. Можете да използвате раздела Explode PathFinder, за да разгледате и модифицирате 
тези операции на разпад. При запаметяването на разпаднатите конфигурации, всчка една от тях 
улавя отделен набор от операции. При активирането на някоя от тези конфигурации, раздела  
Explode PathFinder актуализира списъка операции, уловени в тази конфигурация. 

Детайли с монтажна връзка Ground 

Командата Automatic Explode не може да разпада детайлите, които са с монтажна връзка Ground. 
Например, при създаването на нов детайл в контекста на сборката с използване на опцията Create 
In-Place, той се позиционира в сборката с монтажна връзка Ground. Можете да използвате 
командата Explode, за да разпаднете ръчно този детайл или можете да изтриете връзката  Ground и 
да позиционирате детайла с други монтажни връзки, като mate и align. 

 Bind Subassembly команда 

Групира детайлите в подсборка, така че при използване на командата Automatic Explode или Explode 
да детайлите от подсборката да се разпаднат като един детайл. За да обвеържите детайлите в 
подсборката, трябва най-напред да ги изберете в PathFinder.  

В PathFinder се добавя символ пред подсборката за да индикира, че подсборката е обвързана. 
Можете да използвате командата Unbind Subassembly, за да я „развържете“. 
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  Collapse команда 

Връща разпаднатия детайл в неговата първоначална позиция в сборката. 

 

Можете да съберете различни детайли с една операция, като натискате клавиша Shift, докато 
избирате детайлите, които искате да съберете. Ако изберете детайл, който е компонент на 
обвързана подсборка, цялата подсборка се събира. 

Когато съберете детайла, водещите линии се изтриват. 
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Работа с разширен режим на засенчване 
 

 

Разширените възможности на засенчване в Solid Edge са в приложението Explode-Render-Animate. 
Допълнителни функции осигуряват подобрено качество на изображенията, използвани в документи 
като потребителски презентации или рекламни брошури. 

В среда на разширено рендериране се използва един стил на изглед, наречен стил на презентация, 
който съдържа всички  потребителски настройки за създаване на фотореалистично изображение. 

Съществу библиотека на стандартни компоненти за настройка на изображенията като материали, 
фон, режим на засенчване и способи за управление на осветеността на обекта. Библиотеката може 
да се допълва с ваши собствени настройки, но оригиналната библиотека не трябва да се редактира, 
изтрива и променя. Този механизъм обеспечава необходимата защита за стандартните данни в 
библиотеката. Потребителските настройки, добавени в библиотеката се запазват в отделен файл. 
Вие можете да ползвате няколко библиотеки. 

Разширеното рендериране използва Solid Edge средствата на показване за манипулириране на 
изглед. Приложението отчита режима на показване на детайли и осигурява рендериране само за 
детайли, показани на екрана. Команда Sharpen, достъпна в тази среда позволява да се направи 
изображението на обекта по-изчистено. Повишената изчистеност на изображението на модела 
позволява да се получат по-качествени фотореалистични изображения. 
 
Поддържани елементи 

Разширеното рендериране поддържа следните стилове за да добавите нови ефекти: 
 Backgrounds 
 Foregrounds 
 Materials 
 Environments 
 Lighting Studios 
 Render Mode 
 Scenery 

 
Активиране на разширен рендеринг 

Активизацията се извършва автоматично когато натиснете в бутоните Render Scene и Render Area 
когато имате лиценз за Solid Edge Classic. Като натиснете тези команди, в прозорец PathFinder 
автоматично се появяват два нови етикета. 
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  Етикетът Session Entities показва името на активната сборка заедно с дървовидната 
структура, съдържаща информация за атрибутите на оформлението. Вие можете да 
изберете елемент на оформление с десен клавиш и да отворите контекстното меню за да: 

o Редактирате атрибутите на елемент като основа за създаване на нов елемент. 
o Отключите (изтриете) материал, приложен към модела. 
o Изрежете, копирате и залепите елемент. 
o Преименовате създаден елемент. 

 

  Етикетът Predefined Archives показва списък от папки, които съдържат настроени 
атрибути като фон, преден план и материали. Вие можете да изберете елемент  с десен 
клавиш и да отворите контекстното меню за да: 

o Създадете нова архивна папка или разширен елемент на рендериране. 
o Приложите  елемент към модела. 
o Изрежете, копирате и залепите елемент. 
o Преименовате създаден елемент. 

o Панелът с инструменти на  страницата Predefined Archives 
съдържа команди за създаване, запазване, отваряне, затваряне и импорт на 
настроени елемент в папки, зададени от потребителя. 

 
Материал, цвят, фон, светлина или сцена, които искате настроите, е необходимо отначало да 
приложите към сборката, а после да промените на етикета Session Entities. Когато настроите  
параметрите на елемент така, че модела да изглежда както трябва, копирайте елемент от 
страницата Predefined Archives в потребителския архив в PathFinder. 
 
Редактиране на елемент на разширено рендериране 

За редактиране на настройките на елемент на разширено рендериране се използва диалогов 
прозорец <Entity> Editor. За да отворите диалоговия прозорец, изберете етикате Sessions Entity в 
прозорец PathFinder. Десен клавиш на нужния елемент за редактиране. Например, ако искате да  
промените настройките на материала за рендериране, с десния клавиш щракнете Materials. В 
контекстното меню изберете команда Edit Definition. 

Опциите на диалоговия прозорец се променят в зависимост от избрано засенчване. Един shader - е 
проектиран да имитира реалното представяне за нещата като материал, светлина и режим на 
засенчване. Всеки компонент в разширеното рендериране е основан на шейдър, и всеки шейдър има 
собствен набор параметри. 
 
Прилагане на разширено рендериране 

Съществуват два начина да приложите  елемент на разширено рендериране. 

 Да изберете елемент от библиотеката в етикета Predefined Archives и го влачите в модела в 
графичния прозорец. 

 Първо да изберете детайл на модел в графичния прозорец, после да изберете с десен 
клавиш елемент на етикета Predefined Archives и използвате  команда Apply To Selected от 
контекстното меню. 

 
След прилагане на елемента, използвайте команди Render Scene или Render Area за да видите как 
се изменя вида на модела. 
 
Запазване на реалистично изображение 

Създаденото изображение може да се запази с командата Save As. 
 
Ръководство по запазване на реалистични изображения 

Когато запазвате изображения следвайте тези препоръки. 

 За пресмятане на обема памет, необходим за запис на изображения, умножете размера на 
изображението (в пиксели) по 4 (истински цвят). Например, за изображение с размер 500 x 
500 пиксела обем на необходимата памет са 10 MB (500 x 500 x 4). 
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 За да пресметнете размера на файла за запазване на изображението, умножете размера на 
изображението по 3 (истински цвят). 

 В прозореца Image Options задайте Alternate View Style to Presentation View Style. 
 
Фон 

За да създадете по-реалистични детайли и сборки може да използвате фон към тях и да 
дефинирате изображение, което отразява повърхнини. 

 

 

Забележка: Фон в разширен рендеринг наследува фона, определен в среда Assembly.  

Разширен рендеринг поддържат следните типове фон: 
 

 Градиент 

Плавен линеен преход от един цвят в друг. С други думи, това градиентно изменение в 
цветовете на фона се променят от горе надолу. 

 

 Image 

 Plain 

 None 
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За да научите повече вижте Help раздел Set a Background Image in Explode-Render-Animate. 
 
Преден план 

Предните планове позволяват да създавате допълнителни визуални ефекти, помогающи да се 
моделират различни атмосферни явления, например, мъгла. Предният план може да се избира от 
библиотеката или да се зададат нужните настройки директно при създаване на изображения. 

 

Забележка: Предният план не наследява никакви настройки на среда на сборка.  

Разширеното рендериране поддържа следните типове рендериране на предния план. 
 

 Depth Cue 

Depth Cue избледнява изображение с определен цвят за създаване на илюзия за дълбочина. 

 

 Fog 

 None 
 
Материали 

Разширеното рендериране включва широк диапазон от материали за симулация на реални обекти 
като дърво, пласмаса, мрамор и метал. Освен това се поддържат такива ефекти, като текстура и 
неравности на повърхнини. 
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Дефиницията на материала наследява дефиницията в стила, зададени в среда Assembly. Например, 
детайл, определен в среда Assembly със зелен стил, отначало ще има този цвят на материала на 
детайла и в среда на разширено рендериране. Материалите, приложени към модел в такава среда 
ще бъдат запазени само в тази среда. Например, ако приложите червен материал към зелен детайл,  
детайла ще бъде зелен, както преди когато не използвате тези команди. 

Вие може да прилагате  материал към един или няколко екземпляра на детайл. Например, имате 
няколко детайла, за които е установен цвят на материала на детайла  "син". Ако сега промените 
дефинирането на цвета на материала на "Тъмно-син", всички  сини детайли ще станат тъмно-сини. 
 
Разширеното рендериране поддържа различни параметри и позволява следните настройки: 

 Цвят 
 Отражение 
 Прозрачност 
 Изместване  
 Текстура 

 
В среда Explode-Render-Animate, вие можете да промените съществуващите материали за да 
създадете други цветове и свойства. Когато това е направено, можете да създадете нов архив 
(файл .lwa) за променените елементи за да ги прилагате в различни проекти по необходимост. 

Поддръжка на цвят 

Вие можете да зададете изчистени цветове, например, като дърво, гранит и мрамор, а също да се  
наложи текстура на изображението с помощта на bitmap картинка. Настройката на цветове поддържа 
няколко вида шейдъри: plain, woods, marble, и wrapped. 
 
Поддръжка на отражения 

Това свойство определя как падащата светлина взаимодейства с материала на повърхнини. 
Възможно е да се използва  за получаване на ефекти като: 

o Огледално отражение 
 

 



 
 

172 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

o Отражение от пласмаса 
 
 

 
o Отражение от стъкло 
 

 

 
o Отражение от метал 
 

 
 
Настройките на отражение предполагат използване на такива способи на засенчване като chrome 2D, 
conductor, glass, matte, metal и mirror. Някои най-общи опции за тези режими включват: 

 Specular factor 

Specular factor е сумата на подсветване или светлина, отразени от триъгълника, където 
неговата нормала съвпада с вектора на светлина. 

При нисък коефициент на отражение, повърхнината изглежда монотонна, 
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в сравнение с високия коефициент на отражение, който дава ярък, почти огледален ефект. 

 

 
 Diffuse factor 

Коефициентът на дифузно отражение характеризира количеството светлина, което се 
отразява от полигоналната мрежа при падане на лъча под ъгъл примерно 45 градуса от 
източника на светлина. 

Най-ниският коефициент възпроизвежда по-тъмно изображение, 

в сравнение със светлото изображение при по-висок коефициент. 

 

 Mirror factor 

Поддръжка на прозрачност 

Прозрачността се разглежда като степен на покритие на обекта посредством цветен филтър за 
симулация на стъклени или някои пластмасови материали. Диапазонът на коефициента на 
прозрачност се изменя от 0 (за прозрачни материали) до 1 (за напълно непрозрачни материали). 
Настройките на прозрачност са възможни за режими на изображения като none, glow, plain и 
wrapped. 

Вие може да приложите обикновена прозрачност: 
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Или да го комбинирате с отражение, което позволява да се създаде по-реалистично изображение: 

 
 
Поддръжка на изместване 
 
Изместването на повърхнина определя деформации на повърхнина чрез прилагане на такива 
ефекти като грапавост на повърхнината модели тип кожа и трапчинки или плочи на протектор. 
Настройката се поддържа от способи като none, casting, leather, rough, wrapped. 

Засенчване в режим Wrapped displacement симулира материали с надпис на модела. Към общите 
режими се отнасят: 

o Протектор 

Имитация на неровности, известна като diamond plate, обикновено се използва  за външни 
стъпала на сгради. 

 

o Wrapped knurl 
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Имитация на нарез, която често се използва за barbell handgrips. 

 

o Wrapped dimple 
 
Имитация на трапчинка дава ефект на плъзгащи балонообразни повърхнини. Известна също 
като diamond plate, широко се използва за външни стъпала на сгради. 

 
 

o Wrapped leather 
 

Имитация на кожа, която  използва за корпуси на фотоапарати, столове и други. 

 

Може да използвате настройките за определения на bump map с помощта на bitmap картинка. 
Посоката на източника на светлина определя текстурата на повърхнината в процеса на построяване 
на фотореалистичното изображение. Светлите области на повърхнините имат повишена яркост, 
тъмните области на повърхнините остават затъмнени. Между светлите и тъмните области има 
градиентна сянка. 
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Вие можете да използвате настройки за да определит как текстура ще е увита в повърхнината. 

 

Студия на осветеност 
 
Студиото на осветеност представлява възел на най-горно ниво за всички източници на светлина, 
използвани в модела. То осигурява прост и бърз начин на изменение на схеми на осветеност. Вие 
можете да променяте следните параметри: 

 Сенки 
 Интензивност 
 Тип сенки 

Сенките могат да бъдат меки или твърди. Меките сенки плавно са разпръскват, позволявайки 
да се създадат по-реалистични светлинни ефекти. Твърдите контрастни сенки могат да се 
оцветяват в различни цветове и са полезни за получаване на ефект на тонирано стъкло. 

 Резолюция на сенки 
 
Всеки тип осветеност в студиото има свой собствен набор атрибути като тип на източник на светлина 
и цвят. Тези атрибути се задават от светлинен шейдър. 

Вие можете бързо да включите или изключите източника на светлина с настройка на маркировката 
показана близо до всяка светлина в Light Studio на дървото Session Entity в EdgeBar. 

Осветеността е много важна за рендеринга, тъй като дава усещане за дълбочина на сцената и 
подчертава блестящи повърхнини. Настройките на светлина се изпълнявт в следните режими: 

 Разсеяна светлина 

 Точков източник на светлина 

 Светлинно петно 

 Отдалечен източник на светлина 
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 Слънце 

 Небе 

 Други 

Тези режими на засенчване позволяват да се определят параметрите, които влияят на светлината. 
Към най-общите параметри се отнасят цвят, интензивност и разположение.  
 
Разсеяната светлина осветява всички повърхнини, независимо от ориентацията. Това е полезно за 
осветяване на сцената, която  не подсветва от други източници на светлина. 

 
 
Точковият източник изпуска светлина равномерно по всички посоки от точки, зададени в 
пространствените координати X, Y, Z. Този тип източник на светлина се използва за осветеност на  
затворени обеми или за симулация на ефекта от електрическа лампа. 

 
Светлинният сноп изпуска светлина от една точка и се разпространява в пределите на конус. 
Началното и крайно положение на светлината се определя по координати X, Y, Z. Този източник на 
светлина се използва за да се фокусира вниманието на модела или на част от модела. 

 

Отдалечената светлина излъчва светлина успоредно на определена точка както ако тя е от много 
отдалечен източник. Solid Edge използва отдалечени светлини, които се използват за основно 
осветяване. 
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За да научите повече, вижте Help раздел Edit Light Entity Properties for Advanced Rendering. 
 
Режим на рендериране 

Разширеният режим на рендериране задава настройки на режима, които позволяват да се 
управлява коефициента на отражение и количеството светлина, отразяващи обектите. Той не 
наследява никакви настройки на реалистични изображения от среда Assembly. Изменения в 
настройките в разширен режим на рендериране не се променят в среда Assembly. 

Разширеният режим на рендериране поддържа два класа рендериране: 

 Фотореалистично 

 Художествено 
 
Всеки от тези класове използва режим на рендериране за да покаже отражения и пречупвания. 
Достъпни  са параметри като anti-aliasing, прозрачност и отражение. 

 Ray tracing - предполага построяване на път на въображаеми лучи от очите на наблюдател 
през всеки пиксел на екрана към източника на светлина. Тези лъчи показват, как те се 
отразяват от един обект към друг в посока на източника на светлина. 

 Anti-aliasing – Метод за показване на обекти при ниска резолюция за да се покаже обекта с 
плавни контури. Вие може да контролирате нивото на anti-aliasing. Колкото повече anti-
aliasing приложите, толкова по-гладко ще изглежда изображението на екрана, но процесът на 
изпълнение на изображението на екрана ще е по-дълъг. 

 
Различни режими на художествено рендериране правят пространствения модел подобен на 
изпълнена с ръка скица, картина, мозайка и други. 

 
 
Декорация на сцени 

Декорацията на сцени позволява да се разширят възможностите за създаване на реалистични 
изображения като пълна кафефарка или вода. 
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Разширеният рендеринг поддържа следните декорации на сцени. 

 Кръгла основа 
 Панорама 
 Стаи 
 Квадратна основа 
 None 

 
Схеми 
 
Схемите ви позволяват да разширите възможностите на рендериране чрез добавяне на фонови 
изображение и настройки за осветеност като: 
 

 2D схеми (HDR) с 2d фон и осветеност. 

 3D схеми (HDR) с 360 фона и осветеност. 3D схемите се завъртат спрямо изгледа. 

Забележка: 

Тези 3D сцени не са показани при ротации в реално време. Необходимо е сцената да се 
рендерира отново. 

 Осигурени са 4 нива на качество. Това са: 

o High Quality HDR 

o Medium Quality HDR 

o Draft HDR 

o Ambient Occlusion (AO) 

 Схеми: 
o Interior  

o Exterior  

o Studios 

o 2D Abstract Backgrounds and Reflections 

o 2D Exterior Back plates 

o 2D Interior Back plates  

Примери: 
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181 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 
Забележка: Цифрови изображения на фона могат да бъдат заместени чрез редактиране на 
дефиницията на схема в етикета на записите на сесия на pathfinder. 

Рендериране и запаметяване трасирането на лъчи 

1. В приложението Еxplode-Render-Animate изберете раздела Home→група Render → команда 
Render Setup. 

2. На диалоговия прозорец Render Setup настройте опцията Render Mode to Ray Traced. 
3. Настройте всички желани за използване опции в разделите на диалоговия прозорец. 
4. Изберете раздела Home→група Render→команда Render Scene или Render Area, за да 

визуализирате избраните опции. 

5. На меню Application, посочете Save As, след което изберете Save As Image. 
6. На диалоговия прозорец Save As Image щракнете бутона Options. 
7. На диалоговия прозорец Save As Image Options настройте опцията Alternate View Style на  

Presentation View Style, след което щракнете OK. 
8. На диалоговия прозорец Save As Image въведете желаното име и формат на файла и 

щракнете Save. 

Задаване на фоново изображение в разширено рендериране 

При работа в среда Explode-Render-Animate, можете да добавите фоново изображение, което да се 
разпростре и да пасне в размера на прозореца. 

1. Активирайте среда advanced rendering във вашия документ на сборката. За да направите 
това: 

a. Изберете раздела Tools→група Environs→ERA.  

Лентата с инструменти се променя, за да покаже разделите, съдържащи командите 
на приложението Explode-Render-Animate. 

b. На раздела Home, в група Render, изберете командата Scene или Render Area.  

В PathFinder се добавя нов колектор Session Entities. 

2. В PathFinder, щракнете Session Entities. 



 
 

182 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

3. На раздела Session Entities отворете раздела Background, като направите следното: 
o Щракнете с десен бутон обекта Background и изберете Edit Definition. 
o Щракнете двукратно обекта Background. 

Показва се диалоговия прозорец Background Editor. 

4. В диалоговия прозорец Background Editor от списъка Shader, изберете Scaled Image.  
5. Щракнете бутона отдясно на полето File Name и от диалоговия прозорец Open Image File  

изберете файла на изображението, което искате да използвате.  
6. От списъка Aspect Mode изберете Stretch. 

Екранът Preview показва как ще изглежда фоновото изображение, когато се приложи към 
прозореца на сборката. 

7. Щракнете OK, за да затворите диалоговия прозорец Background Editor.  
8. Щракнете Scene, за да приложите фона към документа на сборката. 

 

Редактиране на светлинните свойства на обекта при разширено 
рендериране 

1. Активирайте среда advanced rendering във вашия долумент на сборката. За да направите 
това: 

a. Изберете раздела Tools→група Environs →ERA.  
b. От раздела Home →група Render, изберете команда Scene или Render Area.  

2. На страницата Session Entities в PathFinder, разгърнете клона Lighting Studio, щракнете с 
десен бутон light source и щракнете Edit Definition, за да се покаже диалоговия прозорец  Light 
Editor. 

3. На страницата Settings от диалоговия прозорец Light Editor, използвайте контролерите, за да 
модифицирате и регулирате качеството на светлината. 

4. На страницата Placement от диалоговия прозорец Light Editor използвайте следните 
контролери, за да модифицирате мястото, ориентацията и ъгъла на светлината, в 
зависимост от шейдъра на светлината: 

o Move Light: Щракнете тази опция, за да редактирате контролерите за място, 
ориентация и ъгъл на светлуината, в зависимост от шейдъра на светлината. 

o Контролерите: Area Zoom, Zoom, Fit и Pan позволяват динамично преоразмеряване и 
препозициониране на геометрията в рамките на светлинния редактор. 

o Контролерите: Front, Top и Right позволяват да преориентиране дисплея на един от 
стандартните изгледи. 

Съвет: Ако не виждате източника на светлина и показания модел в левия екран на 
раздела Placement, щракнете в екрана, за да го покажете. 

Използване на светлинните контролери 

 Точков: Единична точка (A)  представя мястото на източника на светлина.  Щракнете Move 
Light и плъзнете тази точка на нова локация. 

 Линеен: щракнете Move Light и преместете точка To (A) на новата локация, която искате да 
осветите, преместете точка From (B), за да промените посоката на светлината и преместете 
точка Center (C), за да преведете вектора на светлината на ново място. 
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 Spot: Щракнете Move Light и преместете точка To (A) на новата локация, която искате да 
осветите, преместете една от точките на конуса (B), за да промените ъгъла, преместете 
точка From (C), за да промените посоката на светлината и преместете точка Center (D), за да 
преведете вектора на светлината на ново място. 

Създаване и повторно използване на обекти за разширено рендериране 

При работа в среда Explode-Render-Animate, можете да модифицирате свойствата и цветовете на 
съществуващи обекти — материали, фонове, предни планове, среди и декори — за да създадете 
нов, персонализиран обект за използване. Можете също да създадете изцяло нови обекти “от 
нулата.”  

След като сте създали или модифицирали обекта, можете да го запаметите в архивната директория  
(.lwa файл) така, че да е на разположение за използване в други обекти.  

Създаване на нов обект за разширено рендериране 

Тази процедура обяснява как да се създаде нов материал, базиран на съществуващ материал. 
Можете също да използвате тези стъпки, за да създадете други обекти, като фонове, среди и сцени. 

1. Активирайте средата за разширено рендериране във вашия assembly документ. За да 
направите това: 

a. Изберете раздела Tools →група Environs→ERA.  
b. От раздела Home→група Render, изберете команда: Scene или Render Area.  

2. Изберете съществуващ материала като шаблон за новия материал и го приложете върху 
модела.  

a. Щракнете раздела Predefined Archives.  

Тази страница съдържа библиотека от обекти, с разширено рендериране, от които 
можете да избирате. 

b. На страницата Predefined Archives, разгънете клона Materials. Продължете да 
разгъвате папките в него, докато намерите желания материал за копиране. 

Пример: 

Например, разгънете папката Plastics, а след това и папката Dull. В папката Dull 
имате няколко цвята за пластмаса. Изберете White (dull) пластмасов материал.  

c. Щракнете и плъзнете материала към модела и пуснете бутона на мишката, когато 
модела подсветне. Така се присвоява цвят на модела.  

3. Щракнете раздела Session Entities.  

Този раздел съдържа обекти, използвани в текущия документ на сборката. 
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4. Отидете в папката с материалите и намерете материала и цвета, който искате да приложите 
върху детайла в стъпка 2.  

5. Изберете материала и го редактирайте, като направите едно от следните неща: 
o Щракнете с десен бутон материала и изберете Edit Definition. 
o Щракнете двукратно материала. 

Диалоговият прозорец Material Entity се показва. 

6. В диалоговия прозорец Material Entity използвайте шейдърите на страниците: Color, 
Reflectance, Transparency, Displacement и Texture Space, за да персонализирате цвета и 
характеристиките на материала. Екранът Preview отдясно показва резултатите при всяка 
една от промените, които правите. 

Пример: 

За да промените цвета на материала: отидете на страницата Color от диалоговия прозорец  
Material Editor и щракнете в полето Color. В диалоговия прозорец Color, който се показва  
изберете нов цвят за материала. Щракнете ОК, за да затворите диалоговия прозорец Color.  

7. За да видите как изглежда новия материал върху модела, изберете раздела Home →група 
Render → команда Scene. 

Запаметяване на потребителски дефинирани рендвани обекти за повторно използване 

За да направите персонализирани материали и други обекти на разположение за повторно 
използване, трябва да създадете архив върху страницата Predefined Archives, в която да ги 
съхранявате. Тази функция запазва цялостта на приложените в библиотеката материали, среди, 
светлини и други визуални ефекти, използвани в разширеното рендериране. 

1. Създайте архив за съхраняване на новия материал. Като направите следното: 
a. Щракнете раздела Predefined Archives.  

b. На страницата Predefined Archives, щракнете Create Archive: .  
c. В диалоговия прозорец Create Archive, намерете папката, в която искате да 

запаметите новия архив, въведете име и щракнете Save.  

Името на архива се показва в списъка Predefined Archives. 

2. Копирайте новия материал на ново място, като направите следното: 
a. Щракнете раздела Session Entities.  
b. Щракнете с десен бутон създадения от вас материал и изберете от контекстното 

меню Copy. 
c. На раздела Predefined Archives, щракнете сдесен бутон името на архива, който сте 

създали и изберете от контекстното меню Paste.  
3. Щракнете с десен бутон материала, изберете от контекстното меню Rename и въведете 

уникално име. 
4. Запаметяване на новия архив—Изберете името на архива върху страницата Predefined 

Archives и щракнете бутона Save Archive: .  

Прилагане на потребителски дефинирани обекти  

За повторно използване на потребителски дефиниран материал или други обекти с визуални 
ефекти, които сте създали advanced rendering, отворете архивната папка и изберете файла .lwa , 
който съдържа визуалният ефект, който искате да използвате.  

1. Активиране на среда за разширено рендериране за вашия assembly документ. За да 
направите това: 

a. Изберете раздела Tools→група Environs→ERA. 
b. От раздела Home → група Render, изберете команда Render Scene или Render Area.  

2. Щракнете раздела Predefined Archives.  
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3. На страницата Predefined Archives щракнете Open Archive: 

 .  

4. Разгледайте архива, който съдържа материал или други създадени от вас обекти. 
5. В графичния прозорец щракнете върху компонента от сборката, върху който искате да 

приложите материал.  
6. На страницата Predefined Archives щракнете с десен бутон върху името на материала и 

изберете от контекстното меню Apply To Selected. 

 
 
Анимация на сборки 
 
В Solid Edge може лесно да създавате анимирани презентации на сборки. Анимациите на сборки  
могат да бъдат полезни за изучване на подвижни механизми, визуализации на положението на  
детайли в сборка и презентации за производители и потребители. 

 
 

Може да създавате неограничен брой анимации за сборка. Анимациите се създават с инструмента 
Animation Editor като добавяте събития на анимация към аномационна скала. 

За да получите достъп до команди, позволяващи да се създаде разглобена сборка, рендеринг и 
анимация, изберете Explode-Render-Animate в меню Applications в среда Assembly. 

Забележка: Допълнителна информация за работа с разглобени сборки, вижте в Help раздел Creating 
Exploded Views of Assemblies. Допълнителна информация за работа с монтажни рендеринги, вижте в 
Help раздел Working with Advanced Rendering. 
 
Обзор на инструмента Animation Editor 

Командата Animation Editor в приложение Explode-Render-Animate показва Animation Editor tool. 

Animation Editor се състои от ляв и десен панел и различни опции, позволяващи да създавате, 
показвате, променяте и съхранявате анимация на Solid Edge сборки . 
 
Добавяне на събития на анимация 

Процесът на добавяне на събития в монтажна анимация зависи от типа на добавяното събитие. 
Описанието на процеса за всяко събитие е даден долу. 

При добавяне на събития към анимация в левия панел, съдържащ категория на собития, се добавя 
запис за събития (A), а в десния панел се добавят една или няколко "ленти за продължителност на 
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събития" (B). Например, при добавяне на събитие "мотор", в категория Motors в левия панел се  
добавя запис (A) събитие на мотор, а в панела отдясно се добавя скала на продължителност на 
събитие "мотор" (B). 

  
 
Използване на левия панел 

Левия панел на Animation Editor съдържа следните категории на събитиев: 

 
Камера 

 
Мотор 

 
Разглобяване 

 Показване 

 
Траектория на движения 

 

Забележка: Събития Camera, Appearance и Motion Path се създават с помощта на опции на 
инструмента Animation Editor. Събитията Motor и Explosion се създават извън средата на Animation 
Editor. Тези събития след това се добавят към анимаци с помощта на Animation Editor. 

След добавяне на събития към анимация, те се появяват в съответстващите категории на дървото 
на събития. При добавяне на конфигурации на разглобена сборка към анимация, разглобената 
сборка ще се състои от множество събития, които също ще бъдат обединени в  група  на 
разглобяване и група на събития. Групите на разглобяване и събития може да се разгъват и сгъват в 
левия панел на Animation Editor. Това подробно е описано долу. 

За избор на едно или няколко събития или групи може да използвате Select Tool, а свързаните 
детайли и подсборки подсветват в графичния прозорец, в Assembly PathFinder и Explode PathFinder. 
 
Използване на десния панел 

Десният панел съдържа информация за временна скала на анимация. Серии от ленти за 
продължителност на събития показват всяко събитие в монтажната анимация. 

Размерът и разположение лентата за продължителност дават представа кога ще се случи събитие и 
калко дълго то ще продължи. Някои типове събития имат допълнителни параметри и ключови кадри, 
които детайлно са описани долу. 

Тези допълнителни параметри може да промените чрез избор на лента с курсора или с контекстното 
меню. 
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Основни потребителски интерфейсни елементи в десния панел, както са описани горе включват: 

(A) Мащабирана рамка. Бутонът Toggle Scale се използва за превключване на скалата между 
Frames и Seconds. 

(B) Текущ индикатор в рамката. Текущият индикатор показва кадъра, показан в графичния 
прозорец. За преглед на отделни кадри в анимацията можете да влачите текущия индикатор с 
мишката. Може също да използвате бутоните Next Frame и Previous Frame за покадрово 
преместване напред и назад. 

(C) Лента с продължителността на събитието. Обърнете внимание, че за начало и край се 
използва  различен цвят. 

(D) Продължителност на селектирано събитие. Обърнете внимание, че при избор на скала, тя е 
показана с отметка. Това позволява лесно и точно да се отличава скалата на 
продължителността от Frame Scale. 
(E) Индикатор за продължителност на събитието. 
(F) Вертикален скролер. Разглеждане на временната скала с превъртане отгоре надолу. 
(G) Хоризонтален скролер. Разглеждане на временната скала с превъртане отляво надясно. 

Редактиране на събития с курсора 

За показване на възможни типове на действие над елемент в текущата позиция на курсора се 
използват различни форми на курсора: 
 

 
Редактиране на събития с команди на контекстното меню 

Ако позиционирате курсора над лентата за продължителност на събития и щракнете с десния 
бутон на мишката са налични команди на контекстното меню. Списъкът с команди на 
контекстното меню зависи от типа на избраното събитие. Например, при избор в десния панел 
на събитие "мотор", може да копирате в Clipboard събитието, а после да го вмъкнете или 
огледално да го отразите в друга позиция на времевата скала. 

Допълнителна информация вижте в Help раздел Animation Editor tool. 
 
Събития Camera 

Съществуват два метода за дефиниране на нова траектория на камера. Вие можете да изберете 
категорията Camera в левия панел, да отворите контекстното меню с десния клик на мишката и да 
изберете командата Edit Definition за да покажете Camera Path Wizard. Бутонът Camera Path на 
инструмента Animation Editor също показва Camera Path Wizard. Експертът ви помага да изпълните 
процеса на създаване на траектория на камерата. За анимация на сборка може да бъде зададена 
само една траектория на камера. Експертът използва за задаване на параметри като направление, 
продължителност, количество и скорост на кадри и преглед на анимацията на траекторията. 

Първата стъпка на Camera Path Wizard позволява да се определи посоката на пътя. Вие можете да 
определите посоката по или против часовниковата стрелка, или като използвате серия от  
съществуващи именовани изгледи. 
 

Дефиниране на траекторията на камера чрез облитане на текущия изглед 

При определяне на пътя на камера с опцията Fly Around Current View, се създава затворен 
кръгов път на камерата. Можете да използвате експерта да зададете дали пътя да бъде по или 
против часовниковата стрелка, но не може да променяте нивото на зумиране. За да 
контролирате мащаба за изгледа е необходимо да включите опцията Build Using Named Views. 

Преместване на времето за спиране

 Преместване на събитие 

 Преместване на ключов кадър

 Преместване на стартовото време 
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Използване на именовани изгледи за задаване на траектория на камера 

Ако дефинирате движение на камера с Build Using Named Views, необходимо е да определите 
техния ред в списъка Key Frames. Например, ако в списъка Key Frames са подредени: Top, Front, 
Right, анимацията ще бъде построена като плавен переход от горния към предния изглед, после 
от предния към десния изглед. 

Вие можете също да запазите собствени изгледи като първо завъртате изгледа на монтажа с 
командата Rotate. После, може да запазите новата ориентация с командата Named Views. 
Тогава може да добавите именован изглед към списък Key Frames на страница 2 на Camera 
Path Wizard за задаване на новата траектория на камерата. 

Влияние на ъгъла на перспектива на пътя на камера и анимации 

Командата Perspective и опциитя Perspective в командата View в меню Format влияят на 
завършената анимация и какво виждате в прозорец Preview, когато редактирате пътя на камера. 
Например, ако не сте приложили перспектива за изгледа, можете да видите кривата на пътя на 
камера в прозореца за преглед. Когато приложите перспектив към изглед, няма да видите пътя. 

Забележка: Въпреки че много фактори влияят на резултатите на анимация, вие трябва да 
проучите опциите на перспективата за да намерите най-добрите резултати. 

 
След създаване на траектория на камера, може да покажете анимацията в Solid Edge с Animation 
Editor. Контролите на Animation Editor позволяват да възпроизведете, направите пауза и превъртате 
кадри на анимацията. 

Можете да покажете и промените също кривата на пътя и положенията на камерата с Animation 
Editor. 
 

Показване на траектория на камера 

Бутонът Show Camera Path показва траекторията на движение на камера (А) в графичния 
прозорец. Характерните точки (В) на кривата представят местата на ключовите кадри на 
траекторията. Ключовите кадри са подробно описани долу. Трасето на камерата може да бъде 
отворено или затворено в зависимост от това как вие сте го дефинирали. Ако използвате опция 
Fly Around Current View, трасето ще бъде затворено. Ако използвате Build Using Named Views, то 
ще бъде отворено. 

 
 

Редактиране на траектория и положение на камера  

Вие можете да промените траекторията и положението на  камера с командата Edit Definition от 
контекстното меню. Командата Edit Definition показва командното меню Path Curve. След избора  
на стъпка Draw Path Step, се показва траекторията на камерата, нейната ориентация и прозорец 
Preview. При избора на характерни точки на траекторията на камера се показва триада за 
положението на камерата в пространството и прозорец за преглед показва съответстващите 
кадри. 
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Вие можете да промените дължината и формата на трасето на камера като преместите 
характерната точка и маркерите на управление на гладкостта в друга точка. За да промените 
ъгъла на камерата, изберете ос на координатната система за ориентация на камерата и 
въведете в командното меню ново значение. Оста Z на координатната система дава 
направлението на камерата. След натискане на бутона Finish в командното меню, промените 
към траекторията и положението на камерата се отразява в анимацията. Това променя също 
мащабирането и фокусното разстояние. 

 
 

Събития Motor 

Команда Motor създава въртящ или линеен мотор за симулация на движението на детайл, имащ 
степени на свобода. Събития Motor се добавят към времевата скала в левия панел на Animation 
Editor при избор на запис на категория Motor в десния панел с помощта на команда от контекстното 
меню Edit Definition. Командата Edit Definition отваря диалоговия прозорец Motor Group Properties. С 
негова помощ може да се укаже кои съществуващи мотори искате да използвате в текущата 
анимация. Тук може да зададете други параметри на мотора. 

За една анимация на сборка може да зададете едни или няколко мотора. Вие можете да 
управлявате продължителността на събития на мотор за да се покажат в определен ред. 

Команда Simulate Motor показва подмножество на инструмент, достъпни с Animation Editor. Вие 
можете да видите резултатите на действията на мотори, зададени извън контекста на анимация. 
 
Събития Explosion 

Разглобени изгледи на сборки се създават с командите от група Explode в приложение Explode-
Render-Animate application. Запазете конфигурация на разглобена сборка с команда Display 
Configurations. 
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Събитие на разглобяване се добавя с команда Edit Definition в левия панел на Animation Editor при 
избор на категория Explosion. Командата Edit Definition показва диалоговия прозорец Explosion 
Properties, който позволява да използвате параметри на разглобяването. Например, можете да 
зададете конфигурацията на разглобен изглед, която искате да използвате когато започва и 
завършва процедурата на разглобяване и сглобяване на сборка, реда в анимацията и друго. Можете 
да зададете само една конфигурация на разглобен изглед за монтажна анимация. 

При добавяне на събития на разглобяване в левия панел на Animation Editor, за всяко ссъбитие се 
добавя лента за продължителност. Това е полезно за десетки разглобени подсборки на основната 
сборка. После може да редактирате основното разглобяване с командата Edit Definition от 
контекстното меню. Например, може да започнете анимацията с неразглобени детайли вместо 
разглобени. 

Структурата на събитие, показана на етикета Explode PathFinder е показана също в левия панел на 
Animation Editor. 
 

PathFinder разгъване и анимации на сборка 

Етикетът Explode PathFinder се използва за управление на движението на детайли при 
анимация. Например, може да искате да анимирате всички крепежи в сборката наведнъж, даже 
ако резултатите от команда Automatic Explode ги разполага в различни групи на събитие. 
Внасянето на тези изменения е с командата от контекстното меню Explode PathFinder. 
Допълнителна информация за етикета Explode PathFinder и промяната на структурата на 
събития на разглобяване, вижте в раздела Explode PathFinder. 

Забележка: Командите Explode и изменение на структурата на разглобено събитие с помощта 
на Explode PathFinder не може да бъде изпълнена, когато е показан Animation Editor. 

 
Събития Appearance 

Събитията appearance се създават с бутона Appearance на инструмента Animation Editor. Те 
позволяват да се промени при анимация цвета и видимостта на детайла. Например, може да се 
създаде ефект на постепенно скриване или показване на  детайли в анимацията. 

Бутонът Appearance отваря командното меню Appearance. Командната лента позволява да изберете 
един или няколко детайла, а после да дефинирате началния и крайния стил на тяхното лице. След 
натискане на бутона Finish в левия и десния панел в Animation Editor се добавя събитие appearance. 

Това събитие може да се редактира с команди от контекстното меню в левия или десния панел. При 
избор в левия панел на събитие appearance за препоказване на командната лента, вие можете да 
използвате командата Edit Definition от контекстното меню за да редактирате избрани детайли и 
стилове на лице. 

Контекстното меню в десния панел позволява да се добавят и изтриват кадри, да се изрязват, 
копират, залепват и вмъкват собития. 
 
Събития на траектория на движение 

Траекторията на движения се създава с бутона Motion Path в Animation Editor. Бутонът Motion Path 
отваря командното меню Motion Path. Командното меню позволява да се изберат един или няколко  
детайли и се определи тяхната траектория. Това е полезно за създаване на анимации на детайли, 
движещи се по монажна линия или  детайли в процес на анимация. Опциите в командното меню 
Motion Path позволяват да се зададат дали траекторията е отворена или затворена, права или 
криволинейна и друго. 

За да се редактира траекторията на движение по-късно, изберете траекторията в левия панел, после 
с командата Edit Definition от контекстното меню отворете командното меню Motion Path. 
 
Ключови кадри 

При създаване на събития камера и траектория на движение, индикаторите на ключеви кадри (А) се 
добавят автоматично в лентата за продължителност на събития. 

 

Индикаторите на ключови кадри представляват записано място в пространството относно 
положението на времевата скала на камера или събития на траекторията на движение. Например, 
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при задаване на траектория на камера с използване на опцията Named Views, индикаторите се 
добавят в лентата за продължителност за всеки именован изглед. Ключови кадри може да изтриете 
с команди от контекстното меню при избор на лента за продължителност на събития или събития за 
траектория на движение. 

За събитие "траектория на камера", индикаторите на ключови кадри показват положението на 
камера, съответстващо на положението на именован изглед в дадена точка на анимация. 

За събитие "траектория на движение" индикаторите на ключови кадри показват разположението на  
детайли в дадена точка на анимация. 

Мястото на ключовите кадри може да се мести с влачене на лентата за продължителност на 
събития. 
 
Изрязване, копиране, вмъкване и огледално показване на събития на анимация 
 
В десния панел на Animation Editor използвайте контекстното меню на команди за изрязване, 
копиране, вмъкване, огледално показване на някои видове събития на анимациа. Например, може 
да създадете събитие appearance, където детайл изменя цвета си от 50% Visible на Part Style, после 
копирате и огледално показвате събитието така, че детайла се променя от Part Style обратно на 50% 
Visible по-късно в анимацията.  
 

 
 
За да копирате огледално събитие: 
 

Изберете в десния панел (А) събитие и в контекстното меню изберете Copy. 

 

Намерете с курсора в десния панел същата линия като оригиналното събитие, приблизително в 
положението на новото събитие (В). Изберете в контекстното меню команда Mirror. 
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Ще бъде създадено огледално копие на събитие (C). Обърнете внимание, че в началната и 
крайна точки цветовете огледално са променили местата си.  

 
 

Същият подход се използва за вмъкване на събития. Вие можете да изрежете събитие също и да го 
залепите на друго място. След вмъкването, огледалното отражение или вмъкване на събитие може 
да промените с команди от контекстното меню. Например, да го влачите на ново място на времевата 
скала и да промените дължината му. 

Забележка: Някои типове събития не поддържат операции копиране, вмъкване и огледално 
отразяване. За тези събития командите от контекстното меню са недостъпни. 
 
Запазване на анимация на сборка като филм 

В Animation Editor вие можете също да запазите анимация на сборка във формат .AVI с бутона Save 
As Movie. 

Забележка: Когато работите в Solid Edge Embedded Client и запазвате файл AVI, документе е 
запазен в неуправлявано местоположение. 

Създаване на анимации с използване на инструмента Animation Editor  
Стъпка 1. На инструментариума Animate щракнете бутона Animation Editor. 

 

Стъпка 2. На инструмента Animation Editor щракнете бутона New Animation. 

 

Стъпка 3. На диалоговия прозорец New Animation въведете име за анимацията, кадри в секунда и 
желаната дължина и натиснете OK. 

Стъпка 4. На инструментариума Animation Editor, в левия екран направете следното: 
 За да дефинирате траекторията на камерата, щракнете с десен бутон записа 

Camera Path в списъка Event Category и щракнете Edit Definition. 
 За да добавите съществуващ мотор, щракнете с десен бутон Motors и щракнете 

Edit Definition. 
 За да добавите съществуващ  exploded изглед, щракнете с десен бутон Explosion 

и щракнете Edit Definition. 

Стъпка 5. На инструмента Animation Editor, направете следното: 
 За да добавите ново събитие, на инструмента Animation Editor щракнете бутона 

Appearance,  тогава използвайте командната лента, за да дефинирате 
външния вид.   

 За да добавите траектория, на инструмента  Animation Editor щракнете бутона 

Motion Path , тогава използвайте командната лента Motion Path Event, за да 
дефинирате траекторията на движението за събитието.  

Стъпка 6. На инструмента Animation Editor щракнете бутона Save Animation. 

 

Дефиниране на Camera Path за анимацията на сборката 
Стъпка 1. 

На инструмента Animation Editor щракнете бутона Camera Path.  
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Стъпка 2. Използвайте Camera Path Wizard, за да дефинирате характеристиките на  траекторията 
на камерата. 

Стъпка 3. На диалоговия прозорец Camera Path Wizard щракнете бутона Finish. 

 

Команди Rotational and Linear Motor 

Дефинира мотор за ротационно или линейно движение, използвайки елемент от селектирания 
детайл. Можете да използвате командата Simulate Motor, за да покажете кинематичната симулация 
на движението в сборката. 

Тя се използва успешно при работа със сборки, съдържащи движещи се детайли като зъбни колела, 
ролки, колянови валове, детйли, кото се движат по жлебове и слотове, хидравлични или 
пневматични задвижвания. Например, можете да уточните дали коляновия вал (A) в механизма се 
завърта около оста (B), която сте уточнили. 

 
Можете да използвате командата Motor Simulation, за да възпроизведете кинематичното движение 
на избраните детайли в сборката.  

Натиснете клавиша F5, за да повторите анимацията.  
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Можете да дефинирате характеристики на мотора, като тип, честота на въртене или скорост, посока 
на завъртането, както и всякакви други ограничения за мотора. 

При дефиниране на мотор с помощта на командата Motor,  записът му се добавя в PathFinder. 
Можете в по-късен етап да изберете този запис и да редактирате мотора. 

Типове 

Можете да дефинирате следните типове мотори: 

 Rotation 
 Linear 

Стъпки 

Основните стъпки за дефиниране на мотор са: 

 Уточнете желания тип мотор, Rotation или Linear. 
 Изберете детайла, който да действа като мотор.  
 Дефинирайте оста на преместването. 
 Уточнете скоростта и ограниченията.  

Уточняване типа на мотора 

Списъкът Motor Type на командната лента дава възможност да изберете желания тип мотор. 
Имате възможност да изберете Rotation или Linear.  

Избиране на детайл, действащ като мотор 

Можете да изберете детайл, който не е ограничен напълно или монтажните му връзки да са  
подтиснати. Сборката трябва да не бъде ограничена напълно, като механизма трябва да е 
свободен за преместване в съответната ос. 

Дефиниране оста на преместване 

В зависимост от избрания тип мотор, можете да селектирате лица, ръбове или оси на 
цилиндрични лица, за да дефинирате оста на мотора. Например, за да дефинирате 
ротационен мотор, можете да изберете цилиндрични лица, цилиндрични ръбове или оси.  

Уточняване на скоростта и ограниченията за мотора  

Опциите Motor Value и Limits на командната лента предлагат да уточните желаната скорост 
или честота на въртене или ограниченията за движението, които се налагат. Например, 
можете да уточните 1750 оборота за минута, а броя пълни завъртания да са две (720 °). 

Можете да настроите мерните единици, които искатеда използвате за ъгловата и линейната 
скорост на мотора, използвайки бутона Advanced Units на раздела Units от диалоговия 
прозорец File Properties на меню File.  

Дефиниция на мотор и насоки за симулацията  

Можете да определите в сборката толкова мотори, колкото желаете. Когато дефинирате множество 
мотори в сборката, използвайте диалоговия прозорец Motor Group Properties, достъпен от командата  
Simulate Motor и инструмента Animation Editor, за да уточните дали с моторите, които използвате да 
откривате колизии по време на симулацията и т.н.  

При работа с повече от един мотор използвайте инструмента Animation Editor, за да уточните  
времето за тръгване, продължителността на работа и времето за спиране на всеки един от 
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моторите. Това позволява да се проектират и симулират сложни механизми, в които времето и 
позиционирането на детайлите е от решаващо значение за поведението на механизма. 

Забележка: Само мотори в активната сборка участват в симулацията. Ако искате детайли от 
подсборка да се преместват по време на симулацията е необходимо да направите подсборката 
регулируема, използвайки командата Adjustable Assembly от комнтекстното меню на PathFinder.  

Създаване на мотор 

1. Изберете раздела Home →група Assemble → Rotational Motor. 

 

2. В графичния прозорец изберете неограничен детайл, който да дефинирате като мотор. 
3. В графичния прозорец изберете елемент, който искате да използвате за ротационна ос или 

линейна ос. 
4. На командната лента дефинирайте скоростта и ограниченията, които желаете.  
5. На командната лента натиснете Finish. 

Симулация на мотор 

1. Изберете Home→група Assemble→команда Simulate Motor .  Диалоговият прозорец Motor 
Group Properties се показва. 

2. На диалоговия прозорец Motor Group Properties настройте желаните характеристики на 
мотора и щракнете OK. Показва се инструмента Animation Editor. 

3. На инструмента Animation Editor щракнете бутона Play, за да се покаже кинематичната 
симулация. 

 Animation Editor команда 

Показва инструмента Animation Editor Tool, така че да създадете, покажете и редактирате 
анимацията на сборката.  

 

Можете да дефинирате следните видове случаи на анимация: 

 Camera 
 Motor 
 Explosion 
 Appearance 
 Motion Path 
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Можете да използвате контролерите на инструмента Animation Editor: play, stop, pause, rewind за да 
управлявате анимацията в графичния прозорец.  

Можете да запаметите анимацията във формат AVI с помощта на бутона Save As Movie на 
интрумента Animation Editor. 

Забележка: Когато работите в среда Solid Edge Embedded Client, файловете AVI се запаметяват на 
неуправляема локация. 

За по-подробна информация, вижте раздела Creating Assembly Animations в Help. 

Simulate Motor команда 

Показва симулация на кинематичното движение на сборката. Можете да използвате Използвайте 
функцията motor, за да дефинирате как да се движат свързани помежду си детайли. Използва се 
успешно при работа със сборки, съдържащи колянови валове, зъбни колела, ролки, хидравлични 
или пневматични задвижвания.  

Натиснете клавиша F5, за да повторите анимацията. 

 

Когато щракнете бутона Simulate Motor се показва диалоговия прозорец Motor Group Properties , така 
че да можете да уточните какъв мотор да използвате, дали искате да откриете колизии по време на 
симулацията и т.н. Когато щракнете OK, се показва инструмента Animation Editor, така че да можете 
да стратирате симулацията. За да стартирате, натиснете бутона Play. 

Забележка: Командата Simulate Motor съдържа command contains a subset of the Animation Editor 
functionality. За достъп до пълната функционалност на инструмента Animation Editor, трябва да 
използвате командата Animation Editor от приложението Explode-Render-Animate. За достъп до 
приложението Explode-Render-Animate на раздела  Tools щракнете команда Explode-Render-Animate. 
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Анализи на движение и откриване на колизии в сборка 
 

Командата Drag Component в средa Assembly се използва за анализ на физическото движение и 
откриване на колизии между детайли в сборка. 

Бутонът Options от командната лента Drag Component показва диалоговата кутия Analyze Options, 
така че можете да дефинирате опциите за анализ, които искате да използвате. За да увеличите 
производителността при работа с големи сборки, ограничете анализите върху възможния минимлен 
брой детайли. 

Опциите Analyze (Shown Parts Only) позволяват да зададете да се анализират само активни детайли 
или активни и неактивни. В големи сборки, може да активирате само детайлите, които искате да 
анализирате за да увеличите производителността. Когато зададете опция Physical Motion, може да 
зададете допълнителни опции за анализа. 

Опциите Collision позволяват да зададете дали да се анализират детайли, които контактуват с 
избрания детайл или да се анализират всички детайли, които се движат в тандем с избрания. Тези 
опции се задават когато зададете опция Detect Collisions. 
 
Анализ на движения 

Опцията Physical Motion позволява да симулирате движение в сборка. Тази опция открива контакт 
между детайли и прилага временни ограничения между контактуващите детайли за симулиране на 
движение. Когато зададете тази опция, трябва да изберете детайл и да дефинирате тип и стойност 
на движението. Стойностите Distance и Angle, които задавате се прилагат с нарастване. Така 
анализа на движение в механизми, съдържащи зъбни предавки и други форми на плъзгане или 
периодичен контакт, става възможно. 

 
 

Откриване на колизии 

Опцията Detect Collisions позволява да откривате колизии между детайли. Вие изпълнявате 
откриването на колизии чрез влачене на детайл за да се симулира движението му в сборката. 
Детайлът, който влачите трябва да бъде свободен за да се движи в сборката  или да бъде заземен. 
Когато е зададена опция Locate Grounded Components от диалога Analysis Options, може да избирате 
само неподвижни детайли и подсборки. 

Ако детайла не е свободен да се движи, може да използвате командата Suppress временно да 
подтиснете една или повече монтажни връзки. Когато се открият колизии, дисплея временно 
подсветва лицата, които са включени в колизията. Възможно е зададете, че детайла, който влачите 
да спре временно в точката на колизия или да се даде предупреждение. 

Ако работите в рендериран изглед и скрито лице е засегнато от колизия, няма да е възможно да 
видите подсветнатото скрито лице. За да видите подветнати тези лица, задайте изгледа с Vector 
Hidden Line. 

Забележка: Текущото ниво на увеличение на размера на изгледа оказва влияние върху точността на 
откриване на колизии. За по-точни резултати, увеличете площа до мястото, където се предполага че 
има колизии. 
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Преместване на детайл в сборка 

Стъпка 1. Изберете раздела Home tab→група Modify →команда Drag Component. 

 

Стъпка 2. На диалоговия прозорец Analyze Options настройте желаните опции. 

Стъпка 3. Изберете детайлите, които искате да преместите. 

Стъпка 4. На командната лента изберете опцията movement. 

Стъпка 5. В приложния прозорец направете следното: 

 Позиционирайте курсора върху една от осите x, y или z и плъзнете детайла на ново 
място. 

 Щракнете x, y или z и въведете разстояние или ъгъл, в съответното поле на 
командната лента. 

Move Components команда 

Премества или завърта един или повече детайли, подсборки или построения в сборката. Можете да 
премествате и завъртате, заедно с копиране на избраните компоненти.  

 

Забележка: Когато построения в сборката са включени в избрания набор, се прилагат специфични 
правила. За повече информация, вижте раздела Moving and mirroring rules for assembly bodies в Help.  

Можете да уточните дали вътрешните, за избрания набор, монтажни връзки да се запазят или 
изтрият.  

Командната лента Move Components  ви води по време на процеса на преместване или завъртане 
нанабора от детайли:  

1. Дефиниране на опция relationship за избрания набор от компоненти. 
2. Уточняване на опциите move, rotate и copy options. 
3. Избиране на компонентите. 
4. Дефиниране на точките From и То или оста и ъгъла на ротацията. 

Дефиниране на опция relationship за избрания набор от компоненти 

Използвайте диалоговия прозорец Move Options, за да уточните как да се третират, вътрешните за 
избрания набор компоненти, монтажни връзки. Тези връзки могат да се поддържат, да се изтрият 
или да се изтрият и добавят връзки ground към компонентите в избрания набор.  
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Забележка: Монтажните връзки между компонентите в избрания набор и други компоненти на 
сборката при преместване или завъртане се изтриват автоматично при използване на тази команда. 

Уточняване на опциите move, rotate и copy  

Когато стартирате командата, трябва да дефинирате дали искате да преместите или завъртите 
компонентите и дали искате едновременно с това да ги копирате.  

Стъпките на командната лента се променят, в зависимост от това дали сте избрали опцията Move 
Components или опцията Rotate Components. Например, когато сте избрали опцията Move 
Components, дефинирате точките From и To point за преместването. Когато е настроена опцията  
Rotate Components, дефинирате оста и ъгъла на ротацията. 

Когато е зададена опцията Copy Components, можете да копирате избраните елементи, докато ги 
премествате или завъртате. 

Селектиране на компонентите 

Можете да селектирате компонентите в графичния прозорец или в PathFinder. Когато селектирате 
компонентите в графичния прозорец, можете да използвате ограда.  

Можете също да селектирате компонентите, преди да сте стартирали командата. Например, можете 
да използвате опцията Select Visible Parts на командната лента Select Tool, за да изберете всички 
видими детайли и тогава да стартирате комнадата Move Multiple Parts. 

Дефиниране на точките From и To или ос и ъгъл на ротацията. 

Както беше обсъдено по-горе, стъпките на командната лента се променят, в зависимост от това дали 
сте задали опцията Move Components или опцията Rotate Components. 

Преместване на компоненти 

Когато е настроена опцията Move Components можете да изберете ключови точки, за да 
дефинирате точките From и To, да дефинирате офсет по осите  x, y и z  или да използвате 
опцията Get Point на командната лента, за да получите координатите x, y и z на ключова 
точка, след което редактирате стойностите им.  

Ако имате дефинирана координатна система в сборката, можете също да уточните дали 
стойности x, y и z са относно координатната систерма или моделното пространство. 

Дефиниране на ключови точки 

Можете да изберете ключови точки от детайли, за да дефинирате точките From и To.  

Дефиниране на офсет по x, y и z. 

Ако искате да изместите компонентите относно стойностите x, y и z , можете да 
натиснете клавиша Enter, за да заключите точка в 0, 0, 0, и да въведете известно 
отстояние в полето offset на командната лента, за да дефинирате точката To.  

Използване на опция Get Point 

Тази опция се използва успешно, когато дефинирате точката To и желаете да 
дефинирате конкретна стойност от ключова точка на компонента. Можете да 
щракнете опцията Get Point, а след това да щракнете ключова точка. Координатите 
на ключовата точка са изпосани в съответните полета x, y и z и можете да ги 
редактирате, за да дефинирате точката To. 

Завъртане на компоненти 



 
 

200 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Когато е настроена опцията Rotate Components, можете да дефинирате оста на ротация, като 
изберете линеен елемент или като дефинирате две ключови точки. С тези два метода 
можете да зададете ъглова стойност за ротацията. 

Организация на новите данни 

Новите данни, които се създават при преместване на множество детайли, се организират в  
PathFinder, според своя тип. Новите позиции от детайли о подсборки се добавят като нова група в 
колектора Assembly Group в PathFinder. Монтажни построения, като заварки и отвори в сборката се 
добавят в колектора Assembly Features на PathFinder. 

Преместване на множество детайли в сборка 

1. Изберете раздела Home→група Modify→команда Move Components.  

 

2. На командната лента Move Components уточнете дали искате да преместите или завъртите 
детайлите. 

3. На командната лента Move Components уточнете дали искате да преместите или завъртите 
детайлите или заедно с това да ги копирате. 

4. В графичния прозорец или в PathFinder, изберете желаните детайли за преместване или 
завъртане. И щракнете бутона Accept. 

5. В графичния прозорец направете следното: 
o Ако настроите опцията Move Components , дефинирайте точката, от която ще започне 

преместването (From точка). 
o Ако настроите опцията Rotate Components, дефинирайте оста на ротацията. 

6. В графичния прозорец направете следното: 
o Ако настроите опцията Move Components, дефинирайте крайната точка на 

преместването (To точка). 
o Ако настроите опцията Rotate Components, дефинирайте ъгъла на завъртане. 

Анализ на засичане на детайл 
 

Solid Edge позволява да извършите проверка на засичане между детайлите с командата Check 
Interference от етикета Inspect. 

 
 
Създаване на група от детайли 

За да стартирате анализа на пресичане, трябва да създадете една или две групи от детайли. Група 
от детайли обикновено съдържа много детайли. Ако групата трябва да съдържа всички детайли на 
подсборка, може да изберете подсборката от PathFinder. 

Забележка: Вие можете също да използвате етикета Select Tool в PathFinder, за да изберете набор, 
използвайки запитване. 
 
Проверка на група детайли за пресичане 
 
Може да проверявате:  



 
 

201 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 Всички детайли от група 1 към всички детайли от група 2  

 Всички детайли от група 1 към всички останали детайли в сборката 

 Всички детайли от група 1 към всички показани детайли в сборката 

 Всички детайли вътре в група 1 за взаимно пресичане 

Ако не е указано друго по подразбиране, се използва първата опция — проверява всички детайли от 
група 1 към всички детайли от група 2. 
 
Пресичане и обекти с резба 

Използвайте настройките в Options в диалоговата кутия Interference Option за да контролирате как да 
се проверява намесата на скрепителна система с резба. 

 

Проверката на пресичане може да отчита или игнорира пресичания когато болт с резба пресича 
нерезбован отвор на съчетания детайл. Например, обикновено искате да игнорирате пресичане при 
използване на самонарязващ винт в нерезбован отвор, но искате да получите информация когато 
стандартен болт преминава извън дълбочината на резбата в отвора на съчетания детайл. 

Опцията Ignore Threaded Fasteners Interfering With Non-threaded Holes позволява да контролирате 
дали е открито пресичане в тези ситуации. 

Проверката на пресичане може също да отчита или игнорира пресичане на цилиндър с резба и 
резбови отвор със съвпадащи номинални диаметри. Ако е включена опцията Same Nominal Diameter, 
пресичане не се открива, ако стъпката на резбата на цилиндъра не съвпада със стъпката на резбата 
на отвора със сищите номинални диаметри. 
 
Анализ на резултатите 

Преди да стартирате проверката, трябва да посочите как ще бъдат изведени резултатите от 
анализа: 

 Изход в текстов файл 

 Оказване на обема на засичане 

 Запис на засичането като отделен детайл 

 Осветяване на засичащите се детайли 

 Показване не детайлите, които не се засичат в по-тъмен цвят 

 Скриване на детайлите, неучаствуващи в проверката 

Ако няма засичане на детайлите, програмата издава съобщение. 

Проверка за интерференция (засичане) между детайлите в сборката 

Стъпка 1. Изберете раздела Inspect → група Evaluate →команда Check Interference. 

Стъпка 2. В PathFinder или в графичния прозорец изберете детайлите, които искате да включите в 
Select Set 1 и щракнете бутона Accept. 

Стъпка 3. В PathFinder или в графичния прозорец изберете детайлите, които искате да включите в 
Set 2 и щракнете бутона Accept. 
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Стъпка 4. На командната лента щракнете Process. 

 Drag Component команда 

Премества или завърта детайли в сборката. Детайлът не трябва да е напълно позициониран или с 
монтажна връзка ground. Можете да използвате командата , за да направите следното: 

 Препозиционирате динамично детайл по осите x, y или z . 
 Анализирате физичното преместване в механизмите. 
 Откривате колизия между детайлите. 

Някои монтажни връзки, приложени към детайла, могат да предотвратят движението му. Детайлът 
ще се премести само в неограничената посока. Можете да използвате командата Suppress от 
контекстното меню, за да подтиснете временно една или повече монтажни връзки, за да допуснете 
движението на детайла. 

Когато е настроена опцията the Locate Grounded Components от диалоговия прозорец the Analysis 
Options, можете да селектирате само детайли и подсборки с монтажна връзка ground. 

След като сте избрали детайла за преместване, можете да използвате опциите на командната 
лента, за да уточните типа на желаното преместване. Например, можете да щракнете бутона Move и 
да позиционирате курсора върху една от основните оси и да плъзнете детайла на нова позиция. 

Можете да рестартирате командата, като щракнете с десния бутон на мишката. 

 

Забележка: Детайли, създадени с шаблон не могат да са част от откриване на колизии или анализ 
на движение. 

Когато използвате командата Drag Component, за да преместите регулируем детайл, монтажните 
връзки на този детайл в сборката временно се подтискат. Когато завършите цикъла на 
преместването, монтажните връзки се прилагат отново. Ако дефинираното от вас преместване е в 
конфликт със структурата на монтажните връзки, регулируемия детайл се връща към своята 
оригинална позиция, която е съответствие със монтажната структура. 

Check Interference команда 

Проверява дали два избрани детайли се пресичат в общо пространство. Можете да изберете един 
детайл да проверите засичането му с друг детайл. Можете да изберете един или повече детайли и 
да ги проверите помежду си или спрямо друг набор от детайли. 
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Можете да изберете детайлите в графичния прозорец или в PathFinde. Когато селектирате 
детайлите в графичния прозорец, можете да изберете отделни детайли или да селектирате с ограда 
множество детайли.  

Можете да използвате диалоговия прозорец Interference Options, за да уточните изходните опции. 
Можете също да запаметите данните от интерферентния анализ в отделен документ.  

Сензори 
 
Когато конструирате детайли и сборки, често е необходимо да запазите следата на критични 
параметри на конструкцията. Например, при разработка на защитен кожух за шлифовъчна машина, 
е необходимо да се поддържа достъчно пространство за поддръжка и оператични цели. За тази цел 

може да използвате етикета Sensors в PathFinder за определяне и контрол на проектни 
параметри за детайли и сборки. 
 
Solid Edge позволява да дефинирате следните типове сензори: 

 Минимално разстояние 

 Обща променлива 

 Сензор листов материал  

 Сензор площ  

 Потребителски сензори 

 
Създаване на сензор 

Въпреки че има различни типове сензори, следвайте базовите стъпки при създаване на сензор: 

1. На етикета Sensors в PathFinder, изберете типа сензор, който искате. 
2. Дефинирате какво искате да проследите в конструкцията. 
3. Дефинирате работните граници за сензора. 

 
Всеки сензор, който определите в документа се показва и управлява в етикета Sensors в PathFinder. 
 

 Сензор за Минимално разстояние 

Сензорите за минимално разстояние се използват да следят минималното разстояние между два 
елемента. Например, може да следите минималното разстояние между две лица на детайл в 
монтаж. Вие дефинирате сензор за минимално разстояние подобно на измерването на минималното 
разстояние между два елемента с командата Minimum Distance. 

Когато щракнете бутона Minimum Distance Sensor на етикета Sensors, показва се командната лента 
Minimum Distance, и можете да изберете двата елемента, разстоянието между, които искате да 
измерите. След като изберете двата елемента за измерване, кутията Measure Distance показва 
текущата стойност. Като изберете бутон Close от лентата, диалога Minimum Distance Sensor 
Parameters, е показан диалога за да дефинирате параметрите на сензора като има, тип, стойност на 
прага, обхват на сензора и др. Когато изберете OK, новия сензор се показва в Sensors. 

 Сензор за Променлива 

Сензор от тип обща променлива се използва за следене на променливи, като управляващи и 
управлявани размери. За да създадете сензор от този тип, изберете бутона Variable Sensor от 
етикета Sensors, след което изберете променливата, която желаете от таблицата с променливи. 
Когато щракнете бутона Add Variable в диалога Variable Sensor Parameters, стойността на 
променливата се добавя към кутията Current Value. След това можете да дефинирате останалите 
сензорни параметри. 

 Сензор за листов материал  
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Сензор за листов материал се използва за контрол на параметри, като минимално разстояние между 
конкретни типове построения от листов материал и ръбове на детайл. Можете да създадете свои 
сензори от листов материал от нулата или да изберете от списък с предварително дефинирани 
примери. 
 
Сензори за листов материал са налични само в документи на листов материал. 

За да създадете сензор листов материал, изберете бутона Sheet Metal Sensor  на етикета Sensors, 
след което използвайте командното меню Sheet Metal Sensor за да дефинирате набора от лицата и 
ръбовете, които искате да проследявате. Когато щракнете бутона Finish, се появява диалогов 
прозорец Sheet Metal Sensor Parameters, в който да дефинирате останалите параметри на сензора. 

Забележка: Сензорите за листов материал не са налични в 64-битови системи. 

 Сензор за площ на повърхнина 

Сензор от тип площ на повърхнина се използва за контрол на повърхнина или набор от повърхнини. 
Можете да наблюдавате както положителни, така и отрицателни площи. Сензора на отрицателна 
площ следи „отвори” или вътрешни граници в повърхнина. Например, може да се наложи да 
проследите общата площ на серия от вентилационни отвори и изрези в повърхнина. 

Командното меню Surface Area Sensor позволява да определите лицата, които искате да следите 
като сензор. Когато щракнете бутона Accept (отметка) на командната лента, се показва диалогов 
прозорец Surface Area Sensor Parameters, така че да можете да дефинирате останалите параметри 
на сензор. Този тип сензор е наличен само за детайл и документи за листов материал. 

 Потребителски сензор 

Можете да използвате потребителски сензор, за да следите всеки цифрови резултати, който се 
изчилсява от потребителска програма. Например, бихте могли да създадете потребителска 
програма, която определя производствените разходи за всеки тип елемент, използван за създаване 
на детайли от листов материал. Програмата ще следи построенията на детайла и ще даде цена на 
завършен модел. 

Когато щракнете бутона Custom Sensor, той показва диалоговия прозорец Custom Sensor DLL, така 
че можете да дефинирате DLL и потребителска функция, която желаете. След като определите DLL 
и потребителска функция, и щракнете OK се появява диалогов прозорец Custom Sensor Parameters, 
така че можете да определите параметрите на сензора. 

Забележка: За повече информация за това как да използвате потребителски сензори, вижте файла 
readme.doc, който се намира в папката Solid Edge\Custom\CustomSensor. 
 
Сензорни сигнали 

Когато промяна на модел надвишава определен лимит на дефиниран сензор, на етикета Sensors се 
показва специален обозначителен символ и аларма на сензор за нарушение в горния десен ъгъл на 
графичния прозорец. 
 
Сигнали за нарушения 
 

На етикета Sensors:  

В графичния прозорец:  
 
При изтриване на един от елементите на сенсора за следене, знак за предупреждение привлича 
вашето внимание. 
 
Предупреждения 

На етикета Sensors :  

В графичния прозорец:  
 



 
 

205 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Когато видите символа за аларма в горния десен ъгъл на графичния прозорец, можете да щракнете 
върху него, за да видите за какво се отнася алармата. Това показва диалоговия прозорец Sensor 
Assistant, който съдържа връзки към всички сензор нарушения и предупреждения в документа. 

Можете да активирате или деактивирате Sensor Assistant и уведомлението аларма в графичния 
прозорец, използвайки опцията Show Sensor Indicator на етикета Helpers в прозорец Solid Edge 
Options. Това не засяга работата на самите сензори. 

За да научите как да използвате Sensor Assistant, вижте Responding to sensor alarms. 

Създаване на потребителски сензор 

1. На инструментариума вляво щракнете Sensors. 
2. На екрана Sensors щракнете бутона Custom Sensor. 

 

3. В Custom Sensor DLL въведете или изберете желаната функция DLL and User fи щракнете  
OK.  

4. В диалоговия прозорец Custom Sensor Parameters дефинирайте параметрите на сензора и 
щракнете OK.  

Сензорът се показва на екрана Sensors. 

Създаване на сензор за минимално разстояние 

1. На инструментариума вляво щракнете раздела Sensors. 
2. На екрана Sensors щракнете бутона Minimum Distance Sensor. 

 

3. На командната лента Minimum Distance от списъка Element Types изберете типа сензор, 
според това, между какви елементи ще се следи разстоянието: Keypoints/Curves/Faces, 
Keypoints, Curves или Surfaces.  

4. В графичния прозорец изберете елемента от който ще се измерва. 
5. В графичния прозорец изберете елемент, до който ще измервате. 

Съвет: Дефиниране на променлива за минимално разстояние (Minimum Distance Variable)—
След като сте уточнили елементите за измерването, можете да създадете променлива за 
измерването, която да следи минималното разстояние. На командната лента щракнете 
опцията Measurement Variable. В диалоговия прозорец Measurement Variable, в полето Name 
въведето името на променливата или щракнете OK , за да потвърдите името на 
променливата, генерирано от системата.  

6. На командната лента Minimum Distance щракнете бутона Close. 
7. В диалоговия прозорец Minimum Distance Sensor Parameters дефинирайте параметрите за 

сензора и щракнете OK.  

Сензорът се показва в екрана Sensors. 

Създаване на сензор за листов материал 

Сензорите за листов материал са налични само в среда Sheet metal. 

1. На инструментариума вляво щракнете раздела Sensors. 
2. На екрана Sensors щракнете бутона Sheet Metal Sensor. 
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3. На командната лента Sheet Metal Sensor от списъка Select изберете опцията Faces.  

Съвет: За да създадете сензор за листов материал за целия детайл, изберете опцията Entire 
Part на командната лента и щракнете бутона Accept. 

4. В графичния прозорец изберете желаните лица и щракнете бутона Accept. 
5. На командната лента изберете набор от два ръба или изберете предварително дефиниран 

сензор.  

Съвет: Можете също да създадете сензор за листов материал от един предварителен 
пример. Когато изберете един предварителен пример, полетата Edge Set 1 и Edge Set 2 се 
запълват автоматично.  

6. На командната лента щракнете бутона Finish. 
7. В диалоговия прозорец Sheet Metal Sensor Parameters дефинирайте параметрите на сензора 

и щракнете OK.  

Сензорът се показва в екрана Sensors. 

Създаване на сензор за площ на повърхнина 

1. На инструментариума вляво щракнете раздела Sensors. 
2. На екрана Sensors щракнете бутона Surface Area Sensor. 

 

3. В графичния прозорец изберете повърнината, която искате да наблюдавате със сензора. 
4. На командната лента Surface Area Sensor щракнете бутона  Accept.  
5. В диалоговия прозорец Surface Area Sensor Parameters дефинирайте параметрите за 

сензора и натиснете OK.  

Сензорът се показва в екрана Sensors. 

Създаване на сензор за променлива 

1. На инструментариума вляво щракнете Sensors. 
2. На екрана Sensors щракнете бутона Variable Sensor. 

 

3. В диалоговия прозорец Variable Table щракнете  бутона row за променливата, която искате 
да следите със сензора.  

4. В диалоговия прозорец Variable Sensor Parameters щракнете бутона Add Variable. 

 

5. В диалоговия прозорец Variable Sensor Parameters дефинирайте параметрите за сензора и 
щракнете OK.  

Сензорът се показва в екрана Sensors. 
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Преструктуриране на сборки 
 

Solid Edge съдържа команди, които позволяват да се промени структурата на съществуваща сборка. 

Командата Transfer прехвърля детайли и подвъзли от една сборка към друга. Можете да 
прехвърлите тези детайли и подвъзли към всяко ниво на сборка, което може да бъде видяно от най-
горното ниво на сборката и е отворено. Също можете да използвате диалоговата кутия Create New 
Subassembly, за да създадете нов подвъзел за прехвърления файл. За достъп до диалоговата кутия 
Create New Subassembly, от диалоговата кутия Transfer to Assembly Level, щракнете бутона New 
Subassembly. 

Командата Disperse прехвърля детайлите в подвъзел към следващ на по-високо ниво под възел и 
изтрива връзката към подвъзела. Командата действа само на подсборка  горен слой сборка. 
Например, ако някоя подсборка влиза като компонент в друга сборка, която се  разформирова, тази 
подсборка остава непроменена, но е включена в структурата на сборка от следващо, по-високо ниво. 

За да промените реда на файловете в сборка, можете да влачите и пускате детайли в прозорец 
PathFinder. 
 
Прехвърляне на детайли между сборки 

Команда Transfer може да използвате за преместване на монтажни файлове, детайли, имащи 
външни връзки, тръбопроводни детайли и детайли от масиви. Важно е да се разбере как Solid Edge 
управлява тези премествания и какви проблеми могат да бъдат свързани с това. 

При прехвърляне на детайли, важно е да имате права за достъп за писане към всички детайлни и 
монтажни файлове, които участват в прехвърлянето. 

Solid Edge управлява отношения при преместване подобно на изтриване на детайл от една 
подсборка и добавяне в друга. Той напомня преназначаване на всяка връзка на позициониране 
точно така, както е било преди преместването между детайли, на които са били приложени тези 
връзки. Ако премествания детайл остава в дървото на сборката под неговото старо положение, 
връзката, като правило, успешно се преназначава. Ако премествания детайл остава в дървото на 
сборката над неговото старо положение, връзката се изтрива. При преместването не се издават 
предупредителни съобщения за засегнатите връзки, затова бъдете особено акуратни при 
преместване на детайли с приложение врзъки. Вие трябва да приложите допълнителни връзки за 
позициониране на всеки компонент, за който връзката е била изтрита при преместване. 

Ако премествате детайл, който е родител в inter-part връзка, такава връзка се разрушава, но не се 
изтрива. Inter-part Manager ще покаже тази връзка като разрушена, както ако родителския детайл е 
бил просто изтрит от сборката. Вие няма да получите предупреждение при изтриване на 
родителския детайл. Нужно е добре да разберете съществуващите врзъки в сборката за да 
възстановите разрушени връзки след преместването на детайла. Вие ще бъдете предупредени ако 
премествате детайл, който е дъщерен. Ако продължите с преместването, връзката ще бъде 
разрушена и автоматично изтрита. 

Нанесени връзки на променлива остават неизменни при преместване на детайли докато 
родителския и дъщерния детайл остават някъде в сборката. 

Ако премествате тръбопроводен детайл, съдържащ данни, дефиниращи трасе на тръба, връзката 
ще бъде изтрита без предупреждение. Ако премествате детайл, получаващ данни за трасе на тръба 
от сборка от по-високо ниво, трасето губи асоциативност относно трубата без предупредителни 
съобщения. 

Ако премествате детайл, съдържащ масив на конструктивен елемент, който управлява монтажен 
масив, масивът се  разформирова без предупреждение. 
 
Прехвърляне на детайли към нова подсборка 
 
Solid Edge позволява да създадете нов подвъзел за детайли, които искате да прехвърлите. Бутонът 
New Subassembly от диалоговата кутия Transfer to Assembly Level осигурява достъп до диалоговата 
кутия Create New Subassembly . Можете да използвате тази кутия, за да определите шаблон, име на 
файл и местоположение за новата база данни. Можете също да използвате диалоговата кутия, за да 
определите позицията на трансферираните детайли в новия под възел.  

Има две опции при дефиниране местоположението на детайла. 

 Позициониране на първия избран детайл в центъра на сборката и осталите  детайли относно 
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него. 

 Използване на текущото отместване от центъра на сборката. 
 

Първата опция посочва, че ако новия подвъзел е отворен извън главната сборка, детайлите ще 
бъдат позиционирани по отношение на глобалните базови равнини, така че когато изпълните 
изгледа, детайлите няма да бъдат отдалечени от базовите равнини. Тези опции дават резултати 
подобни на създаване на нова сборка със съществуващи детайли. Например, когато създадете нова 
сборка и влачите първия детайл от Parts Library, той се заземява спрямо началото на монтажния 
файл. След това подвъзела се позиционира като цяло в рамките на най-горното ниво на монтажа. 

Втората опция определя, че искате да позиционирате всичко спрямо глобално начало. След като 
новия подвъзел е създаден, ако отворите подвъзела извън главната сборка и запълните изгледа, 
детайлите могат да бъдат отдалечени от глобалните базови равнини. 
 
Преместване на екземпляри на  детайли между подсборки 

Ако преместите детайл от една подсборка в друга има множество екземпляри на една или две 
подсборки в монтажната структура, много е вероятно, че ще се променят случаите на прехвърлено 
възникване. Например, ако детайл, съдържащ се в подсборка (А) в един екземпляр, е преместен в 
подсборка (В), където трябва да има пет екземпляра на детайла, като ефекта е, че се добавят 
четири екземпляра на премествания детайл. И обратно, ако в изходната подсборка се съдържат 
повече екземпляри на премествания детайл, броя на екземплярите в подсборката ще се намали. 
 
Какво трябва да се отчита при преместване на  детайли в сборка 

Съществуват няколко особености, които е нужно да се отчетат при преместване на детайл. Много е 
важно да се разбере как Solid Edge управлява таз процедура за да се получи нужния резултат. 
 

Брой екземпляри 

Номерът на екземпляра след преместването му в резултиращата подсборка е следващия 
последователен номер, достъпен за файловото име, което се премества. Ако премествате 
повече от един път същото файлово име по същото време, номерът, който се присвоява към 
всеки   екземпляр в резултиращата сборка е, определен в реда, в който те са моерирани в 
изходната сборка. 

Дисплейни конфигурации 

Съществуващите дисплейни конфигурации стават невалидни когато детайлите са изтрити или 
добавени в процеса на преместване. 

Стилове на лице на преместени детайли 

Ако при прехвърлянето в друга подсборка има същия стил, стилът на детайла ще се запази. Ако 
в новата подсборка няма дефиниран същия стил, автоматично ще се присъедини стил 
Aluminum. 

Разглобени изгледи 

Съществуващите дисплейни конфигурации стават невалидни. В Draft модула, съответните 
изгледи ще станат невалидни. 

Групи 

Групи не се обновяват при преместване на детайли. Solid Edge поддържа същия трансфер на 
групи както ако детайла е бил ръчно изтрит или добавен към изходната сборка.  

3D Разрези 

Срязаните изгледи също не се обработват при трансфер, понеже съдържат списък на детайли. 
Solid Edge поддържа същия трансфер на 3D разрези както, ако детайла е бил ръчно изтрит или 
добавен към изходната сборка. 

Сензори 

Сензорите също не се обработват при трансфер. Solid Edge поддържа същия трансфер на 
сензори както, ако детайла е бил ръчно изтрит или добавен към изходната сборка. 

Шарнири 
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Шарнири не се обработват при трансфер. Solid Edge поддържа същия трансфер на шарнири 
както, ако детайла е бил ръчно изтрит или добавен към изходната сборка. 

Физически свойства 

Физически свойства не се обработват при трансфер. Solid Edge поддържа същия трансфер на 
физически свойства както, ако детайла е бил ръчно изтрит или добавен към изходната сборка. 

 
Разформироване на подсборки  

Командата Disperse прехвърля детайли и подсборки към сборки от по-горното ниво и изтрива 
съотношенията към сборката. Например, ако подсборката съществува на дадено ниво, се премества 
на следващото по-високо ниво. 

Копията на детайли също се прехвърлят на по-горното ниво. Когато запишете по-горното ниво на 
сборката, копията преместени детайли, не се записват. Ако прехвърлената подсборка съдържа 
масив от детайли, те се поставят в правилно положение в по-горното ниво, като им се слагат 
заземяващи съотношения. 

Прехвърляне на детайли към нова подсборка 

1. В PathFinder, щракнете детайла (детайлите), който искате да разположите в новата 
подсборка. 

Забележка: За да изберете повече от един елемент, задръжте клавиша Ctrl, докато ги 
селектирате. 

2. Изберете Home →група Modify →команда Transfer .  
3. На диалоговия прозорец Transfer to Assembly Level щракнете сборката, в която искате да 

създадете новата подсборка. 
4. На диалоговия прозорец Transfer to Assembly Level щракнете бутона New Subassembly. 
5. На диалоговия прозорец Create New Subassembly в полето Template, изберете файл, който 

да използвате като шаблон за новата подсборка. 
6. В полето New File Name въведете име за новата подсборка. 
7. В полето New File Location изберете локацията за новата подсборка. 
8. Уточнете как искате да позиционирате избрания дейл (детайли) в новата подсборка. За 

повече информация, вижте Create New Subassembly .  
9. На диалоговия прозорец Create New Subassembly щракнете OK. 
10. На диалоговия прозорец Transfer to Assembly Level щракнете OK. 

Прехвърляне на детайли към съществуваща сборка 

1. В PathFinder щракнете детайла (детейлите), който искате да прехвърлите. 

Забележка: За да изберете повече от един елемент, задръжте клавиша Ctrl, докато 
селектирате елементите. 

2. Изберете раздела Home →група Modify →команда Transfer. 

 

3. На диалоговия прозорец Transfer to Assembly Level щракнете сборката в която искате да 
прехвърлите детайлите. 

4. На диалоговия прозорец Transfer to Assembly Level щракнете OK. 

Разпръсване на детайли в сборка 

1. В PathFinder щракнете подсборката, която искате да разпръснете. 

2. Изберете раздела Home →група Modify→ команда Disperse . 
3. На диалоговия прозорец Disperse Assembly щракнете Yes, за да разпръснете детайлите в 

подсборката и да ги премахнете от съществуващата сборка. 
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Пространствени разрези на модели 

 
Преглед 

3D разрез: 

 Симулира изрязване на материал от модела, показвайки вътрешната му част. Това е 
полезно, когато е необходимо да се създаде разсечен изглед на детайли или сборка за 
демонстрация, но при не е нужно физически да се промени детайла. 

 Създава се с команда Section в среди Assembly, Part и Sheet Metal. 

 Може да се анотира, оразмерява и използва за цели на Product Manufacturing Information 
(PMI) на етикета PMI. При изменение на управляващи размери на модела, PMI също се 
обновява. 

 Могат да се използват за автоматично създаване на чертежи. 

 Могат да бъдат запазвани като картинки за презентации с командата Save As Image. 

 

 
 
Създаване на 3D paзpeзи в синхронна среда 

Когато е  показан синхронен модел, преди да изберете командата Section, вие трябва първо да 
използвате чертожни команди на етикета Sketching за да дефинирате формата на режещата 
равнина. Вижте Defining 3D sections of models: best practices. 

После, когато стартирате команда Section, командната лента Section View ви води по следните 
стъпки: 

 Select Sketch: Изберете преди създадени 2D елементи за дефиниране на режеща равнина. 

 Оption: Използвайте диалогов прозорец Section Options, за да промените или потвърдите 
стандартните настройки за название на разреза, стил на размера и обозначение на 
режещата равнина. 

 Side: Определете страната относно модела или профила за отнемане на материала. 

 Extent: Задайте дебелината на материала за премахване. 

 Select Parts: Задайте искате ли да пресечете всички детайли в модела, само избраните 
детайли  или само неизбрани детайли. 

 
Разрезът на сборка не реже през всички  детайли, през които преминава проекцията на профила. 

 В стъпка Select Parts можете да използвате списъка Cut List в командното меню за избор на  
детайли за пресичане. 
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 След задаване на детайлите за разрязване, използвайте бутона Preview да прегледате 
резултатите. 

 
Вие можете да създадете няколко разреза на детайл или сборка. 
 
Създаване на 3D paзpeзи в традиционна среда 

Когато покажете традиционен модел, команда Section ви пита да изберете равнина или лице на 
модел за построение, после показва инструментите за 2D пocтpoeние за изчертаване на пpoфила, 
определящ формата на режещата равнина. Вижте Defining 3D sections of models: best practices. 

Когато натиснете Close Sketch, останалите стъпки в командното меню Section View са същите като в 
синхронна среда. 
 
Разрез на крепежни елементи 

Съгласно промишлените стандарти, крепежни детайли  (болтове, гайки, шайби) не се режат. 
 Детайли могат да се маркират като "крепежни", с настройката Hardware Part на етикета 

Project page of the File Properties. 

 При задаване или изменение на разреза, вие можете да зададете настройката Cut Hardware 
в диалоговия прозорец Section Options, за да разрежете крепежни елементи. 

 
Вижте справочния раздел Specify hardware parts. 
 
Показване и изменение на 3D разрези 

Вие можете да разгледате списък и управляте разрези с PathFinder. За да промените разрез, първо 
го изберете в PathFinder. 

 За да върнете към нормален вид модела след построяване на разреза, щракнете с десния 
клавиш на мишката на името на разреза в PathFinder и размаркирайте Apply Cut в  
контекстното меню. 

 За да покажете едновременно няколко разреза, щракнете с десния клавиш на мишката на 
името на разреза и включете опция Apply Cut в контекстното меню. 

 За изменение на съществуващ разрез, използвайте команди на контекстното меню на 
разреза, достъпни в PathFinder. Щракнете с десния клавиш на мишката на името на разреза, 
който искате да измените, а после изберете нужните команди за редактиране в контекстното 
меню. Например, можете да направите следното: 

o В традиционна среда, променете профила на разреза с командата Edit Profile. 
o В синхронна среда променете профила на разреза с командата Edit Definition. 
o Изберете различен набор детайли за рязане с командата Options. 

 
Преглед на 3D разрези на модела 

С цел преглед, можете да добавите разрез в 3D модел с команда Add To Model View от контекстното 
меню на разреза. 

Допълнителна информация вижте в Help раздел Add section views to a 3D model view. 
 
Печат на 3D разрези 

Вие можете да напечатате изображение на разреза на модела, показан в графичния прозорец с 
командата Print на меню Applications. Ако обозначението на разреза е показано във изгледа, то 
стрелките, указващи направлението на режещата равнина също са напечатани. 

Забележка: Ако разреза е показан в режим Visible and Hidden Edges в среда на детайл, листов 
детайл  или сборка, трябва да зададете опцията Print As Displayed в диалоговия прозорец Print за 
печат на разреза в такъв формат. 
 
Използване на 3D разрези на чертежи 

3D разрез на чертеж може да разположите с команда New→Create Drawing от меню Application. След 
разполагането на чертежния лист, можете да преместите 3D изгледа на разреза. За повече 
информация, вижте раздел Expose a 3D section in a drawing. 
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Създаване на 3D разрез (synchronous среда) 

1. Изберете раздела PMI →група Model Views→команда Section .  
2. (По избор) На командната лента Section щракнете бутона Options.  

В диалоговия прозорец Section Options  редактирайте или потвърдете опциитe по 
подразбиране за надписа на разреза, стила на размерите и анотацията за разреза.  

3. (стъпка Sketch) В графичния прозорец щракнете един или повече елементи от скица, за да 
уточните формата на срязващата равнина и щракнете бутона Accept на командната лента.  

4. (стъпка Side) В графичния прозорец щракнете страната, от която искате да се отнеме 
материал. 

5. (стъпка Extent) На командната лента щракнете опцията Finite Extent и дефинирайте 
дебелината на отнемания материал.  

Пример: 

Можете да дефинирате дълбочината графично или да въведете стойност в полето Step, за 
да контролирате движението на курсора. Можете да въведете стойност в полето Distance.  

6. (Изберете стъпка Parts) На командната лента, от списъка Cut  изберете дали да се срежат 
всички детайли, само избраните или само неизбраните.  

Ако изберете Cut Only Selected Parts, щракнете в графичния прозорец детайлите, които 
искате да се срежат и щракнете Accept. 

7. Щракнете Preview, за да видите графичното представяне на разреза. 
8. Щракнете Finish, за да създадете разреза. Потърсете името на разреза в колектора Section 

Views на PathFinder. 

Създаване на 3D разрез (ordered среда) 

1. Изберете раздела PMI →група Model Views →команда Section .  
2. (По избор) На командната лента Section щракнете бутона Options.  

В диалоговия прозорец Section Options редактирайте или потвърдете настройките по 
подразбиране за надписа, стила на размерите и анотацията на разреза.  

3. (Стъпка Plane) В графичния прозорец щракнете, за да уточните помощната равнина или лице 
от модела, върху което ще се начертае профила на срязващата равнина, след което 
щракнете бутона Accept на командната лента. 

За да промените помощната равнина, изберете от списъка опцията Create-From.  

Пример: За да изберете съществуващ елемент от скица, като линия например, изберете 
опцията  Select From Sketch от списъка и щракнете линията. 

4. В графичния прозорец използвайте наличните команди за чертане, за да начертаете 
профила на срязващата равнина. 

Забележка: Когато дефинирате профила, изгледа на профила, както и командите за чертане 
се показват. 

Вижте Defining 3D sections of models: best practices.  

5. Щракнете Close Sketch, за да потвърдите профила и да продължите да създавате разреза. 
6. (Стъпка Side) В графичния прозорец щракнете, за да дефинирате страната на профила, от 

която искате да се отнеме материал. 
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7. На командната лента щракнете опцията Finite Extent и дефинирайте дълбочината за 
отнемане на материала.  

Пример: Можете да дефинирате дълбочината графично и да въведете стойност в полето 
Step, за да контролирате движението на курсора. Можете също да въведете стойност в 
полето Distance.  

8. На командната лента от списъка Cut изберете дали да се срежат всички детайли, само 
избраните или само неизбраните.  

Ако изберете Cut Only Selected Parts, тогава в графичния прозорец щракнете детайлите, 
които искате да срежете и щракнете Accept. Ако сте избрали една от другите опции, 
преминете на следващата стъпка. 

9. Щракнете Preview, за да видите графичното представяне на разреза. 
10. Щракнете Finish, за да създадете разреза.  

Вижте името на разреза в колектора Section Views на PathFinder. 

Прилагане или премахване на разрез  

За да се покаже разрезa в графичния прозорец използвайте PathFinder.  

Прилагане на 3D разрез 

 В сборката или в Feature PathFinder щракнете полето до името на разреза, изписано в 
колектора Section Views или Model view .  

 Това добавя отметка пред името на командата, за да покаже че активна. Разреза се прилага 
към изгледа на модела и графичния прозорец се обновява автоматично.  

Съвет: Когато прилагате или премахвате разрез от моделния изглед, всички моделни изгледи, които 
използват този разрез в активния документ се актуализират. 

Изтриване на 3D разрез 

 В сборката или в Feature PathFinder, изистете полето след името на разреза.  

Това премахва отметката пред името на командата и премахва разреза от графичния 
прозорец. 

Показване на 3D разреза в чертежа 

1. В документа на модела, който съдържа 3D разрез, на меню Application изберете 
New→команда Create Drawing.  

Съвет: За да научите как да направите това, вижте раздела Create a Drawing with the Create 
Drawing command в Help. 

2. В draft документа щракнете, за да разположите изгледа върху чертожния лист. 
3. Изберете чертожния изглед и изберете командата Properties от контекстното меню.  
4. На страницата Sections от диалоговия прозорец Properties изберете създадения 3D разрез.  
5. Изберете Home tab→група Drawing Views →команда Update Views, за да актуализирате 

показването на изгледа. 

 Section команда (Part, Sheet Metal и Assembly среда) 

Команда Section :  
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 Симулира отнемане на материал от модел на assembly, part или sheet metal при срязване на 
част от модела, така че да можете да видите вътрешността му.  

 Поддържа информация за производствените изисквания, така че да можете да добавяте 3D 
анотации и размери към изрязания изглед.  

 

 В сборката уточнете детайлите, от които ще се отнема материал.  

 

Забележка: Команда Section: 

 Не е налична, когато активирате детайл в контекста на сборката. 
 Различава се от командата Section View, която е налична само в среда Draft.  

Следните инструменти се използват за дефиниране и редактиране на 3D сечение: 

 Командната лента Section дефинира и модифицира профила и дълбочината на сечението.  
 Диалоговият прозорец Section Options определя стила и свойствата на разреза и анотацията 

му.  
 Диалоговият прозорец Section Display Options контролира показването на cutting plane 

анотацията. 

Дефиниране на 3D сечения на модели: добри практики 
 

Използвайте следните препоръки за построяване и позициониране на профила или скица за 
определяне на формата, използвана за рязане на модела. 
 
Построяване на скица или профил за 3D разрез 

За да получите добър резултат при създаване на 3D разрез, трябва да създадете затворен 2D 
профил или скица. 



 
 

215 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 Профил или скица, използвани за разрез на модела могат да се състоят от единичен 
елемент и форми като линии, правоъгълници и окръжности или от няколко елемента като 
линии и дъги. 

 Затворен профил или скица обезпечават по-добри резултати отколкото отворен профил или 
скица. 

 
Ако чертаете режеща равнина от няколко елемента, съществуват следните ограничения: 

 Елементите трябва да се съединяват в крайните си точки. 
 Елементите не трябва да се пресичат един с друг. 
 Дъги, влизащи в съставната линия на режещата равнина не трябва да бъдат крайни 

елементи. 

 Дъги трябва се свързват към линия в двата края на дъгата. 
 
Положение на профила или скица относно модела 

Профили и скици, които са построени извън модела (не докосващи модела) обезпечават най-добри 
резултати. В следващия пример, скицата отгоре, разположена на външна равнина, дава по-добър 
резултат от скицата, разположена на лице на модел. 

 

Изтегляне на изрязването относно модела 

Ако дължината на изреза е позиционирана така, че тя започва и завършва извън модела, вие 
получава по-добри резултати. В следващия пример, този изрез осигурява добрия резултат. 

 

Опции в командното меню 3D Section определят дължината на изреза. Следващите параметри 
обезпечават добрите резултати: 

 Finite Extent 

 Symmetric Extent 
 
Ако искате да използвате опцията Through All, добре е да използвате форма на режеща равнина, 
която реже модела отгоре надолу или обратно. 
 
Не използвайте форма, която реже модела под ъгъл, различен от 90 градуса.  
 
Обобщение 

Най-добри резултати на 3D разрез получавате, ако използвате : 
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 Затворена форма 
 Позициониране извън обхвата на модела 
 Опцията Finite Extent (или Symmetric Extent) е избрана в командното меню Section, 
 Формата на изреза излиза извън пределите на ръбовете на модела. 

 

 

 

 

По-лоши резултати се получават, ако използвате : 

 Отворена форма 
 Позициониран напълно вътре в модела 

Формата на изреза не излиза извън ръбовете на модела.  
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Конструктивни елементи, управлявани от сборки 

В много сборки, едни и същи конструктивни елементи присъстват в няколко детайла. Например, 
масиви от изрязвания могат да преминават през няколко детайла. 

 

В други случаи, може да възникне необходимост от създаване на конструктивни елементи в 
контекста на сборка, а не в Part или Sheet Metal. 

Вие можете да създавате в среда Assembly елементи като изрязвания, ротационни изрязвания, 
отвори, фаски и резби. Вие можете да размножате тези елементи на масиви и с огледално копиране. 

В Solid Edge може да конструирате два различни типа елементи, управлявани от сборка: 

 Прости конструктивни елементи (Assembly Features) 

 Асоциативни конструктивни елементи (Assembly-Driven Part Features) 
 
В диалоговия прозорец Feature Options определете какъв тип конструктивен елемент в сборката ще 
се създава: прост конструктивен елемент, въздействащ само на избрани детайли в сборката, или 
асоциативен конструктивен елемент, въздействащ на всички детайли със същите имена като 
избраните детайли. 

Забележка: Диалоговият прозорец Feature Options не се появява докато не се включи опцията 
Assembly-Driven Part Feature на етикета Inter-Part на командата Options. Докато тази опция е 
изключена, вие можете да създавате само прости конструктивни елементи, управлявани от сборка. 

Команди за създаване на конструктивни елементи, управлявани от сборки, може да използвате за 
твърди тела, но не за повърхнини  и тела, които могат да се намират в документи на детайл. 

Някои видове конструктивни елементи, управлявани от сборки, може да бъдат конструирани само 
като монтажни конструктивни елементи. Например, команди Chamfer и Thread не поддържат опцията 
Assembly-Driven Part Feature. 
 
Прости конструктивни елементи 

Когато зададете опцията Create Assembly Features, само избрани от вас детайли се влияят от 
построенията. 

Базова равнина, профили, издължаване на обекта и геометрия на повърхнини се запазва и може да 
бъде разгледана само в документ на сборки, в който е бил създаден конструктивния елемент. 

Тази опция е полезна, ако искате да промените един или няколко често използвани детайли, но не 
искате да промените други екземпляри на същите детайли в текущата сборка или други сборки, 
съответстващи на тези детайли. 

За конструиране на конструктивен елемент в сборки не задължително да имате достъп за запис към 
засегнатите файлове на детайл. 
 
Асоциативни конструктивни елементи 

Ако зададете опцията Create Assembly-Driven Part Features, създавания конструктивен елемент 
въздейства на всички детайли със същото име на документа, както избраните детайли. 

За конструиране на конструктивен елемент на детайли, управлявани от сборки, е необходимо да 
имате достъп за запис към съответния файл на детайл. 
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Документ на детайл, съдържащ асоциативен конструктивен елемент, управляван от сборка, 
асоциативно е свързан с монтажен документ, в който се намира дефиниция на конструктивен   
елемент (базова равнина, профил и размери на обекта). 

Връзки, управляващи асоциативен конструктивен елемент, могат да се разрушат, за което е 
необходимо да активира на място документ на детайл, избирайки конструктивен елемент в 
PathFinder и да използвате командата Break Links от контекстното меню. След като връзката е 
прекъсната, някои елементи, определящи конструктивния  елемент стават неопределени. Например, 
базова равнина може да не се асоциира повече с нейната родителска повърхнина. Вие можете да 
поправите нарушени връзки. За това изберите конструктивен   елемент  и използвайте  опцията Edit 
Definition в командното меню за предефиниране на базовата равнина, размери на обекта и други. 

Забележка: Когато в диалоговия прозорец Feature Options е включена опцията Assembly-Driven Part 
Feature, съществуващи конструктивни елементи в сборката временно са скрити докато се създава 
асоциативен конструктивен елемент. Това ви предпазва да използвате  елемент на съществуващи 
асоциативни конструктивни елементи за създаване на монтажния конструктивен елемент. След 
завършване на конструктивния елемент, всички скрити обекти ще се покажат отново. 
 
Чертане на профила 

За определяне на равнината на профила може да използвате една от базовите равнини на монтаж 
или да използвате за това каквато и да е плоска повърхност на подходящия детайл. 

За чертане на профила може да използвате команди за чертане на профили или, ако съществува 
монтажна скица, може да използвате опцията Select From Sketch, достъпна при конструиране на 
изрязвания. Командата Text Profile е недостъпна при създаване на конструктивни елементи, 
управлявани от сборки. 
 
Оразмеряване на профила 

Разполагането на размери за профила на конструктивни елементи, управлявани от сборки, не се 
отличава от аналогичния процес при създаване на конструктивен елемент на детайл. Преди да 
разположите размери или геометрични отношения към ръбове на детайл, включете опцията Peer 
Edge Locate на етикета Tools. Сега можете да разполагате размери или геометрични отношения  
между елементите и ръбовете на други  детайли в сборката. 
 
Дефиниране на Extent 

Може да зададете, че конструктивния елемент ще преминава през всички  детайли, като 
продължава на ограничено разстояние или да дефинирате режим from/to. Ако размерите на обекта 
се определят в режим from/to, за определянето им може да използвате  базови равнини на сборката 
или лице на детайл. Асоциативни връзки се създават когато за определяне на размера на 
конструктивния елемент се избира базова монтажна равнина или лице на детайл. Тези връзки са 
показани в долния панел на PathFinder, когато е избран конструктивен елемент. 
 
Избор на детайли 

Не е необходимо да прилагате конструктивен елемент за всеки детайл, през който преминава 
конструктивен елемент. Стъпката Select Parts позволява да осъществите избор на детайлите за 
промяна. Детайлите, които лежат в обхвата на профила и размера на конструктивния елемент се 
избират автоматично. Може да добавите към списъкс допълнителни детайли или да изключите от 
набора детайлите, за които не е необходима корекция. За това натиснете и задръжте клавиша SHIFT 
и изберете с мишката нужните детайли, които подсветват при избора. 

Вие може да изберете подсборка като набор от детайл за промяна. Тогава всички детайли на 
подсборката, които пресичат конструктивен елемент, ще бъдатмодифицирани. Ако се добавят нови 
детайли в подсборката след нейната модификация, те не се включват в набора на модифицирания 
детайл.  
 
Конструктивни елементи, управлявани от сборки в PathFinder 

В PathFinder за прости (А) и асоциативни (В) конструктивни елементи, управлявани от сборки се 
поддържат отделни списъци. При създаване на асоциативни конструктивни елементи, символите за 
засегнатите детайли (С) са променени и показват връзки със сборката. 
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Когато в горния панел на PathFinder се избира конструктивен елемент, управляван от сборка, 
родителските обекти, управляващи този конструктивен елемент са показани в долния панел на 
PathFinder. Например, ако изберете Cutout3 (A) в горния панел, в долния панел ще бъде показано, че 
детайл C.PAR е родителски за съвпадащата базова равнина, в която е бил построен профила. В 
този панел също са детайлите (С), които бяха променени от конструктивния елемент. 

 

Редактиране на Assembly-based Features 

За да промените конструктивен елемент, управляван от сборка, изберете записа му от PathFinder и 
натиснете бутона Edit Definition в командното меню. От него изберете стъпката, която искате да 
промените. Например, може да се върнете към стъпка Select Parts и да изберете допълнителни 
детайли, за които също трябва да създадете конструктивен елемент. 

За избора на родителски компоненти на монтажен конструктивен елемент може да използвате  
команда Select Feature Components в контекстното меню PathFinder. Това е полезно при определяне 
на родителски компоненти за елемента и управление на показването му. Например, след избора на 
родителски компонент може да използвате команди Show, Show Only и Hide за показване и скриване 
на родителски компоненти за редактиране. 

Забележка: Прости и асоциативни конструктивни елементи на сборки не са включени в списъка 
undo. 
 
Отваряне на Part Documents with Assembly-Driven Part Features 

При отваряне на документ на детайл, съдържащ асоциативен конструктивен елемент, управляван от 
сборка, специален диалогов прозорец напомня, че този документ на детайл в свързан със сборка, в 
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която е бил създаден. Диалоговият прозорец ви позволява да укажете дали искате да отворите 
монтажния документ или документа на детайл. 
 
Огледално копиране и създаване на масиви на Assembly Features 

Вие можете да създавате огледални отражения и масиви само към тези конструктивни елементи в 
сборка, които са били създадени в текущия документ. Не можете да създавате огледални отражения 
и масиви на асоциативни конструктивни елементи. Вие можете да укажете, кои детайли са включени 
за създаване на огледални отражения и масиви. Ако сте добавили в масив или огледални отражения 
детайли, отсъстващи в изходния елемент, ще се появи предупреждение, предлагащо да се включат 
тези детайли.  
 
Отключване на Assembly-based Features 

Командите Suppress/ Unsuppress може да използвате за двата типа конструктивни елементи, 
управлявани от сборки, но резултатите по изпълнението се различават. 

При отключване на прост конструктивен елемент, се добавя специален знак до обозначението му в 
PathFinder, за да покаже, че е отключен. Не трябва да отключвате монтажен елемент за отделни 
детайли в него. 

При отключване на асоциативен конструктивен монтажно управляван елемент, не се добавя 
специален знак до обозначението му в PathFinder, за да покаже, че е отключен. Специалният знак се 
добавя към документи на детайли в PathFinder. 

За да отключите асоциативен конструктивен елемент за отделен детайл, можете да активирате на 
място детайла и отключите конструктивен елемент на този детайли  в PathFinder. При връщане в 
среда на сборка, където е бил създаден конструктивния елемент, в PathFinder не се появява никаква 
индикация за отключване, но се изменя знака за детайла, в който е изпълнено отключване. За да се 
покаже отново конструктивния елемент, използвайте команда Unsuppress. 
 
Разполагане на сборка, която съдържа Assembly-based Features като подсборка 

Прости и асоциативни конструктивни монтажно управлявани елементи се достъпни за преглед и 
могат да се използват за позициониране, когато сборката е разположена като подсборка в друга 
сборка. 
 
Assembly-based Features и Draft документи 

При конструиране на чертежи на сборки с конструктивни елементи, управлявани от сборка, може да 
определите дали тези обекти са показани в чертожен изглед или не. За това се използва  
диалоговия прозорец Drawing View Properties. Това се прилага само за прости конструктивни 
елементи, но не за асоциативни конструктивни елементи, тъй като последните физически 
модифицират документа на детайла.  
 
Създаване на самостоятелни документи за компоненти с Assembly Features 

Вие можете да запазите отделен детайл в сборка в нов документ с командата Save Selected Model. 
Това е полезно, ако сте създали конструктивен елемент на сборка, за промяна на детайл. 

Тъй като конструктивни монтажни елементи са видими само в контекста на сборка, запазвайки 
детайл с внесени монтажни изменения към нов документ позволява да създавате чертежи на този 
детайли преди създаване на сборен чертеж. Вие можете също да използвате самостоятелен 
документ за технологични и аналитични цели. 

Документи, създадени с командата Save Selected Model, съдържат асоциативно копие на детайл  в 
сборката. Асоциативните копия не съдържат дърво на операциите. 

Диалоговият прозорец Save Selected Model позволява да се задава желания тип файл. Вие можете 
да запазите компонента като Solid Edge Part (.PAR) или Sheet Metal (.PSM). 

Assembly-based Features и алтернативни сборки 

Само прости монтажни елементи са допустими при работа с фамилия сборки, макар и с някои 
ограничения. При работа с алтернативни сборки, Inter-part връзки не са разрешени, а двата типа 
елементи на сборка могат да ги създават. При преобразуване във фамилия сборки, които съдържат 
Inter-part връзки, се показва предупреждение за изтриване на такива връзки. 

Ако вие имате намерение на създадете семейство сборки,  което ще съдържа конструктивни 
елементи, управлявани от сборка, трябва да използвате само конструктивни монтажни елементи и 
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не създавате размери или геометрични връзки за ръбове на детайли. В този случай не се създават 
Inter-part връзки. Например, можете да използвате монтажна скица за определяне на профила за 
монтажен елемент и използвате базови монтажни равнини за нанасяне на размери и геометрични 
връзки. 
 
Assembly Features и опростени детайли 

При създаване на конструктивен монтажен елемент (прост или асоциативен), всички  опростени 
детайли, опоказани в сборката в режим опростяване, са показани в работен режим, ако изберете да 
ги включите в конструктивния монтажен елемент. 

Детайли, избрани за конструктивен монтажен елемент, не могат да се покажат в режим опростяване, 
независимо дали са били променени от конструктивния монтажен елемент или не. Опростеното 
представяне също е недостъпно, ако сте отключили конструктивен монтажен елемент. 

Огледално копиране на построения в сборка 

1. Изберете Features→група Pattern →команда Mirror Assembly Feature  .  
2. Изберете едно или повече построения и типа assembly features и щракнете бутона  Accept на 

командната лента.  
3. Дефинирайте равнината, спрямо която ще копирате огледално. 
4. Изберете детайлите, които искате да копирате.  
5. Завършете построението. 

Конструиране на отвор в сборка 

Забележка: Не можете да използвате командата Hole , за да конструирате тип построение assembly-
driven part features, докато не настроите опцията Assembly-Driven Part Features на раздела Inter-Part 
от диалоговия прозорец Options. 

1. Изберете Features →група Assembly Features→команда Hole .  
2. На диалоговия прозорец Feature Options уточнете какъв тип да бъде построението:assembly 

feature или  assembly-driven part feature.  
3. Дефинирайте равнината на профила. 
4. Използвайте диалоговият прозорец Hole Options, за да настроите параметрите на отвора. 
5. Разположете една или повече окръжности. 
6. Щракнете бутона Return на командната лента. 
7. Дефинирайте дълбочината. 
8. Изберете детайлите, през които ще преминава отвора (отворите). 
9. Завършете построението. 

Конструиране на изрез в сборка 

Забележка: Не можете да използвате командата Cutout, за да конструирате тип построение 
assembly-driven part features, докато не настроите опцията Assembly-Driven Part Features на раздела 
Inter-Part от диалоговия прозорец Options. 

Стъпка 1. 
Изберете Features→група Assembly Features →Cut . 

Стъпка 2. На диалоговия прозорец Feature Options уточнете какъв тип ще бъде построението: 
assembly feature или assembly-driven part feature.  

Стъпка 3. Дефинирайте равнината на профила. 

Забележка: Когато дефинирате равнината на профила, изгледа на профила се показва, 
както и командите за скициране. 

Стъпка 4. Използвайте наличните чертожни команди, за да начертаете профила. Няма ограничения 
за изгледа на профила. Можете да начертаете профил във всеки един изглед. 
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Стъпка 5. Изберете Home→Close Sketch, за да потвърдите профила и да продължите 
конструирането на изреза. 

Стъпка 6. Щракнете, за да дефинирате страната, от която ще се отнема материал. 

Стъпка 7. Дефинирайте дълбочината на материала, който ще отнемете. 

Стъпка 8. Изберете детайлите, през които ще премине изреза и щракнете бутона Accept на 
командната лента. 

Стъпка 9. Завършете построението. 

Конструиране на ротационен изрез в сборка  

Забележка: Не можете да използвате командата Revolved Cutout, за да конструирате построение от 
тип assembly-driven part features, докато не настроите опцията Assembly-Driven Part Features на 
раздела Inter-Part от диалоговия прозорец Options. 

1. Изберете раздела Features→група Assembly Features →команда Revolved Cutout .  
2. На диалоговия прозорец Feature Options уточнете какъв тип построение искате да направите: 

assembly feature или assembly-driven part feature.  
3. Дефинирайте равнината на профила. 
4. Използвайте наличните чертожни команди, за да начертаете профил. Няма ограничения за 

изгледа на профила. Можете да начертаете профил във всеки един изглед. 
5. Начертайте профила и дефинирайте оста на раотация. Профилът може да бъде отворен или 

затворен. Краищата на отворения профил се удължават безкрайно; при удължението си 
дъгите добиват форма на окръжности. 

6. Щракнете бутона Return на командната лента. 
7. Щракнете, за да дефинирате страната на профила, от която искате да отнемете материал. 

Ако профилът е затворен, пропуснетре тази стъпка. 
8. Дефинирайте дълбочината на материала, който ще се отнеме.  
9. Изберете детайлите, през които ще премине изреза. 
10. Завършете построението. 

Конструиране на закръгление в сборка 

Забележка: Не можете да използвате команда Round, за да конструирате задвижващи построения в 
сборката, докато не настроите опцията Assembly-Driven Part Features на раздела Inter-Part от 
диалоговия прозорец Options. 

1. Изберете раздела Features →група Assembly Features→команда Round .  
2. На диалоговия прозорец Feature Options уточнете какво искате да конструирате assembly 

feature или assembly-driven part feature.  
3. Изберете ръбовете на активните детайли, за да приложите закръгленията. 

Забележка: Неактивните детайлни ръбове не са избираеми. 

4. Потвърдете селекцията с бутона Accept. 
5. Натиснете Finish. 

 Cutout команда (Assembly среда) 

Конструира изрез в сборката. Можете да уточните детайлите, от които да се отнеме материал.  
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Можете да използвате диалоговия прозорец Feature Options, за да уточните какъв тип построение да 
бъде изреза: assembly feature или assembly-driven part feature. Типът построения  Assembly-driven 
part features се отразяват в part документите. Ако модифицирате построението в сборката, part 
документите също се актуализират.  

За повече информация, вижте раздела  Assembly-based Features в Help.  

Забележка: Диалоговият прозорец Feature Options не е на разположение, докато не настроите 
опцията Assembly-Driven Part Features на раздела Inter-Part от диалоговия прозорец Options. 

 Round команда (Assembly среда) 

Конструира закръгление в сборката. Ръбовете на активните детайли са на разположение за 
закръгляне.  

 

Можете да използвате дилоговия прозорец Feature Options, за да уточните какъв тип да бъде 
закръглението: assembly feature или assembly-driven part feature.  Построенията от тип Assembly-
driven part features се отразяват в part документите. Ако модифицирате построението в сборката, part 
документите също ще се актуализират.  

Само закръгления с постоянни радиуси са валидни за разполагане в сборката. Закръгленията от тип 
Assembly driven rounds стават ordered построения, използвайки конструкцията на селектирания 
компонент. 

За повече информация, вижте раздела Assembly-based Features в Help.  

Забележка: Диалоговият прозорец Feature Options не е на разположение, докато не настроите 
опцията Assembly-Driven Part Features на раздела Inter-Part tот диалоговия прозорец Options. 

 Revolved Cutout команда (Assembly среда) 

Конструира ротационен изрез в сборка. Можете да уточните детейлите, от които ще се отнеме 
материал. 
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Можете да използвате диалоговия прозорец Feature Options, за да уточните дали ротационния изрез  
да бъде assembly feature или assembly-driven part feature. Типът построения Assembly-driven part 
features се отразяват на part документите. Ако модифицирате построението в сборката, part 
документите също ще се актуализират.  

За повече информация, вижте раздела Assembly-based Features в Help.  

Забележка: Диалоговият прозорец Feature Options не е на разположение, докато не настроите 
опцията  Assembly-Driven Part Features на раздела Inter-Part от диалоговия прозорец Options. 

 Hole команда (Assembly среда) 

Конструира отвор в сборката. Можете да уточните детайлите, от които искате да отнемете материал. 

 

Можете да използвате диалоговия прозорец Feature Options, за да уточните дали отвора да е  
assembly feature или assembly-driven part feature. Построенията от типа Assembly-driven part features 
се отразяват в документите на засегнатите детайли. Ако модифицирате този тип построение в 
сборката, документите на детайлите също ще се актуализират.  

За повече информация, вижте раздела Assembly-based Features в Help.  

Забележка: Диалоговият прозорец Feature Options не е на разположение, докато не настроите 
опцията Assembly-Driven Part Features на раздела Inter-Part от диалоговия прозорец Options. 

За повече информация, вижте раздела Hole Command в Help.  

 Mirror Assembly Feature команда 

Конструира огледални копие на едно или повече построения в сборката. Огледалното копие е 
асоциативно с оригинала. Ако оригинала се промени или изтрие, огледалното копие се актуализира. 
Не можете директно да редактирате копието. 

Забележка: Можете да правите огледални копия само в текущата сборка. Не можете да направите 
огледални копия на задвижващи сборката построения. 

Основните стъпки за огледалното копиране в сборката са: 
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 Избиране на тип построение 
 Избиране на равнина 
 Избиране на детайли 

Избиране на тип построения 

Опцията Select на командната лента предлага да уточните типа на построението в сборката, 
на което искате да направите огледално копие.  

Когато настроите опцията Feature, можете да изберете построения в сборката с отнемане на 
материал, като отвори и изрези. 

Когато настроите опцията Body, можете да изберете построения с добавяне на материал, 
като екструзии например. Можете да създадете построения в сборката сдобавяне на 
материал като уточните, че сборката е  weldment assembly. 

Дефиниране на равнината за огледалното копиране 

Можете да я дефинирате, като използвате помощна равбина или равнинно лице. В примера, 
за да копирате отворите, можете да изберете помощната равнина.  

 

Избиране на детайлите 

Стъпката Select Parts дава възможност да добавите или премахнете детайл. Например, ако 
оригиналният отвор преминава през детайлите (A) и  (B), можете да уточните огледалното 
копие на отвора да премине през детайл (C). 
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Inter-Part асоциативност 
 
При конструиране на детайли и сборки в рамките на един проект, вие можете да използвате  
геометрията на други детайли в сборката за да ви помогне при конструиране на нов детайл или 
подсборка. Например, можете да използвате команда Include за копиране на ръбове на 
съществуващ детайл, които може да използвате за създаване на 2D геометрия за базовото тяло на 
нов детайл. 

 

В зависимост от използвания метод, включената геометрия може да бъде асоциативна или 
неасоциативна с оригиналните ръбове. 

Ако геометрия е копирана асоциативно, то при изменение на оригиналната или родителската 
геометрия, копираната или дъщерната геометрия също се обновява. Ако размера на родителския 
детайл се измени, включената дъщерна геометрия на базовото тяло също се обновява. 

Забележка: Упражнението Inter-Part Associativity демонстрира как създавате детайли, повтарящи 
формата на други детайли. 

Забележка: Когато работите в контекста на сборка, само Inter-part връзки може да се задават за 
традиционни конструктивни елементи. В синхронна среда лицата могат да се копират, но те не се 
свързват с геометрия в детайла, от който е било копирано лице. 

Следващите команди и функции в Solid Edge позволяват асоциативно да използвате съществуваща 
геометрия: 

 Команда Include 

 Команда Inter-Part Copy 

 Assembly-Driven Part конструктивни елементи  

 Reference Plane Definition 

 Feature Extent Definition 

 Variable Table 

 
Забележка: Много от тези функции са достъпни само тогава, когато вие установите нужните inter-
part опции  на етикета Inter-Part на диалоговия прозорец Options. 

Когато един детайл асоциативно е свързан с друг детайл в Solid Edge, за обозначение на 
асоциативната връзка се използва специален знак. Например, когато включите ръб от друг детайл  в 
сборката за да дефинирате профила за изрязване в текущия детайл, знак за връзка се появява 
близо до конструктивния елемент на детайла в PathFinder и близо до  запис на детайл в PathFinder. 
Тези асоциативни връзки между детайли се наричат inter-part връзки за да покажат, че обозначават 
зависимост на един детайл от друг при определяне на неговата геометрия. Информация за връзката 
се добавя към най-горното ниво на сборката, която е обща за двата  детайла в отворената сборка. 
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Допълнителна информация вижте в Help раздел Managing Inter-Parts Links. 
 
Включване на елементи 

С командата Include можете да включите в профила ръбове на текущия детайл, скица на сборка или 
други детайли в сборката. При включване на ръбове от друг детайл  или монтажна скица, вие 
можете да управлявате асоциативността на включения елемент с опции Inter-Part Locate в 
диалоговия прозорец Include. 

Вие можете да включвате само елементи от монтажна скица или други детайли в сборка, когато 
редактирате детайл в контекста на сборка (при активизация или създаване на детайл на място). 

Когато опцията Allow Locate of Peer Assembly Parts and Assembly Sketches е активна, вие можете да 
намирате и избирате елементи в други детайли и монтажни скици. За асоциативно копиране, следва 
да включите опцията Maintain Associativity When Including Geometry From Other Parts in the Assembly. 
В противен случай елементите се копират неасоциативно. 

Забележка: За да включите асоциативно елементи между документи, задайте опцията Allow Inter-
Part Links Using: Include Command in Part and Assembly Sketches на етикета Inter-Part в диалогов 
прозорец Options. 
 
Inter-Part копия 

Вие можете да използвате  командата Inter-Part Copy в средите Part и Sheet Metal за асоциативно 
копиране на лица, конструктивни елементи и цели детайли в друг документ като спомагателна 
геометрия. После да използвате командата Include за да копирате асоциативно ръбове от 
конструктивната геометрия в профила за конструктивен елемент. За да се уверите, че команда 
Include копира само ръбове с асоциативна спомагателна геометрия, изключете показването на 
сборката с командата Hide Previous Level на етикета View. 

Командата Inter-Part Copy е достъпна само при моделиране в контекста на сборката. (Вие сте 
длъжни да активирате или създадете на място детайл). 

Забележка: За да копирате елементи между документи асоциативно, задайте опцията Allow Inter-
Part Links Using: Inter-Part Copy Command на етикета Inter-Part в диалоговия прозорец Options. 
 
Асоциативни конструктивни елементи в сборка 

Команди като Cutout, Hole и Revolved Cutout в среда Assembly позволяват да се конструират 
асоциативни конструктивни елементи в сборка. Вие можете да укажете кои детайли трябва да се 
изрежат. Подобно изрязване се добавя като асоциативен конструктивен елемент към всеки документ 
на детайл.  

Допълнителна информация вижте в Help разделе Assembly-based Features. 

Забележка: За да конструирате в сборка конструктивни елементи, управлявани от сборка, задайте 
опцията Allow Inter-Part Links Using: Assembly-Driven Part Features на етикета Inter-Part в диалоговия 
прозорец Options. 
 
Базови равнини 

При създаване на конструктивен елемент за детайл, може да използвате базови монтажни равнини. 
При изменение на базовата монтажна равнина се обновява асоциативно конструктивния елемент. За 
избор на базова монтажна равнина, натиснете клавиш SHIFT, после изберете базова монтажна 
равнина. 

Вие можете да използвате базова монтажна равнина само при редактиране на детайл в контекста на 
сборка (при активизация или създаване на детайл на място). 

Забележка: За да използвате базова монтажна равнина за конструиране на конструктивен елемент 
на детайл, задайте опцията Allow Inter-Part Links Using: Assembly Reference Planes In Feature на 
етикета Inter-Part в диалоговия прозорец Options. 
 
Издължаване на конструктивен елемент 

Работейки в контекста на сборка, вие можете да избирате характерни точки на друг детайл в 
сборката за да дефинирате издължаването на конструктивния елемент. Например, при създаване на 
издаденост можете в среда Part, в стъпка Extent може да изберете характерна точка (A) на друг 
детайл  в сборката. 
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Размерът на елемента е асоциативно свързан с характерната точка на избрания детайл. Ако 
детайла се промени (B) така, че се променя положението на характерната точка, размерът на 
свързания елемент също се променя. 

 
 
За задаване на размер на елемент може да използвате също монтажна скица.  
 
Променливи 

Вие можете да използвате Variable Table в Solid Edge за асоциативно вмъкване на монтажна 
променлива в детайл или подсборка. Това ви позволява да управляте различни детайли наведнъж с 
една променлива. Например, може да създадете монтажна променлива за да контролирате размера 
на отвор в различни детайли в монтажа. 

Допълнителна информация за вмъкване на променливи между документи, вижте  Linking Variables 
Between Parts в Assembly раздела на Help Variables. 

Забележка: За да залепите асоциативно променливи между документи, задайте опцията Allow Inter-
Part Links Using: Paste Link To Variable Table на етикета Inter-Part в диалоговия прозорец Options. 
 
Управление Inter-Part връзки 

Вие можете да използвате диалоговия прозорец Inter-Part Links за преглед и управление на връзки 
между детайли и сборки на проекта. За показване на прозореца Inter-Part Links изберете команда 
Inter-Part Manager на етикета Tools. 
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Legend  

 

Part 

 

Assembly 

  Inter-part copy 

 

Variable 

 

Reference plane 

 

Sketch or Profile 

 

Feature Extent 

 

Link is intact 

 

Link status cannot be determined because parent is inactive 

 

Parent is not found 

 

Link to parent is broken 

 

Link has multiple solutions 

 

Link is out-of-context with its container assembly 

 

В диалоговия прозорец Inter-Part Links може да сортирате връзки по родители и потомци. При 
сортировката по потомци (режим Children), се показват всички детайли и сборки, явяващи се 
потомци на връзката. Под всеки потомък има описание на типа връзка и име на документа на 
родителя. При сортировката по родители (режим Parents), се показват всички  детайли, явяващи се 
родители в inter-part връзка. Под всеки родител е името на неговия потомък. 

За обозначаване на състоянието на връзки, в диалоговия прозорец Inter-Part Links се използват 
следните специални символи: 

   Неповредена връзка, връзката ще се обновява коректно. 

 Състоянието на връзката е неизвестно, тъй като родителския документ е недостъпен. 
Активизирайте родителския документ с помощта на контекстното меню, за да активизирате 
всички детайли на сборката, имащи асоциативни връзки. 

 Родител не е намерен. Това се случва, например, ако преименовате документ на родител извън 
Revision Manager. За да се поправи ситуацията, преименовайте файлз обратно. 

 Връзка с родителя е разрушена. Това може да се случи, ако е изтрит конструктивен  елемент, от 
който зависи друг детайл. Например, изрязване в Part P1 се използва за създаване на inter-part 
копие в Part P2. Ако изтриете родителското изрязване в Part P1, за Part P2 ще бъде показан 
символ на разрушена връзка. 

 Връзката има множество решения. Текущата монтажна връзка или inter-part връзка допускат 
няколко варианта на решение. За да коригирате проблема, можете да регулирате монтажните 
връзки или да използвате Inter-Part Manager за установяване на правилната връзка и изтриване 
на излишните варианти. 

 Свързан документ се намира извън контекста на съдържащата го сборка. При създаване на inter-
part връзки между документи, информацията за връзката се съдържа на най-високо монтажно 
ниво, което е общо за родителски и дъщерни документи в отворена сборка. Когато отваряте 
дъщерен документ извън контекста на съдържащата го сборка, този символ се показва. За 
допълнителна информация вижте раздела Understanding In-Context Container Assembly. 

 
Този символ не обозначава наличие на проблеми, а само това, че inter-part връзка в дъщерния 
документ може да се обнови неправилно, ако родителския документ е изменен извън контекста на 
съдържащата го сборка. Вие можете да направите едно от действията: 

 Да отворите сборка от списъка, после да активизирате дъщерния документ на място. 

 Да игнорирате символа. 

 Да разрушите връзката между дъщерния и родителския документ. 
 
Принцип In-Context Container Assembly 
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Когато създавате първата inter-part връзка за детайл, информацията за връзката се запазва на най-
горното възможно монтажно ниво, което е общо за двата детайла в отворената сборка (с диалоговия 
прозорец Open или от Windows Explorer). Документ може да има само един контекстен 
монтаженконтейнер. 

Например, стартирали сте сеанс на конструиране с отваряне на сборка A2. После, сте активизирали 
на място детайл P4. След това сте създали изрязване като използвате включената геометрия от  
детайл P5, която се намира в сборка A5. Създава се inter-part връзка, в която детайл P5 е 
родителски, а детайл P4 - дъщерен. 
 
Тъй като сборката, която сте отворили в началото на сеанса беше A2, A2 става контекстен монтажен 
контейнер за детайли P4. За създаване на inter-part връзки за детайл P4 в бъдеще, вие трябва да 
отворите сборка A2, после да активирате на място детайл P4. 

 
В бъдещи сесии, ако бяхте отворили сборка A1, опциите inter-part асоциативност ще бъдат скрити. 
Например, на диалоговия прозорец Include Options, опцията Maintain Associativity When Including 
Geometry From Other Parts in the Assembly няма да бъде достъпна. 

Вие можете да определите каква сборка се явява контекстния монтажен контейнер с диалоговия 
прозорец Inter-Part Manager. Когато позиционирате курсора над записа на inter-part връзката в 
диалоговия прозорец Inter-Part Manager, се появява подсказка с името на контекстния монтажен 
контейнер за детайла. 
 
Колекция от връзки 
 

Колекцията от връзки в Рathfinder може да се разгъне за да се покажат връзките в текущо отворения 
документ. 

 
 
RMB връзките в pathfinder дават следните опции: 

 Expand All  
 Collapse All 
 Activate All 
 Update All 
 Freeze All 
 Unfreeze All 
 Break All 
 Inter-part Manager 

 
Всички връзки могат да бъдат разрушени или замразени от най-горното ниво на колекцията или 
поотделно от RMB на рагънатите лементи в колекцията. 
 
Inter-Part асоциативност и деактивиране на детайли  
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Преди да внесете изменения в конструкцията на детайли и сборки, участващи в inter-part връзки, 
първо следва да активирате всички детайли с командата Activate All от контекстното меню в 
диалоговия прозорец Inter-Part Links. Тази команда активира само тези детайли, които участват в 
inter-parts връзките в сборката. 
 
Разрушване на inter-parts връзки 

Ако искате да изтриете някои връзки между потомци и родители, изберете потомъка в диалоговия 
прозорец Inter-Part Links, а после използвайте командата Break Links от контекстното меню. 
Например, може да се изисква да разрушите връзка с детайла, която да бъде уникална в сборката, 
но сега ще бъде използвана  в друга несвързана сборка. 

Когато разрушвате асоциативни връзки към детайл, все още можете да правите конструктивни 
изменения в отделни детайли, но може да е необходимо да добавяте размери или да редактирате 
входни параметри на елемент. Например, ако дефинирате размер на елемент с характерна точка на 
друг детайл, след разрушаване на връзката, все още можете да редактирате размера на елемента. 

Разрушавайки асоциативната връзка, вие можете да изберете конструктивен елемент, после да 
опцията Edit Definition за достъп до стъпка Extent да зададете стойност на размера за да дефинирате 
нова дължина. 

Забележка: Когато задавате размер на елемент асоциативно по характерна точка на друг детайл, 
управляващ размер не се създава. 

Ако разрушите връзка и редактирате размера въввеждайки значение, се създава управляващ 
размер. 

 
Създаване на Inter-Part Copy 

 
Стъпка 1. Изберете раздела Home →група Clipboard→списък Part Copy →Inter-Part Copy. 

Стъпка 2. Изберете детайла в сборката, на който искате да направите асоциативно копие. 

Стъпка 3. Изберете лицата, които искате да копирате. 

Стъпка 4. На командната лента Inter-Part Copy щракнете бутона  Accept. 

Стъпка 5. На командната лента Inter-Part Copy щракнете бутона Finish. 

Обновяване на документи на сборки  с Inter-Part връзки 

Технологията на inter-part връзки (inter-part копия, асоциативно включени от монтажна скица, 
асоциативни базови равнини и изрязвания в сборка) беше разширена във версия 14. Новата 
технология обезпечава голяма ефективност и гъвкавост.  

Определяне на контекста на сборки 

В много случаи може трудно да се определи истинския контекст на сборка. За облекчаване на 
процеса на обновяване, се показва диалогов прозорец Update, когато не всички свързани документи 
могат да бъдат обновени автоматично. В този диалогов прозорец се указват действията, които 
трябва да бъдат изпълнени за успешното обновяване на inter-part връзки. 

При запазване на сборки са възможни три случая, когато не се обновяват inter-part връзки към 
новата технология: 

 Дъщерен inter-part документ е извън контекста на сборка, управляваща inter-part връзки. 

 Дъщерен документ или документ на сборка защитен от запис. 

 Друга неизвестна причина. Обикновено е заради проблем, съществуващ в файлове на 
предходни версии (версия 12 и по-рано). Възможно е, дъщерния детайл да е бил заменен в 
сборката и да е излязъл от контекста още във версия 12. За да се реши този проблем,  
можете да отворите сборката и да използвате Inter-part Manager да разрушите неразрешени 
връзки. 
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Ако една от тези ситуации се случи при отваряне на сборкаи, диалоговия прозорец Update се 
показва. Ако при отваряне на сборката диалоговия прозорец Update не се покаже, обновяването на 
свързаните документи с inter-part врзъки е успешно. 

Обновяването на inter-part свързани документи се извършва по екземпляри (occurrence). Това 
означава, че в някои случаи се обновяват не всички, а само отделни дъщерни документи на 
текущата сборка с inter-part връзки. 

Ако е показан диалоговия прозорец Update, това значи, че не всички дъщерни документи на 
текущата сборка могат да бъдат обновени. В този случай вие ще запазите текущата сборка. 
Диалоговият прозорец Update съдържа необходимите инструкции, които трябва да изпълните за 
коригиране на ситуацията. 

Необновени дъщерни документи и свързани с тях сборки е необходимо да се обработят отделно. 
Обикновено това се прави с отваряне на истинския контекст (с права за запис за всички дъщерни 
файлове) и тяхното съхранение. 

Забележка: Много е  важно да обновите всички inter-part връзки преди да продължите да 
конструирате сборката и нейните дъщерни документи. Необновени inter-part връзки няма да работят 
правилно, което може да доведе до невярно позициониране на  детайли в сборки и некоректна 
геометрия. 
 
Контекстната сборка може да бъде сборка от по-високо ниво от текущата, или друга сборка, 
несвързана с отваряне на сборка, освен, че в нея присътстват необновени детайли на текущата 
сборка. 

Ако една inter-part връзка в документа не може да се обнови, няма да се обновят и другите негови 
inter-part връзки. За да бъдат обновени дъщерни документи, те трябва да се намират в контекста на 
всички свои inter-part връзки. Това условие не препятства обновяването на други дъщерни документи 
на текущата сборка. 
 
Примери 

В следващите примери се предполага наличие на права за запис към всички документи. Да 
разгледаме сборката, показана на следващата илюстрация. Когато се изпълнява питане за 
обновяване, контекстната сборка е най-ниско ниво сборка, обща за потомък и родител. (A = сборка, 
P = детайл, стрелка сочи от дъщерния документ към родителския документ) 

 

Ако е отворена сборка A4, обновяване на дъщерни документи е невъзможно. В случая се показват 
две съобщения: 

 Файл. P1 / Причина. В контекст е сборка A2 
 Файл. P2 / Причина. В контекст е сборка A1 

 
Ако е отворена сборка A2, детайл P1 ще се обнови, а за детайл  P2 ще се покаже съобщение: 
 

 Файл: P2 / Причина. В контекст е сборка A1 

Ако е отворена сборка A1, ще се обновят всички inter-part връзки, тъй като тази сборка е най-ниско 
ниво сборка за всички дъщерни и родителски документи. 
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Актуализиране на сборката от компонент в нея 
 

 Изберете Tools →група Links→команда Update All Links . 

Актуализиране документите на детайли и сборки 
 

Solid Edge дава гъвкавост при вземането на решения, когато искате направените промени да се 
отразят във вашите документи. Когато направите промени в конструкцията, можете автоматично да 
актуализирате веднага или да отложите актуализацията за по-късно, следните видове информация: 

 Управляващи размери в Part и Sheet Metal среда 
 Монтажни връзки в среда Assembly 

Автоматична актуализация в текущата среда 

Командата Automatic Update определя как да се направи актуализацията. Когато тази команда е 
включена се вижда отметка до името на командата. В този случай командата автоматично 
актуализира информацията в активната среда. 

Например, можете да редактирате стойността на управляващия размер, за да промените размера 
или формата на построение и тези промени да се приложат веднага. 

Когато искате да направите различни промени, можете да спестите време, като изключите 
командата Automatic Update. В този случай Solid Edge отлага актуализацията, докато не изберете 
командата Update Relationships или нулирате Automatic Update. 

Актуализиране на множество среди 

Когато редактирате детайл в контекста на сборка, сборката не се актуализира автоматично. 

Например, когато командата Automatic Update е включена, можете да активирате детайл в контекста 
на сборката, за да промените неговите размери и форма в Part среда. Всички детайли в сборката, 
които трябва да се препозиционират след направените в детайла промени, не се актуализират 
докато не изберете командата All Links на меню File. Сборката също ще се актуализира ако 
използвате командата Close and Return, за да затворите документа на детайла и да се върнете 
обратно в сборката. 

Ръчно актуализиране на документите 

Когато командата Automatic Update е изключена, можете да използвате командата Update 
Relationships от меню Tools , за да актуализирате информацията в текущата среда. 

Например, ако промените управляващите размери на детайл в среда Part и след това изберете  
Update Relationships, всички промени се отразяват в Part среда. 

Когато командата Automatic Update е изключена, можете също да използвате командата Update All 
Links, за да актуализирате информацията и в двете среди - Part и Assembly. 

Актуализиране на неуправляеми детайли в управлявана сборка  

Можете да редактирате или отворите неуправляван детайл, който се съдържа в управлявана сборка. 
Да предположим, че плъзнете и пуснете неуправляван документ в управлявана сборка. Преди да 
запаметите файла на сборката, можете да активирате неуправлявания part документ в контекста на 
сборката, за да го редактирате. След направените промени, можете да го затворите и да се върнете 
обратно в сборката. Когато запаметите управляваната сборка, неуправляемия докимент се 
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запаметява в кеша и управляваната сборка се актуализира. По този начин се работи и с 
документите, запаметени в Insight и Teamcenter. 

Включване или изключване на автоматичната актуализация 
 

 Изберете раздела Tools→ група Links →Automatic Update. 

 
Прекъсване на връзките между Child-Parent 

 
Стъпка 1. На меню Tools щракнете Inter-Part Manager. 

Стъпка 2. На диалоговия прозорец Inter-Part Manager настройте опцията Sort By на  Children. 

Стъпка 3. На диалоговия прозорец Inter-Part Manage изберете детайл, чиято връзка с този от 
който произхожда, искате да прекъснете. 

Стъпка 4. На контекстното меню щракнете Break Links. 

 
Insert Assembly Copy команда

 

Insert Assembly Copy (IAC) е команда, която приема като вход външен файл на сборка и я разполага 
в структурата на най-висок слой като построение на сборка в активния монтажен документ. 
Монтажното копие може да бъде асоциативно на оригиналната сборка или да бъде блокирано да не 
отразява промени.  

 

Асоциативното монтажно постоение  се добавя към child сборка, така че промени към оригиналния 
монтаж се размножават върху child сборката при обновяване. 

Основно използване на Insert Assembly Copy: 

 Повторно използване на монтажна структура (Тръби, рамки, проводи) 
 Количеството материали имат идентични компоненти на оригиналния монтаж. 
 Създаване и дефиниране на Assembly Process States. 
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 Асоциативно огледално копиране създава копия на вмъкната сборка. 
 Публикуване на Multi-Body part файлове – използва се тази функция да генерира 

асоциативна сборка на дизайн тела. 

Следните items могат да бъдат включени в IAC: 

 Подсборки 
 Детайл  
 Подвижни детайли 
 Подвижни подсборки 
 Построения на детайл управлявани от сборка 
 Монтажни построения (On/Off опция) 
 Заварки (beads). 

 

Вмъкване на копие на сборка 

Стъпки за разполагане на Insert Assembly Copy: 

1. На етикета Home в групата Clipboard изберете командата Insert Assembly. 

 

Забележка: Използва се координатна система за позициониране на вмъкнатото копие на сборка. Ако 
не съществува координатна система в активаната сборка при точката на разполагане, необходимо е 
да създадете нова координатна система на това място. Вижте раздела Coordinate System команда. 

2. Задайте задължителните опции за разполагане на вмъкнатото копие на сборка. SВижте 
раздела Insert assembly copy options.  

3. Щракнете OK.  
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Отчети на сборка 
 
Типове монтажни отчети 

Solid Edge създава отчети, които осигуряват информация за компонентите, влизащи в сборка. Вие 
можете да създадете: 

 Отчети на сборка — За модели на сборка и структурни рамки, монтажните отчети изброяват 
детайлите  и подсборки в модела. Вие можете да създавате следните типове отчети: 

o Спецификация — Този отчет поддържа нива на номера на елементи, които съвпадат със 
структурата на сборката. 

o Разширена спецификация 

o Резюме на Atomic Reports 

o Списък на детайли — Този отчет е списък, който показва количеството за всеки елемент. 

 Отчети за тръбопроводи — За тръбопроводи и тръби се създава списък на тръбопроводи и 
фитинги в сборка. 

 Отчети за електропроводи — За модели на електропроводи се създава списък на компоненти  
на електропроводи и съединения в сборка. Вие можете да създадете следните типове отчети 
за кабели: 

o Кратки 

o Разширени 
 
Монтажни отчети може да се създават за управлявани и неуправлявани документи. 

 За неуправлявани документи, информацията на отчета се събира от атрибутите на 
локалните файлове на документите на справочен детайл или сборка. 

 За управлявани документи, атрибутната информация се събира от списъка на атрибути, 
дефиниран в управлявани документи в SharePoint, не от атрибути на локални файлове. 

 
Създаване на отчети за спецификации на сборки 

За да създадете отчет за спецификация на сборка, можете да стартирате командата Reports в среда 
Solid Edge Assembly, в Revision Manager или в Windows Explorer. В Explorer, командата Reports е  
достъпна в контекстното меню на монтажен документ (.asm). 

Забележка: Командата Reports е недостъпна в Windows Explorer за сборки, които са в управлявана  
библиотека. За да създадете отчет за управлявана сборка, необходимо е да я отворите в Solid Edge 
или в Revision Manager. 
 
Създаване на отчети за тръбопроводи 

За детайли трубопровода можете да използвате команда Pipe Report в среда XpresRoute, за да 
създадете отчет за тръбопроводи и фитинги в сборка. Отваря се прозорец Piping Report за задаване 
на типа на отчета и съдържа: 

 Отчет за всички тръбопроводи в сборката. 
 Отчет само за текущи избрани тръбопроводи. 
 Включва фитинги на тръбопроводи. 
 Създава отчет за общата дължина или дължината на изрязване. 

 
Тази команда е недостъпна, ако във файла няма тръбопроводи.  
 
 
Създаване на отчети за електропроводи 
 

За създаване на отчет за електропроводи стартирайте команда Harness Reports в среда Harness 
Design за да създадете отчет за компоненти и съединения в сборка. 

При стартиране на Harness Reports в среда Harness Design за електропроводи можете да укажете 
кои елементи да включите в отчета: 
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 Всички компоненти на електропроводи (или съединения) в сборката 
 Само избрани компоненти на електропроводи (или съединения) 
 Само показани компоненти на електропроводи (или съединения) 

 
Забележка: 

 За да създадете отчет по избрани детайли, изберете детайлите преди избирането на 
команда Reports. 

 За управления на показването на компоненти на електропроводи, използвайте  командм 
Show и Hide. 

 
Отчети за заварки в монтаж 

Вие можете да използвате диалоговия прозорец Reports за да укажете дали монтажната заварка да 
се обработи като един компонент, подобен на детайл, или като сборка, където всички нейни 
компоненти са включени в отчета. 

При включване на опцията Expand Weldment Assemblies, детайли на монтажната заварка ще бъдат 
включени в отчета. При изключване на опцията, монтажната заварка ще бъде обработена като 
единичен детайл и неговите компоненти не се включват в отчета. 
 
Отчети за алтернативна сборка  

Ако сборката е била конвертирана в алтернативна сборка, в Solid Edge отчетът се създава за 
активния елемент. В Windows Explorer и Revision Manager вие можете да използвате диалоговия 
прозорец FOA Member Names за да определите за кой елемент е необходимо да създадете отчет. 
 
Виртуални компоненти 

Ако сборка, за която създавате отчет съдържа виртуални компоненти, използвайте команда Reports 
от меню Tools  в среда Assembly за да генерирате отчет. Виртуални компоненти, управлявани от 
Teamcenter са включени в отчета. 

Внимание: Ако стартирате команда Reports от Windows Explorer на сборка, която има виртуални 
компоненти, тези компоненти няма да бъдат включени в отчета. Ако сборката се състои само от 
виртуални компоненти, на екрана може да се покаже съобщение, че във файла няма детайли. 
 
Показване на номера на монтажни елементи в отчети 

Вие можете да покажете item номера в отчети на сборка и структурни рамки, както и в тръбопроводи. 
Номера на елемент на сборки се запазват заедно със сборката и са достъпни за последващо 
използване, например, в balloons на модела и в спецификации на сборни чертежи. Това обезпечава 
целостта на тиражиране на номерацията на детайли във всички приложения на модела. 

 За да създадете номера на елемент в сборката, включете Maintain item numbers на 
страницата Item Numbers (прозорец Solid Edge Options). 

 За да използвате тези номера на елемент за отчети в сборка, включете Use assembly 
generated item number в прозорец Reports. 

Alternatiwno, можете да оставите тази опция изключена и командата Report да създаде 
номера на елемента при изпълнение. 

 
Вижте help раздел Item numbers in assemblies. 
 
Форматиране на отчет 

Вие можете да форматирате отчет с опцията Format на диалоговия прозорец Reports. С помощта на 
диалоговия прозорец Format Report можете да зададете следното: 

 Шрифт 
 Заглавия на колони (на основа на достъпни атрибути) 
 Метод на сортиране 

 
Всеки атрибут, включен в отчета ще бъде в нова колона. Примери на стандартни атрибути: Quantity, 
Document Number, Revision, и Author. Вие можете да включате допълнителни атрибути, записани в 
документите на  детайли и сборки. 
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След задаване на формата на отчета, можете предварително да го разгледате натискайки OK в 
прозорец Format Report. 

Report Column Source 

Много от стойностите, показани в отчета са запазени във File Properties за отделни детайли и 
подсборки, които правят сборката. Други стойности като маса се пресмятат или добавят, чрез избор 
на материал от таблицата с материали. 

Вие можете да контролирате някои от стойностите на отчета от диалоговата кутия File Properties. 
Показани са етикетите в диалоговата кутия File Properties, където се намират заглавията: 

 Document Number (раздел Project) 

 Revision Number (раздел Project) 

 Title (раздел Summary) 

 Author (раздел Summary) 

 Subject (раздел Summary) 

 Keywords (раздел Summary) 

 Comments (раздел Summary) 

 Category (раздел Summary) 

 Manager (раздел Summary) 

 Company (раздел Summary) 

 Project Name (раздел Project) 

 Custom (раздел Custom) 

За повече информация вижте раздела Property Text source list.  
 
Извеждане на отчета 

След предварителен преглед на отчета вие можете: 

 Да запазите текущия отчет. 
 Да изпечатате текущия отчет. 
 Да копирате отчета в Clipboard. 
 Да създадете друг отчет.  

 
Запазване на отчета 

Опцията Save As позволява да зададете местоположението, името на документа и формат за 
запазване на отчета. Вие можете да изведете отчет като текстов файл (.txt) или файл .rtf. 

Добавяне на атрибути в управлявани документи 

Ако създавате допълнителни атрибути за управлявани Solid Edge документи, вие трябва да ги 
добавите в профила на управлявани документи на сървъра SharePoint за да ги направите достъпни  
в монтажен отчет. Профили на управлявани документи се запазват в папка "Document Profiles" на 
сървъра SharePoint. За осигуряване на правилна синхронизация на Solid Edge файловите атрибути и 
атрибутите на профила на SharePoint управлявани документи е необходимо имената на атрибутите 
напълно да съвпадат. 
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Създаване и редактиране на номерата на позициите в сборката 

Когато създавате номерата на позициите, колоната Item Number се добавя автоматично в 
диалоговия прозорец Occurrence Properties на сборката. 

Създаване на номер на позиция в сборката 

1. В документа на сборката щракнете от меню Application бутона Solid Edge Options. 
2. На страницата Item Numbers сложете отметка в полето Maintain item numbers.  
3. Изберете желаната опция item numbering: 

o Top level only 

Забележка: 

Опцията only поддържа управлявани от Teamcenter документи в Solid Edge ST4. 

o Atomic - Top down  
o Exploded - Top down 

4. Щракнете OK или Apply, за да създадете номера на обектите в модела. 

Съвет: 

o Ако изберете опцията Exploded - Top down, може също да поискате да изберете Use 
level based numbers. Използвайте тези опции заедно, за да създадете спецификация 
или разгънат списък на материалите, с поредна номерация. 

o Новите номера на позициите се добавят автоматично, с добавяне на компонентите в 
сборката.  

o Ако промените опциите на тази страница, след създаването на номерата на 
позициите, съществуващите номера ще се променят. 

o Можете да използвате тези номера при създаване на репорт или спецификация.   

Редактиране номерата на позициите в сборката 

1. В PathFinder щракнете с десен бутон най-горната сборка и изберете Occurrence Properties.  
2. В диалоговия прозорец Occurrence Properties в колоната Item Number щракнете двукратно 

клетката, която искате да промените.  
3. Въведете нова стойност и натиснете клавиша Tab. 

Стойността се подчертава, за покаже, че може да се редактира. 

Поредни номера в сборки 
 
В модели сборки може да създадете и автоматично да поддържате номера на елемент за детайли и 
подсборки. Номерата на елемент са базирани на структурата на сборката, която определя порядъка, 
в който детайли, подсборки и сборки се показват в Assembly PathFinder. 

Веднъж създадени, номерата елементи можете да използвате в монтажни отчети, включително за 
тръбопроводи в среда XpresRoute и структурни рамки. Номерата на елемент са запазен заедно със 
сборката и са достъпни за последващо използване, например, в PMI balloons на модели и balloon 
спецификации на сборен чертеж. Това осигурява целостта на тиражиране на номерацията на  
детайли във всички приложения на модела. 

Създаване на номера на елемент в сборки 

Вие можете да създадете номера на елемент в модел на сборка включвайки Maintain item numbers 
на страницата Item Numbers (Solid Edge Options прозорец). Когато са добавени нови елементи в 
сборката, се създават нови номера на елемент. Ако елемент се изтрие от сборка, техните номера на 
елемент са недостъпни за повторно използване. 
 
Вие можете да изтриете номера на елемент от сборка като изключите Maintain item numbers.  
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Създаването на номера на елемент може да се разреши и забрани във всеки момент. 

 Номерата на елемент могат да се генерират, ако тяхното създаване е разрешено до 
добавянето на елементи към сборката. 

 В някои случаи, може да е по-добре да се позволят item номера след като е създадена по-
голямата част от монтажната структура 

 
Редактиране на номера на елементи 

Вие можете да промените номера елементи в модела. За това изберете сборка от най-горно ниво в 
PathFinder и изберете командата Occurrence Properties. Колоната Item Number в прозореца 
Occurrences Properties показва номерата на елемента в сборката. Вие можете да направите: 

 Промените съществуващи номера на елементи. 

 Добавите липсващи номера на елементи с команда Next Available Number от контекстното 
меню. 

 Използвате команда Reset Item Numbers от контекстното меню за да отмените ваши 
изменения и възстановите номера на елементи, генерирани от монтажната структура. 

 
Използване на номера на монтажни елементи в отчети 

Вие можете да използвате в монтажно генерирани номера на елементи в монтажни отчети. За това 
включете Use assembly generated items number в прозорец Report. Номерата на елемент се показват, 
когато изберете бутона Format за да отворите прозорец Format Report, или в прозорец Report Output. 

Вижте раздела Create a report. 
 
Използване на монтажни номера на елемент в PMI позици 

Вие можете да покажете монтажни номера на елемент в PMI позиции, разположени на модела. 

Когато изберете етикета PMI —>група Annotation — →Balloon команда, можете да използвате  
следните опции на командата Balloon за да извлечете номера на елемент от монтажа и ги покажете 
в позиция: 

 Бутон Item Number  
 

 Бутон Item Count   
 
Използване на монтажни номера на елемент на чертеж 

На сборен чертеж вие можете да: 

 Прегледате монтажно генерирани номера на елемент на страницата Item Number (прозорец 
Parts List Properties). Номерата, показани в първата колона, съответстват на монтажната 
структура. 

 Да покажете монтажно генерирани номера на елемент в balloon детайли като изберете Use 
assembly generated items number на страницата Options (прозорец Parts List Properties). 

 
Схема на номериране на елементи 

Използвайте  страницата Item Numbers (прозорец Solid Edge Options), за да изберете схема на 
номериране на елементи за  детайли и подсборки  в монтажния модел. Вижте таблицата за 
сравнение на параметрите. 

Пример: 

Сиво оцветените клетки показват структурата на сборка, където A1 и A2 са подсборки, a P1, P2, 
P3, P4, P5 са детайли. 

Неоцветените клетки показват как линейния списък на номерация на елементи е приложен към 
монтажната структура. 
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Последната колона показва структурна номерация на елементи, която е налична в само Exploded 
- Top down. 

 
Level 1 Level 2 Level 3

Top level 
only 

Atomic -
Top down 

Exploded -
Top down 

Use level based 
numbers 

Top assembly 

A1 1 1 1 

P1 1 2 1.1 

P2 2 3 1.2 

A2 4 1.3 

P3 3 5 1.3.1 

P4 4 6 1.3.2 

P6 5 7 1.4 

P7 6 8 1.5 

P2 2 2 3 2 

P4 3 4 6 3 

A2 4 4 4 

P3 3 5 4.1 

P4 4 6 4.2 

P5 5 7 9 5 

 

Форматиране на номера на елементи 

Вие можете да зададете формат на номера на елементи, показани в модели на сборки с помощта на 
следните опции на етикета Item Numbers (прозорец Solid Edge Options): 

 Use level based numbers 

 Start number 

 Increment by 

Създаване на отчет 

Можете да създадете различни варианти на репорти за сборката.  

1. Изберете Tools→група Assistants→команда Reports .  
2. В диалоговия прозорец Report  направете следното:  

a. Използвайте списъка Among, за да уточните кои детайли да включите в репорта. 

Забележка:За да създадете решпорт на избраните детайли, трябва да ги изберете, 
преди да използвате командата Reports. 

b. Изберете желания тип репорт. 

Пример: 

За да изготвите репорт, който да използва номерацията от схемата на сборката, 
изберете следните опции в диалоговия прозорец Report:  

 Bill of materials  
 Use assembly generated item numbers check box. 
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Ако тази опция не е на разположение е необходимо да сложите отметка в 
полето Maintain item numbers на страницата Item Numbers (от диалоговия 
прозорец Solid Edge Options).  

c. Щракнете бутона Format. 
3. В диалоговия прозорец Format Reports направете следното:  

a. Изберете желаните опции за форматиране.  Например, можете да изберете шрифт, 
да покажете мрежа около репорта и т.н. 

b. Щракнете бутона Options.  
4. В диалоговия прозорец Options (Assembly Reports), направете следното, за да дефинирате 

съдържанието и подредбата на колоните в репорта:  
a. Използвайте бутоните Add и Remove, за да уточните данните за колоните. 
b. Използвайте бутоните Move Up и Move Down, за да уточните подредбата на колоните.  
c. Щракнете OK, за да продължите. 

Прозорецът на репорта се показва. Заглавието му се базира на типа репорт и името на 
документа. 

5. В диалоговия прозорец Report Output изберете желаната опция. Например, можете да 
отпечатвате репорта, да го запаметите като документ, да го копирате  или да създадете нов 
репорт. 

Създаване на отчет за тръби
 

В XpresRoute изберете раздела Tools→група Assistants→команда Pipe Reports. 

1. На диалоговия прозорец Piping Report уточнете кои тръби искате да включитев репорта. 
Можете да включите всички тръби от сборката или  само тези, които селектирате.  

Забележка: За да създадете репорт на селектираните тръби, трябва да ги маркирате, преди 
да сте ги избрали с командата Pipe Reports. 

2. На диалоговия прозорец Piping Report изберете желания тип репорт. Можете да изберете 
репорт, който показва отделната дължина на всяка една тръба или репорт, показващ общата 
дължина на всички тръби. 

3. На диалоговия прозорец Piping Report изберете опцията Include Fittings, ако искате да 
включите в репорта и фитингите за избраните тръби. 

4. Щракнете бутона Format. 
5. На диалоговия прозорец On the <Report Type> Format dialog box, select the formatting options 

you want. For example, you can choose a font, set the justification, or display a grid around the 
report. 

6. Щракнете бутона OK. Изходният прозорец на репорта се показва. Заглавието му се базира на 
типа репорт и името на документа, което сте избрали.  

7. На изходния прозорец на репорта изберете желаната опция за изходните данни. Например, 
можете да отпечатате репорта, да го запаметите като документ, да го копирате или да 
създадете нов репорт. 

Създаване на разгъната спецификация  

Разгънатата спецификация показва всички детайли, подсборки и детайли, които са с отстъп в 
структурата на модела в Assembly PathFinder. Можете да изберете номерация, базирана на ниво или 
поредни номера. 

1. Изберете Home tab→група Tables group→команда Parts List .  
2. На чертожния лист изберете чертожен изглед на сборката. 
3. На командната лента Parts List щракнете бутона Properties.  
4. В диалоговия прозорец Parts List Properties направете следното:  

a. На страницата List Control щракнете следните опции:  
 Show top assembly in list 
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 Exploded list (all parts and subassemblies) 
 Use level based item numbers 

Съвет: Номерата, базирани на ниво, имат формат 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3. За да 
използвате списък с поредни номера, оставете това поле без отметка. 

b. На страницата Columns направете следното:  

А. От списъка Columns изберете Item Number. 

В. От списъка Data alignmen изберете Indent. 

 На командната лента Parts List  се уверете, че са избрани следните опции:  

o Auto-Balloon  

o Place List  
 Преместете курсора върху листа и там, където искате да разположите спецификацията, 
щракнете. 

 
 


