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Потребителски интерфейс 

Учебни материали 

Solid Edge Help 

Solid Edge Help съдържа хиляди раздели, покриващи теория, команди и контроли на диалогови кутии. 

Упражнения 

Разпределени по определени  задачи упражнения обхващат работата във всички среди, помагайки да  
получите най-добрите познания. За да изучите упражненията в Solid Edge, изберете Tutorials в 
прозореца Help. 

Настройка на Solid Edge 

Използвайки средства за разработка, като Microsoft Visual Basic, можете да разширите 
функционалността на Solid Edge с помощта на Solid Edge Software Development Kit (SDK). Изберете 
Programming with Solid Edge в прозореца Help. 

Solid Edge web site 

На Solid Edge страницата вие можете да научите повече за продуктовата линия на Solid Edge. Вие 
можете също да получите информация за обучение, да узнаете за успеха на други потребители и 
други материали.  

Изпратете ни ваши коментари 

Ние се интересуваме от вашето мнение за средствата за обучение със Solid Edge. Ако имате 
предложения,  забележки или други коментари, молим да ни ги изпратите. 

Ако желаете да популните форма за описание на грешки (Incident Report) за Solid Edge, посетете 
сървъра LogIR на адрес http://qtac.ugs.com/logir. 
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Въведение в Solid Edge 
 

Solid Edge е система за автоматизирано проектиране ( CAD) за моделиране на машиностроителни 
детайли, сборки и изготвяне на чертежи. Solid Edge използва модерна STREAM технология за 
пространствено твърдотелно моделиране и позволява съществено да се увеличи ефективността на 
конструкторската  работа. 
 
Solid Edge е построен на  технологията STREAM, повишаваща  производителността на работата като 
улавя  творческия замисъл на конструктора от изпълнението на рутинни операции. Технологията 
STREAM прави Solid Edge лесен за обучение и използване и по-производителен в сравнение с 
конкурентите. 
 
Работни среди в Solid Edge 

За да обезпечи по-удобно използване на командите, Solid Edge има няколко работни среди за 
създаване на детайли, сборки и изготвяне на чертежи. Всяка работна среда е самостоятелна. 
Например, всички команди, нужни за оформяне на чертеж са в среда Draft. Работните среди са тясно 
свързани една с друга за да се улесни преминавате между тях при необходимост. 
 
Insight Connect 

Insight Connect обединява Revision Manager, Solid Edge, View and Markup Solid Edge View and Markup, 
и вградената функционалност на управление на документи, които ви позволяват лесно да се управлят 
вашите документи.  Insight Connect работи във взаимодействие  с Microsoft SharePoint Server, но 
добавя възможността за  управление на връзките между документите в Solid Edge. 
 
 

  Среда Part 
 

Модулът за детайли на Solid Edge ви позволява да създадете тримерен модел на детайл, 
използвайки операции, максимално близки до реалното производство. 

 
Solid Edge средата за моделиране позволява да се конструира тримерен твърдотелен  модел. 

 
Моделирането започва със създаване на базова геометрия, като блокче или цилиндър, към който 
добавяте операции, докато се получи пълният модел. Операциите включват изтегляне, срязване, 
отвори, ребра, закръгления, фаски, леярски наклони и други 

 
Когато моделирате детайл в Solid Edge, цялата геометрия, която създавате е ориентирана към 
работата с операции. Програмата отчита елементите, които създавате, показва ги, когато е 
необходимо или скрива, ако не са необходими в момента. 

 
Вие можете да използвате и допълнителни помощни елементи като криви и повърхнини, които да 
ви помогнат при създаване на геометрията. 

 
PathFinder And Feature Playback 

PathFinder показва историята на създаване на модела стъпка по стъпка. Вие можете да използвате  
PathFinder за да изберете конструктивни елементи на детайл за редактиране  и изменение на реда 
на построяване на конструктивните елементи. Feature Playback позволява да се покаже 
последователността на съдаване на модела в режим анимация. PathFinder и Feature Playback са 
особено полезни когато работите с детайли, които са били създадени от други потребители. 

 
PathFinder 

Вие можете да използате PathFinder за да изберете геометрията на детайла за редактиране,  да 
покажете или скриете геометрия и т.н. В синхронна среда, PathFinder етикета показва 
създаването на твърдотелен детайл в контурен формат. 

 
Command bar 

Последователността на работа за всяка операция се контролира от лента с команди –интефейсен 
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елемент, който ви води автоматично през целия процес на създаването на операция.  Command bar 
ви позволява да се върнете по всяко време на стъпки, които са вече завършени. Например, след 
създаване на ребро, вие може бързо да промените профила му или дебелината му. 

 
Intelligent Sketching 

IntelliSketch ви помага точно да построите 2D скици на конструктивни  елементи. В процеса на 
построение IntelliSketch обезпечава  обратна връзка като ви, информира за връзката между 
създаваните елементи и други елементи на скица или ръбове на детайл. Вие можете да 
използвате  IntelliSketch, за да направите елементи хоризонтални  или вертикални,  елемент да 
бъде паралелен  или перпендикулярен на друг елемент, да съедините един елемент с друг в 
характерна точка. 
 
QuickPick 

Ако сте работили с CAD системи, вероятно ви е познат сложния процес на избор на нужния 
елемент, скрит от десетки други елементи—вие сте длъжни много пъти да отказвате ненужни 
алтернативи, предложени от системата, докато не бъде избран желания елемент. QuickPick ви 
избавя от тази процедура и позволява действително  бързо да се избере нужния елемент. 
 

  Среда Sheet Metal 
 

Solid Edge предлага отделна специална среда за моделиране на детайли от листов материал, 
ориентирана към специфичните особенности на такива детайли. 

Както в среда Part, работния процес започва със създаване на базово тяло, към което вие 
последователно добавяте конструктивни  елементи. Базовото тяло може да бъде пластина или да 
има нясколко огъвания. Вие можете да добавяте към базовото тяло плоски елементи, прости или 
сложни фланци, и да направите фаски или закръгления. Освен това, вие можете да използвате  
команди от  среда Part за да създадете отвори, изрязвания, масиви и команди за огледалност. 

Когато построите модела, вие можете бързо да разгънете листовия детайл, използвайки 
стандартни или потребителски програми. 

 
Consistent User Interface 

Ако вече имате опит с работата в Part модула, ще видите, че те работят по един и същ начин, 
предоставяйки еднакви средства като PathFinder, SmartStep, IntelliSketch и QuickPick. Специални 
команди задават операции и специфични параметри за листовия материал като дебелина на 
материала, радиус на огъване и други. 

 

  Среда Assembly 
 
 

Solid Edge може да работи със сложни сборки, които се състоят от голямо количество от детайли и 
подсборки. Среда Assembly съдържа команди за определяне на взаимното разположение на  
детайли, използващи техники за монтаж като mate и align. Solid Edge отчита факта, че 
болшинството детайли се  създават в контекста на сборката. За да се поддържа този работен 
процес Solid Edge  осигурява тясна интеграция със средата на моделиране на детайли, средства за 
визуализация, управление на проекти и мощен механизъм за управление на връзките между 
детайли. Solid Edge прави лесно управлението на монтажните данни, започвайки от най-ранните 
стадии на планиране на проекта и завършвайки с цикъла на утвърждаване, производство, 
поддръжка на проекта и архивиране. 

Компановка на сборки 

Възможността за 2D монтажно скициране в Solid Edge среда на сборки позволява да се поддържа 
монтажно фокусирано конструиране. Вие можете да скицирате 2D елементи в монтажния документ. 
Вие можете да използвате геометрията на монтажната скица за да конструирате или редактирате 
3D детайл. 
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Отношения в сборка 

Модулът Assembly ви позволява да създавате съотношения между детайлите. Тези съотношения 
се актуализират автоматично при промяна на модела. Например, ако подравните две повърхнини, 
те ще остават винаги подравнени, независимо от промените в детайлите. 

 

PathFinder 

Pathfinder прави изключително лесна работата с големи сборки. PathFinder е инструмент за търсене 
и управление на детайлите в сборката. Той съдържа текстови и графични символи, представящи 
компонентите на сборката и техните съотношения. Вие може да използвате PathFinder за търсене и 
активиране на компоненти, когато обработвате сборката, да контролирате тяхното показване на 
екрана. PathFinder дава на дизайнерите и конструкторите добра представа за сборката, предоставя 
инструменти за по-ефективна работа с големи сборки. 

 
QuickPick 

 
QuickPick е уникален инструмент за селектиране, който улеснява намирането на детайли и 
подсборки в сложни монтажи. Когато движите курсора над площ с много детайли, курсорът показва 
напомняне (A), че QuickPick е достъпен. 

 
С бутон върху мишката върху QuickPick напомнянето, може да покажете динамичен списък със 
записи за всеки детайл в обхвата на курсора. Преминавайли с курсора над записите, подсветва 
детайл, за който се отнася записа—дори и за тези, които не са видими в изгледа. Потвърждаване с 
бутона избира подсветнатия детайл. 

 

Анализ на застъпване на детайлите  

Solid Edge осигурява средства за проверка за засичане на повече от два детайла. Вие имате на 
разположение няколко метода за анализ и преглед на резултата, като може да създадете ASCII 
текстов отчет или да запишете засичането като отделен детайл за по-добро разглеждане. 
 
Управление на документи 

Solid Edge предлага средства за управление на документите, необходими за целия цикъл на 
конструирането. Вие може да записвате документите в друг формат, да вмъквате и експортирате 
документи към и от други системи, лесно да създавате спецификации и други типове отчети, да ги 
експортирате към външни системи. 
 
Разгънати изгледи 

Solid Edge позволява да се създаде разгърнат изглед на вашата сборка, за да може по-лесно да 
представите връзките между детайлите и схемата на системата да се разглоби автоматично в 
определено направление и след това ръчно да преместите елементите за по-добър изглед. 
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  Среда Draft 
 
 
Solid Edge предлага отделен модул за създаване на чертежи директно от тримерните модели на 
сборки или детайли. Чертежите в Solid Edge са асоциативни с чертежите в 3D модела, като те 
отразяват промените, извършени в модела по време на конструирането. 

Връзката модел-чертеж минимизира времето и средствата за коригиране на модела. Това осигурява 
постоянно съответствие между модела и чертежа. Премахването на невидимите линии е 
автоматично, като не е необходимо да мислите коя линия се вижда и коя не. 
 
Вие може бързо да създадете чертеж с различни изгледи, включително и изометрични, разрези, 
увеличени участъци с различни допълнителни означения към тях. 
 
Можете да осигурите пълно съответствие на стандарта, възприет във вашата фирма, като е 
заложена поддръжка на международните стандарти и да прехвърляте данни от и към други 
приложения като  Microsoft Office. 
 

Основи на потребителския интерфейс 
 
Solid Edge програмна икона 

За да стартирате Solid Edge, потърсете иконата на програмата на вашия десктоп и два пъти щракнете 
върху нея. Номерът на версията се променя с всяка реализация. 

 
 
Стартов екран 
 
Стартовият екран на Solid Edge подпомага потребител като осигурява достъп до базовите операции, 
като създаване и отваряне на файлове. Той осигурява също достъп до упражненията. 
 

 
Стартовият екран на Solid Edge включва връзка към Solid Edge поддръжка и може да изберете да 
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премахнете или добавите връзки Add or Remove Links, за да редактирате списъка на връзките Links. 
 

 
Solid Edge приложен прозорец 

Много елементи на Solid Edge потребителския интерфейс работят подобно на тези в Microsoft Office 
2007. 
 
За да научите повече, къде се намират потребителските елементи и за какво се използват, вижте 
Tour the Solid Edge user interface. 
 

Solid Edge теми 

Solid Edge доставя набор от потребителски интерфейс теми, които предлагат предварително 
аргументирани графични инструменти, инструменти за помощ, команди и докинг прозорци, базирани 
на ваши познания по Solid Edge или други CAD продукти. 

Solid Edge темите предлагат вариянти между размера на работното място, което е достъпно за 
показване на модел или чертеж, и как командни ленти и докинг прозорци, като PathFinder са 
разположени вътре в прозореца на приложението. Инструменти за помощ, като PromptBar и Command 
Assistant  се включват или изключват, взависимост от темата, която сте избрали.  

Всяко име на Solid Edge тема подравнява план на потребителски интефейс (a user interface theme) с 
асоциирано ниво на опит с различен тип потребител (a persona theme).  

Избор на тема 

Има два начина, за да изберете тема. 

1. Можете да изберете user interface theme в началото на вашата сесия, когато инсталирате нова 
версия на Solid Edge.  

2. Ако установите, че избраната от вас тема не е подходяща за вашата работа, можете да 
изберете друга, използвайки диалоговата кутия Customize в Solid Edge. Темите са изброени в 
диалоговата кутия Customize чрез техните персонални имена (persona theme name).  

Също можете да създадете ваши собствени теми в диалоговата кутия Customize. 

Избор на тема при стартиране на продукта 

Темите с имената на потребителските интерфейси, които виждате при инсталиране на Solid 
Edge са определени в първата колона на таблица по-долу.  

Теми на 
потребителски 
интерфейс 

Препоръчва се за: Акценти на темата 

Maximum Assistance Потребители, които са нови за 
компютърното проектиране
(CAD). 

В допълнение е включен Command 
Assistant, по лесно да се виждат 
подсказките и поясненията. 

Some Assistance Потребители, които правят 
миграция от друг CAD 
продукт, специално
SolidWorks. 

Осигурява потребителска помощ, като:  

 Пояснения. 
 Командни подсказки и командни 

опции. 
 Описателен текст, заедно с 

графики на бутоните. 

Maximum Workspace Потребители, които използват 
Solid Edge и се че чувстват 
удобно при работа и имат 

Свити набори от инструменти, като се 
използва графични бутони и 
хоризонтални ленти, за да се увеличи 
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Теми на 
потребителски 
интерфейс 

Препоръчва се за: Акценти на темата 

контрол на  потребителския 
интерфейс. 

максимално работното пространство за 
дизайн.  

Balanced Потребители, които използват 
външен потребителски 
интерфейс, доставен със Solid 
Edge. 

Осигурява баланс между увеличеното 
работно пространство и напълно видими 
потребителски инструменти.  

Това е Solid Edge темата по 
подразбиране. 

Use my custom 
theme from the 
previous release of 
Solid Edge 

Потребители, които имат 
фирмени теми.  

Администратор може да направи 
фирмена тема налична към потребители 
на Solid Edge. 

Избор на тема в диалоговата кутия Customize  

Можете да промените една тема към друга, използвайки менюто Themes, което е налично, 
когато изберете Customize стрелката от Quick Access Toolbar, както е показано отдолу: 

 

В диалоговата кутия Customize, теми са изброени чрез персоналните си имена, към които са 
присвоени. В следващата таблица е кръстосана препратка между персонално име на тема и 
име на потребителска тема.  

This user persona theme name Maps to this user interface theme

New to CAD Maximum Assistance 

SolidWorks Experience  Some Assistance 

Solid Edge Expert  Maximum Workspace 

Solid Edge Default Balanced 

За повече информация относно различните теми, можете да видите видеото ,  Choosing a 
predefined user interface theme. 

Забележка: Ако използвате локална помощ, можете да стартирате видеото, като щракнете 
два пъти на файла, themes_intro.htm, който се намира в подпапката на Solid Edge, 
..\Program\ResDLLs\0009\PersonaThemes.  

Персонализиране на Solid Edge теми 

Можете да настройвате доставените от Solid Edge теми, използвайки командата Customize  от 
Quick Access toolbar. Когато диалоговата кутия Customize се покаже, може да направите промени в 
темата, като промените опциите на етикета Layout.  

Направените промени могат да бъдат записани като външна тема, използвайки бутона Save, но 
промени в настройките на командната лента, в инструментариума Quick Access, в радиалното меню и 
клавиатурата не могат да се запазват. Ако искате да персонализирате тези функции на 
потребителския интерфейс, най-отгоре на Solid Edge темите, трябва да използвате бутона Save As. 

Също можете да създадете потребителски дефинирана тема и да поставите опции към нея, като 
използвате всички етикети в диалоговата кутия Customize. 
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За повече информация, вижте Customize the layout of the user interface.  

Контрол на теми през SEAdmin 

Има две опции в Solid Edge Administrator, SEAdmin.exe, които контролират показването на Solid Edge 
темите.  

 Можете да предотвратите показването на темите в началото, при стартиране на нова версия 
на Solid Edge, използвайки опцията, Disable display of the user interface theme selection dialog 
box.  

 Можете да попречите на предварително определени папки и файлове от теми да бъдат 
задавани, като използвате опцията, Do not create user interface theme folders and files. 
Изключение е папката по подразбиране за тема и файлове, Balanced - Solid Edge Default, 
който винаги са създадени.  

За повече информация относно SEAdmin.exe, вижте Managing user privileges and document locations. 

Базови Window Операции 

Solid Edge прозорците са два основни види: прозорци, които съдържат Solid Edge part, assembly, sheet 
metal и draft документи, и докинг прозорци, които съдържат функции и инструменти, с които 
редактирате моделни и чертежни документи.  
 
Прозорци на документ 

Команди от View →Window групата създават и подреждат нови прозорци на документи, позволява да 
виждате повече от един раздел на документ или повече от един документ. Можете да минимизирате 
отворени прозорци и да ги показвате като икони в работното приложение.  

Докинг прозорци 

Докинг прозорци могат да бъдат добавяни или групирани с други прозорци, или могат да бъдат 
премествани, плаващи. Когато докинг прозорец е пуснат в подходящ прозорец, инструментите на 
пуснатия прозорец се добавят към съхраняващия прозорец и иконата, която се показва представя 
новия прозорец в набора от етикети.  

Примери за докинг прозорци включват PromptBar, командна лента, както и всяка страница вътре в 
PathFinder прозореца. 

Всеки докинг прозорец има собствен набор от включени заявки за контрол, които можете да 
използвате за автоматично – скриване, преоразмеряване, колапс вертикално или хоризонтално, и 
затваряне на прозореца. Има също набор от налични, глобални докер стикери, които можете да 
използвате за прецизно препозициониране на докинг прозорци. Те се появяват само, когато местите 
докинг прозорец.  

Команда New Window 

Отваря нов прозорец, който показва същия документ като активния прозорец. Новият прозорец се 
появява отгоре върху всички други прозорци и става активния. Ако промените съдържанието на 
отворения прозорец в един прозорец, другите прозорци, съдържащи същия документ отразяват 
промените. 
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Подреждане на отворени документи 

1. Изберете View tab→Window group. 

2. Щракнете бутона Arrange и след това от менюто, изберете Arrange. 

3. В диалоговата кутия Arrange Windows dialog box, изберете опцията, която искате да 
използвате  

 

Превключване към друг отворен документ 

Направете едно от следните неща: 

 Ако виждате част от документа, към който искате да преминете, щракнете неговия прозорец.  

 Изберете Home tab→Window group→Switch Windows, и от галерията изберете панела за 
преглед на Solid Edge документа, в който искате да работите. Също можете да натиснете Tab 
или Shift+Tab, за да преминете от един панел за преглед към следващият. 

Избраният документ се показва най-отгоре над другите отоврени документи.  

Навигация в потребителския интерфейс в Solid Edge 
 
Solid Edge екрана се състои от следните площи. 
 

 
 

(А) Application button 
 

Показва меню Application, което дава достъп до всички функционални нива на документа като 
създаване, отваряне, запазване и управление. 

 
Вие можете да използвате бутона Solid Edge Options, намиращ се долу вдясно на менюто 



Потребителски интерфейс 

10 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Application, за да отворите Solid Edge Options. Solid Edge Options съдрржа всички 
потребителски настройки за всички аспекти на сесията ви, включително потребителски 
профил,  изгледи, разположение на  файлове, цветове и стилове на размери. 

 

 
 

(В) Панел  Quick Access 
Показва често използвани  команди. Използвайте стрелката Customize Quick Access Toolbar отдясно 
за да покажете допълнителни ресурси: 

 
 

 Добавяне или премахване на стандартни команди за работа с документи. 

 За  настройка на Quick Access toolbar, използвайте диалоговия прозорец Customize. 
 

 Контрол на преместването на лентата с команди. Например, вие можете да използвате  
командата Customize Quick Access Toolbar→Minimize The Ribbon за да освободите място, 
заето от командната лента. 

(C), (D) лента с команди, групирани на етикети 

Лентата е плщта, която съдържа всички приложни команди. Командите са организирани във 
функционални групи като етикети, като някои етикети са налични само в текущия контекст. 
 
Някои командни бутони се състоят от  разделени бутони, ъглови бутони, отметки и други контроли, 
които показват подменюта и палети. 
 
(E) командна лента 
Плаваща лента, която показва параметри и полета за запис на данни за инструмента Select Tool или 
коя да е изпълнима команда. 

Командната лента съдържа бутон Accept (checkmark) който потвърждава избора и бутон Deselects (X), 
който отменя избора. 

Панели  (docking window) 
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Този прозорец съдържа групи от етикети, групирани по функционалност съобразно типа на документа, 
с който работите. В него се изброява съдържанието на активните документи, сортира ги по име и тип 
и контролира тяхната видимост. 
 

Пример: 
 В part документа, екрана по подразбиране тук е PathFinder, и групите етикети включват 

Feature Library, Layers и Sensors. Съдържанието на part документа може да включва скици, 
справочни равнини, PMI, синхронни и поръчани конструктивни елементи и дефинирани от 
потребителя групи 

 
 

 В draft документ, екрана по подразбиране тук е Library, и групите етикети включват Layers, 
Groups, Queries, и Library. Съдържанието на draft документа може да включва блокове, 
имена на слоев и чертожни изгледи. 

 
 

(F) PathFinder 

PathFinder може да бъде неподвижен или плаващ. На изображението горе е показан 
плаващия режим. PathFinder съдържа всички елементи в текущия документ. Вие можете да 
изберете елементи в PathFinder и да контролира показването. 

 

 (G) Графичен прозорец 

Показва графични  елементи с тримерен модел или 2D чертеж. 
 
Command Bar 

 
 

Когато работите в синхронна среда, в графичния прозорец близо до курсора е показан  
контекстен инструмент, наречен QuickBar. QuickBar осигурява директен достъп към често 
използвани операции взависимост от текущия избор. 
 

(H) PromptBar 
Подвижен екран чрез скрулиране, показващ напомняния и съобщения, отнасящи се до 
избрана команда. Вие можете да контролирате размера на шрифта на съобщението, да 
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сгънете площта на показване на съобщението, да промените  размера и положението на 
PromptBar. 

 
(I) Лента на състоянието 

Показва съобщения, отнасящи се към приложението. 
Осигурява  бърз достъп до команди за управление на изгледа — zoom, fit, pan, rotate, стилове 
на изгледи, и запазени изгледи. 
Включва Command Finder, инструмент, който позволява да се намери команда в 
потребителския интерфейс. 

 

Подреждане на работното пространство 
 
Вие може да аранжирате работното си пространство по няколко начина: 
 

 Препозиционира прозорец с използване на докови стикери. Прозорците, допускащи 
фиксиране включват командна лента, PathFinder и PromptBar. 

 Регулиране на текста и площта на показване на текста за напомняния, показани в PromptBar. 
 Команди за показване, скриване или настройка и кратки клавиши с използване на Customize 

Quick Access Toolbar меню. Вие можете също да намалите размера на лентата на 
командите. 

 Quick Access инструментална лента се намира в горния ляв ъгъл на приложния екран.  
 Задаване на опции за преглед за активния прозорец с използване на диалоговия прозорец 

Options. 

 

Управление  на докови прозорци 
 
Какво  е докови прозорци? 
 
Докови, (фиксирани) прозорци са такива, които могат да бъдат добавени или групирани  с други 
прозорци, или те могат да бъдат плаващи и да се преместват  произволно. Когато доков прозорец 
се пусне в подходящ прозорец-контейнер, в прозореца-контейнер се появява специален 
инструменти и се появява икона в набора етикети, представящи  новоспуснатия  прозорец. 

Примери за доков прозорец 

 В 3D работна среда, PathFinder се намира в етикетиран доков прозорец, който включва 
например Feature Library, Family of Parts, Layers, и Sensors. Всеки етикетиран прозорец се 
явява отделен прозорец, който може да бъде местен към ново място. 

 
 В 2D работна среда, прозорец Library се намира в докое прозорец, който включва също 

следните етикети: Groups, Layers и Queries. 
 

 Други докови прозорци включват PromptBar, командно меню и Help прозорец. Те не съдържат 
собствени етикети, но те могат да се добавят към набор етикети в други докови прозорци. 

 
Управление на докови прозорци 

 
Всеки доков прозорец има собствен набор инструменти за преместване, изменение на размери и 
скриването им. Това опростява контрола на пространството в графичния прозорец. 

Ето някои начини за управление на докови прозорци: 
 

 Разгънете го автоматично в компактно състояние и го покажете отново,  когато е необходимо. 
 

 Влачете един доков прозорец в друг за да ги обедините в один. 

 Променете размера на всеки доков прозорец индивидуално. 
 

 В етикетиран доков прозорец изменете реда, в който са показани етикетирани страници. 

 Включете го и го изключете. 



Потребителски интерфейс 

13 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 
 Преместете го напълно в границите на графичния прозорец. 

 
Използване на доково стикери за точно преместване 

 
Вие можете да използвате докови стикери за точно преместване на докови прозорци, когато ги 
премествате, за да ги обедините с други докови прозорци. Доковите стикери са показани само,  
когато вие премествате доков прозорец. 

 

Възможни типове докови стикери са описани в раздела Using docking stickers. 
 
Преподреждане на  набори етикети 
 
Набор етикет е доков прозорец, който съдържа други прозорци. Пример на набор етикети е PathFinder 
(в 3D работна среда) и Library (в Draft). 

Етикети в прозорец-контейнер позволяват превключване между прозорци в набора. Вие можете да 
преподредите набора етикети, а можете да добавите в друг доков прозорец към набора. 
 
Вие можете също да отделите индивидуални етикети и да ги разположите в отделни прозорци 
 

 
Използване на докови стикери 

Докинг стикери се появяват в отговор на местоположението на вашия курсор, като влачите един 
докинг прозорец в друг или в графичния прозорец. 

 Докинг стикери намиращи се в периметъра на целия прозорец, предоставят прецизен докинг 
по горната, долната, лявата и дясната страна на прозореца на приложението. Сенчестия 
правоъгълник показва динамичен изглед на прозореца, разширение и местоположение, 
влачейки прозореца над докинг стикера.  

Пример: 
Когато използвате докинг стикер в периметър, прозореца, който ще местите изпълва цялата 
височина (или ширина) на прозореца на приложението.  
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 Докинг стикери, които се появяват в група в ценъра на графиния прозорец или в позволеното 
пространство на прозореца, позволяват прецизно докинг вътре в контекста.  

Пример: Сравняване на този пример с предишния. Чрез използване на групата от докинг 
стрелки в графичния прозорец, резултатния докинг прозорец е напълно съдържащ се от 
графичния прозорец.  

 

Пример: Този резултат се постига, използвайки групата от докинг стикери в докинг прозореца, 
който се съдържа в командната лента. 

  

 За да изключите докинг стикерите, натиснете Ctrl като влачите прозореца.  
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Работа с докови прозорци 

Можете да работите с докинг прозорци, използвайки следните контроли:  

 

Да Използвайте това Направете това 

Преместване на 
докинг прозорец. 

(A) заглавна лента, grabber лента 1. Позиционирайте курсора над 
заглавната лента (A) намираща се в 
горния ляв ъгъл на прозореца. 

2. Задръжте с ляв бутон на мишката като 
влачите прозореца към ново място.  

Можете да вкарате прозорец в или извън 
прозореца на приложението.  

Повторно 
отваряне на 
докинг прозорец. 

(B) Бутон Docking Window Display 
Menu  

Изброява всички налични докинг 
прозорци.  

1. В някой отворен докинг прозорец, 
щракнете бутона Docking Window 
Display Menu (B). 

2. От менюто, изберете отметката или 
иконата отпред пред името на 
затворен докинг прозорец, който 
искате да отворите.  

Съвет: 

Също можете да отворите докинг 
прозорец, използвайки View tab→Show 
group→Panes command. 

Автоматично 
скриване на 
докинг прозорец. 

(C) Auto-Hide бутон  (Старт Auto-Hide) Щракнете бутона 

Auto Hide (C)  . 

В това положение, можете все още да 
виждате и да използвате функциите в 
прозореца, като поставите курсора над 
етикета.  

Пример: 

 

 (Стоп Auto-Hide) Когато етикета е 
напълно видим, щракнете бутона Un-

Hide  , за да възтановите прозореца 
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и да го поставите на място.  

Плаващ докинг 
прозорец.  

 Направете едно от следните: 

 Щракнете два пъти на заглавната 
лента на докинг прозорец.  

 Натиснете Ctrl, докато влачите 
прозореца. 
Изключете доковите стикери така че 
прозореца да се мести близо до 
граница, в позиция, която ще е с 
различен резултат в панела, който е 
настанен.  

Връщане на 
докинг прозорец 
към неговия 
предишен размер 
и място.  

 Щракнете два пъти на заглавната лента на 
плаващия прозорец или на закачения 
прозорец на ново място.  

Съвет: 

Тази техника не възстановява докинг 
прозореца към фабричните си размери и 
разположение, ако сте го добавили към 
набора от етикети в друг прозорец. За да 
промените позицията на тези прозорци, 
използвайте прецизни инструменти наречени 
докер стикери. 

Вижте Help темата, Reposition a window using 
docking stickers.  

Преоразмеряване 
на докинг 
прозорец. 

сплитер 

Пример: 

1. Поставете курсора над един от сивите 
разделители межди докинг 
прозорците.  

2. Когато се покаже контролера за 
сплитване, както е показано в 
илюстрацията, задръжте с левия бутон 
на мишката, като влачите ръба на 
прозореца към размера, който искате. 

Отделяне на 
етикет от докинг 
прозорец. 

 1. Позиционирайте курсора над етикета, 
който искате да отделите.  

2. Задръжте с левия бутон на мишката, 
като влачите етикета извън докинг 
прозореца.  

Добавяне на 
докинг прозорец 
към набора от 
етикети в друг 
докинг прозорец.  

Пример: 

 

Забележка: 

Заобикалящият стикер представя 
набор от етикети. 

1. Изключете Auto-Hide в 
местоположението на прозореца.  

2. Валчете етикета или друг докинг 
прозорец в местоположението на 
прозореца.  

3. Когато групата от докинг стикери се 
покаже, както е показано в съседния 
пример, преместете курсора върху 
стикера в средата на групата..  

4. Пуснете бутона на мишката.  

Пренареждане на 
етикети в докинг 

 1. Позиционирайте курсора над етикета, 
който искате да местите и след това 
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прозорец. натиснете с левия бутон на мишката. 
2. Влачете етикета пред или след 

другите етикети в докинг прозореца.  
3. Освободете бутона на мишката.  

Затваряне на 
докинг прозорец. 

(B) Docking Window Display Menu 
бутон  

(E) Close бутон 

1. Щракнете бутона Docking Window 
Display Menu (B). 

2. От менюто, изчистете отметката или 
или иконата пред името на докинг 
прозореца.  

3. Щракнете бутона Close (E).  

Максимализиране 
на вертикален 
докинг прозорец. 

(D) Maximize бутон 

Пример: 

 

 

Максимализиране на вертикален, докинг 
прозорец е най-бързия начин да прегледате 
дългия списък от items—като геометрия на 
модел в PathFinder панела или отношения в 
модела от командната лента.  

 Във вертикалния докинг прозорец, 
който искате да максимализирате, 
щракнете бутона Maximize (D). 

Това разгръща прозореца. 

Съвет: 

Тази опция е налична само когато 
прозореца е вертикален докинг с друг 
прозорец над или под него. 

Възстановяване 
на докинг 
прозорец. 

(D) Restore бутон 

Пример: 

 

Използвайте опцията Restore, когато работите 
в разпънат докинг прозорец и искате да 
върнете вертикален, докинг прозорец към към 
неговия предишен размер. 

 Във вертикален, докинг прозорец, 
който преди това сте разгърнали, 
щракнете бутона  Restore (D). 

Съвет: 

Тази опция е налична само ако имате 
максимализиран, вертикален, докинг 
прозорец.  

За да научите повече относно допълнителни техники за управление на специфични докинг прозорци 
и как да използвате докинг стикери, изберете от списъка с теми в Help. 
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Препозициониране на прозорец, използвайки докови стикери 
  
Докинг стикери се появяват взависимост от местоположението на вашия курсор, като влачите един 
докинг прозорец в друг прозорец или в графичен прозорец.  

Опитайте самостоятелно действието, Using docking windows.  

Фиксирайте прозорец по периметъра на прозореца на приложението  

1. Позиционирайте курсора над grabber лентата или над заглавната лемта на прозореца, който 
искате да преместите. 

2. Задръжте левият бутон на мишката, като влачите докинг прозореца към ръба на Solid Edge 
прозореца, където искате да го поставите.  

3. С курсора позициониран над докинг стикера по този ръб, освободете бутона на мишката.  

Съвет: Ако резултата не ви удовлетворява, влачете прозореца назад към неговото предишно 
положение и използвайте най-близкия докинг стикер, за да възстановите прозореца към 
неговото първоначално положение.  

Позициониране на прозорец в друг прозорец 

1. Позиционирайте курсора над grabber лентата или върхуу заглавната лента на прозореца, 
който искате да местите.  

2. Задръжте с левия бутон на мишката, като влачите прозореца в друг прозорец, където искате 
да бъде докинг прозорец.  

Група от докинг стикери се показват в средата на предназначения прозорец.  

3. Позиционирайте курсора над един от четирите посочени стикери в групата от докинг стикери.  

Пример: Сенчестата площ показва как прозореца ще бъде позициониран, когато насочващата 
стрелка която сочи към дясната страна.  

Сенчестата площ също показва, че прозореца ще се изпълни в границите на посочения 
прозорец.  

 

4. Когато се покаже преглед на прозореца, освободете мишката.  

Съвет: За да докирате прозорец, така че да покаже цялата си дължина –Позиционирайте 
курсора над насочващата стрелка по периметър на приложението. 
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Добавяне на докинг прозорец като етикет 

1. Щракнете бутона  в предназначения прозорец, за да отбележите прозореца на 
определеното място и изключете Auto-Hide.  

2. Влачете докинг прозореца в предназначеното място, където искате да го добавите в 
съществуващия набор от етикети или като нов етикет.  

3. Когато групата от докинг стикери се покаже, движете курсора към заобикалящия стикер в 
средата на групата.  

Заобикалящият стикер представя набора от етикети. 

 

Сенчестият изглед на етикета се показва в предназения прозорец.  

4. Освободете бутона на мишката.  

Етикета се появява като друг етикет в набора от етикети. 

Изключване на докинг стикери 

 За да изключите докинг стикери, натиснете Ctrl като влачите прозореца.  

Плаващ прозорец 

 Направете едно от нещата: 
o Щракнете два пъти на заглавната лента на докинг прозореца. 

o Натиснете Ctrl, докато влачите прозореца. 

Връщане на плаващ прозорец към предишното му местоположение 

 Щракнете два пъти на заглавния етикет на плаващия прозорец 

Повторно отваряне на затворен доков прозорец 

 Направете едно от следните: 
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o Изберете View tab→Show group→Panes   от менюто, щракнете името на докинг 
прозореца, който иската да отворите.  

o В някои от другите отворени докинг прозорци, щракнете бутона Display Docking 

Window Menu   и след това щракнете името на докинг прозореца, който искате да 
отворите.  

Избрания докинг прозорец се показва. 

 

Панел за бърз достъп Quick Access 
 
Панелът Quick Access се намира в горе вляво на приложния прозорец и позволява да се  избират 
команди, които да направите достъпни в един клик на мишката. Ваши настройки на Quick Access се 
запазват във файл, наречен ThemeNameQATCustom.xml, затова те остават до прехода към друга 
версия. Това се извършва автоматично,  когато вие инсталирате  нова версия на Solid Edge или 
пачове. 

Има няколко начина да добавите команди към Quick Access: 
 

 Десен бутон върху командата от лентата. Използвайте метода когато искате да добавите 
единична команда към Quick Access. 

 Десен бутон върху група команди от лентата. Използвайте метода когато искате да добавите 
всички команди в групата към Quick Access. 

 
 Използвайте диалога Customize когато искате да добавите множество команди, да 

пренаредите команда или да промените клавиша за командата. 
 

Използвайте  стрелката в панела Customize Quick Access за да покажете допълнителни  ресурси за 
настройката на потребителския интерфейс. 
 

 
 

 Да добавяте или да премахнете стандартни команди за работа с документи. 
 Да местите панела Quick Access над или под лентата. 
 Настройка на Quick Access лентата. 
 Настройка на клавиатурата. 
 Настройка на командната лента. 
 Минимизиране на командната лента. 
 Настройка на радиалното меню. 

 
Забележка: Измененията, които правите, се запазват в работната среда, затова вие можете да 
използвате различни настройки в различните среди. Това означава също, че когато променяте 
документи между чертеж към детайл и обратно, ви е необходимо да зададате настройки в двете 
среди, за да направите достъпни същите тези команди. 

 

 
Преглед на командната лента 
 
Контекстен инструмент за редактиране на модели, QuickBar, повишава производителността на 
работата, като обезпечава достъп до параметри, които имат смисъл в конкретния момент. QuickBar 
винаги показва стандартната команда, но осигурява достъп до други операции, които може да искате 
да изпълните за избрана геометрия. 
 
Например, ако сте избрали правоъгълна област, ограничена от линии в документ на детайл, то 
QuickBar прави командата Extrude стандартна команда и показва  опциите  за създаване на 
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изтегляне или изрязване. Той предлага също  падащо меню за алтернативни  действия, например, за 
създаване на ротационна издаденост. 
 
Ако изберете допълнителна геометрия или премахнете геометрия от избрания набор, QuickBar 
предлага нов или обновен списък с опции. 
 
QuickBar е опоказан също  при избор на командите Hole, Round, или Thin Wall. Наборът от параметри 
зависи от командата. 

Следващият пример илюстрира  пълния набор опции за екструдиране  в QuickBar, когато сте избрали 
sketch region. 

 

Extrude Command bar 

(A) Action menu 

(B) Extent type 

(C) Add/Cut mode 

(D) Keypoints selection 

(E) Treatments 

(F) Sketch region type 

(G) Symmetric extent 

 

 
 

Забележка: Когато отворите списък в QuickBar, забележете, че стандартния или текущия избор за 
този параметър е обозначен с подсветната маркировка. Например: 
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Използване на командната лента 
 
Тази лента е прозорец, който се състои от контекстен набор от опции на команди. Вие може да 
използвате опциите за да проверите как командата се прилага. 
Командната лента може да се появи  в две различни форми. Появяването й се управлява на 
страницата Helpers в Solid Edge options. Стандартната форма е  хоризонтална лента с инструменти. 
Другата опция е  вертикален docking window. 
 
Във формата на доков прозорец, заглавната лента на командите показва името на командите в 
процес на изпълнение. Хоризонталната команда отразява иконата командата в изпълнение. 
 
Всяка опция на командата е етикетирана за лесна идентификация. Ако позиционирате курсора над 
опция се появява подсказка с подробно описание на опцията. 
 
За форма на доков прозорец (А), ако командата, която съдържа множество опции, опциите са 
групирани по категории. Всяка група е отделена от другите от  групов бутон. 

Пример: Ето как опциите на команда са показани в командната лента ако добавите Smart Dimension. 

(А) форма доков прозорец, (В) хоризонтална  форма 

 

Във форма на доков прозорец (А), за да скриете или покажете опциите за група като група Format или 
група Properties, щракнете тази икона , която се намира бутона за група. Посоката, която показва 
иконата показва дали ще бъдат разгънати опциите или ще бъдат скрити. 
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Използване  на група бутони на вертикалната командна лента в процес 
 
В някои случаи, командната лента на доков прозорец (или вертикална) използва групов бутон за да 
посочи стъпкови опции в многостъпков  процес. 
 

 Жълт цвят на групов бутон обозначава активна стъпка. Вие трябва да изберете опция под 
бутона за да определите изходни данни за процеса. 

 Син цвят на групов бутон обозначава завършена стъпка. Иначе, вие можете да щракнете 
груповия бутон за да активирате стъпката и промените изходните данни. 

 
Пример:Това е как опциите на командата доков прозорец са групирани  под групови бутони в 
командната лента когато екструдирате лице. Активната стъпка е Extent Step. 

 
 
Настройка на командната лента на доков прозорец 

Вие можете да настроите размерите и видимостта на командната лента. Стандартната командна 
лента се разполага от лявата стана на графичния прозорец, но вие можете да го местите и управляте 
като други докови прозорци.  
 

Работа с командната лента 

Командна лента се появява в графичния прозорец, когато изберете регион от скица, лице или друг 
графичен елемент. Командна лента също се появява в графичния прозорец, когато изберете някои 
команди, като Hole, Round, и Thin Wall. 

Можете да местите, колапс и скривате командна лента, за да освободите място при работа. Следните 
инструкции дават справка винаги за наличните контроли:  
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(A) Grabber bar 

(B) Show/Hide бутон 

(C) Collapse бутон 

(D) Action menu бутон 

(E) Action опции 

Изберете кое действие искате да извършите: 

 Действията (команди) и опциите, които са показани на командната лента са базирани на items 
или команда, която сте избрали. 

1. Направете едно от изброените:  
 Ако искате да изпълните предложените действия показани в Action menu 

бутона (D), продължете със стъпка 2. 
 Ако искате да изберете различно действие, щракнете бутона Action menu (D) и 

след това изберете налично действие от менюто. 
2. Задайте желаните от Вас опции за действие (E) от командната лента. 
3. Следвайте указанията показани на PromptBar. 

Местене на командната лента 

 Натиснете Grabber bar (A), докато влачите командната лента към ново място. 

Съвет: 

o Можете да местите командна лента към някой ъгъл в графичния прозорец. 
o Командната лента остава там където я преместите докато не я преместите отново. 

Показване или скриване на командната лента 

 Бутона Hide скрива или показва вертикалната командна лента. Направете едно от изброените:  

o Щракнете бутона Show/Hide (B) веднъж за да се скрие командната лента. Само 
Show/Hide бутона на Grabber bar остава видим. 

 

o Щракнете бутона Show/Hide (B) още веднъж, за да се покаже командната лента. 
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Сгъване или разширяване на командната лента 

 Бутонът Collapse разгръща и колапс командната лента хоризонтално. Направете едно от 
изброените: 

o Щракнете бутона Collapse (C) веднъж, за да осъществите колапс на кoмандната лента. 

Само бутона Actions menu остава видим. 

 

o Щракнете бутона Collapse (C) още веднъж, за да разгърнете командната лента, така, 
че да се покажат всички опции.  

 

PromptBar 
 
PromptBar е лента за напомняне и съобщения, позволяваща показване на текст, илюстрации, 
изображения и връзки, с които се получава допълнителна информация. Местоположението по 
подразбиране е под графични екран, но може да бъде премествана, преоразмерявана или скривана. 

В дясната част на  прозореца на съобщенията има бутони за управление на текст. 

 Може да променяте размера на шрифта чрез бутоните Grow Font и Shrink Font. 

 С избиране на стрелка Multi-line променяте номера на линиите за показване на информация. 

 Може да използвате Auto Hide за да увеличите работната площ на графичния екран. 

 

PromptBar е доков прозорец и може да се управлява като други подобни прозорци. 

 
Работа с PromptBar 

Мястото по подразбиране на PromptBar се намира директно под графичния прозорец, но можете да го 
местите и да го преоразмерявате според вашите нужди. Също можете да променяте размера на 
текста или да го изключвате.  

Инструкциите по-долу се отнасят до специфични PromptBar контроли. 
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(1) grabber bar 

(2) Grow Font бутон 

(3) Shrink Font бутон 

(4) Display multiple lines of text 

(5) 
Docking Window Display List 
бутон 

(6) Auto Hide (or Un-hide) бутон 

(7) Close бутон 

В допълнение има докинг стикер за контрол, който е общ за всички докинг прозорци. Докинг стикерите 
помагат при разполагането на докинг прозорци. За да научите повече, вижте: Reposition a window 
using docking stickers.  

Направа на бързия текст по-малък или по-голям 

 Направете едно от изброените: 
o Щракнете Shrink Font (3), за да направите бързия текст по-малък един размер на 

шрифта. Всяко натискане на бутона върху размера на текста намалява размера 
веднъж.    

o Щракнете Grow Font (2), за да направите бързия текст по-голям един размер на 
шрифта. Всяко натискане на бутона върху размера на текста увеличава размера 
веднъж. 

Автоматично скриване на PromptBar 

 За да скриете PromptBar, докато работите, щракнете бутона Auto Hide (6). 

Резултат изглежда като картинката отдолу, с колапс PromptBar. 

 

 За да видите бързия текст и съобщенията, когато PromptBar е в режим на auto-hide, задръжте 
курсора над етикета PromptBar. Когато преместире курсора от PromptBar се скрива отново. 

 За да възстановите PromptBar в неговата цялост, щракнете върху бутона Un-Hide .  

Показване на множество линии на текст 

 Щракнете (4). 

Повече от три линии на текст могат да бъдат показани. 

Преместване и докване на PromptBar 

 Натиснете grabber bar (1), докато влачите PromptBar към ново местоположение. 
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o Можете да доквате PromptBar отгоре, отдолу или отляво или отдясно на прозореца. 

o Както всеки друг докинг прозорец, така и PromptBar може да бъде докнат към друг 
прозорец, който съдържа набор от етикети, като PathFinder или командна лента. 

За да научите повече за докинг прозорците и как да използвате докинг стикери, вижте: 
Managing docking windows.  

Направа на PromptBar с по-малък размер 

1. Преместете PromptBar извън рамката на Solid Edge прозореца. 
2. Задръжте курсора над един от ръбовете и когато индикатора за преоразмеряване се покаже, 

щракнете и влачете ръба, за да определите размера на PromptBar .  

 

Възстановяване на PromptBar към негово предишно местоположение 

 Щракнете два пъти на заглавната лента на PromptBar. 

Съвет: Ако имате добавен PromptBar към друг прозорец с набор от етикети, не можете да 
възстановите неговите първоначални размер и място, използвайки тази техника. you cannot 
restore it to its default size and location using this technique. Вместо това използвайте докинг 
стикери и техниката описана в темата, Manipulating docking windows.  

Изключване на PromptBar  

1. Щракнете бутона Docking Window Display Menu (5). 

2. От менюто Display, изчистете отметката на PromptBar. 

3. Щракнете бутона Close (7). 

PromptBar е премахнат от потребителския интерфейс.  

Включване на PromptBar  

1. От всички видими докинг прозорци, като командния водач на PathFinder, щракнете бутона  
Docking Window Display Menu (5). 

2. От менюто Display, изберете PromptBar. 

 
Zoom плъзгач 
 
Zoom slider се намира се в долния десен край на приложния екран. Използва се да увеличавате и 
намалявате активния прозорец само с едно регулиране. Ако сте избрали графичен елемент, 
плъзгачът увеличава или намалява като използва центъра на тази геометрия. 
 

 Плюсът (+) е за увеличение. 
 Минусът (-) за намаляване. 

 

 
 

 За динамична промяна, направете следното: 
 

o Движете плъзгача надясно (за да увеличите) или наляво (за да намалите).  
o Задръжте бутона плюс (+) или минус (–).  

 За да промените само една стъпка: 
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o Кликнете плюса (+) или минуса (–). 
o Кликнете линията на плъзгача веднъж за да направите промяна от едната или другата 

страна. 
 
Вие можете да премахнете Zoom плъзгача от  status bar, като използвате командата Customize Status 
Bar  от контекстното  меню на лентата за състояние. 

 
Курсори 
 
В Solid Edge се използват различни типове графични  курсори. Уникалните графични  курсори са 
показани  в следните работни процеси: 
 

 За да обозначите активната команда, например, Select, Zoom Area, и Pan. 
 

 Когато подсветвате  или избирате определени  типове елементи. 
 

 За да обозначите текущата стъпка на активната команда. 
 
Следващата таблица показва примери на някои типове курсори. 
 

Курсори за команди 

Cursor image Име на командата Кога е показан? 

 

Select Когато стартирате командата Select. 

 

Zoom Area Когато стартирате командата Zoom Area.

 

Zoom Когато стартирате командата Zoom. 

 

Pan Когато стартирате командата Pan. 

 

Курсори за операции 

Cursor image Тип курсор Кога е показан? 

 

QuickPick 
Когато са налични множетсво селекции като в 

командата Select. 

 

2D drawing 
Когато чертаете 2D елементи като линии, дъги 

и окръжности и разполагате размери. 

 

Draft plane 
Когато дефинирате равнина на наклон в 

командата Add Draft. 

 

Faces to draft 
Когато дефинирате лица на наклон в 

командата Add Draft. 

 

Add/Remove 
Available in synchronous documents when the 
Selection Mode option is set to Add/Remove. 

 
За да покажете кои операции за волана се използват текущо, стандартно Select курсора се обновява 
когато позиционирате курсора над различните елементи на волана. 
 

Курсори на волана 

Cursor image Операция Кога е показан? 

 

Мести избрани елементи. 
Курсорът е над първоначалната ос, вторичната 
ос или базова равнина. 
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Курсори на волана 

Cursor image Операция Кога е показан? 

 

Завърта избрани елементи. Курсорът е над torus. 

 

Променя ориентацията на 
първоначалната или вторична ос. 

Курсорът е над копче на първоначалната или 
вторична ос. 

 

Създава фланец на листов детайл. Курсорът е над вторична ос. 

 
За да покажете коя операция за редактиране на PMI размер е текущо достъпна, стандартния Select 
курсор се обновява когато позиционирате курсора над над различните елементи на размера. 
 

Курсори за редактиране на PMI размер 

Cursor image Операция Кога е показан? 

 

Редактира стойност на размера. Курсорът е над текста на размера. 

 

Влачи стрелката навътре или навън 
от extension lines. 

Курсорът е над стрелката на размера. 

 

Променя свойствата на размера. 
Курсорът е над линията на размера или
extension line. 

 

Радиални менюта 

Радиално меню са кругли менюта с команди, разположени около курсора. 
 

 
 
Командите се съдържат в области, имащи форма на сектори. Те се избират от радиалното меню по 
следния начин: 

 Задържате надолу десния бутон на мишката за да покажете радиалното меню. 

 Продължете да задържате десния бутон на мишката докато влачите курсора по сектора. 

 Отпуснете бутона на мишката за да активирате  командата в този сектор. 
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Персонализиране на радиални менюта 

Можете да персонализирате радиалното меню, за да изпълните задачите си по-ефективно.  

 Можете да добавяте команди към него и да премахвате команди, така че радиалното меню да 
съдържа командите, които най-често използвате.   

 Можете да организирате команди чрез промяна на клиновете, които заемат.  

Добавяне на команди към радиалното меню 

1. Отворете диалоговата кутия Customize, използвайки един от следните методи: 

o Щракнете с десен бутон на лентата и изберете Customize Quick Access Toolbar или 
Customize the Ribbon. 

o Изберете стрелката Customize Quick Access Toolbar  и от менюто 
изберете Customize.  

2. В диалоговата кутия Customize изберете етикета Radial Menu. 

3. Изберете съответната среда от списъка Environment to customize  

4. От списъка Choose commands from изберете категорията съдържаща командата, която искате 
да добавите към радиалното меню.  

5. От списъка Commands разгърнете категориите и изберете командата. 

6. Влачете командата към изображението на радиалното меню. 

 

7. Влачете командата в клина на радиалното меню. 
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Съвет: Промените, които правите са зададени в средата, така че можете да използвате различни 

настройки в различните среди. Това също така означава, че когато промените документи 
между Draft и Part (например), можете да персонализирате вашите настройки и на двете 
места.  

 

Премахване на команди от радиалното меню 

1. Отворете диалоговата кутия Customize. 

2. Изберете етикета Radial Menu. 

3. Изберете съответната среда от списъка Environment to customize.  

4. Изберете клин, съдържащ командата, която искате да премахнете. 

5. Влачете я в бялото пространството заобикалящо менюто. 

Организиране на командите на радиалното меню 

1. Отворете диалоговата кутия Customize. 

2. Изберете етикета Radial Menu. 

3. Изберете съответната среда от списъка Environment to customize.  

4. От радиалното меню изберете командата, която искате да преместите.  

5. Влачете командата към друг, планиран клин. 

Забележка: Ако планирания клин е зает от съществуваща команда, двете команди си 
разменят позициите.  
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Намиране на команди в Solid Edge 
 
 

Използване на подсказки за изучаване на команди и параметри 

Инструментите за съвети ви помагат да идентифицирате команди от лентата, опции от командната 
лента и QuickBar, точките в галерии и да виждате опциите на контрол от лента status. 

Примери как да намерите инструментите за съвети и повече информация в съдържанието. 
 
Тази подсказка за команден бутон дава кратко описание на това, което командата прави. 
 

 
Тази подсказка за команда в панела Quick Access показва достъпна клавишна комбинация. 

 

 
Подсказката идентифицира инструмента  за построение,  когато задържите  върху него курсора на 
мишката. Тази подсказка за QuickPick показва какво е това и обяснява как да се използва. 

 
 
Вие можете да изключите подсказката с помощта на опцията Show Tooltips на Helpers tab в диалога 
Options. 

 
Бързо намиране на команди с помощта на Command Finder 

 
За да намирате бързо команди, използвайте Command Finder, намиращ се в лентата за състояния. 
Вие можете да намерите командата по име или възможности. 

 
Command Finder помага също на опитни потребители да  преминат  към Solid Edge от други 
продукти. Запивайки термина на проучване или ключова дума от друг продукт ще ви позволи да 
намерите съответната команда в Solid Edge. 

Когато запишете термина и натиснете Go , Command Finder диалога се отваря с резултатите на 
търсенето. 

За достъпни команди вие можете да използвате резултатите, показани в Command Finder за да : 
 Намерите командата в потребителския интерфейс. 

 Да прочетете съответния Help раздел. 

 Да изпълните командата. 
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За да видите резултатите в други работни среди, вие можете да изберете опцията Show Matches 
Outside Environment в диалоговия прозорец. 

Вие можете да щракнете бутона Help в Command Finder, за да прочетете справката по темата. Help 
работи даже за команди, които са недостъпни в текущата работна среда. 

 
Вие может да включите или изключите Command Finder, с опцията Command Finder в контекстното 
меню на Customize Status Bar. 

 
Допълнителна  информация  вижте в Help раздела Find a command with Command Finder. 
 

 
Използване на мишката 
 
Левият бутон на мишката служи за изпълнение на следните действия: 
 

 Избор на елемент като го щракнете. 

 Избор на няколко елемента с помощта на рамка. 

 Влачене на избран елемент. 

 Щракване или влачене за да чертаете елемент 

 Избор на команда. 

 Активизиране на вграден обект с двойно кликване. 

 
В повечето случаи, ако обект е намираем  и избираем, десния бутон на мишката служи за изпълнение 
на следните действия: 

 
 Покажете контекстното меню. То е зависимо от контекста. Командите на менюто зависят от 

положението на курсора на мишката и типа на избраните елементи. 
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 Повторете пуска на командата. 
 
Ако вие щракнете и задържите десния бутон на мишката, можете да покажете радиалното меню с 
команди, отнасящи се до текущата работна среда. 

 

 

Средният бутон на мишката служи за изпълнение на следните действия: 
 

 Завъртане на изгледа. Задръжте и влачете средния бутон за да завъртите изгледа около 
центъра на модела. 

 
 Натиснете средния бутон на мишката на някое от следните места за да определите точка 

на ротация или ос: 
 

 Щракнете в празно пространство: премахва предишна точка или ос. 
 Щракнете на връх:определя мястото като точка на ротация 

 

 
 Щракнете на линеен ръб: определя ръба като ос на ротация. 

 

 



Потребителски интерфейс 

35 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 Щракнете на лице: определя точка, проектирана в лицето като точка на ротация. 

 

 
 Щракнете на ръб с форма на окръжност, дъга или конична: определя ос на ротация, 

дефинирана от нормалата към центъра на окръжност или дъга 

 

 
 Щракнете на друг ръб: определя точка, проектирана в ръба като точка на ротация. 

 
Забележка: След като идентифицирате точка или ос на завъртане, задръжте средния бутон на 
мишката за да завъртите. 

Забележка:Натиснете клавиша Alt докато избирате със средния бутон на мишката за да откажете. 

 Панорама на изгледа. Натиснете клавиша SHIFT, когато влачите средния бутон на 
мишката. 

 
 Мащабиране. Въртете колелото на мишката за да увеличите или намалите. 

  
Забележка: Настройката за поведението на колелото на мишката се намира в Solid Edge 

options→Helpers page. Позволете опцията Value Changes Using the Mouse Wheel. Ако тя е 
включена, колелото на мишката променя стойността в полето за редактиране. Натиснете 
клавиша Ctrl докато въртите колелото за смяна на посоката. 

 
 Мащабиране на площ. Натиснете клавиша Alt докато влачите средния бутон на мишката 

за да увеличите в площ. 
 Двоен клик: запълва изгледа. 
  

Вие можете също да използвате  мишката за намиране на обекти. Когато вие премествате  курсора по 
чертежния лист, намиращите се  под курсора обекти подсветват,  информирайки ви за това, че са 
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намерени. Оригиналният цвят на обекта се възстановява, когато курсора на мишката се премести в 
друго място. 
 
 

 
Поддръжка на потребителя 

 
 

Поддръжката на Solid Edge потребителя дава възможност да се получи информация за изпълняема 
команда в момента на изпълнението й. В Solid Edge винаги може да се получи справочна 
информация, включваща справка за команди, концептуални  особености за продукта и съпътстващи  
въпроси. 

 
Средства интерфейса 

 Стартовият екран на Solid Edge осигурява помощ за потребителя като уроци и връзка към 
поддръжка на Solid Edge, базови операции като създаване и отваряне на файлове. 

 
 

 Подсказките помагат да се идентифицира елемент на потребителския интерфейс, включвайки 
командни икони, бутони на опции и т.н. Когато насочите курсора към елемент на 
потребителския интерфейс, се показва подсказка с името на командата и кратко описание. 
Когато е възможно, се показва  комбинация от клавиши за извикване на командата. Възможни 
са също графични  илюстрации и указатели за допълнителна  Help. Вие можете да изключите 
или включите подсказки с помощта на опцията Show Tool Tips на Helpers page на диалога 
Options. 

 

  command tips обезпечават  контекстна помощ при работа в Solid Edge. Вие можете да ги 
направите достъпни, като зададете опцията Show Command Tips на Helpers page в 
диалоговия прозорец Options . 
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 За да намерите бързо команди като изполвате Command Finder в лентата за състояние. Вие 
можете да намерите команда по името или възможностите. 

 
 

Разгледайте раздела Find a command with Command Finder. 
 
Средства за обучения 

Вие можете да отворите панела Help , за да получите достъп до тези средства за обучение: 
 

 Във всяка версия на Solid Edge има обширна библиотека с упражнения. Вие можете да ги 
намерите на стартовия екран или да изберете връзкат Solid Edge Tutorials в Help прозореца. 

 За Solid Edge има курсове за самообучение и учебни курсове с преподаватели. Вие можете да 
ги намерите като щракнете на връзката Solid Edge Self-Paced Training в Help системата. 

 Информация за версия на програмата и лицензията може да получите с помощта на връзката 
About Solid Edge в Help прозореца. 

 
Справочна система 

 
Solid Edge има връзки към online Help, упражнения и курсове за обучение в Help системата, които се 

показват при натискане на бутона Help Index . Бутонът Help Index се намира горе вдясно на 
командната лента. 

 
За да получите online Help по време на работа, можете да натиснете клавиша F1. Когато командата е 
активна или сте избрали нещоо в графичния прозорец, се отразява  справка за тази команда. Ако 
няма активна команда, ще се покаже таблица на съдържанието на Help. 

Справочната система online Help съдържа различни книги. 
 

 В справочната система има информация за новите възможности на програмата. Има връзки 
към Try It! упражнения, които може да изпълните за да се запознаете бързо с новите важни 
възможности в Solid Edge. 

 
 Ако сте работили с AutoCAD, ще бъде полезно да се запознаете със специалните  раздели на 

справочната система, които са предназначени за потребили на  AutoCAD. 
 

 Информация за настройки в Solid Edge може да получите с помощта на командата 
Programming with Solid Edge в прозореца Help. 

 
 Каждая Help книга има структурирана таблица на съдържанието, индекс и възможности за 

пълнотекстово търсене. 
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 Ако сте отворили Help с натискане на F1, автоматично се отваря подходящата Help книга. 

 
Проучване на съвети за online Help 
 
Один от най-често използваните  инструменти на online Help е функцията търсене. Следвайте  
съветите за да получите ефективно търсене. 
 

 За да стесните резултатите на търсенето — Групирайте  елементи на вашето търсене в двойн 
кавички или скоби. 

 
Пример: 

За да получите информация само за Zoom плъзгача, а не за всички функции на 
мащабиране, въведете в поле за търсене " zoom slider " и натиснете бутона List Topics. 

 За да разширите резултатите на търсене или ако не сте уверени в името —Използвайте 
шаблонни изрази за търсене на думи или фрази. Символите "?" и "*" позволяват да замените 
една или няколко букви. 

Пример: 

Търсенето dimension * показва раздела, съдържащ термини " dimension", " dimensional" и 
т.н. 

 
 Настройка на критерия на търсене — Има няколко начина да се настрои търсене за 

получаване на специфични резултати. 
 

o За да изпълните търсене в предишни резултати от търсене, използвайте опцията 
Search Previous Results. 

 
o За да намерите раздели, в които има всички форми на ключова дума, използвайте 

опцията Match Similar Words. 
 

Пример: 

Например, търсене по дума " add" ще намери " add", " adds", " added" и т.н. 

o За да намерите раздели, в които ключовата дума е само в заглавията, използвайте 
опцията Search Titles Only. 

 Азбучно сортиране на резултати — След получаване на резултатите от търсенето, щракнете 
колоната Title за да изпълните сортирането. 

 
 Търсенето не зависи от регистра клавиатурата. 

 
 Знаци за пунктуация (точка, запетая, точка със запетая, двуеточие и тире) се игнорират. 

 
 Не можете да търсите с кавички. 

 
YouTube филмчета за Solid Edge 
 
Потребителите могат директно да гледат филчета в Solid Edge. Можете да запазвате тези филчета 

локално както и да ги свалите от . Solid Edge има YouTube докинг панел за гледане и търсене 
на Solid Edge филмчета. Този инструмент осигурява Solid Edge общност за обмен на знания и опит от 
други потребители.  

Инструменти 

 Record команда  

 Upload to YouTube команда  
 View and search YouTube docking pane 
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Изисквания 
 Необходимо е да имате Google акаунт, за да сваляте видеа от YouTube. 

 Трябва опцията YouTube Upload Solid Edge Administrator да ви бъде позволена. Тази опция е 
позволена по подразбиране. Системния администратор може да забрани тази опция.  

 За да можете да изпълните YouTube търсене и изпълнение на видеата, опцията YouTube 
Search and Playback Solid Edge трябва да бъде позволена. Опция е позволена по 
подразбиране. Системния администратор може да забрани тази опция.  

Забележка: Ако опциите YouTube Upload, Search и Playback са забранени, можете да премахнете 
YouTube докинг панела, като щракнете X от докинг прозореца.  

 
Работа в Solid Edge Help System 

 
 
Solid Edge on-line help е информационна система с ефективна  навигация.  Тя описва Solid Edge 
команди, диалогови прозорци и интерфейс на програмиране. В повечето  случаи раздела отговарящ 
на текущата команда или диалогов прозорец е достъпен  с просто натискане на клавиши F1 или Help 
бутона. 

Solid Edge on-line help използва HTML технология. Навигацията в справочната система е аналогична 
на навигация на web-сайт — просто избирате и натискате. Прозорецът на справката съдържа панел с 
инструменти, навигационене панел и панел за съдържание на раздела. 
 
Панелът с инструменти, който е разположен под заглавието на прозореца на справочната система 
позволява да се скрива/показва навигационния  панел, да се движи  назад и напред по разделите в 
сеанса на работата, а също да се разпечатва  съдържанието на раздели. 
 
Панелът Topic е разположен вдясно на прозореца на справочната система. Той показва 
съдържанието на справочния раздел и бутони за търсене на раздели, свързани с данни на раздела. 

Панелът Navigation е разположен в лявата част на прозореца на справочната система, има пет 
етикета: Contents, Index, Search, Favorites и Glossary. Contents показва дърво на разделите, 
аналогично на съдържанието на книга. Index показва списък на ключови думи, които може да 
проучите за да намерите свързани раздели, примерно като указател в книга. Search осигурява достъп 
до пълнотекстово търсене. Това се различава от търсенето по ключова дума как при пълнотекстово  
търсене на всяка дума във справочната система се проверява за наличие необходимите думи за да 
ви помогне да намерите тази, която търсите. Етикетът Glossary съдържа списък термини и 
дефиниции, използвани в Solid Edge. Етикетът Favorites позволява да се запази списък на избраните 
или често използвани  раздели. 
 
Използване на Search възможностите 
 
Solid Edge on-line help поддържа разширено пълнотекстово търсене. Възможни са следните режими 
на търсене: basic search, wildcard search, nested search, или boolean search. Вие можете да търсите 
също подобни думи или да осъществите търсене сред списък на преди намерени раздели. 

Съществуват следните прости правила за формулиране на питания: 
 
1.  Търсенията не зависят от регистъра на клавиатурата, така че можете да наберете както големи, 
така и малки букви. 
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2.   Вие можете да търсите по съчетание на букви (а-я, a-z) и цифри (0-9). 

3.   Знаци за пунктуация (точка, запетая, точка със запетая, двоеточие и тире) се игнорират. 
 
4.  За групиране на термини на търсене използвайте двойни кавички или скобки. Вие не можете да 
търсите за знаци кавички. 

 
Избор на елементи и обекти 

 
Избирането на елементи и обекти — линии, дъги, размери, забележки, операции, равнини и други 
служи за указване в Solid Edge на желаната операция за прилагане над тях. Някои операции работят 
над предварително избрани елементи, например, преди да изтриете елемент, трябва да го изберете. 
Други команди изискват избор на елементи след като са стартирани. Например, когато изберете 
командата за отрязване Trim трябва да изберете след това елементите, които да отрежете. 

Когато изберете елемент или обект се случват следните неща: 
 

 Неговия цвят се сменя с цвета за избрани елементи, а вие може да го промените с команда 
Options от Applications. 

 
 Ако това е двумерен елемент, появяват се неговите помощни точки handles. 

 В лентата с команди за някои типове елементи се появяват properties и операции, които 
можете да изпълните. 

 
Забележка: Допълнителна информация за възможните типовех маркери и използването им, вижте в 
Help раздел: Handles overview. 
 
Инструмент  Select 

Select Tool ви позволява да избирате елементите по няколко начина, описани по-долу. Командата 
Select се намира на етикета Home в групата Selection.  

 

 
 
 

При избор на Select Tool показалеца на мишката се променя в стрелка. Когато местите курсора по 
работния прозорец, обектите, през които минавате се осветяват за да покажат какво ще изберете, ако 
щракнете с мишката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележка: В допълнение към стрелката на курсора, други типове на курсора се използват за 
обозначение на различни режими на избор, типове елементи под курсора и управление на активната 
команда. За повече  информация вижте в раздела Cursor overview.  
 
Зона на намиране на 2D курсора 

В среда Draft, курсора на мишката има форма на стрелка със зона за избиране в нейния край.  
 
При движение на курсора всички елементи, които попаднат в тази зона се осветяват. При осветяване 
на елемент, трябва да щракнете с левия клавиш, за да изберете елемента. 
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В средата Draft можете да ограничите типовете items, които са намерени с Select Options диалоговата 
кутия на Select Tool командната лента. 

 
Набор на селекция 
 
Едновременно може да избирате какво да е количество елементи и обекти.  Някои  команди като 
"изтриване", "местене" и "копиране" и "завъртане”, въздействат на всички избрани елементи. 
Избраните в даден момент елементи и обекти се наричат selection set. 
 
Избор на елементи с помощта на курсора 

Вие може да избирате няколко елемента едновременно с клавишите SHIFT или CTRL. Операции като 
изтриване, преместване, копиране работят върху всички избрани елементи. 
 
QuickPick селектиране 
 
QuickPick е уникален инструмент, който прави лесно търсенето и избирането на елементи. Когато 
спрете курсора някъде в работния прозорец, той показва три елипси, което означава, че е достъпен 
QuickPick. Когато заедно с курсора се покаже QuickPick (A), натиснете бутона на мишката за да се 
покаже лентата QuickPick (B). При преместване на курсора по списъка QuickPick (C), се осветява 
съответния на бутона елемент – даже и елементи, които са невидими в момента. За да изберете 
елемент, натиснете левия бутон на мишката. 

 

Курсорът QuickPick показва съобщение, напомнящо кой бутон на мишката да натиснете (A), за да се 
покаже листа на QuickPick. 
 

 
 

 
Използвайте QuickPick Options dialog box, за да покажете кой бутон на мишката – десен или ляв – да 
отваря списъка QuickPick. Вие можете да зададете също други параметри на QuickPick, като число на 
едновременно  показваните  елементи в списъка, ширина на списъка и т.н. За да отворите прозореца 
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QuickPick Options, натиснете бутона Options (A) в списъка QuickPick. 

 
 
Избор на елементи в прозорец 
 
Ако се намирате в прозорец за чертане на профил или правите чертеж,  може да изберете Select Tool 
и да изчертаете чрез влачене на мишката прозорец около елементите, които искате да изберете. С 
помощта на бутоните SHIFT и CTRL може да добавите или премахнете елементи от набора на 
избранните елементи. 
 
В среда Draft вие можете да използовате диалоговия прозорец Select Options за да зададете типа 
елементи, които да разпознава Select tool. Вие можете също да използвате  клавиши SHIFT и CTRL 
да добавите или премахнете елементи от набора на избранните елементи. 
 
Избор на елементи с многоъгълна рамка 
 
В среда Draft можете да натиснете бутона Select и да изберете опцията Polygon Fence в командната 
лента Select за да създадете многоъгълна  рамка около елементите. За да създадете многоъгълна  
или полигонална рамка, укажете всеки връх на рамката. След разполагане на последния връх, 
натиснете десния бутон на мишката или бутона Accept за да завършите избора на обекти. 
 
Вие можете да натиснете клавиша ALT за да рестартирате  полигоналната  рамка след определяне 
на избора и когато командата Select не е показана.  Клавиши ALT+SHIFT и ALT+CTRL се използват за 
добавяне или премахване на елементи от набор на полигонална  рамка. Не е необходимо да 
задържате клавишите ALT + SHIFT или ALT + CTRL. 
 
Филтри на селекция 
 
Вие можете да използвате опциите в група Selection на етикета Home за да управлявате избора на  
елементи. Например, вие можете да използвате  опции в списъка Selection Filters и да укажете какви 
типове елементи можете да изберете. Това опростява управлението на процеса на избора. 
 
Избор на детайли в подсборки 
 
Има няколко опции за избор на детайли в сборки. Например, вие можете да използовате опциите 
Select Small Parts и Select Visible Parts на етикета Home в група Selection за да изберете детайли по 
техния размер и видимост. 

Вие можете също да използовате менюто Select Tool и с курсора да създадете 3D кутия около 
избрания детайл за да определите набор от детайли, съседни на избрания. За да създадете 3D 

кутия, първо изберете един детайл, след това натиснете на символа Selection Manager  oт Select 
Tool лентата. 
 
В меню Select Tool изберете опцията 3D Box Select. После можете да начертаете 3D кутия за да 
изберете допълнителни  детайли заедно с първия. 
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Допълнителна информация за избор на елементи със Selection Manager вижте в раздела Defining 
select sets in synchronous parts and assemblies. 
 
Избор на съседни детайли 
 
В среда Assembly вие можете да влачите курсора за да създадете 3D паралелепипед  около избран 
детайл за да дефинирате набор детайли, съседни на избрания. За да създадете 3D паралелепипед, 
първо изберете детайла, после натиснете бутона Selection Box  в командната лента Select. После 
начертайте паралелепипед за да изберете допълнителни  детайли близо до първия. 
 

 
 

Избиране на детайли по размер на детайла 

Вие може да избирате детайли в монтаж базирани на размера им. Изберете бутона Small Parts от 
лентата, след това влачете плъзгача по лентата за да контролирате размера на детайлите които са 
подсветнати. 
 
Избиране със  SmartSelect 
В модула Draft може да използвате SmartSelect, за да избирате елементи от определен тип или 
еднакви атрибути. Това е много полезно при правене на промени в подобни елементи в чертожния 
лист. За да зададете параметрите на SmartSelect, натиснете Select tool, след това натиснете 
SmartSelect бутона. Вие може да използвате този бутон и след избран елемент. 
 
След като изберете елементите, може да използвате командата за редактиране на свойства Edit 
Definition. Например, вие можете: 
 

 Да промените размера на текста на всички избрани елементи с поле Text scale. 

 Да промените цвета на елементи или текст като изберете бутона Properties. 
 
Избиране на видими детайли 
 
В Assembly модула може да избирате елементи в зависимост от това дали са частично или напълно 
видими. Изберете Select Visible Parts и тогава ще бъдат избирани само видими елементи. 
 
Търсене по критерии 

Вие може да търсите детайл в сборката по задени критерии за търсене, базирани на свойствата на 
детайлите. Например, може да търсите детайли по зададен материал като неръждаема стомана. За 
да търсите по свойства, първо трябва да зададете критерия за търсене, използвайки диалоговия 
прозорец Query. Критерият се записва по името, което въведете и се добавя към Select Tools. Когато 
искате да търсите по критерий, щракнете два пъти върху името на критерия от Select Tools. 
Детайлите, които отговарят на критерия се избират в работния прозорец. 
 
Използване на помощните точки за манипулиране с 2D елементи 
 
Помощните точки представляват плътни квадратчета в основните точки на елементите като крайни 
точки или център на дъга. Те ви позволяват директно да променяте елементите чрез влачене на 
помощните точки. Въпреки че може да избирате повече от един елемент, само на един елемент могат 
да се виждат и модифицират помощните точки. 
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Преглед на маркери 
 

Когато изберете определени типове елементи в Solid Edge, един или повече елемента на handles се 
показват. Вие използвате манипулаторите за промяна и манипулация на избрания елемент, в някои 
случаи за конструиране на нова геометрия.  

Типът на показания манипулатор зависи от типа на избрания елемент. Например, използвате Select 
за да изберете 2D wireframe елемент като дъга и след това използвате манипулаторите (A) за да 
промените размера, формата или позицията на дъгата. 
 

 
 
В други случаи, може да използвате манипулатор за конструиране на нови елементи. Например, със 
Select за да изберете sketch region (A), използвате манипулатор за изтегляне (B) за да конструирате 
операция изтегляне, с която се добавя или отнема материал от модела (C), (D). 
 

 
 

В някои случаи са достъпни опции от QuickBar, позволяващи да се измени операция като маркерите 
или инструментите  могат да се променят. 
 
2D маркери на елемент 
 
2D елементи като линии, дъги или окръжности имат маркери (A) в техните крайни точки. Вие можете 
да промените избрания елемент като позиционирате курсора над маркера и после го влачите за да 
промени размера, формата или положението на елемента. 
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Манипулатори на размери 
 
Налични са два типа манипулатори на размери: за редактиране на стойност и за форматиране. 
 

Инструмент за изменение на стойността на размера 
 
Когато щракнете размерния текст на размер (А), стойността на редактиране на маркера е 
показана (В) близо до избраната дименсия. Маркерът за изменение на размерната стойност 
показва диалогова кутия за промяна на стойности плюс контроли на посоката. 

 

3D стрелка (А) е изобразена на страната на модела, който ще бъде изменен, а 3D сфера (В) е 
изобразена на страната на модела, който ще бъде без изменения. 

 
 

За да приложите редактиране на другата страна на модела, натиснете стрелката на бутона (А) 
на кутията на маркера за редактиране на стойността и показването на 3D стрелката също се 
обновява (B). 
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Вие може да контролирате коя страна на модела е променена когато изберете размера, чрез 
позициониране на курсора на текста на размера най-близо до страната, която искате да 
промените. При движение на курсора, 3D стрелката показва обновяване. 

 
 

Манипулатори за форматиране 
 
Когато изберете размерни линии или линии на изтеглен размер на размер (A), се показват 
манипулатори на форматиране подобни на манипулатори на 2D елемент (B). Може да промените 
дължината на размера и линиите на изтеглен размер. 

 
 
Допълнителна информация за изменение на модел чрез редактиране на размери на модела, вижте в 
Help раздела  Edit the model using PMI dimensions. 
 
Extrude handle 
 
Когато изберетe площ на скица (A) се показва манипулатор на изтегляне (B). 

 
Когато изберете една от стрелките на манипулатор за изтегляне (A), може да конструирате операция 
изтегляне (B), която добавя или премахва материал от модела. 
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Revolve handle 

Когато се покаже манипулатор за изтегляне чрез завъртане (A), може да изберете опция Revolved 
Protrusion от QuickBar (B), за да покажете манипулатор за завъртане (C). Използвайте манипулатора 
за завъртане за да конструирате операция за завъртане чрез изтегляне. 

 

Вие можете да направите следното : 

Когато се покаже extrude handle (A), щракнете командата Revolve на командната лента (В) за да 
покажете revolve handle (C). Използвайте revolve handle за да конструирате ротационни построения. 

 
За да конструирате операция ротационно изтегляне, първо влачете началото на манипулатора за 
завъртане (A) така че  да се подравни с елемент на скица,  която дефинира ос на завъртане (B). 

 

Тогава изберете торус (A) на манипулатора за да конструирате операцията като добавите или 
отнементе материал (B). 
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Волан за  управление 

Манипулаторът на направляващия волан(B) се показва при избор на едно или повече лица или 
операции на модел (A). 
 

 
 

Може да използвате направляващия волан за да редактирате модела чрез движение или завъртане 
на елементите в избраната група. Например, може да изберете основната ос на стрелка (A) за да 
движите към избраното лице (B). Съседните лица обновяват позициите си автоматично. 
 

 

Забележка: Когато изберете единично планарно лице се показват само центъра и първата ос на 
волана за управление. Когато избирете  няколко лица е показан целия волан за управление. 

Допълнителна информация вижте в раздела Modifying models using the steering wheel and 2D steering 
wheel.. 

Забележка: Използвайте волана за да движите или завъртате скици, елементи от скици, справочни 
равнини или групи лица. 
 
2D волан за управление 
 
2D волана за управление е екранен инструмент, който изглежда и се държи подобно на волана за 
управление. 2D воланът за управление (A) се показва когато вие сте избрали конструктивен елемент, 
например отвор, dimple и т.н. Той се показва също когато избирате цилиндрично лице. Често той се 
показва заедно с маркер за редактиране (B). Вие можете да използвате компонентите на 2D волана 
за управление за преместване или завъртане на избрани елементи. 
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Редактиране на дефиниция на манипулатор 
 
Когато изберете процедурна операция, например отвор с резба, се показват два манипулатора: 2D 
steering wheel (A) и манипулатор за редактиране на дефиниция (B) 

 

Като изберете манипулатора за редактиране на дефиниция (A), той се активира и се показва диалог 
(B) близо до избрания текст.  Използвайте опциите от диалога за да редактирате свойствата, 
асоциирани към операцията като диаметър, дълбочина и други. 

 
 
Забележка: Манипулаторът за редактиране на дефиниция се показва и когато изберете шаблон, 
закръгление или операция за тънка стена, а също и при избор на детайл в сборка. 

 

Избиране и привързване към точки 

Кога да използвате привързване към точка 

Когато създавате профили, скици и чертежи, с кратките клавиши и QuickPick може да привързвате 
към крайни точки и пресичания. Това се прилага към координати на точка към команда в процес на 
изпълнение. 

Може да използвате кратките клавиши когато: 

 Създавате линии, точки, дъги, криви, окръжности и елипси. 
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 Оразмерявате разстояние или ъгъл между елементи. 

 Добавяте много типове анотации. 

 Дефинирате масиви. 

 Дефинирате издължаване при създаване на построения. 

 Дефинирате местоположения когато местите избрани лица на модел. 

Кратките клавиши може да използвате с команди, които манипулират 2D елементи: Connect, Move, 
Mirror, Rotate, Scale, и Stretch. 

 
Бързи клавиши за привързване към точка 

 
След като сте локализирали елемент с курсора, използвайте следните кратки клавиши за 
привързване към точка. 

 Midpoint (средна точка) - натисни M. 

 Intersection point (точка на пресичане) - натисни I. 

 
Забележка: Не е налична ключова точка за създаване напостроения и местене на лица. 

 
 Center point (централна точка)- натисни C. 
 Endpoint (крайна точка) - натисни E 

 
Съвет: За да запомните кои са кратките клавиши, запомнете думата mice. 

Бързите клавиши не зависят от регистъра на клавиатурата. 
 
Привързване към точки на пресичане 

 
Ако натиснете I за да определите точка на пресичане и ако имате множество избираеми точки на 
пресичане, QuickPick се отваря със списък от възможните пресичания за елемента. Например: 
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Ако има само една възможна точка на пресичане на елементи, тогава точката е избрана и се 
прилага автоматично към командата в изпълнение. 

 

 
 
Привързване към ключови точки 

Като използвате клавишите C, E и M, може да направите привързване, както е показано на 
илюстрациите. 
 

 Пример 1: Намерете елемента и натиснете C за да привържете към точка от окръжност или 
център на дъга. 

 

 

 Примери 2 и 3: Намерете края на елемента, който искате да изберете и натиснете E за да 
привържете към крайна точка на линия, дъга или крива 

 

 
 

 Пример 4: Намерете елемента и натиснете M за да привържете към средна точка на линия 
или дъга. 

 

 
 
Контролиране на избора на точка  
 
Relationships page в диалога IntelliSketch контролира типовете на точките, които могат да бъдат 
намерени. За да поддържате операцията привързване към точка, типовете End Point, Midpoint, Center 
Point, и Intersection Point types за зададени по подразбиране. 
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Основни операции с файлове 

 
Solid Edge поддържа същите базови файлови операции като Windows приложенията: 
 
Creating documents and using templates 
Opening and saving Solid Edge documents 
Opening and saving draft documents 
Searching for documents 
Working with read-only documents 
Printing documents 
Viewing file properties 
 

 
Създаване на документи и използване на Templates (шаблони) 
 
Вие може да създавате нови документи по следните начини: 

 
 На стартовия екран на Solid Edge, под група Create, вие можете да изберете връзка за да 

отворите нов документ, използвайки стандартния  template за тази среда. 
 

 В Application menu вие можете да изберете командата New и после да изберете специфичния 
за средата шаблон. 

 
В Solid Edge се доставят шаблони за метрични и английски мерни единици за всяка работна среда: 

 
 Assembly 
 Draft 
 Part 
 Sheet Metal 
 Weldment  

 
Solid Edge осигурява шаблони за стандарти като ISO, DIN, JIS, ЕСКД и китайски. 
 
Създаване, модификация и запазване на нови документи 
 
На новия документ се дава временно име на файла и разширение, съответстващо на средата, която 
отваряте. Например, ако създавате нов документ на детайл като използвате шаблон по 
подразбиране, на документа се дава временно име разширение .par. 
 
Промените, направени към документите се запазват временно в паметта. Вие трябва да запазите 
документа за да поддържате промените в него. Първият път, когато запазвате документ, може да 
дефинирате постоянно име на документа и папка с местоположение като използвате диалоговата 
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кутия Save As. 
 
Използване на шаблони като стартова точка 

Независимо от метода, който използвате за създаване на документ, се използва шаблон на документ 
като стартова точка. Шаблонът е документ, който осигурява настройки за текст, формати, геометрия, 
размери, единици на измерване и стилове по подразбиране, които се използват за създаване на нов 
документ. 

Вие може да редактирате набора от свойства на стандартните шаблони за да включите стойности по 
подразбиране за някои свойства, както и допълнителни потребителски свойства, необходими за 
управление на документите ви. Например, за да улесните създаването на чертежи, които да се 
подчиняват на вашите фирмени стандарти, дефинирате потребителски шаблон на Draft документ, 
където се съдържат ваши оразмерявания и анотации. 
 
Извличане на атрибути на текст в шаблон Title Blocks ( заглавни блокове) 

Property text е текст, който е асоциативен на свойствата в текущия файл, както и към свойства в 
модели, прикрепени към текущия файл. Вие може да използвате поредица от property text за да 
възстановите файл или данни, зависими от модела и да го покажете в рамката на чертожния шаблон 
или заглавен блок.  

Всички стандартни файлови свойства в Solid Edge като име на файл и заглавие са достъпни за 
използване като property text. Харктеристики като фирма, проект, номер на ревизия, статус на 
документ, последна дата на печат могат да се извличат директно в заглавния блок на рамката на 
чертожния шаблон. 

По-подробна информация за използване на текста на атрибути в блокове. в Help раздела Using 
Blocks. Информация за използване и редактиране на атрибути на текст, вижте в раздела  Using 
Property Text. 
 
Папки на шаблони 
 
При създаване на потребителски шаблони за вашата фирма вие може да ги поставите в папка Solid 
Edge ST6\Program\Template или да създадете своя собствена папка. Ако създавате специфична папка 
на шаблони, тя трябва да бъде подпапка на Solid Edge ST6\Program\Template. Например, ако папка се 
нарича "Custom Templates", то тя трябва да има път Solid Edge ST6\Program\Template\Custom 
Templates. При създаване на подпапка в Solid Edge ST6\Program\Template, се добавя етикет към 
диалоговата кутия New със същото име като подпапката, което улеснява достъпа. 
 

 
 
Използване на цветове на 3D модели в чертожни изгледи 
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Вие можете да приложите цветове на модела, присвоени с Color Manager and Part Painter към ръбове 
в чертожни изгледи.   

 

 

Следните опции са достъпни в Draft среда: 
 

 Използване на цветове на модел, опция Use model colors — Тази опция е разположена на 
Shading and Color page (Drawing View Properties dialog box). Вие можете да изберете Use 
model colors и после да приложите стила на базовия цвят на детайла или стила на отмяна на 
цвета на сборка или двете към ръбове на чертожен изглед. 

 Цвят на ръб от модел команда Edge Painter — Тази опция е достъпна в командната лента при 
създаване и изменение на повечето типове чертожни изгледи за да: 

 
o Покажете покупни детайли в един цвят и произведени  детайли в друг цвят. 

o Присвоите уникален цвят за ново конструирани детайли на чертеж. 
 
o Приложите цветове на монтажна заварка за изобразаване на заваръчен шев. 

 
Използване на AutoCAD цветове и шаблони 
 

Solid Edge Draft осигурява цветна схема и шаблони на документ, специално конструирани да 
симулират AutoCAD среда. Цветната схема AutoCAD модели задава черен цвят на листа, а  също 
стандартните цветове на подсветване, избрани елементи, недостъпни  елементи и инструменти. Вие 
можете влачите .dxf и .dwg AutoCAD файлове в Solid Edge листа, а те ще показват използването на  
AutoCAD цветната схема и цветове на шаблона. 
 
Цветната схема е зададена за типа на листа: работен лист, лист 2D модел, фонов лист. За да 
изберете и приложите AutoCAD схема на цвят, първо, покажете работния лист или листа на 2D 
модела. Тогава, от списък Color Scheme на Colors page of the Solid Edge Options dialog box. 
 
Забележка: Изменението на цветната схема може да доведе до това, че всички ваши графики да 
станат невидими. Това може да се случи като върнете стандартната цветова схема Solid Edge 
Default. Тогава вие можете да експериментирате с отделни цветове с командата Properties от 
контекстното меню на избран елемент или да изпълните глобално изменение с помощта на 
командата Styles на етикета View. 

 
Съществуват файлове на Solid Edge рамка на чертеж на блок, които поддърцат цветова схема 
AutoCAD. Тези файлове на блок съдържат чертожни рамки в различни размери, както и стандартен 
основен надпис. Вие можете да изберете и разположите тези AutoCAD потребителски рамки на 2D 
Model лист с помощта на командата Drawing Area Setup. 

 
Бързи шаблони 

 
За 3D модели, шаблонът Quicksheet е специален вид шаблон, който може да използвате за бързо 
генериране на 3D изгледи преди да имате конфигурирани чертожни изгледи в Solid Edge. Шаблонът 
Quicksheet е чертожен шаблон, съдържащ чертожни изгледи, които не са свързани към модела. 
Когато отваряте документ, използвайки Quicksheet шаблон, той изглежда примерно така: 
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Вие може да влачите и пускате модел от Library на EdgeBar или от Windows Explorer в шаблона, като 
изгледите се попълват с модела. 
 
За да създадете Quicksheet шаблон, конфигурирайте чертожни изгледи на типа и със свойствата, 
които искате, тогава изберете Create Quicksheet Template команда. Показва се съобщение, което ви 
съветва да запазите текущата работа. Когато щракнете Да, може да запазите файла с името и 
мястото което искате, а Quicksheet шаблона е готов за използване. Когато създавате Quicksheet 
шаблон, всички чертожни изгледи на всички листове са празни, включително спецификации. 
Поддържат се всички свойства на изгледи, включително основни свойства, свойства на текст, цвят и 
анотации. 
 
Допълнителна  информация вижте в раздела Drawing View Creation. 
 
 

Отваряне и запазване на Solid Edge документи 
 
 
Отваряне на документи 
 
Командата Open отваря съществуващи документи. Solid Edge запазва следа от последните 
документи, върху които сте работили, така вие може бързо да ги отворите пак. Те се появяват в 
долния край на меню File само кликвате върху документа за да го отворите.  
 
Документ може да отворите като кликнете два пъти върху името му в Windows Explorer. 
 
Отваряне на специфични типове документи 
 
В диалога Open File  има налични опции за отваряне на специфични типове документи.  
 
При отваряне на чертожен документ, може да зададете файлът да се отваря неактивиран за преглед 
и разпечатване. За да узнаете повече вижте раздела Opening and saving draft documents. 

За отваряне на монтажен документ с много детайли, може да използвате опциите от Open File за да 
ускорите отварянето на документа, например, скрити или неактивирани компоненти или опростено 
представяне на детайли. За да узнаете повече вижте раздела Working with large assemblies efficiently. 
 
Когато използвате командата Open за да отворите документ в управлявана  библиотека, документа е 
регистриран и копиран в локалния буфер. Опции на диалоговия прозорец Open File позволяват да 
изберете коя версия на документа искате да отворите. За да узнаете повече вижте раздела Opening 
and saving managed documents. 
 
Отваряне на документи във View and Markup 
 
View and Markup е Insight Connect приложение, което позволява да споделите елктронно Solid Edge 
3D модели и 2D чертежи. Например, View and Markup позволява на разработчици и доставчици да 
преглеждат, да добавят маркировки и коментари и да получават размери от ваш модел или чертеж 
без да имат инсталиран Solid Edge. За да узнаете повече вижте Managing change processes with 
Insight. 
 
За да отворите активен Solid Edge документ във View and Markup, изберете Applications→View and 
Markup. За да отворите документ от Windows Explorer, с десния бутон на мишката върху документа, 
след това избеете Open with View and Markup. 
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Ако извън Solid Edge е променен документ на чертеж или документ на справочен детайл, данните в 
заглавието може да липсват или да не бъдат актуални при отваряне на файла .pcf във View and 
Markup. За обновяване на тази информация отворете и запазете документа на чертежа в Solid Edge, а 
после го изпратете във View and Markup. 
 
Преди да отворите документ на чертеж във View and Markup, трябва да запазите метафайл данните в 
специален формат. За да научите пове, чижте раздела Opening and saving draft documents. 
 
Ако сте избрали документ на листов детайл, в диалога Open a File е показана опцията Model. Вие 
можете да използвате тази опция за да задете кое тяло да се използва при отваряне на листовия 
детайл. Вие можете да отворите работно тяло, разгъвка или двете. Ако не съществува разгъвка, 
работно тяло е показано ако зададете опцията Model на Flat или Both. 
 
Наличност на документ 

В Solid Edge, наличността на документ се появява в лента Status на диалога Open File и тя е read-write 
или read-only. За да отворите документ тсамо за четене, включете маркировката Read-Only в 
диалоговия прозорец Open File. После имате възможност да отваряте само първо ниво на документа 
само за четене или всички нива на документа само за четене. Вие можете да запазите настройките и 
автоматично да  отваряте всички документи само за четене със Save As Default когато е включена 
опцията Open Read Only. 
 
Може да използвате операционната система да зададете файла само за четене. Например, ако 
документ има статус "Достъпен", но е бил зададен в операционната  система достъпен само за 
четене, не можете да получите достъ за запис до него. 
 
Допълнителна информация за документи само за четене вижте в раздела Working with read-only 
documents. 
 
Търсене на документи за отваряне 
 
Бутонът Search в Open File диалога позволява да се търсят документи. Вие можете да търсите 
документи в папка, по мрежата или в управлявана библиотека. Търсенето на документи може да бъде 
по име, по атрибут или по дата на създаване или изменение. За да научите за списъка на 
допустимите изрази, вижте раздела Search criteria list. Допълнителна информация вижте в раздела 
Searching for documents. 
 
Запазване на документи 

Когато за първи път запазите нов документ, Solid Edge ви предлага име и местоположение на папка 
по подразбиране. Вие може да дадете на документа подходящо име и място за съхранение на диска. 
За отворен документ, бързо може да запазите промените със Save от Application. 
 
Забележка: Ако използвате командата Save As за да запазите детайли, които са свързани към 
сборка, запазеният като копие детайл не е свързан към сборката. 
 
Задаване на време за напомняне при запазване на документ 
 
Тази опция от страница Save на диалога Options може да използвате за да получите напомняне от 
Solid Edge за запазване на всички отворени документи. Опцията Save All Documents Every <XX> 
Minutes позволява дефиниране на интервал от време за напомнянето.  
 
Отваряне на документ, който не е Solid Edge 
 
При отваряне на документ, който не е създаден в Solid Edge, като AutoCAD .dwg или .dxf файл,  
Microstation .dgn файл, или Pro/E файл, се появява инструктор за транслиране, с който 
автоматизирано импортирате файла в подходяща Solid Edge среда. Допълнителна информация 
вижте в раздела Opening foreign files in Solid Edge. 
 
За някои входящи формати, има налични опции, които трябва да зададете. За списък на достъпните 
диалози, вижте в раздела Open command. 
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Отваряне и съхранение на документи на чертежи 
 

 

В този раздел са описани специални операции, които могат да се изпълняват към файлове на 
чертежи. За базови файлови операции вижте раздела Opening and saving Solid Edge documents. 
 
Отваряне на чертежи в активен режим или режим на преглед (неактивен) 
 
Документи на чертежи може да отваряте в два различни режима: активен или за преглед. Стандартен 
е активния режим. Режимът за преглед съкращават времето, необходимо за отваряне на документа. 
За да отворите документ в режим за преглед, включете режим "Inactivate Drawing Views For Review в 
диалога Open File. 
 
Активен срещу неактивен режим 
 
Активният режим указва, че е отворен чертеж с пълни възможности за редактиране. Достъпни са 
всички команди. Чертожни изгледи, спецификации, таблици и други обекти се проверяват за 
актуалност.  Геометрията на модела не съдържа грешки и е достъпна. 
 
Режимът на преглед е предназначен само за преглед и печат. Вие можете бързо да отворите голям 
чертеж без да се изпълнява проверка за актуалност и с ограничени възможнсоти за редактиране. 
Това е удобно, ако отваряте управляван документ на чертеж с много други свързани документи. 
 
В режим на преглед: 

 Вие можете да завършите обработката на чертеж чрез избор и преместване на чертожни 
изгледи, добавяне и редактиране на размери и анотации, промяна на мащаба и настройка на 
атрибути. 

 
 Функции, отнасящи се до данни, извлечени от модела като извличане на размери, 

автоматично добавяне на осови линии, изменение на спецификации и таблици, извлечени от 
модел, и оразмеряване на бързи проекции на чертежа, са недостъпни. 

 
 Вие можете да създадете нови изгледи на листа на 2D модела. Също така можете да 

създадете подробни изгледи на него. Иначе команди за създаване на нови 3D изгледи са 
недостъпни. 

 
 Вие не можете да обновявате чертожни изгледи. 

 
Вие можете да идентифицирате чертеж, отворен в режим преглед по Inactive воден знак, разположен 
по диагонал на всеки чертожен лист и листа на 2D-модела. Друг индикатор е заглавен документ, 
който показва следната информация с името на документа и ID ревизия: “Draft with Inactive Drawing 
Views.” 
 

 
 
Изменение на режима на чертожни изгледи в документа 
 
След отваряне на документа вие можете да промените режима му. На етикета Tools, в група View 
Activation вие можете да изберете тези команди: 

 Activate Drawing Views 

 Inactivate Drawing Views 
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Например, ако отваряте документ в режим на преглед за да печатате чертеж, после решите да 
добавите нов изглед или да промените дълбочината на съществуващ изглед, вие можете да изберете  
командата Activate Drawing Views. Това връща чертежа към обичайния режим на редактиране и 
позволява да се направят изменения. 

Ако опитате да влачите модела в чертожен документ в режим на преглед, диалогов прозорец 
напомня да го активирате. Щракнете Yes за промяна на документа в активен режим и продължете 
създаването на чертожни изгледи. Щракнете No за да завършите създаването на чертожни изгледи и 
оставите документа в режим на преглед. 
 
Определеняне на режима на отваряне на документ 
 
Вие можете да зададете, че при отваряне на чертеж стандартен ще бъде режим на преглед. Преди 
да натиснете бутона Open за отваряне на документа, изберете в прозореца Open File една от опциите 
и натиснете бутона Save As Default: 
 

 Activate Drawing Views For Edit 
 Inactivate Drawing Views For Review 

 
Отваряне на чертежи в Solid Edge Viewer 

Solid Edge осигурява самостоятелна програма за преглед на документи без активиране на Solid Edge. 
За да активирате Viewer от Windows Explorer, с десен клавиш шракнете на документа, който искате да 
отворите и изберете в Viewer. 
 
Запазване на документи на чертежи за View and Markup и Solid Edge Viewer 
 
Преди да може да видите чертеж в програмите Solid Edge Viewer или View and Markup,  вие трябва да 
създадете метафайл с данни на документа. Вие можете да направите това автоматично с помощта 
на режима Include Draft Viewer Data In File на страница General, диалог Options. За повече  
информация вижте раздела Open a document in View and Markup. 
 
Търсене на документи 
 
 
Командата Search в диалога Open File позволява да се изпълни търсене на документ. Вие можете да 
търсите документи в папка, в мрежата или в управлявана  библиотека. Търсенето на  документи се 
извършва по име, по атрибут или по дата на създаване или изменение. За списъка на валидните 
изрази, вижте раздел Search Criteria List. 

След дефиниране на критерия на търсене натиснете бутона Search за да изпълните търсенето. 
Резултатите от търсене на неуправлявани документи се показва в долната част на диалога Search. 
Щракнете два пъти с мишката на неуправлявания документ в списъка с резултати за да го отворите. 
За документ, управлявани от Insight, вие можете да щракнете с десен клавиш на мишката на 
документ в списъка с резултати от търсенето за да: 
 

 Регистрирате или проверите файла в библиотеката. 
 

 Отмените проверката на документа 
 

 Изтриете или преименовате  документ, атрибути за документа,  
 

 Разгледате ревизии и отметки за документа 
 

 Изпълните търсене по критерии "Къде е използван", за да видите в кои документи е използван 
намерения документ 

 
За неуправлявани документи може с десен клавиш да щракнете за да отворите документ, или да 
изпълните търсене по критери where-used.  Когато търсенето по критерий where-used се извършва за 
документ, контролиран от Insight, Solid Edge използва файла SearchScope.txt за определя на областта 
на търсене. За да дефинирате областта на това търсене използвайте диалога Where Used.  След 
изпълнение на търсенето, можете последователно да отворите възлите в диалога Where Used 
Results, докато не намерите нужната информация. 
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С помощта на бутона Property Manager в управляван  или неуправляван Insight диалогов прозорец 
Search вие можете да покажете атрибутите за всеки документ. Иначе, ако на избрания ред в 
таблицата щракнете с десен бутон ще се покаже контекстно меню, позволяващо да се изпълни 
замяна на шрифта, сортировка на атрибути, търсене и замяна на текста и форматиране на колони. 
Вие можете два пъти да щракнете с мишката около разделителя на колоната, за да зададете най-
добрата ширина. Изменения, направени към колоните се запазват за бъдещи сесии. 
 

 
Намиране на Solid Edge файл 

 
 
Намиране на неуправлявани или Insight управлявани Solid Edge документи 

1. От диалоговата кутия Open File, щракнете Search. 
2. В диалоговата кутия Search, дефинирайте критерии за търсене, използвайки свойствата на 

документа и математически оператори или булеви изрази.    

Съвет: Може да изберете полето Property, за да изберете от списъка със свойства. 
Щраквайки на иконата  Criteria се показва диалоговата кутия Free Text Search Criteria. 

3. Щракнете Search, за да започне търсенето. 

Съвет: 

o Можете да щракнете бутона Cancel, за да спрете процеса на търсене.  
o Можете да щракнете бутона Clear All, за да изчистите всички критерии по които сте 

търсили и да започнете отново. 
o Ако критериите за търсене включват специални знаци, трябва да бъдат заградени в 

скоби [ ]. 

Пример: 

[*], [“], [ [ ], [ ] ], [?]  

Намиране на Teamcenter управлявани Solid Edge документи 

1. В диалоговата кутия Open, поставете на Files of Type, за да изберете типа на файла.   

2. Щракнете Search.  

3. В диалоговата кутия Search, изберете Saved Search или въведете критери за търсене в едно 
от съществуващите полета Named Searches. 

4. Щракнете Search. 

Ако броя на върнатите items надвишава броя на дефинирания лимит в Teamcenter 
предпочитанията, SEEC_Search_Limit, можете да промените критерия на търсене, като с това 
да виждате само броя на определения лимит от items, показвайки всички резултати от 
търсенето, да отмените заявката или да откажете търсенето.  

Забележка: За повече информация за предпочитания SEEC_Search_Limit, вижте Solid Edge 
Embedded Client Administrator's Guide. 

Намиране на документи свързани към текущия документ  
 

 

1. От бутона Application, щракнете Manage, Where Used. 

2. От диалоговата кутия Where Used, изберете папката, която искате да включите в търсенето. 
Можете да избирате документи навсякъде във вашата мрежа, включително и в управлявана 
библиотека.  
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3. Щракнете Add. 

4. Продължете с добавянето на папки, докато включите всички, в които искате да търсите. 

5. Ако искате да включите подпапки при търсенето, поставете отметка в полето Include 
Subfolders.  

6. Ако искате да филтрирате типовете Solid Edge файлове използвани в търсенето, щракнете 
бутона Process Options и изберете типовете файлове, които искате да търсите.  

7. От диалоговата кутия Where Used, щракнете Next. 

8. Диалоговата кутия показва резултатите от търсенето.  

9. Когато търсенето завърши, щракнете Finish, за да се върнете към Revision Manager и да се 
покаже прозореца Where Used.     

 
Търсене за празни items 

 

1. В диалоговата кутия Open, поставете на Files of Type към Items with No Solid Edge Documents и 

щракнете Search .  

2. Изберете Saved Search, Item ID или Item-simple.  

3. За собственото, Item ID, определете критерия A0* 

4. Щракнете Search. 

Ако броя на върнатите items надвишава броя на дефинирания лимит в Teamcenter 
предпочитанията, SEEC_Search_Limit, можете да промените критерия на търсене, като с това 
да виждате само броя на определения лимит от items, показвайки всички резултати от 
търсенето, да отмените заявката или да откажете търсенето.  

 
Показване на всички ревизии на Item 

 

1. Щракнете Revision Filter .  

2. Изберете All. 

Променяки Revision Filter имате възможност да контролирате ревизиите на item, който 
виждате в показания списък.  

 
Използване на Revision Filter 

 

Променяки Revision Filter имате възможност да контролирате ревизиите на item, който 
виждате в показания списък  

1. Щракнете Revision Filter .  
2. Изберете стойност от списъка, по която искате да филтрирате.  

Забележка: Последната зададена стойност е Latest. 

o All — показва всички ревизии на документа. 

o Latest — Показва само последната версия на документа. 

o Released — Показва само документите със статус на публикувани. 

o Latest Released — Показва само най-новата ревизия на документа. 

o Latest 3 — Показва трите най-нови ревизии на документа. 
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Избраните ревизии са видими в показания скписък.  

 
Използване на критерии за търсене 
 
 
Search Criteria е набор от математически и булеви изрази, които сравняват атрибути на документа, за 
осъществяване на процеса на търсене. Например, може да се зададе такъв критерий на търсене: да 
намерите и покажете всички файлове с имена или дата на запазване, съответстващи на определено 
условие. 
 
Всички стандартни Solid Edge атрибути на файлове като наименование  и тип документа са достъпни  
като критерий на търсене. Атрибути могата да бъдат създадени също от данни във файла, например, 
брой байта или количество символи. 
 
Списък на атрибути 
 
Достъпните атрибути на документа са показани  в избрани клетки в колоната Property в частта Criteria 
на диалога Search, където се задава критерий. Тези атрибути се избират от няколко източника, 
включително стандартни атрибути на файл, файла propseed.txt, библиотека с документи SharePoint и 
етикета custom на активен документ, ако документ е активен. 
 
Списък на критерии 
 
Критерият за сравнение на избрано свойство е показан в областта Criteria на диалога Search. За да 
научите повече, вижте Search Criteria List. 
 

 
Списък Search Criteria 
 
 
Търсенето на документи може да се подобри с помощта на изрази за сравнение на атрибути, избрани 
в област Property на диалога Search. Следва списък на допустимите изрази за задаване на критерии 
на търсене. 

Забележка: 
 

 Търсенето за специални символи изисква този символ да бъде заключен в квадратни скоби [ ]. 
Примери: [*], ["], [ [ ], [ ] ], [?] 

 
 Търсенето по дата изисква използване на символи в знака #. Пример: #MM/DD/YYYY# 

 
 Търсенето с използване на израза " not equal" трябва да включва интервал между = и низа на 

търсене, който трябва да бъде в кавички. Пример: != “cat” 

 Атрибутът Document Number имеет тип string, а не numeric, затова търсене по числово 
значение може да даде неочакван  резултат. 

 
Expression Definition and Examples 

>  Greater than 
“> 123” will return values greater than 123.  

<  Less than 
“< 123” will return values less than 123.  

>=  Greater than or equal to 
“>=123” will return values greater than or equal to 123.  

<=  Less than or equal to 
“<=123” will return values less than or equal to 123.  

=   Equal to 
“=123” will return values equal to 123.  

!=  Not equal to 
For the property type of number, “!=123” will return values not equal to 123.  
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For the property type of text, != “abc” will return values not equal to abc.  

* Wildcard 
“A*” will return words starting with A.  
Extended search options are only available with managed searches. 

? Single character wildcard 
“ABC?” returns all words that start with ABC and contain one additional character. 

- Through 
[A-F]BCD returns all four letter words that start with the letters A through F.  

^ Not 
[^A]BCD returns all four letter words to do not begin with A.  

AND And 
“Iron*” and “Steel*” displays results where both words are found.  

OR  Or 
“Red” or “Black” displays results where either word is found.  

Between x and 
y 

Between 
Between #MM/DD/YYYY# and #MM/DD/YYYY# will return values between the 
two dates (based on regional format).  
The value used for y should be greater than the value used for x, else an error will 
result or no results will be found. 

IsEmpty  Is Empty 
Displays results where the field does not have a value (blank or NULL). 

IsNotEmpty Is Not Empty 
Displays results where the field has any value other than blank or NULL. 

 

 
Работа с документи само за четене 
 
 

Когато отваряте документ, можете да изберете опцията Open as Read-Only в диалога Open File, за да 
получите достъп до документа без редакция. Това позволява да се отвори сборка от горно ниво и да 
се намери област на отговорност за промяна. 

Когато отваряте документ като read-only, той не се проверява от базата данни, а само се копира в 
локалната памет за преглед. Има няколко индикатора, показващи, че документ е отворен само за 
четене: 
 

 В заглавието на документа се показва  [Read-Only]. 

 Команда Save е недостъпна. 
 

 Read-Only Status Indicator  се показва в горния десен ъгъл на графичния прозорец и е 
достъпен. 

 
Вие можете да натиснете Read-Only Status Indicator, за да отворите Read-Only Assistant. 
 
Read-Only Assistant 
 
Read-Only Assistant предлага информация и интерактивно  меню, състоящо се от пет секции, 
свързани с отворени документи: 
 

Section Описание 

Статус на 
документ 

Показва текущия статус на документа за управлявани и неуправлявани 
дкументи. 

Legend 

 

Available 
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Section Описание 

 

In Work 

 

In Review 

 

Released 

 

Baselined 

 

 

Obsolete 
Driven reference 

Документи, управлявани с Teamcenter показват Teamcenter статус. 

Съобщения 
Показва съобщения, които не са интерактивни, но се обновяват при 
опресняване. 

Команда 

Показва достъпни за вас команди. Този раздел се обновява при опресняване. 
 Notify Me When Available 
Документът само за четене се проверява на всеки 30 секунди за да се 
определи кога е достъпен за запис. След като е достъпен, вие трябва да 
затворите документа само за четене и да го отворите за запис. 
 Save As 
Запазва активния документ с ново име, папка или формат. 

 Revise 
Създава или показва ревизии на активния документ. 

Request 
write access 

Променя достъпа на документа на записваем веднага след като той е достъпен. 

Refresh 
Пита за статуса на документа и показва времето и датата на последното 
опресняване. Форматът на времето и датата използва Windows Regional и 
Language Options. 

 
Вие можете да използвате Read-Only Assistant за да получите достъп до команди, които са достъпни 
за текущия статус на документа. Натиснете ESC, за да скриете Read-Only Assistant, или го затворете 
като натиснете "X". 
 
Забележка: Read-Only Assistant е недостъпен, ако се намирате в командна среда като Edit Profile. 
Той става достъпен, ако натиснете Read-Only Status Indicator след завършване на командата. 
 
Read-Only като стандартна настройка 
 
Вие можете да запазите избора да отваряте документи само за четене, натискайки Save As Default в 
проозреца Open File. Изборът става по подразбиране при следващо отваряне на прозореца Open File. 
Следващият отворен документ автоматично ще бъдет отворен само за четене. Документи, отворени 
от стартовия екран с опцията Recent Documents, от Cache Assistant, от Windows Explorer или с 
помощта на опцията Open ще бъдат отворени с използване на настройките, които са били при 
последното запазване. 

Внимание: Натиснете Save As Default да зададете опцията за всички типове Solid Edge документи. 
 
От друга страна, команда, която създава нов документ (Save As, Revise, Create Drawing, Create 
Assembly) автоматично  отваря документ за запис, независимо от стандартната настройка. 
Проверката на документа в Teamcenter Rich Application Client и последващо отваряне в Solid Edge с 
разрешен Teamcenter също отваря файл с достъп за запис, независимо от стандартната  настройка. 
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Съвет: Вие можете вижте  Open File, за да определите вашите стандартни настройки. 
 
Други понятия 
 
Има няколко важни понятия, които е нужно да се знаят когато работите с документи,  отворени само 
за четене. Вие можете да отваряте за редактиране само най-последната версия на документа. Това 
предпазва  от това, че документа може да бъде отворен само за четене и други потребители  могат 
да отворят документа и да го променят, и тогава вашия документ няма да бъде документ най-
последна версия. За управляван документ, версияте се следи от системата за управление на 
документи (Insight или Teamcenter). Иначе, за неуправлявани документи, ако отворения документ не е 
най-последната версия, вие ще получите съобщение, че достъпа за запис е невъзможен. 
 
Друго важно понятие се отнася до отваряне на документи, които съдържат справки към други Solid 
Edge документи, например, когато работите със сборки. Когато поискате да отворите indirect 
document, той се отваря като използва опцията Open As Read-Only за родителя, или direct document с 
включен бутон First level read-only или All levels read-only. 
 
Пример: 
 

 Сборка е отворена с включена опция Open As Read-Only. Сборката е само за четене. Когато 
вие in-place activate детайл в сборката, документа на детайла се отваря също само за четене. 

 Вие отваряте сборка с изключен параметър read-only, но сборката е недостъпна за запис, тъй 
като тя е отворена за други потребители.  Сборката е отворена само за четене, а вие искате  
достъп за запис. Когато активирате на място детайл в сборка, документа на детайла се 
отваря с достъп за запис. 

 
Печат на документи 
 
 
При работа с документи може да възникне необходимост да се изпрати копие на документа към  
плотер, принтер или в файл. С помощта на командата Print  вие можете да изпълните следното: 
 

 Напечатате документ, отделни листове на документа или прозореца Draw In View. 
 

 Печатате към файл. 

 Печатате при мащаб 1:1. 
 

 Напечатате област на листа или 2D Model Sheet. 

 Напечатате чертежно копие на документа. 

 Зададете параметрите на печата като диапазона на страници и число на копия. 
 
Вие можете да използвате командата Print Drawings, за да изпълните следното: 
 

 Print a composite drawing, комбинирайки отделни работни листа от различни чертожни 
документи. 

 Печатате непрекъснато върху хартия с вертикални и хоризонтални линии на изрязване. 
 
Solid Edge поддържа  WYSIWYG печат с помощта на стандартните Windows възможности за  печат. 
Поддържа се също  печат на моливни плотери с отчитане на ограниченията на  драйверите на тези 
устройства. 
 
 

 
Свойства на документ 

Документните свойства са важна част от управлението на документи. Използвайки документни 
свойства, можете да документна информация със самия документ, а не в отделна база данни. Това 
прави по-лесно намирането на документ и информацията свързана с него. Използвайки командата  
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File Properties налична в менюто Application menu→Properties, можете да преглеждате, редактирате и 
съхранявате свойства на документ.  

Propseed.txt File 

Propseed.txt е ASCII текстов файл за попълване на стойности в диалоговата кутия Properties. Можете 
да използвате текстов редактор, като Notepad, за да добавите стойност към файла. 

По подразбиране файла се намира в папката Solid Edge Preferences. Например, ако зареждате Solid 
Edge от диск C, пътя ще бъде C:\Program Files\Solid Edge ST6\Preferences\propseed.txt.  

Можете да кажете Solid Edge да търси файла propseed.txt в различна директория, включително папка 
от друга машина в мрежата. За да направите това, от менюто Application, щракнете Solid Edge 
Options. От етикета File Locations на диалоговата кутия Solid Edge Options, изберете Property Seed File 
и щракнете Modify. От диалоговата кутия Browse, определете диска и папката, съдържащи файла 
propseed.txt. След като определите местоположението, щракнете Update.  

Общи и обобщени свойства 

Някои свойства се обновяват автоматично от софтуера; те могат да включват заглавието, автора и 
ключови думи определящи важна информация за документа. Тези свойства също могат да включват 
статистика на документа, като размер на документа, дата на създаване и последна редакция.  

Единици за измерване 

Единицата за измерване на свойства за документ се съхранява като свойство. Когато задавате 
единица на измерване от диалоговата кутия Units tab on the File Properties dialog box, различни типове 
на измерване на документ се появяват. Например, ако сте задали единица за дължина на документ 
да бъде инч, след това външните стойности за командите на измерване в менюто Inspect, които 
измерват дължината на елементите ще се появяват в инчове.  

Можете да поставяте единици за измерване на дължина, площ или ъгли. Можете да променяте тези 
единици по всяко време в документа. 

Опциите за прецизност поставят брой значещи цифри, които се появяват. Те определят точността на 
стойността.  Прецизните настройки не променят цифрите, които сте записали, само дисплейните 
цифри в кутията. Стойности завършващи на 5 се закръглят на по-голямата цифра. Например, ако 
прецизната стойност е     .123 и вие изчертаете линия, която е 2.1056 инча, след това стойността ще 
бъде закръглена. Стойността, която се появява е 2.106 инча. Ако използвате mm за мерна единица, 
можете да имате стойности като 3.5 mm или 3.50 mm. 

Забележка: Настройките за единиците на измерване не оказват влияние на единиците, които 
използвате за оразмеряване и сте поставили с команди за оразмеряване.  

С опцията Style от Dimension command bar определяте стила на дименсиите. Можете да променяте 
доставения стил на размера и да създадете нов, използвайки Style command от менюто Format. За по 
лесно повторно използване на настройки на единици можете да използвате шаблони на документи. 
Също можете да задавате индивидуални настройки за размери, използвайки Properties command от 
менюто за бърз достъп, когато изберете размер.   

Статус на документ 

Можете да следите или променяте статуса на документ (например, Available, In Work, Released, 
Baselined) в страницата Status от диалоговата кутия File Properties. 

Забележка:Страницата Status не е налична в Insight XT, където се използват потребителски 
свойства за показване на информация за статуса. 

Можете да определите състоянието на документа в рамките на неговия жизнен цикъл или да 
разглеждате детайли от документното дърво. Документното дърво се състои от главен документ и 
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под документи. Статуса на документ може да бъде обновен, използвайки командата  Update Status 
Info, налична от менюто за бърз достъп в PathFinder , докато подсветва item .  

Промяна статуса на документ 

Софтуера следи статуса на документ със свойства на статуса. Когато създавате документ, статуса по 
подразбиране е Available. Ако искате да работите с документ за неопределно време, можете да 
използвате Property Manager, за да промените статуса на In Work. Софтуера съхранява вашето 
потребителско име с документа. Ако искате да прегледате информация в документ, можете да 
промените статуса на In Review.  

Когато документ е със статус In Work, документа не може да бъде отварян за редакция от друг 
потребител. Обаче, копие за преглед на документа е наличен. Всеки който иска да има достъп до 
документ, може да избере да бъде уведомен, когато документа бъде наличен. Когато изпълните 
своята работа с документа, можете да го направите наличен за други потребители, като използвате 
Property Manager, и промените статуса на документа на Available. 

Забележка:Наличните статуси на документи в Insight XT са: Working, In Review, In Approval, 
Released, и Obsolete. 

Преглед 

Можете да запазвате bitmap картинка на съдържанието на документ и да го запазите като свойство. 
Картинката може да бъде използвана в диалоговата кутия Open в Windows Explorer,  за да покажете 
преглед на документа.  

Също можете да създавате потребителска икона, за по лесен преглед на съдържанието на 
документа. Тези икони се показват в прозореца Solid Edge Find Files, когато изберете опцията Large 
Icon View в Solid Edge Find Files. 

Потребителски свойства 

Взависимост от документа можете да дефинирате потребителски свойства за съхраняване на 
информация.  Свойствата на потребителска информация се съхраняват в документа и са видими в 
етикета Custom на диалоговата кутия Properties. Например, Density and Accuracy са потребителски 
свойства.   

В Insight XT, потебителски свойства се съхраняват в информацията за статуса. Потребителски 
свойства създадени в резултат от съхраняване или отваряне на управляван документ в Insight XT са: 

PDM_Status_ID  

Съдържа стойността асоциирана със статуса.  

PDM_Status 

Показва текущия статус на документа (Working, In Review). Това свойство е собственост на 
Insight XT (/master=iman). 

PDM _Status_User 

Показва потребителя на документа. Displays the user of the document. Това свойство е 
собственост на Insight XT (/master=iman). 

PDM _Status_Date 

Извежда датата на документа за достъп.  

Едновременен дизайн 
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Едновременен дизайн позволява множество потребители да имат достъп до монтажен документ по 
едно и също време. За контрол при едновременен достъп, можете да дефинирате статуса на детайли 
и монтажи с диалоговата кутия Properties. Можете да осигурите достъп само за четене на главния 
монтаж и права за писане върху детайлите и подвъзлите. Това позволява множество потребители да 
извършват дейност в контекста на един и същ монтаж по едно и също време, но на различни детайли. 

 

Друго предимство на едновременния дизайн е способността да се актуализира дисплея, за да видите 
промените, направени в монтажа от други потребители. В следващия пример, потребител A може да 
отвори детайл в монтаж. По същото време, потребител В може да види версия за четене на целия 
монтаж.  

 

Като потребител A постави два допълнителни отвора в детайла, потребител B може да обнови 
изгледа, за да види промените направени в монтажа.  

 

Референтни документи 

Можете да използвате командата Property Manager за референтен документ, замразяването му и да 
предотврати по-нататъшно модифициране. Документи свързани към референтен документ не са 
замразени. Трябва да или да референтните или да освободите някои свързани документи, за да ги 
замразите от модификация.  

Референтния документ може да се използва като оправна точка, ако се правят промени надолу по 
веригата. Референтване на документ също налага понататъшните промени да бъдат направени в 
нова версия на документа, вместо на актуалната версия.  

Когато референтвате базов документ, отделните документи не стават автоматично референтни. 
Трябва ръчно да зададете документите, които искате да бъдат референтни. Също можете да 
поставите статуса на отделните документи да бъде свободен.  
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Освобождаване на документи 

Базовите документи съдържат всички връзки към отделните документи. Индивидуалните документи 
могат да съдържат детайли, планове, чертежи и така нататък. Можете да използвате командата 
Property Manager, за да освободите базов документ и неговите индивидуални документи по едно и 
също време или да освободите само отделни документи.   

Routing документи 

Routing slips може да бъде използван за изпращане на документи към един или повече потребителя 
за преглед. Routing slip позволява да изброите потребителите, които да получават съобщение 
съдържащо прикрепения документ. Документи могат да бъдат изпращани към всички потребители (A) 
наведнъж или потребители (B) един след друг.   

 

Когато изпращате документ към потребители един след друг и един потребител изпълни прегледа, 
документа се насочва към следващият потребител в списъка. Когато получите препратен документ, 
можете да го маркирате два пъти в съобщението, за да активирате приложението и да го прегледате.  

Routing slip може да съдържа изискване за подпис за одобрение или отхвърляне на съдържанието. 
Софтуера записва всички резултати. Когато всички потребители в списъка одобрят документа, 
можете да използвате командата Properties, за да промените статуса на документа от свободен към 
замразен и да предотвратите бъдещо промени.  

Забележка: Routing е негоден за управлявани документи. 

Свойства на управляван документ 

Можете да използвате командата Property Manager, за да редактирате съществуващите свойства или 
за да създадете нови за документа в Solid Edge или Insight Connect. Командата показва диалоговата 
кутия Property Manager Select, която позволява да изберете папки и файлове, които съдържат 
свойства, които искате да редактирате. Диалоговата кутия реагира различно взависимост от това 
дали имате или нямате активен документ. 

Ако имате активен документ в Solid Edge, диалоговата кутия Property Manager Select не се показва. 
Диалоговата кутия Property Manager се показва, и позволява да редактирате свойствата на активния 
документ. Можете да използвате опциите No Levels и BOM View от диалоговата кутия Property 
Manager, за да покажете документа в списък без нива BOM изглед с нива. По подразбиране изгледа е 
списъчен. 

Ако имате активен документ в Insight Connect, диалоговата кутия Property Manager Select се показва с 
двете опции BOM View For и User View. Това позволява да редактирате свойствата базирани на BOM 
структура на активния документ или базирани на избран списък от папки или документи.   

Ако нямате отворени документи в Solid Edge или Insight Connect, диалоговата кутия Property Manager 
Select се показва с изключена опция User View и включена опция BOM View For. Можете да щракнете 
папките или файловете, които съдържат свойства, които ще редактирате и след това щракнете 
бутона Add, за да ги добавите към кутията Edit Properties. Можете да изберете бутона OK, за да се 
покаже диалоговата кутия Property Manager и да редактирате свойствата за избраните документи. 

Редактиране на свойства на документ 
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Веднъж като сте направили своя избор от Property Manager Select и щракнете бутона OK, се появява 
диалоговата кутия Property Manager, която позволява да редактирате стойностие на свойствата. 
Някои свойства, които не могат да бъдат редактирани са неактивни и се появяват в сиво.   

За да редактирате стойност, щракнете на клетката със свойството и запишете новата стойност. 
Когато редактирате свойство, документа съдържащ това свойство е ограничен за достъп, за да се 
предотврати промяна от някой друг. След като редактирате стойността на свойството, клетката се 
подчертава, за да покаже, че е направена промяна. Клетката остава подчертана докато не щракнете 
бутона Save, за да запишете промените или като щракнете бутона Restore, за да възстановите 
предишните стойности. Можете да използвате бутоните Copy, Cut и Paste, за да редактирате 
информация между клетки. 

Забележка: Когато използвате командата Property Manager в  Solid Edge, бутона Save е 
неактивен. За да запазите промените и монтажа цял, използвайте командата Save от менюто 
File. 

Можете да използвате диалоговата кутия Show Properties, за да определите свойствата, които искате 
да се появяват в диалоговата кутия  Property Manager. За да се покаже диалоговата кутия, в списъка 
от показани документи и папки в Property Manager, щракнете с десен бутон на мишката на някой ред 
съдържащ информация и след това щракнете Show Properties от менюто за бърз достъп.  

Можете да добавяте свойства към списъка, който се показва в диалоговата кутия Property Manager. 
За да добавите свойство към показания списък, от диалоговата кутия Show Properties, изберете 
свойството в кутията Available Properties и щракнете бутона Add, за да го добавите към Show These 
Properties in This Order Box. Можете да използвате падащото меню Select Available Properties From, за 
да контролирате списъка от налични свойства. 

Можете да премахвате свойства от списъка, който се показва в Property Manager dialog box. За да 
премахнете свойство от показания списък, от диалоговата кутия Show Properties изберете свойството 
в Show These Properties in This Order box и щракнете бутона Remove. 

Можете да използвате бутоните Move Up и Move Down, за да промените реда на показване на 
свойствата. Използвайте бутона Move Up, за да преместите свойството наляво и Move Down, за да го 
преместите в надясно. 

Забележка:Можете да изберете главна колона в диалоговата кутия Property Manager, след 
това използвайте техниката „влачене и пускане”, за да промените реда на колоните.  

За да създадете нови свойства на документ, щракнете бутона New, за да покаже диалоговата кутия 
New Property dialog box. След като добавите информацията за новото свойство и щракнете бутона 
OK, свойството се появява в Show These Properties in This Order box. Когато щракнете бутона OK в 
диалоговата кутия Show Properties, новото свойство се показва в списъка. 

Можете да използвате опцията Files of Type, за да контролирате типовете документи, които да се 
появяват в списъка от документи. Можете да редактирате свойствата на документи, които не са  Solid 
Edge. Обаче, за тези управлявани документи можете да редактирате само сойства на профила.   

Забележка: Опцията Files of Type е изключена в BOM изгледа. 

Можете да редактирате свойства както за управлявани, така и за не управлявани документи. Обаче, 
не можете да редактирате и двата типа по едно и също време. Вие определяте типа на документите, 
които искате да редактирате, като изберете първата папка или документ в диалоговата кутия Property 
Manager Select. Трябва да можете да освобождавате управляван документ, за да редактирате 
неговите свойства. Ако редактирате свойство на управляван документ, който не е освободен, 
документа се освобождава, когато направите промяната, но паметта не е обновена със свъразните 
документи. Можете да променяте профила на управляван документ, ако виждате Profile property в 
диалоговата кутия Property Manager. 

Ако свойство на управляван документ принадлежи към работното пространство, но не принадлежи на 
профил, след това свойството се обозначава като String тип на данните. Например, предполагаме, че 
свойството е Color (цвят), принадлежащо на workspace named //servername/workspace. Работното 
пространство съдържа профил, SampleProfile, който не съдържа свойството цвят. Следователно нито 
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един от асоциираните документи със SampleProfile не съдържа свойството. Ако използвате командата 
Property Manager и изберете управляван документ, който е асоцииран със SampleProfile, типа на 
избраното свойство за документа ще бъде String или Text. Ако редактирате свойството, Color 
свойството се добавя към документа с тио на данните или Text. 

Можете да копирате и поставите стойност на SharePoint свойството между детайлите. Трябва да е 
ясно, че процедура „копиране-поставяне” използва метода „това, което виждате, това получавате” 
Например, предположете, че имате SharePoint свойство, което е дефинирано да показва три знака 
след десетичната запетая. Детайл A в Assembly 1 има стойност 5.12493 за числено свойство. Ако 
отворите монтажа в Property Manager, свойството за Детайл A се показва 5.125. Ако копирате и 
поставите тази стойност в Детайл B на Assembly 1, стойностт, която се показва е 5.125, вместо 
действителната 5.12493.  

Показване на свойство 

Показването на стойности на свойство в списъка зависи от това дали свойството принадлежи на 
профила или не. Ако свойството принадлежи на профила, списъка показва стойността на свойството 
за управлявания документ. Ако свойството не принадлежи на профила, свойството е или стандартно 
или потребителско за документа и списъка показва стойностти на свойства от не управляван 
документ.  

Например, предположете, че използвате командата Property Manager, за да промените стойността на 
дължината на името в профилното свойство от 20 на 25. След това запазвате документа, но не го 
затваряте в Solid Edge. Ако отново стартирате командата Property Manager, показаната стойност в 
списъка все още ще бъде 20. Докато не поставите документа със статус проверен (checked in), 
стойността на свойството в библиотеката все още ще бъде 20. 

Синхронизиране на свойство по време на зареждане и сваляне на документ  

По всяко време зареждате документи към работното поле или използвате командата Create 
Unmanaged Copy, за да създадете не управлявано копие на документ, Solid Edge синхронизира 
профила и свойствата на документа. Solid Edge създава потребителски свойства в документа за 
профилните свойства, които не съществуват в документа и след това попълва потребителските 
свойства със стойности.  

Само свойства за документи, които поддържат стандартно съхранени свойства се синхронизират. Ако 
документа не поддържа стандартно съхранени свойства, той се пропуска и не се отчита грешка.  

Когато зареждате файл, ако профила и документа съдържат различни стойности за едно и също 
свойство, свойството на документа приема стойността по подразбиране. 

Когато използвате командата Create Unmanaged Copy, ако потребителско свойство вече същества, 
Solid Edge проверява дали стойностите за профилното свойство и потребителското съвпадат. Ако 
стойностите се различават, профилното свойство приема стойността по подразбиране.  

Когато сваляте файл или използвате командата Create Unmanaged Copy, ако има потребителско 
свойство, което съвпада със системно Solid Edge свойство, като например номер на документ, Solid 
Edge копира стойността на потребителското свойство към системното и след това премахва 
потребителското.  the value of the custom property to the system property, and then removes the custom 
property.Това важи само за Solid Edge документи. Ако има Solid Edge системно свойство дефинирано 
като потребителско в не родни документи, свойството не се премахва от не родния документ.  

SharePoint Version 2003 свойства 

Командата Property Manager, Edit Profile, Create Unmanaged Copy, Add Library, генериране на доклади 
и резултати от разширено търсене в таблици, валута и изчислени свойства доставени със SharePoint 
2003. 

Lookup свойства 
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Когато работите със свойства за търсене, администратор може да определи SharePoint списък и 
определено свойство използвано за генериране на списък за търсене. Insight използва списъка от 
стойности за създаване на списък, от който можете да избирате.  

Ако промените свойството за търсене със Solid Edge Custom Property етикета въведете стойност, 
която не е валидна спрямо търсенето, Property Manager или Edit Profile показват последната валидна 
стойност за свойството, което е запазено SharePoint. Например, можете да определите свойството за 
търсене да съдържа три стойности в името: SupplierA, SupplierB и SupplierC. Представете си, че 
създавате нов файл и го проверявате, избирайки SupplierA за съдържател в диалоговата кутия Edit 
Profile. След това отново отваряте детайла и в етикета Custom на диалоговата кутия Properties 
променяте стойността на съдържателя към SupplierD. Когато ви подкани да затворите и запазите 
файла, Edit Profile показва SupplierA като съдържател, докато SupplierD не е валидна стойност.  

Валутни свойства 

Solid Edge има всички валути и държави поддържани чрез SharePoint 2003. Валутните свойства са 
съхранени като числово потребителско свойство в етикета Custom Properties на диалоговата кутия 
Properties. 

Изчислени свойства 

Изчислени свойства се добавят като потребителски свойства по време на синхронизацията на 
свойствата със съответния тип данни, като номер, стринг или дата, базирани на SharePoint тип данни 
използвани за да покажат изчислението. Ако редактирате ръчно потребителско свойство, което се 
синхронизира с изчислено свойство, редакциите ви се заместват със стойността от библиотеката с 
документи. 

Забележка: Стойности на изчислени свойства не се обновяват докато документа не се 
провери отново в работното пространство, дори ако свойствате се променят по време на Solid 
Edge сесия. 

Форматиране на SharePoint свойства 

Solid Edge позволява да форматирате информация за минимална/максимална стойност, броя на 
знаците след десетичната запетая и да се показва като процентни свойства.  

Минималните и максимални стойности за числовите свойства се показват като детйл в съобщението 
за грешка. Например, текста в съобщението за стойност, която надвишава максималната допустима 
стойност е: The value <value entered> is above the maximum value of <property maximum value> for 
<property name>. Edit the property and enter a valid value. 

Можете да зададете броя на знаците след десетичната запетая, да се показват между 0 и 5 знака. 
Стойност на свойство от 0 - 4 да се закръгля към по-малката стойност, а стойности между 5 - 9 да се 
закръглят към по-голямото число. Например, ако е поставено да бъде 3 знака за .1234, стойността, 
която ще се показва е .123. 

Стойността, която въвеждате за свойството Show as Percentage се умножава по 100, когато се 
визуализира. Когато въведете стойност, тя се дели на 100, когато се съхранява в документа.  

Поставяне на свойства на документ 

1. От менюто File  щракнете Properties. 
2. От диалоговата кутия Properties dialog box, поставете опциите, които искате да определите за 

свойствата на документа. 

 
Поставяне на свойства за активния документ 

1. От менюто File  щракнете Properties. 
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2. От етикета Summary на диалоговата кутия Propertiesзапишете информацията за свойството, 
която искате да използвате.  

 
Добавяне на атрибут към колона в Project Workspace Window 
 

1. Щракнете с десен бутон на item в View and Markup прозореца, след това щракнете Properties. 
2. В диалоговата кутия Properties изберете атрибут от списъка. 
3. Щракнете Add As Column. 

Колоната съдържаща атрибутната информация е добавена към информацията в Assembly tab 
of the Project Workspace Window 

 
Преглед на атрибути на документ 
 
 

Атрибутите на документ помогат да определите как този документ ще се държи в Solid Edge, как се 
използва в проекти, а също как да ги управлявате в локалното и мрежовото работни пространства. 
 

 
Основни операции за преглед 
 
 
Командите за бърз достъп за управление на изгледа са удобно разположени в долу вдясно на 
екранната рамка на status bar. 

Zoom slider позволява бързо увеличаване и намаляване с един инструменти на управление. 

 
 
Някои команди винаги са достъпни независимо от работната среда. Тези команди ви помагат да 
виждате добре детайли на модела в прозореца. 
 

 Zoom Area 
 Zoom In and Out 
 Fit  
 Pan  

 
Има допълнителни  инструменти за управление на изгледа, когато работите с тримерни модели в 
среда на детайл, листов детайл и сборка. Има също инструменти за 3D viewing operations, които 
позволяват да се преориентира изгледа на модела. Те са: 
 

 Изменение на ориентацията на изгледа на модели с комбинация от клавиши 
 

 Завъртане на 3D модела 

 Завъртане на модела около лице или ос 
 

 Подравняване на изгледа към избрано лице 
 

 Създаване и именоване на собствени изгледи за повторно използванея 
 

 Управление на дълбочината на модела, показана в 3D прозорец с равнина 
 
В среда Draft има подобни инструменти, които позволяват манипулиране на 2D чертожни изгледи на 
модела. Те са: 
 

 Команда Zoom Tool за мащабиране, панорама и запълване на 2D изглед на чертожния лист.  
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 Изменение на подравняването на  чертожния изглед. 

 Завъртане на чертожния изглед 

 Изрязване на чертожния изглед 
 

 Премахване на геометрия от чертожния изглед чрез задаване на дълбочина. 

 
Промяна на посоката на изглед на модел с комбинация от клавиши 
 
Вие можете да използвате комбинация от клавиши за да промените изгледа на модела и покажете 
всички елементи в активния прозорец. 

 

To look at this view Използвайте тези клавиши 

top Ctrl+T 

front Ctrl+F 

right Ctrl+R 

bottom Ctrl+B 

back Ctrl+K 

left Ctrl+L 

isometric Ctrl+I 

dimetric Ctrl+J 

trimetric Ctrl+M 

currently locked sketch plane or command plane Ctrl+H 

 

Съвет: 

 Друг начин да промените ориентацията на изгледа е използване на командата View 

Orientation , която се намира на лентата Status долу вдясно на приложния прозорец. 

 Друг начин да промените ориентацията на изгледа на текущо фиксирана равнина на скица е 

командата Sketch View  . 
 
 
 

Техническа поддръжка на Solid Edge 
 
Техническа поддръжка на потребители на  Solid Edge се осъществява от GTAC (Global Technical 
Access Center). 
 
Достъп до поддръжка за Solid Edge 
 
Необходимата поддръжка може да получите непосредствено в Solid Edge. В падащото  меню Help 
изберете Technical Support. За получаване на WebKey изберете подходящата опция за да се 
свържете. 
 
Как да се свържете 
 
В USA и Canada звънете на телефон 1-800-955-0000  или 1-714-952-5444. За North America се 
свържете с местното представителство на Siemens PLM Software office, за България : 
www.spacecad.bg. 

Можете да се свържете с GTAC: http://support.ugs.com/ 
 
По проблеми, свързани с Microsoft SharePoint, се обърнете:http://support.microsoft.com/directory 
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Значение на техническата поддръжка 

Софтуерната поддръжка са много важни за успешното използване на продуктите на Siemens PLM 
Software. Посетете сайта: http://support.ugs.com/services/GTAC_Support_Services_Guide.pdf.. 
 

 
Диагностика SEEC 

 
 

Диагностиката Solid Edge Embedded Client позволява бързо да получите информация за 
конфигурациите на Solid Edge Embedded Client. Приложението се доставя със Solid Edge Embedded 
Client и служи за събиране на информация като местоположение на софтуера, връзки с база данни, 
сведения за паметта, данни за регистрите и логовете, които се съхраняват на едно място. 
 
За да пуснете приложението за диагностика, изберете Start menu, изберете Programs→ Solid Edge 
ST3→SEEC→Diagnostic Application. Показва се диалога SEEC Diagnostics . Вие виждате информация 
за текущата конфигурация на Teamcenter връзката и трябва да задете само местоположението на 
резултатите от сканирането. След пускане на сканирането, в раздела Detail на диалога SEEC 
Diagnostics се появява поле, достъпно само за четене. 
 
Процедура за изпълнение на  сканиране 
 
1.   Пуснете приложение SEEC Diagnostic 

Типът връзка, 2-tier или 4-tier, съответства на базата данни, с които сте работили последния път. 

2.   Задайте информация за TC_ROOT и TC_DATA за 2-tier  конфигурация или URL-адрес на сървъра 
за 4-tier  конфигурация. 

 
3.   Задайте папката на пакета диагностика, който ще съдържа файлове с резултати от сканирането. 

4.   Пуснете сканиране и влезте в Teamcenter, когато бъде напомнено. 

Внимание: До пуска на сканиране е необходимо да напуснете Solid Edge, Structure Editor, и Add to 
Teamcenter. 
 
5.   След завършване на сканирането затворете приложението. 
 
Файл на журнала SEECDiagnostic 
 
Файл на журнала за диагностики, получен в резултат на сканиране се нарича 
SEECDiagnostic_YYYYMMDDHHMMSS.txt, където YYYY – година, MM – месец, DD – ден, HH – час, 
MM – минута, SS – секунда, обозначаващи  момента на началото на сканиране.  Журналът 
SEECDiagnostic  може да съдържа следната информация: 
 

 Данни за хардуера и софтуера 
 

 Размер на диска и свободното пространство 

 Настройки на Teamcenter 
 

 Имена на шаблони 

 Системни променливи 
 
Журналът SEECDiagnostic и друга изходна информация, създадена при сканиране се запазва в 
зададена папка на пакета на диагностика. Данните в папката на пакета е необходимо да се архивират 
заедно с export of your Teamcenter attribute mapping  и да се изпратят към службата за поддържка на 
продукта за анализ, ако е необходима помощ. 
 


