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Siemens пре-позиционира своя водещ продукт NX към непрекъснат процес 
на обновяване, обещавайки по-малки, и по-управляеми актуализации. Al 
Dean обяснява какво означава това за потребителите и разяснява новостите 
в последните актуализации. 

 

През цялата си десетилетна история на развитие Siemens NX е доставян на клиентите под 
формата на голямо годишно издание, следвано от поредица от по-малки сервизни пакети 
през цялата година. Всичко това се променя. Отсега нататък екипът за разработка на този 
продукт ще поеме по-гъвкав подход към актуализациите. Какво означава това за клиентите? 

 

Фигура 1. NX Predict Command използва машинно обучение, за да познае коя команда 
вероятно ще използвате. Обикновено се намира отляво на графичния прозорец или 

директно в моделното пространство, както е показано 

По същество, това означава редовен поток от месечни актуализации, подобно на наскоро 
разработените облачни системи, като Onshape или Autodesk Fusion 360. Оказва се, че 
ползите от този подход са многобройни; сред тях е намаленото въздействие на всяка 
актуализация по отношение на по-малко проблеми с инсталирането и обучението на 
потребителите.  

В същото време, Siemens се възползва от възможността да се справи с ключов проблем, 
засягащ актуализациите на софтуера, свързан с директната връзка между NX и 
Teamcenter. Това е решено като потребителите не трябва да обновяват двата пакета 
едновременно (важна особеност, тъй като ъпгрейдите на Teamcenter могат да бъдат 
наистина сериозни начинания.) 

Струва си също да се отбележи, че Siemens премахва номера на версията от името на 
продукта, например NX 11 или NX 12, като става просто „NX“, без идентификатор за 
версията. Това може да предизвика известно объркване за онези потребители, които 
работят като част от верига доставчици за голяма компания или с колеги, базирани в 
различни региони, които може да актуализират своя софтуер по различно време. Въпреки 
това връзките за изтегляне на "големи" актуализации на системата засега ще бъдат 
запазени, а месечните ъпдейти ще се позиционират между основните актуализации със 
100% съвместимост.  
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Ключова сила на NX винаги е била способността да отваря наследени данни, независимо 
колко години и версии са минали от създаване на моделите. NX е продукт, който се използва 
най-често в големите компании, където инсталациите обикновено здраво се контролират от 
гледна точка на актуализации на версиите, внедрявания и обучение.  

Посещавайки всяка голяма конференция, обикновено ще откриете, че много клиенти са с 
две или повече основни остарели версии. Това е така, защото актуализациите често се 
възприемат като голям катаклизъм от гледна точка на най-добрите практики и установените 
процеси в компанията.  

Това води до възможността нивото на версията да бъде опционално, тоест вие (или по-
скоро вашата компания) може да решите предварително как да организирате нивата на 
актуализация на NX.  

Можете да ги изтеглите и инсталирате автоматично, въпреки че все още изисква човешка 
намеса, за да стартирате актуализацията, дори след като е активирана от 
администратора. Ако искате по-голям контрол, може да имате и това - възможност за 
ограничаване на определени хора от екипа от „излизане“ и самостоятелно обновяване на 
софтуера. Ако пък искате да се придържате към съществуващата вътрешна вътрешна 
версия с най-добри резултати, можете да ограничите единна версия за всички в екипа. 

Интерфейс с машинно обучение (UI machine learning) 

 

Придвижвайки се по списъка на подобренията, следващата тема с голям потенциал е 
въвеждането на адаптивен потребителски интерфейс (UI). Начинът, по който отделен 
потребител взаимодейства с NX, винаги е бил предизвикателство за системата, защото тя е 
създадена за безкрайно широк кръг от потребители и работни потоци.  

През последните години екипът за разработка въведе редица инструменти, които 
позволяват системата да бъде конфигурирана за различни типове потребители (например 
промишлени дизайнери, машинни инженери или програмисти);  промишлени сектори (като 
автомобилостроенето, авиостроенето и космическите технологии или потребителските 
стоки); и процеси (като изработване на матрици или щанци).  

В последната актуализация, тази конфигурация е получила доста ефектно преобразяване.  
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Естеството на проектирането в инженерната работа обуславя операциите, които отделен 
потребител извършва в NX, да бъдат често повтарящи се в течение на времето. Сега 
Siemens въвежда нов модул, който се учи от използването на системата от страна на 
потребителя, създавайки „предположение“ от десет команди, от които той вероятно ще се 
нуждае след приключване на текущата команда.  

Тези десет „следващи стъпки“ са представени в лента с инструменти, която се намира 
отляво на потребителския интерфейс (до навигационните ленти), която може да бъде 
преместена и използвана директно в прозореца на моделното пространство. Този 
инструмент е вграден във всички области на приложение на NX -  моделиране, сглобяване, 
FEA, CAM и други. Системата научава индивидуалния стил на работа на потребителя, но тя 
не би могла да обобщи това за цялата работна група. Това, което може да се направи обаче, 
е да се вземат  научените предложения от най-опитния потребител и да се прехвърлят на 
всички останали, което може да е полезно за изграждане на най-добри вътрешни практики 
за фирмата.  

От друга страна обаче, тя може по същия начин да запази и по-малко желаните практики в 
екипите от потребители. Като първа версия е ясно, че тук има огромен потенциал. Да, може 
да не е толкова полезно за общите задачи, но навлизайки в по-специфични работни потоци 
и набори от инструменти (например в работа с листов материал), може да се окаже 
наистина ценно.  

Ефективност при проектиране 

Наред с добавянето на предсказването на команди, има и няколко обновявания на 
интерфейса по отношение на взаимодействието на потребителите с геометрията. Всички те 
са предназначени да направят нещата по-ясни, по-малко разсейващи и по-ефективни. Тази 
линия за ефективност на дизайна е нещо, върху което Siemens работи от известно 
време. Добър пример от NX 12 е ситуацията, в която при създаване на геометрия някои 
области „посивяват“ (виж Фигура 1). Това ви помага да се съсредоточите върху конкретната 
задача.  

 

Фигура 2. Технологията на конвергентното моделиране в NX получава някои нови 
инструменти, които да помогнат за редактирането на данните на базата на мрежова 
геометрия, включително накланяне на лицата на  мрежовия модел 
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Последната актуализация прави процеса на избор на вашият работен компонент още по-
ефективен. В предишните версии трябваше да изберете компонент и след това да го 
направите работен ръчно.  

Сега NX прави това автоматично. Например, ако в инструмент Edge Blend изберете ръб, за 
да създадете закръгление, NX автоматично ще избере този компонент и ще го активира. Ако 
след това изберете ръб на друг детайл и направите същото, софтуера автоматично ще 
направи него работен компонент. Не се изискват други стъпки. 

Също така интересна новост е актуализацията на моментното състояние. Тя ви позволява 
да отворите модел и да създадете моментна снимка, която след това се отваря в отделен 
прозорец заедно с обичайния изглед на детайла. След това, докато редактирате модела си, 
софтуера ви показва резултата от тези редакции в синхронизирания допълнителен 
изглед. Това дава възможност да се работи върху по-ранни стъпки в историята на детайла и 
да се разбере влиянието на промените надолу по веригата на хронологията. По този начин 
можете да визуализирате как редакциите ще повлияят на вашия финален дизайн. 

 

Фигура 3. Моментната снимка представя инструмент за подпомагане на оценката на 
въздействието на промените в дизайна по-рано в историята на вашия модел 

Последните две общи обновявания включват и нови допълнения към Help системата и нов 
метод за разбота с много големи сглобки.  

За допълненията към Help системата натиснете F1, когато сте в команда и ще се появи 
кратък видеоклип, който ще ви преведе през опцията, след което ще ви насочи към 
допълнителната налична документация за командата.  

Тази нова функция, наречена First Assist е добро начало, но също така ще бъде подкрепена 
в предстоящите обновявания с нов инструмент, наречен Electronic Visual Assistant, който ще 
разшири нейните възможности. В рамките на командата, която потребителят в момента 
използва, ще се  отваря графичен прозорец Visual Assistant, с обекти, синхронизирани със 
съответните елементи в диалога на командата. Това ще подпомага визуалното обучение на 
NX, което може да бъде особено полезно за новите потребители.  

Фокусирайки се върху зареждането на големи сглобки, NX от известно време дава богат 
контрол над този процес.  
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Това се осъществява чрез интелигентното използване на продуктовата структура, както и от 
присъщия интуитивен, лек подход на NX към фасетираните данни (чрез формата JT).  

Сега има нова опция за зареждане на сглобки, наречена "minimal loading", която зарежда 
сглобката във вашия прозорец. Имате възможност през време на зареждането да 
взаимодействате със структурата на продукта и вече заредените детайли, но също така 
можете бързо да скривате под-сглобките, които не искате да виждате, както и да измервате 
разстояния, да използвате визуални сечения и т.н. Във всеки момент можете да спрете 
зареждането на пауза или да деактивирате зареждането. 

Мрежи и конвергентно моделиране 

Нека преминем на конвергентното моделиране: ако не сте се запознали с този метод, това е 
нова технология, която ви позволява да работите с мрежова геометрия по подобен начин, 
както при работа със Solid и повърхнинна геометрия. С други думи, можете да приложите 
операции, които обикновено се свързват с по-традиционни техники за моделиране. По 
същество мрежовите модели се превръщат в първокласна геометрия за NX, докато другите 
системи я третират все още като второкласна.  

В предишната версия на NX 12 видяхме закръгляне на ръбове върху мрежови модели. В 
тази версия възможностите са надградени не само за фаски, но и за добавяне на наклони 
във фасетните ръбове. За опитни дизайнери като мен, възможността за точно добавяне на 
наклони към фасетна геометрия може да изглежда като магия. Това, което се случва под 
похлупака е, че използвайки вашите селекции на мрежата, системата изгражда набор от 
повърхности, прави редакциите, след това адаптира елементите на мрежата ви, за да 
съвпаднат отново. 

 

Направени са и някои разработки, за да се решат проблемите, които често се срещат при 
работа с мрежови данни (особено в процеса на обратното проектиране). Те варират от 
типичното унифициране посоките на нормалите и самопресичанията, до по-сложни 
инструменти, които помагат за намиране и запълване на дупки (включително набор опции за 
затваряне на мрежата със закръгления и мостови повърхнини).  

Има и някои нови инструменти за изглаждане на мрежи - задача, която често се изисква при 
обратен инженеринг от лазерно сканиране. Тези инструменти ви позволяват, бързо да 
изчистите проблемните области или да накарате системата да третира мрежата като едно 
цяло.  
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Сега има някои удобни инструменти за визуализация, които ви позволяват бързо да 
намерите области на промяна на кривината, които показват или остър ръб или дефект в 
мрежата.  

Дългосрочните потребители на NX знаят, че тези типове инструменти не са съвсем 
нови. Това, което всъщност се е променило, е начина по който те са интегрирани в 
конвергентната среда за моделиране. Сега, ако имате мрежов модел, върху който трябва да 
работите, вие превключвате в среда за моделиране на полигонна геометрия. След това, 
имайки тази „полигонална“ геометрия във вашето дърво на историята, можете да добавите 
по-нататъшни операции.  

Реалната полза тук е, че ако впоследствие трябва да направите редакции на тази 
полигонална мрежа, след това ще имате сигурна актуализация и на функциите надолу по 
веригата. В последната актуализация, във връзка с работата с фасетни модели, имаше 
пренаписване на командата „remesh“. Това ви дава няколко полезни опции.  

Първо, модела ще се регенерира на базата на постоянен размер на мрежовите елементи, 
така че получавате еднакви по размер фасети за целия детайл. Това е полезно за процесите 
надолу по веригата, които най-вече важат за FEA процесите. Има и опция за „remesh“ с 
променлив размер. Това усъвършенства мрежата ви, на базата на кривината (защото повече 
кривина означава повече фасети), а също така запазва и острите ръбове, така че можете да 
запазите дефинициите на построенията. 

Работа с решетъчни структури (Lattice) 

Друга актуализация в NX, която за първи път се появи в предишната версия и продължава 
да се развива, е работата по инструментите за проектиране на Lattice решетъчни структури. 
Най-новите актуализации носят не само широк избор на готови клетъчни типове 
(геометрията, която се размножава за образуване на решетката), но и възможността да 
дефинирате собствени типове. Както винаги, това се прави в квадратна клетъчна форма, в 
която можете да започнете да изграждате мрежата от лъчи и възли.  

 

Фигура 4. Siemens разшири възможностите за проектиране и персонализиране на Lattice 
решетъчни структури в NX 
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Интересното е, че съществуват редица пре-дефинирани шаблони, а системата ви дава 
обратна връзка за грешки, възникнали докато изграждате структурата (например, когато 
елементите са прекъснати). Също така нови в тази област са тетраедричните решетки, които 
ви дават повече възможности и начини за изграждане, както и някои инструменти, които 
спомагат за поправка на несвързани решетки в единни форми.  

Дизайнер на анимация/обратна кинематика 

Нека преминем към новата област за NX - добавяне на реверсивна кинематика в NX 
Animation Designer. Повечето от нас трябва да са запознати с идеята да могат да създават 
timeline базирани анимации в нашите CAD системи. Почти всички системи вече включват 
този вид инструменти.  

Siemens разработи дизайнер на анимации в NX 12, за да осигури подобно ниво на 
функционалност, от една страна само с отделни Solid тeлa и водещи криви, а  от друга - на 
напълно дефинирани сглобки, но сега и с добавена реверсивна кинематика в тази последна 
версия. Това означава, че ако можете да създавате анимации по нормалния начин - чрез 
преместване на компоненти и дефиниране на keyframes за раздвижване на системата  - вие 
ще можете да направите същото със свързаните части и под-възли. 

Представете си преместването на крайния изпълнителен орган на ръката на робот - 
премествате само него в позиция и системата изработва останалите движения. 

 

Тези връзки могат да бъдат пренесени от стандартната NX среда, но ако трябва да се 
уверите, че вашите сглобки се движат по правилния начин и в рамките на техните физически 
граници, NX Animation Designer също предлага и съответните „мотори“. Те са полезни в 
онези случаи, когато искате да ограничите движението на ставата - или на ъгъла, или на 
линейната дистанция.  

Заслужава да се отбележи, че тези специфични за анимацията връзки и мотори са 
независими от основната структура на NX продукта и не е необходимо да се придържате 
към вече дефинираните във вашата система.  

В допълнение, към основните инструменти за настройка има някои добре обмислени 
допълнения, които помагат за точното и ясно пресъздаване на идеите.  
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Сега почти всичко може да бъде анимирано, от видимост и цветове до автоматично 
разгръщане на сглобени възли.  

Тази последна опция е интересна. Както обикновено, взимате компонента или подсборката и 
определяте вектора на движение - но интересната част е че скоростта, с която плъзгате 
избраните компоненти съответства на това колко време трае движението в 
timeline. Преместете ги бързо, и действието на експлозията е бързо. Плъзнете ги бавно и 
системата ще добави повече време.  

NX с виртуална реалност (VR) 

Siemens говори за виртуална реалност (VR) от известно време във връзка с продуктите си за 
дизайн. Макар че от известно време вече разполага с набор от инструменти в по-
традиционната виртуална реалност, със своя набор от цифрови макети в Teamcenter, това 
се отнася по-скоро до използването на драматично по-евтиния VR хардуер директно в NX 
интерфейса. 

 

Построен върху набор от технологии от британска start-up компания, Masters of Pie, NX вече 
има някои много изящни VR възможности, които поддържат HTC Vive (без поддръжка на 
Oculus), така че ако искате да влезете във вашата NX сесия, просто натиснете VR бутона. 
Ако приемем, че целият ви хардуер е свързан, това натискане на един бутон взема данните 
на екрана и ги прехвърля в чиста и ясна VR среда. Оттук можете да се разхождате около 
продукта и да го преглеждате в пълен мащаб. Ако работите върху много големи продукти 
или сте ограничили VR работното пространство, функцията за телепортиране ще ви позволи 
да се придвижите дигитално.  

От лявата си страна имате няколко менюта, които ви дават достъп до набор от инструменти: 
за контрол на видимостта за части и подсглобки, измерване и виртуални сечения, както и 
моментни снимки (които се извеждат като jpg). 

Анализ на производствените разходи 

Последната област за актуализиране на NX, която ще разгледаме, са новите инструменти, 
които ще ви помогнат да откриете повече информация за стойността на продукта, по който 
работите.  
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От известно време Siemens разработва набор от инструменти, които ви позволяват да 
разберете повече за статуса на вашите продукти като комбинация от геометрия, данни за 
жизнения цикъл и информация, събрана от други системи в компанията.  На първо място, 
тези инструменти се намират в модула NX Feature to Cost, който извършва функционален 
анализ на вашия детайл по отношение на производимост чрез шприцване или щамповане/ 
коване. Анализира се възможността за изработка на детайла, намирането на потенциални 
разделителни линии, идентифицирането на undercut области (изискващи плъзгачи), както и 
елементи, създаващи необходимост от използване на ерозийни операции. Интересното е, че 
след това тези данни могат да се използват като основа за по-нататъшно проучване и 
прогнозиране, като се използва съществуващ инструмент, наречен Teamcenter Product Cost 
Management, който е донякъде погрешно наименован, защото може да се използва напълно 
отделно от Teamcenter.  

 

Teamcenter Product Cost Management използва тази геометрична информация като основа за 
по-нататъшен анализ на разходите, които влияят върху материалните разходи, локациите, 
обработките и т.н. Разбира се, докато инструмента е снабден с голяма база данни с обща 
информация, тя може да бъде попълнена и с данни на вашата компания, когато е 
необходимо. 

В заключение 

Ще бъде интересно да се наблюдава преминаването на NX към цикъл на непрекъснато 
обновяване. Ние сме свикнали с по-новите 3D системи за проектиране, които възприемат 
този подход, където рисковете са много по-ниски и границата на стабилност ще  бъде 
подобна. Но когато имате набор от инструменти като в NX, с десетилетия на развитие и 
използване в широк спектър от сериозни индустрии зад него, всичко, което създава 
неудобства на компаниите, които го използват в производството, бързо ще стане очевидно. 

Въпреки това, ранните резултати показват, че много от клиентите на Siemens, особено тези, 
които са по-нови в системата, възприемат добре идеята за по-малки и по-чести 
актуализации. И само времето, както се казва, ще покаже. По отношение на това, което 
екипът е постигнал в краткия период между последната цифрова версия на NX 12 и тази на 
най-новата актуализация, промяната е доста забележителна. Той не само се основава на 
съществуващите възможности и последните нововъведения (като поддръжка за по-голям 
контрол върху Lattice решетъчни структури и разширяване на конвергентните техники за 
моделиране), но и добавя нови инструменти, като поддръжката на VR (което е отлично) и 
новия адаптивен потребителски интерфейс, който ще помогне на дългосрочните 
потребители да достигнат бързо до най-използваните команди и да помогнат на новите 

потребители да заработят по-бързо.  
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