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NX 12 на Siemens осигурява мултидисциплинарни инструменти за продуктово 
развитие в единна платформа 

Siemens PLM обяви официално най-новата версия 12 на NX софтуера на компанията в понеделник, 23 
октомври на събитието Siemens PLM Connection 2017 в Берлин, Германия в присъствието на над 1000 
потребители. Последната версия доставя следващо поколение решения за конструиране, симулация и 
производство в продължение на наследените като най-добри в класа си лесни за ползване от 
потребителя приложения и запазване на данните. Те позволяват на фирмите да осъзнаят стойността на 
„цифровия близнак“ в процес от край до край. Разгръщайте иновациите със следващото поколение 
решения за проектиране, симулация и производство на SIEMENS NX 12. 

NX 12 за дизайн набляга на три основни акцента :  

 Интеграция с Mentor Graphics технология, 
осигуряваща свързаност за истински 
мултидисциплинарен дизайн 

 Производствени инструменти за конструиране, 
позволяващи оптимизиран органичен дизайн, 
комбинирайки фасетно моделиране с 
традиционни модели като се използва технология 
за конвергентно моделиране 

 Въвеждане на нови адитивни възможности за 
производство за продуктово развитие и 3D печат 
за индустриално производство 

Това най-ново софтуерно издание обединява 
електрически, механични и контролни системи през близка интеграция с портфолиото на MentorGraphics 
Capital и Xpedition за електрически системи, окабеляване и PCB дизайн. В комбинация те предоставят 
единствената истинска мултидисциплинарна платформа, налична днес на пазара. 

NX поддържа на най-високо ниво инструменти, използвани за разработване на продукти, базирани на 
методологията RFLP (Изисквания, Функционални, Логически и Физически), които сега осигуряват 

значителна връзка между логически и физически абстракции както в 
електрическите така и в механичните области. Използвайки 
технологията Convergent Modeling, която позволява на 
конструктори/дизайнери да работят безпроблемно, да моделират с 
омрежена и в комбинация с прецизна геометрия, новата версия 
комбинира инструменти за оптимизация на дизайна, повече 
инструменти за създаване на геометрия, свободни форми и 
параметричен дизайн, за да се превърне генеративния дизайн в 
реалност. 

Електрониката става все повече от съществено значение за всички продукти, независимо от индустрията, 
като я прави по-важна от всякога, за да могат електрическите и механичните дизайнери да си 
сътрудничат по време на целия процес на разработване на продукти.  Използвайки технологията от 
наскоро придобитата Mentor Graphics, най-новата версия на NX осигурява директна връзка между 
дизайна на електрически и механични системи. Връзката между електрическите инструменти и 3D модела 
позволява съвместно проектиране, включително кръстосан подход, позволяващ на дизайнерите на 
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електродиаграми и окабелявания да работят много по-тясно заедно, предотвратявайки скъпоструващи и 
отнемащи време преработки поради електромеханични проблеми. 

Мултидисциплинарната работа не се ограничава само до електропроектирането. Индустрии, включващи 
големи количества тръбопроводи като например корабостроене, ще се възползват от тясна интеграция 
между диаграми на измервателни уреди и 2D схеми. Новите инструменти в NX позволяват на инженерите 
да оформят диаграми на тръбопроводи и измервателни уреди в 2D, като запазват дизайна, свързан с 3D 
пространствения модел. Тази синхронизация може да помогне да се премахнат грешките и да се спести 
време, тъй като екипите работят по-отблизо от всякога. 

Генеративният  дизайн в NX съчетава инструменти за оптимизация на топологията, създаване на 
усъвършенствана геометрия, 
свободни форми, фасетно и 
мрежово моделиране. NX 
премахва необходимостта за 
реверсивен инженеринг чрез 
комбиниране на фасетно,  
повърхнинно и твърдотелно 
моделиране в единна 
интегрирана среда. Сравнено 
с технологията на 

традиционните техники на моделиране, конвергентното моделиране е 10 пъти по-бързо. С нарастващия 
натиск за бърза доставка на продукти на пазара, генеративният дизайн сега е необходимост в 
разработването на продукти. Интегрирането на голямо разнообразие от инструменти дава на 
дизайнерите по-голяма гъвкавост и избор, когато се занимават със сложни геометрии. Използването в 
комбинация на тези технологии позволява на компаниите да надхвърлят традиционните решения, които 
се фокусират единствено върху оптимизиране на формата, за да се постигне наистина 
мултидисциплинарен дизайн. 

В постоянния стремеж да се намали теглото на компонентите и да 
се подобри използването на ресурсите, компаниите се стремят да 
включат решетъчните структури в дизайна, за да постигнат тези 
цели без да се компрометира силата и структурната цялост. 
Последната версия на NX предоставя нови подходи за проектиране 
за адитивно производство, включително възможността за добавяне 
на решетка. Конвергентното моделиране дава възможност да 
работите директно с фасетна геометрия, като например тези 
решетъчни структури, спестявайки на компанията продължителния 
процес на преобразуване на данни, които обикновено са 
необходими. Това позволява на компаниите да доставят по-леки и 
по-здрави продукти на пазара за много по-кратко време. 

С последната си версия NX софтуера поддържа дългото си наследство от десетилетия като най-доброто в 
класа решение за запазване на клиентските данни. Възможно е без транслиране на данни да се отварят 
съществуващи клиентски данни от всяко предишна версия на NX и да се работи с него директно в най-
новата версия днес. 
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NX 12 за производството акцентира на : 

 Редуциране на машинното време с до 60 процента 

Новите усъвършенствани възможности в NX CAM 12  за машинна обработка на матрици и поансони, 
стандартни обработки и обработки на сложни (комплексни) форми, позволява на компаниите да 
постигнат ново ниво на ефективност чрез цифровизация на производствените процеси.  

При машинни обработки за матрици и поансони,  адаптивното 
фрезоване е нова стратегия за високо скоростно рязане, която 
може да намали машинното време с до 60 процента. Този 
интелигентен метод за груби обработки позволява дълбоки 
врязвания и постоянно натоварване на инструмента, което 
увеличава скоростта на отнемане на материала, като удължава 
живота на инструмента. Гладките финишни обработки на 
инструментите с постоянна прибавка през цялата обработвана 
зона, осигуряват висококачествени обработвани повърхности. 

При стандартни обработки за голям обем производство на сложни 
детайли с различни форми, новият NX Machining Line Planner 
интегриран с NX CAM позволява разполагане, балансиране, 
програмиране и симулация на операции с множество позиции и 
машини. Производителите на автомобили и машини могат да 
намалят времето за планиране и да увеличат производителността, 
използвайки цифров близнак (digital twin) на  пълния производствен 
процес. 

При обработка на детайли със сложни форми новите възможности 
на Tube Milling 5-axis драстично опростяват програмирането на 
обработки на сложни форми, в това число отвори на двигателни 
блокове и огънати лопатки на турбинни колела. Тези ефективни и 
безопасни траектории на инструмента за груби и чисти обработки, 
осигуряват висока скорост и елиминиране на грешките при 5 – 
осните обработки.  

Разширените възможности за роботизирани обработки в NX CAM  
позволяват да програмирате операции тип захващане и 
преместване (pick-and-place), като например обслужване на машини 
и зареждане на инструменти. 

 Цифров процес от проектиране на инструменти до автоматизирано изчисляване на стойността 
на инструмента увеличава рентабилността  

Производителите на инструменти могат автоматично и точно да определят производствените разходи 
на инструментите, като използват новите, интегрирани възможности на Siemens PLM Software. 
Цифровият процес, от 3D модел към детайлна оценка на разходите, може да замести бавното и 
субективно ръчно определяне на стойността на инструмента и подобряване на точността. Това дава на 
производителите на инструменти уникално предимство в тази силно конкурентна индустрия. 
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С NX Feature2Cost можете автоматично да идентифицирате специфични геометрични елементи от 
формата на детайла, като използвате NX Feature2Cost. Силната 
способност за разпознаване на геометрични елементи дава 
възможност за анализ на 3D моделa, разпознава и класифицира 
много типове геометрични елементи, като зони с подрязване,  
ребра и огъвания. Въпреки че е напълно автоматизиран, 
софтуерът ви дава гъвкавост, за да приложите своя опит в 
процеса. Това може допълнително да подобри точността при 
оценка на разходите. 

С Teamcenter Product Cost Management пълният набор от 
разпознати геометрични елементи, заедно с техните параметри 
могат да бъдат прехвърлени безпроблемно към интегрирания 
софтуер за управление на стойността на продуктите Teamcenter 
Product Cost Management. След като добавите допълнителна 
информация за типа материал и машините, системата може 
прецизно да изчисли цената на инструмента. Бързото 
получаването на точни изчисления дава предимство на 
производителите на инструменти да спечелят повече поръчки и да увеличат доходите си.  

 NX Additive Manufacturing – Индустриализира адитивното производство 

Новите възможности в NX 12 за адитивно производство, прави по-
лесно отвсякога отпечатването на качествени детайли с пълна 
проследимост, без загуба на данни.  

Печат на детайли с метален прах - Powder Bed Printing остава най-
популярният начин за печат на метални детайли. Сега NX 12 има 
много добра връзка с тези 
принтери – задвижван чрез 
Materialise софтуер. Това включва 
създаване на поддържаща 

структура, настройка на работната зона и подаване на параметри за 
процесиране към принтерите с метален прах.  

За 3D принтери HP Multi Jet Fusion в NX 12 има нов модул (задвижван 
чрез Materialise), който позволява на потребителите да проектират, 
оптимизират, симулират, изготвят задания за печат на детайли и да 
подготвят процесите за печат върху HP Multi Jet Fusion 3D принтери. 
NX потребителите могат да зареждат множество модели, 
автоматично да ги разполагат и да ги изпращат към HP 3D принтер в 
една, единствена среда на NX и с минимален брой стъпки. 

 

Подробна информация за версия NX 12  за дизайн, производство и симулация вижте тук: 
https://www.plm.automation.siemens.com/en/products/nx/12/index.shtml 


