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Когато Siemens PLM въведоха Синхронната Технология в NX преди пет години, не само 

пренаписаха кода на системата, но и значително разшириха нейния профил. За новата версия 9.0 

SIEMENS твърди, че е най-значимата от тогава. 

Сега NX има интерфейс с лента. По желание, всеки може да се върнете обратно към класическия интерфейс, 

ако не иска да променя работните си навици. 

Произходът на NX се крие в сливането на Unigraphics и I- DEAS обратно в началото на хилядолетието. 

Оттогава, екипите в Siemens PLM са работили не само за да разширят и подобрят системата, но и да вграждат 

актуалния потребителския опит. Въвеждането на Синхронната Технология през 2008 г. даде ново ускорение 

на продукта и помогна за повишаване на неговата репутация. Това значително подобри пазарното присъствие 

на NX.  Сега NX 9 е станал и по-мощен,  и по-изтънчен. Синхронната Технология все повече се интегрира,  дори 

и в по-традиционни аспекти на системата, като работните потоци и процеси в NX са изчистени и подравнени 

към нея. И тъй като Siemens прокламира 9.0 като най-значимата нова версия, ние ще проучим какво точно 

подкрепя тези твърдения. 

Нов Ribbon интерфейс 

Ще стартирам  прегледа с потребителския интерфейс (UI ). NX (а преди това, Unigraphics ) премина през много 

промени през последните пет години. Потребителският интерфейс , такъв какъвто е сега, е изчистен, полиран 

и впечатляващ по всички стандарти. Но (винаги има но), той е много специфичен за NX, и въпреки че Siemens 

е възприел познатия стил на лентата с инструменти, мога да предположа, че потребителите с дългогодишен 

опит ще изпитат известна неудовлетвореност от прехода. Siemens са направили доста за неговото 

облекчаване по няколко начина.  Първият е, че всички команди на системата по подразбиране са групирани 

по процес или работен поток. Това означава ,че всички инструменти, необходими за конкретната работа, са 

на разположение и готови за работа. Вторият е, че той може да се настройва напълно по волята на 

потребителя. Когато е необходимо, във всеки панел от лентата могат да се добавят или премахват команди. 

Сигурен съм, че повечето потребители ще се адаптират бързо, за да следват на най-често срещаните работни 

потоци. Третият е, че Command Finder е разширен. Въпреки че е наличен и до сега, той вече е директно в 
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Синхронната Технология е разширена за да 

позволи редактиране на геометрията чрез 

използване на  динамични напречни сечения. 

 

Синхронната Технология при скициране 

използва същите инструменти за „живо“ 

откриване на взаимоотношения и управление 

на операциите, но  в средата за скициране. 

потребителския интерфейс. Така в новата версия можете да изберете командна дума за търсене,  и той не 

само ще осигури пряк достъп до помощта за тази функция, но ще покаже къде точно тя се намира. 

Скицирането получава Синхронна Технология 

Ние вече сме наясно как работи Синхронната Технология 

при 3D геометричното моделиране. Възможността да се 

избутват/изтеглят лица,  които управляват геометрията 

директно, без да се налага редактиране на историята, е 

нещо, което стана широко разпространено в много 

системи, по един или друг начин. Това, което различава 

NX е как тези средства са едновременно и интелигентни 

(по отношение на автоматичното разпознаване на 

геометричните ограничения), и напълно интегрирани в 

съществуващите инструменти.  

Докато инструменти на синхронната технологични за 3D 

моделиране са продължили да узряват и се развиват в 

тази версия (ние ще стигнем до тази малко), новият 

фокус е въвеждането на същата концепция в друга 

област на системата – 2D скицирането. Представете си, 

че работите с 2D скици, които управляват създаването на 3D детайлите. Вие знаете което се случва, когато 

влачите и пускате обекти в скица, която не е ограничена. Повечето системи включват някакво предсказуемо 

разположение на ограниченията. Но понякога това може да доведе до кошмар, когато допирателните точки 

между линии и дъги се обръщат и геометрията се изкривява по нежелан начин. Без да се налага изрично да 

се прилагат ограничения, NX 9 автоматично открива области на допиране, симетрия,  тангентност, 

перпендикулярност и други. Въпреки че е невидим, този инструмент прави крайният резултат при промени 

много по-предсказуем. Това не премахва нуждата да се задават ограничения в най-ранните фази при 

оформление на скицата, но е безценна при работа „от горе на долу“ при асемблиране на продукти, 

управлявано от скици. Интересно е да се отбележи, че същите инструменти работят и върху външно въведени 

2D чертежи, при уговорката, че се прилагат върху коректна геометрия. Това означава, че с едни и същи 

инструменти могат да бъдат редактирани и наследени чертежи от други системи, и размерите в тях ще се 

актуализират, когато това е необходимо. Още за скицирането, сега тук има няколко нови операции, които са 

достойни за внимание. Една от тях е как системата обработва движещи се обекти. Вместо да прави чисто 

преместване, сега можете да ги премествате с офсетиране. Отново, това е една малка промяна или добавка, 

но тя дава по-голям контрол при адаптирането на геометрия. Същото се отнася и за новата редакции на 

закръгления в скици. Сега това може да става или от центъра на джоб, или от центъра на всяко закръгление. 

3D редактиране с напречни сечения 

Сега, когато сме установили какво са добавили от 

Siemens в скицирането чрез Синхронната Технология, 

нека да проучим как същите тези инструменти са 

достъпни за използване в 3D среда. Те вече могат да 

бъдат използвани при работа с напречни сечения, 

позиционирани в детайла. Идеята е, че редактирате чрез 

напречните сечения на детайла, а не чрез неговите лица 

и ръбове. Това осигурява няколко предимства. Първото 

е, че в някои случаи трябва да бъде редактирана 

вътрешната геометрия на детайла. Това не винаги е 

лесно чрез директно редактиране с неговите лица. Но с 

извличане на сечения в правилните позиции на детайла, 

можете да хващате ръбове (създадени от сечението) и да 

ги премествате в желаната позиция.  
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Други новини за синхронната технология в NX 9 

Edge Edit: Това е способността да се прави синхронна 

редакция чрез ръбове, както и лица. Още веднъж - това 

става автоматично и невидимо, ето защо това е ключово. 

Вместо просто да движи заключени лица, основи или 

стени, тя дава по-голям контрол и позволява да бъдат 

правени интересна редакции. Един идеалният случай на 

употребата е възможността да се моделират скосявания 

по един много удобен начин. Вместо да се опитва да 

премества цяло лице, той ви позволява да изберете само 

ръба и да го позиционирате, за да изпълните нужните 

условия. Това е на пръв поглед нещо малко, но 

редактирането на сложна геометрия в инструментална 

индустрия е постоянно предизвикателство, което това 

решение адресира бързо и лесно.  

Blend Corner: Това се отнася за проблемна геометрията, която 

често се наблюдава при сливане на три или повече закръгления 

в ъгъл. Автоматичните инструменти често дават резултат, който 

въпреки че геометрично коректен, не е достатъчно 

привлекателен  от естетична или производствена гледна точка. 

Corner Blend ви позволява да изберете закръгленията, които се 

сливат в ъгъла (вътрешно или външно ) и да регулирате ъгъла на 

сливане. Командата предоставя контрол върху това как всяко 

закръгление подхожда към ъгъла, опции за отстъп и преход.  

Всичко е направено чрез влачене и пускане с мишката, но където е необходимо,  могат да се въвеждат 

конкретни цифрови стойности. Отново, трябва да се отбележи, че тази функция работи както за внесена, така 

и за собствена геометрия. Когато се комбинира с въведените в NX 8.5 инструменти за частично изтриване на 

закръгление  това ще бъде голяма новина за много потребители, независимо дали при  проектиране на 

формообразуващ инструмент или за промишлен дизайн . 

 Analyse & Fillet Pocket: Тези две операции са неразривно 

свързани. Първaта, Analyse Pocket предлага набор от функции, 

вградени в диагностичните инструменти за проверка Check 

Mate.  Тя ви позволяват да изберете детайл, да стартирате набор 

от проверки по него и да откриете области, които биха могли да 

са проблемни при механична обработка. Използването му 

изисква да бъдат избрани режещ инструмент  (тип и размер) и 

метод обработка (3-оси или 5- оси). След това се избира 

основата на обработваната  кухина и системата анализира геометрията за да установи области, които са 

недостъпни за определен инструмент или където има повърхности с обратни наклони.  

Както при всички Check Mate инструменти, и този анализ е жив, може да бъде стартиран и отчитан 

автоматично, ако е необходимо. По интересно е как операцията Fillet Pocket може да се възползва от него. 

Всеки, който е запознат с механична обработка знае, че е желателно закръгленията в кухини да са с 

постоянен радиус, но често не могат да бъдат построени като такива от потребителя. Fillet Pocket взема 

резултатите от анализа на кухината и адаптира закръглението, като отчита избрания метод за механична 

обработка. Например, ако в кухината има незначително наклонени повърхности, закръглението не само ще 

се адаптира към закръгленията на околните лица, но също така ще гарантира, че геометрия отговаря на 

желания краен резултат „в метал“.  

Това означава, не само че цифровият модел е по-точен, но и производствените разходи са по ниски. 

В допълнение към избутване/издърпване на 

лица, вече могат да бъдат манипулирани и 

ръбове със адаптивната системата за 

обработка на геометрията  
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Realize Shape - моделиране със Subdivision Surfaces 

Докато досега  разглеждахме развитието на вече налични в NX инструменти, следващият е съвсем нов в NX 9. 

Тези, които следят CAD индустрията знаят, че на моделирането със Subdivision Surfaces набира популярност и 

е налично в различни системи. Някои от тях (PTC Creo и Autodesk Fusion 360 ) имат собствени инструменти, 

други - плъгини (Power Surfacing за SolidWorks ), докато трети правят всичко сами ( Modo ) .  

В света на NX, Subdivision Surfaces са на пистата на интеграцията, и NX 9 е първото въвеждането на този тип 

технология в портфейла на Siemens. Всички нови инструменти са в палета на Realize Shape. Това е един запис 

като функция в дървото, който, когато е стартиран, отваря всички инструменти. Ако не сте запознати със 

Subdivision Surfaces, основните неща са, че да започвате от проста геометрията – при NX 9 това е сфера, бокс 

или лице - около които се добавя управляваща клетка. След това започват да избутвате/издърпвате, 

завъртате и мащабирате клетката, и чрез нея автоматично управлявате скулптирането на геометрията.  

Голямата полза тук е бързото постигане на много сложни и едновременно с това гладки форми, нещо – което 

отнема много време при конвенционално моделиране с повърхнини. Ако вече имате опит с този тип 

методология, ще откриете, че всички инструменти, както бихте очаквали са вече там – вкл. за мостово 

свързване на лица, контрол на размерите и заглаждането лица.  

NX 9 предлага прогресивен рендеринг с „Ray tracing” алгоритъм в реално време 

Но това, което е най-интересното,  е как инструментариумът на Subdivision Surfaces се интегрира с другите 

аспекти на системата. За разлика от други инструменти (като Fusion 360), тук няма нужда да конвертирате 

геометрия от Subdivision Surfaces до NURBS геометрия. Вместо това можете веднага да преминете от функция 

и към моделиране върху резултата му, или около него. Ако след това се налага да редактирате Subdivision 

Surfaces геометрията, промените в нея се отразяват асоциативно по веригата. 
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Заключение 

Нямахме времето за да разгледаме всичко, което е ново и подобрено в тази версия на NX, но разгледаното до 

тук ни дава представа за какво са направили Siemens.  Те обявяват NX 9 като най-значимата версия от 

въвеждането на Синхронната Технология насам, и ако се съди по това, което виждаме, аз трябва да се съглася 

с това. 

NX е легендарна система сред водещите дизайнерите и инженерите във високия клас – независимо дали 

става въпрос за дизайн на потребителски продукти, космически изследвания или автомобилна индустрия. 

Това е така в продължение на десетилетия, под една или друга форма. Това, което NX 9 доказва е, че 

зрелостта на продукта не пречи на развойния екип да проучва нови идеи и да се въвежда нови понятия, като 

същевременно развива и разширява богатството на наличните вече технологии и възможности на  системата.  

Оригиналната статия може да бъде намерена на адрес: 

http://www.develop3d.com/reviews/siemens-plm-nx-9 

Повече за SIEMENS NX можете да прочетете тук: 

http://www.spacecad.bg/nx/nx-zavrsheni-resheniya-za-tseliya-zhiznen-tsikl 
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