
 
 
 
 
 

Solid Edge ST 6 - базов курс Май/2014 
 
Целта на курса е да предостави на дизайнери, 
конструктори и технолози  основни познания за работа 
със SIEMENS Solid Edge. Обучението предлага знанията, 
необходими за генериране на параметрични модели на 
детайли, асемблиране на комплексни виртуални 
продукти, изготвяне на техническа документация и 
генериране на чертежи/спецификации за 
производството. 
На успешно завършилите курса ще бъде издаден 
сертификат за умения за работа със Solid Edge. 
 

Програма 
  

Теми Ден 

Въведение: Интерфейс. Работни пространства и шаблони. Помощници и асистенти. 
Настройки и конфигуриране на работната среда. Типове файлове и въвеждане на 
модели от други CAD системи. 

 
Моделиране на 3D  детайли с фичъри и история: Създаване на двумерни скици. 
Създаване на тримерни модели. Редактиране на 2D скици и 3D модели. Динамично 
редактиране с влачене. Работа с метални листове. 
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Повърхнинно моделиране: Основни инструменти и операции за построения. 3D криви, 
Blue Dots и Blue Surf. Контрол на повърхнината и оценка на гладкостта. Преход от 
повърхнина към 3D Solid модел. 
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Асемблиране: Запознаване със структурата и идеологията на модула. Техника на 
изграждане на сглобено изделие.  Създаване на отвори, изрези, скици върху сглобено 
изделие. Създаване на библиотеки асемблирани модели и алтернативни позиции. 
Моделиране в контекста на сглобено изделие, техники и последователност 
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Създаване на конструктивна документация: Автоматизирано генериране на чертожни 
проекции от асемблиран 3D модел, тримерни изгледи, разрези и изнесени позиции, 
спецификации, монтажни инструкции, чертожни проекции на детайл, тримерни изгледи 
на детайл, разрези и сечения. Оразмеряване - наследено и детайлно. Нанасяне на 
символи за гладкост, взаимно разположение и текстови полета. Автоматично залагане 
на разгъвки при детайли от листов материал. Двумерно чертане „от нулата“ – 
инструменти. Създаване на чертожни шаблони за „бързо“ изчертаване. 
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Моделиране на детайли от листов материал: Запознаване с идеологията и интерфейса. 
Инструменти и операции за моделиране с метални листови.  Генериране на разгъвки. 
Специфични опции и настройки. 
  
Тест и сертификация на уменията. 
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Форма на обучение и продължителност: интензивна, пет дни по  6  часа, общо 30 часа;  
Време на провеждане: 19 – 23.05.2014 год.; 10:00-17:00 (с почивка от 13:00-14:00); 
Място на провеждане: гр.Казанлък, ул.“Стара река“ 2, ДК „Арсенал“, стая 405А; 
Лектори на курса: Мариана Попова, Стефан Стефанов 
Цена:  480 лв /без ДДС/ * * Цената не включва : транспортни разходи, нощувки и  храна; 

  За контакти и записвания: тел. 02 903 39 99, е-mail: plamena@cadcam-bg.com 


