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Обявяването на революционната Синхронна Технология на SIMENS PLM Software през 2007 година 

предизвика дълбоко разместване на пластовете в 3D CAD. Статуквото в средния клас 3D CAD системи 

беше безвъзвратно променено, а доминиращото положение на довчерашните пазарни лидери 

поставено под въпрос.  

През последните години, потребители на най-масовата 3D 

CAD система в САЩ и Западна Европа установиха 

устойчива тенденция за преход към Solid Edge, като 

потвърждение на превъзходството на Синхронната 

Технология. Едновременно с това, в опит да защитят 

позициите си, някои доставчици често подвеждат 

потенциалните потребители с факти и твърдения, далеч от 

реалността.   

За да помогнем на потребителите да се ориентират в 

деликатната материя на иновативния софтуер,    отговаряме на често задаваните въпроси за Синхронната 

Технология на SIEMENS PLM Software. 

 1. Как се позиционират предлаганите в България CAD системи? В България има три групи системи 

за автоматизирано проектиране и производство - напълно интегрирани CAD/CAM/CAE/PLM 

системи от висок клас – SIEMENS NX, Dassault Catia и с известни уговорки PTC Pro-E/Creo, 3D MCAD 

продукти от среден клас – SIEMENS Solid Edge, Dassault SolidWorks и Autodesk Inventor, и 

специализирани CAM системи, често комбинирани с 3D MCAD системи от среден клас -  Siemens 

CAM Express, Delcam, EspritCAM и други. 

 

 2. Кои от предлаганите у нас продукти са върху собствена технология и кои – върху такава, 

лицензирана от други производители? 3D CAD/CAM/CAE продукти със собствена технология са 

NX и Solid Edge на SIEMENS, Catia v5/v6 на Dassault, Pro-E/Creo на PTC. 3D МCAD продукти, 

ползващи технологията на SIEMENS под лиценз са SolidWorks, VISI CAD/CAM и Top Solid. Autodesk 

Inventor ползва под лицензно споразумение Shape Manager, клонирана версия на ACIS ядрото на 

Dassault Systemes. 

 

 3. Дава ли предимства на потребителя използването на CAD/CAM/CAE продукти със собствена 

технология? Несъмнено, ползването на продукти със собствена технология дава поне три 

предимства – по-добра техническа поддръжка, технологична преднина и гаранция за данните на 

потребителите. Такива потребители не са заплашени от рискове, произхождащи от закупуване на 

система с лицензирана технология – проблеми поради несъвместимост на различни версии на 

продукта, технологично изоставане поради ограничения на лицензните права и допълнителни 

разходи за транслиране на вече налични данни при евентуална подмяна на използваното 

графично ядро. 

 

 4. Кои от предлаганите на Българския пазар CAD/CAM/CAE системи са напълно интегрирани? 

Такива системи са SIEMENS NX, DS Catia, PTC Pro-E/Creo.  

 

 5. Какви са предимствата на напълно интегрираните системи? Основното предимство на напълно 

интегрираните системи е тяхната висока производителност и защитена информационна среда, 

предлагаща  непрекъснат работен поток през целия работен процес, за всички работни места в 

системата и гарантирана съвместимост на конструктивни, технологични и производствени данни.  
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 6. Какво представлява Синхронната Технология на SIEMENS и каква е ползата от нея? Синхронната 

Технология на SIEMENS е революция в 3D моделирането, обединяваща предимствата и 

премахваща недостатъците на съществуващите до този момент алтернативни подхода при 

моделиране – директното (explicit) моделиране и моделирането с фючъри и история на 

построенията (подредени фючъри).   Премахването на нуждата от дърво на построението и 

синхронното решаване на размерните взаимоотношения с геометричните ограничения води до 

100 пъти по-бързо моделиране и редактиране в сравнение с традиционните CAD системи. 

 

 7. Доставя ли се Синхронната Технология като част от Parasolid лицензията към SolidWorks, VISI 

CAD/CAM и Top Solid? Не. Синхронната Технология е разработена от SIEMENS PLM като 

надстройка над Parasolid и не се доставя за вграждане в SolidWorks, VISI CAD/CAM и Top Solid в 

рамките на лицензионни споразумения на техните производители за ползване на технологиите на 

SIEMENS – Parasolid и D-Cubed. 

 

 8. Кои системи предлагат синхронно моделиране? Синхронното моделиране се предлага 

стандартно в двата CAD/CAM продукта на SIEMENS PLM Software – NX във високия клас и Solid Edge 

в средния. Еквивалентно такава технология предлага и Dassault Catia v.6 и това е една основателна 

причина за предстоящия преход на SolidWorks към тази технология за сметка на подмяна на 

графичното ядро. 

 

 9. Каква е разликата между Синхронната Технология в NX и Solid Edge и директното моделиране с 

лица в конкурентите продукти в средния клас? Задвижвана от „живи правила“ и управляващи 3D 

размери, Синхронната Технология изчислява моментално резултата в рамките на 2-3 секунди след 

командата, дори и при комплексни операции на ниво асемблиран модел. Тази скорост се дължи 

на новите алгоритми, позволяващи синхронно решаване без нужда от преизчисляване на веригата 

от взаимоотношения и ограниченията в дървото на построението. Наличието на възможности за 

директно редактиране с позициониране на лица в продуктите от среден клас – SolidWorks, 

Inventor, VISI, Top Solid  е частично решение, предвид ограниченията на съществуващата в тях 

технология за работа, разчитаща на преизчисляване на всички предходни операции за 

извършване на всяка нова промяна. Това води до измерим резултат, потвърждаващ до 100 пъти 

по-бързото моделиране и редактиране в NX и Solid Edge в сравнение с конкурентните CAD системи 

от среден клас. 

 

 10. Труден ли е преходът на инженерите към Синхронното Моделиране ? Преходът към 

Синхронната Технология е предизвикателство, изискващо известна доза търпение и методичност, 

най-вече за преодоляване на вече съществуващи навици и нагласи за работа с традиционната 

технология за моделиране с подредени фючъри и история на построението. Добрата новина е, че 

потребителите могат да работят с традиционната технология, изучавайки и ползвайки 

Синхронната Технология едновременно и в рамките на един и същи проект !  Така в рамките на 3-

4 седмици конструктори и дизайнери започват да доставят иновативни решения с многократно 

по-висока скорост и производителност!  

 

11. Как СпейсКАД ООД гарантира продуктивността на своите CAD потребители, работещи със 

Синхронната Технология? СпейсКАД ООД поддържа активна инициатива за подпомагане на 

академичното изучаване продуктите на SIEMENS PLM Software в PLM лабораторията на SIEMENS в 

ТУ София, ТУ Варна, Военно Морско училище Варна, ВТУ Тодор Каблешков, Бургаски Свободен 

 Университет, СПГ Хенри Форд София, ПГМЕТ гр. Хасково и други. 
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12. Наред с това,  СпейсКАД ООД e първият доставчик на решения за автоматизация на инженерния 

труд и производството, предлагащ On-line WEB портал за дистанционно CAD/CAM/CAE 

самообучение – при това напълно безплатно! С над 150 мултимедийни урока за работа със Solid 

 http://lms.spacecad.bg Edge и NX, порталът предлага богата информация и нагледни средства за 

бързо усвояване на иновативната Синхронна Технология на SIEMENS – само срещу еднократна 

 регистрация!

 

 

 
 

 

Повече за Синхронната Технология в  CAD/CAM/CAE продуктите на SIEMENS PLM Software и 

решенията с тях в  България  можете да намерите на www.spacecad,bg 
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