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Изборът на Lockheed Martin Aeronautics: 
Интеграцията е тайната за успеха на Siemens в 
аерокосмическата и отбраната 

Решението на Lockheed Martin Aeronautics да работи с портфолиото на 
Xcelerator има много последствия. 

Това е голяма новина, когато значим играч в аерокосмическата и отбранителна 
(A&D) като Lockheed Martin Aeronautics решава технологичния път, който искат 
да поемат, когато се придвижват в бъдещето. В момента Lockheed Martin е 
водещ разработчик на A&D и производител на многоцелеви бойни самолети, 
сателити, отбранителни системи и други модерни технологични системи и 
услуги.  
 
Неговият сегмент Aeronautics, който направи голяма сделка със Siemens Digital 
Industries Software, представлява около 40% от нетните продажби на Lockheed 
Martin за 2021 г. от около 67 милиарда долара . 
 
Неотдавнашното съобщение, че Lockheed Martin Aeronautics направи голям 
залог на портфолиото на Siemens Digital Industries Xcelerator PLM, е не само 
технологично значима стъпка, но и значителна финансова инвестиция.  
 
Тази сделка несъмнено ще повлияе на конкурентната среда в този 
индустриален сегмент – не само като позволи на Lockheed Martin Aeronautics да 
поддържа и развива своето технологично лидерство от световна класа, но и 
като помогне на Siemens да продължи да бъде водещ доставчик и разработчик 
на висококачествен PLM и автоматизация системи.  
 
В последния случай, той ще запази мястото на Siemens в A&D пространството, 
особено когато става въпрос за тежка конкуренция – главно Dassault Systèmes, 
но също и PTC и някои от по-под-PLM ориентираните софтуерни разработчици, 
като Ansys в симулацията и анализа . 
 
Когато компания с размерите на Lockheed — или едно от основните й бизнес 
звена — избере път, ефектите се усещат в множество области, от съображения 
за геополитическа сигурност и линии за военно развитие до конкретни 
продуктови иновации, развитие и производствени процеси в рамките на 
организацията.  
 
Защо е така? 
 
Lockheed Martin – със своето глобално, военно значение за A&D – има почти 
115 000 служители (около една четвърт от които са в бизнес звено Aeronautics), 
разходите му за изследвания и разработки (R&D) за 2020 г. са около 1,3 
милиарда долара и приблизително половината от годишните на компанията 
продажбите бяха направени на Министерството на отбраната на САЩ. Лесно е 
да се разбере защо залозите на Lockheed имат широко въздействие. 

https://investors.lockheedmartin.com/news-releases/news-release-details/lockheed-martin-reports-fourth-quarter-and-full-year-2021
https://investors.lockheedmartin.com/news-releases/news-release-details/lockheed-martin-reports-fourth-quarter-and-full-year-2021
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„Lockheed Martin Aeronautics избра и разшири платформата Xcelerator на Siemens, не 
само за проекта F-35, но и за всички нови програми, за да поддържа процесите в 

пълния им жизнен цикъл, от инженеринга до производство и поддръжка на място, за 
да поддържа световна класа в дейностите при разработката и поддръжка на 

продукти.  

Просто казано, това е дейност на всички отдели [в рамките на бизнес единицата]“, 
казва Дейл Тат, вицепрезидент на Siemens Digital Industries Software по 

индустриална стратегия за A&D, говорейки пред Verdi Ogewell от 
engineering.com. Тази сделка е голям залог, обхващащ хиляди инженери в огромната 

научноизследователска и развойна организация на Lockheed Martin Aeronautics, 
както и включващ голям брой познати приложения в портфолиото на Xcelerator 

като Teamcenter (PLM/cPDm), NX (CAD), Simcenter (анализ и симулация) 

Ключов принос за успеха на Siemens в областта на 
аерокосмическата и отбраната 

Engineering.com обсъди скорошната PLM инвестиция на Lockheed Martin 
Aeronautics в инструменти Xcelerator с Дейл Тут, вицепрезидент по 
индустриална стратегия в Siemens Digital Industries Software и говорител на 
отдела за A&D на Siemens. 

Tutt се присъедини към компанията преди три години с всички необходими 
квалификации за тази сложна арена. Преди Siemens той е работил в 
сестринската компания на Virgin Galactic, The Spaceship Company, а преди това 
в Textron Aviation/Cessna Aircraft.  
 
В автобиографията му има повече, но всичко това илюстрира компетентност, 
приложима към новите му отговорности на Siemens за определяне на 
индустриалната стратегия и ръководене на реализацията на индустриални 
решения за клиенти на A&D.  
 
На тази позиция, той има ключов принос за успеха на Siemens в Airspace & 
Defence индустрията. 
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Основен момент зад решението на Lockheed Martin Aeronautics да влезе all-in в 
Siemens Xcelerator е високото ниво на интегрирани решения, които предлага около 

механичния, електрическия, софтуерния и производствения дизайн. Дейл Тат 
обясни, че „Вместо да мислим за различни имена на продукти тук и там, става дума 

за пълния спектър от продукти за инженерство и производство и по-
нататък. Освен имената на продуктите, искам да подчертая, че цифровите 
инструменти, които можем да поставим на масата, представляват напълно 

интегрирани процеси - от край до край." Именно в тази област Lockheed Martin 
Aeronautics може да започне да извлича огромни ползи. 

Вижте тези примери от последните дванадесет месеца: 

 ВВС на САЩ решиха да стандартизират PLM/cPDm решението 
Teamcenter на Siemens Digital Industries Software за съвместно 
управление на дефинициите. 

 Northrop Grumman обяви, че портфолиото на Xcelerator ще се използва за 
допълване на фирмените инициативи и за използване на цифрови 
технологии в множество среди на жизнения цикъл на продуктите, за да се 
ускори разработването на нови продукти. 

 Твърдият конкурент на Boeing, Airbus, избра решение на Siemens Mentor 
Capital E/E системи (електрически/електронни), за да ускори развитието 
на търговски самолети. 

 Гигантът на военните самолети Lockheed Martin Aeronautics направи 
голям залог на портфолиото на Siemens PLM Xcelerator. 

Списъкът може да бъде по-дълъг, но като цяло показва, че Siemens печели 
надмощие по отношение на растежа през 2021 г. и укрепва позицията си в 
технологичната и търговска битка в сегмента на аерокосмическата и 
отбранителната индустрия. Като цяло, според числата на CIMdata за 2021 г. 
(обхващащи 2020 г.) автомобилостроенето и транспортът са номер едно, с 
глобални инвестиции, свързани с PLM, на стойност около 8,2 милиарда долара 
през 2020 г. Това е следвано отблизо от механични машини/тежко оборудване 
и A&D с около 5 милиарда долара всяка. 
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Използване на пълен цифров близнак. В средата на 2018 г. Turkish Aerospace 
Industries (TAI) подписа договор със Siemens на стойност 1 милиард долара, като 
удължи партньорството с още 11 години. Това е един пример за нарастващата 
роля на Siemens в сегмента на A&D. Оттогава турската компания е внедрила 

голямо разнообразие от софтуер от платформата за цифрови иновации от край 
до край на Siemens, включително Teamcenter, NX CAD, Simcenter и Tecnomatix.  

„Използвайки софтуер на Siemens, ние ще можем да създадем дигитален близнак на 
нашите продукти и да приложим инженерни симулации към тези продукти“, каза 

Темел Котил (вдясно, горе), президент и главен изпълнителен директор на 
TAI. Турция между другото е един от участниците в проекта J-35, който е 
съвместен проект между САЩ и международни партньори на три нива: 1) 

Великобритания; 2) Италия и Холандия; и 3) Канада, Турция, Австралия, Дания и 
Норвегия. Това също е индикация за стойностите, които Xcelerator може да донесе 

по отношение на разработването и производството на разпределени продукти. 

Кой е лидерът в сегмента A&D? 

Кой е водещ зависи от това какво точно гледаме. Според appsruntheworld.com 
през 2020 г. „първите десет доставчици на аерокосмически и отбранителен 
софтуер представляват 53% от световния пазар на приложения за A&D, който 
нарасна с 0,9% до близо 5,34 милиарда долара приходи от лицензи, поддръжка 
и абонаменти“. Освен това те твърдят, че Dassault Systèmes е начело с 8,7% 
пазарен дял при 5,5% скок в приходите от лицензи, поддръжка и абонаменти от 
A&D. Microsoft беше номер 2, следван от Autodesk, Cadence Design Systems и 
Siemens PLM Software (предишното име на PLM подразделението, преди да 
сменят името си на Siemens Digital Industries Software миналата година).  
В процентно отношение Siemens имаше приблизително 5 процента пазарен 
дял. Тази оценка може да се е променила през 2021 г., като се имат предвид 
няколко големи поръчки на Siemens през годината, за които споменатите по-
горе са примери. Цифрите за цялата 2021 година все още не са готови. 
Общо наблюдение е, че Dassault все още държи водещата позиция в областта 
на CAD с CATIA, докато Siemens доминира PLM/cPDm и ролята на гръбнака на 
продуктовите данни на „един източник на истина“. 



  СпейсКАД представя: Lockheed-Martin избра Siemens  
  

 

Страница 5 от 12 

 „Но тези позиции са на път да се променят“, смята Дейл Тат, посочвайки 
нарастващата технологична сила на Siemens и движеното портфолио 
софтуерна интеграция, както и последните му търговски успехи. 
 

 

Скоростта на излизане на пазара е един от най-големите проблеми, пред които са 
изправени производителите днес. Една от пречките е, че наследените практики 
създават ненужни забавяния. „С увеличаването на натиска е жизненоважно да се 
оптимизират производствените линии и производителността на служителите, 

като се минимизират прекъсванията на производството“, твърди Дейл 
Тут. Предимствата на интелигентното производство в космическото 

пространство включват възможността за бързо производство на все по-сложни 
компоненти, използвайки иновативни производствени процеси като 3D печат, 

многоосева NC обработка и роботика. Можете да използвате дигиталната нишка, 
за да създадете цифрови близнаци на продукти и производство, за да управлявате 

производствения инженеринг едновременно с дизайна, което ви позволява да 
ускорите ръста на производството. 

Дългогодишен клиент на PLM 

Разбираемо е, Tutt не иска да разкрие колко струва инвестицията на Lockheed 
Martin Aeronautics в долари, брой места, услуги или точно какъв софтуер 
покрива. Във всеки случай е ясно, че поръчката на Lockheed Martin Aeronautics 
е обширна и засяга огромно количество софтуер в портфолиото на Xcelerator, 
което може да включва такива PLM приложения за автоматизация като 
Teamcenter (PLM/cPDm), NX (CAD), Simcenter (анализ & симулация), Mendix 
(приложно решение с нисък код), MindSphere (IIoT операционна система), 
Opcenter (Оперативна технология/MES) или повече. 
 
Друга част от тази история е фактът, че Lockheed Martin Aeronautics 
исторически е бил дългогодишен клиент на Siemens. Когато се разглеждат 
проектите, в които е участвал софтуерът на Siemens, се откроява семейството 
F-35 от едноместни, еднодвигателни, всесезонни стелт многоцелеви бойни 
самолети.  
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Тук например първоначално беше използвано cPDm решението на Siemens 
Metaphase, което по-късно беше актуализирано до по-модерна версия на 
Teamcenter PLM. Въпреки това, от страна на CAD, дизайнът е направен в CATIA 
на Dassault.  
 
Тази комбинация по никакъв начин не е необичайна. „Вярно е, че те са 
използвали комбинация от софтуери в този проект“, казва Тут. „Освен 
Teamcenter, ние говорим за някои от нашите симулационни, производствени и 
други решения, които те са изградили през годините. Разбира се, смесено с 
други специфични за домейна решения.  
 
Типичен проблем на всяка програма за модел, например F-35, е, че сте склонни 
да се окажете с редица често донякъде разединени решения. В този случай 
това е напречно сечение от инженерни и производствени решения, от които 
CATIA е едно, използвани в дизайна на F-35. 
 

 

Проектът F-35 JSF е един от големите залози на Lockheed Martin 
Aeronautics. Проектът стартира през 2006 г. и типичен проблем на всяка програма 
за модел с течение на времето – например F-35 – е тенденцията да се стигне до 

редица често донякъде развързани решения. Специфичният софтуер за конкретни 
домейни често води до необходимост от ръчна намеса при прехвърляне на 

резултати от единия край към другия. На снимката по-горе: Пример за дигитален 
модел J-35 и ефект на земя, симулиран в Ansys. F-35 е семейство от три подобни и 

много напреднали изтребители, които оборудват въоръжените сили в 
Съединените щати, Обединеното кралство и широк кръг от съюзнически държави, 

които участват в програмата. Една версия, обозначена като F-35A, е 
предназначена за конвенционални операции за излитане и кацане. 

Среда, която предстои да бъде променена 

Всичко това води до смесена среда - но това ще се промени ли? 
„Lockheed Martin Aeronautics е лидер в аерокосмическата индустрия и тяхното 
решение да разшири приемането на портфолиото Xcelerator на Siemens дава 
възможност за стимулиране на цифрови инициативи и печеливши програми“, 
каза Тони Хемелгарн, президент и главен изпълнителен директор на Siemens 
Digital Industries Software в съобщение за пресата.  
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„Опирайки се на нашия опит по програмата F-35 и чрез тясно сътрудничество, 
Siemens е щастлив да помогне на Lockheed Martin да ускори производството и 
да изпълни изискванията на Министерството на отбраната както за текущите 
програми, така и за новите инициативи. Многогодишният договор предполага, 
че Lockheed Martin Aeronautics ще използва Xcelerator, за да постигне целите си 
за „дигитална трансформация, ръководена от мисия, чрез ускоряване на 
жизнения цикъл на програмата, намаляване на разходите и насърчаване на по-
големи иновации“. Това е добре за Lockheed Martin, когато става въпрос за 
разработване на решения от следващо поколение. Но това е добре и за 
Siemens – освен че разработва водещи технологии, той също така укрепва 
това, което Tutt описва като тяхното „лидерство в A&D“. 
 
Кои отдели в Lockheed Martin Aeronautics ще бъдат обхванати от новата 
сделка? 
 
Tutt естествено се надява, че те ще приемат цялото портфолио на Xcelerator в 
цялата организация, но първоначално изглежда, че отделът Aeronautics е 
мястото, където това ще се случи на по-широка основа. Tutt казва: „Когато 
направиха оценката, целта беше да се посрещнат бизнес предизвикателствата, 
за да вървят по-бързо, да намалят времето на цикъла и да управляват по-
добре разходите, наред с други неща. За да постигнат тези цели, те разгледаха 
портфолиото на Xceleratior, всичко - от напреднало проектиране, проектиране 
на електрически системи, дизайн на крило, проектиране на горивни системи, 
чак до производството и до поддръжката на логистичния продукт и 
поддръжката, след като самолетите бъдат въведени в експлоатация." Тези 
факти ни казват нещо за това кои ключови предимства Lockheed Martin е искал 
да използва. Чрез установяване на решение, което може да бъде от край до 
край, като портфолиото на Xcelerator, интересна цел може да бъде 
използването на дългосрочни интеграции на пазара, особено ако включите 
автоматизация на производството. 
 

 

Визуализация на цифровата нишка и цифровите близнаци в Lockheed 
Martin. Мисиите, които клиентите на Lockheed Martin изпълняват, са сложни. С 

продължаващата еволюция на модерните технологии и използването на данни за 
прогнозиране на сложни системи, Lockheed Martin Aeronautics се стреми да премине 
в уникална позиция, за да се възползва от информацията в цифровата нишка чрез 

своето портфолио Xcelerator. Тук идват дигиталните близнаци. 
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 „Това не е нова идея“, казва Ричард Джоузеф, главният учен на ВВС на САЩ. „Това, 
което се промени, е нарастващото количество налични данни за физическите 
системи и, което е по-важно, значително увеличената изчислителна мощност, 
налична за стартиране на цифрови симулации. Възползвайки се изцяло от тези 

възможности за цифрова трансформация и третирайки данните като 
стратегически актив, екипът на Lockheed ще задвижи стандартизирането на 

сложната технология на дигиталните близнаци, за да насърчи не само 
разбирането през целия жизнен цикъл на продукта, но и да даде възможност за 
оперативна съвместимост в цялата индустрия. Портфолиото на Xcelerator ще 
играе ключова роля в това. Lockheed Martin F-35 Lightning II или Joint Strike Fighter 

(JSF) и неговият цифров близнак на снимката по-горе е изтребител от пето 
поколение със стелт технология. 

Отвъд имената на продуктите 

Портфолиото на Xcelerator обхваща много области със своята богата мрежа от 
решения и приложения – така че за кой конкретен софтуер говорим, когато 
става въпрос за съобщението от миналата седмица? Образовано 
предположение е, че Teamcenter и NX са основните компоненти. Важният 
момент е високото ниво на интегрирани решения, които Siemens може да 
предложи по отношение на механичния, електрическия, софтуерния и 
производствения дизайн.  
 
„Вместо да мислим за различни имена на продукти тук и там, става дума за 
пълния спектър от продукти чрез инженерство и производство и по-нататък“, 
казва Тут. „Освен имената на продуктите, искам да подчертая, че цифровите 
инструменти, които можем да поставим на масата, представляват напълно 
интегрирани процеси от край до край.“ Това е преди всичко мястото, където 
Lockheed Martin може да започне да носи огромни ползи. Когато говорим за 
Xcelerator, дискусията се върти около аспекти като всеобхватния цифров 
близнак, цифровите нишки и гъвкавите екосистеми.  
Обединяването на тези решения и партньори в реализацията на продуктите е 
една от тайните за осигуряване на ускорение в общия процес на 
дигитализация, както и превъзходна бизнес стойност. 
 

 

Колко лицензирани места съдържа сделката? Тъй като договорът с Lockheed Martin 
се разпростира върху съществуващи програми, нови програми и наследени 

програми, е невъзможно да се определят точни цифри.  
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Картината ще стане по-ясна с въвеждането на новата платформа Xcelerator и 
стартирането на нови проекти. Но като цяло говорим за хиляди хора в по-

голямата организация, така че става дума за голям брой места. 

Хиляди места, но не са разкрити точни числа 

В случай като Lockheed Martin Aeronautics, говорим за много софтуерни седалки 
и винаги е интересно да научите повече за подробностите тук. Но Тут не 
разкрива никакви конкретни цифри. „Не, нямаме конкретни числа, които можем 
да споделим“, казва той. „Тъй като този договор се разпростира върху 
съществуващи програми, нови програми и наследени програми, е невъзможно 
да се определят точни цифри. Но като цяло говорим за хиляди хора в по-
голямата организация, така че това е голям брой места.” Tutt добавя, че тази 
сделка е много повече от просто подновяване; ние разглеждаме пълен 
конкурентен сценарий. 

Изрязване на ъгли с облака и XaaS 

„Върви по-бързо“ изглежда е целта на сделката. Има обаче и други интересни 
ефекти. Tutt твърди, че големи внедрявания като това винаги са били 
болезнени за големите компании. Но има и друга страна на монетата: 
промените могат да посеят семена, които ще накарат хората да мислят извън 
кутията. Например, Siemens Xcelerator вече се предлага като облачна услуга, 
наречена Xcelerator като услуга или XaaS. В Lockheed Martin Aeronautics 
Siemens имаше възможността да промени начина, по който компанията гледа 
на доставката на облачни услуги. 
 
„В един пример демонстрирахме как намаляването на времето на цикъла може 
да бъде подобрено не само чрез предоставяне на нов набор от цифрови 
възможности на инженера, но и скоростта, с която тези нови възможности 
пристигат в ръцете на тези, които проектират, изграждат и поддържат 
платформата“, казва Тут.  
 
XaaS играе критична роля за предоставянето на този тип предимство и 
позволява мащабиране на възможностите в рамките на предприятието или в 
рамките на определена програма. „Когато започнахме тази дискусия с тях, ние 
в облачната среда успяхме да демонстрираме колко бързо можем да им 
предложим нови решения и колко бързо хората могат да усвояват новите 
решения. Мисля, че много компании са заседнали в това, че това е парадигма, 
която е трудно да се преодолее и наистина не осъзнават, че в облачна среда 
като XaaS можем бързо да внедряваме решения, че са лесни за конфигуриране 
и че ние може да направи организацията оперативна много по-бързо."  
 
„След като преминах през няколко от тези миграции в миналото, моят личен 
опит е, че да, може да бъде трудно. Но това, което направихме сега, беше да 
демонстрираме, че има други начини да направите това, начини, които 
наистина могат да ви помогнат да преминете през тези процеси много по-
бързо“, отговаря Тут.  
 
В материала за пресата се посочва, че всички нови проекти ще бъдат 
стартирани в Xcelerator и че по-нататъшната работа по разработката ще 
използва компонентите на Xcelerator като основа на PLM платформата на 
Lockheed Martin Aeronautics. 
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Чрез своето портфолио Xcelerator, Siemens доставя това, което те наричат 
„цифрова нишка за отбрана“, за да даде възможност за проектиране, производство 

и устойчиви иновации от следващо поколение в цялата аерокосмическа и 
отбранителна индустрия, включително Министерството на отбраната (DoD), 

производителите на оригинално оборудване (OEM), базата за доставки и 
стартиращи компании за аерокосмическа и отбранителна дейност. Siemens 

твърди, че това решение използва най-изчерпателното и отворено дигитално 
портфолио в индустрията, за да ускори разработването и предоставянето на 

иновативни възможности в Министерството на отбраната и цялата му верига за 
доставки. Цифровата нишка за отбрана вече се използва от ВВС на САЩ (USAF) за 

подкрепа на настоящи и бъдещи програми, след като възложи на Siemens 
Government Technologies договор от 24,6 милиона долара за PLM/cPDm гръбнака на 

продуктовите данни Teamcenter, 

Защо поръчката на Siemens за Lockheed Martin 
Aeronautics е важна? 

Моето впечатление е, че тези големи A&D играчи, като Lockheed, Raytheon или 
Boeing, както и много други в индустрията, все още работят в системна 
архитектура с доста голям брой елементи от не интегрирани инструменти.  
 
Обсъдих въпроса със Saab Aeronautics (сестринска компания на Saab Defense 
Group), шведският разработчик на лекия боен самолет J-39 Gripen. Говорих с 
корпоративния архитект Йохан Тингстрьом и техническия сътрудник Ерик 
Херцог, които посочиха, че тази липса на по-дълбока интеграция има няколко 
основни ефекта: много ръчни дейности по импортиране и експортиране и 
ограничена проследимост, ако или когато не могат да се използват собствени 
интерфейси. Тези части, плюс няколко други съображения, водят до 
заключението, че нова архитектура за поддръжка на PLM би могла да осигури 
много предимства — но какви са условията за нова система? 
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Просто описание е, че това означава, че платформата, която изграждате, 
трябва да се характеризира с възможност за обмен или прехвърляне между 
модулни единици в системите, без обширни миграционни дейности или 
адаптации. Това може да се разглежда като абсолютно критично за успеха. 
 
Ето някои изисквания: 

1. Трябва да е възможно да се установи управление на жизнения цикъл във 
всяка област на приложение. 

2. Трябва да има възможности за персонализирана поддръжка в 
дисциплини като управление на системи, механика, софтуер и 
електроника. 

3. Решаващ момент би бил наличието на модулно, добре свързано и 
кръстосано решение с отворена платформа, където отделните среди на 
домейни могат да бъдат заменени без проблеми чрез инсталацията или 
миграцията. 

4. Поддръжка на стандарти, способни да покрият промените в PLM 
системите във времето 

 

Най-доброто интегрирано PLM портфолио за 
автоматизация в реализацията на продукти 

Структура, която може да отговори на тези изисквания, трябва да осигури 
подкрепа за всички инженерни и управленски дейности в рамките на всяка 
дисциплина. В същото време те трябва да бъдат напълно интегрирани в 
платформа за цялата компания, чиито отделни компоненти могат да бъдат 
надграждани независимо от другите на платформата. 
 
Освен това, както беше споменато по-горе, всички процеси, свързани с 
инженерната работа, като разработване на системи, разработка на софтуер 
или механично развитие, трябва да могат да се извършват в специално 
предназначени среди. Процесите и работните потоци в тези среди трябва да се 
извършват с проследимост, съхранение и делимост със съответните 
ограничения за достъпност за неща като управление на проекти, отговорност за 
конфигурацията и свързан инженеринг.  



  СпейсКАД представя: Lockheed-Martin избра Siemens  
  

 

Страница 12 от 12 

Siemens Xcelerator може да отговори на повечето от тези изисквания със 
специфични силни страни по отношение на: 

 Разширени възможности за проектиране 
 Цифрови близнаци и нишки 
 Модули за проверка и управление на спецификациите 
 MBSE (базирано на модели системно инженерство) 
 Разширени инструменти за симулации 
 Управление на софтуера 
 Електрически системи 

И може да ги интегрира всички с разработка на продукти, автоматизация и 
интелигентно производство със своите решения за виртуално въвеждане в 
експлоатация. 
 
Но основната точка е софтуерното богатство и интеграция на портфолиото на 
Xcelerator. Може да се каже, че никоя конкурентна платформа не може да ги 
победи на този фронт днес – и това е тайната на скорошния успех на Siemens в 
областта на Airspace & Defense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повече за Siemens NX и другите продукти на Siemens може да прочетете 
на тази връзка:  

https://www.spacecad.bg/siemens-nx-cad/siemens-nx 

https://www.spacecad.bg/siemens-nx-cad/siemens-nx

