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Parasolid - графичното ядрото, собственост на Siemens, се използва от много популярни CAD 

продукти, както и в собствените продукти на Siemens - NX и Solid Edge. Това прави Parasolid най-

широко използваното геометрично ядро в света.  

 

 

 

SOLIDWORKS и Onshape, водещи конкуренти на Solid Edge, използват ядрото на SIEMENS 

Parasolid, и никога не са показали желание да разработят свои собствени такива. От Siemens 

твърдят, че компанията ще спечели повече от лицензирането на компонентите си, отколкото ако 

държи Parasolid изключително за собствени цели.  

Това изглежда съмнително, като имаме предвид, че конкурентът ще престане да съществува с 

изтръгнато Parasolid сърце, а продуктите на Siemens ще поемат господстващото положение на 

пазара на софтуер, за продуктов дизайн на стойност милиарди. 

Кога за първи път се появява Parasolid? 

Parasolid v1.0 е публикувана през 1988 от Shape Data Ltd., за да замени продукта ROMULUS. 

Основната разлика между двата продукта е, че ROMULUS поддържа една единствена, 

аналитична геометрия FORTRAN, докато Parasolid е с двойна точност, поддържайки аналитична 

и NURBS геометрия.  

Какви са предимствата на Parasolid пред конкурентните продукти? 

Основно предимство е културата на Parasolid, която винаги е била фокусирана върху решаването 
на най-сложните проблеми с геометрията, чрез иновации и прецизен софтуер. От това следва 
набиране на най-добрите таланти, изграждане на дългосрочни връзки с клиентите и инвестиране 
в процеси за оптимизиране на функционалността, производителността и качеството на нашия 
продукт.  
 
Това се потвърждава от многобройните технологични новости, които са реализирани на пазара, 
включително толерантно моделиране, двустранна съвместимост на данните, поддръжка на iOS 
устройства и в момента Convergent Modeling. Също така предоставената възможност на малки и 
големи компании да тестват технологията и поддръжката на клиента, преди да вземат крайното 
решение за взаимно сътрудничество. 
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Какъв процент от световните solid модели са създадени с Parasolid? 
 
Трудно е да се оцени точно колко модела са създадени с Parasolid ядрото. Въпреки това, ние сме 
лицензирали над 130 независими доставчици на софтуер и преценяваме (консервативно), че 
имаме 4,000,000 крайни потребители, които създават и редактират своите моделите. Компании 
като SoldWorks, Onshape, Vero, Missler, Vectorworks, Bentley, Fujitsu и разбира се, Siemens PLM 
(NX, Solid Edge, Tecnomatix, SimCenter) използват Parasolid-базирани приложения.  
 
Може би два, до три пъти по-голям брой крайни потребители използват приложения, базирани 
на Parasolid, за по-малко взискателни модели, за визуализиране, маркировка, оперативна 
съвместимост и подобни задачи.  
 
Файловият формат на Parasolid XT се публикува като част от спецификацията ISO JT и се 
поддържа от JT Open Toolkit. Това означава, че много милиони модели, съдържащи точна 
геометрия, съвместима с дефиницията на Parasolid XT, се създават и споделят глобално в 
цялата индустрия. 
 

По – близо ли е Parasolid до монопол след избледняването на ACIS? 
 
По отношение на Parasolid лицензополучателите, ние имаме водеща позиция на пазара, но не 
виждаме да се развива монополна ситуация. Често се конкурираме с други ядрa в ситуации на 
продажби и сме наясно с нововъзникващите технологии и пазарните промени, които 
представляват нови предизвикателства, например генеративните модели. Имаме много 
възможности да направим Parasolid по-силен, за да помогнем на лицензираните от Parasolid да 
станат по-конкурентоспособни на своите пазари. 
 

Как Parasolid се справя със сканиране/триъгълни повърхнини и облаци от 
точки? 
 
Преди да се отговори на този конкретен въпрос, важно е да се спомене малко предистория. 
Преди няколко години за пръв път видяхме фасетните данни, влизащи в инженерните работни 
потоци по смислен начин, тъй като високо качествените скенери станаха лесно достъпни и 
медицинските скенери станаха общо приети. Почти по същото време нашите клиенти започнаха 
да изразяват интерес към стратегията на Parasolid за поддържане на фасетни данни, тъй като те 
разработваха свои собствени стратегии за фасетни данни. 
 
След разширеното прототипиране, решихме да интегрираме изцяло фасетните данни в модела 
на Parasolid и алгоритмите като нов тип повърхност заедно с анализи и NURBS. Това е най-
елегантното техническо решение, но също така и най-голямото предизвикателство за 
изпълнение, тъй като включва подобряване на всеки алгоритъм, който обработва повърхнини. 
Но по-важното е, че той осигурява най-добрата архитектура в дългосрочен план, за да осигури 
безпроблемна функционалност, минимални разходи за интеграция, ниски експлоатационни 
разходи и нива на качество, които клиентите на Parasolid очакват. 
 
Наричаме тази нова технология Convergent Modeling, защото за първи път тя сближава 
технологията за моделиране на фасети безпроблемно в модела на B-rep. Крайното състояние 
на конвергентното моделиране е, че всички операции на Parasolid ще поддържат модели, 
съдържащи произволни комбинации от класическа B-rep геометрия и фасетна геометрия на B-
rep.  
 
В сегашната версия на Parasolid, моделите могат да бъдат или 100% класически B-rep или 100 
% фасетни B-rep, а по-голямата част от операциите вече поддържат 100 % модели с B-rep. 
Нашите клиенти могат да тестват това чрез конвертиране на всеки класически B-rep модел в 
фасет B-rep модел с едно повикване на функцията. Архитектурната работа е добре развита, за 
да позволи операции на смесени модели, съдържащи и класическа B-rep и геометрия на B-rep, и 
тази функционалност ще бъде разгърната в следващите версии. 
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Важно е да се подчертае, че Parasolid е все още фокусиран върху класическото B-rep моделиране 
и този ресурс е добавен, за да приложи Convergent Modeling, така че темпото на класическите B-
rep подобрения да не бъде повлияно.  
 
За да отговори на първоначалния въпрос, Parasolid работи с внесени фасет (триангулирани) 
данни чрез технологията Convergent Modeling. Например, STL файловете могат да бъдат 
заредени, анализирани, поправени, както е необходимо и след това използвани като Parasolid 
повърхнини върху модели. 
 
Понастоящем Parasolid не поддържа импортиране на данни от облак от точки, тъй като вече има 
много решения и много от нашите клиенти имат свой собствен код за това. Като такъв, това не е 
висок приоритет, тъй като ние се стремим да доставим крайното състояние на конвергентното 
моделиране. 
 

Как Siemens оправдава лицензирането на технологиите си на конкурентни 
компании? 
 
Siemens Product Lifecycle Management (SPLM) винаги е имал за цел да бъде полезен, 
конструктивен, съвместен партньор, който дава възможност на крайните потребители, големи и 
малки, да им помогнат да спечелят конкурентно предимство чрез взаимноизгодни дългосрочни 
взаимоотношения. Лицензирането на нашия компонентен софтуер в продължение на 
десетилетия е подкрепило тази философия по няколко начина: 
 

 Отвореност на данните - Крайните потребители са по-спокойни, знаейки, че техните 
данни от модела се съхраняват в публикувания файлов формат на Parasolid XT, вместо 
да бъдат затворени в патентован и/или криптиран формат. XT форматът също е част от 
стандартната спецификация ISO JT Open и много големи производители, които не са 
крайни потребители на SPLM, избират да архивират своите модели в XT формат вътре в 
JT файлове, напр. Ford, Caterpillar, Volkwagen-Audi. 

 

 Хетерогенни среди - Крайните потребители на SPLM могат да избират най-добрите 
приложения от над 130 независими доставчици на софтуер (ISV), за да смесват и 
съчетават работните потоци, базирани на Parasolid XT. Ако SPLM няма подходящо 
предлагане или най-доброто, крайният потребител не трябва да бъде поставян в 
неблагоприятно положение поради ограничен избор. 

 

 По-добри компоненти - Parasolid се подобрява чрез работа с огромно разнообразие от 
експерти в индустрията и новатори от независимите доставчици по света. По същия 
начин, чрез лицензиране, Parasolid има участие в по-голямо разнообразие от пазари на 
приложения. Например, SPLM не присъства на пазара за архитектура, инженеринг и 
строителство (AEC), но Parasolid е основният моделиер на продуктите Bentley, 
Vectorworks и Allplan. 

 

 Изграждане на взаимоотношения - В продължение на няколко десетилетия, SPLM се е 
доказала като доверен доставчик на водещи технологии в интерес на нашите 
лицензополучатели. Това е илюстрирано от политиката Level Playing Field, която 
предлага „Same Software в Same Time с Same Support”.  Целта е да се убедят 
лицензополучателите, че когато изграждат бизнеса си на Parasolid, SPLM няма да 
използва собствеността си като конкурентен лост. Много от нашите лицензополучатели 
са с нас повече от двадесет години. Няколко лидери в индустрията са лицензополучатели 
на Parasolid за различни компании и стартиращи фирми. 

 

 Възможности - Притежаването на добри взаимоотношения с голяма част от 
доставчиците на PLM прави нещата да се случват. Това може да е просто предложение 
за сливания и придобивания, споразумение за дистрибутори, съвместно предприятие или 
нещо, което се променя в индустрията, като стандарта JT Open ISO.  
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