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Вторник, 23 Юни, 19:30 - 20:10 Българско време, (40 Мин)  

Създайте дигитален двойник на Вашия продукт в NX 

Присъединете се към Боб, Пол, Дженифър и Пол, за да разгледате как нашите 
решения за проектиране на продукти ви помагат да се адаптирате към днешните предизвикателства. Боб 
ще разгледа подкрепата за променящия се бизнес пейзаж и иновациите за бъдещето. Дженифър ще говори 
за някои от новите инициативи, които да помогнат на бизнеса ви да се развива. След това Пол и Пол ще 
разкрият някои от вълнуващите нови акценти от най-новата версия на NX, които ще ви позволят да 
продължите с вашите стратегии за дигитализация, което ще ви позволи да изградите цифровия си близнак 
на продукта по-бързо от всякога. Тази сесия ще смеси презентация и демонстрация на живо на някои от 
вълнуващите нови възможности, които ще бъдат достъпни за вас след конференцията. 
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Вторник, 23 Юни, 20:50 - 21:10 Българско време, (20 Минути)  

Проектиране на електрическия самолет на Bye Aerospace 

Всички електрически процеси за проектиране на eFlyer 2 на Bye Aerospace са изцяло 
активирани от изчерпания пакет от решения на Siemens (без приложения на трети 
страни или персонализиране). Тази презентация ще покаже как софтуерът на 
Siemens изцяло поддържа иновативните мултидисциплинарни дизайнерски 
процеси, базирани на модела на BA. 

Използвайки разработените от BA техники за проектиране отгоре надолу, 
инженерният екип може да съкрати циклите на проектиране, да увеличи броя на 
повторната употреба на дизайна и да актуализира промените на системното ниво 
по време на детайлния дизайн. Целта е бързо и стабилно проектиране на най-добрия самолет, и по-бърза 
пазарна реализация. 
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Вторник, 23 Юни, 21:10 - 21:30 Българско време,  (20 Минути) 
 

NX Sketcher – По-висока производителност чрез предсказуемост 

Скицирането е от основно значение при 3D проектирането. Той се е 
променил много малко през историята на m-CAD. Традиционният 
работен процес е да начертаете линии, да добавяте размери и 
накрая геометрични ограничения, за да опишете проектните 
намерения.  

Мантрата винаги е била в това да се ограничават напълно скиците, 
което отнема време и често води до това, че потребителите просто 
поставят ограничения и размери, които не са необходими в опит да 
ограничат напълно 2D кривите.  

Елате да видите как NX променя тази десетилетия стара методология, като използва силата на знанието, 
за да премахне нуждата от геометрични ограничения. При чертането върху салфетка човекът разбира 
връзката между размерите и 2D кривите, без да е необходимо да начертава геометрични ограничения. Това 
поведение се подразбира от самата скица на салфетката.  

Ние вграждаме това човешко подобно разбиране в скициращата среда, така че дизайнерът няма нужда да 
се натоварва с създаването на ограничения. 

Сряда, 24 Юни, 19:30 - 19:50 Българско време, (20 Минути)      
 

NX Checkmate в Collins Aerospace 

Checkmate е инструмент, който ви позволява да дефинирате и пускате различни 
проверки на вашите CAD данни. През последните 5 години Бен е ръководител на 
проекта в Collins Aerospace, наблюдаващ поддръжката и разработването на мач в 
нашето съоръжение Winston-Salem NC.  

Той е развълнуван да сподели прозрения за това как е работил за нас. Докато ние 
използваме мач за проверка на 3D и 2D данни, тази презентация ще се фокусира 
върху рисунки с теми като: 

 Примери за това как Checkmate е използван в подразделението Collins 

Aerospace на United Technologies. 

 Уроци, научени от мащабиране на използването на Checkmate за прогресивно по-голям брой 

потребители на допълнителни места. 

 Разкрития от преглед на резултати от мач върху 100 хиляди части и рисунки. 

 Случайни грешки в чертежите, направени от потребители, които открихме, за които може да не 

знаете, и предложения за това как да ги предотвратим 

 Застъпничество за това, което прави успешното внедряване на Checkmate и някои често срещани 

логически грешки, които искате да избегнете. 

Сряда, 24 Юни, 19:30 - 19:50 Българско време, (20 Минути) 
 

Работа с новият инструмент за измерване в NX 

Наскоро почти всички инструменти за измерване в NX бяха консолидирани в един 
диалогов прозорец. В тази сесия ще преминем през задълбочено описание на 
новия инструмент за измерване. 
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Сряда, 24 Юни, 19:50 - 21:10 Българско време, (20 Минути) 
                                                                                                        
Откриване стойността на ECAD/MCAD сътрудничеството 

Каква е стойността на ECAD MCAD сътрудничество? Защо е 
важно? Имате ли процес и работи ли той добре, и би ли могъл той 
да бъде по-добър?  

Преодоляването на пропастта между електронните и механичните 
проектни области се разглежда като значително 
предизвикателство при проектирането на продукти в почти 70% от 
компаниите. Елате и вижте цялостното решение, което Siemens 
може да предложи, което революционизира това 
предизвикателство.  

Тази сесия ще предостави задълбочен поглед върху това как Siemens предоставя едно цялостно цифрово 
решение за сътрудничество между E-CAD и M-CAD конструкторите. Интеграцията на Siemens NX с всички 
инструменти за E-CAD проектиране, и по-специално Mentor Xpedition е ключова за размиването на линиите 
между проектните силози, което традиционно е предизвикателство за комуникация между различни 
приложения.  

Ще видите нашия поглед върху пазарните тенденции, движещи нуждата от ефективни решения и ще 
изпитате ключовите възможности на нашия богат набор от функции, който предоставя единственото реално 
решение за сътрудничество в много области от нашите продуктови специалисти. Едно решение, една 

компания, един безпроблемен процес. 

Сряда, 24 Юни, 19:50 - 21:10 Българско време, (20 Минути) 
 

NX CAD: Геометрични ограничения и ставни връзки в асемблирания 
модел  

Наскоро допълнение към ограниченията за сглобяване беше включването на стави. В 
тази сесия ще разгледаме как да създаваме ставите, както и защо използването на 
фуги може да бъде полезно за процесите надолу по веригата. 

 

 

 

 

Сряда, 24 Юни, 20:50 - 21:10 Българско време, (20 Минути)                   

Model Based Definition – Успехи и предизвикателства 

Ползите от дефинирането на  геометричните ограничения и 
толеранси (GD&T) чрез 3D анотации се рекламират от 
десетилетия, така че защо отнема толкова време, за да могат 
компаниите да внедрят своите решения, базирани на модели и 
модели, базирани на бизнес?  

За тези, които се опитват да преминат към тази нова парадигма, 
знаят трудностите при промяната на техните процеси и 
получаването на купуване от всички участващи отдели.  

Ще обсъдим предизвикателствата и успехите на тези, които са 
внедрили решения за MBD и MBE. 
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Сряда, 24 Юни, 21:10 - 21:30 Българско време, (20 Минути)                                                                   
 

NX Design за адитивно производство чрез 3D печат 

Максимизирането на бизнес стойността на производството на добавки изисква 

промяна в начина на мислене. Оптимизирането на дизайна за адитивно 

производство може да доведе до значителни подобрения в ускоряване на 

производствените цикли, подобряване на качеството на продукта и намаляване 

на програмните разходи.  

Реализирането на тези предимства изисква мощността и гъвкавостта на NX. NX 

съчетава водеща способност за работен поток Design for Additive Manufacturing в 

най-продуктивната среда за моделиране в света.  

Елате, присъединете се към тази сесия и научете как NX Design за адитивно 

производство, синхронно моделиране и конвергентно моделиране ще ви помогне да реализирате визията 

си за индустриализиран процес на добавъчно производство.  
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