Какво е новото в
Solid Edge ST10
Бъдещето в разработката на продукти

С въвеждането на Convergent Modeling
в Solid Edge ST10, традиционните
операции за моделиране могат да бъдат
прилагани и върху фасетни данни от 3D
сканирани модели, с последваща
оптимизация на топологията. Това
намалява времето за разработка на
продуктите, и позволява сливане на
реалния и виртуален свят на
инженеринга.

Предимства

Резюме

Генеративен дизайн

• Безпроблемна работа с фасетни
модели, съчетани с традиционни
3D данни, без много губене на време
за конвертиране

Портфолиото на Siemens Solid Egde
ST10 пренася всички аспекти в
разработката на Вашите продукти
на следващо ниво. Solid Edge ST10
Ви дава най-новите технологии за
проектиране от следващо поколение
- напълно интегриран флуиден
анализ, най-новите инструменти за
3D печат и повече опции за създаване
на технически публикации. Вие имате
po-добрър контрол над Вашите
продуктови данни, както и съвсем
нов начин за сигурно сътрудничество
в облака.

• Усъвършенствана оптимизация
на топологията в инструментариума
за моделиране, за създаване на
олекотени компоненти.

• Минимизиране масата и теглото на
използваният материал, използвайки
автоматична оптимизация на
топологията
• Интерактивно скициране с писалка,
премахвайки бариерата на работа
с мишка
• Ускорена работа с големи
асемблирани модели
• 3D печат върху локален 3D принтер
или изпращане към услуга за 3D печат
• Анализи на флуиден поток и пренос на
топлина, за оптимизиране на продукта

Конвергентно моделиране
Solid Edge ST10 ускорява иновациите
и повишава производителността,
чрез безпроблемно съчетаване на
традиционните 3D Solid модели с
гранично представяне (B-rep) и
3D обекти с тригълно омрежване,
без губене на време.

• Публикуване на прегледни технически
илюстрации и ръководства, директно от
Solid Edge моделa
• Вградения PDM за управление
на данни е още по-лесен за инсталиране
и още по-продуктивен при работа
• Автоматична миграция на детайли,
възли и асемблирани модели от
външни CAD системи.
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• Намаляване разхода на материали
в производството, бързо създаване
на персонализиран дизайн, подходящ
за леене или 3D печат с
висока резолюция.
• Решения за оптимална
геометрия с намалена маса от конкретен
материал, оптимизиран в рамките на
проектното пространство, отчитащ
допустимите натоварвания и ограничения.
• Директно създаване на тела
за адитивни производствени процеси,
проектиране на формообразуващи
матрици или за използване на
инструментариума на Solid Edge за
прецизиране на детайли
за традиционни производства.
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Новото в Solid Edge ST10
Още подобрения …

Реверсивен инженеринг

• Подобрена поддръжка на
класификатора за детайли, “off-line”
сесии и нов Engineer-To-Order процес
при работа с Teamcenter

Много екипи проектират продукти,
използващи компоненти, внесени от
други CAD системи. С бързото развитие
на 3D скенерите с висока резолюция,
дори и наследени проекти, създадени
на чертожна дъска могат да бъдат
дигитализирани и модифицирани така,
че да отговарят на съвременните
стандарти. Solid Edge предоставя
инструменти за ускоряване процесите
при реверсивен инженеринг.

• Лесно сътрудничество с доставчици
и клиенти с облачно базирани
хранилища, преглед и маркиране
Нови функции
• Инструменти за моделиране от
ново поколение, позволяващи лесно
добавяне на построения от сканирани
изображения
• Иструменти за генеративен дизайн,
позволяващи бързо моделиране на
сложни и органични форми
• Реверсивен инженеринг,
ускоряващ работата с импортирани
или сканирани модели
• Клонирането на често използвани
възли и компоненти в рамките на
асемблираното изделие

• Инструментите за почистване на
мрежа проектират детайли, които са
пригодни за редактиране и последващо
производство надолу по веригата.
Изтриване на нежелани участъци
от мрежа и отстраняване на дефекти,
- празнини и отвори, пестят ценно
време на дизайнера/конструктора.

• Извличането на повърхнини
спомага за превръщането на
мрежови области в лица, които могат
да бъдат манипулирани чрез мощните
инструменти за повърхнинно
моделиране в Solid Edge.

• On-line услуги за 3D печат директно
от интерфейса на Solid Edge

Синхронно моделиране

• Flow Simulation предоставя
вградени CFD/Thermal симулации
за широк кръг приложения

• Мащабиране. Моделите могат да се
машабират спрямо всяка координатна
ос за при дизайн на прототипи и
за 3D печат, с отчитане на свиването
при проектиране на матрици.
• Свободно скициране чрез
технологията на Microsoft за скициране
в движение с командата Draw.

• Solid Edge Portal за облачно базирано
сътрудничество с мулти CAD данни
• Когато работите с таблет, следата на
писалката се превръща автоматично в
аналитична скица, което превръща
таблета в "цифрова салфетка.”
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Листов материал
• При детайли от листов материал в
среда на синхронно моделиране е
налична нова функционалност за
огъване, при която се запазват кръговите
и линейни изрези в зоната на огъване.

• Командите за идентифициране на
регион анализират области с мрежа и
ги трансформират в традиционните
CAD обекти - равнини, цилиндри,
сфери и повърхности.

• Специализиран интерфейс за 3D
печат с динамична визуализация и
асоциативна топология, възможност
за експортиране към множество
стандартни файлови формати

• Лесно и бързо намиране на данни,
включително асоциираните чертожни
файлове и последните ревизии

• Подобрени 3D скици: Сега всички криви
при 3D скицирането могат да бъдат
разделени в определни ключови точки с
автоматично генерирани взаимо
отношения. Трасиращите линии се
дефинират и се държат като 3D криви
на скица, създадени между всички
типове ключови точки. Това
прави трасирането налично във всички
среди за проектиране, с общи
дисплейни свойства за всички криви.

Асемблиране
• Управление на промеливи и връзки:
Solid Edge ST10 предоставя възможност за
програмно потискане на променливи за
отделни построения или стойности на
асемблиращи връзки в модела, с което се
повишава скороста при редактиране на
асемблирани модели. Това позволява
таблицата на променливите да се използва
за управление статуса на променливите
със зададени от потребителя логически
зависимости.
• Клониране на асемблирани възли:
Значителни подобрения чрез клониране на
компоненти, автоматизирано дублиране на
единични детайли и монтажни възли в
целият асемблиран модел на най-високо
ниво. Всяко клониране може да бъде
ориентирано според нуждите. Връзките,
асоциирани с компонент ще бъдат
дублирани, когато съществува подобна
референтна геометрия или ще бъде
редактирана, ако това е необходимо.
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Производство

Чертане

• Експорт на модели в 3D Manufacturing Когато експортирате Solid Edge чертежи
Format (3MF), за опростено
към AutoCAD, механичните символи се
производството на детайли и разгъвки. заменят с AutoCAD шрифтове.
Реверсивното създаване на изгледи върху
• Десктоп 3D печат: Нов интерфейс
чертежи и актуализации е толкова лесно,
за 3D печат с динамична визуализация, колкото избирането на бутона " Undo ".
асоциирана с топологична информация, Може да бъде избрана геометрия на
напълно интегриран с Microsoft’s 3D
фоновият лист за прецизно разположение
Builder. Задаване на допустими
на обектите.
отклонения, мащабиране или
преориентиране на модела, и
Симулация
валидиране за грешки преди
експортиране в STL или 3MF за 3D
Solid Edge Flow Simulation е вграден
принтиране.
интуитивен инструмент за анализ на
динамиката на флуидите (CFD), който
осигурява на потребителите важна
информация за поведението на продукта от началото на цикъла, до производството.
Тясната интеграция между нативната
Solid Edge геометрия и данните от
симулацията гарантира, че всички
изменения са синхронизирани, за
оптимизиране и по-виска надежност на
продукта, от самото начално на
неговата разработка.
• Облачни услуги за 3D печат: Можете
да качвате Ваш модел във вградената
облачна услуга за 3D печат на
3YOURMIND, която предоставя
печатната услуга с богат избор на
материали.

Вградено управление на данните

Технически ръководства

• Нов пакет с CAM Express 2.5-оси за
CNC машинни обработки заедно
със Solid Edge, за значително
намалени разходите при добавяне на
NX CAM функции към Solid Edge.

Solid Edge ST10 позволява бързо
публикуване на инструкции за
производство и монтаж, ръководства
за обучение, листове със спецификации
и др. Solid Edge Illustrations създава
илюстрации директно от Solid Edge за
производствени (PMI) анотации, докато
Solid Edge Documentation генерира
персонализирани документи.

Вградените възможности за управление
на данни (PDM) са подобрени с още
по-лесна настройка и администриране.
Потребителския интерфейс спомага за
бързото завършване на ежедневните
задачи и намаляване на грешките в
процеса на проектиране. Уведомяване
за наличието на по-нови версии,
подобрените инструменти за намиране
и заместване на дублиращи се файлове
и автоматично копиране на чертежите
по време на операциите “Save As” са
само няколко от многото подобрения.

Оперативната съвместимост
между тези инструменти позволява
безпроблемно създаване на инструкции за
работа „стъпка по стъпка“ от „exploded“
изгледи, множество конфигурации на
продукта, дори позволява използването на
множество 3D модели в един документ.
Редакциите в Solid Edge моделите могат
автоматично да се разпространяват към
съответните публикации.
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Интеграция с Teamcenter
Сега Solid Edge поддържа нови работни
процеси в работния поток на Teamcenter.
Потребителите могат да работят офлайн,
и след това да синхронизират промените,
които са направили в Teamcenter.
Новата команда " Save New to Existing "
позволява на потребителите да свързват
нови Solid Edge файлове със съществуващи
в Teamcenter модели.
Класификацията на детайлите се поддържа
чрез вградения интерфейс Active Workspace.
Много от подобренията в потребителския
интерфейс, като възможността за директно
отваряне на свързани чертожни файлове,
валидиране на потребителски входни данни
преди въвеждане и докинг панели в
диалоговия прозорец "Open File" повишават
ефективността и намаляват вероятността
за поява на грешки.
Новите пакети Solid Edge с Teamcenter
дават стойност на клиенти, които са
насочени към реализация на цифрово
предприятие.

Solid Edge Portal
Solid Edge Portal предлага нов начин
за надежна, екипна работа както вътре
в команията, така и с партньори.
Зареждане на вашите CAD файлове
към споделени папки в облачното
пространство, преглед на файлове с
всеки един браузер. Откриване на
потребители от други отдели или от
вътрешната организация, включително
доставчици и клиенти за работа в общи
проекти.

От 1996 година до днес, SpaceCAD
Ltd. доставя първокласни CAD/CAM
CAE и PLM решения на потребители,
търсещи конкурентна способност
чрез иновации и ефективни работни
процеси. Ние работим с компании,
които се стремят да бъдат лидери
чрез изграждане на устойчива
инженерна среда, способна да
гарантира:
•
•
•
•
•

Повече спечелени договори
По кратък цикъл до пазара
По-ефективнo производство
По-високо качество
По-ниска себестойност

Вижте повече на www.spacecad.bg
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