Синхронната Технология
Отвъд традиционните подходи за моделиране
при решаване на днешните CAD
предизвикателствата

Помните ли последния си проект?
Докато създавате своя модел, вие
получихте заявка за изменение в
последния момент.
Когато започнахте да го правите,
моделът се “взриви”. Когато
приключихте с измененията, вече
бяхте загубили половината от уикенда
си…

Не е ли достъчно трудно
да си инженер?
Прекарвате повече време на работа, взимате
по-малко почивка - и за всеки нов проект няма
достатъчно персонал. Участвате в срещи с
клиенти и доставчици, конферентни разговори
и обсъждания в цеха.
Не е ли време нещата да станат по-лесни? Не
трябва ли вашият софтуер за разработка на
продукти да помогне?

Неприятно, нали? И това не беше само
при последният проект, нали?
Повторно използване на проекти,
работа с импортирани данни,
извършване на изменения - защо
нещата, които правим толкова често,
все още са толкова сложни и
предизвикателни?

В едно последно проучване:
40% от конструкторите казват, че техния топ
приоритет е да могат да използват отново
съществуващите проектни данни
- Но намирането и повтроното използване
на проектните данни е трето поред
предизвикателство
99% от CAD потребителите казват, че се
налага да работят с импортирани CAD данни
- 1 от всеки 10 работи само с импортирани
CAD данни
95% от CAD потребителите казват, че често
получават заявки за изменения в последната
минута
- Една четвърт от тях винаги получават
заявки за изменнеия в последната минута
Източник: Siemens PLM Software, CAD challenges and industry trends
survey, September 2016.

Избор на два подхода: базиран на историята и
диретно моделиране

Базиран на историята подход: мощен, но не и
гъвкав

Доставчиците на CAD софтуер за разработване на продукти обикновено
възприемат един от двата основни подхода за създаване и модифициране на
геометрията: директно моделиране и моделиране, базирано на история
(известно също като подредено или базирано на фючъри). Всеки подход има
своите предимства, но и своите недостатъци.

При моделиране, основано на история, структурата и редът на фючърите
контролират как моделите реагират на изменения. Това създава предсказуеми
резултати при редакции на основните скици на обекта. Поради този контрол
автоматизирането на промените и свързването на фючърите е лесно. Но
дизайнерите трябва да отделят време, за да планират внимателно, тъй като дори
обикновените редакции могат да отнемат много време. И ако един детайл съдържа
голям брой фючъри, преизчисляването може да отнема от минути до часове, за
окончателния резултат.
Малко опции за редактиране на импортирана геометрия
Без налични фючъри или параметри за извършване на промени,
модифицирането на импортираната геометрия зависи от вас. Това означава, че
Вие трябва да възстановите намеренията на проекта - често да премахвате
геометрията и ръчно да добавяте фючъри обратно. Така или иначе, вие
използвате параметрите в тези фючъри, за да управлявате измененията.
Гъвкавостта намалява с напредъка на вашия проект
Фючърите и параметрите предлагат мощни средства за автоматизиране на
измененията. Те обаче са силно ограничени. Модификациите са ограничени до
дефиницията на фючъра. Схемите за оразмеряване се съдържат в рамките на
фючърите, ограничавайки техния обхват.

Базиран на историята подход

Диретно моделиране

Базираното на история моделиране е
структуриран процес на моделиране,
при който се създава дърво на
историята с фючъри и
взаимоотношения родител-дете за
дефиниране на модела.

Директното моделиране за разлика от
това предлага по-малко ограничения.
Можете да създавате и променяте
геометрията, като я изберете и след
това я бутате, дърпате, влачите или
завъртате.

Това изисква предварително
планиране на проектните намерения,
включително размери, параметри и
взаимоотношения.

Промените не се запомнят от
софтуера - няма запазен списък с
фючъри, и те не създават
взаимовръзки.

Комплексните модели са нарастващо чупливи
Ако трябва да се направи промяна на елемент, редактирането трябва да се
извърши в състоянието, в което е бил при създаването си. След като
редакцията бъде направена, всички фючъри, създадени след него, трябва да
бъдат преизчислени. Твърде честото модифицирането на един фючър
предизвиква верижна реакция на повреди в целия модел. Често е по-лесно да
започнете от нулата.

62% от анкетираните CAD потребители се съгласиха, че базираното
на история моделиране може да бъде мощно, но е негъвкаво и в
резултат на това процесът се забавя, а внесените модели често
трябва да бъдат пресъздавани. Наред с това, трудно е да се правят
промени в CAD модела на по-късен етап.

Директното моделиране: Интуитивно, но
ограничено

Най-доброто от двата свята: Синхронната
технология

Директното моделиране не поддържа история на построенията, и не записва как
се изгражда модела. Няма управляващи скици за дефиниране на детайла.
Редактирането се извършва директно, като изберете лицето което искате да
промените и го правите - бързо и лесно. Без нужда от възстановяване на фючъри
след промени, няма проблеми с времето за редакция.

Има ли начин да се комбинират най-добрите аспекти на всеки подход при
моделиране така че да можете да проектирате със скоростта и простотата на
директното моделиране, както и с контрола и интелигентността на проектиране с
история на построенията?

Въпреки това, без фючъри или история за това как е построен детайла,
конструкторите не могат да създават точни редакции или да автоматизират с
помощта на параметрични данни, като размери.

Има такъв метод: Синхронната технология
Синхронната технология ви позволява бързо да създавате нови 3D CAD модели,
лесно да отговаряте на заявките за изменения и да правите едновременни
актуализации на множество детайли в рамките на асемблирания модел.
С тази гъвкавост на дизайна можете да премахнете тромавото предварително
планиране и да избегнете откази на фючъри, проблеми с възстановяването и
отнемащо време преработка.
Силата на синхронната технология също така ви позволява да третирате мултиCAD данни точно като собствените оригинални файлове, поддържайки
безпроблемно сътрудничество с доставчици и партньори.

Синхронната технология: Бързина и гъвкавост
Синхронната технология съчетава силните страни както
на традиционните, така и на директни подходи за
моделиране, плюс набор от уникални възможности.
Най-накрая, потребителите имат решение, което е
едновременно мощно и лесно за използване.
Ниска проектна интелигентност и сложни ръчни промени
Въпреки че можете да добавяте размери и дори да създавате взаимоотношения, контролът върху намеренията и целите е слабото място за
директно моделиране. Това от своя страна затруднява автоматизирането на
интелигентната промяна в дизайна. Тъй като подходите за директно
моделиране в повечето CAD приложения не разпознават присъщите връзки
между различни геометрични елементи в модела, на потребителите се налага
ръчно да избират правилната комбинация от геометрия, която да се променя
заедно.
Липса на организация на модела и намеренията
Поради структурата без фючъри, моделите нямат организация и инженерна
последователност. Това затруднява намирането на инженерни обекти в модела
или идентифициране на свързани групи, когато дизайнът трябва да бъде
променян - например, ако искате да промените дълбочината на отвори в модела,
но да оставите отворите на зенкера, каквито са.
Ограничено редактиране, управлявано от размерите
Въпреки че можете да дефинирате схеми за оразмеряване в подхода за
директно моделиране, те нямат интелигентен контрол, който виждате при
моделиране, базирано на фючъри. В резултат на това, когато се опитвате да
направите конкретна промяна, не винаги получавате това, което сте очаквали.

Анкетираните потребители, които вече се възползват от
синхронната технология съобщават, че тя им е помогнала
да решат някои от основните си предизвикателства:

90 % от анкетиранти твърдят,
че моделирането е по-бързо и
по-интуитивно

66 % са съгласни, че работата с
импортирани модели е по-лека

73% са съгласни, че е по-лесно

да се внасят изменения в късната
фаза на проекта

90%
66%
73%

• По-бързо и по-интуитивно

моделиране

• По-лесна работа с
импортирани модели

• По-лесни промени в

късната фаза на проекта

Стойността на Синхронната Технология:
Всичко е по-бързо!
Бързо и гъвкаво създаване на проекта
С интегрираното 2D и 3D скициране, Синхронната Технология ви позволява
незабавно да стартирате вашите проекти, без досадното предварително планиране.
Работете директно с вашата геометрия, и правете промените незабавно, като
поддържате контрол с организирани дървета с фючъри - където е необходимо.
Прецизно директно моделиране
Синхронната Технология ви дава най-доброто от двата свята: бързо директно
моделиране и прецизен параметричен контрол - свързване на лица в едно,
оразмеряване с контрол на проектните намерения и редактиране с плъзгане и
щракване - всичко в 3D, без работа със скици. Бързо и лесно, но най-важното, точно.
Бърз отговор на промените в късния етап на проекта
Със Синхронната Технология извършването на промени е лесно, дори и на модели,
базирани на история. Просто актуализирайте референтните размери или изберете и
издърпайте геометрията - без да се притеснявате за повреди на фючъри, проблеми
с възстановяването или да губите време в преработка.
Едновременно редактиране на множество детайли в сборката
Лесно редактирайте множество детайли в сборка, без да губите време за базирани
на историята редакции или необходимост от създаване на връзки между детайлите
Просто изберете и плъзнете, за да направите промените.

„Чрез синхронната технология работата ни се подобри
значително. Наистина съм развълнуван от това колко лесно е
да се работи. Синхронната технология означава квантов скок в
удобството на потребителите на 3D CAD системи."
Rainer Schmid, Co-owner
Assistant General
Manager Waldis

Стойността на Синхронната Технология: Лекота!!
Лесно редактиране на импортирани данни
Със синхронната технология импортирането на файл от друга 3D CAD система
е толкова просто, колкото и отварянето му. Редактирането на импортирани
данни става чрез просто щракване и плъзгане на функции. Или добавете и
редактирайте размери в движение и интелигентните актуализации ще се
случват автоматично, сякаш съществува дърво на историята.
Подобрено повторно използване на дизайна от други модели
Лесно и многократно използвайте детайли от други модели - само с
копиране и поставяне. Синхронната технология третира файловете от други CAD
системи както оригиналните файлове на Solid Edge.
Разпознаване на дизайнерските намерения
Синхронната технология разпознава и поддържа проектните намерения в
движение, като дава разумни и предвидими промени и позволява по-бързи
ревизии.

„Нашият технолог ме посъветва да заостря страните. Това би
отнело два часа в среда с подредени фючъри. При Синхронната
Технология, това отне една минута."
Daryl Collins
Designer Planet
Dryers

Подготовка за симулация
Подготовката на модел за анализ по метода на крайните елементи (FEA) е лесно със
синхронната технология на Solid Edge, дори ако нямате обширни 3D CAD умения.
Solid Edge предоставя лесни за използване инструменти за FEA симулация
и няма значение дали вашата геометрия е създадена в Solid Edge или друг 3D
CAD инструмент.

Siemens Solid Edge: Използвайте силата
на Синхронната Технология
Solid Edge е портфолио от достъпни, лесни за използване софтуерни
инструменти, които се отнасят до всички аспекти на процеса на
разработване на продукта - 3D дизайн, симулация, производство,
управление на данни и още...
Синхронната технология в Solid Edge съчетава най-добрите аспекти
на директното и историческото моделиране - едновременно в една
проектна среда. Това позволява задвижван от проектните намерения
прецизен контрол и способност да уловят намерението и целта на
проекта.
Възможността да се оразмерява и да се разбират съществуващите
геометрични взаимоотношения води до бърза и интелигентна
промяна за модели, базирани на фючъри, както и такива с
импортирана геометрия.
Но всичко това са технически възможности. Синхронната технология
в Solid Edge наистина ви позволява да се концентрирате върху
проектирането, вместо върху CAD приложението. Това означава, че
прекарвате по-голяма част от работното си време в проектиране на
продукти.
Не е ли това, което трябва да бъде кариерата ви? И с по-малко
дейности без добавена стойност при работа, вие получавате повече
от вашето лично време.

„Сега, използвайки Solid Edge със синхронна технология, мога да
направя много повече итерации, които не бях в състояние да правя
преди. И поради това, цената на продукта намалява. Теглото на
продукта намалява. Изпълнението се улеснява. Гаранцията е много
по-дълга. Качеството го обича. Ние го обичаме. Маржът на
печалбата го обича."
John Winter
Mechanical Engineering Manager
Bird Technologies

Купувачи внимавайте: Разликите имат значение
Много доставчици твърдят, че предлагат „гъвкаво“ моделиране или „комбинация от
директно и базирано на фючъри моделиране“ - но не всички версии на този подход са
еднакво създадени Когато оценявате доставчиците, не забравяйте да разберете как те
предоставят тази възможност, и какви са последиците от техния подход.
Подходът „Превод“
Единият подход е да се запазят двете отделни среди - една за моделиране, основано с
фючъри и една за директно моделиране, и да се транслира всяко създаване или
модификация на геометрия между тях. Подходът изглежда логичен, но има основни
проблеми. Геометрията в базирани на фючъри подходи попада в предварително
зададени дефиниции за създаване и модификации.
Геометрията при директното моделиране няма предварително зададена дефиниция и
може да позволи драматични модификации - модификации, които дори могат да нарушат
определенията на фючърите, използвани за първоначалното създаване на тази
геометрия. Как провеждате тази промяна?
Към днешна дата тези доставчици нямат убедителни отговори.
Подходът “Featureze”
Както при подхода за превод, подходът „Featurize” също така поддържа отделните
среди - базирани на фючъри и с директно моделиране, но действията за създаване и
редакция се запазват като фючъри. Основният проблем на този подход е, че
многобройни директни промени в моделирането могат да доведат до голям брой
допълнителни фючъри. Такива фючъри водят до по-голяма взаимозависимост с
предходни фючъри. Липсата на внимателно управление на взаимозависимостите
между фючърите може да доведе до неустойчиви модели.
Странното е, че с този подход потребителите могат да създават дори по-сложни
модели с директно моделиране, отколкото ако са използвали моделиране, базирано на
фючъри.
„Синхроненият” подход
За разлика от другите два подхода, Solid Edge предлага „синхронен“ подход,
използвайки силните страни както на традиционното, така и на директното моделиране
в една среда. Тук няма транслиране напред-назад, където бихте могли да загубите
измененията си. Няма и скрити функции, които да усложняват ненужно модела.
Синхронната технология позволява на конструкторите свободно да правят промени в
проектния замисъл, използвайки самите лица на 3D модела, позволявайки интуитивни
промени в движение. Всяко проектно намерение може да бъде променяно, като се
използват 3D размери, връзки и ограничения за лицето.
Истинската сила на Синхронната Технология обаче е, че по-голямата част от
проектните намерения на 3D модела са присъщо разпознати и поддържани чрез
софтуера, без никакви физически действия от страна на конструктора. Неща като
копланарни лица, концентрични цилиндри и симетрии се откриват автоматично по
време на редактиране и автоматично се поддържат - без необходимост от
взаимодействие с потребителя.

Пробвайте Синхронната Технология сами!
Solid Edge:много повече от CAD
Със Синхронна Технология, Solid Edge съчетава скоростта и простотата на
директното моделиране с гъвкавостта и контрола на параметричния дизайн.
Но силните страни на Solid Edge надхвърлят синхронната технология и
проектирането, и се отнасят до всички аспекти при разработването на продукти:

>

Моделиране: Водещ в индустрията CAD софтуер за конструиране

>

Симулация : Мащабируем набор от инструменти за FEM/FEA анализи

>

Производство: Интегриран CAM от висок клас и производство с 3D печат

>

Публикации: Технически илюстрации и диалогови технически документи

>

PDM управление на данни: Пълен контрол, без значение от обема данни

Направете следващата съпка:
Заредете и пробвайте безплатно Solid Edge със синхронна технология от тази връзка:

www.siemens.com/plm/try-solid-edge
6100 Казанлък
Ул. Стара Река 2
Дом на културата “Арсенал”
тел. +3592 903 3999
e-mail: info@spacecad.bg
www.spacecad.bg
https://www.3dsys.space/

