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Новата дефиниция за производителност в CAD/CAM/CAE 
 
 

Плано, Тексас и Шанхай, Китай, на 20 май 2010 Siemens Industry Software, 
бизнес звено на Siemens Индустриална Автоматизация и един от 
водещите световни доставчици на софтуер и услуги за управление на 
жизнения цикъл на продукта (PLM), обяви днес най-новите подобрения, 
добавени към новата версия на NX™ 7.5  - интегрирано решение за 
компютърно проектиране, производство и инженерни анализи 
(CAD/CAM CAE).   
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Компанията добавя значителни функционалност във всички аспекти на своето интегрирано 

CAD/CAM/CAE решение; обявява нова HD-PLM технология  

 
Представени по време на Световната изложение в Шанхай, Китай 2010 (Експо 2010 г.), най-
новите подобрения на NX 7 включват важни нови функции във всички аспекти на софтуера. В 
допълнение, NX, заедно с Teamcenter, софтуер за цифрово управление на жизнения цикъл от 
Siemens, са първите продукти,  поддръжащи новата технологична работна рамка  за PLM от по-
високо ниво  (HD-PLM), който бе представен днес в отделно съобщение. 
 
"Нашата нова технология HD-PLM доставя визуална и интуитивна среда в NX за подобряване на 
вземането на решения при разработване на продукти за да продължава да създава значителна 
стойност за нашите клиенти в CAD индустрията", каза Джоан Хирш, вицепрезидент на дизайна 
на продуктите в Siemens PLM Софтуер. "Стойността на тази версия е още по-висока не само 
заради многото подобрения, но и заради балансираната нова функционалност,  добавена за 
дизайн, инженерни анализи и техническа подготовка на производство, която може да повиши 
производителността на потребителя с до 80%." 
 
Производителност при проектиране 
  
NX 7.5 представя нова дефиниция за CAD производителност 
при проектиране на продукти с въвеждането на уникалната 
нова High Definition 3D (HD3D) технология, допълвана от 
мощни нови инструменти за ускоряване процеса на 
проектиране и намаляване на разходите при вземането на 
по-добрите конструктивни решения. 
  
Производителност при симулация и анализи 
  
NX повишава драстично CAE производителността чрез 
интегриране на водещите инструменти за геометрично 
моделиране с мощна нова технология за FEM моделиране, 
симулация, автоматизация на анализите и обвързаност с 
тестови резултати при реални суловия.  Синхронизирането на 
резултатите от симулацията с параметрите при 
проектирането, води до ускоряване на анализиращите дизайна итерации, към взимане на по-
добри инженерни решения за по-кратко време. 
  
Производителност при управление на CNC машини 
  
NX представя нова дефиниция  за производителност при 
машинните обработки с две нови приложения, които са 
разработени за строго специфични задачи при 
програмирането: NX Turbomachinery фрезоване, за 
програмиране при обработка на комплексни турбинни витла  
и лопатки, и NX CMM Inspection Programming, за програмиране 
на измервателни машини, който работи автоматично с PMI моделните данни. 

  

http://www.spacecad.bg/
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/index.shtml
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/newsroom/press/press_release.cfm?Component=96768&ComponentTemplate=822
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Нова дефиниция за  CAD производителност  
  
High Definition 3D (HD3D) доклади и аналитични улеснения при вземане на решения 
 
NX 7.5 въвежда High Definition 3D (HD3D), интуитивен начин за 
представяне на продукта и процесната информация за 
подпомагане при вземане на решения. HD3D съчетава мощта 
на NX и Teamcenter във HD PLM технологичната рамка, която 
визуално доставя контекстно зависимата информация, 
необходима за разбиране, сработване и взимане на решения 
между сътрудничещите си екипи при разработка на продукта. 
 
По-бързо моделиране 
 
NX 7.5 ви дава мощ, гъвкавост и изключителна технология за 
повишаване на вашата скорост при проектиране и дизайн. С 
множеството подобрения и допълнения в синхронната 
технология, Вие можете да създавате и променяте дизайна - 
дори и със свободни форми - по-бързо от когато и да било, и 
работейки с данни от други системи за автоматизирано 
проектиране с безпрецедентна лекота и ефективност. 
 
Накарайте 2D и 3D да работят заедно в една среда 
 
Можете да се възползвате от новите 2D инструменти за 
проектиране, които са напълно интегрирани в NX 3D 
моделирането и изготвянето на чертожна документация. NX 
Drafting Plus обединява всички свои 2D и 3D дизайн 
постижения в една платформа и общ потребителски 
интерфейс.  Разширените инструменти в NX Drafting Plus могат 
да бъдат използвани както за документиране на 3D модели, 
така и за 2D проектиране, така че да не се налага използване 
на допълнителна 2D система за проектиране. 

 
Нова дефиниция за  производителност в CAE 
  
Ускорете вашите анализни процеси с до десет пъти!. NX 7.5 
повишава драстично CAE производителността чрез 
интегриране на водещите инструменти за геометрично 
моделиране с мощна нова технология за FEM моделиране, 
симулация, автоматизация на анализите и обвързаност с 
тестови резултати.   

Синхронизирането на  резултатите от симулацията с 
параметрите при проектирането, води до ускоряване на 
анализиращите дизайна итерации, към взимане на по-добри 
инженерни решения за по-кратко време. 

 

http://www.spacecad.bg/
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Интегриран дизайн и CAE 
 
Чрез интегрирането на висок клас инструменти 
за анализиране на моделите с геометрични 
възможности от световна класа, NX подготвя 
постановката за анализите по-бързо, отколкото 
традиционните CAE пре-процесори.  
 
SIEMENS NX CAE в 7.5 допълнително подобрява 
производителността чрез въвеждане на нови 
процесни потоци за работа с комплексна 
геометрия. Сега потребителите могат да  
генерират мрежи от крайни елементи в тънкостенни елементи, греди, болтови връзки и др. 
Тясната интеграция с геометрията създава възможност инженерите да бъдат винаги в крак с 
най-новите промени в дизайна на конструкцията. 
 
Интегрирани мулти-физични решения 
 
NX ускорява мулти-физичните работни потоци, 
като интегрира най-широк набор от технологии 
за решаване на всички задачи за анализи в 
една и съща среда. Достъпът до множество CAE 
решения в рамките на една система и един 
потребителски интерфейс  елиминира грешките 
и ускорява прехвърлянето на данните между 
свързаните анализи.  
 
NX 7.5 разширява своите интегрирани мулти-
физични решения и включва устойчивост и анализи на движения с гъвкави елементи, заедно с 
останалите решения за структурни, термични и флуидни анализи. 
 
FEM/FEA анализи, интегрирани с процеса на окачествяване с измервателни машини 
 
NX 7.5 стартира два нови продукта, даващи 
възможност за бърза моделна взаимовръзка и 
актуализация на диьзайна. Обвързването на 
цифрови модели с измерени тестови  данни 
позволява на инженерите да придобият 
увереност в способността на анализа да 
предскаже възможни проблеми.  
 
Доколкото изпитанията все още са 
необходими, техния брой може да бъде 
значително намален. Практиката доказва че 
замяната на дори едно изпитание спестява 
седмици и месеци на усилия за разработки и 
хиляди левове от бюджета. 
 

 

http://www.spacecad.bg/
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Нова дефиниция за производителност в CAM  
  
NX Turbomachinery – Фрезоване на лопатки и турбини 
  
Ускорява процеса на NC програмиране за 
комплексни 5-осни ротационни детайли 
с множество лопатки.  
 
NX Turbomachinery е ново приложение за 
обработка на турбинни витла  предлага 
набор от автоматизирани, контекстно-
специфични функции, които улесняват 
генерирането на интелигентни пътища 
на инструмента за тези типове детайли. 
Вграден в NX CAM, това приложение е 
обезпечено със симулация, която помага 
за валидиране на програмните решения, оптимизация на пътя на инструмента, както и широк 
набор от помощни функции - всички в една система. 
 
Програмиране на инспекции с измервателни машини 
  
Увеличава ефективността на CMM 
програмирането чрез работа в рамките 
на 3D моделната среда, която включва 
машина и детайл. Водени от 
автоматизация, контролните функции и 
измервателните пътища се генерират 
директно от интуитивно насочените 
PMI  (Product and Manufacturing) 
моделни данни. Предоставя 
измервателни резултати,включително 
DMIS стандарт и специфични машинни 
формати. Вградено в NX, това 
приложение е допълнено от симулация и предпазване от сблъсъци, помагайки за валидиране 
на CMM програмното решение. 
  

За SpaceCAD Ltd. 

SpaceCAD, фирма от ДАВИД Холдинг АД, доставя софтуерни решения и професионални инженерни 

услуги за трансформация на процесите на иновация при проектиране, техническа подготовка на 

производството, производство с цифрови машини и управление на жизнения цикъл. Ние обслужваме 

производствените предприятия и индустриалните фирми на територията на България от 1985 

година до днес и нашата мисия е да доставяме  PLM решения, които отговарят на нуждите на 

нашите потребители и надхвърлят техните очаквания. Ключов разграничител на SpaceCAD е  

нашата социална отговорност и бизнес етика,  ориентирани към  доставка на  стойносттни 

решения за потребителите и в интерес на обществото. Повече за SpaceCAD можете да научите на 

www.spacecad.bg  

http://www.spacecad.bg/
http://www.david.bg/
http://www.spacecad.bg/plm-resheniya/resheniya-za-avtomatizirano-proektirane-i-proizvodstvo
http://www.cdi-bg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=61
http://www.cdi-bg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=61
http://www.spacecad.bg/customers/potrebiteli
http://www.spacecad.bg/customers/potrebiteli
http://www.spacecad.bg/common/sotsialna-otgovornost-i-biznes-etika
http://www.spacecad.bg/

