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Подкрепата на интердисциплинарното сътрудничество ускорява иновациите 

Кратко резюме 

Ефективното сътрудничество е ключов фактор за повишаване на производителността и създаване на 
висококачествени продукти. Съвременните компютърно проектирани системи (CAD) и интелигентните 
инструменти помагат на инженерите да синхронизират данни и да работят заедно по най-важните 
интердисциплинарни въпроси на проекта, като се концентрират върху основната им задача: да 
създават иновации. Благодарение на този подход е възможно най-добре да се изпълни планът на 
дизайнера, да се намали времето за проектиране и да се изнесе продуктът на пазара в точното време. 
 

 
 
Съвременните клиенти, независимо от индустрията, са много взискателни: продуктите им трябва да 
са по-интелигентни и да имат широка функционалност. В тази връзка използването на електроника в 
традиционните механични устройства нараства с безпрецедентна скорост и всички тези електронни 
компоненти трябва да бъдат физически свързани помежду си и свързани с общото оформление на 
продукта.  

 

Сензорите са инсталирани в почти всяко оборудване, за да се комбинират устройства в един „умен“ 
свят. Сигналите от тези сензори се предават по кабел към вградените блокове, задвижвания и 
антени. Отделни проводници се свързват заедно. В резултат на това се формира истинска 
"електрическа нервна система" на модерен продукт. В резултат на факта, че електрониката и 
софтуерът започват да управляват механичните компоненти на конструкцията, сложността на 
електромеханичните системи нараства, най-доброто от съществуващите дизайнерски процеси бързо 
остаряват и стават неефективни, а за дизайнерите става все по-трудно да се справят с бързо 
променящите се изисквания на пазара.  

Днес вече не е възможно просто да се прехвърли готовият проект на производството на прототип, за 
да се провери дали продуктът работи по предназначение. Инженерите трябва да излязат извън своята 
област на специализация. Например, механичните инженери често се занимават с електрическо 
оборудване, а електрическите инженери с механично оборудване. 

http://www.spacecad.bg/


 

Новият подход на Siemens при съвместна разработка на 
електрически и механични системи 

  

Стр. 2/6  http://www.spacecad.bg  

Проблемът е разпокъсаността на инженерните дисциплини 

При липса на координиран процес на проектиране интегрирането на продуктовите системи се 
осъществява на етапа на производство на прототипи, тоест в края на цикъла на разработка. В същото 
време грешките, направени на толкова късни етапи, се оказват много скъпи. Ако те не могат да бъдат 
идентифицирани преди производството и тестването на прототипи, компанията понася значителни 
разходи - финансови и времеви. Освен това подобни грешки могат значително да забавят пускането 
на нов продукт на пазара. Така традиционното разделяне на процесите става неефективно на фона на 
нарастващата сложност на проектираните продукти. 
 

Защо? 

 Когато електроинженерите и инженерите-механици работят в различни системи за проектиране, 
съвпадението дори на най-простите въпроси се превръща в голям проблем. „Говорим ли за този 
проводник или за това?“: За електроинженер, проводник е линия на електрическа верига, а за 
механичен инженер - същият проводник се полага на 3D модел на механичен монтаж. Поради 
разликата в подходите възникват неразбиране, грешки и забавяне на дизайна. 

 При липса на координация на работните процеси, инженерите по електротехника разработват 
набор от електрически схеми, спецификации и чертежи. След това механичните инженери трябва 
да изучат документацията и да установят кои проводници изискват проследяване по механичните 
възли. Тези работи се извършват ръчно, което означава, че се появява рискът от грешки. 

 Дизайнът на електрическата част рядко е възможно да бъде завършен за първи път. Най-често 
това е цикличен процес с участието на инженери електротехници и механици, докато на всеки 
цикъл специалистът трябва да преразгледа направените промени. 

 

 

Фиг. 1. Традиционното разделяне на процесите на проектиране на 
електрическите и механичните части на продуктите не позволява 
да се синхронизират отделни части на проекта 

В резултат на това дизайнерските грешки се предават на следващите етапи, поради което е 
необходимо да се извършат много цикли на производство и тестване на прототипи. В съвременните 
условия разпръснатите отдели на предприятието не могат да работят ефективно. Електрическите и 
механичните части на проекта трябва да бъдат комбинирани. 
 

Пречки пред интеграцията на ECAD и MCAD системи 

За съжаление, осигуряването на сътрудничество между потребители на електрически (ECAD) и 
механични (MCAD) CAD системи не е лесна задача. Основният проблем е традиционното разделение 
на проекта на електрически и механични части. По правило електроинженерите и инженерите-
механици „говорят“ различни езици и използват различни инструменти. Освен това най-често 
работните им места са разделени географски.  
 
Следващата трудност е, че структурата на един и същ обект за проектиране на електрически и 
механични части е представена различно в CAD системите. 

Във всяка MCAD система електронният блок е спецификация под формата на крепежни елементи, 
корпус, печатна платка и конектори.  

Освен това, в ECAD системата, един и същ модул е функционална или електрическа верига, тоест 
представяне на по-високо ниво от само физическата структура на обекта. За изпълнение на редица 
електрически функции се използват няколко печатни платки и съединители наведнъж, което не 
позволява недвусмислено да се свързва определена функция с конкретен физически елемент на 
продукта. 
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За да се осигури необходимата функционалност на електрическата част, е необходим значителен 
труд. По време на процеса на проектиране инженерите избират подходящите конектори, клеми, 
екрани, телени материали и др. Също така, когато разработват електрически системи, е необходимо 
да се решат много проблеми при проектирането на механични компоненти. 

Необходимо е внимателно да се проследи окабеляването на продукта, като се вземат предвид и 
въпросите за електромагнитната съвместимост.  

Процесът на проследяване трябва да изключва физическото пресичане на електрическото 
окабеляване с детайлите, правилно да се изчисли дължината на проводниците (въз основа на реални 
радиуси на огъване) и да се вземат предвид други фактори - например правилния избор на точки за 
закрепване на окабеляването. 

 

Фиг. 2. Грешка е да се мисли, че проследяването и изработката на 
проводниците е проста задача 

В резултат на това, за да се създаде наистина добра електрическа система, електроинженерите и 
инженерите-механици изпълняват много цикли на проектиране. Те трябва да обменят проектни данни 
и да работят в тясно сътрудничество. Предишните опити за подкрепа на подобно сътрудничество не 
донесоха значителен успех. За интегриране на ECAD и MCAD системи се използва всичко: стикери, 
имейл, файлове в Excel. По очевидни причини подобни подходи са обречени на неуспех. 

По принцип е възможно да се проектира електрическа система, като се използва комбинация от 
универсален редактор за конструиране на схеми, електронни таблици и 2D CAD система, но има тук 
много рискове: 

 Елементите, разработени във всяка от тези системи, по никакъв начин не са свързани помежду 
си. Ако бъдат направени промени в електрическата верига и се забрави за тях, чертежите и 
спецификациите няма да отразяват новото проектно решение. 

 Всички елементи на схемата, спецификациите на чертежа са нищо повече от линии и 
символи. Абсолютно невъзможно е да се извърши числено моделиране и тестване на 
функционалността на системите с тяхна помощ. Ако номиналният ток на предпазителя е твърде 
нисък, инженерите няма да знаят, че той ще гори, преди да тестват прототипа. 

 При липса на автоматизация при прехода от електротехника към трасе на електрическо 
окабеляване през механични компоненти, механичните инженери са принудени да се справят 
ръчно с документацията за електрическата система, за да установят къде и кои кабелни снопове 
трябва да бъдат положени. 

 
За щастие се появиха нови компютърни процеси за проектиране, които успешно се справят с тези 
предизвикателства. Интелигентните процеси за ECAD-MCAD проектиране подпомагат 
сътрудничеството на специалисти, създаващи електрическите и механичните части на проекта. 

Численото моделиране прогнозира характеристиките на електрическата система, което ви позволява 
да проверите и оптимизирате проектното решение, а кръстосаната проверка на дизайна в различни 
приложения засилва интеграцията. 
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Новият подход в съвместната разработка на електрически и 
механични части на продукта 

Проектирането на съвременни електромеханични системи не е лесна задача като цикличен процес с 
широк спектър от ограничения. Предприятията се нуждаят от нови, автоматизирани и интелигентни 
решения, които гарантират сътрудничеството на специалистите. Въпреки това, досега мнозина 
решават да не разработват интегриран процес на проектиране, оправдавайки го с факта, че той 
изисква значителни разходи. В тази връзка е необходимо да се зададе още един въпрос: какви загуби 
ще възникнат, ако продуктът не излезе на пазара в подходящ момент? 

Качеството на електрическата част има огромно влияние върху успеха или провала на нов продукт, а 
численото моделиране и изчисления служат като основа за ефективен контрол на дизайнерските 
решения в ранните етапи.  

Числената симулация на електрически системи в самото начало на развитието е в състояние да 
идентифицира проблеми, изискващи цялостна промяна на цялата основна архитектура на 
електрическата част. Електрическата система е тясно свързана с механичните компоненти, така че 
промените в електрическата част често изискват корекции и в механичната част. Такива промени както 
в електричеството, така и в механиката са много по-прости и по-евтини за извършване на най-ранните 
етапи на продукта. 

Въвеждането на нови системи за интелигентен дизайн предоставя на разработчиците пълен достъп 
до цялата информация за продукта. Въз основа на тази информация се извършва числено моделиране 
- основата на процесите на проектиране на интегрирани електромеханични системи, с помощта на 
които се намалява необходимостта от прототипи, спестяват се време и пари. 

Компютърните методи за моделиране и контрол на проектните решения на електрическата част са 
съществена стъпка напред по отношение на проверката на целостта на конструкцията. Възможностите 
на този подход са много по-широки, отколкото при използване на традиционни прототипи. 

Типичен процес на интелигентно проектиране 

Електро инженерът разработва спецификация с елементите на електрическата система, която след 
това интегрира в средата за 3D дизайн - например Solid Edge софтуера на Siemens Digital Industries. 
 

 

Фиг. 3. Функции за кръстосано валидиране на дизайна на 
окабеляването и закрепването в Solid Edge 

 
Такова интегриране позволява при проектирането на електрическата част да се вземат предвид 
ограниченията, наложени от механичната структура, включително наличието на места с висока 
влажност, температура и други опасни фактори. От друга страна, при проектирането на механичната 
част дизайнерът ще остави достатъчно място за окабеляване, както и ще осигури необходимите 
радиуси на огъване на сноповете. Поради интердисциплинарния контекст, електрическите и 
механичните инженери бързо установяват несъответствия между електрическите и механичните части 
на проекта. 
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Инженерът-механик трябва да гарантира, че снопчетата с всички необходими проводници могат да 
бъдат положени в наличното пространство. Моделирането на тези проводници в MCAD система обаче 
е твърде сложна и отнемаща време задача. Вместо това се създава описание на електрическата 
система в специален модул, като Solid Edge Wiring and Harness Design. 

Максималният допустим диаметър на проводниците, определен въз основа на ограниченията 
наложени от електрическата част се прехвърля към модула Solid Edge, който проверява дали 
проектираните снопове  наистина не надвишават максимално допустимия диаметър. За да направи 
това, модулът за проектиране на окабеляване и кабелни снопове в Solid Edge осигурява напълно 
автоматизирана проверка на правилата за проектиране. 

Ако кабелният сноп е оборудван със скоби, изолационни втулки и свиващи тръби, се изисква и 
интердисциплинарно взаимодействие със съответните специалисти, за да се вземе предвид тяхното 
мнение. Такива обекти се създават най-добре в 3D MCAD система и след това към тях се добавят 
данни за електрическата част, получена от системата ECAD. Тази асоциативна връзка ви позволява 
автоматично да проектирате проводници и точно да определите техните параметри. В края на 
съвместната разработка всеки инженер получава ясна представа как частта от разработения от него 
проект ще функционира като част от целия продукт. 
 

Интелигентен подход при проектирането на 
електромеханичните компоненти 

Модулите в Solid Edge за проектиране на електрически системи са насочени към средни предприятия, 
за които параметри като лесна реализация и ниска обща цена на собственост са особено 
важни. Широките възможности на тази система надхвърлят традиционните функции за създаване на 
електромеханични компоненти. По-специално модулите извършват числена симулация на токове и 
напрежения, идентифицират грешки като късо съединение и изчисляват номиналните 
предпазители. Тези характеристики, както и възможностите за компютърно проектиране на 
проводници и подготовка на документация в модула за проектиране на окабеляване и връзки в Solid 
Edge помагат на нашите клиенти да печелят проекти пред конкуренцията дори при липса на много опит 
в работата с подобни инструменти. 
 

 
 

Когато се използват съвместно в 3D CAD системата Solid Edge, модулите за проектиране на 
окабеляване и опроводяване в Solid Edge Wiring and Harness Design позволява ефективно 

сътрудничество на електроинженерите с механичните инженери. 

 Пълната информация за електрическата част на проекта се прехвърля в Solid Edge 3D, така че 
механичният инженер получава пълен списък на поставените електрически компоненти и връзки, 
изискващи проследяване. Нещо повече, Solid Edge знае кои елементи трябва да бъдат свързани 
и как, така че системата да извършва 3D проследяване на проводници, кабели и снопове 
автоматично, намалявайки вероятността от грешки поради човешки фактори. 

 Надеждното прехвърляне на промените между електрическите и механичните части на проекта 
запазва актуалността на целия проект. Кръстосаната проверка и визуализацията осигуряват 
контрол на потока на сигнала директно върху 3D модела, което помага при избора на оптимален 
път, който изключва появата на електромагнитни смущения. Когато един от инженерите направи 
промени в своята част от дизайна, те веднага са видими за всички останали участници в 
разработката. Това минимизира броя на дизайнерските грешки. 

 Възможности за интерактивна селекция на обекти. Когато електроинженерът избере проводник 
на схема на окабеляване, същият проводник се маркира в 3D модела на механичен монтаж. И 
обратно: когато избирате кабел в 3D модела, той се откроява на схема на окабеляване. Това 
значително улеснява идентифицирането и премахването на интердисциплинарни 
несъответствия. 
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 Интелигентната графика, спецификациите и чертежите на различните представяния са за едни и 
същи елементи, конектори или проводници. Всяка промяна в някой от тях води до автоматично 
показване на тази промяна в другите представяния. 

 Сега електроинженерите извършват числени симулации и изчисления, проверявайки правилното 
функциониране на разработената система. Числената симулация е в състояние да 
идентифицира състоянията на електрическата система, които могат да доведат до изгаряне на 
предпазители много преди физическите тестовете на прототипа. 

 Информацията за проекта се предава под формата на списък със задачи за механичния инженер, 
проследяващ окабеляването на продукта. 

Експертно решение от Mentor Graphics 
 
Модулът за проектиране на окабеляване и опроводяване в Solid Edge успешно решава дизайнерските 
проблеми на електромеханичните устройства. Интегрираното мултидисциплинарно решение се 
базира на технологиите на водещия разработчик на електротехнически системи Mentor Graphics, член 
на софтуера на Siemens Digital Industries. Всички решения за дизайна на електрическата част, 
включително модула за окабеляване и проектиране на хардуер в Solid Edge, са създадени от същия 
разработчик и са дълбоко интегрирани, което би било невъзможно, ако се комбинират с приложения 
на трети страни или самостоятелно разработени допълнителни модули. Когато се използва с 3D CAD 
системата Solid Edge, модулът за окабеляване и свръзка Solid Edge помага за проектирането на 
електромеханичните системи по-бързо и по-евтино. 
 

Заключение 
 

 
 
Електрическите системи играят критична роля в повечето съвременни продукти. Те осигуряват 
необходимата мощност на електрониката, както и прецизното и ефективно взаимодействие на много 
системи. Без надеждни електрически системи, съвременните продукти просто биха били неработещи.  
Електрическата система е тясно свързана с механични компоненти. Например, импедансът на 
проводник зависи от неговата дължина и съпротивлението на материала. В първите системи за 
проектиране и изчисляване на електрическата част дължините на проводниците се определят ръчно.  
 
Тъй като електрическото оборудване става все по-сложно, ръчните процеси се превръщат в минало и 
се наблюдава тясно интегриране на етапите на развитие на електрическите и механичните части с 
унифицирани интердисциплинарни модели. Сега за това се използва двустранният интерфейс ECAD-
MCAD. Системата ECAD отчита всички необходими атрибути, включително точки, свързани от всеки 
проводник. След това системата MCAD проследява проводника, кабела или пакета в 3D и изпраща 
действителните дължини обратно към системата ECAD. Такъв интердисциплинарен процес намалява 
времето за проектиране. 

Отдавна е известно, че сътрудничеството подобрява производителността и помага за създаването на 
високоефективни проекти. Съвременните CAD системи и интелигентните инструменти помагат на 
инженерите да синхронизират данни и да работят заедно по критични проблеми с интердисциплинарен 
проект. Благодарение на това е възможно най-добре да се реализира намерението на дизайнера и да 
се постигне успех за първи път. Високо интегрирана система за електромеханичен дизайн, като Solid 
Edge Wiring и Harness Design, осигурява интердисциплинарно сътрудничество, елиминирайки 
необходимостта инженерите да провеждат постоянно срещи, обсъждайки грешки, възникнали при 
ръчно въвеждане на промени. Интелигентната техника на проектиране ви позволява да оцените 
въздействието на промените върху електрическите и механичните части в една среда. Благодарение 
на това на инженерите остава повече време за основната им задача: да създават иновации. 

Повече информация за SIEMENS Solid Edge на Български език може да намерите на този адрес: 

http://www.solidedge.bg 

http://www.spacecad.bg/
http://www.solidedge.bg/

