
Solid Edge ST8 újdonságok

Előnyök 

• Tervezzen még intui�vabban és hatékonyabban: 

koncentráljon inkább a tervezésre, mint a szo�ver 

használatára

• Tervezzen bárhol a mobil eszközök segítségével

• Válasszon a számos rendelkezésre álló rugalmas 

vásárlási lehetőség közül

• Dolgozzon még hatékonyabban a személyre szabható 

tanulási eszközök révén

• Érje el az informa�v és dinamikus felhasználói 

fórumokat közvetlenül a felhasználói felületről

Tervezzen úgy, ahogy szeretne: valósághűen, 
pontosabban és gyorsabban. A rugalmas modellezést 
lehetővé tévő szinkronmodellezési technológia 
segítségével intui�v módon hozhat létre valósághű és 
pontos terveket – a piacra jutási idő és a termékfejlesztési 
költségek csökkentése melle�.

Oldja meg tervezési feladatait bárhol, bármikor a mobil 
eszközökre op�malizált modellezéssel és a vizuális 
megoldások segítségével.

Aknázzon ki új lehetőségeket a partnereink által 
kifejleszte� alkalmazásokkal, melyek azonnal elérhetők 
az online Solid Edge App Marketplace-en.
Dolgozzon helyben, és teremtsen kapcsolatot a világ 
többi részével, a Solid Edge Facebook és egyéb közösségi 
oldalakhoz történő azonnali hozzáférés révén.

A Solid Edge ST8-ban található több száz fejlesztés közül 
most kiemeljük a legfontosabb innovációkat, melyek 
lehetővé teszik a hagyományos modellezés korlátainak 
és határainak leküzdését.

Tervezés határok nélkül

A Solid Edge® ST8 egyedülállóan hatékony modellezési 
eszközei, valamint páratlan mobil rugalmassága révén 
lehetővé teszi, hogy határok nélkül tervezzen.



Intui�v tervezés a szinkronmodellezéssel 

A szinkronmodellezési környezetben mostantól még 
intui�vabb módon dolgozhat, a képernyőn csak a leginkább 
releváns opciók jelennek meg. Miközben gyors módosításokat 
hajt végre a modellen, csak azokat az információkat fogja látni, 
melyek az ado� módosításra közvetlenül hatással vannak – 
lehetővé téve, hogy csak a tervezésre koncentrálhasson.

Solid Edge ST8 újdonságok

Egyedülálló hatékonyság

Még intui�vabb és rugalmasabb 3D-s modellező eszközök, 
egyszerűsíte� elektromos hálózat tervezés, illetve a Solid Edge 
SP ST8-ban elérhető továbbfejleszte� tervdokumentációs 
lehetőségek és vizuális tervadat-kezelési innovációk teszik 
lehetővé, hogy a felhasználók inkább a tervezésre fókuszáljanak 
a használt eszköz helye�. Az, hogy lehetőség van a termék 
működési mechanizmusának pontos szimulációjára, egyre 
jobban visszaszorítja a fizikai proto�pusok elkészítésének 
szükségességét, és ezzel együ� felgyorsítja a modellezési 
folyamatot, ezáltal rövidebb piacra jutási időt eredményez. 

Minták rugalmas kezelése

Az importált geometriákon történő furatminták felismerésének 
kiterjesztéseként a Solid Edge mostantól bármely geometria 
szabályos ismétlődését képes felismerni, legyen az körkörös, 
téglalap alapú vagy a felhasználó által definiált tetszőleges 
minta. Ezen kívül a geometriák szabálytalan kiosztása is 
lehetségessé vált.

Új funkciók

• A teljes értékű Solid Edge alkalmazás fu�atható a 
Microso� Surface™ Pro 3 tableten

• Ingyenes mobil nézegető alkalmazás Windows® 8.1-en
• Intui�v szabályozhatóság a szinkronmodellezési 

módosításoknál
• Leegyszerűsíte� folyamatok a nagy összeállítások 

komponenseivel való munka során
• Precízen szabályozható komponens pozíció, távolság 

és orientáció a görbe mentén
• Maradandó PMI információk és intelligens elektromos 

vezeték útvonal opciók
• Rajzi revíziók összehasonlításának lehetősége
• Új vizuális tervadat-kezelési funkciók
• Személyre szabo� tanulási lehetőségek
• Solid Edge Közösség elérése a felhasználói felületről
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Spirálgörbe

Mostantól spirálgörbék is létrehozhatók kulcspontok alapján, 
vagy hengeres és kúpos geometriák felhasználásával. A 
számos választható menetemelkedés �pus megkönnyí� az 
összete� felületek vagy csőtervezési útvonalak létrehozását.

Továbbfejleszte� hegesztés tervezés

Az egy szerelésen belül alkalmazo� hegesztési varratok 
alkatrész fájlokként is előállíthatók, és szereléscsaládokra 
is alkalmazhatók, az orientációtól függetlenül – nagyszerű 
lehetőségeket teremtve főként a nagyszámú hegesztéssel 
dolgozó célgép ipar számára.

Tervezés szerelésen belül

Az összete� szerelések tervezése még inkább leegyszerűsödö� 
azáltal, hogy lehetőség van a felsőbb szinten lévő geometriák 
kiválasztására alkatrészek vagy alszerelések szerkesztésre 
megnyitása ala�. További újdonság, hogy ezentúl 
alkatrészkapcsolatok is létrehozhatók anélkül, hogy írási 
jogosultsággal rendelkeznénk a felsőbb szintű szereléshez. 

Valósághű lánchajtás modellezés

Pontosabb és valósághűbb lánchajtás szimuláció érhető 
el az új Útvonal kényszer segítségével, amellyel pontosan 
szabályozható az alkatrészek pozíciója a görbe mentén. Ezeket 
a komponenseket ki is oszthatja a görbe mentén, szükség 
szerint szabályozva a távolságokat és orientációkat.

Lemezalkatrész tervezés

Architekturális fejlesztések történtek a lemezalkatrész 
környezetben, amelyek lehetővé teszik, hogy a mérnökök 
hamarabb kapjanak eredményt a módosítások folyamán. 
Ugyanakkor a lemezalkatrészeket közvetlenül hegesztési 
varratokkal láthatjuk el anélkül, hogy szerelésbe helyeznénk 
őket, gyorsítva a valós modellezési folyamatot.
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Hatékony revízió összehasonlítás

Mostantól könnyedén összehasonlíthatja a Solid Edge-
ben készíte� rajzait, és megkereshe� a revíziók közö� 
különbségeket, minimalizálva így a fejlesztés és a gyártás 
közö� szükséges időt.

Működő mechanizmusok modellezése

Mostantól lehetőség van arra, hogy az alszerelések szabják meg 
a környező alkatrészek mozgását, illetve, hogy az alszerelések 
mozgását külső tényezők vezessék. Így megvalósulhat a 
mechanizmus mozgásának pontos szimulációja, tovább 
csökkentve a fizikai proto�pusok szükségességét.

Rugalmas darabjegyzék

Hozzon létre darabjegyzéket és ennek megfelelő tételszámokat 
egy nagy szerelés egy kiválaszto� részéről, az összes többi 
komponens kihagyásával.

PMI alapú kábelkorbács tervezés

A végződés és csatlakozó megnevezések maradandó PMI 
információkként kerülnek meghatározásra, hozzákapcsolva így 
a tervezés során az elektronikus CAD (ECAD) információkat a 
fizikai geometriához, nagyban növelve ezáltal a kábeltervezés 
hatékonyságát.

Az elektromos vezetékek tervezésének munkafolyamata is 
továbbfejlesztésen ese� át, az útvonalak ke�évághatók, és 
az így kapo� vezeték szakaszokhoz információk társíthatók. 
Az útvonalak mostantól automa�kusan egy alkatrész 
kulcspontjain mennek keresztül, nagymértékben felgyorsítva 
ezáltal a munkát. Ezenkívül lehetőség van kábelösszekötők 
létrehozására is, mostantól egyetlen útvonalon több 
kábelkorbács is lehet.



Korlátlan mobilitás

A tervezők az asztaltól felállva is teljes szabadságot 
kapnak, terveiket bárhol és bármikor létrehozhatják és 
módosíthatják.
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Windows s�lusú rendezés és gyorsabb hozzáférés az 
adatokhoz

A Solid Edge SP ST8 termékadat-kezelési újdonságai lehetővé 
teszik, hogy a felhasználók megértsék és átlássák a komplex 
tervezési projektekben részt vevő összes adatot, gyorsabban 
lekövetve ezáltal a mérnöki változtatásokat. 

Helyezzen át egyszerre több dokumentumot egy Tétel Mester 
struktúrában – éppúgy, mint ahogy a Windows-ban tenné 
a fájlokkal: válassza ki a tételeket, adja meg a cél területet, 
és folytassa a munkát, amíg a szerver elvégzi a munkát a 
há�érben.

Az adatok keresése gyorsabb és egyszerűbb le�: könnyedén 
nyerhetünk ki különböző listákat a beszállítókról, 
munkaterületekről, anyagokról, osztályokról, költségekről, 
gyártási időkről vagy éppen az ezekhez kapcsolódó 
műveletekről.

Solid Edge használat Microso� Surface Pro 3 eszközön 

A teljes értékű Solid Edge alkalmazás fu�atható ezen a 
könnyű, hordozható pla�ormon. A Solid Edge felhasználói 
felület op�malizálásának köszönhetően az ujj mozdulatokkal 
a nézet manipulációkat hajthatja végre, míg a Surface Pen 
toll segítségével lehetőség van a precízebb mozdulatokra is, 
a vázlatkészítés vagy geometria kiválasztás is kényelmesen 
megoldható.

A meglévő iOS-es és Androidos kínálat kiegészítéseképpen, 
az ingyenes Solid Edge Viewer alkalmazás már Windows 8.1 
operációs rendszeren is elérhető a táblagépekhez. 

Gyakori feladatok automa�zálása

Új funkciók gyorsítják fel az ECR-ek, ECO-k létrehozását 
és a gyártásra kiadás munkafolyamatait. Könnyebb le� az 
ellenőrző és jóváhagyó személyek hozzárendelése az egyes 
munkafolyamatokhoz, valamint lehetőség van automa�zálni 
a fájl exportálást a kiadás során, többek közö� PDF, DXF és 
nézegető fájl formátumokba.
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Könnyebb hozzáférés 

Használjon professzionális 3D-s CAD rendszert rugalmas, 
rövid távú elköteleze�ség melle�: A Solid Edge már egy 
megfizethető havi előfizetési rendszeren keresztül is elérhető 
szerte a világon, amely mind a kis cégek, mind a nagyvállalatok 
számára megterem� azt a rugalmasságot, mellyel lehetségessé 
válik a piaci keresle�ngadozásokra történő gyors reagálás, a 
költségek kézben tartása melle�.

Lenyűgöző felhasználói élmény

A Solid Edge tanulási portál olyan eszközök á�ogó gyűjteménye, 
melyek segítségével gyorsan gyarapíthatja tudását. Személyre 
szabo� képzési útvonalak teszik lehetővé, hogy kiválaszthassa 
az ismere� szintjének megfelelő oktató videókat, gyakorlatokat, 
valamint a saját tempóban elsajá�tható, illetve oktatók által 
vezete� képzési anyagokat.

Dolgozzon helyben, és maradjon kapcsolatban a világgal

A felhasználóknak most lehetőségük van arra, hogy megosszák 
munkájukat és tapasztalataikat a többi felhasználóval és a 
fejlesztőkkel, a dinamikusan fejlődő Solid Edge Közösségi és 
Facebook fórumokhoz történő valós idejű hozzáférés által, a 
Solid Edge felhasználói felületéről kiindulva.
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