
SOLIDWORKS PREMIUM 
ДАЙТЕ ПЪТ НА ДОБРИТЕ ИДЕИ

ЦЯЛОСТНО
РЕШЕНИЕ ЗА 3D
ПРОЕКТИРАНЕ

SOLIDWORKS® Premium е цялостно решение за 3D проектиране, което Ви позволява да 
създавате, валидирате, обменяте и управлявате своите проекти. Интеграцията на мощните 
инструменти за проектиране на детайли, сглобени единици и чертежи с вградените 
средства за симулация, калкулиране на разходи, визуализация, анимация и управление на 
данните в SOLIDWORKS Premium прави разработката и споделянето на проектни идеи по-
бързо и по-лесно и води до значително повишаване на вашата продуктивност.



ДОСТИГАЙТЕ БЪРЗО ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛНОСТТА
Придвижвайте идеите си до пазара бързо и с по-голяма гъвкавост 
при моделирането.

Моделиране на детайли и сглобени единици 
SOLIDWORKS Premium позволява да проектирате изделия за 
широк кръг производства и приложения.

• Твърдотелно 3D моделиране: създавайте и редактирайте 3D 
детайли и сглобени единици, генерирайте 2D чертежи, които 
автоматично се актуализират при промяна на 3D моделите.

• Концептуален дизайн: създавайте опорни скици; прилагайте 
мотори и сили за проверка на движението на механизмите; 
вмъквайте изображения и сканирани скици, за да ги използвате 
като база при създаване на 3D геометрия.

• Възможности за работа с големи сглобени единици: 
създавайте и управлявайте мащабни проекти, работете в 
подробен или в опростен режим според необходимостта. 

• Разширени възможности за повърхнинно моделиране: 
създавайте и редактирайте сложна твърдотелна и повърхнинна 
геометрия, включително повърхнини със степен на гладкост C2.

• Листов материал: проектирайте от нулата или конвертирайте 
вашите 3D детайли към модели от листов материал; разгъвайте 
автоматично детайлите с необходимите компенсации в огъвките.

• Заварени конструкции: проектирайте бързо заварени 
конструкции, съставени от профили, плочи и ребра; използвайте 
библиотеки от предварително вмъкнати стандартни профили.

• Инструментална екипировка: създавайте пластмасови 
детайли и съответните шприц форми, включително сърца, 
вложки, технологични наклони, делителни повърхнини и всички 
компоненти по екипировката.

• Проектиране на тръбопроводи: генерирайте и документирайте 
3D механични системи с всички тръбни маршрути, дренажни 
наклони и цялостна спецификация на проекта.

• Проектиране на електрически кабели: вмъквайте информация 
за електрическите връзки, генерирайте и документирайте 
електрическите 3D трасета, създавайте пълна спецификация на 
проектите.

Многократна употреба и автоматизация
Ускорете разработката на новите си проекти със средствата за 
автоматизация, като използвате вече свършената работа.

• Търсене в SOLIDWORKS: откривайте файлове навсякъде - 
 на вашия компютър, във вътрешната мрежа, в базата на   
     SOLIDWORKS PDM или в интернет.

“ Иновациите ни помогнаха да достигнем водещ пазарен дял, а SOLIDWORKS 
е едно от средствата, които ни помогнаха да ги реализираме лесно.”

• SOLIDWORKS Treehouse: създавайте и организирайте вашите 
сглобени единици, като предварително планирате тяхната 
структура.

• Автоматизирано проектиране: автоматизирайте повтарящите 
се задачи; създавайте детайли, сглобени единици и чертежи.

• SOLIDWORKS Toolbox: над един милион компонента и други 
елементи за добавяне към вашите сглобени единици.

• Онлайн библиотеки: съкращавайте времето за проектиране 
с помощта на 2D и 3D каталожни компоненти, предоставени от 
доставчиците.

Анимация и фотореалистична визуализация
Споделяйте ясно и разбираемо своите идеи, като използвате 
мощните средства за визуализация.
• Висококачествена визуализация: създавайте фото-

реалистични изображения и анимации
• Анимации с командите Walk-through/Fly-through: 

симулирайте виртуални разходки из вашите проекти и ги 
обяснявайте по-лесно с видеоклипове.

• Анимация на сглобяването: демонстрирайте основните 
движения във вашия проект като прилагате задвижвания, 
гравитация и контакт между компонентите или с ръчно 
преместване; записвайте и съхранявайте видеоклипове.

2D чертежи
Създавайте бързо готови за производство 2D чертежи.

• Автоматично създаване на чертожни изгледи: просто плъзнете и 
пуснете 3D модела в чертежа, за да генерирате всякакви типове 
изгледи.

• Автоматично обновяване на чертожните изгледи: поддържайте 
чертожните изгледи автоматично синхронизирани с 3D 
моделите.

• Оразмеряване: генерирането и поставянето на размери и 
допуски е автоматизирано.

• Спецификации: генерирайте автоматични спецификации с 
позиционни номера, които се обновяват с промените в модела; 
възможност за прехвърляне на данни към Microsoft® Excel.

• Означения: създавайте цялостни чертежи чрез добавяне на 
всички необходими бележки, означения и таблици.

• Проверка за съвместимост със стандартите: проверявайте 
вашите чертежи за съгласуваност с фирмените ви стандарти.

• Сравняване на чертежи: контролирайте ревизиите и сравнявайте 
графично чертежите.



ВАЛИДИРАЙТЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА МОДЕЛА ЧРЕЗ 
ВИРТУАЛНО ИЗПИТВАНЕ
Уверете се, че Вашите изделия ще се държат според очакванията 
Ви, с вградените в SOLIDWORKS CAD инструменти за симулации, 
които помагат за решаване на сложни проблеми още по време на 
проектирането. Намалете риска при създаване на нови изделия 
и ограничете броя на физическите прототипи, като по този начин 
спестите пари и намалите времето за създаване на продукта.

Симулация на движението на механизмите
SOLIDWORKS Motion отчита връзките в сглобената единица 
и контактите между детайлите и използва надеждна вградена 
система за изчисление, за да определи физическите движения 
при зададени натоварвания. Благодарение на това, още в процеса 
на проектиране, можете да проверявате дали изпълнявате 
проектните си цели.

Линейна статична симулация
Изчислете напреженията, деформациите и коефициента на 
сигурност на геометрията при натоварване, за да определите 
по интуитивен начин критичните или преоразмерени области в 
модела, и да установите необходимите промени с цел подобряване 
на неговото качество и производителност.
За повече информация посетете www.ditra.bg

SOLIDWORKS Sustainability
SOLIDWORKS Sustainability, модул включен в SOLIDWORKS 
Premium, ви позволява да направите оценка на въздействието 
върху околната среда на Вашия бъдещ продукт и да оптимизирате 
избора на материали, геометричната форма и консумацията на 
енергия.

SOLIDWORKS FloXpress
SOLIDWORKS FloXpress осигурява базова флуидна симулация и 
отчетна документация.

ПЛАНИРАЙТЕ ДОБРЕ СВОИТЕ РАЗХОДИ И 
ЗАПОЧНЕТЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НАВРЕМЕ 

Оптимизирайте процеса на разработка на Вашия продукт от 
проекта до реалното му производство.

Design for Cost (DFC) и автоматизирано ценообразуване
• Автоматична калкулация на разходите: получете автоматично 

приблизителна оценка на разходите за проектираните изделия. 
• Адаптивни производствени настройки: таблиците, по които 

се правят изчисленията, се настройват, за да отговарят напълно 
на вашето производство и съдържат разходите за материали, 
труд, настройка на машини, обработки и др.

 Проверка за технологичност (DFM)
• DFMXpress: автоматично оценявайте технологичността на 

проектираните детайли.
• Сравнявайте детайли или чертежи: използвайте 

инструментите за сравняване всеки път когато е настъпила 
промяна, за да получите графично визуализиране на разликите 
в две различни версии на детайли или чертежи. 

• Проверка за технологични наклони, засенчвания и 
дебелини на стени: Автоматично проверявайте и спазвайте 
технологичните изисквания при проектиране на детайли, 
произвеждани чрез леене, шприцване или коване.

Елиминиране на засичанията
• Откриване на засичания, колизии и проверка за съосност на 

отворите: проверявайте за засичания по време на работните 
движения на механизмите и разминавания между отворите при 
сглобяване на компонентите. 

• Анализ на допуските: автоматична проверка на влиянието на 
допуските върху детайлите и сглобените единици.

Електрически системи
• Комутационно табло: генерирайте точна и пълна 

документация на окабеляването във вид на разгънати схеми, 
чертежи, спецификации и таблици на връзките между отделните 
проводници.

Тръбни системи
• Експорт: CNC данни за огъване на тръбите, BOM, и PCF за 

ISOGEN™.
• Импорт: генерирайте спецификация на трасето от P&ID файлове.



Комуникация със системите за производство 
• Разгъвки на листови детайли: генерирайте автоматично 

разгъвките на детайлите от листов материал с всички необходими 
линии на огъване.

• Разгъване на повърхнини: разгъвайте повърхнини, при които 
се получава свиване или разтягане на материал.

• 3D принтинг/бързо прототипиране: принтирайте директно 
вашите прототипи на принтери, поддържащи файлови формати 
3MF, AMF,STL и др. 

• 2D информация за производството: генерирайте автоматично 
DXF и DWG файлове в готов вид за машините с ЦПУ. 

• Подготовка за производството: автоматичен експорт на 
таблици с координати на отвори, информация за разкрой, 
заваръчни шевове и др. 

• 3D CAM интеграция: обновявайте автоматично инстру-
менталните пътища директно в SOLIDWORKS - без необходимост 
от прехвърляне на данни при изпозлване на CAM системи на 
„златни“ CAM партньори.

ЕФЕКТИВНО КОМУНИКИРАЙТЕ И ОБМЕНЯЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЯ

Споделяйте лесно CAD данни, обменяйте идеи в процеса на 
разработка вътре в организацията, с подизпълнители и клиенти. 

Обмен на данни
• Импорт/експорт: четете и записвайте CAD информацията в 

необходимите ви формати, включително IFC формат за работа с 
архитектурни приложения.

• Съществуващи 2D DWG данни: поддържайте комуникацията 
чрез инструментите за 2D чертане в SOLIDWORKS. 

• Инструмент за автоматично разпознаване: превръщайте 
автоматично модели от други 3D CAD системи в лесно 
редактируеми модели на SOLIDWORKS. 

• ECAD-MCAD обмен на данни: използвайте CircuitWorks за 
двупосочна комуникация и обмен на модели между машинните 
и електро инженерите. 

• Данни от 3D сканиране: преобразувайте сканираните данни в 
тримерни модели - SOLIDWORKS CAD геометрия, с възможност 
за последваща инженерна обработка.

Екипна работа
• Large Design Review: разглеждайте, измервайте, коментирайте 

и създавайте разрези на огромни сборни модели за секунди. 
• eDrawings® Viewer: разглеждайте и коментирайте 

SOLIDWORKS файлове, като използвате формат, който не 
изисква специализиран софтуер. Приложението поддържа 
SOLIDWORKS CAD, DWG и редица други CAD формати и е 
налично за мобилни устройства (Android и IOS). 

• Защита на интелектуалната собственост: прилагайте 
SOLIDWORKS Defeature в случаите, когато е нужно да обменяте 
модели, без да разкривате всички техни аспекти.

SOLIDWORKS Product Data Management (PDM)
• Управление на данните: управлявайте вашите данни чрез 

автоматичен контрол на ревизиите, защита на информацията и 
контрол на достъпа. 

• Търсене: намирайте по-лесно вече създадени детайли, за да ги 
използвате в новите си разработки и да пестите време и ресурси.

“ Средството за изчисляване стойността на изделието - SOLIDWORKS Costing 
ни дава конкурентно предимство от гледна точка на търсене на точното 
решение. Информацията, предоставена от SOLIDWORKS е прецизна, което 
ни дава добра основа за всички наши производствени предложения.“

— П.Чандрамоули, управляващ директор, Domotech Appliances



SOLIDWORKS НАМИРА РЕШЕНИЯ НА ВАШИТЕ КАЗУСИ 
SOLIDWORKS Premium 2016 ви дава мощно и лесно за използване 
средство за проектиране, което позволява автоматизиране на 
задачите, оптимизиране на работните потоци, бързо определяне 
и валидиране на формата, възможностите и функциите на 
вашият модел. Чрез част от продуктовата гама на SOLIDWORKS 
обхващаща - дизайн, симулация, жизнен цикъл на изделията, 
техническа документация и управление на данни - SOLIDWORKS 
Premium ви дава възможност за иновативен дизайн с конкретни 
инструменти, които ви помагат да работите по-ефективно, като 
взимате правилните решения в процеса на разработка. 

ПОДОБРЕТЕ СВОЯТА ПРОДУКТИВНОСТ
SOLIDWORKS е лесен за работа софтуер с възможност за 
персонализация. От една страна новите потребители могат да се 
научат лесно да боравят с него, а от друга опитните конструктори 
да могат да работят по-бързо и ефективно. SOLIDWORKS Premium 
би могъл да се използва по време на целия процес на разработка 

на продукта, от дизайна до излизането му на пазара. 
Създаден, за да ви помогне да увеличите вашата продуктивност, 
потребителският интерфейс на SOLIDWORKS е лесен за 
научаване и използване.  Той е организиран така, че търсените 
команди да са бързо и лесно достъпни. Достигането до всяка 
една функция става мигновено с помощта на контекстни менюта, 
лентата с инструменти и автоматизирано търсене Command 
Search. Богатият набор от ръководства и помощна документация 
подпомагат процеса на разучаване.
Лесното персонализиране на интерфейсa Ви позволява 
значително да увеличите производителността по време на 
проектирането. Можете да персонализирате ленти с инструменти, 
контекстни менюта, клавишни комбинации, както и настройките 
на работната среда. 
Интелигентният дизайн и подробната помощна информация 
подобряват продуктивността на потребителите, чрез автоматично 
откриване и решаване на проблеми по време на проектирането 
на модела.



РЕШЕНИЯ НА SOLIDWORKS
Софтуерните средства на SOLIDWORKS предоставят интуитивна 
3D среда за разработка, която максимизира продуктивността на 
вашите инженерни ресурси, за да създавате по-добри продукти 
за по-кратко време и с по-малко разходи. Намерете информация 
за пълния набор от продукти за проектиране, симулации, 
екологичен дизайн, техническа комуникация и управление на 
инженерните данни на адрес: www.ditra.bg

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
За да научите повече за SOLIDWORKS Premium, обадете се 
на ДиТра ООД, оторизиран представител на SOLIDWORKS за 
България и Македония.

ОБМЕН НА ФАЙЛОВЕ

SOLIDWORKS Premium 2016 разполага с вградени транслатори, 
които Ви дават възможност за обмяна на CAD данни, създадени в 
множество софтуерни приложения и формати:

CAD

• 3D XML
• ACIS
• Autodesk® 3D Studio 

Max (3DS)
• Autodesk Inventor® 

Assembly
• Autodesk Inventor Part
• CADKEY®

• CATIA® (optional)
• CATIA Graphics
• DWG
• DXF
• eDrawings

• HCG
• Hoops HSF
• Mechanical Desktop® 
• Parasolid® 
• Pro/Engineer®/Creo® 

Assembly
• Pro/Engineer/Creo Part
• Rhino
• SLDXML
• Solid Edge® Assembly
• Solid Edge Part
• Unigraphics® NX

ПОДДЪРЖАНИ СТАНДАРТИ

• ANSI
• BSI

• DIN
• GB

• GOST
• ISO

• JIS

ВЪНШНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

• DLL

НЕУТРАЛНИ CAD ФОРМАТИ 

• IDF
• IFC (4.0 and 2x3)
• IGES
• PADS

• ProStep EDMD
• STEP  AP203/214
• VDAFS
• VRML

POINT CLOUD/MESH DATA

• Mesh Files • Point Cloud

3D ПРИНТИРАНЕ

• 3MF
• AMF

• OBJ
• STL

ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ

• Adobe Illustrator®

• Adobe Photoshop®

• JPG
• Microsoft XAML

• PDF (2D and 3D)
• PNG
• TIFF

ДИТРА – ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА DS SOLIDWORKS CORP. ЗА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
ДиТра е CAD/CAM център на ТехноЛогика с 25-годишна история в областта на инженерното проектиране, производство и 
управление. През изминалите години екипът на фирмата има реализирани над 2000 лиценза на SOLIDWORKS в стотици фирми и 
всички големи технически университети в България и Македония. Нейните специалисти покриват всички изисквания на 
DS SolidWorks Corp. и в максимална степен осъществяват поддръжка на потребителите за цялата мултипродуктова гама на 
компанията.
ДиТра печели доверието и уважението на своите клиенти с неизменната ценна помощ в използването на SOLIDWORKS, със защитата 
на направените от тях инвестиции и с постоянните иновации в полза на индустриалните фирми.

ДиТра ООД
1756 София, ул.”Софийско поле” №3

тел:     02/ 91 91 2 / 777
факс:  02/ 876 92 15

www.ditra.bg
ditra@technologica.com
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