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Софтуерни решения на Autodesk за 
машиностроенето

О-пръстени и др. Добавени са и Машинни калкулатори за 
пресмятането им.

Рамков генератор
Рамковият генератор опростява създаването на рамко-
ви машинни конструкции, платформи, стълби и др. С него 
бързо и лесно се избират, поставят и подрязват необходи-
мите профили. Той е интегриран с Autodesk Inventor Bill of 
Materials и отделните компоненти се отразяват в специфи-
кациите, чертежите и позициите с актуалните им дължини. 

Библиотечен център

Вградената библиотека на Autodesk Inventor съдържа над 
1 000 000 стандартни и нестандартни покупни машинни 
елементи от над 100 производители в машиностроенето. 
Включени са удобни инструменти за публикуване на данни 
в библиотечния център и в генераторите на компоненти. 
Освен това е налична и онлайн връзка с постоянно обно-
вяван библиотечен център с компоненти за Inventor. 

Заваръчни съединения 
Вградената среда за конструиране на заваръчни съедине-
ния улеснява тяхното 3D моделиране и подобрява качест-
вото им чрез симулация на подготовката за заваряване, 
заваряването и следзаваръчните операции. Модулът моде-
лира закръгленията, заварките и освобождаванията като 
3D твърди тела.

Пластмасови изделия
Autodesk Inventor предлага максимална гъвкавост на кон-
структорите на пластмасови изделия за комбиниране на 
геометрия от Inventor с външни повърхнинни модели от 
фамилията продукти Autodesk® Alias или други приложе-
ния за промишлен дизайн. Автоматично се създават слож-
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Autodesk® Inventor® 2014
Autodesk® Inventor® предоставя на инженерите пълен и 
гъвкав комплект модули за 3D машинно конструиране, си-
мулации, инструментална екипировка, визуализация и до-

кументация. С Inventor конструкторите могат да интегри-
рат 2D чертежи от AutoCAD® и 3D данни в общ цифров 
модел за виртуално представяне на крайния продукт. Това 
дава възможност за тестване на формата, монтажа и функ-
ционалността на продукта преди да бъде произведен.

Директно четене и запис на DWG
Autodesk® Inventor® е единственият 3D софтуер, който ди-
ректно чете и записва DWG файлове, и дава възможност за 
обмен както на файлове от AutoCAD, така и на 3D конструк-
тивни данни с други приложения на Autodesk®.

Генератори на компоненти
Генераторите на компоненти в Autodesk® Inventor® рабо-
тят на принципа на функционалното проектиране. След 
въвеждане на реални инженерни параметри като сили, 
скорости и въртящи моменти, те автоматично създават 
тримерни модели на съответните машинни елементи и въ-
зли. В Генераторите на компоненти са включени инстру-
менти за генериране на резбови съединения; щифтове; 
валове, главини и лагери; шпонкови съединения; ексцен-
трици; зъбни, ремъчни и верижни предавки; цилиндрич-
ни гърбични механизми; двигателни винтове; пружини; 
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ни части на пластмасови детайли като мулти-елементни 
решетки за вентилационни отвори; резбови съединения; 
елементи за закопчаване на пластмасови тела и специални 
закръгления.  

Конструиране на шприцформи
Autodesk® Inventor® включва удобни инструменти за кон-
струиране на шприцформи директно в 3D моделите на 
пластмасовите изделия. Те улесняват подготовката на де-
тайла, определянето и създаването на делителната по-
върхнина, автоматизираното конструиране на поансона 
и матрицата, леяка, разпределителните канали и охлади-
телната система. Добавени са инструменти на Moldflow® за 
анализ на пластмасовия поток. 

Автоматизирано създаване и оформяне на произ-
водствена документация
Autodesk Inventor ускорява създаването на производстве-
ни чертежи и премахва възможностите за грешки. Връз-
ката между чертожните изгледи и оригиналните модели 
намалява необходимостта от редактиране и проверка. 
Асоциативните спецификации се променят според по-
следните редакции на детайлите. Автоматично се въвеж-
дат основни, странични, детайлни, изометрични и спо-
магателни изгледи и сечения, и се поставят размери и 
пояснителни бележки.

 

Анимации и рендване на изображения 
С вградения Autodesk Inventor Studio се създават висо-
кокачествени изображения и анимации директно в кон-
структивната среда. Получените резултати могат да се из-
ползват за доклади, презентации, монтажни инструкции и 
потребителска документация.

Интегрирани статични и модални анализи
Autodesk® Inventor® дава възможност за анализ на кон-
струкциите без транслиране на CAD модела или прехвър-
ляне на данните в друг продукт. Включени са статичен и 
модален анализ за изследване на деформации или ми-
нимални и максимални напрежения. Възможни са и па-
раметрични анализи. За тях се използват параметрични 
таблици, в които се задават конструктивни ограничения 
и граници на параметрите. След това чрез управление на 

таблицата се визуализира ефекта, който промените на да-
ден параметър оказват върху конструкцията. 

Обединена FEA среда за детайли и сглобки
Единната среда за якостни анализи дава контрол над избо-
ра на материал; определянето  на  ограниченията и това-
рите; контактните условия между компонентите; дефини-
рането на мрежата от крайни елементи; представянето; 
видимостта и изключването на компоненти.

Оптимизация
При оптимизирането на сглобки автоматично се откриват 
стойностите на параметрите, които отговарят на конкрет-
ните конструктивни критерии. Стойностите на параметри-
те получени след оптимизацията могат да се въведат об-
ратно в модела на сглобката, за да се обновят детайлите с 
оптималните им стойности.

Динамични симулации и анализи на механизми
Модулът за динамични симулации извършва пресмятане 
на задвижванията по време на пълния оперативен цикъл 
на механизма и оразмерява двигателите и изпълнителните 
звена според актуалните динамични товари. Прави анализ 
на позициите, скоростите и ускоренията на всеки един от 
компонентите.

Създаване на тръби и тръбни системи
За създаването на тръбни системи с твърди и меки връзки 
е необходимо само да се зададат точки за определяне на 
трасето. Програмата го запълва автоматично с тръбни сег-
менти според въведените правила, тип и размери.

Окабеляване и опроводяване
Автоматично се опроводяват и окабеляват електриче-
ски трасета и се изготвя работна документация с табли-
ци на връзките, спецификация на кабелите, проводници-
те и скрепителните елементи, както и чертежи на проекта. 
Има директен двупосочен обмен на данни с AutoCAD® 
Electrical.

Обмен на данни
Autodesk Inventor включва естествени файлови транслато-
ри на Pro/E, Catia, NX, Parasolid, SolidWorks и Rhino форма-
ти. Усъвършенствани са транслаторите на STEP, IGES и SAT 
файлове. Чрез технологията Autodesk Inventor Fusion мо-
гат да се отварят тримерни детайли и сглобени единици от 
всякакви формати и да се редактират с директна манипу-
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лация, след което да се запазят като свободни или като ис-
торически-базирани модели.

Autodesk® Product Design Suite 2014
Autodesk Product Design Suite, включващ Autodesk® 
Inventor®, е предназначен за създаване на съвременни 
продукти с изключително качество. В един общ, ценово 
ефективен пакет, е включен световно признат, високотех-
нологичен софтуер за проектиране, визуализация и симу-
лация по време на цялостния процес на разработване на 
продукта  от началните идеи и инженеринга до симулаци-
ята. 
Autodesk Product Design Suite предоставя на всеки участ-
ник в работния процес - от дизайнерите до инженерите - 
необходимите инструменти за създаване на висококачест-
вени продукти. Софтуерът дава възможност за прилагане 
на нови конструктивни идеи, съвместна работа с оста-
налите членове от екипа и създаване на професионални 
презентации.      

Най-добрият софтуер за тримерно, параметрично 
машинно конструиране
Чрез включеният в пакета Autodesk Inventor се създават 
прецизни дигитални прототипи за симулиране на поведе-
нието на продукта в реалистични условия, преди да бъде 
произведен. Интегрирани са средства за разработване, си-
мулиране, оптимизация и тестване на дигитални прототи-
пи по време на конструктивния процес, с което се нама-
ляват инженерните заповеди за изменение, повишава се 
надеждността на продукта и се минимизират разходите по 
създаването му. 

Реализиране на иновативни идеи
Autodesk Product Design Suite стимулира въображението 
на дизайнерите и инженерите чрез най-модерните соф-
туерни решения за скициране, стилистична обработка, 

оформяне на повърхнини и моделиране. Софтуерът пре-
доставя инструменти за изследвате конструктивни идеи, 
изготвяне на висококачествени илюстрации и създаване 
на оригинални тела и форми, според изискванията на съ-
временния конкурентен пазар.

Намаляване на разходите
Чрез купуването на един пакет с всички необходими ин-
струменти, се намаляват повече от два пъти разходите за 
софтуер, отколкото ако се закупят включените в него про-
дукти поотделно. Освен това, инсталирането, активиране-
то и управлението на един пакет спестява допълнително 
време.

Продуктите в пакета Autodesk Product Design Suite 
Autodesk Inventor
Най-разпространеният софтуер за 3D машинно констру-
иране. С него се създават прецизни дигитални прототипи 
чрез интегриране на всички конструктивни данни в един 
общ виртуален модел. Моделът на крайния продукт се из-
ползва за симулиране на поведението му в реални усло-
вия, преди да бъде произведен.
Autodesk Inventor Professional
Autodesk Inventor Professional включва по-голям брой ин-
тегрирани инструменти за тестване и оценка на проду-
кта и постигане на по-добри резултати. Ускорява проек-
тирането и производството със средства за създаване на 
сложни тръбни системи и електрическо опроводяване, ди-
намични и якостни симулации и конструиране на шприц-
форми и пластмасови изделия.
AutoCAD Mechanical
AutoCAD базиран, параметричен софтуерен продукт за ма-
шинно конструиране. Съдържа пълната функционалност 
на AutoCAD плюс голям брой допълнителни инструменти 
за ускоряване на проектирането, генератори на компо-
ненти и библиотека с над 700 000 машинни елементи.
AutoCAD Electrical
Целево насочен AutoCAD софтуер за разработване на про-
екти за електрически и управляващи системи. Специфич-
ните инструменти и подробните символни библиотеки 
увеличават продуктивността, редуцират грешките и осигу-
ряват прецизна информация за изпълнение на проектите.
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AutoCAD Raster Design 
Нов продукт в пакета. Служи за превръщане на растерни 
файлове и сканирани изображения във векторен формат, 
за използването им в AutoCAD или Autodesk Inventor.
Autodesk Recap
Нов продукт за създаване на CAD модели от заснети обек-
ти и облаци от точки.
Autodesk Vault
Програма за подреждане и управление на конструктивни-
те данни и работа в екип.
Autodesk SketchBook Designer
Електронен скицник с автоматизирани средства за рису-
ване и чертане. Предназначен е за създаване на концеп-
туални скици и нахвърляне на идеи на компютри, таблети 
и мобилни устройства, за последващото им използване в 
процеса на моделиране. Включва средства за директна ма-
нипулация и управление на сложни фигури, форми, цвето-
ве и светлосенки.
Alias Design
Специализиран софтуер с неограничени средства за кон-
цептуално моделиране и оформяне на повърхнини. Из-
ползва се за създаване на високо-технологични продукти 
и оптимизиране на естетичните и функционални резултати 
с помощта бързи итерации и настройки.
Autodesk Mudbox
Приложение за моделиране и извайване на 3D тела със 
сложни форми и повърхнини. Показва влиянието на раз-
лични материали и текстури, чрез директно рисуване вър-
ху 3D модела. 
Autodesk Showcase
Софтуер за висококачествена визуализация на продукти-
те и разполагането им в различни видове реалистична ра-
ботна среда.

Autodesk 3ds Max Design
Имате на разположение най-популярния продукт за про-
фесионална визуализация и създаване на фото-реалис-
тични изображения и високо-качествени 3D анимации. 
С негова помощ демонстрирате на потенциални клиен-
ти функционирането на продукта в различни видове ес-
тествена среда и ускорявате пътя към спечелване на нови 
оферти.

Autodesk® Factory Design Suite 2014
Autodesk Factory Design Suite е мулти-системно решение 
за 2D и 3D производствено проектиране и оптимизация, 
което намира най-ефективните варианти чрез създаване 
на цифров модел на цеха или предприятието. Софтуерни-
ят пакет Autodesk Factory Design Suite разширява възмож-
ностите на AutoCAD и Autodesk Inventor със средства за 
оптимално разполагане на производственото оборудване 
и библиотеки със специфично производствено съдържа-
ние. 

Конкурентни предимства
Autodesk Factory Design Suite помага за бързо изследва-
не на различни възможности за разполагане на производ-
ственото оборудване преди да бъде инсталирано. Пакетът 
включва специализирани средства за производствена ви-
зуализация и презентации. Пред потенциалните клиенти 
се показват впечатляващи 3D предложения, вместо труд-
ните за разяснение многопластови 2D чертежи.

Ускоряване на проектирането
Чрез автоматизираните процеси и специализираната ра-
ботна среда, които Autodesk Factory Design Suite добавя в 
AutoCAD и Inventor, се спестяват време и средства за про-
изводствено проектиране. Пакетът дава възможност за 
преход от концептуални 2D планове към управляеми 3D 
производствени модели. Това се осъществява с помощта 
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на библиотеки с параметрично оборудване, вместо чрез 
ръчно изчертаване на компонентите. Autodesk Factory 
Design Suite поддържа DWG™ файлов формат, което позво-
лява да се надграждат съществуващи данни за ускоряване 
на ефективността.

Оптимизация на производственото проектиране
С Autodesk Factory Design Suite се проектира многократно 
по-бързо в сравнение с традиционните методи. Софтуерът 
анализира и подобрява 2D производствени модели, като 
елиминира недостатъците и оптимизира материалния по-
ток. Включени са инструменти за създаване на 3D модели 
на производствените помещения чрез използване на об-
лаци от точки, което значително намалява времето, необ-
ходимо за ръчни измервания.

По-ефективна работа с партньори и доставчици
Autodesk Factory Design Suite дава възможност за подобре-
на комуникация чрез висококачествени 3D изображения 
и анимации. Може да се вмъкват модели от доставчици в 
производствения проект, независимо от техния CAD фор-
мат. Включени са инструменти за отстраняване на ненуж-
ните подробности. 
Autodesk Factory Design Suite анализира дигиталния про-
изводствен модел и открива конфликти или пространстве-
ни ограничения, с което предотвратява възникването на 
проблеми по време на инсталацията на оборудването.

Дигитален модел на производството
Autodesk Factory Design Suite е единствената софтуер-
на система, която добавя специфична производствена 
функционалност в AutoCAD, Autodesk Inventor и Autodesk 
Navisworks и ги обединява с мощни приложения за ви-
зуализация, като Autodesk 3ds Max Design и Autodesk 
Showcase. Това дава на производителите повишена инова-

тивност, по-добра съвместна работа и по-голяма гъвка-
вост при променящите се условия на конкурентната среда.
   

Autodesk Factory Design Suite добавя следни-
те специфични производствени възможности в 
AutoCAD:
• Анализ на материалния поток
• Голяма библиотека с производствено съдържание
• Съвместими 2D и 3D работни процеси с двупосочна връз-
ка 
• Параметрични варианти на оборудването
Autodesk Factory Design Suite добавя следните специфични 
производствени възможности в Inventor:
• Съвместими 2D и 3D работни процеси с двупосочна връз-
ка 
• Създаване на прецизни производствени модели 
• Директно поставяне на 3D модели на производствени съ-
оръжения върху 2D планове 
• Голяма библиотека с 3D параметрично производствено 
съдържание
• Възможност за добавяне на интелигентни присъедини-
телни точки и фундаментни повърхнини на оборудването 
• Автоматично превръщане на 2D чертежи в 3D производ-
ствени модели
Autodesk Factory Design Suite добавя следните специфични 
производствени възможности в Navisworks:
• Фундаментна равнина за разполагане на производстве-
ното оборудване
• Специални команди за бързо пренареждане на машини и 
съоръжения 
• Обратна връзка с Inventor
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AutoCAD® Mechanical 2014
AutoCAD Mechanical е AutoCAD базиран, параметричен со-
фтуерен продукт за машинно конструиране. Той съдържа 
пълната функционалност на AutoCAD плюс голям брой до-
пълнителни инструменти за ускоряване на проектиране-
то. AutoCAD Mechanical включва интелигентни инженерни 
инструменти за работа в екип и интегрирано управление 
на данни. 

Висока производителност
При проектиране с обикновен софтуер се губи ценно вре-
ме за многобройни ръчни операции. AutoCAD Mechanical 
е създаден специално за 2D машинно конструиране и ав-
томатизира изпълнението на сложните инженерни задачи. 
Чрез него се създават, проверяват и редактират проекти, 
като се използват интелигентни детайли и сглобки, вместо 
линии, дъги и окръжности. Пълният комплект инструмен-
ти автоматизира оразмеряването и оформянето на чер-
тожните изгледи.

Намаляване на грешките
При създаването на машинни чертежи с помощта на общи 
приложения, има голяма вероятност за възникване на не-
точности и конструктивни грешки. Те от своя страна водят 
до загуба на време и средства. В AutoCAD Mechanical са 
включени най-разпространените международни и местни 
чертожни стандарти и голяма библиотека от стандартни 
елементи, което прави чертежите завършени и еднознач-
ни. Чрез ясните и логични комуникации при проектиране 
и създаване на документация се избягват производствени 
проблеми и се постигат по-качествени изделия за по-крат-
ко време. 

Машинни калкулатори
Машинните калкулатори пресмятат допуски и сглобки, 
заварки, слепвания, плочи, лагери, спирачки. Освен това 
изчисляват инерционни моменти, провисвания и опорни 
реакции на греди и валове, и извършват якостни проверки 
по метода на крайните елементи.

Структурен каталог
Структурният каталог е лесно и удобно средство за из-

ползване и управление на създадени конструкции и въ-
зли. Включва инструменти за търсене на файлове в мрежа 
и вмъкване на локални копия на детайли.

Генератори на компоненти
Генераторите на компоненти автоматично създават  щи-
фтове; резбови съединения; валове, главини и лагери; 
шпонкови съединения; ексцентрици; двигателни винтове; 
ремъчни, верижни и зъбни предавки; пружини; О-пръсте-
ни и др. 

Библиотечен център
Вградената библиотека съдържа над 770 000 стандартни 
и нестандартни покупни машинни елементи на повече от 
100 производители в машиностроенето. От онлайн библи-
отечния център на Autodesk може да се изтеглят и добавят 
нови компоненти в реално време. Включени са средства 
за публикуване на собствени детайли и фамилии от детай-
ли в Библиотечния център.
 

Ускоряване на промените и подобряване на кому-
никациите
След завършване на един проект е важно да се обменят 
точни данни с екипите, които отговарят за производство-
то и доставката на елементи. Използването на неспециа-
лизиран софтуер означава ръчно създаване на специ-
фикации, което (дори при незначителни конструктивни 
промени) може да причини грешки и да провали навре-
менната доставка на изделията. За предпазване от таки-
ва проблеми, AutoCAD Mechanical поддържа автоматич-
ни спецификации, интегрирани в работната среда, които 
следват промените в останалите документи. Точните дан-
ни дават възможност за по-лесна и по-ефективна рабо-
та на конструкторите с другите отдели и доставчици. Като 
част от производствените решения на Autodesk, AutoCAD 
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Mechanical позволява бързо и прецизно документиране 
на 3D конструкции от Autodesk Inventor.
 

AutoCAD® Electrical 2014

Електрическите управления са сред ключовите компо-
ненти за успешното проектиране на машини или продукти, 
които се движат. AutoCAD Electrical е специализиран софту-
ер за създаване и поддържане на проекти с електрически 
схеми и схеми за управление. Той включва пълен набор от 
средства за бързо и качествено проектиране в електротех-
никата и автоматизацията.  

Автоматични номера и етикети на проводниците и 
компонентите
AutoCAD Electrical автоматично генерира номера и етикети 
на елементите, с което намалява времето за анотация и про-
мени, и минимизира вероятността за допускане на греш-
ки. Номерата на проводниците и компонентите се поставят 
последователно или като базово референтни въз основа на 
проектната конфигурация. Софтуерът следи дали даден но-
мер на проводник може да припокрие част геометрията на 
чертежа, след което автоматично намира свободно място за 
разполагането му.  

Генериране на таблични отчети
AutoCAD Electrical значително намалява времето за ръчно 
създаване и актуализация на таблични отчети, като специ-
фикация на материали, връзки, клемореди, куплунги, не-
електрически компоненти, кабелни спецификации и др. 
Генерирането на отчети е напълно автоматизирано, като 
актуалната таблична информация може да се получи само с 
една команда във всеки от етапите на проектиране.

Проверка за грешки в реално време
AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки 

преди да се започне изпълнението на проекта, чрез въз-
можност за одит във всяка фаза на изготвянето му. Софту-
ерът наблюдава и предупреждава за потенциални грешки 
по време на самото проектиране. AutoCAD Electrical сле-
ди също така за измененията в документацията на проек-
та, предложени от подизпълнителите или възложителите и 
предупреждава конструктивния екип при възникването на  
необходимост от актуализация.   

Изчерпателни библиотеки със символи
AutoCAD Electrical се доставя с библиотеки, съдържащи по-
вече от 2000 схемни символа, съобразени с международ-
ните стандарти. Въведена е удобна система за избиране и 
вмъкване на компоненти за електрически, пневматични 
и хидравлични схеми. Символните библиотеки включват 
елементи по стандартите IEC, JIC, АS, GB и JIS, като бутони, 
пилотни светлини, релета, контакти и терминали; вентили, 
филтри и регулатори; резервоари, помпи, дюзи и т.н.

Интелигентни чертежи на панели, табла и инсталации
AutoCAD Electrical автоматизира създаването на чертежи на 
панелни изгледи с точните места за монтаж на компоненти-
те. След завършване на схемната част на проекта, елемен-
тите могат да се разположат върху табла, пултове, панели 
и агрегати, като генерираният списък изключва дублиране 
или пропускане на елемент. Поддържа се двупосочна връз-
ка между схемното, панелното и табличното представяне на 
компонентите, и всяка промяна в някое от тях автоматично 
води до актуализация на останалите.
 

Автоматични чертежи за вход/изход към програми-
руеми логически контролери
В AutoCAD Electrical автоматично се генерират чертежи на 
входно-изходни схеми за свързване на програмируеми ло-
гически контролери по данните от проекта, представени 
като електронна таблица. Библиотеките с контролерни ком-
поненти от водещи производители осигуряват необходи-
мия избор от над 2000 модула.

КАД Пойнт ЕООД          
тел.: (02) 983 30 01, 983 29 72; факс: (02) 983 23 62; web: 
www.cadpoints.com  


