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технология, която обединява положителните черти на CAD системите с история на 
модела, и CAD системите с директно моделиране, като същевременно избягва 
недостатъците им. Разгледани са средствата за работа, предоставени от 
Синхронната технология, като живи правила (live rules), които са активни по време 
на редактиране на 3D геометрия, процедурни ГКЕ-и, позволяващи гъвкава промяна на 
параметри за отвори, шаблони, тънкостенни и кръгли профили, управляващи 3D 
размери, които могат да се добавят директно към завършени модели, управление на 
проектирането чрез таблици и формули за постигане на по-голяма степен на 
автоматизация при параметрично проектиране, както и синхронно решаване, което е 
в основата на управлението на процеса на директно геометрично моделиране и 
редактиране в реално време. Описани са начините на работа с тези средства в 
условията, предоставяни от Синхронната технология, като интегрирано 2D и 3D 
скициране, моделиране в ограничена област, колекции от ГКЕ-и, 3D параметрично 
проектиране, колело за управление и 3D манипулатори за влачене. Разгледана е 
работата с импортирани модели, и редица други възможности, както и цялостния 
процес на работа със Синхронна технология, в чиято основа е синхронното решаване в 
реално време. Синхронната технология дава възможност за създаване на модел на 
един детайл, като част от ГКЕ-и са създадени чрез директно моделиране, друга част 
могат да бъдат с история на построението. Чрез синхронната технология могат да 
се създават и редактират и сглобени изделия. Средствата, начина на работа, 
принципите и методите, които са залегнали в основата на алгоритмите в Синхронна 
технология позволяват много лесно обучение и интуитивна работа. 
 

Увод 
Преди да бъде създадена Синхронна Технология (СТ), съществуваха два 

основни типа моделиращи системи – с история на построенията и с директно 
моделиране [1, 2, 3]. Системите с история на построенията използват подредено дърво 
за съхраняване реда на операциите, с които са създадени геометричните конструктивни 
елементи (ГКЕ-feature). Изразът „геометричен конструктивен елемент” най-точно 
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отразява смисъла на дефиницията на понятието „feature” [4]. Тези моделиращи методи 
са автоматизирани от управляващи размери и наложени ограничения [5] 
(тангенциалност, успоредност и т.н.), но не притежават достатъчна гъвкавост при 
промени и изискват известно предварително планиране за възможни бъдещи промени. 
Редакциите се извършват бавно при по-големи модели, тъй като зависи от това колко 
ще е връщането (в посока на първите създадени ГКЕ). При връщането се изтрива 
цялата следваща редактирания ГКЕ геометрия на модела, която се преизчислява и се 
построява наново след всяка редакция на някой ГКЕ.  

Директното моделиране осигурява пряко взаимодействие с геометрията и 
гъвкаво редактиране, но не притежава степен на контрол и възможност за установяване 
на правила за проектиране, с които да се управляват промените. Поради тези 
недостатъци директното моделиране не спомага особено за автоматизиране на 
многократното използване на типови компоненти, където предварително планирани 
параметрични процедури могат бързо да доставят множество вариации на същия базов 
дизайн [3, 2]. 

Основните подобрения напоследък на CAD системите, базирани на история, 
бяха по отношение на директно редактиране на геометрията. Тези подобрения 
поставиха основата за следващия революционен скок в начина на моделиране – 
Синхронна Технология (synchronous technology) [1, 6, 7, 8, 9]. 

СТ е начин за 3D моделиране, който предлага предимствата на двата подхода, 
като комбинира скоростта и гъвкавостта на директното моделиране със задълбочено 
проучване на установените геометрични условия в параметричния модел, без история 
на създаването на ГКЕ-и, заедно с всички ограничения и управляващи размери за 
постигане на пълен контрол и повторяемост, откривайки точните места на 
зависимостите родител/дете в реално време (фигура 1). ГКЕ-и могат да бъдат 
редактирани независимо от реда на тяхното създаване като се елиминират 
зависимостите родител-дете между тях, както в отделен детайл, така и в множество 
компоненти на асемблирания модел. 

Фиг. 1. Обединяване на предимствата на двата начина на моделиране 
 чрез Синхронна технология 
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Средства и условия за работа със синхронна технология 
Най-съществените средства, които дават възможност за многократно (до 100 

пъти) [1, 7, 8] по-бързо проектирате със СТ са: 
• Живи правила (live rules), според които се редактира 3D геометрия и служат за 

задаване, разпознаване и поддържане на отношения между свързани ГКЕ-и по 
време на промяна на някой(и) от тях, т.е. в реално време, което осигурява гъвкавост 
при редактиране и запазване целостта на модела; 

• Процедурни ГКЕ-и - позволяват промяна на параметри за отвори, шаблони, 
тънкостенни и кръгли профили, като по този начин поддържат проектирането 
базирано на ГКЕ-и, без обвързаност на ГКЕ-и един от друг. 

• Управляващи 3D размери - могат да бъдат добавяни директно към завършени 
модели и редактирани по всяко време, с посока на промяната, с цел максимален 
контрол. 

• Проектиране управлявано от таблици и формули за постигане на по-голяма степен 
на автоматизация при параметрично проектиране. 

• Синхронно решаване – управление на процеса на директно геометрично моделиране 
и редактиране в реално време на ГКЕ-и на модела, независимо от реда в който са 
създадени, като се елиминира зависимостта родител-дете, както при модел на 
отделен детайл така и при моделите на детайли в сглобено изделие, вземайки 
предвид съществуващите геометрични ограничения, зададени формули и 
уравнения, процедурни ГКЕ-и и управляващи размери. 

Създаването на модела в интегрираната интерактивна среда се осъществява 
благодарение на следните условия, гарантиращи бързо и прецизно моделиране: 
• Интегрирано 2D и 3D скициране , което ви позволява да чертаете в 2D и веднага да 

създавате 3D геометрия без стъпки за отделните ГКЕ-и. 
• Моделиране в ограничена област, което позволява да се идентифицира област в 

рамките на скица или модел, която генерира 3D геометрия при преместване по 
директриса или завъртане около ос. 

• Колекции от ГКЕ-и – дефиниране, съхраняване и групиране на ГКЕ-и, които не са 
зависими един от друг при промяна на геометрията. Те могат да бъдат използвани 
за селекция или сортирани по различни признаци без регенериране на модела. 

• 3D параметрично проектиране - позволява да се поставят 2D размери към 3D 
геометрия или да се използват таблици и формули с цел управляване размерите на 
модела, както и да се използва посока на управляващите размери. 

• Колело за управление и 3D манипулатори за влачене осигуряват възможности за 
директно ‘grab and go’ редактиране върху 2D или 3D геометрия (фигура 2). 

• Потребителски интерфейс в стила на Office 2007 и реконструирана 
инструментална лента /EdgeBar/ за още по-голяма продуктивност (фигура 3). 

 
Синхронно решаване 
Синхронно решаване /synchronous solve/ е процес на създаване и промяна на 3D 

геометрия, който протича в реално време и взема предвид съществуващи геометрични 
ограничения, зададени от потребителя, формули и уравнения и техните променливи, 
процедурни ГКЕ-и (закръгления, отвори, шаблони, тънки стени и др.), явно зададени 
ограничения и управляващи размери. Синхронното решаване открива, анализира и 
поддържа автоматично отношенията концентричност, успоредност, тангенцианост, 
хоризонталност, размери и др. на посочения(те) обект(и) и свързаните с тях при 
манипулирането, като чрез живите правила се определя кои отношения да се запазват 
и кои не, докато трае манипулацията. Резултатът от манипулацията се вижда веднага, 
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тъй като се избягва преизчисляването и построяването на всички ГКЕ-и, следващи 
манипулирания, което е основния недостатък на CAD системите с история. Средствата, 
начина на работа, принципите и методите, които са залегнали в основата на 
алгоритмите на СТ (фигура 4) позволяват много лесно обучение и интуитивна работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. 
Фигура 5 е пример за интуитивност и интелигентност.  

Ако окръжността от предната повърхнина (фигура 5-а) се премести в посока –Y се 
добавя материал във вид на цилиндър без да се избира съответната команда (фигура 5-
б). Ако окръжността се премести в посока +Y тогава се отнема материал и се формира 
отвор без да се избира съответната команда (фигура 5-в). 

Синхронната технология предлага същото ниво на интелигентност, както 
системите базирани на история, но с много по-малко усилия при моделиране и без 
предварително планиране.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Фиг. 5-в. 

Отнемане на материал 

Фиг. 2. Колело за  
              управление 

Фиг. 3. Потребителски интерфейс 

Фиг. 5-б. 
Добавяне на материал 

Фиг. 5-а. Окръжност 
                 на предната 
                 повърхнина 

                   Фиг. 5-a. 
Окръжност на предната повърхнина 
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Промяната чрез влачене е полезна при лесно подравняващи се компоненти, но е 
нужна и точност, контролирана посредством размери. Със СТ могат да се добавят както 
управляващи размери, така и геометрични ограничения директно към завършен модел. 
Тя позволява многократно по-бързи  модификации. Това увеличение на 
производителността се дължи на синхронното решаване, като се използват процедурни, 
параметрични ГКЕ-и, двупосочна промяна на управляващите размери, живи правила, 
интегрираната интерактивна среда, както и на липсата на история и съответното 
регенериране на модела след всяка корекция. Всичко това е възможно при работа както 
със собствени така и с импортирани модели, с модел на отделен детайл и с модел на 
сглобено изделие, като се преодоляват ограниченията на сложните връзки между 
компонентите. 

 
Живи правила 
Концепцията – „живи правила” /live rules/ (фигура 6) позволява автоматично 

разпознаване на отношения, дори и когато не са зададени, като едновременно с това те 
се запазват по време на редактиране. Живите правила позволяват редактирането да се 
извършва интуитивно и е много лесно за усвояване. За да се постигне това, СТ открива 
и запазва геометричните условия (не само дефинирани ограничения) при редактиране, 
като копланарни, тангенциални, концентрични, хоризонтални, вертикални, симетрични 
без да съхранява отношенията родител-дете. Това дава на потребителя гъвкавост и 
голям избор във възможностите за редактиране на модела. Живите правила могат да 
бъдат пригодени за извършване на редакция със специфичен сценарий. Мениджър на 
релациите (фигура 7) позволява да се контролират геометрични условия които се 
запазват по време на редактирането. Всичко това дава възможност да се моделира с по-
малко ограничения, цялостната производителност се увеличава значително без 
значение дали редактирате собствени или импортирани данни. Тези отношения се 
запазват с модела и могат да бъдат добавяни, премахвани или променяни, а моделите 
могат да бъдат повторно оразмерени по всяко време. Това дава пълна свобода за 
извършване на необходимите промени без връщане отново към опорните скици, и 
изчакване преизчисляване на  дървото с ГКЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Фиг. 7 

                                                                                               Мениджър на релациите 
    

   Фиг. 6.  
    Диалогов Прозорец Live Rules 
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Възможно е добавяне на размери във всяка част на модела, дори в импортирани 
модели. Възможно е свободно преместване на тези размери или добавяне на съвсем 
различна оразмерителна схема за различен набор от промени. Такива бързи и гъвкави 
редакции могат да се извършват и в сглобени изделия, като се преодоляват 
ограниченията на сложните връзки между компонентите. Извършването на промени в 
няколко детайла се извършва, като маркираната геометрията се влачи до новото 
местоположение или се променят 3D размерите. Тези идеи в СТ дават възможност на 
потребителите да редактират първата операция толкова бързо колкото и последната. 
 

Колекция от ГКЕ 
Дървото на историята за реда на геометричните построения в 3D модела, 

съществуващо при всяка CAD система, базирана на история, съдържа операциите, 
използвани за създаване на всеки ГКЕ на модела [2]. То беше преобразувано в 
„колекция от ГКЕ” [1, 6, 7, 8, 9], фигура 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Фиг. 8. Колекция от ГКЕ-и 
Когато се създава ГКЕ относно съществуващ такъв, заедно с необходимите 

ограничения, той се включва на следващо ниво в дървото на историята. Така се създава 
отношение родител-дете между двата ГКЕ. ГКЕ-дете зависи от съществуването на ГКЕ-
родител. На фигура 9 е представен класически пример за зависимостта родител-дете. 
Ако се направи отвор с профил върху долната страна на блока, който преминава през 
блока и цилиндъра (BOSS), тогава отворът става дете на блока. Ако, обаче, отвора бъде 
направен с профил върху горната повърхнина на цилиндъра и преминава през него и 
блока, тогава отворът става дете на цилиндъра и се основава на неговото съществуване. 
Ако цилиндъра бъде изтрит и отворът е негово дете той също ще бъде изтрит. Ако 
отворът е дете на блока тогава той остава при изтриване на цилиндъра. При CAD 
системи с история проектантът има грижата да разбере каква зависимост съществува. 
CAD системите, базирани на история, не преглеждат внимателно геометричния модел и 
не правят опит да открият точното место на въздействието от редакцията. Те разчитат 
единствено на последователното изпълнение на операциите, записани в историята на 
построението на модела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Фиг. 9. Зависимост родител-дете на отвор 

BLOCK 
BOSS 
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При CAD системите с история на построяването, за да се редактира определен 
ГКЕ е необходимо връщане назад до него, като при това се изтрива геометрията 
следваща редактирания ГКЕ [2, 8]. След промяната се изпълняват последователно 
всички команди за да се построи модела отново. Колкото по-рано е създаден ГКЕ 
толкова повече са преизчисленията за повторно създаване на модела. 
 На фигура 10, позиция 1 е показан завър шен мо дел с дър во то на ГКЕ-и и 
установените отношения родител-дете. На позиции 2 и 3 са показани проблемите при 
редактиране. На позиция 2 е показано редактиране на модела, като геометрията е в 
състоянието, в което е създаден ГКЕ. В момента на редактирането му не може да се 
види резултата от промяната. Моделът трябва да се регенерира за се види резултата 
(позиция 3). На позиция 2 са отбелязани ГКЕ-и (в обхвата на стрелката), които са 
зависими от предишните. Отношението родител-дете означава, че всеки път, когато се 
променя ГКЕ-родител, (преди обхвата на стрелката) се изтрива цялата геометрия след 
него и след промяната тя се построява отново, което отнема време в зависимост от 
сложността на модела. Още повече, ако промяната унищожи някои зависимости 
родител-дете, тогава зависимите ГКЕ-и няма да се регенерират [2, 8]. В позиция 3 се 
вижда, че ребрата около правоъгълния отвор липсват (сравни с позиция 1), тъй като 
отношенията родител-дете между ГКЕ-и са загубени в резултат на промяната. Те 
трябва да бъдат моделирани отново. 

На фигура 10, позиция ST (СТ) същата промяна е извършена със Синхронна 
технология. ГКЕ-и не зависят един от друг и затова може да се види резултата от 
промяната върху модела в момента на редактирането. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10. Разлика при промяна с CAD система, базирана на история и Синхронна технология 
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СТ предоставя възможността да се работи едновременно със синхронни и 
подредени ГКЕ-и в интегрирана среда при редактиране на един детайл. При създаване 
на модел на детайл с история на ГКЕ-и някои от тях или всички могат да бъдат 
преобразувани в синхронни. Също така при напълно синхронен модел потребителя 
може да реши, че някои ГКЕ-и е по-добре да са с история и да се добавят към 
синхронния модел без промяна. Това е необходимо най-често при моделиране на 
детайли, произвеждани чрез механична обработка, леене, заваряване, както и при 
анализ по метода на крайните елементи, когато ГКЕ-и с малки размери се премахват от 
геометрията преди създаване на мрежата. На фигура 11-а е показан детайл преди 
(светлата част) и след редактиране (тъмната част). Вътрешните вертикални части на 
модела, които са с история, трябва да се наклонят. Те, вероятно, са изтеглени от 
долната равнинна повърхнина, където е техния профил. Предефинирането на профила 
означава вертикалните части и всички зависими от тях да бъдат изтрити. Ако, обаче, 
ГКЕ-и с история се преобразуват в синхронни, тогава просто завъртане със запазване на 
симетрията е достатъчно. Останалите ГКЕ-и (отвори, скосявания, закръгления) могат 
да останат с история, фигура 11-б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  а.       б. 
Фиг. 11.  

 
СТ премахва необходимостта да се знаят съществуващите зависимости, тъй като 

позволява отношенията да се контролират по време на редактиране. Тази нова 
технология изследва и открива местата на зависимостите между ГКЕ-и в реално време 
и след това изпълнява само необходимата промяна [1, 6, 7, 8, 9]. При СТ ГКЕ-и се 
съхраняват в колекция, на едно ниво, а не като подредено йерархично дърво, което 
съхранява командите, с които са построени. ГКЕ-и могат да се избират, редактират 
двупосочно независимо от реда на създаването им или да се изтриват без да е 
необходимо преизчисляването на създадените след тях, което намалява многократно 
времето за корекции особено при сложни модели [1, 7]. Това елиминира всякакви 
проблеми, присъщи на взаимодействията родител-дете, ограничаващи реда, в който 
ГКЕ-и могат да бъдат редактирани, фигура 10, позиция ST. Например, ново добавени 
отвори могат да управляват предварително създадени повърхнини. Тъй като 
геометрията се преизчислява синхронно с промяната, зависимите ГКЕ-и не се 
преизчисляват. 
 

Редактиране на модел без наложени ограничения 
CAD системите могат да обменят данни посредством неутрални формати за 

обмен. Най-разпространени са STEP, IGES, JT™ и X_T. Синхронната технология 
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обработва както собствени, така и импортирани модели без ГКЕ-и, като предлага 
същите възможности за редактиране. Отделни повърхнини или набори от повърхнини 
могат да бъдат директно копирани, преместени, завъртани или изтрити. За прецизен 
контрол на модела могат да се използват управляващи размери. Въпреки, че 
импортираната геометрия е без съхранени релации и ГКЕ-и, живите правила 
разпознават всички геометричните отношения (тангенциалност, концентричност, 
паралелност, перпендикулярност, симетричност и др.) и гарантират предсказуеми 
редакции [1, 6, 7, 8, 9].  

 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 12-а.    Фиг. 12-б.       Фиг. 12-в.         Фиг. 12-г. 
 
На импортирания модел (фигура 12-а) трябва да се промени положението на 

отвора за да съвпадне с положението на оста (не е показана). Моделът няма 
управляващи размери, свързани с отвора, които да се използват за промяната, както и 
наложени ограничения (концентричност, тангенциалност и др.). Затова се премества 
само вътрешния цилиндър при редактиране без СТ (фигура 12-б). За да се запази 
концентричността при преместването трябва да се маркира и външната цилиндрична 
повърхнина. Тогава страничните наклонени повърхнини няма да останат тангенциални 
при преместването (фигура 12-в). Същата промяна на модела без ограничения може да 
се извърши само с една стъпка защото СТ разпознава отношенията между ГКЕ-и в 
реално време и ги запазва (фигура 12-г). 

Ако се добави размер между отвори в импортиран модел (фигура 12-г) чрез 
въвеждане на желаната стойност се задава желаното междуцентрово разстояние. При 
необходимост могат да бъдат добавяни процедурни ГКЕ-и по всяко време.  

Синхронната технология позволява редактиране на външни CAD модели по-
бързо от системите, използвани при тяхното създаване. Бързите редакции започват с 
надеждна селекция в модел с или без дърво с ГКЕ-и. Един единствен инструмент за 
селекция за 2D и 3D геометрия позволява избор на елементи, геометрия или 
компоненти без използване на други команди. Техниката за интелигентно селектиране 
използва технология за разпознаване на геометрията за да направи извод за функцията, 
която трябва да се изпълни. По този начин могат да се намират автоматично сложни 
изрязвания, втулки или оребрявания директно от геометрията. Резултатите могат да 
бъдат съхранени като потребителски дефинирани ГКЕ-и, за да се използват 
многократно, ако това се наложи [9]. 

Уникалната способност за отделяне и прикрепване на селектирана геометрия 
опростява сложни редакции. Има възможност за копиране на сложни части от 
импортирана геометрия, за добавяне на нови ГКЕ-и или за промени в съществуващия 
модел, след което отделената геометрия просто се вмъква обратно, за да се завърши 
редакцията, фигури 13, 14.  
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Фиг. 13.  
 
 

Фиг. 14.  
Редактиране на модел с параметрични ограничения 
Обикновено редактирането чрез размери на 3D модел се извършва, като се 

променят размерите на 2D скицата на профила и параметрите, които са добавени чрез 
ГКЕ-и при системите с история на построението. 

При СТ размерите се поставят директно към 3D модела, където е необходимо и 
по всяко време, което дава възможност модела да се променя при промяна на 
размерите. На фигура 15 са показни 2 вида размери. Първия вид са динамични 3D 
управляващи геометрията размери. Те позволяват промяна на стойността на размера от 
потребителя, при което се променя геометрията. Динамичните 3D размери позволяват и 
индиректна промяна, например чрез преместване на най-лявата вертикална 
повърхнина, при което размерите 35 и 10 се променят със стой ността на промяната. 
Вторият вид са фиксирани 3D размери. Те също позволяват промяна на стойността на 
размера от потребителя с цел промяна на геометрията, но не позволяват индиректна 
промяна. Например, ако размера 20 се промени в посока към размера 40 (показан с 
червен цвят), то размерът 40 ще се запази. При динамичните и фиксирани 3D размери 
може да бъде зададена посоката за изменение на размерите, за да се осигурят 
правилните корекции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 15. 3D размери, управляващи геометрията. 
Третия вид са динамични 3D управляващи размери, изчислени по формула. Те 

позволяват промяна единствено чрез друг размер. Разстоянието между двата отвора в 
основата не е управляващ геометрията размер, а зависи от местоположението на 
отворите, фигура 16. Той не е зададен от потребителя. От това разстояние, обаче, 
зависи управляващия размер за височината на оста на отвора чрез израз, с който 
параметъра р97 се умножава с 0.75. Това е параметричен израз за ограничение, което 
трябва да се запази при редактиране на модела.  
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Ако най-дясната вертикална повърхнина на основата трябва да се премести СТ 
ще разпознае отношението концентричност между закръглението и отвора (фигура 16-
а) и ще го запази. Преместването е директно редактиране на модела. При тази промяна 
се увеличава разстоянието между отворите в основата, а също и височината до оста на 
отвора в съответствие с параметричния израз за ограничението (фигура 16-б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а.        б. 

Фиг. 16. 3D управляващ размер (вертикалния), зависещ от параметъра р97 – разстоянието между 
отворите. 

 
Синхронната технология запазва ограниченията, включително параметричните, 

3D размерите и работи с ГКЕ-и, но без тяхната история на построяване. Ограниченията 
могат да се добавят директно към завършен модел, както и да се запазват и променят по 
всяко време. Предсказуеми промени са възможни като се управляват параметрите чрез 
формули в рамките на таблица с променливи. Такива редакции са възможни и в 
сглобено изделие. 

Процедурни ГКЕ-и 
При традиционните CAD системи с история на построяването на модела 

редактирането на шаблони предизвиква връщане до момента на моделиране на първия 
ГКЕ от шаблона, тъй като само той може да бъде променен. След редакцията на 
шаблона всички ГКЕ-и, създадени след него се построяват отново. 

При синхронната технология е реализирана идеята за процедурни ГКЕ-и 
(отвори, тънки стени, закръгления и шаблони). Те са създадени така, че да се използват 
при системи за моделиране без последователност на построяването. Процедурни ГКЕ-и 
могат да се регенерират сами. Тези уникални ГКЕ-и позволяват параметрични редакции 
без повторното генериране на не асоциирана към тях геометрия. Не всички ГКЕ-и 
могат, нито е необходимо, да са от този вид. Отворите и шаблоните, обаче, са точно 
такива. Тъй като шаблон от отвори се състои от процедурни ГКЕ-и, може да се 
редактира всеки един от отворите, а не само оригиналния използван при създаването на 
шаблона. Тънкостенните ГКЕ-и (shell) са подобни защото в тях са зададени знания 
(методи) за коректно поведение, т.е. да присъединяват или да отделят елементи от 
модела, за да управляват промяната само с непосредствено свързаните ГКЕ-и. 
Тънкостенна операция позволява да се промени дебелината без да се преизчислява 
целия модел и автоматично се разпростира до новосъздадените ръбове. СТ дава 
възможност да се използват многократно команди, свързани със създаването на тънка 
стена в различни моменти от създаването на модела.  
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При синхронната технология може да се оразмерява директно който и да е от 
ГКЕ-и на шаблона, като променения размер се отразява на всички останали елементи, 
фигура 17. ГКЕ-и, които са построени след създаването на шаблона не се регенерират.  

   
Фиг. 17.  Промяна на размери и брой на ГКЕ-и в шаблон без регенериране на модела. 

 
Заключение 

 Синхронната технология обединява предимствата на двата подхода при 
моделирането. Тя отстранява основния недостатък на традиционния подход, а именно 
историята на построенията, и предоставя на потребителите пълен контрол върху 
цялостния процес на проектиране и съответно по-голяма свобода. Възможностите за 
проектиране само в ограничена област и вградената логика елиминират много от 
необходимите действия на потребителите, които се изискват от CAD системите с 
история на построенията. Ако идеята за създаването на модела с история на 
построението и неговите ограничения не са напълно ясни на потребителя тогава 
евентуална промяна може да има неочаквани резултати. СТ премахва границите върху 
гъвкавостта при редактиране и благодарение на колекцията от ГКЕ-и е възможно всяка 
повърхнина да управлява друга (съседна), независимо от реда в който са създадени.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 18. 
 Единствено СТ предоставя възможност да се използва едновременно директно 
моделиране, моделиране на един детайл с едновременно използване на ГКЕ-и в 
колекция, т.е. без отношения родител – дете, както и ГКЕ-и с история, процедурни 
ГКЕ-и, параметрично проектиране, 3D управляващи размери, установяване на 
ограничения с Live rules в процеса на редактиране, интегрирана 2D - 3D среда за 
моделиране, като всичко това се обединява от процеса на синхронно решаване. 

Синхронната технология е вградена в CAD системите NX и Solid Edge, като слой 
между операционната логика за проектиране с командите за създаване и редактиране на 
модел и геометричното ядро (Parasolid и D-cubed), фигура 18. СТ използва информация 
за състоянието на геометричния модел и съществуващите ограничения, наложени от 
потребителя. Тя обработва интелигентно модели без всякакви ограничения, 
както и напълно параметрични модели.          
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