NYA FUNKTIONER I
SOLIDWORKS 2017 FÖR ANVÄNDARE
AV SOLIDWORKS 2016
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SOLIDWORKS 3D-KOPPLING

Fördelar

• Öppna egna 3D CAD-data i SOLIDWORKS och behåll associativitet

Arbeta smidigt med
alla, även personer
som inte använder
SOLIDWORKS, och
införliva konstruktionsändringar
mycket snabbare.

med originalfilen
• Infoga egna CAD-data direkt i SOLIDWORKS-sammanställningar utan
att behöva omvandla den till en SOLIDWORKS-fil

• Alla efterföljande åtgärder och funktioner som skapas i
SOLIDWORKS uppdateras om den refererade filen uppdateras
• Format som kan användas är bland andra Creo®, CATIA® V5, Solid Edge®,
NX och Autodesk Inventor®
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FÖRBÄTTRINGAR FÖR STORA SAMMANSTÄLLNINGAR

Fördelar

• Ny funktion för tillgångspublicering, jordningsmates och magnetiska

Snabbare
konstruktion av stora
sammanställningar
och layouter
av maskiner
och utrustning.
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KRAFTFULLARE MODELLERINGSVERKTYG

Fördelar

• Nytt avancerat hålguideverktyg gör att du kan skapa och återanvända

Snabbare, enklare
modellering med färre
val och klickningar.
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RENDERINGAR OCH ANIMERINGAR FÖRSTÄRKS
MED VISUALIZE

mates ger snabbare utrustningslayouter.
• Ersätt underordnade sammanställningar med en flerkroppsdetalj
och bibehåll efterföljande referenser. Ersätt alla saknade referenser på
en gång.
• Nya möjlighet att passa ihop koncentriska mates med hål, även om
de inte är inriktade.

anpassade hål.
• Täckfunktionen fungerar nu med alla ytor. Förskjutning av 3D-kurvor på
ytor med flera sidor.
• Omvandling av avrundning/hörnkapning. Använd yta, kurva eller kant
som svepningsprofil.
• Stöd för plåt i hörn med tre bockningar

• Nya ”Visualize Boost” – förenklad nätverksrendering för blixtsnabba
renderingshastigheter.

• Visualize importerar nu animeringar och rörelsestudier från
SOLIDWORKS CAD.

• Mappa enkelt över kameranavigering och snabbtangenter från
SOLIDWORKS CAD till Visualize.

• Stöd för HTC Vive, Oculus, Google Cardboard, Samsung.
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Fördelar
Dramatisk
förbättring av
renderingshastigheten
och förbättrat
arbetsflöde mellan
modellering, rendering
och visning.

SNABBARE 2D-RITNINGAR

Fördelar

• Referera och länka till cellelement i materialspecifikationer

Enklare,
snabbare ritningar.

med kommentarer.
• Spegla parametriskt ritningsvyer utan att behöva spegla modellen.
• Fördefinierade lager.
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UTÖKAD KAPACITET FÖR
MODELLBASERAD DEFINITION

Fördelar

• Jämför geometri och 3D-PMI mellan två revisioner.
• Använd DimXpert för att skapa dimensioner i referensgeometri.
• Definiera DimXpert 3D PMI lättare för utkast av detaljer – gjutgods,
smidesgods och formgjutna komponenter.

• Exportera STEP 242 med 3D PMI för att automatisera efterföljande

Förenkla övergången
från 2D-ritningar till
MBD och möjliggör
modellbaserade
verksamheter (MBE).

intelligenta tillverkningstillämpningar, t.ex. CAM och CMM.
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ELEKTRIFIERA ELEKTRISK/
ELEKTRONISK KONSTRUKTION
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FÖRENKLAD KONSTRUKTIONSVALIDERING

Fördelar

• Simulering: Visa simuleringsresultat i SOLIDWORKS grafikområde

Utökad simulering
för att hantera fler
användningsfall –
utökad kapacitet
för att tackla fler konstruktionsscenarion.
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INTEGRERA KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING

Fördelar

• 3D-utskrift: Importera och exportera 3MF. Importera rutnätsdata

Utökade
SOLIDWORKSfunktioner
för nätverket
av tillverkare.

El: Skapa kopplingsscheman automatiskt från kalkylblad.
El: Sammansatta delar – tillbehör.
PCB: Stressfri integrering och samarbete i ECAD–MCAD.
PCB: Enhetlig konstruktionsmiljö för redigering av kretsscheman,
kretskortslayout och 3D-layout.

för tydligare vägledning i konstruktionen.
• Simulering: Lös enkelt komplexa kontaktscenarion med
båglängdskontroll för icke-linjär kontakt.
• Plaster: Detaljvikt kan användas tillsammans med grindtemperatur
för att bestämma grindfrysning och tryckhållningstid.
• Flöde: Optimering av flera parametrar har lagts till i parameterstudie.
Du kan nu utföra en optimeringsstudie för mer än en ingångsvariabel.

i SOLIDWORKS Standard.
• Inspektion: Manuell och selektiv ballongfunktion.
• Kostnadsberäkning: Få omedelbara kostnadsberäkningar från riktiga
tillverkare via My.Solidworks Manufacturing Network. Regler för plåt.
Lättare att skapa mallar.

Utökad kapacitet
betyder förbättrad
produktivitet för
elektrisk konstruktion.

FÖRBÄTTRAD DATAHANTERING OCH SAMVERKAN

Fördelar

• SOLIDWORKS PDM – Versionsöverskrivning. Tillbakarullning med

Samarbeta på flera
nivåer och hantera
data mer effektivt.

referenser. Förbättrad visning.
• SOLIDWORKS PDM Professional – valvdatabasreplikering.
• eDrawings®: Förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) för
Android™. 3D-vyer och kommentarsvyer för sammanställningar.
Komponentbeskrivningar. Svetsfogar. Ångra/Gör om.

Du hittar all SOLIDWORKS programvara för konstruktion, simulering, teknisk kommunikation
och datahantering på www.solidworks.com/products2017.

Vår 3DEXPERIENCE-plattform är själva grunden i våra program. Vi har program för 12 olika
branscher – ett rikt utbud med branschlösningar.
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i alla storlekar, i alla branscher, i över 140 länder. Mer information finns på www.3ds.com/se.
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