A SOLIDWORKS® 2021 ÚJDONSÁGAI –
A TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG
A Részletező móddal kapcsolatos fejlesztések

Előnyök

• A Részletező mód megnövelt teljesítménye még jobban
felgyorsítja a rajzolást
• Fejlesztések a furatinformációk hozzáadása, valamint a
meglévő méretek és megjegyzések szerkesztése terén,
továbbá lehetőség a Nagyított részlet, a Megtörés és a
Kiemelt részlet nézetek hozzáadására

A Részletező mód
további fejlesztéseinek
köszönhetően gyorsabban
dolgozhat a nagy méretű
összeállítási rajzokon.

Az összeállítás-modellezéssel kapcsolatos fejlesztések

Előnyök

• Áthatás vizsgálat jelentések Microsoft Excel-táblázatba
exportálható képekkel
• Alakzattalanított modellek is menthetők konfigurációként
• Lánckiosztás az útvonal mentén a görbe
hosszának felhasználásával

Hozzon létre észszerűsített
munkafolyamatokat az
összeszerelési tervekhez.

Felhasználóiélmény-könnyítések

Előnyök

• A színválasztó eszköz lehetővé teszi, hogy külső
alkalmazásból válassza ki a megjelenések színét
• Visszaállítás funkció több mint 60 funkció és parancs
egyes részeihez
• A párbeszédpanel testreszabása az Ikonsáv és a
parancsgombok parancsainak kereséséhez
• Lefordított funkciónevek a FeatureManager® tervezési fában

Takarítson meg időt,
és egyszerűsítse le a
tervezési feladatokat.

Továbbfejlesztett elektromos tervezés

Előnyök

• Görbék vagy vonalak útvonalvázlatok létrehozásához
• Több vezeték vagy kábel is átvezethető és elrendezhető
bilincs segítségével
• A vezetékek toldó segítségével, vagy zsugorodó
toldóval csatlakoznak egymáshoz
• A végelzárókkal kapcsolatos információk a SOLIDWORKS
Electrical Schematicból 3D-be ülthethetők át

Élvezze ki a nagyobb
rugalmasság előnyeit az
elektromos tervezés terén.

Továbbfejlesztett műanyag-szimuláció

Előnyök

• Az újratervezett PlasticManager fa észszerűsíti a
műanyag-szimulációs munkafolyamatot
• A továbbfejlesztett terelő- és buborékozómodellezés, valamint a hálókialakítás javítja a hűtési
eredmények pontosságát
• Pontosabb és naprakészebb anyagadatok a
műanyagok esetében

Az észszerűsített
munkafolyamatok, a
valósághű modellezés és
a naprakész anyagadatok
jobb műanyagszimulációs eredményeket
tesznek lehetővé.

®

Előnyök

• Közvetlenül a 3D rajzjeleket tartalmazó SOLDIWORKSalkatrészekből elérhető minőség-ellenőrzési információk
• A meglévő 3D CAD-adatok használatával időt takaríthat
meg az első mintavételi vizsgálat elkészítésekor
• A rajzolás nélküli gyártási stratégia a minőségellenőrzés területére is kiterjed

Használja ki a meglévő
3D CAD-fájlokat az
iparági szabványoknak
megfelelő vizsgálati
jelentések észszerűsített
elkészítéséhez.

Továbbfejlesztett 3D-s rajzjel eszközök

Előnyök

• 3D PDF-ben közzétehető hajlítási táblázatok
• A kiadódó és a vezető helyzetméretezés szemantikailag
helyes báziscélokat határoz meg
• Jobb 3D PDF megjelenítési minőség

Növelje a termelékenységet
a modellalapú
meghatározást
érintő fejlesztésekkel.

További lehetőségek a SOLIDWORKS CAM esetében

Előnyök

• A módosításokat egy újraépítéskezelő szabályozza,
ami gondoskodik a tervek változásaival kapcsolatos
információk naprakészségéről
• Hengeres előgyártmány marási műveletekhez
• Fúrjon a használt fúró átmérője alapján meghatározott
eltávolított mennyiségeket

Használjon ki többféle
megmunkálási lehetőséget,
és gyakoroljon
nagyobb ellenőrzést a
tervmódosítások felett.

Észszerűsített adatkezelés

Előnyök

• Következetesebb Windows Explorer-integráció és jobb
bélyegkép-támogatás
• Nagyobb rugalmasság az egyedi oszlopkészletek
szabályozása terén
• A tételjegyzék-beállítások támogatása csökkenti
a hibák kockázatát, és növeli a hatékonyságot a
tételjegyzékekkel végzett munka során
• A munkafolyamat-állapotokhoz különböző
ikonok érhetők el, az adott fájl állapotának gyors
meghatározását pedig jobb átmenetek teszik lehetővé

Takarítson meg jelentős
időt a SOLIDWORKS PDM
gyakori műveleteinek
elvégzése során.

Összekapcsolt felhőalapú ökoszisztéma a
tervezéstől a gyártásig

Előnyök

• A Származtatott formátumok átalakítója szélesebb körű
fogyasztáshoz biztosít származtatott kimeneteket,
és pontos geometriát bocsát rendelkezésre a további
tervezési, szimulációs és gyártási alkalmazásokban
történő felhasználáshoz
• Több lap és jelölés támogatása a rajzokon; jobb rajzminőség
• A Nyílt módok kezelése a SOLIDWORKS-höz hasonló
lehetőségeket kínál a 3DEXPERIENCE® platformokról
megnyitott adatok esetében
• Lehetőség a konfigurációk szabályozására a
3DEXPERIENCE platformokra történő mentésük érdekében

Hozzon létre
problémamentes
termékfejlesztési
munkafolyamatokat, és
bővítse őket egyszerűen
új eszközökkel,
az üzleti igényei
változásának megfelelően.

A 3DEXPERIENCE® platformunk 11-féle iparág igényeihez kifejlesztett, specializált alkalmazásokat
tesz lehetővé, és az ipari megoldások gazdag választékát kínálja.
A Dassault Systèmes, a 3DEXPERIENCE vállalata az emberi fejlődés katalizátora. Olyan együttműködésen alapuló virtuális környezeteket hozunk létre
a vállalatok és magánszemélyek számára, amelyben fenntartható újításokra vonatkozó elképzeléseket lehet létrehozni. A 3DEXPERIENCE platform és
az alkalmazások segítségével az igazi világ olyan „virtuális tapasztalati lenyomatait” hozzuk létre, amelyek az innováció, oktatás és gyártás határainak
feszegetésére ösztönzik ügyfeleinket.
A Dassault Systèmes csoport 20 000 dolgozója több mint 270 000 különféle vállalati méretű ügyfél számára teremt értéket több mint 140 országban.
További információ: www.3ds.com.
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Alkatrész beolvasás a SOLIDWORKS
Inspection rendszerben

