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SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT

Fördelar

• Öppna egna 3D CAD-data direkt i SOLIDWORKS, inklusive Creo®,

Arbeta smidigt med
alla och införliva
konstruktionsändringar
mycket snabbare.
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FÖRBÄTTRINGAR FÖR
STORA SAMMANSTÄLLNINGAR

CATIA® V5, Solid Edge®, NX™ och Inventor®, och behåll associativitet
med originalfilen.

• Ny funktion för tillgångspublicering, jordningsmates och
magnetiska mates ger snabbare utrustningslayouter.

• Ersätt underordnade sammanställningar med en flerkroppsdetalj och
bibehåll efterföljande referenser. Ersätt alla saknade referenser på
en gång.
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Fördelar

• Ny avancerad hålguide skapar/återanvänder anpassade hål.
• Täckfunktionen fungerar nu med alla ytor. Förskjutning av 3D-kurvor

Snabbare, enklare
modellering med färre
val och klickningar.

på ytor med flera sidor.

RENDERINGAR OCH ANIMERINGAR FÖRSTÄRKS
MED VISUALIZE
• Nya Visualize Boost: Förenklad nätverksrendering för blixtsnabba
renderingshastigheter.

• Importera animeringar och rörelsestudier.
• Mappa över kameranavigering och snabbtangenter
från SOLIDWORKS.
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Snabbare
konstruktion av stora
sammanställningar och
layouter av maskiner
och utrustning.

KRAFTFULLARE MODELLERINGSVERKTYG

• Stöd för plåt i hörn med tre bockningar.
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Fördelar

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 modellen.
• Fördefinierade lager.

UTÖKAD KAPACITET FÖR MODEL BASED DEFINITION

Fördelar

• Jämför geometri och 3D-PMI mellan två revisioner.
• Definiera DimXpert 3D PMI lättare för utkast av detaljer.
• Exportera STEP 242 med 3D PMI för att automatisera CAM

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

och CMM.

• Bifoga flera filer till 3D PDF för att bygga TDP (Technical
Data Packages).

7

ELEKTRIFIERA ELEKTRISK/ELEKTRONISK
KONSTRUKTION

Fördelar

• El: Skapa kopplingsscheman automatiskt från ett kalkylblad.
• El: Sammansatta delar – tillbehör.
• PCB: Enhetlig konstruktionsmiljö för konstruktion av kretskort,

Förbättra
produktiviteten för
elektrisk konstruktion
med utökad kapacitet.
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FÖRENKLAD KONSTRUKTIONSVALIDERING

Fördelar

• Simulering: Visa simuleringsresultat i SOLIDWORKS-modell,
båglängdskontroll för icke-linjär kontakt.
• Plaster: Detaljvikt kan användas tillsammans med ingötstemperatur
för att bestämma ingötsfrysning och tryckhållningstid.
• Flöde: Parameterstudie tillåter nu optimering av flera parametrar.

Hantera fler
användningsfall med
utökad simulering
och tackla fler
konstruktionsscenarion
med utökad kapacitet.

INTEGRERA KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING

Fördelar

• 3D-utskrift: Importera/exportera 3MF; importera rutnätsdata.
• Inspektion: Manuell och selektiv ballongfunktion.
• Kostnadsberäkning: Få omedelbara beräkningar från tillverkare via

Utökade SOLIDWORKSfunktioner för
nätverket av tillverkare.

MySolidWorks Manufacturing Network.
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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.

Ta del av SOLIDWORKS fullständiga utbud av programvara för konstruktion, simulering, teknisk
kommunikation och datahantering på www.solidworks.com/products2017 .
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