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Nowe ROZWIĄZANIA SOlIdWORkS 2013

NOWY PRODUKT! SOLIDWORKS PLASTICS
Oprogramowanie SolidWorks Plastics pomaga wykrywać i usuwać 
ewentualne wady w projektach elementów z tworzyw sztucznych 
lub narzędzi do ich produkcji, już na wczesnym etapie procesu 
projektowania. Zawiera dane dotyczące tysięcy dostępnych na rynku 
tworzyw sztucznych i umożliwia analizę linii spoin, odkształceń, 
układów z wieloma wgłębieniami oraz kanałów przetłocznych.

ZgODNOść OPeRACYjNA Z POPRZeDNImI WeRSjAmI
Bezproblemowa współpraca z klientami, dostawcami i pomiędzy 
zespołami wewnątrz firmy, korzystającymi z dowolnych funkcji 
oprogramowania SolidWorks 2013 i SolidWorks 2012 (SP5). 
Pliki mogą być otwierane bezpośrednio, przy zachowaniu 
asocjatywności i braku konieczności eksportu czy importu 
dodatkowych danych.

SZKICOWNIK KRZYWYCH STOŻKOWYCH
Nowa funkcja szkicowania pozwala na tworzenie krzywych 
stożkowych przy użyciu punktów końcowych i wartości RHO, 
co umożliwia kreślenie krzywych eliptycznych, parabolicznych 
i hiperbolicznych, bez konieczności używania krzywików 
lub równań.

FUNKCjA "PRZeCIĘCIA"
Nowe narzędzie do modelowania umożliwia dodawanie lub 
usuwanie geometrii modelu w ramach jednej operacji. Umożliwia 
jednoczesne przecinanie brył, powierzchni i płaszczyzn, jak 
również łączenie brył i zamykanie powierzchni, tworzenie 
zamkniętych objętości i wielu geometrii.

NOWY PRODUKT! SOLIDWORKS® eLeCTRICAL
Oprogramowanie SolidWorks Electrical umożliwia szybkie 
projektowanie układów elektrycznych i systemów kontroli. Pozwala 
na tworzenie jednoliniowych i wieloliniowych schematów oraz 
ich pełną integrację z modelem 3d, umożliwia łączenie w czasie 
rzeczywistym schematów 2d z modelami 3d, automatyczne 
prowadzenie przewodów i integrację z listą materiałów (lM).

u KORZYśCI 
Symulacja procesów wtryskowych 
w trakcie fazy projektowania, 
pozwala na określenie potencjalnych 
problemów przed przejściem do fazy 
produkcji i uniknięcie kosztownych 
wad i przeróbek.

u KORZYśCI
wydajniejsza praca nad projektem 
i lepsza współpraca oraz płynna 
wymiana plików między różnymi 
zespołami, przyczyniają się do 
redukcji opóźnień.

u KORZYśCI
Doskonałe projekty powstają 
dzięki prostym funkcjom tworzenia 
geometrii stożkowej, ułatwiającej 
uzyskanie dokładnego profilu oraz 
dzięki możliwości płynnych przejść 
między utworzonymi geometriami.

u KORZYśCI
Szybkie i łatwe tworzenie lub 
modyfikowanie złożonych 
projektów z przecinających się 
geometrii.

u KORZYśCI 
Uproszczenie i udoskonalenie 
projektu poprzez zintegrowanie 
układu mechanicznego i układu 
elektrycznego we wczesnej fazie 
procesu projektowania.
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Oprogramowanie SolidWorks 2013 zawiera ponad 200 nowych 
funkcji i ulepszeń obejmujących pełną gamę rozwiązań 
SolidWorks do projektowania w 3d, symulacji, tworzenia 
dokumentacji technicznej i materiałów marketingowych, 
zarządzania danymi technicznymi i zrównoważonego 
projektowania. Nowe rozwiązania mają na celu maksymalne 
usprawnienie i zwiększenie wydajności pracy użytkownika. 

"PULPIT" ADmINISTRACYjNY CAD
Internetowa konsola śledzi wydajność, status sprzętu 
oraz ustawienia opcji systemowych każdego komputera 
obsługującego oprogramowanie SolidWorks zapewniając 
dostęp z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem portalu 
klienta SolidWorks.

FUNKCjA RÓŻNICOWANIA WYmIARÓW
Nowe opcje w funkcjach liniowych i kołowych modeli umożliwiają 
różnicowanie wymiarów i ich lokalizacji dla całego modelu lub 
indywidualnie dla każdego wystąpienia.

UDOSKONALeNIA W NARZĘDZIU DO 
KOSZTORYSOWANIA SOLIDWORKS COSTINg
Nowe funkcje programu SolidWorks Costing udoskonalają proces 
produkcji dzięki nowym możliwościom kosztorysowania części 
toczonych, części toczono-frezowanych oraz części wielobryłowych, 
jak również dzięki nowemu interfejsowi API do uzyskiwania dostępu 
do danych w końcowych fazach procesu produkcji.

mODeLe CZĄSTKOWe DLA SImULATION
Łatwe tworzenie studiów modeli cząstkowych projektów umożliwia 
uzyskanie dokładniejszych wyników dla określonych obszarów, przy 
jednoczesnym automatycznym wykorzystaniu obciążeń i warunków 
brzegowych zastosowanych do całego modelu. 

ROZBUDOWA NARZĘDZIA WIDOKU PRZeKROjU
Rozbudowane narzędzie widoku przekroju przyspiesza 
tworzenie widoków przekroju na rysunkach za pomocą 
prostego mechanizmu przeciągnij i upuść. Za pomocą kliknięć, 
można przeciągać i obracać profile przekrojów w celu ich 
błyskawicznego modyfikowania.

u KORZYśCI
Szybkie i łatwe monitorowanie 
statusu i wyników stacji roboczej 
obsługującej oprogramowanie 
Solidworks oraz utrzymanie płynnej 
pracy zespołu projektowego przy 
zachowaniu najwyższej wydajności.

u KORZYśCI 
oszczędność czasu przy tworzeniu 
wzorów, większa elastyczność 
projektu i zmniejszenie 
liczby funkcji potrzebnych do 
tworzenia modelu. 

u KORZYśCI 
Automatyczne kosztorysowanie 
większej liczby części, 
dokładniejsze szacunkowanie 
kosztów i łatwiejsze przekazywanie 
danych do działu produkcji.

u KORZYśCI 
Precyzyjna analizy symulacji 
dowolnych obszarów dużych 
i złożonych modeli wykonywana 
szybciej i wydajniej. 

u KORZYśCI 
Upraszczanie i automatyzacja 
tworzenia widoków przekroju, bez 
konieczności wykonywania ręcznych 
szkiców, co umożliwia szybsze 
powstawanie rysunków.

u WIĘCej INFORmACjI 
więcej informacji można znaleźć na 
stronie  
www.solidworks.com/PL-products2013. 

www.solidworks.pl
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Siedziba główna
dassault Systèmes SolidWorks Corp.
175 Wyman Street 
Waltham, MA 02451  USA
Telefon: +1-781-810-5011
E-mail: info@solidworks.com

Centrala w Europie
Telefon: +33-(0)4-13-10-80-20
E-mail: infoeurope@solidworks.com

Biuro lokalne
Telefon: +49 89 612 956 0
E-mail: infopoland@solidworks.com




