NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU
SOLIDWORKS® 2021 — CAD 3D
Udoskonalony tryb opisywania szczegółów rysunku

Korzyści

• Sprawniejsze działanie trybu opisywania szczegółów
pozwalające jeszcze bardziej przyspieszyć proces
opracowywania rysunków
• Większe możliwości dodawania objaśnień otworów,
edytowania istniejących wymiarów i wprowadzania
adnotacji oraz dodawania widoków szczegółów,
przerwanych i obciętych

Szybsza praca z rysunkami
dużych złożeń dzięki dalszym
udoskonaleniom trybu
opisywania szczegółów

Udoskonalone modelowanie złożeń

Korzyści

• Eksportowanie raportów z wykrywania przenikania,
wraz z ilustracjami, do arkusza kalkulacyjnego
programu Microsoft® Excel
• Opcja automatycznego przywracania odciążonych komponentów do pełnej pamięci po rozwinięciu węzła drzewa operacji
• Opcja szyku łańcuchowego wzdłuż ścieżek pozwalająca
wykorzystać długość krzywej zamiast długości cięciwy

Projektowanie złożeń
z użyciem uproszczonych
toków prac

Udoskonalone upraszczanie złożeń

Korzyści

• Modele ze zredukowanymi operacjami zapisywane
jako konfiguracja
• Łatwość przełączania między wersją pełną
i uproszczoną
• Operacje naśladujące dowolną inną konfigurację

Sprawniejsza praca
z uproszczonymi złożeniami

Wyższa wydajność

Korzyści

• Większa wydajność okluzji, pracy z krawędziami sylwetki i rysunkami oraz szybkiego przełączania konfiguracji
• Znacznie szybsze otwieranie, zapisywanie i zamykanie złożeń
• Wykrywanie i raportowanie zależności cyklicznych
• Znacznie szybsze dodawanie plików do przechowalni
SOLIDWORKS PDM

Szybsza praca nad
dużymi, skomplikowanymi
projektami

Większa elastyczność przy projektowaniu części

Korzyści

• Polecenie Ponów dostępne dla ponad 60 operacji
i poleceń przy projektowaniu części
• Odgięcia krawędzi arkusza blachy na nieplanarnych
stycznych krawędziach
• Możliwość rozkładania skomplikowanych odgięć
• Możliwość dodawania i oceniania równań we właściwościach pliku i właściwościach listy elementów ciętych
• Możliwość przenoszenia materiałów na poziomie części
podczas wstawiania części lub tworzenia jej lustrzanego
odbicia, wstawiania wyprowadzonej części komponentu
lub wstawiania lustrzanego odbicia części komponentu

Więcej opcji i większa
elastyczność przy
projektowaniu części

Korzyści

• Próbnik kolorów z aplikacji zewnętrznych
dla wyglądów
• Możliwość dostosowania okna dialogowego tak, aby wyszukiwać polecenia na paskach podręcznych i kartach poleceń
• Opcja systemowa pokazująca przetłumaczone nazwy
operacji w drzewie FeatureManager®

Oszczędność czasu
i uproszczenie zadań
projektowych

Bardziej efektywne symulacje

Korzyści

• Identyfikowanie i izolowanie elementów niskiej jakości przez
funkcję diagnostyki siatki oraz monitowanie o ich naprawę
• Szybsze i bardziej wydajne tworzenie siatki dzięki
poprawie dokładności wiązania
• Poprawa konwergencji poprzez stabilizację kontaktu

Szybsza, łatwiejsza
i bardziej efektywna
symulacja

Udoskonalone tworzenie trasy przewodów
elektrycznych

Korzyści
Większa elastyczność
tworzenia tras przewodów
elektrycznych

• Możliwość poprowadzenia wielu przewodów
i kabli przez uchwyt oraz lepsza kontrola nad ich
rozmieszczaniem
• Łączenie przewodów przy użyciu komponentu
szybkozłączki elektrycznej lub szybkozłączki
elektrycznej bez komponentu
• Obsługa zakończeń w tabelach złączy i bibliotece
połączeń oraz akcesoriów

Usprawnione zarządzanie danymi

Korzyści

• Bardziej spójna integracja z Eksploratorem Windows ,
lepsza obsługa miniatur
• Duża elastyczność kontroli nad zestawami kolumn
dostosowanych
• Mniejsze ryzyko pomyłek i większa wydajność dzięki
obsłudze ustawień listy materiałów
• Możliwość wybrania nowych ikon określających stan
w toku prac i udoskonalone przejścia w toku prac
pozwalające szybko sprawdzić stan plików

Oszczędność czasu przy
wykonywaniu typowych
operacji SOLIDWORKS PDM

Połączony w chmurze ekosystem od projektu
do produkcji

Korzyści

®

• Narzędzie Derived Format Converter umożliwiające
tworzenie formatów danych potrzebnych w aplikacjach
do projektowania, symulacji i produkcji
• Obsługa wielu arkuszy i adnotacji na rysunkach,
poprawiona jakość rysunków
• Zarządzanie trybami otwartymi udostępniające opcje
podobne do tych z SOLIDWORKS przy otwieraniu
danych z platformy 3DEXPERIENCE®
• Możliwość dostosowywania konfiguracji w celu ich
zapisania na platformie 3DEXPERIENCE

Płynny tok prac nad
produktem i łatwe
poszerzanie ich zakresu
przez dodawanie nowych
narzędzi w miarę
rozwoju działalności

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 11 gałęzi przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE®,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Firma Dassault Systèmes zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE i jest katalizatorem postępu. Oferujemy
przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym wirtualne środowiska współpracy do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty
zrównoważonego rozwoju — produktów. Tworząc „cyfrowego bliźniaka” rzeczywistego świata za pomocą naszej platformy 3DEXPERIENCE i aplikacji,
nasi klienci nieustannie przesuwają granice innowacji, nauki i produkcji.
Z rozwiązań firmy Dassault Systèmes, zatrudniającej 20 000 pracowników, korzysta ponad 270 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad
140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dassault Systèmes, francuskiej spółki europejskiej (rejestr handlowy w Wersalu nr B 322 306 440), lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Użycie dowolnego znaku towarowego firmy Dassault Systèmes lub jej spółek zależnych wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli. MKSWDSTT3DCADPL0820

Jeszcze większa przyjazność dla użytkownika

NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU
SOLIDWORKS® 2021— ECAD
SOLIDWORKS Electrical
Tworzenie trasy wiązek w 3D z użyciem splajnów,
linii i innych elementów szkicu
• Opcja wyboru splajnów przy tworzeniu trasy
wiązek zwiększająca realizm renderowania
• Używanie splajnów, linii, łuków lub
przekonwertowanych krzywych podczas
szkicowania ścieżki trasy

Dodatkowe możliwości układania przewodów
i kabli przechodzących przez uchwyty mocujące
• Możliwość poprowadzenia wielu przewodów
i kabli przez uchwyt oraz lepsza kontrola nad ich
rozmieszczaniem i wyświetlaniem dopasowana do
potrzeb użytkownika

Więcej opcji spłaszczania na potrzeby tworzenia
dokumentacji płaskiej wiązek
• Łączenie obszarów spłaszczonych i reprezentacji 3D
na rysunkach dokumentujących wiązki elektryczne

Nowe możliwości narzędzia archiwizacji
środowiska

Korzyści
Więcej wariantów
prowadzenia przewodów
wzdłuż swobodnie
formowanych ścieżek 3D

Korzyści
Większa wydajność
pracy, kiedy wymagana
jest wyższa precyzja
układania przewodów

Korzyści
Lepsze dokumentowanie
złożeń dzięki większej
kontroli i dokładności
procesu spłaszczania
wiązek elektrycznych

Korzyści

• Automatyczna lub planowana archiwizacja projektów
instalacji elektrycznych

Większa kontrola nad
tworzeniem kopii
zapasowych bibliotek
elementów elektrycznych
i projektów

Udoskonalone generowanie plików PDF

Korzyści

• Nawet dziewięciokrotnie szybsze generowanie plików
PDF projektów (zależnie od wielkości projektu)

Szybsze tworzenie
dokumentacji dla
projektów elektrycznych

Korzyści

• Aktualizowanie parametrów fizycznych dla
przewodów, kabli i wiązek przy użyciu narzędzia
Routing Library Manager (RLM)

Szybsze wprowadzanie
zmian w projekcie dzięki
łatwiejszym aktualizacjom
bibliotek elementów
elektrycznych

Nowy Menedżer typów zacisków

Korzyści

• Definiowanie zacisków przewodów do użycia
z określoną listwą zaciskową w celu zwiększenia
kontroli nad projektem elektrycznym oraz poprawy
jego dokładności
• Możliwość dokumentowania kompletnych listw
zaciskowych i zarządzania nimi w ramach schematu
elektrycznego

Większa precyzja pracy
z zaciskami i połączeniami

Obsługa zakończeń w tabelach złączy i bibliotece
połączeń oraz akcesoriów

Korzyści

• Możliwość przeniesienia informacji o zakończeniach
przewodów z SOLIDWORKS Electrical Schematic do
środowiska 3D w celu stworzenia bardziej kompletnej
dokumentacji

Udoskonalenia w zakresie przewodów
bez zakończeń
• Obsługa przewodów bez zakończeń, takich jak przewód
rozgałęziony, na wszystkich etapach toku prac — od
schematu po środowisko 3D

Pełniejsza automatyzacja pracy w SOLIDWORKS
Electrical w oparciu o program Excel
• Dodatek do programu Excel, który usprawnia
automatyzację tworzenia projektów w SOLIDWORKS
Electrical z użyciem programu Microsoft® Excel

Większa wydajność
pracy dzięki lepszej
integracji schematów ze
środowiskiem 3D

Korzyści
Dodatkowe narzędzia do
projektowania pozwalające
sprostać nietypowym
wymaganiom klientów

Korzyści
Lepsze wykorzystanie
programu Microsoft Excel
do automatyzacji tworzenia
projektów elektrycznych

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 11 gałęzi przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE®,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Firma Dassault Systèmes zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE i jest katalizatorem postępu. Oferujemy
przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym wirtualne środowiska współpracy do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty
zrównoważonego rozwoju — produktów. Tworząc „cyfrowego bliźniaka” rzeczywistego świata za pomocą naszej platformy 3DEXPERIENCE i aplikacji,
nasi klienci nieustannie przesuwają granice innowacji, nauki i produkcji.
Z rozwiązań firmy Dassault Systèmes, zatrudniającej 20 000 pracowników, korzysta ponad 270 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad
140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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Lepsze zarządzanie bibliotekami osłon,
przewodów i kabli

NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU
SOLIDWORKS® 2021— SIMULATION
SOLIDWORKS Simulation
Szybsza symulacja kontaktów

Korzyści

• Znaczne przyspieszenie obliczeń symulacji kontaktów
• Udoskonalenia obejmujące obliczenia prowadzone
równolegle, lepsze wykorzystanie procesora, szybsze
obliczanie sztywności i bardziej wszechstronną
wymianę danych dotyczących kontaktu

Znacznie szybsze obliczenia
modeli z kontaktami

Stabilizacja kontaktu

Korzyści

• Możliwość zastosowania małej sztywności
w odpowiednich obszarach w celu ustabilizowania
modeli na czas pracy solvera

Lepsza konwergencja
przy pracy z kontaktami

Korekcja geometrii w celu zwiększenia realizmu
przedstawiania kontaktu

Korzyści

• Automatyczne obliczanie warunków korekcji geometrii
i stosowanie ich do kontaktu pomiędzy zakrzywionymi
powierzchniami

Nowe domyślne ustawienia siatki: brak
wymuszonych wspólnych węzłów
• Poprawa dokładności interakcji wiązanych
zapewniająca szybkie i niezawodne tworzenie siatki

Lepsza konwergencja
i precyzja kontaktu
w przypadku kontaktu
powierzchni zakrzywionych

Korzyści
Znacznie szybsze
uzyskiwanie siatki
przy praktycznie takiej
samej dokładności jak
w przypadku wspólnych
węzłów między częściami

Diagnostyka siatki

Korzyści

• Identyfikowanie i izolowanie elementów niskiej
jakości oraz monitowanie o ich naprawę

Wyższa jakość siatki
dzięki nowemu zestawowi
narzędzi diagnostyki siatki

Automatyczny wybór solvera równań

Korzyści

• Dokładniejszy automatyczny wybór solvera
równań z proporcjonalną poprawą szybkości
i wykorzystania pamięci

Wbudowane funkcje
inteligentne pozwalające
wybrać najlepszy solver
i zaoszczędzić czas

SOLIDWORKS Plastics

• Przeprojektowanie różnych węzłów drzewa
menedżera PlasticsManager zapewniające bardziej
sprawny i logiczny tok prac dla wybranego materiału,
specyfikacji domeny, parametrów procesu i innych
kwestii kluczowych podczas symulacji dotyczącej
tworzyw sztucznych

Automatyczne modelowanie przegród i dysz
chłodzących oraz tworzenie siatki
• Udoskonalenia komponentów przegród i dysz
chłodzących w układach chłodzenia (stosowanych
w tych miejscach formy, których nie da się skutecznie
chłodzić za pomocą standardowych kanałów)
• W przypadku przegród umieszczenie w kanale
łopatki dzielącej przepływ na dwie równe części
• W przypadku dysz chłodzących zastosowanie
mniejszej rury wewnętrznej zamiast płyty

Korzyści
Nowy tok prac,
znacznie upraszczający
proces przetwarzania
przed symulacją

Korzyści
Większa dokładność
wyników symulacji
chłodzenia dzięki
modelowaniu i tworzeniu
siatki dla rzeczywistych
przegród i dysz chłodzących

Udoskonalona biblioteka materiałów Plastics

Korzyści

• Współpraca firmy Dassault Systèmes z wiodącymi
dostawcami tworzyw sztucznych na całym świecie
zapewniająca klientom dostęp do najbardziej
aktualnych i dokładnych danych na temat
tych materiałów

Większa dokładność
wyników dzięki
wiarygodnym i aktualnym
danym na temat materiałów

SOLIDWORKS Flow Simulation
Powierzchnia swobodna z możliwością obracania

Korzyści

• Obliczenia powierzchni swobodnej pod kątem
planowanych zadań, w tym z użyciem obracających
się urządzeń

Intuicyjny i zrozumiały
proces mieszania

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 11 gałęzi przemysłu, bazują na platformie 3DEXPERIENCE®,
oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Firma Dassault Systèmes zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE i jest katalizatorem postępu. Oferujemy
przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym wirtualne środowiska współpracy do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty
zrównoważonego rozwoju — produktów. Tworząc „cyfrowego bliźniaka” rzeczywistego świata za pomocą naszej platformy 3DEXPERIENCE i aplikacji,
nasi klienci nieustannie przesuwają granice innowacji, nauki i produkcji.
Z rozwiązań firmy Dassault Systèmes, zatrudniającej 20 000 pracowników, korzysta ponad 270 000 różnej wielkości firm z rozmaitych branż w ponad
140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
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Przeprojektowane drzewo menedżera
PlasticsManager

NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU
SOLIDWORKS® 2021 — ZARZĄDZANIE DANYMI
SOLIDWORKS PDM

* Pod kątem SOLIDWORKS 2021 SP2.0.

Udoskonalony Eksplorator plików

Korzyści

• Konfigurowalne polecenia szybkiego dostępu
• Możliwość zmiany układu widoku z poziomu
Eksploratora Windows
• Skróty takie jak Ctrl+I (polecenie Zaewidencjonuj)
• Obsługa funkcji Wstecz i Dalej z paska adresu
Eksploratora Windows

Znaczna oszczędność czasu
przy wykonywaniu typowych operacji SOLIDWORKS
PDM. Jeśli potrafisz korzystać
z Eksploratora Windows®,
łatwo i szybko opanujesz
nowe oprogramowanie

Widok Treehouse w Zawiera i Gdzie używane

Korzyści

• Widok Treehouse jako alternatywa dla listy na
kartach Zawiera i Gdzie używane
• Graficzna prezentacja struktury plików
• Dostępne trzy układy widoku zapewniające
odpowiedni zakres treści
• Dostępny również podgląd miniatur

Szybkie identyfikowanie
potrzebnego komponentu
i wykonywanie poleceń
SOLIDWORKS PDM bezpośrednio z poziomu graficznej wizualizacji struktury

Udoskonalone karty danych Web2*

Korzyści

• Możliwość skonfigurowania kart danych tak,
aby spełniały wymagania użytkownika Web2
• Edytowanie właściwości z widoku układu
płaskiego lub drzewa
• Obsługa wielu rodzajów formantów: wybór daty, pole
wielowierszowe, przyciski radiowe i pola wyboru

Znaczna oszczędność czasu
podczas pracy z Web2 dzięki
szybkiemu przeglądaniu
właściwości na kartach
danych i aktualizowaniu
wartości przy użyciu
nowoczesnych formantów

Ikony stanu i przejść w toku prac

Korzyści

• Znacznie poszerzony wybór ikon stanu
i przejść w toku prac
• Ikony jednoznacznie definiujące określone
stany i przejścia

Szybkie sprawdzanie stanu
plików dzięki kolorowym,
jednoznacznym ikonom

Opcje listy materiałów SOLIDWORKS

Korzyści

• Obsługa w SOLIDWORKS PDM wszystkich opcji
„Pokaż”, „Ukryj” i „Promuj” używanych na
listach materiałów SOLIDWORKS

Brak konieczności tworzenia
„nazwanej LM”, aby koordynować LM SOLIDWORKS
CAD i LM Data Management.
Mniejsze ryzyko błędów i wyższa wydajność pracy z LM

NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU SOLID
WORKS® 2021 — OD PROJEKTU DO PRODUKCJI
Udoskonalony tryb opisywania szczegółów rysunku

Korzyści

• Sprawniejsze działanie trybu opisywania szczegółów
pozwalające jeszcze bardziej przyspieszyć proces
opracowywania rysunków
• Większe możliwości dodawania objaśnień otworów,
edytowania istniejących wymiarów i wprowadzania
adnotacji oraz dodawania widoków szczegółów,
przerwanych i obciętych

Szybsza praca z rysunkami
dużych złożeń dzięki dalszym
udoskonaleniom trybu
opisywania szczegółów

Udoskonalone modelowanie złożeń

Korzyści

• Eksportowanie raportów z wykrywania przenikania,
wraz z ilustracjami, do arkusza kalkulacyjnego
programu Microsoft® Excel
• Możliwość zapisania modelu ze zredukowanymi
operacjami jako konfiguracji
• Opcja szyku łańcuchowego wzdłuż ścieżek pozwalająca
wykorzystać długość krzywej

Usprawniony tok prac przy
projektowaniu złożeń

Jeszcze większa przyjazność dla użytkownika

Korzyści

• Próbnik kolorów z aplikacji zewnętrznych dla wyglądów
• Funkcja Ponów dostępna dla ponad 60 operacji
i poleceń przy projektowaniu części
• Możliwość dostosowania okna dialogowego tak,
aby wyszukiwać polecenia na paskach podręcznych
i kartach poleceń
• Przetłumaczone nazwy operacji w drzewie FeatureManager®

Oszczędność czasu
i uproszczenie zadań
projektowych

Udoskonalone tworzenie projektów elektrycznych

Korzyści

• Dostępność splajnów i linii podczas szkicowania ścieżki trasy
• Możliwość poprowadzenia wielu przewodów i kabli przez
uchwyt oraz lepsza kontrola nad ich rozmieszczaniem
• Łączenie przewodów przy użyciu komponentu
szybkozłączki elektrycznej lub szybkozłączki
elektrycznej bez komponentu
• Możliwość przeniesienia informacji o zakończeniach przewodów z SOLIDWORKS Electrical Schematic do środowiska 3D

Większa elastyczność pracy
z projektami elektrycznymi

Udoskonalona symulacja wtrysku tworzyw sztucznych

Korzyści

• Przeprojektowane drzewo menedżera PlasticsManager
usprawniające symulację wtrysku tworzyw
• Udoskonalone modelowanie przegród i dysz
chłodzących oraz tworzenie siatki zapewniające
większą dokładność wyników symulacji chłodzenia
• Dokładniejsze i zawsze aktualne dane materiałów
z tworzyw sztucznych

Lepsze wyniki symulacji
dotyczącej tworzyw sztucznych dzięki uproszczeniu
toku prac, realizmowi
modeli i aktualnym
danym materiałów

Korzyści

• Informacje dotyczące kontroli jakości dostępne
bezpośrednio z poziomu części SOLIDWORKS
i obejmujące adnotacje 3D
• Możliwość wykorzystania istniejących danych CAD 3D
w celu zaoszczędzenia czasu przy tworzeniu raportów FAI
• Strategia produkcji bez rysunków poszerzona
o kontrolę jakości

Wykorzystanie istniejących
plików CAD 3D, aby
usprawnić tworzenie
raportów pokontrolnych
zgodnych ze standardami
branżowymi

Zaawansowane narzędzia adnotacji 3D

Korzyści

• Możliwość publikowania tabeli zgięć arkusza blachy
w formacie 3D PDF
• Definiowanie semantycznie poprawnych pól
odniesienia przez sterujące i zależne wymiary bazujące
• Poprawiona jakość wyświetlania plików w formacie 3D PDF

Większa wydajność pracy
dzięki udoskonaleniu
definicji opartych na modelu

Więcej opcji w SOLIDWORKS CAM

Korzyści

• Kontrolowanie zmian przez menedżera przebudowy —
wszystkie niezbędne informacje uwzględniają zmiany
w projekcie
• Obsługa cylindrycznej przygotówki przy
operacji frezowania
• Określanie wysokości dziobania na podstawie
średnicy wiertła

Więcej opcji obróbki
i większa kontrola po
wprowadzeniu zmian
w projekcie

Usprawnione zarządzanie danymi

Korzyści

• Bardziej spójna integracja z Eksploratorem Windows
i lepsza obsługa miniatur
• Większa elastyczność kontroli nad zestawami kolumn
dostosowanych
• Obsługa ustawień LM zmniejszająca ryzyko błędów
i poprawiająca wydajność pracy z LM
• Możliwość wybrania ikon określających stan w toku
prac oraz udoskonalone przejścia w toku prac
pozwalające szybko sprawdzić stan konkretnych plików

Znaczna oszczędność
czasu przy wykonywaniu
typowych operacji
SOLIDWORKS PDM

Połączony w chmurze ekosystem od projektu
do produkcji

Korzyści

• Narzędzie Derived Format Converter umożliwiające
tworzenie formatów danych potrzebnych w aplikacjach
do projektowania, symulacji i produkcji
• Obsługa wielu arkuszy i adnotacji na rysunkach,
poprawiona jakość rysunków
• Zarządzanie trybami otwartymi udostępniające opcje
podobne do tych z SOLIDWORKS przy otwieraniu
danych z platformy 3DEXPERIENCE®
• Możliwość dostosowywania konfiguracji w celu ich
zapisania na platformie 3DEXPERIENCE

Płynny tok prac nad
produktem i łatwe
poszerzanie ich zakresu
przez dodawanie nowych
narzędzi w miarę
rozwoju działalności
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