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Witamy w SOLIDWORKS 2021

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•

Najważniejsze udoskonalenia
Wydajność
Poprawki oparte na raportach SPR
Aby uzyskać więcej informacji

Model zaprezentowany za zgodą Rahula Gawde, zwycięzcy konkursu na ekran powitalny
oprogramowania SOLIDWORKS 2020 w wersji Beta.
W firmie SOLIDWORKS jesteśmy świadomi, że użytkownicy tworzą wspaniałe projekty, które
trafiają do produkcji. Aby usprawnić i przyspieszyć proces opracowywania produktów, począwszy
od powstania koncepcji, aż po rozpoczęcie produkcji, oprogramowanie SOLIDWORKS 2021
zawiera nowe, zorientowane na użytkownika udoskonalenia, które skupiają się na następujących
kwestiach:
• Rozszerzona funkcjonalność. Uproszczenie operacji dla dużych złożeń, więcej poleceń
dostępnych w trybie opisywania szczegółów dla rysunków oraz dodatkowe możliwości
symulacji tworzyw sztucznych zapewniają nowe sposoby pracy w zakresie projektowania,
opisywania szczegółów i sprawdzania poprawności.
• Wydajność. Szybsze generowanie siatki znacznie skraca czas symulacji. Usprawnione
zarządzanie danymi dzięki współpracy zmniejsza liczbę błędów i skraca czas potrzebny na
zarządzanie projektem, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na jego udoskonalenie.
• Pozostawanie w kontakcie. Udoskonalone połączenie z platformą 3DEXPERIENCE® Platform
umożliwia rozszerzoną współpracę w chmurze, zarządzanie danymi i korzystanie z
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zaawansowanych aplikacji. Zapewnia to dostęp do narzędzi i usług potrzebnych do
wykonywania poszczególnych zadań w całości.

Najważniejsze udoskonalenia
Najważniejsze udoskonalenia w oprogramowaniu SOLIDWORKS® 2021 to poprawione
istniejące produkty oraz nowatorskie nowe funkcje.
Tryb opisywania
szczegółów

• Większa wydajność procesu tworzenia rysunków
• Można wykorzystać udoskonalenia dodawania objaśnień
otworów, edytowania istniejących wymiarów i adnotacji oraz
dodawania widoków szczegółów, przerwania i obcinania

Złożenia

• Eksportowanie raportów wykrywania przenikania z obrazami
do programu Microsoft® Excel®
• Wybór opcji Podczas edycji zmień wyrównanie wiązania
pozwala ostrzec użytkownika, gdy zmiany wiązania powodują
błędy, których można uniknąć poprzez odwrócenie wyrównania
wiązania
• Automatyczne przywracanie odciążonych komponentów do
pełnej pamięci po rozwinięciu węzła drzewa operacji
FeatureManager®
• Zapisywanie modeli ze zredukowanymi operacjami jako
konfiguracji, zmienianie wersji pełnych i uproszczonych oraz
naśladowanie innych konfiguracji
• Udoskonalenia tabel konfiguracji, widoków rozstrzelonych,
wiązań oraz operacji szyku i lustra
• Otwieranie, zapisywanie i zamykanie złożeń ze znacznie lepszą
wydajnością
• Używanie długości krzywej zamiast długości cięciwy w szykach
łańcuchowych wzdłuż ścieżek
• Wykrywanie i raportowanie odniesień kołowych

Wyświetlanie
modelu

• Większa wydajność funkcji okluzji, krawędzi sylwetki, rysunków
oraz szybkiego przełączania konfiguracji

Interfejs
użytkownika

• Wybieranie kolorów dla wyglądów z aplikacji zewnętrznych
• Wyszukiwanie narzędzi na paskach skrótów i na kartach
Polecenia w oknie dialogowym Dostosuj.
• Wyświetlanie przetłumaczonych nazw operacji w drzewie
operacji FeatureManager®

Części i operacje

• Używanie opcji Ponów dla ponad 60 operacji i narzędzi w
częściach.
• Dodawanie odgięcia krawędzi na nieplanarnych krawędziach
stycznych w częściach arkusza blachy i rozkładanie
skomplikowanych odgięć
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• Możliwość dodawania i oceny równań we właściwościach pliku
i właściwościach listy elementów ciętych.
• Przenoszenie materiałów na poziomie części podczas wstawiania
lub tworzenia odbicia lustrzanego części, wyprowadzonej części
komponentu lub odbicia lustrzanego części komponentu.
SOLIDWORKS
Simulation

• Używanie diagnostyki siatki w celu zidentyfikowania,
wyizolowania i monitowania o naprawienie elementów słabej
jakości
• Używanie szybszej i bardziej niezawodnej siatki z
udoskonaleniami wiązania dokładności
• Lepsza konwergencja dzięki stabilizacji kontaktów
• Szybsze obliczenia symulacji kontaktów
• Automatyczne obliczanie i stosowanie warunków korekcji
geometrii dla kontaktów pomiędzy zakrzywionymi
powierzchniami
• Zapewnienie dokładności dla wiązań w celu umożliwienia
solidnego i szybkiego tworzenia siatki
• Dokładniejszy automatyczny wybór solvera równań dzięki
udoskonaleniom szybkości i wykorzystania pamięci

SOLIDWORKS
Electrical

• Używanie splajnów, linii lub innych elementów szkicu w celu
utworzenia trasy wiązek w 3D
• Używanie wielu przewodów lub kabli przechodzących przez
uchwyty
• Łączenie przewodów przy użyciu komponentu szybkozłączki
elektrycznej lub szybkozłączki elektrycznej bez komponentu
• Dostęp do obsługi zakończeń w tabelach złączy, łączach i
bibliotece akcesoriów
• Łączenie reprezentacji 3D i obszarów spłaszczonych w rysunkach
płytek wiązek przewodów
• Automatyczne lub zgodne z harmonogramem archiwizowanie
projektów elektrycznych
• Nawet dziewięciokrotnie szybsze generowanie plików PDF
projektów, w zależności od rozmiaru projektu
• Aktualizowanie jednostek inżynieryjnych dla danych przewodów,
kabli i zespołów przewodów elektrycznych przy użyciu
menedżera biblioteki wyznaczania trasy (RLM)
• Używanie Menedżera typów zacisków do obsługi zacisków i
połączeń
• Wprowadzanie informacji na temat zakończeń ze schematów
SOLIDWORKS Electrical do 3D w celu uzyskania pełniejszej
dokumentacji
• Dopasowanie całego toku pracy, od schematu do 3D, dla
przewodów bez zakończeń
• Wykorzystanie programu Microsoft Excel do automatyzacji
projektów elektrycznych z dodatkiem w celu usprawnienia
procesu
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SOLIDWORKS
Plastics

• Usprawnianie toku prac symulacji tworzyw sztucznych dzięki
przeprojektowaniu drzewa menedżera PlasticsManager
• Poprawa dokładności wyników chłodzenia dzięki ulepszonemu
modelowaniu kanału przepływu przegrody i barbotera oraz
tworzeniu siatki
• Dostęp do bardziej dokładnych i aktualnych danych materiałów
z tworzyw sztucznych

SOLIDWORKS Flow • Obliczanie wolnej powierzchni dla zadań, w tym dla sprzętu
Simulation
obrotowego
SOLIDWORKS
Inspection

• Dostęp do informacji kontroli jakości bezpośrednio z części
SOLIDWORKS zawierających adnotacje 3D
• Wykorzystanie istniejących danych 3D CAD w celu
zaoszczędzenia czasu podczas tworzenia raportów inspekcji
pierwszego artykułu
• Rozszerzenie strategii produkcji bez rysunków w celu kontroli
jakości

SOLIDWORKS MBD • Publikowanie tabel zgięć arkusza blachy jako plików 3D PDF
• Definiowanie sterujących i zależnych wymiarów bazujących jako
semantycznie prawidłowych pól odniesienia
• Lepsza jakość wyświetlania plików 3D PDF
SOLIDWORKS CAM • Kontrolowanie zmian poprzez zapewnienie, że wszystkie
niezbędne informacje są aktualne względem zmian w projekcie
• Używanie narzędzi cylindrycznych do operacji frezowania
• Określanie liczby wierteł na podstawie średnicy wiertła
SOLIDWORKS PDM • Bardziej spójna integracja z Eksploratorem plików Microsoft®
Windows® i lepsza obsługa miniatur
• Bardziej elastyczne sterowanie niestandardowymi zestawami
kolumn
• Zredukowana liczba błędów i większa wydajność podczas pracy
z ustawieniami LM
• Oszczędność czasu podczas modyfikowania list materiałów do
użycia w innych polach, takich jak produkcja
• Wybieranie ikon dla stanów toku prac i ulepszonych przejść w
celu szybkiego określenia stanu konkretnego pliku
• Znacznie szybsze dodawanie plików do przechowalni
• Dostęp do widoku Treehouse na kartach Zawiera i Gdzie
używane
• Oszczędność czasu w aplikacji Web2 dzięki szybkiemu
przeglądaniu właściwości karty danych i aktualizacji wartości
przy użyciu nowoczesnych formantów
• Bardziej efektywne i lepiej kontrolowane udostępnianie danych
plików użytkownikom zewnętrznym
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• Usprawnienie zarządzania projektami dzięki wielu projektom
połączonym we wspólnym menedżerze projektu lub programie
• Okna bez możliwości modelowania umożliwiają otwieranie wielu
okien kart właściwości i przełączanie między nimi w celu edycji
i gromadzenia danych
• Automatyczna aktualizacja postępu etapu projektu, zasobów i
elementów dostarczanych na podstawie powiązanych danych
zadania w określonych odstępach czasu
3DEXPERIENCE
Connector dla
oprogramowania
SOLIDWORKS

• Używanie narzędzia Derived Format Converter w celu utworzenia
wyprowadzonych wyjść dla szerszego wykorzystania oraz
dokładnej geometrii do użycia w dalszych zastosowaniach
projektowych, symulacyjnych i produkcyjnych
• Używanie wielu arkuszy i uwag na rysunkach o poprawionej
jakości
• Zarządzanie narzędziami Otwórz z opcjami podobnymi do
SOLIDWORKS podczas otwierania danych z platformy
3DEXPERIENCE®
• Kontrolowanie konfiguracji zapisywania na platformie
3DEXPERIENCE
Dostęp do części Pomoc dla użytkownika Dassault Systèmes
wymaga danych logowania do platformy 3DEXPERIENCE.

Wydajność
SOLIDWORKS® 2021 poprawia wydajność wybranych narzędzi i toków prac.
Poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych zalet poprawy wydajności i przepływu
pracy:

Instalacja
Menedżer instalacji SOLIDWORKS 2021 szybciej pobiera i wyodrębnia nośniki instalacji.
Testy wewnętrzne wykazały, że czas pobierania jest krótszy o 25% lub więcej w
porównaniu z metodami stosowanymi w wersjach wcześniejszych niż SOLIDWORKS 2021.

Wyświetlanie modelu
SOLIDWORKS 2021 zapewnia większą wydajność w zakresie przebierania okluzji, krawędzi
sylwetki i rysunków.
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Funkcja

Ulepszenia

Przebieranie okluzji
oparte na GPU

• Duże złożenia
• Części otwarte w trybach przeglądania w pełnej pamięci,
dużego złożenia i dużego projektu
• Przewody rurowe starszego typu lub bez renderowania
Ukryta geometria oparta na widoku kierunku i widoku bryły
ściętej nie jest renderowana. Zwiększa to wydajność i
umożliwia skalowanie wydajności procesorów graficznych,
począwszy od procesorów klasy ni, aż po nowoczesne
procesory.

Krawędzie sylwetki oparte • Duże złożenia i części w trybie Ukryte linie usunięte (HLR),
na GPU
Ukryte linie wyszarzone (HLG) oraz Przedstawienie
krawędziowe
• Cieniowany za pomocą krawędzi i trybów krawędzi
Rysunek

Wydajność została poprawiona w zakresie rysunków podczas
przesuwania i powiększania.

Przełączanie konfiguracji • Duże złożenia
dużych złożeń
• Złożenia wielopoziomowe z komponentami, które mają
zastąpione właściwości (wygląd, tryb wyświetlania,
widoczność i stan wyświetlania odniesienia)

Arkusz blachy
Rozłożone modele wykorzystują skuteczne algorytmy identyfikacji połączeń zgięcia. Skraca
to czas rozkładania skomplikowanych obiektów arkusza blachy z wieloma odgięciami o
około 20–25 razy.

Złożenia
Wydajność złożenia jest lepsza w przypadku:
12
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•
•
•
•

Otwierania złożeń w pełnej pamięci i odciążonych
Otwieranie złożeń z częściami, które mają wiele konfiguracji
Aktualizowania złożeń, które mają wiele wiązań
Zamykania złożeń bez zapisywania

Tryb opisywania szczegółów i rysunki
W trybie opisywania szczegółów:
• Niezawodne odniesienia pozwalają zaoszczędzić czas, eliminując potrzebę rozwiązywania
i zapisywania końcowych adnotacji i asocjacji wymiarów
• Kilka nowych operacji pomaga poprawić ogólną wydajność podczas szczegółowego
opisywania szczegółów rysunków. Patrz: Udoskonalenia trybu opisywania
szczegółów na stronie 52.
W przypadku obszernych rysunków wydajność wyświetlania jest lepsza w wielu obszarach:
• Podczas wyświetlania szkiców:
• Znacznie udoskonalono wydajność powiększania i panoramowania
• Dla opcji Powiększ obszar zacieniowane pole nadąża za ruchem wskaźnika
• Wydajność powiększania i przesuwania jest bardziej spójna niezależnie od skali
powiększenia, na przykład podczas przybliżania i powiększania w celu dopasowania
• Wyeliminowano problem opóźnienia występujący w przypadku pierwszego obrotu
• Udoskonalono wybieranie i przenoszenie adnotacji
• Udoskonalono dynamiczne podświetlanie
Zwiększono również wydajność w następujących przypadkach:
• Tworzenie i aktualizowanie widoków dużego przekroju
• Użycie opcji Wstaw automatycznie w celu dodania znaczników środka podczas
tworzenia widoków przekroju
• Anulowanie Edytowania szkicu w widokach wyrwania
• Tworzenie widoku szczegółów w widoku przekroju
• Importowanie oznaczeń gwintu modelu do widoku
• Przetwarzanie w tle ULU w celu wyświetlania oznaczeń gwintu w wysokiej jakości
poprzez wykorzystanie dostępnych rdzeni procesora
• Sortowanie LM
• Otwieranie plików rysunków
• Wybieranie elementów na rysunkach
• Zapisywanie rysunku jako pliku .dwg

SOLIDWORKS PDM
W SOLIDWORKS PDM 2021 poprawiono wydajność operacji opartych na plikach i
związanych z nimi toków prac.
• Dodaj pliki, Zaewidencjononuj i Zmień stan
Poprawa wydajności systemu pomaga w szybkim otwieraniu, dodawaniu,
ewidencjonowaniu i zmianie stanu plików o dużej strukturach odniesienia. Operacja
Dodaj pliki jest wykonywana od 1,5 do 3 razy szybciej. Operacje ewidencjonowania i
zmiany stanu są wykonywane o około 25% szybciej.
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Poziom poprawy może się różnić w zależności od liczby plików, przepustowości sieci
i liczby rdzeni procesora.
Samo okno dialogowe Zaewidencjonuj wyświetla się znacznie szybciej (w sekundy, a
nie w minuty) w przypadku bardzo dużych złożeń lub części o dużej liczbie konfiguracji.
• Zniszcz
Można szybciej niszczyć pliki lub foldery. Operacja jest o wiele szybsza w przypadku
niszczenia dużej liczby plików.
• Inne operacje i przepływy pracy
Wydajność została znacznie zwiększona w zakresie następujących operacji:
• W przypadku folderów zawierających bardzo dużą liczbę plików:
• Ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie pliku
• Dodawanie nowego pliku poprzez przeciąganie lub kopiowanie i wklejanie
• Tworzenie nowego pliku z szablonu
• W przypadku złożeń z dużą liczbą komponentów na jednym poziomie podczas pracy
w oprogramowaniu SOLIDWORKS:
• Otwieranie plików
• Zapisywanie plików
• Przełączanie okien
• Edycja nazwy pliku docelowego w oknie dialogowym Kopiuj drzewo w środowisku
o dużych opóźnieniach
• Użycie polecenia Kopiuj drzewo, gdy dodano ustawienie użytkownika w celu usunięcia
wartości zmiennych

Simulation
Wydajność solverów symulacji została poprawiona w zakresie badań liniowych statycznych
i nieliniowych.
• Solvery FFEPlus Iterative i Large Problem Direct Sparse:
Czas rozwiązania jest krótszy dzięki użyciu równoległego przetwarzania
wielordzeniowego do obliczenia sztywności dla stykających się elementów
powierzchnia-powierzchnia.
Przesyłanie danych dotyczących sztywności pomiędzy etapami wstępnego przygotowania
i rozwiązywania równań zostało zoptymalizowane, ponieważ zastąpiono przetwarzanie
oparte na plikach za pomocą przetwarzania opartego na funkcjach.
Wzrost wydajności jest bardziej widoczne w przypadku dużych modeli, które łącznie
zawierają co najmniej 10% stykających się elementów.
• Solver Intel Direct Sparse:
Solver Intel Direct Sparse może obsługiwać znacznie większe badania symulacji liniowej
i nieliniowej, w pełni wykorzystując dostępną pamięć. Gdy solver zużyje dostępną
pamięć, do uruchomienia symulacji wykorzystuje dostępną ilość miejsca na dysku.
Solver może uruchamiać symulacje dla badań liniowych statycznych i nieliniowych,
które zawierają ponad 4 miliony równań.
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• Automatyczny wybór solvera:
Domyślna opcja dla liniowych badań statycznych, która uwzględnia liczbę równań,
przypadki obciążenia i dostępną pamięć systemową w celu optymalizacji wyboru
najlepszego solvera równań (solver Intel Direct Sparse lub FFEPlus).
• Menedżer skorupy: Zwiększono wydajność podczas edycji dużej liczby skorup.
• Menedżer przypadków obciążenia: Zwiększono wydajność podczas definiowania
sensorów w celu śledzenia wyników symulacji.

Poprawki oparte na raportach SPR
W programie SOLIDWORKS 2021 naprawiliśmy wiele raportów wydajności oprogramowania
(Software Performance Reports, SPR) w ramach projektów programistycznych wybranych
specjalnie w celu rozwiązania problemów z jakością i wydajnością zgłaszanych przez
klientów.
Pełna lista naprawionych raportów SPR znajduje się w części
forum.solidworks.com/docs/DOC-3881.
SPR

Resolution

1173747

Po otwarciu złożenia w trybie Przeglądanie dużego projektu z wybraną
opcją Przewiń wybrany element do widoku, a następnie wybraniu
wielu elementów w obszarze graficznym, drzewo operacji FeatureManager
przewinie tylko ostatni element do widoku.

418002,
444908,
477042,
515495,
622837,
804884,
915862

Arkusz blachy:
• Wykończenia narożników w modelu rozłożonym wykorzystują
zaktualizowane algorytmy do prawidłowej identyfikacji geometrii
narożnika i zastosowania odpowiednich wykończeń narożników, aby
uniknąć ostrych wycięć i wrębów.
• Rozwiązano problemy dotyczące odbić lustrzanych części i części
wyprowadzonych, aby utworzyć prawidłowe wykończenia narożników.
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SPR

Resolution
• Operacje złożenia mogą być propagowane do indywidualnych
komponentów, nawet jeżeli w złożeniu występuje wiele wystąpień tej
samej części. Części arkusza blachy utworzone w oprogramowaniu
SOLIDWORKS 2013 i nowszych wersjach nie obsługiwały tej funkcji.

277376

Oznaczenia gwintu nie są już widoczne, gdy znajdują się na tylnej stronie
modelu.

627329

Podczas dodawania wymiaru podgląd wymiaru jest obecnie
półprzezroczysty, aby można było zobaczyć geometrię pod podglądem.

617225,
678924,
1015070,
1032525,
1125484,
923080,
1159398

SOLIDWORKS PDM:
• W oknach dialogowych odniesień preferencje wybrane dla opcji Pokaż
linie drzewa są zachowywane pomiędzy sesjami.
• Na karcie Lista materiałów podglądy miniatur są większe.
• Na liście plików rozmiar pliku jest wyświetlany w jednej jednostce,
co ułatwia jego porównanie i jest zgodne z Eksploratorem plików
Microsoft® Windows®.
• Na kartach widoku plików znacznie poprawiono jakość obrazów
miniatur.
• Na karcie Podgląd dostępny jest podgląd miniatur dla plików w
formacie DWG i DXF.
• W Eksploratorze plików SOLIDWORKS PDM listy plików są zgodne z
preferencjami sortowania (numerycznymi lub literowymi) określonymi
dla Eksploratora plików Windows.
• Na kartach Zawiera i Gdzie używane, po rozwinięciu węzła pliku
wyświetlane są tylko odniesienia do bezpośrednich potomków.
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SPR

Resolution

953237,
1070099,
1105835,
518149

SOLIDWORKS PDM:
• Rozwiązano problemy występujące podczas wykonywania polecenia
Kopiuj jako ścieżkę.
• Rozwiązano problemy z opcją Pobierz najnowszą wersję dla pliku,
który miał wersje zapisane w chłodni, został cofnięty i ponownie
utworzony na zreplikowanym serwerze.
• Rozwiązano problemy z eksportowaniem list materiałów w formacie
CSV zawierających w polu opisu znaki specjalne, takie jak przecinek
lub podwójny cudzysłów.
• Obecnie można wybrać opcję wyszukiwania obowiązkowych wartości
tylko na karcie @ dla plików SLDDRW.

1150640,
1156689,
1156701,
1156718

SOLIDWORKS PDM:
• Ewidencjonowanie rysunków z odniesieniami zdefiniowanymi przez
użytkownika działa teraz szybciej.
• Wyświetlanie plików z dużymi zestawami danych działa teraz szybciej
na kartach Lista materiałów i Zawiera.
• Zwiększono wydajność operacji Zmień stan.

Aby uzyskać więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej o SOLIDWORKS, można skorzystać z poniższych zasobów:
Nowe funkcje w
Niniejszy przewodnik jest dostępny w formacie PDF i HTML.
formacie PDF i HTML Kliknąć:
• Pomoc > Nowe funkcje > PDF
• Pomoc > Nowe funkcje > HTML
Interaktywne Nowe
funkcje

W SOLIDWORKS symbol
pojawia się obok nowych elementów
menu oraz tytułów nowych i zmienionych menedżerów
właściwości PropertyManager. Kliknąć
, aby wyświetlić w
podręczniku temat opisujący dane udoskonalenie.
Aby włączyć Interaktywne nowe funkcje, należy kliknąć Pomoc
> Nowe funkcje > Interaktywne.

Pomoc online

Zawiera pełny opis naszych produktów, łącznie ze szczegółami
dotyczącymi interfejsu użytkownika, próbkami i przykładami.

&Uwagi o wersji

Zawiera informacje o najnowszych zmianach w naszych
produktach, w tym zmianach w dokumencie Nowe funkcje,
pomocy online i innej dokumentacji.

Informacje prawne

Informacje prawne dotyczące SOLIDWORKS są dostępne
online.
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2
Instalacja

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•

Udoskonalenie wydajności pobierania

Udoskonalenie wydajności pobierania

Menedżer instalacji SOLIDWORKS 2021 pobiera i wyodrębnia nośniki instalacji szybciej
niż wcześniejsze wersje Menedżera instalacji. Testy wewnętrzne wykazały, że czas
pobierania jest krótszy o co najmniej 25% w porównaniu z metodami stosowanymi w
wersjach wcześniejszych niż SOLIDWORKS 2021.
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3
Administracja

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•

Stosowanie i blokowanie ustawień kolorów
Zaktualizowano testy wydajności SOLIDWORKS Rx

Stosowanie i blokowanie ustawień kolorów

Administratorzy mogą użyć narzędzia SOLIDWORKS® Settings Administrator, aby
zastosować i zablokować ustawienia kolorów dla pierwszej lub każdej sesji oprogramowania
SOLIDWORKS. Mogą oni zablokować te kolory, aby uniemożliwić użytkownikom ich zmianę
i kontrolować wygląd tła.
Administratorzy mogą zablokować tylko aktywny kolor i wygląd tła. Użytkownicy nie mogą
zmieniać tych ustawień. Nie ma to wpływu na nieaktywne ustawienia. Jeżeli kolor lub
wygląd tła jest zablokowany, użytkownicy nie mogą zmienić schematu kolorów.
Aby uzyskać dostęp do narzędzia Settings Administratora, należy uruchomić z miejsca,
w którym został zapisany obraz podlegający zarządzaniu.
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Zaktualizowano testy wydajności SOLIDWORKS Rx

Aktualizacje testu wydajności ułatwiają porównanie wydajności grafiki między
komputerami.
Opcja Opcje systemu > Wydajność > Udoskonalone działanie grafiki jest domyślnie
włączona. Określenie tej opcji zapewnia jednorodne wyniki w testach graficznych i RealView
w systemach odniesienia.
Ze względu na te zmiany nie można porównywać grafiki i wydajności RealView pomiędzy
wersją SOLIDWORKS 2021 i wcześniejszymi wersjami przy użyciu testów wydajności.
Można dokonywać porównań tylko pomiędzy dwoma systemami, na których działa ta
sama wersja oprogramowania SOLIDWORKS.
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Podstawy SOLIDWORKS

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•

Zmiany w obszarach Opcje systemu oraz Właściwości dokumentu
Wybór kolorów
Wyszukiwanie poleceń
Wyświetlanie przetłumaczonych nazw operacji
Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji)
Inne udoskonalenia w zakresie podstaw

Zmiany w obszarach Opcje systemu oraz Właściwości dokumentu
W oprogramowaniu dodano, zmieniono lub usunięto przedstawione poniżej opcje.

Opcje systemu
Opcja

Opis

Dostęp

Użyj nazw operacji i
plików w języku
angielskim

Opcja jest niezależna od opcji Użyj
menu w języku angielskim.

Ogólne

Włącz VSTA VERSION 3.0 Usunięto z okna dialogowego. Składniki Ogólne
VSTA są instalowane domyślnie. Nie są
one już opcjonalne.
Plik wzoru kreskowania

Określa inną lokalizację dla pliku wzoru Lokalizacje
kreskowania (sldwks.ptn).
plików

Folder szablonu projektu Określa ścieżkę wyszukiwania w części Lokalizacje
kontroli
Pokaż foldery dla.
plików
Folder szablonu dla
raportu z kontroli

Określa ścieżkę wyszukiwania w części Lokalizacje
Pokaż foldery dla.
plików

21

Podstawy SOLIDWORKS

Opcja

Opis

Dostęp

Monituj przed zmianą
wyrównania wiązania
podczas edycji

Zastąpione przez opcję Zmień
wyrównanie wiązania podczas
edycji. Aby określić, kiedy pojawi się
ostrzeżenie, wybrać opcję Zawsze,
Monituj lub Nigdy.

Złożenia

Automatycznie obróć
Domyślnie włączone.
widok normalnie do
płaszczyzny szkicu przy
tworzeniu szkicu i edycji
szkicu

Szkic

Ustawienia schematu
kolorów

Dostępne są dwie nowe opcje kolorów
Wybrany element 5 oraz Wybrany
element 6.

Kolory

Pokaż przetłumaczone
nazwy operacji w
drzewie operacji
FeatureManager

Wyświetla nazwy operacji w wybranym Drzewo operacji
języku w drzewie operacji
FeatureManager
FeatureManager®.

Aktualizuj nazwy
komponentów przy
zastępowaniu
dokumentów

Usunięto z opcji systemu.

Odniesienia
zewnętrzne

Właściwości dokumentu
Opcja

Opis

Dostęp

Wiązania szczelin

Określa domyślny typ powiązania.
Wiązania
Dostępne opcje to Swobodny, Środek
wzdłuż szczeliny, Odległość wzdłuż
szczeliny oraz Procent wzdłuż
szczeliny.

Generuj identyfikatory
listy elementów ciętych

Określa identyfikator właściwości do
Konstrukcje
obsługi 3DEXPERIENCE® PLMServices dla spawane
Listy elementów ciętych struktury,
List elementów ciętych arkusz
blachy i Ogólnych list elementów
ciętych.
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Wybór kolorów

W przypadku ustawień kolorów dostępne są dwie nowe opcje kolorów Wybrany element
5 oraz Wybrany element 6.
W części Ustawienia schematu kolorów opcje koloru Wybrany element zostały
przeniesione na górę listy. Wybrany element 1 jest domyślnym schematem kolorów,
a wybrany kolor pojawia się po prawej stronie każdej opcji koloru.
Aby wybrać kolor, należy kliknąć Opcje > Opcje systemu > Kolory. W obszarze
Ustawienia schematu kolorów należy wybrać opcję.
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Wyszukiwanie poleceń

Polecenia można wyszukiwać na paskach skrótów i na kartach Polecenie w oknie
dialogowym Dostosuj .
Aby wyszukać polecenie: kliknąć Narzędzia > Dostosuj > Paski skrótów lub Narzędzia
> Dostosuj > Dostosuj i wprowadzić nazwę polecenia. Odpowiednie polecenia pojawiają
się w polu Przyciski.

Wyświetlanie przetłumaczonych nazw operacji
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Można użyć opcji systemowej, aby wyświetlić przetłumaczone nazwy operacji w drzewie
operacji FeatureManager®.
Kliknąć Opcje > Opcje systemu > Menedżer operacji FeatureManager. Wybrać
opcję Pokaż przetłumaczone nazwy operacji w drzewie operacji FeatureManager
i wybrać język.
Opcja ta zastępuje opcję Pokaż przetłumaczoną nazwę operacji w etykietce w części
Wyświetlanie drzewa.

Application Programming Interface (Interfejs programowania aplikacji)
Patrz temat Pomoc API dla SOLIDWORKS: Uwagi o wersji, aby uzyskać najnowsze
informacje.

Udoskonalenia
• Tworzenie i modyfikacja odgięć wyciągniętych po ścieżce arkusza blachy poprzez
opcjonalne używanie parametrów tabeli grubości.
• Zmienianie wymiarów i lokalizacji wystąpień szyku w szykach liniowych i kołowych
części i złożeń.
• Uzyskiwanie lub ustawianie synchronizacji konfiguracji komponentów szyku poprzez
konfigurację komponentu źródłowego w szykach komponentów złożenia.
• Wstawianie wymiarów łańcuchowych w dokumentach rysunków.
• Zmienianie typu istniejących wiązań złożenia.
• Eksportować arkusza kalkulacyjnego Microsoft® Excel® z wynikami podczas wykrywania
przenikania.
• Obsługa zdarzenia, które występuje po zmianie typu pliku w oknie dialogowym Plik
> Zapisz jako.
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Podstawy SOLIDWORKS

Inne udoskonalenia w zakresie podstaw

Inne udoskonalenia w zakresie podstaw obejmują ulepszenia interfejsu użytkownika.
• Można zmienić rozmiar okna dialogowego Materiały. W oknie dialogowym zmieniono
nazwę polecenia Otwórz na Dodaj.
• Opcję Użyj nazw operacji i plików w języku angielskim można wybrać niezależnie
od opcji Użyj menu w języku angielskim. Kliknąć Opcje > Opcje systemu >
Ogólne, aby wybrać te opcje.
• Opcja Szybkie kopiowanie została usunięta z narzędzia Zmierz. Aby skopiować
wartość numeryczną, kliknąć ją dwukrotnie, a następnie nacisnąć CTRL+C.
• Sekcja pomocy zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce.
• W przypadku wyszukiwania usunięto następujące opcje w części MySolidWorks:
•
•
•
•
•
•
•

Baza wiedzy
Forum społeczności
Blogi
Modele CAD
Szkolenia
YouTube
Twitter
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5
Interfejs użytkownika

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•

Zwijany menedżer poleceń CommandManager
Aktywne okno jest podświetlone
Powiększanie przyspieszone
Kolory tła w oknie dialogowym Witamy
Inne udoskonalenia interfejsu użytkownika

Zwijany menedżer poleceń CommandManager

Menedżer poleceń CommandManager można zwinąć, aby wyświetlić tylko karty, jeśli
użytkownik nie potrzebuje dostępu do narzędzi.
Aby zwinąć menedżera poleceń CommandManager, kliknąć
. W widoku zwiniętym
kliknąć kartę, aby rozwinąć menedżera poleceń CommandManager i uzyskać dostęp do
narzędzi. W widoku rozwiniętym kliknąć
, aby pozostawić menedżera poleceń
CommandManager w rozwiniętym widoku.
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Interfejs użytkownika

Aktywne okno jest podświetlone

Gdy otwartych jest wiele okien i użytkownik umieści kursor na ikonie SOLIDWORKS® na
pasku zadań, okno z otwartym menedżerem właściwości PropertyManager będzie
wyświetlane jako aktywna miniatura. Przed wybraniem innego okna należy zamknąć
menedżera właściwości PropertyManager.
W niektórych przypadkach otwarty menedżer właściwości PropertyManager nie
uniemożliwia przełączania okien. Wszystkie miniatury są aktywne po ustawieniu
wskaźnika myszy nad ikoną.
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Interfejs użytkownika

Powiększanie przyspieszone

W obszarze graficznym można nacisnąć klawisz Shift + kółko myszy, aby przyspieszyć
powiększanie.
Aby użyć powiększania przyspieszonego:
1. Zamknąć wszystkie dokumenty.
2. Kliknąć kolejno Opcje systemu > Wyświetlaj.
3. Usunąć zaznaczenie opcji Wyświetlaj paski przewijania w widoku graficznym
dla części i złożeń.
4. W otwartym dokumencie nacisnąć klawisz Shift + kółko myszy, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
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Interfejs użytkownika

Kolory tła w oknie dialogowym Witamy

Jasność okna dialogowego Witamy różni się w zależności od wybranego tła.
Aby zmienić tło, kliknąć Opcje > Opcje systemu > Kolory i wybrać opcję Tło.

Inne udoskonalenia interfejsu użytkownika

Inne udoskonalenia interfejsu użytkownika obejmują domyślną opcję wyszukiwania i
zmianę nazwy narzędzi Sketch Ink.
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Interfejs użytkownika

• Na pasku narzędzi Sketch Ink zmieniono nazwę opcji Pióro

na Rysuj. Aby zmienić

kolor lub grubość linii, kliknąć Kolor
.
• Polecenia są domyślną opcją w menu wyszukiwania.
• Kiedy modyfikujemy wymiar, okno dialogowe Modyfikuj otwiera się przed menedżerem
właściwości PropertyManager Wymiar.
• Opcja Automatycznie obróć widok normalnie do płaszczyzny szkicu przy
tworzeniu szkicu i edycji szkicu jest włączona domyślnie. Aby uzyskać dostęp do
tej opcji, należy kliknąć kolejno Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szkic.
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6
Części i operacje

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•

Dodawanie i ocenianie równań
Obsługa ponawiania operacji na częściach
Przenoszenie materiału obiektu lub materiału części

Dodawanie i ocenianie równań

Można dodawać i oceniać równania we właściwościach pliku i właściwościach listy
elementów ciętych.
Można dodawać równania w następujących oknach dialogowych:
•
•
•
•

Dostosowane właściwości
Właściwości specyficzne dla konfiguracji
Właściwości listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Właściwości listy elementów ciętych arkusza blachy
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Części i operacje

Dodawanie równań do właściwości pliku
Aby dodać równania we właściwościach pliku, należy:
1. Kliknąć Plik > Właściwości.
2. W obszarze Dostosowany lub Specyficzny dla konfiguracji, w części Typ wybrać
opcję Równanie.
3. Wprowadzić warunek do równania, wykonując jedną z następujących czynności:
• Wpisać liczbę lub wyrażenie warunkowe.
• Na karcie Wartość/Wyrażenie tekstowe wybrać opcję Zmienne globalne,
Funkcje lubWłaściwości pliku.
• Użyć opcji $PRP i dowolnej Właściwości pliku do uwzględnienia w równaniu.

Obsługa ponawiania operacji na częściach

Można użyć opcji Cofnij
dla ponad 60 operacji i poleceń w częściach. Poprzednio opcja
Cofnij była dostępna tylko w szkicach.
Można odwrócić wiele Cofniętych
z listy.

zmian, klikając

obok Cofnij i wybierając element

Nie wszystkie polecenia części obsługują opcję Cofnij w SOLIDWORKS 2021. Wyjątki
obejmują:
•
•
•
•
•
•

Adnotacje
Operacje otworu
Modyfikacje Instant3D
Narzędzia do form
Arkusz blachy
Konstrukcje spawane
33

Części i operacje

Przenoszenie materiału obiektu lub materiału części

Można przenosić materiał obiektu lub części podczas wstawiania części, wyprowadzonej
części komponentu lub odbicia lustrzanego części komponentu.
Poprzednio menedżer właściwości PropertyManager Wstaw część oferował tylko opcję
Materiał do przenoszenia materiału. W przypadku lustrzanych plików starszego typu,
właściwości materiału są mapowane na Materiał obiektu.
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7
Wyświetlanie modelu

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•

Pliki 3MF
Wybieranie koloru dla wyglądów z aplikacji zewnętrznych
Lepsza wydajność wyświetlania modelu
Tekst półprzezroczysty dla wymiarów

Pliki 3MF

Oprogramowanie SOLIDWORKS® 2021 gwarantuje rozszerzoną obsługę graficzną plików
3MF.
3MF jest konsorcjum branżowym, które pracuje nad zdefiniowaniem formatu druku 3D,
umożliwiającym aplikacjom projektowym wysyłanie w pełni odwzorowanych modeli 3D
do innych aplikacji, platform, usług i drukarek.
Podczas importowania plików 3MF w oprogramowaniu SOLIDWORKS pojawiają się
następujące elementy graficzne:
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Wyświetlanie modelu

Elementy

Obiekt graficzny

Obiekty siatkowe
BREP (otwarte lub
zamknięte)

Klasyczne
obiekty BREP
(bryłowe lub
otwarte)

Zabarwienie na
wierzchołek

Tak

Nie

Nie

Zabarwienie na
fasetkę

Tak

Nie

Tak

Kalkomanie

Tak

Nie

Nie

Tekstury

Tak

Nie

Nie

Przezroczystość

Tak

Tak

Tak

Następujące elementy graficzne są eksportowane z oprogramowania SOLIDWORKS do
formatu 3MF:
• Kolor wyglądów proceduralnych
• Tekstury wszystkich typów mapowania, takich jak mapowanie UV, mapowanie
rzutowania, mapowanie cylindryczne, mapowanie pola i mapowanie sferyczne
• Przezroczystość

Wybieranie koloru dla wyglądów z aplikacji zewnętrznych

Można kliknąć i przeciągnąć ikonę zakraplacza, aby wybrać kolor dla wyglądów z aplikacji
zewnętrznych.
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Wyświetlanie modelu

Lepsza wydajność wyświetlania modelu

SOLIDWORKS 2021 zapewnia udoskonalone funkcje w zakresie przebierania okluzji,
krawędzi sylwetki i rysunków. Można szybko przełączać konfiguracje.
Funkcja

Ulepszenia

Przebieranie okluzji
oparte na GPU

• Zwiększa wydajność dynamiki dużych złożeń i części w
trybach pełnej pamięci, LAM i LDR (przeglądanie dużego
projektu).
• Przewody rurowe starszego typu lub bez renderowania
Ukryta geometria oparta na widoku kierunku i widoku bryły
ściętej nie jest renderowana.
Skalowanie wydajności przy użyciu budżetowych i
zaawansowanych procesorów graficznych.

Krawędzie sylwetki
oparte na GPU

• Duże złożenia i części w trybie Ukryte linie usunięte (HLR),
Ukryte linie wyszarzone (HLG) oraz Przedstawienie
krawędziowe
• Cieniowany za pomocą krawędzi i trybów krawędzi

Rysunek

Wydajność została poprawiona w zakresie rysunków podczas
przesuwania i powiększania.

Przełączanie konfiguracji • Duże złożenia
dużych złożeń
• Złożenia wielopoziomowe z komponentami, które mają
zastąpione właściwości (wygląd, tryb wyświetlania,
widoczność i stan wyświetlania odniesienia)
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Wyświetlanie modelu

Tekst półprzezroczysty dla wymiarów

Kiedy używamy opcji Inteligentny wymiar do zdefiniowania wymiarów, tekst wymiaru
jest półprzezroczysty podczas wstawiania. Można wyświetlić i wybrać geometrię znajdującą
się za tekstem wymiaru.
Po zdefiniowaniu wymiaru tekst wymiaru jest całkowicie widoczny.
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8
Arkusz blachy

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•

Odgięcia krawędzi
Udoskonalenia wydajności w arkuszach blachy

Odgięcia krawędzi

Można tworzyć odgięcia krawędzi na nieliniowych (kołowych) krawędziach ścian
nieplanarnych.
Kliknąć Odgięcie krawędzi
(pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw > Arkusz
blachy > Odgięcie krawędzi. Patrz Pomoc online SOLIDWORKS. Odgięcia krawędzi.
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Arkusz blachy

Udoskonalenia wydajności w arkuszach blachy

Rozłożone modele wykorzystują skuteczne algorytmy identyfikacji połączeń zgięcia. Skraca
to czas rozkładania skomplikowanych obiektów arkusza blachy z wieloma odgięciami o
około 20–25 razy.
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9
System struktur i konstrukcje spawane

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•

Manipulator graficzny w systemie struktur
Prawidłowa długość listy elementów ciętych dla członu konstrukcji spawanej
Przycięcia dla połączeń z zakończeniami skośnymi
Generowanie identyfikatorów listy elementów ciętych

Manipulator graficzny w systemie struktur

Możemy wchodzić w interakcję graficzne na ekranie z profilem członu konstrukcyjnego.
Kiedy wybierzemy profil, w obszarze graficznym w punktach przebicia pojawi się
manipulator graficzny. Profil można przeciągnąć w poziomie lub w pionie lub obrócić go,
aby dopasować go do wyrównania.
Po przeciągnięciu profili są one automatycznie aktualizowane w menedżerze właściwości
PropertyManager Profil.
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System struktur i konstrukcje spawane

Prawidłowa długość listy elementów ciętych dla członu konstrukcji spawanej

Można obliczyć prawidłową długość listy elementów ciętych dla członu konstrukcji spawanej
we właściwościach listy elementów ciętych.
Prawidłową długość można obliczyć w następujący sposób:
• Użyć operacji Przenieś ścianę lub Przenieś/Kopiuj obiekt, a następnie wyciągnąć
wycięcie lub otwór.
• Utworzyć część zawierającą wiele szkiców, wybierając opcję Scal przycięte skośnie
obiekty.
• Utworzyć wyciągnięcie wycięcia lub otworu, które modyfikuje wiele ścian w grupach.
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System struktur i konstrukcje spawane

Przycięcia dla połączeń z zakończeniami skośnymi

W menedżerze właściwości PropertyManager Przytnij/Wydłuż można przyciąć zakończenia
narożników pod kątem lub ustawić je równo z powierzchnią.
Kliknąć Przytnij/Wydłuż (pasek narzędzi Konstrukcje spawane) lub Wstaw >
Konstrukcje spawane > Przytnij/Wydłuż, a dla opcji Typ narożnika wybrać
ustawienie Zakończenie skośne

. Jeżeli profile konstrukcji spawanej segmentów

końcowych mają różne rozmiary, należy kliknąć Przecięcie kątowe
one jednakowy rozmiar, kliknąć Pełne wyrównanie
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. Jeśli mają

System struktur i konstrukcje spawane

Generowanie identyfikatorów listy elementów ciętych

W przypadku każdej listy elementów ciętych w folderze listy elementów ciętych można
wygenerować identyfikatory listy elementów ciętych lub unikatowe identyfikatory odniesień
w oparciu o atrybuty listy elementów ciętych.
Kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Konstrukcje spawane. W
części Identyfikatory listy elementów ciętych wybrać opcję Generuj identyfikatory
listy elementów ciętych.
Każdy wygenerowany identyfikator listy elementów ciętych zostanie dodany do
odpowiedniego folderu listy elementów ciętych. Unikatowe identyfikatory listy elementów
ciętych powodują powstanie unikalnej konwencji nazewnictwa list elementów ciętych i są
również używane do indeksowania bazy danych.
Istnieje możliwość zdefiniowania różnych wartości wyrażenia w oparciu o typ listy
elementów ciętych.
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10
Złożenia

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapisywanie modelu zredukowanego jako konfiguracji
Kontrole oceny wydajności w zakresie zależności cyklicznych
Opcje odstępów dla szyków łańcuchowych
Automatyczne rozwiązywanie odciążonych komponentów
Eksportowanie wyników wykrywania przenikania
Wiązania szczelin
Synchronizowanie komponentu szyku ze źródłem
Wyrównanie wiązania
Udoskonalenia wydajności złożeń
Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie

Zapisywanie modelu zredukowanego jako konfiguracji

Przy korzystaniu z metody Sylwetka
do redukowania operacji można utworzyć
konfigurację ze złożenia ze zredukowanymi operacjami. W złożeniu można przełączać się
pomiędzy konfiguracją zredukowaną a pełnym modelem.
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Złożenia

W konfiguracji rodzica może występować tylko jedna konfiguracja Defeature.
Aby zapisać zredukowane złożenie w konfiguracji, na stronie Defeature — Defeature
ukończona kliknąć Utwórz nową konfigurację i wybrać opcję Uwzględnij geometrię
odniesienia najwyższego poziomu.

Kontrole oceny wydajności w zakresie zależności cyklicznych

Ocena wydajności pozwala wykryć zależności cykliczne w złożeniach.
Aby sprawdzić, czy występują zależności cykliczne, należy kliknąć Narzędzia > Ocena
> Ocena wydajności. W części Wydajność przebudowy sprawdzić sekcję Zależności
cykliczne pod kątem błędów.
Aby uzyskać informacje na temat zależności cyklicznych, należy kliknąć Pokaż te pliki,
aby otworzyć okno dialogowe Zależności cykliczne.
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Opcje odstępów dla szyków łańcuchowych

Można zdefiniować odstępy pomiędzy wystąpieniami szyków łańcuchowych jako pomiar
wzdłuż ścieżki dla szyków łańcuchowych Odległość i Powiązanie odległości.
W menedżerze właściwości PropertyManager Szyk łańcuchowy wybrać metodę stosowania
odstępów:
Odległość wzdłuż ścieżki

Tworzy odstępy między wystąpieniami
szyków w określonej odległości mierzonej
wzdłuż ścieżki.

Odległość liniowa

Tworzy odstępy między wystąpieniami
szyków w określonej odległości mierzonej
jako odległość liniowa.
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Złożenia

Automatyczne rozwiązywanie odciążonych komponentów

W przypadku złożeń otwartych w trybie odciążonym komponenty i podzespoły najwyższego
poziomu są automatycznie przywracane do pełnej pamięci po kliknięciu
w celu
rozwinięcia elementu w drzewie operacji FeatureManager®. Komponenty w podzespołach
pozostają w trybie odciążonym, aż do ich rozwinięcia.

Eksportowanie wyników wykrywania przenikania
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Wyniki dotyczące wykrywania przenikania można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego
Microsoft® Excel®.
Aby eksportować wyniki:
1.
2.
3.
4.

Kliknąć Narzędzia > Ocena > Wykrywanie przenikania i kliknąć Oblicz.
Kliknąć Zapisz wyniki.
Wprowadzić nazwę pliku i wybrać Miniatury, aby uwzględnić obraz przenikania.
Kliknąć Zapisz.

Wiązania szczelin

Można określić domyślny typ powiązania i zablokować obrót dla wiązań szczeliny.
Aby wybrać domyślny typ powiązania, należy kliknąć Opcje > Właściwości dokumentu
> Wiązania i w części Wiązania szczeliny wybrać opcję dla ustawienia Domyślne
powiązanie.
Aby zablokować obrót dla wiązania szczeliny, należy:
• W folderze Wiązania
kliknąć prawym przyciskiem myszy wiązanie szczeliny
następnie kliknąć Zablokuj obrót.
• Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Wiązania
obrót.

, a następnie kliknąć Zablokuj

• W menedżerze właściwości PropertyManager Wiązania
opcję Zablokuj obrót.
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dla wiązań szczeliny wybrać

Złożenia

Synchronizowanie komponentu szyku ze źródłem

Można użyć opcji Synchronizuj konfigurację komponentów szyku ze źródłem, aby
zablokować zmiany konfiguracji wystąpień szyku.
Opcja ta jest dostępna dla szyków komponentów i lustra komponentów oraz ma
zastosowanie do wszystkich konfiguracji.

Wyrównanie wiązania

Przy odwracaniu wyrównania wiązania edytowane wiązanie jest odwracane.
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W obszarze opcji systemu Złożenia należy wybrać Podczas edycji zmień wyrównanie
wiązania, aby ostrzegać użytkownika, gdy zmiany wiązania spowodują błędy, których
można uniknąć poprzez odwrócenie wyrównania wiązania. Aby określić, kiedy ostrzeżenie
będzie wyświetlane, wybrać opcję Zawsze, Monituj lub Nigdy.
Nazwę opcji Podczas edycji zmień wyrównanie wiązania zmieniono na Monituj
przed zmianą wyrównania wiązania podczas edycji.

Udoskonalenia wydajności złożeń
Wydajność złożenia jest lepsza w przypadku:
•
•
•
•

Otwierania złożeń w pełnej pamięci i odciążonych
Otwieranie złożeń z częściami, które mają wiele konfiguracji
Aktualizowania złożeń, które mają wiele wiązań
Zamykania złożeń bez zapisywania

Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie

Standardowe, mechaniczne i zaawansowane typy wiązań w menedżerze właściwości
PropertyManager Wiązanie przeniesiono do oddzielnych kart.

51

11
Opisywanie szczegółów i rysunki

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•

Udoskonalenia trybu opisywania szczegółów
Kontekstowe paski narzędzi i menu w rysunkach
Lokalizacja pliku wzoru kreskowania
Odnośniki VDA
Udoskonalenia wydajności w opisywaniu szczegółów i rysunkach

Udoskonalenia trybu opisywania szczegółów

Wymiary i adnotacje utworzone w trybie opisywania szczegółów są obecnie aktualizowane,
aby odzwierciedlić zmiany dokonane w modelu. Ponadto można tworzyć i modyfikować
widoki przerwania, obcięte i szczegółów, dodawać i edytować objaśnienia otworów oraz
edytować dodatkowe cechy charakterystyczne istniejących wymiarów i adnotacji.
• Niezawodne odniesienia w trybie opisywania szczegółów
Niezawodne odniesienia pozwalają zaoszczędzić czas, eliminując potrzebę rozwiązywania
i zapisywania końcowych adnotacji i asocjacji wymiarów. Poprzednio konieczne było
całkowite przywrócenie i zapisanie rysunku, aby uniknąć nieaktualnych wymiarów i
adnotacji.
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• Widoki Przerwany, Obcięty i Szczegółowy w trybie opisywania szczegółów
W trybie opisywania szczegółów można tworzyć i modyfikować widoki Przerwany,
Obcięty i Szczegółowy. Można również dodawać do widoków wymiary i adnotacje.
Przed dodaniem lub edycją widoków przerwania, obciętych lub szczegółów w trybie
opisywania szczegółów, konieczne jest zapisanie rysunku w SOLIDWORKS 2021.
• Objaśnienia otworów w trybie opisywania szczegółów
W trybie opisywania szczegółów można dodawać i edytować objaśnienia otworów Do
otworów, które używają operacji Kreator otworów, Zaawansowany otwór, Otwór,
Wyciągnięcie wycięcia, Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce i Wycięcie przez obrót.
• Edycja istniejących wymiarów i adnotacji w trybie opisywania szczegółów
W trybie opisywania szczegółów można edytować dodatkowe cechy istniejących
wymiarów i adnotacji utworzonych w trybie pełnej pamięci. Można wykonać następujące
czynności:
•
•
•
•

Edytować wartości tolerancji wymiaru
Edytować cechy wymiarów, takie jak typ linii i typ strzałki
Dodać i usunąć wymiary w zestawach wymiarów łańcucha i linii bazowej
Edytować cechy i zawartość adnotacji

Kontekstowe paski narzędzi i menu w rysunkach

W rysunkach można uzyskać dostęp do kontekstowych pasków narzędzi i menu dla linii
środkowych, szkiców, widoków rysunków i uwag.
Kliknąć element, aby wyświetlić kontekstowy pasek narzędzi.
Kliknąć element prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić kontekstowy pasek narzędzi
i menu.
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Lokalizacja pliku wzoru kreskowania

Można zapisać plik wzoru kreskowania, sldwks.ptn, w dowolnym folderze podlegającym
wyszukiwaniu, aby nie został on zastąpiony podczas aktualizacji oprogramowania
SOLIDWORKS.®. Jest to przydatne w przypadku modyfikacji pliku.
Domyślnie plik wzoru kreskowania jest zapisywany w folderze instalacji programu
SOLIDWORKS i zastępowany plikiem domyślnym przy każdym uaktualnieniu
oprogramowania SOLIDWORKS.
Aby określić nową lokalizację dla pliku wzoru kreskowania, należy:
1. Przenieść zmodyfikowany plik sldwks.ptn do wybranej lokalizacji.
2.
3.
4.
5.
6.

Kliknąć Opcje
(pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Na karcie Opcje systemu kliknąć Lokalizacje plików.
W obszarze Pokaż foldery dla wybrać Plik wzoru kreskowania.
Wybrać bieżącą lokalizację pliku wzoru kreskowania i kliknąć Usuń.
Aby określić nową lokalizację, kliknąć Dodaj, przejść do nowej lokalizacji i kliknąć
OK.

W przypadku udostępniania rysunku, który używa dostosowanego wzoru kreskowania
należy również udostępnić dostosowany plik sldwks.ptn dla odbiorcy, aby szyk był
renderowany prawidłowo.
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Odnośniki VDA

Na rysunkach można oznaczyć punkty kontrolne zgodnie z wymaganiami VDA. Odnośników
VDA często używa się w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym.
Do utworzenia odnośników VDA należy użyć odnośników kołowych z typem linii wiodącej
VDA.
Przed rozpoczęciem należy określić opcje dla linii wiodącej VDA:
1. Otworzyć rysunek.
2. Kliknąć Opcje
(pasek narzędzi Standard), wybrać kartę Właściwości dokumentu,
a następnie kliknąć Adnotacje.
3. Na stronie Odnośniki, w obszarze Wyświetlanie linii wiodących, dla elementu
Odnośniki pojedyncze/wielokrotne wybrać VDA.
4. Na stronie Notatki, w obszarze Wyświetlanie linii wiodących, dla elementu
Odnośniki pojedyncze/wielokrotne wybrać VDA.
5. Kliknąć OK.
Aby dodać odnośniki VDA:
1. Kliknąć Odnośnik
(pasek narzędzi Adnotacja) lub kliknąć Wstaw > Adnotacje
> Odnośnik.
2. W obszarze Ustawienia, w pozycji Tekst odnośnika, wybrać Tekst.
3. Kliknąć lokalizację odnośnika.
Pojawi się odnośnik kołowy.

4. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć OK
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5. Kliknąć odnośnik, a następnie w menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć
Więcej właściwości.
6. W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka wybrać w pozycji Linia wiodąca
opcję Linia wiodąca VDA

.

Odnośnik zmieni się na odnośnik VDA.

Można przenosić oraz obracać odnośniki VDA i edytować tekst. Należy wybrać odnośnik
i wykonać następujące czynności:
Aby przenieść odnośnik, przeciągnąć punkt
przyłączenia.
Opcjonalnie można również dołączyć linię
wiodącą do elementu takiego jak krawędź
lub wierzchołek. Przeciągnąć element i
upuścić go, gdy zostanie podświetlony.
Aby obrócić element, przeciągnąć jego
dowolną część z wyjątkiem punktu
przyłączenia.

Aby zmienić tekst, wybrać odnośnik i
edytować pole Tekst odnośnika w
menedżerze właściwości PropertyManager.

Udoskonalenia wydajności w opisywaniu szczegółów i rysunkach
Udoskonalenia obejmują tryb opisywania szczegółów, obszerne rysunki, widoki przekroju,
listy materiałów (LM), oznaczenia gwintu oraz otwieranie i zapisywanie rysunków.
W trybie opisywania szczegółów niezawodne odniesienia pozwalają zaoszczędzić dużo
czasu, eliminując potrzebę rozwiązywania i zapisywania w celu zachowania ostatecznej
asocjacji adnotacji i wymiarów.
W przypadku obszernych rysunków wydajność wyświetlania jest lepsza w wielu dziedzinach.
• Podczas wyświetlania szkiców:
• Znacznie udoskonalono wydajność powiększania i panoramowania.
• Dla opcji Powiększ obszar zacieniowane pole nadąża za ruchem wskaźnika.
• Wydajność powiększania i przesuwania jest bardziej spójna niezależnie od skali
powiększenia, na przykład podczas przybliżania i powiększania w celu dopasowania.
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• Wyeliminowano problem opóźnienia występujący w przypadku pierwszego obrotu.
• Udoskonalono wybieranie i przenoszenie adnotacji.
• Udoskonalono dynamiczne podświetlanie.
Zwiększono również wydajność w następujących przypadkach:
• Tworzenie i aktualizowanie widoków dużego przekroju
• Użycie opcji Wstaw automatycznie w celu dodania znaczników środka podczas
tworzenia widoków przekroju
• Anulowanie Edytowania szkicu w widokach wyrwania
• Tworzenie widoku szczegółów w widoku przekroju
• Importowanie oznaczeń gwintu modelu do widoku
• Przetwarzanie w tle ULU w celu wyświetlania oznaczeń gwintu w wysokiej jakości
poprzez wykorzystanie dostępnych rdzeni procesora
• Sortowanie LM
• Otwieranie pliku rysunku
• Wybieranie elementów na rysunkach
• Zapisywanie rysunku jako pliku .dwg

57

12
SOLIDWORKS PDM

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostosowywanie kolumn
Obsługa odniesień listy elementów ciętych na obliczonej liście materiałów
Udoskonalenia Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM
Zmiany ikon dla stanów toku prac i przejść
Widok Treehouse na karcie Gdzie używane
Udoskonalenia wydajności SOLIDWORKS PDM
Wyświetlanie wyprowadzonych odniesień części
Używanie opcji listy materiałów zdefiniowanych w oprogramowaniu SOLIDWORKS

Program SOLIDWORKS® PDM jest oferowany w dwóch wersjach. SOLIDWORKS PDM Standard
jest częścią pakietów SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium. Jest również dostępna
niezależna licencja dla osób, które nie są użytkownikami SOLIDWORKS. Zapewnia standardowe
funkcje zarządzania danymi dla niewielkiej liczby użytkowników.
SOLIDWORKS PDM Professional to w pełni funkcjonalne rozwiązanie do zarządzania danymi
dla małej i dużej liczby użytkowników, które można zakupić jako oddzielny produkt.

Dostosowywanie kolumn

58

SOLIDWORKS PDM

Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM zapewnia elastyczność i kontrolę w zakresie zestawów
kolumn. Można przypisać wiele zestawów kolumn do użytkowników lub grup w przypadku
wszystkich typów zestawów kolumn. W Eksploratorze plików w oprogramowaniu
SOLIDWORKS PDM można przeglądać listę plików w oparciu o przypisane zestawy kolumn.
• W narzędziu Administracja węzeł Kolumny zawiera typ zestawu kolumn, który obejmuje
zestawy kolumn.

• W poniższej tabeli opisano typy zestawów kolumn, które można zdefiniować:
Typ

Dostępny w

Szczegóły pliku

• Karta Zawiera
• Karta Gdzie używane

Operacje na plikach

•
•
•
•
•

Okno
Okno
Okno
Okno
Okno

dialogowe
dialogowe
dialogowe
dialogowe
dialogowe

Zmień stan
Zaewidencjonuj
Wyewidencjonuj
Pobierz
Cofnij wyewidencjonowanie

W przypadku kolumn wyników wyszukiwania można przypisać wiele zestawów kolumn
za pomocą karty wyszukiwania.
• Aby przeglądać i przełączać się pomiędzy zestawami kolumn w Eksploratorze plików
oprogramowania SOLIDWORKS PDM, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy
nagłówek kolumny lub puste miejsce i wybrać opcję Zestawy kolumn. Można również
zmienić kolejność, dostosować szerokość i sortować według kolumn w przypadku
każdego zestawu kolumn.
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Dostosowania w zakresie szerokości i pozycji kolumn wprowadzone przez użytkownika
we wcześniejszych wersjach klienta SOLIDWORKS PDM nie będą dostępne w kliencie
SOLIDWORKS PDM 2021.
• Jeżeli użytkownik ma wymagane uprawnienia administracyjne, może dodawać i usuwać
kolumny bezpośrednio w interfejsie użytkownika dotyczącym szczegółów pliku i operacji
na plikach. Kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny, wybrać
opcję Zestawy kolumn, a następnie wybrać opcję Moje kolumny, aby określić zestaw
jako aktywny zestaw kolumn. Następnie można użyć menu Kolumny, aby dodać lub
usunąć kolumny.
Ten zestaw kolumn jest specyficzny dla nazwy logowania użytkownika i komputera
klienta.
Użytkownik musi mieć następujące uprawnienia administracyjne, aby uzyskać dostęp
do menu Moje kolumny:
• Może wyświetlać i modyfikować Moje kolumny w oknie Szczegóły pliku
• Może wyświetlać i modyfikować Moje kolumny w oknie dialogowym
Operacje na plikach

Konfigurowanie zestawów kolumn
Okno dialogowe Kolumny dostosowywane zapewnia nowe funkcje, które pozwalają na
konfigurowanie zestawów kolumn.

Karta Kolumny
Opcja
i

Opis
Opcje Przesuń do góry i Przesuń do dołu umożliwiają
odpowiednie rozmieszczenie kolumn.

Kolumna sortowania

Definiuje domyślną kolumnę sortowania i kierunek sortowania
dla każdego zestawu kolumn.

Zresetuj

Przywraca kolumny domyślne dla typu zestawu kolumn.

Szukaj zmiennej na
danej liście
konfiguracji

Pozwala na wprowadzenie nazwy konfiguracji i dodanie jej do
listy konfiguracji.
Dostępne tylko dla zestawu kolumn Lista plików.
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Karta Uprawnienia
Opcja

Opis

Widok

Przypisuje zestaw kolumn do użytkownika lub grupy.

Preferowany

Przypisuje zestaw kolumn jako preferowany do użytkowników
lub grup.

Uprawnienia użytkowników i grup można również przypisać do zestawów kolumn za
pomocą okien dialogowych właściwości użytkownika i właściwości grupy.
1. W oknie dialogowym Właściwości kliknąć Kolumny.
2. Na stronie Kolumny wybrać Typ.
Pojawi się lista dostępnych zestawów kolumn.
3. Wybrać Widok, aby przypisać uprawnienie, a następnie Preferowany, aby ustawić
dany widok jako preferowany zestaw kolumn.

Obsługa odniesień listy elementów ciętych na obliczonej liście materiałów

Można skonfigurować obliczoną LM tak, aby uwzględniała odniesienia listy elementów
ciętych, a następnie wyeksportować ją do pliku XML.
W narzędziu Administracja, w oknie dialogowym Lista materiałów wybrać opcję Uwzględnij
odniesienia wyprowadzonych części. Odniesienia listy elementów ciętych można
oprzeć na pozycji Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej lub LM konstrukcji
spawanej.
Jeżeli pozycja na liście elementów ciętych została zdefiniowana jako Wyklucz z listy
elementów ciętych w programie SOLIDWORKS, nie jest ona wyświetlana na obliczonej
LM.
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Udoskonalenia Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM

Możliwość sterowania wstążką Eksploratora plików Microsoft® Windows® jest również
dostępne w Eksploratorze plików SOLIDWORKS PDM.
Obecnie w Eksploratorze plików SOLIDWORKS PDM obsługiwane są tylko polecenia
widoku i kilka innych poleceń sterowania wstążką.
• W Eksploratorze plików oprogramowania SOLIDWORKS PDM można użyć paska
narzędzi Szybki dostęp, aby łatwo uzyskać dostęp do często używanych poleceń.
W narzędziu Administracja kliknąć prawym przyciskiem myszy użytkownika lub grupę
i wybrać Ustawienia. W lewym okienku panelu okna dialogowego Ustawienia kliknąć
pasek narzędzi Szybki dostęp i określić polecenia.
• Lista plików i lista wyników wyszukiwania obsługują wszystkie typy widoków
Eksploratora plików systemu Windows z wyjątkiem zawartości.
• Ikony stanu przepływu pracy obok nazwy stanu w widoku listy plików ułatwiają
identyfikację stanu pliku.
• Kliknąć
, aby zmienić Język i wyświetlić Informacje o zainstalowanym produkcie
SOLIDWORKS PDM.
• Użyć opcji Wstecz i Dalej z paska adresu i wrócić do poprzednio wybranego pliku.
• Użyć skrótów klawiaturowych dla często używanych poleceń:
Akcja

Skrót klawiaturowy

Zaewidencjonuj

Ctrl + I

Wyewidencjonuj

Ctrl + O
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Akcja

Skrót klawiaturowy

Cofnij
wyewidencjonowanie

Ctrl + U

Zmień stan

Ctrl + T

Zmiany ikon dla stanów toku prac i przejść

SOLIDWORKS PDM ma nowe ikony dla stanów toku prac i przejść. Kolory i wygląd
istniejących ikon zostały poprawione.
W narzędziu Administracja otworzyć tok prac, a w oknie dialogowym Właściwości stanu
kliknąć Zmień. W oknie dialogowym Wybierz ikonę ikony są pogrupowane w kategorie,
co ułatwia proces wyboru.
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Widok Treehouse na karcie Gdzie używane

SOLIDWORKS PDM 2021 rozszerza widok Treehouse na karcie Zawartość do karty Gdzie
używane. Pomaga to w wyświetlaniu wszystkich relacji nadrzędnych wybranego elementu
podrzędnego w formacie hierarchicznym i graficznym.
Dostępne tylko w SOLIDWORKS PDM Professional.

Udoskonalenia wydajności SOLIDWORKS PDM
W SOLIDWORKS PDM 2021 poprawiono wydajność operacji opartych na plikach i
związanych z nimi toków prac.
• Dodaj pliki, Zaewidencjononuj i Zmień stan
Poprawa wydajności systemu pomaga w szybkim otwieraniu, dodawaniu,
ewidencjonowaniu i zmianie stanu plików o dużej strukturze odniesienia. Operacja
Dodaj pliki jest wykonywana od 1,5 do 3 razy szybciej. Operacje ewidencjonowania i
zmiany stanu są wykonywane o około 25% szybciej.
Poziom poprawy może się różnić w zależności od liczby plików, przepustowości sieci
i liczby rdzeni procesora.
Samo okno dialogowe Zaewidencjonuj wyświetla się znacznie szybciej (w sekundy, a
nie w minuty) w przypadku bardzo dużych złożeń lub części o dużej liczbie konfiguracji.
• Zniszcz
Można szybciej niszczyć pliki lub foldery. Operacja jest o wiele szybsza w przypadku
niszczenia dużej liczby plików.
• Inne operacje i przepływy pracy
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Wydajność została znacznie zwiększona w zakresie następujących operacji:
• W przypadku folderów zawierających bardzo dużą liczbę plików:
• Ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie pliku
• Dodawanie nowego pliku poprzez przeciąganie lub kopiowanie i wklejanie
• Tworzenie nowego pliku z szablonu
• W przypadku złożeń z dużą liczbą komponentów na jednym poziomie podczas pracy
w oprogramowaniu SOLIDWORKS:
• Otwieranie plików
• Zapisywanie plików
• Przełączanie okien
• Edycja nazwy pliku docelowego w oknie dialogowym Kopiuj drzewo w środowisku
o dużych opóźnieniach
• Użycie polecenia Kopiuj drzewo, gdy dodano ustawienie użytkownika w celu usunięcia
wartości zmiennych

Wyświetlanie wyprowadzonych odniesień części

Obsługa wyprowadzonych odniesień części została udoskonalona, dzięki czemu można je
przeglądać na kartach widoku plików i dodatku SOLIDWORKS PDM.
• Obliczona LM
Można skonfigurować obliczoną LM, aby uwzględnić odniesienia wyprowadzonych części.
W narzędziu Administracja otworzyć okno dialogowe Lista materiałów i wybrać
Uwzględnij odniesienia wyprowadzonych części.
• Karty Zawiera i Gdzie używane
Odniesienia wyprowadzonych części można przeglądać na kartach Zawiera i Gdzie
używane niezależnie od wybranej konfiguracji. Poprzednio odniesienia wyprowadzonych
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części były wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Nie pokazuj konfiguracji
dla konfiguracji.
• Dodatek do SOLIDWORKS PDM
W programie SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > SOLIDWORKS PDM > Opcje. Na
karcie Ustawienie widoku wybrać opcję Wyświetl wyprowadzone odniesienia części
najwyższego poziomu w złożeniach i rysunkach. Można przeglądać odniesienia
wyprowadzonych części najwyższego poziomu w strukturze odniesienia dla złożeń i
rysunków.
Można również przeglądać odniesienia wyprowadzonych części w 3D Interconnect w
strukturze odniesienia pliku części nadrzędnej.

Używanie opcji listy materiałów zdefiniowanych w oprogramowaniu
SOLIDWORKS

Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM używa ustawień wyświetlania komponentu listy
materiałów, które są określone w programie SOLIDWORKS.
W oprogramowaniu SOLIDWORKS, w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości
konfiguracji, parametry określone w opcjach listy materiałów są również obsługiwane w
obliczonych LM w programie SOLIDWORKS PDM.
• W SOLIDWORKS opcja Promuj dla ustawienia Wyświetlanie komponentu potomka,
gdy używany w podzespole rozkłada podzespoły na LM i wyświetla komponenty
podrzędne. Obliczone LM zachowują się tak w przypadku odniesień podzespołów, które
są przeznaczone do promowania.
Opcja ta ma zastosowanie tylko do obliczonych LM. Złożenie jest uwzględnione jako
odniesienie na kartach Zawiera i Gdzie używane.

66

SOLIDWORKS PDM

• W SOLIDWORKS opcja Połącz z konfiguracją rodzica dla ustawienia Numer części
wyświetlony, kiedy używany w liście materiałów ustawia konfigurację tak, aby
używała tego samego numeru części co konfiguracja nadrzędna. W przypadku
zdefiniowania tej opcji obliczona LM wykorzystuje numer części konfiguracji rodzica.
Opcja ta jest dostępna tylko dla konfiguracji wyprowadzonych.
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udoskonalenia listy materiałów
Udoskonalenia zadań
Udoskonalenia interfejsu użytkownika oprogramowania SOLIDWORKS Manage
Przeglądarka dzienników debugowania bazy danych
Ustawienia podnoszenia poziomu plików odniesienia SOLIDWORKS PDM
Wybór wielu etapów projektu i wyświetlanie opcji etapów podrzędnych
Dostęp do pulpitu Planowanie wydajności
Podgląd pliku SOLIDWORKS w kliencie Plenary Web
Narzędzie do tworzenia miniatur dla obiektów SOLIDWORKS PDM
Dostęp do schematów numeracji
Administratorzy częściowi pulpitów
Zapisywanie jako rekursywne
Licencje Viewer
Nazwy wyświetlane w wielu językach
Kontrolowanie wartości pól
Opcjonalna aktualizacja bazy danych
Opcja udostępniania plików
Inne udoskonalenia programu SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS® Manage jest zaawansowanym systemem zarządzania danymi, który oferuje
jeszcze pełniejszą integrację globalnego zarządzania plikami i aplikacji zapewnianą przez
SOLIDWORKS PDM Professional.
SOLIDWORKS Manage to kluczowy element, jeśli chodzi o zarządzanie danymi rozproszonymi.
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Udoskonalenia listy materiałów

Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage zapewnia więcej możliwości zarządzania i
eksportowania list materiałów.
• Można wyewidencjonować i edytować wartości listy materiałów (LM) w pliku nadrzędnym
bez wyewidencjonowania plików lub elementów podrzędnych.
Dostępne tylko dla ograniczonych typów pól.
• LM można eksportować w formacie drzewa przy użyciu opcji Eksportuj elementy LM
w stylu drzewa. Ustawienia eksportu LM wybranego obiektu mają zastosowanie do
wszystkich plików i elementów LM.
• Można porównywać wszystkie poziomy LM poprzez określenie opcji Porównanie wielu
linii w narzędziu porównywania list materiałów (LM).
• Połączone rekordy można tworzyć bezpośrednio z poziomu widoku LM, nawet jeśli
rekord nie został wyewidencjonowany.
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Lista materiałów — funkcje edycji

SOLIDWORKS Manage 2021 zapewnia funkcje edycji listy materiałów, które pozwalają
na uproszczoną edycję i zmianę kolejności elementów linii.
Nowe operacje są dostępne na pasku narzędzi Lista materiałów:
Opcja

Opis

Rozkładanie

Kliknąć Rozłóż i użyć okna dialogowego Rozłóż, aby usunąć
podstruktury nadrzędne i promować ich elementy podrzędne
na bieżącym poziomie, który jest edytowany.

Dodaj nowy

Kliknąć Dodaj nowe i użyć okna dialogowego Dodaj nowe,
aby dodać nowy element do LM. Jeśli użytkownik ma
odpowiednie uprawnienia, może wybrać rekordy z wielu
obiektów.

Dodaj nowe z

Kliknąć Dodaj nowe z i użyć okna dialogowego Dodaj nowe
z, aby dodać nowy element, używając wybranego elementu
jako rekordu źródłowego. Jest to funkcja podobna do funkcji
Nowe z, która jest dostępna w innych obszarach.

Wytnij, Kopiuj i Wklej Użyć poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej , aby kopiować lub
przenosić elementy pomiędzy poziomami.
Zastąp

Użyć opcji Zastąp, aby bezpośrednio zastąpić wybrany element
nowo utworzonym rekordem.

Kopiuj z

Kliknąć Kopiuj z i użyć okna dialogowego Kopiuj z, aby
wyświetlić strukturę wybranego rekordu, a także wybrać
elementy, które mają zostać skopiowane.
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Udoskonalenia zadań

Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage podnosi efektywność kontroli i zarządzania
zadaniami.
• Tablica zadań jest teraz dostępna z poziomu pulpitu Planowanie dyspozycyjności i Moja
praca. Można grupować zadania w oparciu o priorytet lub stan. Można je także
uporządkować według tematu, daty rozpoczęcia, terminu realizacji, daty utworzenia
lub postępu.
• Dla zadań w obszarze Moja praca dostępne są następujące nowe elementy menu
kontekstowego:
• Przypisz do
• Oznacz jako ukończone
• Usuń
• W oknie Domyślny pulpit — Zadania wprowadzono następujące udoskonalenia:
•
•
•
•

Dostępne są kolumny Numer części i Priorytet.
Podświetlone są pilne zadania.
Kolejność zadań jest taka sama, jak w obszarze Moje zadania.
Interfejs użytkownika zachowuje kolejność, filtr i wybór pozycji nawet po
odświeżeniu.

• Właściciele mogą kontrolować zadania, które może wykonać upoważniony użytkownik.
W formularzu Szablony zadań, w części Zezwalaj przypisanym użytkownikom na
następujące należy wybierać następujące opcje:
• Dodaj załączniki
• Usuń załączniki
• Zmień listę szczegółów
• Następujące opcje są domyślnie wybrane, aby nowo utworzone zadania były prywatne:
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• Utwórz nowe zadania jako „prywatne” w oknie dialogowym Moje opcje
• Opcja Prywatne w oknie dialogowym Zadanie etapu
Zadania te są widoczne tylko dla właściciela i upoważnionego użytkownika.
• Po wybraniu opcji Wyślij wiadomość e-mail do właściciela zadania po
zakończeniu zadania w narzędziu Administracja systemu właściciel zadań
automatycznie otrzymuje powiadomienie o zakończeniu zadania. Wiadomość e-mail
jest wysyłana do właścicieli zadań utworzonych po wybraniu opcji.
• Zadania mogą mieć główny załącznik, taki jak projekt lub proces, który można edytować
lub usunąć.

Udoskonalenia interfejsu użytkownika oprogramowania SOLIDWORKS
Manage

Interfejs użytkownika oprogramowania SOLIDWORKS Manage zawiera wiele udoskonaleń,
które zwiększają użyteczność, w tym nowe opcje i formanty oraz nowe lokalizacje dla
istniejących formantów.
• W przypadku dodawania rekordów do folderu odniesienia z włączonym pojedynczym
obiektem, określony obiekt jest automatycznie wybierany z listy.
• Podczas tworzenia nowego rekordu przy użyciu opcji Nowy z pojawi się pole systemowe
Wyprowadzony z i automatycznie wyświetli numer części rekordu źródłowego.
• Strona Właściwości etapu projektu zawiera łącze do aktualizacji pól dotyczących innych
firm.
• W formularzu Obiekty i pola, dodanym w dodatku Service Pack 1 z 2020 roku, znajdują
się ikony obiektów i pól.
• Polecenie Przenieś jest również dostępne w głównej siatce projektu. Poprzednio było
ono dostępne tylko na karcie właściwości projektu.
• Formularz Wybór użytkownika dotyczący planowania wydajności zawiera wszystkie
niestandardowe pola dla użytkowników. W poprzednich wersjach dostępne były tylko
pola systemowe.
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• Opcja Zmień właściciela w obszarze Zadania wyświetla wszystkie pola użytkownika
zamiast uproszczonej listy.
• Okno dialogowe Źródła danych jest dostępne w definicji pola dla pól Typ źródła danych.
Aby uzyskać do niego dostęp, w oknie dialogowym Właściwości pola na karcie
Właściwości kliknąć wielokropek, aby wybrać go z listy Źródło danych.
• W przypadku domyślnej kolejności sortowania dla nowych obiektów ustawiono opcję
Data utworzenia w porządku malejącym, tak aby najnowsze rekordy znajdowały się
na górze. Można również zmienić domyślną kolejność sortowania.
• W narzędziu Administracja można wyświetlać pomoc kontekstową z poziomu różnych
okien dialogowych.
• Edytor powiadomień zawiera przyciski, które umożliwiają wstawianie wartości pól
dynamicznych. W poprzedniej wersji oprogramowania zawartość dynamiczna była
dostępna tylko za pośrednictwem menu kontekstowego i nie była wykrywalna.
• Za pomocą menu kontekstowego można przenosić rekordy dostępne jako elementy
dostarczane na danym etapie projektu.
• W panelu Podgląd wyświetlane są wybrane pliki na karcie Gdzie używane. Można
wizualizować struktury złożenia nadrzędnego bez przechodzenia do rekordu
nadrzędnego.
• Podczas tworzenia zapytań można uzyskać informacje o polach i obiektach z okna
dialogowego Informacje o obiektach i polach.
• Ikony sterowania polem pojawiają się po lewej stronie pola wprowadzania, a nie po
prawej stronie. Poprawia to widok w trybie pełnoekranowym, ponieważ nie ma potrzeby
odsuwania kursora od etykiety pola.

Przeglądarka dzienników debugowania bazy danych

W narzędziu Administracja administratorzy Ścieżka audytu mogą skonfigurować
ustawienia tak, aby śledzone błędy były zapisywane w pliku dziennika na komputerze
użytkownika. Następnie użytkownik może wysłać ten plik dziennika do administratorów
lub zespołu pomocy technicznej SOLIDWORKS w celu przeprowadzenia analizy.
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Aby włączyć tryb debugowania bazy danych, w oknie dialogowym Moja opcje wybrać
Tryb debugowania bazy danych.

Ustawienia podnoszenia poziomu plików odniesienia SOLIDWORKS PDM

Można wybrać dostępne opcje, aby zdefiniować obsługę brakujących odniesień plików
podczas podnoszenia poziomu poprzez zmianę stanu w programie SOLIDWORKS PDM.
Dostępne opcje to:
• Powiadom użytkownika i zatrzymaj przejście w SOLIDWORKS PDM. Jest to
zachowanie domyślne.
• Powiadom użytkownika i kontynuuj przejście w SOLIDWORKS PDM
• Nie powiadamiaj użytkownika i kontynuuj przejście w SOLIDWORKS PDM
Wybranie tej opcji może spowodować różnice pomiędzy LM w programie SOLIDWORKS
PDM i SOLIDWORKS Manage.

74

SOLIDWORKS Manage

Wybór wielu etapów projektu i wyświetlanie opcji etapów podrzędnych

Można wybrać wiele etapów i wyświetlić powiązane zasoby, zadania i elementy dostawy.
W rekordzie Karta właściwości wybrać opcję Pokaż wszystkie etapy podrzędne, aby
wyświetlić zadania projektu, zasoby i elementy dostarczane związane z etapami
podrzędnymi wybranego etapu.

Dostęp do pulpitu Planowanie wydajności
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Dostęp do pulpitu Planowanie wydajności można uzyskać z menu Narzędzia i karty
Zasoby na karcie właściwości projektu.
Użytkownicy wybrani na karcie Zasoby pojawią się w panelu Planowanie wydajności.

Podgląd pliku SOLIDWORKS w kliencie Plenary Web

Obrazy miniatur plików SOLIDWORKS można przeglądać w panelu Podgląd. Można również
zmaksymalizować obraz.
W przypadku plików przechowywanych w obiekcie przechowalni SOLIDWORKS PDM kliknąć
łącze i otworzyć plik w przeglądarce SOLIDWORKS PDM Web2 w celu dynamicznego
przeglądania.
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Narzędzie do tworzenia miniatur dla obiektów SOLIDWORKS PDM

Nowe narzędzie jest dostępne w kreatorze zarządzania obiektami SOLIDWORKS PDM.
Narzędzie to pobiera obrazy miniatur dla części, złożeń i rysunków SOLIDWORKS z serwera
archiwum SOLIDWORKS PDM. Pomaga również dołączyć nową przechowalnię SOLIDWORKS
PDM, w której pliki nie zawierają obrazów zapisanych w aplikacji SOLIDWORKS Manage.

Dostęp do schematów numeracji
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Podczas definiowania obiektu lub pola można bezpośrednio dodawać lub edytować
schematy numeracji.
Wcześniej konieczne było zamknięcie okna dialogowego Właściwości obiektu i otwarcie
narzędzia Administracja w celu uzyskania dostępu do schematów numeracji.

Administratorzy częściowi pulpitów

Administratorzy mogą przypisywać administratorów częściowych do pulpitów
nawigacyjnych. Administratorzy częściowi mogą tworzyć i edytować pulpity nawigacyjne.
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Zapisywanie jako rekursywne

Opcja Zapisz jako (rekursywne) jest dostępna w dodatku SOLIDWORKS Manage w
zakresie importowania złożeń i odniesień SOLIDWORKS. Stosuje również schemat
numeracji zdefiniowany w SOLIDWORKS Manage do tych struktur złożenia.
Aby uzyskać dostęp do tej opcji, w widoku Struktura kliknąć prawym przyciskiem myszy
i wybrać polecenie Zapisz jako (rekursywne).
Można wprowadzić inne wartości pól i odczytać istniejące właściwości niestandardowe w
plikach.

Licencje Viewer
Użytkownicy logujący się z licencją Viewer mogą zaakceptować proces i wysłać go do
następnego etapu.
Niektóre procesy zawierają wyniki, które powodują tworzenie nowych rekordów, w tym
nowych procesów. Jeśli nowo utworzone procesy nie są dozwolone przez licencję Viewer,
użytkownicy nie mogą tworzyć ani uczestniczyć w żadnym etapie procesu. Mogą jednak
tworzyć podprocesy.
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Nazwy wyświetlane w wielu językach

Użytkownicy korzystający z różnych wersji językowych programu SOLIDWORKS Manage
mogą wprowadzać tekst w różnych językach.
Tekst zawiera nazwy wyświetlanych pól, karty właściwości i nazwy modułów. W narzędziu
Administracja administrator może zdefiniować wyświetlane nazwy właściwe dla języków.
To rozszerzenie pozwala każdemu użytkownikowi korzystać z większości interfejsu
użytkownika w jego ojczystym języku.

Kontrolowanie wartości pól
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Podczas tworzenia rekordu przy użyciu funkcji Kopiuj z administrator obiektu może:
• Wyczyść wartości pola
• Ustaw wartości pól na wartości domyślne

Opcjonalna aktualizacja bazy danych

Po uaktualnieniu klienta i zalogowaniu się do środowiska aplikacja SOLIDWORKS Manage
umożliwia opcjonalne uaktualnienie bazy danych.
Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na aktualizację bazy danych, baza danych pozostanie
niezmieniona i nie będzie można jej używać z uaktualnionym klientem. W poprzednich
wersjach programu w przypadku uaktualnienia klienta baza danych również była
automatycznie aktualizowana.
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Opcja udostępniania plików

Można udostępniać pliki z SOLIDWORKS Manage dowolnym użytkownikom, nawet jeśli
nie mają oni zainstalowanego oprogramowania SOLIDWORKS Manage.
Aby współużytkować plik, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać
Udostępnij. Ustawienia dla każdego udostępnionego pliku można edytować na karcie
Udostępnianie plików na pulpicie i w interfejsie klienta Plenary Web.
Polecenie Udostępnij tworzy specjalne łącze do plików za pośrednictwem klienta Plenary
Web. Łącze to można skopiować, wysłać pocztą e-mail lub zabezpieczyć hasłem. Można
również zdefiniować limit czasu, po którym łącze stanie się nieaktywne.
Administratorzy umożliwiają udostępnianie użytkownikom i grupom oraz definiowanie
limitów liczby plików, które mogą być udostępniane jednocześnie. Administratorzy mogą
również określać liczbę łączy, które można utworzyć dla konkretnego obiektu.
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Inne udoskonalenia programu SOLIDWORKS Manage

Inne udoskonalenia w programie SOLIDWORKS Manage obejmują ulepszenia procesu i
wyszukiwania oraz nowe opcje dla administratorów.
• Można przeprowadzać wyszukiwanie pełnotekstowe na importowanych plikach. W
narzędziu do importu plików i plików Excel wybrać opcję Wyszukiwanie
pełnotekstowe.
• Można zmienić typ danych (Tekst, Data lub Numer) w łączu do pola dotyczącego innej
firmy. Oprogramowanie wyświetli ostrzeżenie o usunięciu niezgodnych danych. W
poprzednich wersjach, aby zmienić typ danych, konieczne było usunięcie i ponowne
utworzenie pola.
• Ikony Aktywowane (zatwierdzone) pojawiają się w przypadku zmiany danych
wyjściowych dotyczących stanów z procesów Karty czasu pracy po zakończeniu
procesów.
• Kiedy dodajemy odniesienia do obiektów dokumentów, można użyć kolumny Nazwa
pliku w oknie dialogowym Dodaj odniesienia, aby szybko znaleźć rekordy.
• W obszarze Kreator procesu na stronie Główna konfiguracja można usunąć zaznaczenie
pola Automatycznie wypełnij opis procesu na podstawie pozycji objętych
procesem.
• Można utworzyć nowy rekord projektu na postawie istniejących rekordów projektu i
dodać atrybuty, takie jak etapy, zadania, zasoby i elementy dostarczane z projektu
źródłowego.
• Narzędzia wykresów Gantta i funkcje narzędzia Planowanie projektu zapewniają lepszą
wydajność. Narzędzia te są bardziej elastyczne podczas dodawania lub edycji
poprzedników albo przenoszenia etapów w narzędziu Planowanie projektu.
• Po zapisaniu rekordu procesu należy wypełnić wszystkie wymagane pola na każdym
etapie.
Aby otrzymywać ostrzeżenie, gdy wszystkie wymagane pola nie zostaną wypełnione,
w obszarze Kreator procesu należy wybrać opcję Wszystkie pola procesu muszą
zostać wypełnione podczas tworzenia procesu.
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• Administratorzy mogą sterować układem siatek głównych i uniemożliwiać użytkownikom
zapisywanie zmian.
Zmiany wprowadzone przez użytkowników mają zastosowanie tylko w bieżącej sesji.
Po ponownym zalogowaniu się administratorzy mogą uzyskać tylko domyślną
konfigurację zapisaną przez administratorów.
• Administratorzy mogą wprowadzić hasło zamiast pozyskiwania hasła wygenerowanego
przez system podczas resetowania haseł dla użytkowników zewnętrznych.
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktualizacje terminologii dla SOLIDWORKS Simulation
Stabilizacja kontaktu
Niezawodne domyślne ustawienia interakcji
Udoskonalone formułowanie wiązań
Korekcje geometrii dla powierzchni wchodzących w kontakt
Przełączanie ścian źródłowych i docelowych w zakresie interakcji lokalnych
Domyślne ustawienia siatki
Udoskonalony generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie
Narzędzie diagnostyczne do kontroli jakości siatki
Solvery symulacji
Ulepszone przetwarzanie końcowe w przypadku bardzo dużych modeli
Ewaluator symulacji
Siły złącza kołkowego
Kopiowanie wyników symulacji tabelarycznej do schowka
Udoskonalenia wydajności w programach SOLIDWORKS Simulation Professional
i SOLIDWORKS Simulation Premium.

SOLIDWORKS® Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional i SOLIDWORKS
Simulation Premium to oddzielnie sprzedawane produkty, z których można korzystać w
oprogramowaniu SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium.
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Aktualizacje terminologii dla SOLIDWORKS Simulation

Używane w interfejsie użytkownika terminy związane z kontaktem i siatką zostały
zaktualizowane w celu dopasowania do tradycyjnej terminologii branżowej. Termin
Interakcja został wprowadzony w celu opisania typu zachowania pomiędzy komponentami
podczas symulacji (wiązane, kontaktowe lub swobodne).
Tak jak w poprzednich wersjach, można określić typ interakcji pomiędzy komponentami
na trzech poziomach:
Interakcja globalna Definiuje warunki mające zastosowanie do wszystkich
komponentów. Określić domyślne warunki globalnej interakcji
w nowym oknie dialogowym Opcje > Opcje domyślne >
Interakcja.
Interakcja
komponentu

Definiuje warunki, które mają zastosowanie do wybranych
komponentów w menedżerze właściwości PropertyManager
Interakcja komponentu.

Interakcja lokalna

Definiuje warunki, które mają zastosowanie do wybranych
zestawów elementów geometrycznych w menedżerze właściwości
PropertyManager Interakcje lokalne.

Ustawienia interakcji lokalnych zastępują interakcje na poziomie komponentu, natomiast
interakcje na poziomie komponentu zastępują interakcje na poziomie globalnym.
Termin interfejsu dla typu interakcji Bez penetracji został zastąpiony terminem Kontakt.
Termin dla typu interakcji Zezwalaj na penetrację został zastąpiony terminem
Swobodne.
Dla typu interakcji Wiązane termin Niekompatybilna siatka został usunięty z interfejsu
użytkownika. W SOLIDWORKS Simulation 2021 udoskonalone algorytmy sprawiają, że
wyrażenie wiązania dla komponentów, dla których siatka jest tworzona niezależnie, jest
bardziej niezawodne i dokładne (znane wcześniej jako wiązanie niekompatybilne). Nadal
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dostępna jest opcja wiązania komponentów poprzez wymuszenie wspólnych węzłów siatki
na ich granicach (znana wcześniej jako wiązanie kompatybilne). Po wybraniu Wymuś
wspólne węzły przy dotykających się granicach siatka dla wybranych komponentów
jest tworzona jak dla jednego obiektu. Komponenty te zachowują się tak, jakby były
zespawane na ich dotykających się granicach.
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SOLIDWORKS Simulation 2020 —
interfejs użytkownika

SOLIDWORKS Simulation 2021 —
interfejs użytkownika

Zestawy kontaktowe > Bez penetracji

Interakcje lokalne > Kontakt
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SOLIDWORKS Simulation 2020 —
interfejs użytkownika

SOLIDWORKS Simulation 2021 —
interfejs użytkownika

Opcja Nieograniczona odległość przerwy
zastępuje starszą opcję Zawsze ignoruj
prześwit.
Opcja Jeżeli przerwa jest mniejsza niż
zastępuje starszą opcję Ignoruj prześwit
tylko jeżeli przerwa jest mniejsza niż.
Kontakt komponentu > Wiązane

Interakcje komponentu > Wiązane

Stabilizacja kontaktu
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Wykrywanie kontaktu zostało udoskonalone za pomocą algorytmu stabilizacji kontaktu,
który może rozwiązać niewystarczająco powiązane warunki. Stabilizacja kontaktu działa
jak stabilizator numeryczny, dodając niewielką sztywność do kwalifikowanych obszarów
przed ich zetknięciem.
Dzięki stabilizacji kontaktu solver może rozwiązać problemy niestabilności napotkane na
początku rozwiązania przed zainicjowaniem kontaktu. Można określić wartość progową
prześwitu pomiędzy elementami geometrycznymi, aby zakwalifikować je do stabilizacji
kontaktu. Odstęp można ustawić w części:
Opcje domyślne > Interakcja > Stabilizuj obszar, jeśli przerwa wynosi wartość%
długości charakterystycznej.
Domyślnie oprogramowanie zawsze stosuje stabilizację kontaktu do geometrii, które mają
początkowy prześwit w zakresie wartości progowej równej 1% długości charakterystycznej
modelu.
Na przykład dla dwóch obiektów, które wchodzą w kontakt, jak pokazano na ilustracji
powyżej, obszary w obrębie zielonej ramki kwalifikują się do stabilizacji kontaktu, ponieważ
ich prześwity mieszczą się w zakresie progu przerwy (x). Obszary wewnątrz czerwonej
ramki nie kwalifikują się do stabilizacji kontaktu, ponieważ wchodzą w kolizję albo ich
odstęp przekracza próg przerwy.
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Stosowanie stabilizacji kontaktu

Przykład dwóch obiektów, które mają początkowy prześwit i wchodzą w kontakt po
zastosowaniu obciążenia. Stabilizacja kontaktu umożliwia dokładne rozwiązanie w
SOLIDWORKS Simulation 2021.

Dokładny wykres naprężenia dzięki możliwości stabilizacji kontaktu w SOLIDWORKS
Simulation 2021.
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Stosowanie stabilizacji kontaktu

Niedokładny wykres naprężeń w SOLIDWORKS Simulation 2020.

Niezawodne domyślne ustawienia interakcji

Symulacje, które mają definicje wiązane i kontaktowe, są bardziej niezawodne, nawet w
przypadku modeli o nieznacznie niedoskonałych geometriach. Udoskonalono algorytmy
wykrywające prześwity pomiędzy geometriami i wymuszające odpowiednie interakcje,
oraz uproszczono wybór interfejsu użytkownika.
92

SOLIDWORKS Simulation

Udoskonalenia definiowania interakcji pomiędzy geometriami obejmują:
• Oddzielne opcje ustawiania globalnego typu interakcji dla liniowych badań statycznych
i innych (Opcje domyślne > Interakcja > Typ interakcji globalnej > Wiązane,
Kontakt lub Swobodne).
• Globalne ustawienia dla kwalifikowanych obszarów są propagowane do definicji interakcji
komponentu i interakcji lokalnej. Domyślne ustawienia globalne dla nowych badań
zapewniają, że symulacje mogą być uruchomione nawet dla modeli o nieznacznie
niedoskonałych geometriach. Oprogramowanie oblicza kwalifikowane obszary na
podstawie wartości procentowej charakterystycznej długości poszczególnych geometrii.
Globalne opcje domyślne — Interakcje Opis
Zakres przerw dla wiązania: 0,01%
długości charakterystycznej

Elementy geometrii znajdujące się w
obrębie tego prześwitu kwalifikują się do
definicji wiązania.

Zakres przerw pozwalający
uwzględnić kontakt: 10% długości
charakterystycznej

Elementy geometrii znajdujące się w
obrębie tego prześwitu kwalifikują się do
definicji kontaktu.

Stabilizuj obszar, jeśli przerwa
wynosi: 1% długości
charakterystycznej

Stosuje stabilizator numeryczny do
zakwalifikowanych obszarów, aby solver
mógł poradzić sobie z problemami z
niestabilnością i rozpocząć symulację.

Te domyślne ustawienia dla kwalifikujących się interakcji są zalecane dla
początkujących użytkowników, którzy mogą napotkać trudności w uruchomieniu
symulacji. Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą dostosować te ustawienia do
swoich modeli.
• Oddzielne opcje dla wyrażeń kontaktu globalnego i wiązania (Opcje domyślne >
Interakcje > Wyrażenie kontaktu lub Wyrażenie wiązania).
• Usunięcie wyrażenia kontaktu węzeł do węzła. Podczas otwierania modeli ze starszymi
definicjami kontaktu węzeł do węzła SOLIDWORKS Simulation 2021 konwertuje je
podczas analizy na kontakt węzeł do powierzchni.
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Udoskonalone formułowanie wiązań

Dokładność wyników dla badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia została poprawiona
w przypadku geometrii, w których występują interakcje wiązane. Udoskonalone algorytmy
tworzenia siatek obiektów niezależnie wspierają to udoskonalenie.
W przypadku symulacji z wiązaniami pomiędzy geometriami udoskonalenia rozwiązania
występują w następujących przypadkach:
• Istnieją przerwy lub niewielkie przenikania pomiędzy niezależnymi siatkami geometrii,
które są powiązane, mimo że rzeczywiste geometrie nie mają prześwitów (interakcje
wiązania bryła-bryła, skorupa-skorupa i bryła-skorupa).
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Przerwa pomiędzy dwoma walcami reprezentuje grubość skorupy (wewnętrzny obiekt
bryłowy, zewnętrzny obiekt skorupowy). W rzeczywistości oba walce stykają się bez
luzu.
• Istnieje fizyczny prześwit pomiędzy obiektami, które chcemy powiązać.
• W przypadku badań częstotliwości wykrywanie jest dokładne dla sześciu modów obiektu
sztywnego dla złożeń nieograniczonych.
• W przypadku złożeń, w których występują obroty obiektu sztywnego, wykrywanie jest
dokładne dla stanu niemal zerowego naprężenia

Korekcje geometrii dla powierzchni wchodzących w kontakt

Symulacje dla liniowych badań statycznych są dokładniejsze w przypadku zakrzywionych
powierzchni, które wchodzą w kontakt.
Algorytm wykrywania kontaktu integruje współczynniki korekt geometrii, które poprawiają
reprezentację zakrzywionych powierzchni utworzonych na podstawie geometrii
cylindrycznej, sferycznej i stożkowej.
Powyższy rysunek przedstawia jedną czwartą modelu cylindrycznego z gniazdem
sferycznym. Siatki dla dwóch części są tworzone niezależnie. Obciążenie naciskiem jest
stosowane na górze wgłębienia sferycznego. Podczas symulacji siły kontaktowe powstają
na granicach sferycznych. Wykres gradientu naprężenia pokazany po prawej stronie
odzwierciedla dokładnie zachowanie kontaktu.
Poniżej przedstawiono inny przykład, w którym wyniki zostały udoskonalone w
SOLIDWORKS Simulation 2021 dzięki integracji współczynników korekcji geometrii w
symulacji kontaktu.
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Dwa obiekty cylindryczne stykają się pod obciążeniem. Siatki obiektów są tworzone
niezależnie. Obiekt wewnętrzny ma siatkę o jakości roboczej i wyższej gęstości. Obiekt
zewnętrzny ma siatkę o wysokiej jakości i niższej gęstości.

Wraz z integracją korekcji geometrii wykres konturu deformacji jest dokładny
(SOLIDWORKS Simulation 2021).
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Niedokładny wykres konturu deformacji (SOLIDWORKS Simulation 2020).

Przełączanie ścian źródłowych i docelowych w zakresie interakcji lokalnych

W przypadku interakcji lokalnych można przełączać wybory geometrii pomiędzy zestawami
źródłowymi i docelowymi, aby rozwiązać problemy konwergencji. Podczas pracy ze
skomplikowanymi geometriami, które mają wiele ścian, przełączanie elementów geometrii
pomiędzy zestawami źródłowymi i docelowymi przy użyciu narzędzia Zamień ściany
interakcji pozwala zaoszczędzić czas.
W menedżerze właściwości PropertyManager Interakcje lokalne kliknąć Zamień ściany
interakcji

.
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Domyślne ustawienia siatki

Domyślne ustawienia siatki dla nowych badań ułatwiają przypisywanie siatki dla większości
modeli.
Dostępne są następujące udoskonalenia dla ustawień siatki:
• Można wybrać generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie jako nowy generator
siatki dla badań. W oknie dialogowym Opcje domyślne > Siatka, dla opcji Typ
generatora siatki wybrać Oparta na mieszanej krzywiźnie.
• Nowa opcja Utwórz siatkę dla wszystkich obiektów bryłowych z siatką bryłową
(Opcje domyślne > Siatka) pozwala na utworzenie siatki wszystkich obiektów
bryłowych, arkusza blachy i konstrukcji spawanej przy użyciu siatki bryłowej. Tworzenie
siatki dla wszystkich obiektów bryłowych przy użyciu elementów bryłowych oszczędza
czas podczas przygotowywania modelu do utworzenia siatki (szczególnie przydatne
dla początkujących użytkowników symulacji), ale może wydłużyć całkowity czas
rozwiązania.
• Na poziomie badania można zastąpić przypisania siatki wymuszane przez opcję Utwórz
siatkę dla wszystkich obiektów bryłowych z siatką bryłową. W drzewie badania
symulacji kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Części i wybrać Traktuj wszystkie
konstrukcje spawane jako skorupy lub Traktuj wszystkie konstrukcje spawane
jako belki.
• Można wybrać typ wykresu konturu siatki, który stanie się widoczny po utworzeniu
siatki w nowym oknie dialogowym Opcje domyślne > Wykres > Wykres siatki.
• Dla nowych badań domyślne ustawienie dla wykresu jakości siatki w oparciu o proporcję
jakobianu wynosi 16 punktów.
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Udoskonalony generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie

Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie charakteryzuje się zwiększoną
wydajnością w oparciu o zoptymalizowaną architekturę kodu, wielowątkowość i równoległe
przetwarzanie wielordzeniowe. Udoskonalony generator siatki pozwala znacznie szybciej
tworzyć siatki dla części i dużych złożeń.
Można również utworzyć siatkę modeli, dla których wcześniej nie udało się utworzyć siatki.
Ponadto anulowanie tworzenia siatki odbywa się błyskawicznie, a problemy z wydajnością,
w tym zamknięcie programu związane z anulowaniem siatki, zostały rozwiązane. Te
udoskonalenia wydajności dotyczą również generatora siatki opartej na krzywiźnie.
Na przykład dla złożenia zacisku z 11 częściami pokazanymi powyżej, generowanie siatki
z udoskonalonym generatorem siatki opartej na mieszanej krzywiźnie jest około 15 razy
szybsze. Tabela wyszczególnia szczegóły siatki modelu złożenia zacisku dla wersji 2020
i 2021.
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Szczegóły siatki

2020

2021

Generator siatki

Opartej na mieszanej
krzywiźnie

Udoskonalony generator
siatki opartej na mieszanej
krzywiźnie

Typ siatki

Wypełnienie

Wypełnienie

Maksymalny rozmiar
5,815 mm / 0,291 mm
elementu/minimalny rozmiar
elementu

5,815 mm / 0,291 mm

Całkowita liczba
węzłów/całkowita liczba
elementów

45 918 / 26 490

46 729 / 27 028

Czas do ukończenia siatki
(minuty:sekundy)

07:31

00:28

Narzędzie diagnostyczne do kontroli jakości siatki

Udoskonalone narzędzia diagnostyczne pomagają w sprawdzaniu jakości siatki i
wykrywaniu elementów słabej jakości.
Po utworzeniu siatki kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Siatka (drzewo badania
Symulacja) i wybrać opcję Diagnostyka jakości siatki. Na wykresach Diagnostyka
jakości siatki wyświetlany jest współczynnik jakobianu, współczynnik kształtu lub objętość
elementu dla całego modelu lub wybranych obiektów. Domyślnie oprogramowanie ocenia
element o współczynniku jakobianu i współczynniku kształtu większym niż 20 jako niską
jakość. Można edytować wartość domyślną, aby ocenić elementy słabej jakości. Na przykład
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na obrazie ponad 24 elementów jest wyróżnionych jako niska jakość w oparciu o kryterium
zniszczenia dla współczynnika kształtu większego niż 10.
Aby wyodrębnić elementy słabej jakości, należy:
1. W menedżerze właściwości PropertyManager Diagnostyka jakości siatki, w części
Zaawansowane opcje wybrać Przełącz na sondę i diagnozuj, kiedy wykryte
zostaną elementy słabej jakości.
2. W menedżerze właściwości PropertyManager Sonda i diagnoza, wybrać opcję
Wyodrębnij elementy słabej jakości.
3. Kliknąć Pomocnik siatki, aby uzyskać pomoc w udoskonalaniu siatki w kluczowych
obszarach i rozwiązaniu problemów z jakością siatki przed kontynuowaniem analizy.

Solvery symulacji

Udoskonalono czas rozwiązania liniowych badań statycznych z wieloma elementami
kontaktu powierzchnia do powierzchni. Solver Intel Direct Sparse może obsługiwać
statyczne badania liniowe i nieliniowe zawierające ponad 4 miliony równań.
Obraz pokazuje całkowity czas rozwiązania w minutach dla liniowej analizy statycznej
dużego modelu rozwiązanego przy użyciu solvera FFEPlus Iterative. Model zawiera 1,0
miliona elementów czworościanów i 0,5 miliona elementów kontaktowych, które ocierają
się o siebie. Ze względu na udoskonalenia solvera FFEPlus w SOLIDWORKS Simulation
2021 całkowity czas rozwiązania dla tego modelu, który ma 1/3 elementów kontaktu
powierzchnia do powierzchni z wszystkich elementów ogółem został skrócony o ponad
50%.
• FFEPlus Iterative
Czas rozwiązania liniowych badań statycznych jest krótszy dzięki użyciu równoległego
przetwarzania wielordzeniowego do obliczenia sztywności dla elementów o kontakcie
powierzchnia do powierzchni.
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Przenoszenie danych dotyczących sztywności w celu rozwiązywania zestawów równań
zostało zoptymalizowane, ponieważ zastąpiono przetwarzanie oparte na plikach za
pomocą przetwarzania opartego na funkcjach.
Wzrost wydajności jest bardziej widoczny w przypadku dużych modeli, które łącznie
zawierają co najmniej 10% stykających się elementów.
Przetwarzanie oparte na funkcjach nie jest zaimplementowane dla modeli, które
zawierają jedną z następujących funkcji:
• Złącza: sprężyna, łożysko, śruba i złącze sztywne
• Kontakt węzeł do powierzchni, kontakt wirtualnej ściany, symetria cykliczna,
odległe obciążenie ze złączem sztywnym oraz belki działające jako usztywniacze.
Ograniczenia te mają również zastosowanie do solvera Large Problem Direct
Sparse.
• Intel Direct Sparse
Solver Intel Direct Sparse może obsługiwać znacznie większe badania symulacji liniowej
i nieliniowej, w pełni wykorzystując dostępną pamięć. Gdy solver zużyje dostępną
pamięć, do uruchomienia symulacji wykorzystuje dostępną ilość miejsca na dysku.
Solver może uruchamiać symulacje dla badań liniowych statycznych i nieliniowych,
które zawierają ponad 4 miliony równań.
• Large Problem Direct Sparse
Dla solvera uzyskano ograniczoną poprawę wydajności w oparciu o udoskonalone,
oparte na funkcjach przekazywanie danych sztywności i równoległe przetwarzanie
wielordzeniowe w celu obliczania sztywności dla elementów kontaktu powierzchnia do
powierzchni w liniowych badaniach statycznych.
• Automatyczny wybór solvera
Zoptymalizowano algorytm, który wybiera najlepszy solver równań dla liniowych badań
statycznych. Wybór najlepszego solvera równania (Intel Direct Sparse lub FFEPlus
Iterative)) zależy od: liczby równań, przypadków obciążenia, typu siatki, operacji
geometrycznych, operacji kontaktu i złącza oraz dostępnej pamięci systemowej.
• Ręczny wybór solvera
Interfejs użytkownika dla ręcznego wyboru solvera został udoskonalony w celu
zapewnienia szybkiego dostępu do najwydajniejszych solverów. Aby wyświetlić wszystkie
dostępne solvery, w oknie dialogowym Opcje wybrać Solver > Ręczny > Więcej
solverów.
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Ulepszone przetwarzanie końcowe w przypadku bardzo dużych modeli

Przetwarzanie końcowe wyników naprężeń i odkształceń zostało udoskonalone dla modeli
zawierających ponad 10 milionów elementów.
Oprogramowanie może wyszczególnić wykresy wyników symulacji oraz naprężeń
procesowych i konturów odkształceń dla bardzo dużych modeli zawierających do 2000
milionów elementów.
To udoskonalenie dotyczy badań liniowych statycznych, nieliniowych, zmęczenia,
dynamicznych liniowych i topologii.
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Ewaluator symulacji

Ewaluator symulacji został udoskonalony, aby oznaczyć definicje badania związane z
przypisanym współczynnikiem tarcia dla kontaktów i materiałów w zakresie
nieprawidłowych wartości współczynnika Poissona.
Ewaluator symulacji oznacza interakcji, które mają współczynnik tarcia większy niż 0,2,
wskazując możliwe problemy z konwergencją. W przypadku liniowych badań statycznych
wykrywa on definicje materiału ze współczynnikiem Poissona większym niż 0.5, co stanowi
nieprawidłową definicję.
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Siły złącza kołkowego

Lista obciążeń złącza kołkowego w połączeniach kołkowych jest dokładniejsza w przypadku
sił ścinających i momentów zginających w globalnym i zdefiniowanym przez użytkownika
układzie współrzędnych.
Kierunek zastosowanych obciążeń wzdłuż złącza kołkowego jest brany pod uwagę podczas
tworzenia listy obciążeń złącza kołkowego. Pomimo że wektor reprezentujący kierunek
siły osiowej i momentu obrotowego pozostaje taki sam dla wszystkich połączeń kołkowych,
kierunek wektorów siły ścinającej i momentu zginającego może się zmieniać z jednego
połączenia na drugie.
Lokalna oś kołka jest wektorem, który łączy pierwsze połączenie kołkowe z ostatnim
połączeniem. Lista obciążeń kołka zawiera siłę osiową i moment obrotowy wzdłuż
lokalnej osi kołka. Siły ścinające i momenty zginające są normalne do wektora osiowego
kołka.
Tabela wyszczególnia siły złącza złożenia sześciu części połączonego ze sworzniem
wieloprzegubowym (6 połączeń) pokazanego powyżej. Siły wywierane na złącze kołkowe
działają pod kątem mierzonym od osi kołka. W SOLIDWORKS Simulation 2021 siły
ścinające i momenty zginające złącza są dokładniejsze, ponieważ ich kierunki są prawidłowo
zdefiniowane w każdym połączeniu kołkowym.
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Lista sił złącza (2021)

Lista sił złącza (2020)

Kopiowanie wyników symulacji tabelarycznej do schowka
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Można skopiować wyniki symulacji tabelarycznej wyświetlane wewnątrz menedżera
właściwości PropertyManager do schowka i wkleić skopiowane dane ze schowka do
dokumentu Microsoft® Excel® lub Word. Można kopiować siły reakcji, siły swobodnego
obiektu, siły kontaktowe/tarcia, siły złącza i wyniki sondowania.
W menedżerze właściwości PropertyManager, który zawiera wyniki symulacji, w części
Opcje raportu wybrać Kopiuj do schowka

.

Udoskonalenia wydajności w programach SOLIDWORKS Simulation
Professional i SOLIDWORKS Simulation Premium.
Udoskonalenia w obliczeniach kontaktu i tworzeniu siatki wielordzeniowej przyspieszają
symulacje.
• Obliczanie interakcji kontaktu przy użyciu solvera FFEPlus Iterative dla liniowych
badań statycznych jest szybsze niż w poprzednich wersjach. Całkowity czas rozwiązania
jest krótszy dzięki użyciu równoległego przetwarzania wielordzeniowego do obliczenia
sztywności dla elementów o kontakcie powierzchnia-powierzchnia. Dodatkowo,
przenoszenie danych dotyczących sztywności w celu rozwiązywania zestawów równań
zostało zoptymalizowane, ponieważ zastąpiono przetwarzanie oparte na plikach za
pomocą przetwarzania opartego na funkcjach.
• Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie obsługuje tworzenie siatki
wielordzeniowej.
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokrywanie płaszczyzn tnących
Kompresja Draco dla SOLIDWORKS Visualize GLTF i GLB Exporter
Obsługa konfiguracji SOLIDWORKS
Technika Toon Shading
Mapowanie przemieszczenia
Cieniowania
Udoskonalenia interfejsu użytkownika oprogramowania SOLIDWORKS Visualize
Renderuj warstwy
Okno dialogowe Ustawienia okienka ekranu

SOLIDWORKS® Visualize to sprzedawany oddzielnie produkt do wykorzystania z
oprogramowaniem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium
lub jako aplikacja autonomiczna.

Pokrywanie płaszczyzn tnących
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Podczas tworzenia widoku przekroju można zamknąć geometrię, którą przecina płaszczyzna
tnąca.
Na karcie Modele
, podczas dodawania lub edytowania płaszczyzny przekroju, należy
użyć następujących opcji:
Wyświetl końce
płaszczyzn cięcia

Zamyka geometrię, którą przecina płaszczyzna tnąca.

Kolor zamkniętego
końca

Przypisuje kolor dla wszystkich zamkniętych końców w scenie.

Kompresja Draco dla SOLIDWORKS Visualize GLTF i GLB Exporter

Kompresji Draco można użyć podczas eksportowania scen 3D z SOLIDWORKS Visualize
do plików .glTF i .glB.
Sceny 3D z programu SOLIDWORKS Visualize często mają duże rozmiary plików, co może
powodować problemy w scenariuszach wymagających formatów .glTF lub .glB, takich
jak rzeczywistość rozszerzona i przesyłanie strumieniowe w sieci Web. Draco stanowi
standardowy mechanizm kompresji plików .glTF i .glB.
Można również eksportować do formatów .glTF i .glB bez kompresji Draco. Nie wszystkie
przeglądarki lub aplikacje zewnętrzne są w stanie dekompresować pliki.
Aby wyeksportować do plików .glTF i .glB, kliknąć Plik > Eksport > Eksportuj projekt.
W oknie dialogowym Eksportuj, na liście Typ wybrać jedną z poniższych opcji:
• Aby wyeksportować przy użyciu kompresji Draco:
• Skompresowany format transmisji GL (*.draco.gltf)
• Skompresowany format binarny transmisji GL (*.draco.glb)
• Aby wyeksportować bez kompresji Draco:
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• Format transmisji GL (*.gltf)
• Format binarny transmisji GL (*.glb)

Obsługa konfiguracji SOLIDWORKS

Można określić konfiguracje części lub modelu złożenia SOLIDWORKS, które mają być
dostępne po otwarciu modelu w SOLIDWORKS Visualize.
W SOLIDWORKS konieczne jest dodanie znacznika danych wyświetlania do konfiguracji,
które chcemy importować do SOLIDWORKS Visualize. W menedżerze konfiguracji
ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy co najmniej jedną konfigurację
i wybrać Dodaj znacznik danych wyświetlania. Gdy importujemy model do
SOLIDWORKS Visualize, każda konfiguracja staje się zestawem modelu. Nazwa zestawu
modelu jest zgodna z nazwą konfiguracji.
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Technika Toon Shading

Technika Toon Shading naśladuje styl komiksu lub kreskówki i zapewnia charakterystyczną
teksturę przypominająca papier. Technika Toon Shading jest dostępna tylko w przypadku
wersji Visualize Professional.
Aby dodać efekt Toon Shading, należy:
1. W obszarze Paleta na karcie Kamery wybrać kartę podrzędną Filtry.
Ponieważ efekt cieniowania Toon jest dodawany jako filtr kamery, podstawowe
przypisania wyglądów pozostają niezmienione.
2. W obszarze Toon wybrać opcję Włącz efekt Toon i określić parametry:
Wstępne ustawienia Zawiera listę wstępnie zdefiniowanych profili Toon, które
Toon
można wybrać.
Czarne krawędzie
Białe na czarnym
Czarne na białym
Okluzja otoczenia
Dostosowane
Kolor krawędzi

Określa kolor zarysów. Kliknąć pole koloru, aby otworzyć okno
dialogowe Próbnik kolorów.
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Styl cieniowania

Wybrać styl:
Normalny
Efekt cieniowania Toon

Szczegóły szkicu
Nadpisanie koloru

Gładki cieniowany

Można zapisać plik .svcm kamery, który zawiera parametry efektu cieniowania Toon i
używać go w innych projektach Visualize lub udostępniać innym użytkownikom.

Mapowanie przemieszczenia

Nowe opcje na karcie Wyglądy

zapewniają lepszą ogólną kontrolę przemieszczeń.

• Nowe opcje przemieszczenia obejmują:
• Głębokość. Kontroluje wysokość wypukłości na powierzchni. Zwiększyć głębokość,
aby powierzchnia była bardziej wypukła. Zmniejszyć głębokość, aby powierzchnia
była bardziej gładka.
• Gęstość przemieszczenia. Określa maksymalną długość krawędzi trójkąta
podrzędnego. Wyższe wartości pozwalają na tworzenie mniejszych trójkątów i
uzyskiwanie lepszej jakości.
• Lista Typ zastępuje pola wyboru podczas wyboru typu mapy. Można wybrać:
• Wypukłość
• Normalny
• Przemieszczenie
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• Ponieważ dostępnych jest wiele typów map wypukłości, opcja Odwróć wypukłość
zmienia nazwę na Odwróć.

Cieniowania

SOLIDWORKS Visualize używa techniki renderowania, która dodaje światło do większości
typów wyglądu. Ułatwia to generowanie wyglądu komercyjnego najwyższej klasy bez
naruszania fotorealistycznych zasad wyglądu fizycznego.
We wcześniejszych wersjach wyglądy w oprogramowaniu SOLIDWORKS Visualize oferowały
wysoki poziom realizmu fotograficznego, ale konieczne było zastosowanie zbyt obszernej
regulacji oświetlenia i filtrów kamery w celu uzyskania wystarczającej jasności i nasycenia.

Udoskonalenia interfejsu użytkownika oprogramowania SOLIDWORKS
Visualize
Udoskonalenia interfejsu użytkownika oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize obejmują
ulepszenia animacji, właściwości, kalkomanii i wyglądów.
• Animacje. Można przeciągnąć istniejącą animację z listy animacji osi czasu do modelu,
części lub grupy, aby zastosować identyczną animację bez konieczności jej odtwarzania.
Animację można przeciągać tylko na ten sam typ obiektu (model, część lub grupa),
do którego należy animacja.
• Właściwości. Ustawienia można kopiować i wklejać do obiektów Kamera i Światło.
Kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Kopiuj ustawienia.
Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy inny obiekt i wybrać polecenie Wklej
ustawienia. Wcześniej można było tego dokonać tylko w przypadku obiektów
Środowisko i Światło słoneczne.
• Kalkomanie. Kalkomanie utworzone z sekwencji obrazów lub filmu mają dynamiczne
miniatury w widoku palety. Przytrzymać kursor nad miniaturą kalkomanii na karcie
Wyglądy. Miniatura wyświetla podgląd kalkomanii filmu.
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• Wyglądy. Można dwukrotnie kliknąć część w obszarze graficznym okienka ekranu,
aby wybrać jej wygląd w drzewie Wygląd, gdzie można go edytować.

Renderuj warstwy

W oknie dialogowym Narzędzia generowania obrazu wyjściowego, opcja Renderuj
warstwy zastępuje opcję Przejścia wyjściowe renderowania w celu generowania
specjalnych warstw wyjściowych, które mogą być używane w oprogramowaniu do
przetwarzania końcowego. Funkcja Renderuj warstwy, która wykorzystuje elementy
kompozycji Iray, zapewnia ogromną poprawę wydajności poprzez renderowanie
jednoczesne, a nie sekwencyjne.
Warstwy renderowane utworzone przy użyciu opcji Renderuj warstwy są bardziej
dopasowane do standardowych przejść renderowania znanych jako dowolne zmienne
wyjściowe (AOV).
Opcja Renderuj warstwy jest dostępna w SOLIDWORKS Visualize Professional.
Ograniczenia: Opcja Renderuj warstwy nie działa z opcją Toon. Jeżeli opcja Toon
jest włączona w Kamerze, renderowane warstwy nie są wyświetlane w okienku obrazu i
nie są dostępne dla renderowań końcowych w sekcji Narzędzia wyjściowe.
Aby wybrać warstwy do renderowania, należy otworzyć model i kliknąć Narzędzia
wyjściowe
(główny pasek narzędzi). Następnie na karcie Renderuj, Animacja,
Obrotnica, Badanie słoneczne w sekcji Renderuj warstwy wybrać warstwy z listy.
W nowym oknie dialogowym Ustawienia okienka ekranu można wybrać renderowane
warstwy do wyświetlenia.
Różne tryby renderowania (Podgląd, Szybko, Dokładnie) obsługują różne zestawy
warstw do renderowania.
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Warstwa

Podgląd

Szybko

Dokładnie

Ładny
wygląd

Opis
Zawiera renderowany obraz ze
wszystkimi elementami.

Alpha

Zawiera kanał alfa (przezroczystość)
w oparciu o widoczność podstawową.

Głębokość

Zawiera głębokość punktu uderzenia
wzdłuż (ujemnej) współrzędnej Z w
przestrzeni kamery. Głębokość wynosi
zero w pozycji kamery (czarny) i
rozciąga się w dodatnim kierunku do
sceny (jaśniejszy, biały).

Normalny

Zawiera normalną cieniowania
powierzchni w przestrzeni kamery.

UVW

Zawiera współrzędną tekstury (lub
UVW) w punkcie trafienia.

Kolorowy

Zawiera identyfikator elementu sceny
w punkcie trafienia.

Rozproszenie

Zawiera wszystkie ścieżki transportu
światła, które są rozproszone przy
pierwszym odbiciu.

Połysk

Zawiera wszystkie ścieżki transportu
światła, które są połyskujące przy
pierwszym odbiciu.

Lśniący

Zawiera wszystkie ścieżki transportu
światła, które są błyszczące przy
pierwszym odbiciu.

Emisja

Zawiera udział emisji z bezpośrednio
widocznych źródeł światła i
powierzchni emitujących światło.

Cień

Zawiera cień w scenie. Dokładniej
rzecz ujmując, warstwa zawiera
elementy świetlne, których brakuje
w określonym punkcie, ponieważ są
one zablokowane przez obiekt
(rzucanie cienia).

Okluzja
otoczenia

Zawiera w scenie okluzję otoczenia
w zakresie od 0 (całkowicie
okludowane) do 1 (nie okludowane).
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Warstwa

Podgląd

Szybko

Dokładnie

Albedo

Opis
Zawiera przybliżone wagi kolorów dla
funkcji dwukierunkowego
rozpraszania (BDF) materiału przy
pierwszym trafieniu. Wartość ta
generalnie odzwierciedla tekstury
(mapy bitowe i proceduralne)
używane do kolorowania
komponentów materiału.

Okno dialogowe Ustawienia okienka ekranu

Okno dialogowe Ustawienia okienka ekranu zapewnia szybki dostęp bezpośrednio do
niektórych często używanych ustawień w okienku ekranu.
Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia okienka ekranu, należy kliknąć opcję Widok >
Pokaż ustawienia okienka ekranu. Okno dialogowe pozostaje dostępne w okienku
ekranu do momentu jego zamknięcia. Zapewnia ono dostęp do następujących poleceń:
Rozdzielczość
maksymalna

Zmienia rozdzielczość (w pikselach, szerokość x wysokość)
okienka ekranu 3D i wyjściowych migawek. Opcja ta jest
również dostępna w części Narzędzia > Opcje > Okienko
ekranu 3D.
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Tryb przyspieszenia
interaktywności

Podczas pracy w trybie Szybki lub Dokładny dostępne są
następujące opcje:
Stałe

Nie jest używana żadna technika
przyspieszania.

Połączone

Powoduje, że scena automatycznie przełącza
się w tryb Podgląd zawsze, gdy użytkownik
wykonuje jakiekolwiek czynności, np.
przestawia kamerę lub model, odtwarza
animację, przeciąga materiał lub klika myszą
w okienku ekranu.
Gdy użytkownik przestanie klikać lub ruszać
myszą, scena wtapia się w wybrany tryb
śledzenia promieni (Szybko lub Dokładny).

Zmniejszone Zmniejsza rozmiar okienka ekranu podczas
interakcji. Ta opcja poprawia interaktywność,
ale obniża jakość interaktywnego obrazu.
Opcje te są również dostępne w części Narzędzia > Opcje >
Okienko ekranu 3D.
Zrób migawkę

Przechwytuje obraz z bieżącego okienka ekranu.

Renderuj warstwę

Wyświetla wybraną warstwę renderowania w okienku obrazu.
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•

Dodatkowe typy półfabrykatów dostępne w Menedżerze półfabrykatów
Przebudowanie danych po zmodyfikowaniu parametrów zapasów
Statusy końca dla własności części po obwodzie
Modyfikacja ścieżki do postprocesorów w technologicznej bazie danych
Definiowanie wielkości zagłębienia dla operacji typu punkt-punkt
Platformy obsługiwane przez program SOLIDWORKS CAM

Program SOLIDWORKS CAM jest oferowany w dwóch wersjach. Wersja SOLIDWORKS CAM
Standard jest dostarczana wraz z dowolną licencją SOLIDWORKS obejmującą usługę subskrypcji
SOLIDWORKS Subscription Service.
Wersję SOLIDWORKS CAM Professional można zakupić jako oddzielny produkt do wykorzystania
z oprogramowaniem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional lub SOLIDWORKS
Premium.

Dodatkowe typy półfabrykatów dostępne w Menedżerze półfabrykatów

118

SOLIDWORKS CAM

Menedżer półfabrykatów umożliwia zdefiniowanie Ramki granicznej i Materiału
cylindrycznego dla frezowanych części i złożeń.
Ramki granicznej można użyć w celu wyrównania materiałów. Można przypisać wstępnie
obrobioną Ramkę graniczną do unikatowej grupy materiałów w technologicznej bazie
danych.
Można zdefiniować parametry Materiału cylindrycznego, takie jak oś środkowa, początek
układu współrzędnych, średnica i długość walca oraz odsunięcia.

Przebudowanie danych po zmodyfikowaniu parametrów zapasów

W module Frezowanie, kiedy modyfikujemy parametry zapasów po wygenerowaniu
operacji, opcji lub ścieżek narzędzi, ostrzeżenie pozwala na przebudowanie danych dla
elementów, których dotyczy zmiana. Elementy te mogą obejmować układy współrzędnych,
konfiguracje części do frezowania, funkcje i operacje.
Jeżeli nie zostanie wykonane przebudowanie, nad ikonami elementów w drzewie operacji
pojawią się wykrzykniki. Ostrzeżenie można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem
myszy elementy, których dotyczy problem, i wybierając opcję Informacje o błędach z
menu kontekstowego, aby można było przebudować dane CAM.
Komunikat ostrzegawczy jest domyślnie włączony w części Narzędzia > SOLIDWORKS
CAM > Opcje. Aby zmienić to ustawienie, należy kliknąć kartę Aktualizuj i w obszarze
Monituj czy przebudować usunąć zaznaczenie opcji Powiadomienie o parametrach
materiału.
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Statusy końca dla własności części po obwodzie

Ustawienia statusu końca dla własności części po obwodzie można zapisać w
technologicznej bazie danych. Dane te są pomocne w automatyzacji i utrzymaniu spójności
pomiędzy częściami, które są podobne podczas programowania.

Modyfikacja ścieżki do postprocesorów w technologicznej bazie danych

Na karcie Ustawienia w technologicznej bazie danych można określić lokalizację folderu
dla postprocesorów powiązanych z maszyną do obróbki Frezowanie lub Toczenie.
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Następnie można wybrać postprocesory na karcie Ogólne maszyny Frezowanie lub
Toczenie.

Definiowanie wielkości zagłębienia dla operacji typu punkt-punkt

Wielkość zagłębienia dla operacji punkt-punkt można zdefiniować jako procent średnicy
lub długości rowka narzędzia, a także jako wartość bezwzględną.

Platformy obsługiwane przez program SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS® CAM 2021 Beta obsługuje 64-bitową wersję programu SOLIDWORKS
2020, uruchomioną w 64-bitowej wersji systemu Windows® 10, Windows 8.1 lub Windows
7 (dodatek SP1 lub nowszy).
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•

Sterowanie wyświetlaniem ukrytych krawędzi
Podświetlanie niewidzialnych aktorów
Usuwanie pustych grup przy imporcie
Usprawnienia ładowania
Zapisywanie wielu konfiguracji do plików SOLIDWORKS Composer
Udostępnianie (domyślnych) właściwości dokumentu
Inne udoskonalenia programu SOLIDWORKS Composer

Oprogramowanie SOLIDWORKS® Composer™ usprawnia tworzenie zawartości graficznej 2D i
3D na potrzeby komunikacji między produktami i ilustracji technicznych.

Sterowanie wyświetlaniem ukrytych krawędzi

Widoczność ukrytych krawędzi można kontrolować podczas wybierania lub podświetlania
elementów. Istnieje możliwość zdefiniowania opcji koloru i intensywności, które są używane
do wyświetlania ukrytych krawędzi.
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Dostępne w programach SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Composer Player i
SOLIDWORKS Composer Sync.
Na stronie (Domyślne) Właściwości dokumentu > Wybór pole wyboru Pokaż ukryte
krawędzie oraz suwak Intensywność koloru są dodane do obszarów Wybór i
Podświetlenie. Patrz Zarządzanie (domyślnymi) właściwościami dokumentu > Wybór,
Composer Player > Zarządzanie właściwościami dokumentu > Wybór lub Sync >
Zarządzanie domyślnymi właściwościami dokumentu > Wybór w obszarze Pomoc programu
Composer.
Na stronie Właściwości dokumentu > Zaawansowane dostępne są cztery odpowiednie
właściwości w kategorii Wybór. Patrz Zarządzanie (domyślnymi) właściwościami
dokumentu > Zaawansowane właściwości, Composer Player > Zarządzanie właściwościami
dokumentu > Zaawansowane właściwości lub Sync > Zarządzanie domyślnymi
właściwościami dokumentu > Zaawansowane właściwości w obszarze Pomoc programu
Composer.
Te nowe właściwości zastępują opcję Pokaż ukryte krawędzie i suwak Intensywność,
które były dostępne na stronie Preferencje aplikacji > Wybór w poprzednich wersjach
programu SOLIDWORKS Composer.

Podświetlanie niewidzialnych aktorów

Niewidzialne aktory mają wyłączoną widoczność. Można skonfigurować ustawienia tak,
aby podświetlić je w okienku ekranu po wybraniu ich w drzewie Złożenie lub w innym
miejscu.
Funkcja ta jest dostępna w programach SOLIDWORKS Composer i SOLIDWORKS
Composer Player.
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Patrz Dostosowywanie preferencji aplikacji > Wybór lub Composer Player >
Dostosowywanie preferencji aplikacji > Wybór w sekcji Pomoc programu Composer.

Usuwanie pustych grup przy imporcie

Można użyć zaawansowanej właściwości dokumentu IODeleteEmptyGroups pozwala
określić, czy grupy, które po zaimportowaniu będą puste w drzewie złożenia, zostaną
usunięte podczas procesu importu.
Funkcja ta jest dostępna w programach SOLIDWORKS Composer i SOLIDWORKS
Composer Sync.
Patrz Zarządzanie (domyślnymi) właściwościami dokumentu > Zaawansowane właściwości
lub Synchronizacja > Zarządzanie domyślnymi właściwościami dokumentu >
Zaawansowane właściwości w sekcji Pomoc programu Composer.
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Usprawnienia ładowania

Proces ładowania został usprawniony w przypadku dokumentów Composer, takich jak
.smg, .smgXML, .smgProj oraz całkowicie rozbitych plików.
Funkcja jest dostępna w programie SOLIDWORKS Composer.
• Stan ładowania jest wyświetlany po lewej stronie paska stanu.
• Podczas ładowania można nacisnąć klawisz Escape, aby anulować operację. Nie dotyczy
to już otwartych plików.
Patrz Importowanie i otwieranie plików > Importowanie i otwieranie plików w sekcji Pomoc
programu Composer.
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Zapisywanie wielu konfiguracji do plików SOLIDWORKS Composer

Można zapisać wiele lub wszystkie konfiguracje z plików SOLIDWORKS do plików Composer.
Funkcja jest dostępna w programie SOLIDWORKS Composer.
Jeśli plik części lub złożenia SOLIDWORKS ma wiele konfiguracji, podczas zapisywania
pliku jako pliku Composer można wybrać, która konfiguracja ma zostać zapisana w pliku
Composer. Patrz Zarządzanie (domyślnymi) właściwościami dokumentu > Wprowadzanie
w sekcji Pomoc programu Composer.
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Udostępnianie (domyślnych) właściwości dokumentu

Istnieje możliwość zapisania (domyślnych) ustawień właściwości dokumentu w pliku,
który można ponownie wykorzystać jako szablon. Współpracownicy mogą załadować ten
plik w programie Composer, aby użyć tych samych (domyślnych) właściwości dokumentu.
Funkcja jest dostępna w programie SOLIDWORKS Composer.
Ułatwia to globalne ujednolicenie właściwości dokumentu dla wszystkich interesariuszy
biorących udział w projekcie. Patrz Zarządzanie (domyślnymi) właściwościami dokumentu
> Udostępnianie (domyślnych) właściwości dokumentu w zespołach w sekcji Pomoc
programu Composer .
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Inne udoskonalenia programu SOLIDWORKS Composer

Produkty SOLIDWORKS Composer zawierają dodatkowy interfejs użytkownika i
udoskonalenia importu.
• SOLIDWORKS Composer i SOLIDWORKS Composer Sync obsługują następujące wyższe
wersje formatów importu:
• ACIS do R2020 1.0
• Pro/E Creo 1.0 do 6.0
• SOLIDWORKS 2006 do 2021
• W programach SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Composer Player i SOLIDWORKS
Composer Sync nazwa właściwości Nieprzezroczystość wyboru ((Domyślnie)
Właściwości dokumentu > Wybór > Podświetlenie przekroju PMI ) została
zmieniona na Intensywność wyboru. Zachowanie tej właściwości pozostaje
niezmienione.
• W SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Composer Player i SOLIDWORKS Composer
Sync zwiększono wydajność procesów ładowania i zapisywania dokumentów Composer
(*.smg, *.smgXml, *.smgProj, *.smgSce).
• W programie SOLIDWORKS Composer Player można przeglądać konfiguracje w plikach
Composer w panelu Konfiguracje. Widoczność panelu Konfiguracje można również
kontrolować z menu Widok > Drzewo konfiguracji.
• Interfejs użytkownika w programie SOLIDWORKS Composer Player został
zmodernizowany. Można zadokować, oddokować, przenieść, zmienić rozmiar i
automatycznie ukryć panele. Patrz Composer Player > Koncepcje interfejsu w obszarze
Pomoc programu Composer.
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Symbole listew zaciskowych
Wykluczanie części producenta z LM
Dodatek umożliwiający automatyzację programu Excel
Zarządzanie przewodami
Proces archiwizacji i planowania
SOLIDWORKS Electrical Viewer
Jednoczesne tworzenie wielu rysunków
Generowanie odrębnych złożeń trasy kabli
Wykorzystanie splajnów w trasach

Program SOLIDWORKS® Electrical jest dostępny jako oddzielny produkt.

Symbole listew zaciskowych

Można skojarzyć określony symbol zacisku użyty na rysunku zacisku z częścią producenta
albo z symbolem zacisku używanym na schemacie. Pozwala to na przedstawienie zacisków
w inny sposób na rysunku listwy zaciskowej.
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Kojarzenie symbolu zacisku z częścią producenta
Można skojarzyć symbol listwy zaciskowej i typ zacisku z częścią producenta
przechowywaną w Menedżerze.
Aby zdefiniować typ zacisku i symbol listwy zaciskowej we właściwościach części
producenta, należy:
1. Na karcie Biblioteka kliknąć Menedżer części producenta
2. Zaznaczyć część producenta, która ma zostać edytowana.

.

3. Kliknąć Właściwości
.
4. W części Ilustracja określić wymagane wartości dla opcji Typ zacisku i Symbol
listwy zaciskowej.
Wartości te są propagowane do wszystkich nowych komponentów, które używają tej
części producenta w projekcie.

Kojarzenie symbolu zacisku z symbolem schematycznym zacisku
Można skojarzyć symbol listwy zaciskowej i typ zacisku z symbolem zacisku zapisanym
w Menedżerze symboli.
Aby zdefiniować typ zacisku i symbol listwy zaciskowej we właściwościach
symbolu schematycznego zacisku, należy:
1. Na karcie Biblioteka kliknąć Menedżer symboli
2. Zaznaczyć symbol, który ma zostać edytowany.

.

3. Kliknąć Właściwości
.
4. W części Cechy charakterystyczne określić wymagane wartości dla opcji Typ
zacisku i Symbol listwy zaciskowej.
Wartości te są propagowane do wszystkich nowych komponentów, które używają
tego symbolu w projekcie.

Używanie określonych symboli w konfiguracjach rysunków listwy zaciskowej
Aby użyć określonych symboli na rysunkach listew zaciskowych, w konfiguracji Rysunek
listwy zaciskowej należy aktywować opcję Wstaw symbol niestandardowy i
zdefiniować jego parametry.
Funkcja ta nie jest dostępna w konfiguracjach DIN.
Aby zaktualizować konfigurację rysunków listew zaciskowych, należy:
1. Na karcie Dokumenty kliknąć prawym przyciskiem myszy Projekt i wybrać opcję
Konfiguracje > Rysunek listwy zaciskowej.
2. Wybrać plik konfiguracji i kliknąć
.
3. Na karcie Symbole wybrać opcję Wstaw symbol niestandardowy.
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4. W pierwszym kroku należy zdefiniować parametry dla opcji Priorytet – Typ zacisku
/ Symbol zacisku, a w drugim kroku parametry dla opcji Priorytet – Część
producenta / Symbol.
Zmiany zostaną zastosowane podczas następnej aktualizacji rysunków listew
zaciskowych.

Wykluczanie części producenta z LM

Można użyć właściwości Wyklucz z listy materiałów w oknie dialogowym Właściwości
części producenta, aby wyświetlić lub ukryć komponenty z LM. Właściwość jest
propagowana do złożeń i części 3D.
Aby ukryć lub wyświetlić te komponenty, można użyć filtra w konfiguracji raportu.

Wykluczanie z LM — właściwości części producenta w menedżerze
Można wykluczyć część producenta z LM, wybierając parametr Wyklucz z listy
materiałów we właściwościach części producenta.
Aby wykluczyć części producenta z LM w menedżerze części producenta, należy:
1. Na karcie Biblioteka kliknąć Menedżer części producenta
2. Zaznaczyć część producenta, która ma zostać edytowana.

.

3. Kliknąć Właściwości
.
4. Wybrać opcję Wyklucz z listy materiałów.

Wykluczanie z LM — właściwości części producenta w projekcie
Można wykluczyć część producenta z LM, wybierając opcję Wyklucz z listy materiałów
we właściwościach części producenta.
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Aby wykluczyć części producenta z LM w projekcie, należy:
1. W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy symbol i wybrać opcję
Właściwości projektu lub Właściwości komponentu.
2. Na karcie Części i obwody producenta kliknąć Właściwości
.
3. Wybrać opcję Wyklucz z listy materiałów.
Właściwość ta jest propagowana tylko do części producenta skojarzonej z symbolem.
Nie modyfikuje ona właściwości części producenta przechowywanych w Menedżerze.

Wykluczanie z LM — użycie filtru w raporcie
Gdy dostęp do LM jest możliwy z poziomu Menedżera raportów, filtr pozwala ukryć
odniesienia oznaczone jako Wyklucz z LM.
Można użyć wstępnie zdefiniowanego raportu. Aby ukryć odniesienia oznaczone jako
Wyklucz z LM, należy wybrać filtr.
Aby wygenerować LM przy użyciu filtra, należy:
1. Kliknąć opcję Menedżer raportu
na karcie Projekt.
2. Wybrać raport Lista materiałów ze złożeniami elektrycznymi posortowanymi
według znaczników z numerami plików.
3. W polu Opis filtra wybrać opcję Wyświetlaj tylko części producenta, w przypadku
których opcja Wyklucz z listy materiałów nie jest zaznaczona.
4. Kliknąć Generuj rysunki
.
Raport można również utworzyć przy użyciu warunku z parametrem Wyklucz z LM
w zapytaniu lub filtrze.
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Dodatek umożliwiający automatyzację programu Excel

Można zainstalować dodatek programu Excel®, który pomaga tworzyć dane dla funkcji
automatyzacji programu Excel (wymaga 64-bitowej wersji programu Excel).
Aby zainstalować ten dodatek, w programie SOLIDWORKS Electrical Schematic kliknąć
i wybrać Zainstaluj dodatek programu Excel.
Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, w oknie dialogowym wybrać opcję
EwExcelAddIn.vsto.
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Zarządzanie przewodami

Istnieje więcej opcji zarządzania przewodami w projekcie.
Opcje te są dostępne na karcie Ogólne konfiguracji projektu.
Można:
• Narysować linie bez przewodów (ekwipotencjałów).
• Odłączyć przewód po odłączeniu go od symbolu.
• Scalić przewody po usunięciu połączonego symbolu.
Aby przetworzyć przewody w starszych projektach, należy wybrać wszystkie te opcje.
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Proces archiwizacji i planowania

Można archiwizować projekty i środowisko SOLIDWORKS Electrical, uruchamiając plik
EwEnvironmentArchiver.exe.
Plik EwEnvironmentArchiver.exe działa w systemie Windows® 10. Proces archiwizacji
można zaplanować przy użyciu Harmonogramu zadań systemu Windows.
Aby uruchomić aplikację do archiwizacji, należy wykonać jedną z następujących czynności:
• W programie SOLIDWORKS Electrical uruchomić plik EwEnvironmentArchiver.exe.
• W menu Start systemu Windows wyszukaj plik EwEnvironmentArchiver.exe i
uruchom go.

Archiwizacja za pomocą programu do archiwizacji środowiska
Aby zarchiwizować środowisko, należy:
1. Uruchomić plik EwEnvironmentArchiver.exe.
2. W polu Tryb archiwizacji wybrać obiekty do zarchiwizowania.
3. W polu Folder wyjściowy przejdź do ścieżki folderu wyjściowego i ustaw ją.
4. Kliknąć Archiwizuj teraz albo kliknąć Zapisz, aby zapisać ustawienia i przeprowadzić
archiwizację w późniejszym czasie.

Planowanie archiwizacji przy użyciu Harmonogramu zadań systemu Windows
Aby zaplanować zadanie, należy:
1. Otworzyć Harmonogram zadań w systemie Windows.
2. Kliknij kolejno Akcja > Utwórz zadanie.
3. Na karcie Ogólne wprowadzić nazwę zadania.
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4. Na karcie Wyzwalacze kliknąć Nowy, określić częstotliwość i czas, a następnie
kliknąć OK.
5. Na karcie Akcje kliknąć Nowa.
6. W oknie Nowa akcja, w polu Akcja, wybrać Uruchom program.
7. W polu Program/skrypt kliknij Przeglądaj i wybierz ścieżkę do pliku
EwEnvironmentArchiver.exe.
8. Wybrać opcje na kartach Warunki i Ustawienia.

SOLIDWORKS Electrical Viewer

Można wizualizować rysunki projektu przy użyciu SOLIDWORKS Electrical Viewer.
Aby uruchomić SOLIDWORKS Electrical Viewer, należy kliknąć Menu Start systemu
Windows > Grupa programów SOLIDWORKS 2021 > SOLIDWORKS Electrical
Viewer.
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Jednoczesne tworzenie wielu rysunków

Można jednocześnie utworzyć wiele rysunków na podstawie skoroszytu, folderu lub
rysunku. Można wybrać zarówno ilość, jak i typ rysunków.

Generowanie odrębnych złożeń trasy kabli

Można wygenerować oddzielne złożenie trasy kabli. Wybrać opcję Oddziel złożenie trasy
3D we właściwościach kabla. W ramach wyznaczania trasy można wybrać jeden, kilka
lub wszystkie kable.
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Aktywacja parametru oddzielnego złożenia trasy dla kabla
Aby uaktywnić parametr Oddziel złożenie trasy 3D, należy:
1. Na karcie Projekt kliknąć opcję Kable
2. Wybrać jeden lub więcej kabli.

.

3. Kliknąć Właściwości
.
4. Wybrać opcję Oddziel złożenie trasy 3D.

Prowadzenie kabli w oddzielnym złożeniu trasy
Aby poprowadzić kable, w których aktywny jest parametr Oddziel złożenia trasy
3D, należy:
1. Na pasku narzędzi SOLIDWORKS Electrical kliknąć Wyznacz trasę kabli .
2. Aby otworzyć Selektor kabli, w części Kable do wyznaczenia trasy kliknąć
Wybrane kable > Wybierz kable.
W kolumnie Oddziel trasę wyświetlany jest stan opcji Oddziel złożenie trasy 3D.
3. Rozpocząć wyznaczanie trasy.

Wykorzystanie splajnów w trasach

Istnieje możliwość wyznaczania trasy zespołów przewodów elektrycznych przy użyciu
splajnów.
Można użyć splajnów i łuków, aby zdefiniować ścieżkę wyznaczania trasy (EW_PATH).
Jeżeli używamy splajnów w szkicu, aby zdefiniować ścieżkę wyznaczania trasy, to trasa
jest modelowana przez splajny.
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SOLIDWORKS Inspection

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•

Dodatek SOLIDWORKS Inspection
Autonomiczna wersja SOLIDWORKS Inspection

Program SOLIDWORKS Inspection można kupić jako oddzielny produkt, który może być używany
z oprogramowaniem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS
Premium lub jako całkowicie niezależna aplikacja (patrz Autonomiczna wersja SOLIDWORKS
Inspection).

Dodatek SOLIDWORKS Inspection
Lokalizacje plików szablonów

Można określić lokalizację pliku dla szablonów projektów i szablonów raportów. Dzięki
temu w środowiskach z wieloma użytkownikami można korzystać z właściwych szablonów,
które mają krytyczne znaczenie dla kontroli jakości.
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W SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików
i określić lokalizację pliku Folder szablonu projektu kontroli i Folder szablonu raportu
z kontroli.

Odnośniki VDA

Odnośniki VDA można obracać, zachowując numer odnośnika w pionie. Można również
dostosować rozmiar czcionki dla odnośników VDA.

Autonomiczna wersja SOLIDWORKS Inspection
Program SOLIDWORKS® Inspection można kupić jako oddzielny produkt, który może być
używany z oprogramowaniem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i
SOLIDWORKS Premium lub jako całkowicie niezależna aplikacja (patrz Autonomiczna
wersja SOLIDWORKS Inspection).
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Ulepszenia siatki

Siatki można dostosować, aby ułatwić szybką identyfikację ich cech charakterystycznych.
Można:
• Zmienić styl i rozmiar czcionki znaczników stref.
• Wyświetlać przerywane linie siatki, aby mniej rzucały się w oczy i ograniczyć przenikanie
do wymiarów.
• Niezależnie wyregulować szerokość kolumny i wysokość wiersza. Ułatwia to
użytkownikom tworzenie dokumentów kontroli ze starszych plików PDF, które mogą
nie mieć równomiernie rozłożonych kolumn lub wierszy.
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Obsługa części SOLIDWORKS

W SOLIDWORKS Inspection Standalone można otwierać części SOLIDWORKS z adnotacjami
3D, aby tworzyć dokumenty kontroli.
Można:
• Przeglądać części SOLIDWORKS z adnotacjami 3D.
• Używania danych 3D CAD do szybkiego tworzenia raportów FAI (First Article Inspection).
• Odczytywać i wyodrębniać adnotacje 3D w celu tworzenia raportów przy użyciu funkcji
inteligentnego wyodrębniania.
• Dodawania kontroli jakości do swojej strategii produkcji bez wykorzystania rysunku.
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SOLIDWORKS MBD

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•

Pola odniesienia
Tabele zgięć w plikach PDF 3D

SOLIDWORKS® MBD to sprzedawany oddzielnie produkt do wykorzystania z oprogramowaniem
SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional lub SOLIDWORKS Premium.

Pola odniesienia
Można dodać symbole pola odniesienia do schematu wymiaru DimXpert.
Można zastosować wymiary lokalizacji DimXpert do punktów pól odniesienia i edytować
wymiary, aby sterować lokalizacją pól odniesienia. Etykiety pól odniesienia DimXpert są
zawsze skojarzone z istniejącą bazą pomiarową DimXpert. Można ukryć oryginalną bazę
pomiarową DimXpert po zastosowaniu w niej pól odniesienia DimXpert. Sprawdzenie
błędów zapewnia informacje zwrotne, dzięki którym można określić, czy pola odniesienia
w pełni definiują bazę pomiarową.
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Tabele zgięć w plikach PDF 3D

W przypadku części arkusza blachy można uwzględnić tabelę zgięć podczas publikowania
3D PDF.
Najpierw należy edytować szablon i wstawić symbol zastępczy dla tabeli zgięć.
1. W obszarze Edytor szablonów 3D PDF kliknąć opcję Tabela zgięć
, a następnie
kliknąć szablon, aby wstawić symbol zastępczy tabeli. Można zmienić położenie i
rozmiar symbolu zastępczego.
2. Kliknąć na zewnątrz symbolu zastępczego, aby go zwolnić.
Następnie należy użyć tego szablonu podczas publikowania pliku 3D PDF dla części arkusza
blachy, która ma tabelę zgięć.
1. Kliknąć Publikuj do trójwymiarowego pliku PDF
(na pasku narzędzi dodatku
MBD lub karcie Widoki 3D).
2. W oknie dialogowym Wybór szablonu wybrać szablon i kliknąć OK.
3. W menedżerze właściwości PropertyManager Publikuj do trójwymiarowego pliku PDF,
w obszarze Tabela zgięć, wybrać tabelę zgięć i kolumny, które mają zostać
uwzględnione.
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za pomocą eDrawings

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•

Adnotacje w widokach 3D
Właściwości pliku
Mierzenie
Pomiar i przenoszenie w zakresie plików zapisywanych jako eDrawings Web HTML

Program eDrawings® Professional jest dostępny w pakietach SOLIDWORKS® Professional i
SOLIDWORKS Premium.

Adnotacje w widokach 3D

eDrawings wyświetla adnotacje w skali tekstowej określonej dla widoku 3D w plikach
części i złożeń SOLIDWORKS.
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Właściwości pliku

Można przeglądać dostosowane i specyficzne dla konfiguracji właściwości plików
SOLIDWORKS w eDrawings.
Kliknąć Narzędzia > Właściwości pliku lub Właściwości pliku
, aby wyświetlić
nazwy i wartości dla wartości właściwości Dostosowane i Specyficzne dla konfiguracji.
Dane specyficzne dla konfiguracji są dostępne dla ostatniej zapisanej konfiguracji i dla
konfiguracji, w których wybrano opcję Dodaj znak danych wyświetlania w
SOLIDWORKS, tylko w przypadku plików SLDPRT i SLDASM.
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Mierzenie

Można użyć narzędzia Zmierz, aby zmierzyć odległości pomiędzy planarno-cylindryczną
i cylindryczno-cylindryczną ścianą. Różne opcje określają odległość do zmierzenia, kiedy
wybierzemy łuki lub okręgi.
Kliknąć Zmierz

i wybrać:

• Ściana planarna i ściana cylindryczna. Wyświetlana jest standardowa odległość.
• Dwie ściany cylindryczne. W panelu Zmierz, w obszarze Wymiary łuku/okręgu, dla
ustawienia Odległość wybrać opcję Środek do środka, Minimalna odległość lub
Maksymalna odległość.
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Pomiar i przenoszenie w zakresie plików zapisywanych jako eDrawings Web
HTML

Pliki eDrawings Web HTML obsługują narzędzia Przenieś i Zmierz.
Opcja Przenieś jest dostępna dla plików złożeń (.EASM, .SLDASM). Opcja Zmierz jest
dostępna dla wszystkich formatów plików eDrawings i SOLIDWORKS.
W eDrawings kliknąć Plik > Zapisz jako. Z menu Zapisz jako typ wybrać Pliki
eDrawings HTML (*.html), a następnie wybrać opcję Zezwól na mierzenie. Narzędzie
Zmierz jest automatycznie wyłączane w przypadku utworzenia pliku HTML na podstawie
pliku wyłączonego ze mierzenia.
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•

Tworzenie wykresów na podstawie szablonu sceny
Filtrowanie ukrytych obiektów w Component Control
Obliczanie wartości minimalnych i maksymalnych na podstawie wykresów
Dostosowywanie parametrów wizualizacji

Program SOLIDWORKS® Flow Simulation można zakupić jako oddzielny produkt do
wykorzystania z oprogramowaniem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i
SOLIDWORKS Premium.

Tworzenie wykresów na podstawie szablonu sceny
Można tworzyć wykresy na podstawie szablonu Scene, aby można było współużytkować
wyniki pomiędzy różnymi modelami.

Filtrowanie ukrytych obiektów w Component Control
W oknie dialogowym Component Control można wyświetlić ukryte lub zduplikowane
obiekty.

Obliczanie wartości minimalnych i maksymalnych na podstawie wykresów
Oprogramowanie oblicza minimalną i maksymalną wartość przyciętych wykresów.

Dostosowywanie parametrów wizualizacji
Można dostosować parametry wizualizacji dla wyników przetwarzania końcowego.
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Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeprojektowane drzewo menedżera PlasticsManager
Udoskonalenia w SOLIDWORKS Plastics
Proces wtryskiwania/formowania wielomateriałowego
Udoskonalone modelowanie przegród i barboterów
Udoskonalone modelowanie kanałów opartych na szkicu
Opcja czasu opóźnienia dla procesów wtryskiwania dwukomponentowego
Sekwencja A-B-A procesu wtrysku dwukomponentowego
Dostęp do baz danych materiałów
Wykresy bazy danych materiałów
Aktualizacje biblioteki materiałów
Samouczki do programu Plastics

SOLIDWORKS® Plastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional i SOLIDWORKS Plastics
Premium to oddzielnie sprzedawane produkty, z których można korzystać w ramach pakietów
SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium.

Przeprojektowane drzewo menedżera PlasticsManager
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Drzewo PlasticsManager zostało przeprojektowane, aby zapewnić bardziej uporządkowaną
i logiczną organizację pracy w przypadku tworzenia badań symulacji tworzyw sztucznych.
Nowy węzeł, Moduły wtrysku, zastępuje Układ wtrysku.
Moduł wtrysku określa parametry materiału i procesu. Proces wtrysku może mieć jeden
lub więcej modułów wtrysku. Na przykład proces wtryskiwania wspomagany gazem
wykorzystuje dwa moduły wtrysku, jeden dla polimeru, a drugi dla gazu. Proces
formowania dwuwtryskowego również wykorzystuje dwa moduły wtrysku do dwóch
materiałów polimerowych.

Przykład przypisania domeny gniazda dla procesu formowania dwuwtryskowego. Gniazdo
jest powiązane z modułem wtrysku 1. Zdefiniowano dwa moduły wtrysku.

Udoskonalenia w SOLIDWORKS Plastics
Solver SOLIDWORKS Plastics został udoskonalony w celu poprawienia ogólnej dokładności
wyników symulacji.
• Parametr Współczynnik przenoszenia ciepła na linii forma-stopiony materiał
w menedżerze właściwości PropertyManager Ustawienia modułu wtrysku jest dostępny
dla procedury analizy skorupy. Tego parametru można użyć w celu modelowania
wymiany ciepła między polimerem a ścianami formy na etapie wypełniania w procesie
formowania wtryskowego.
W poprzednich wersjach parametr ten był dostępny tylko dla procedury analizy bryły
oraz dla produktów SOLIDWORKS Plastics Professional i SOLIDWORKS Plastics Premium.
Ten parametr jest obecnie dostępny również dla standardowej wersji SOLIDWORKS
Plastics.
• W przypadku procedury analizy skorupy analizy wypełnienia i dopakowania obsługują
wielopunktowe dane materiałów oraz właściwości materiału: ciepło właściwe (C) i
współczynnik przewodzenia ciepła (K), które mogą się różnić w zależności od
temperatury.
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Proces wtryskiwania/formowania wielomateriałowego

W tym samym cyklu można wtryskiwać od dwóch do sześciu różnych materiałów
polimerowych.
W menedżerze właściwości PropertyManager Badanie, w części Proces wtryskiwania,
wybrać opcję Formowanie wielomateriałowe. Podczas formowania wielomateriałowego
za pomocą oddzielne dysze wtryskowe kolejno wprowadzają materiały do gniazd.
Ten proces wtrysku jest dostępny tylko z procedurą analizy Bryła i jest uruchamiany z
sekwencją analizy Flow+Pack. Sekwencja analizy Flow+Pack dokładnie symuluje
rzeczywisty proces wtryskiwania/formowania wielomateriałowego. Pierwszy materiał
przechodzi przez cały cykl wypełnienia, dopakowania i chłodzenia przed rozpoczęciem
wtrysku drugiego materiału.
W przypadku konstrukcji formowanych dwuwtryskowo lub wielowtryskowo można użyć
warunku brzegowego Grawitacja lokalna, aby określić kierunek grawitacji dla każdego
gniazda. Jest to przydatne rozwiązanie, gdy poszczególne gniazda mają różne orientacje
w formie i każde gniazdo jest w inny sposób poddawane sile grawitacji.
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Udoskonalone modelowanie przegród i barboterów

Udoskonalono modelowanie przegród i barboterów stanowiących część elementów układu
chłodzenia.
W przypadku elementów układu chłodzenia przegrody łopatka umieszczona w kanale
dzieli kanał przepływu. Aby precyzyjnie modelować kanał przepływu przez element
chłodzący przegrody, należy określić średnicę (D1), grubość łopatki (T) i wysokość
końcówki (H). Poprzednio wymagana była tylko średnica (D1) przegrody. Na ilustracji
przedstawiono przekrój poprzeczny przegrody (lewa strona) i siatkę sześcienną przekroju
poprzecznego przegrody (prawa strona).
W przypadku barboterów rura wewnętrzna zastępuje łopatkę. Aby precyzyjnie modelować
element chłodzący barbotera, należy określić średnicę rury zewnętrznej (D1) i wewnętrznej
(D2), grubość rury (T) oraz wysokość końcówki (H). Poprzednio wymagane były tylko
średnice rury zewnętrznej (D1) i wewnętrznej (D2).
Udoskonalone modelowanie kanału przepływu przegrody i barbotera umożliwia tworzenie
dokładnej siatki sześciościennej w przekroju poprzecznym. Dokładniejsze odwzorowanie
siatki poprawia ogólną dokładność przepływu chłodziwa i chłodzenia formy.
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Przekrój barbotera(2021)

Siatka sześciościenna przekroju poprzecznego
barbotera (2021)

Udoskonalone modelowanie kanałów opartych na szkicu

W tej wersji dostępne są dwa kluczowe udoskonalenia w zakresie projektowania kanałów
opartych na szkicu.
• Udoskonalony algorytm do projektowania kanałów integruje interfejsy API
SOLIDWORKS, aby tworzyć realistyczne kształty przekrojów poprzecznych i skrzyżowań
kanałów na podstawie linii szkicu.
• Ulepszone algorytmy tworzenia siatki stosują elementy czworościenne na rdzeniach i
graniastosłupach w warstwie granicznej podczas tworzenia siatki kanałów. Takie
połączenie elementów gwarantuje lepszą zbieżność i lepsze rezultaty. W poprzednich
wersjach programu pojedyncza warstwa graniastosłupów była stosowana do rdzenia,
a pozostała część przekroju poprzecznego, w tym warstwy graniczne, były tworzone
przy użyciu elementów sześciościennych.
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Opcja czasu opóźnienia dla procesów wtryskiwania dwukomponentowego

W procesach wtryskiwania dwukomponentowego, wtryskiwania wspomaganego gazem i
wtryskiwania wspomaganego wodą można określić czas opóźnienia pomiędzy
wtryskiwaniem pierwszego i drugiego materiału.
Na rysunku przedstawiono ustawienie procesu formowania wtryskowego wspomaganego
gazem. Gdy komora jest wypełniona polimerem w 60%, następuje zainicjowanie przejścia
na azot. Wtryskiwanie gazu rozpoczyna się po 2-sekundowym opóźnieniu.

Sekwencja A-B-A procesu wtrysku dwukomponentowego
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Można symulować sekwencję A-B-A procesu formowania za pomocą wtrysku
dwukomponentowego.
Podczas sekwencji A-B-A najpierw wtryskiwany jest materiał naskórka (polimer A), a
następnie materiał rdzenia (polimer B). Pod koniec procesu następuje ponowne
wtryskiwanie niewielkiej ilości materiału naskórka w celu zapewnienia całkowitej
hermetyzacji materiału rdzenia.
Ilustracja przedstawia ustawienia sekwencji A-B-A, w której 60% gniazda wypełnia materiał
A. Po 0,2-sekundowym opóźnieniu materiał B jest wtryskiwany w celu wypełnienia 35%
objętości. Wtryskiwanie jest przełączane z powrotem na materiał A, aby wypełnić ostatnie
5% objętości gniazda.

Dostęp do baz danych materiałów

Przed utworzeniem badania Plastics można uzyskać dostęp do baz danych materiałów
Plastics, Coolant i Metal.
W menedżerze poleceń CommandManager Plastics kliknąć Przeglądaj bazę danych
materiałów, aby wyszukać, edytować lub dostosować materiały.
Aby przeglądać bazy danych materiałów, dodatek SOLIDWORKS Plastics musi być
aktywny. Można przeglądać i dostosowywać materiały, lecz nie można ich przypisać do
badania Plastics.
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Wykresy bazy danych materiałów

Istnieje kilka udoskonaleń wyświetlania wykresów lepkości i ciśnienia-objętości-temperatury
(PVT).
Udoskonalenia wykresów lepkości

Udoskonalenia wykresów PVT

Zmniejszenie domyślnej liczby wykresów
izotermicznych z 10 do 5 w celu
ograniczenia wizualnego grupowania
krzywych.

Zmniejszenie domyślnej liczby izobarów z
10 do 6. Przy 6 izobarach wartości ciśnienia
są wyświetlane przy: 0, 50, 100, 150, 200
i 250 MPa.

Zwiększono liczbę zestawów danych
temperatury do generowania krzywych
lepkości do 5.

Zwiększono liczbę zestawów danych
ciśnienia do generowania krzywych PVT do
4.

Znaczniki wykresu zostały usunięte.
Oprogramowanie generuje wykresy na
podstawie współczynników modelu lepkości
Cross-WLF.

Znaczniki wykresu zostały usunięte.
Oprogramowanie generuje wykresy na
podstawie zmodyfikowanych
współczynników modelu Tait.

Domyślny zakres wartości współczynnika
ścinania na osi X został zmieniony na 1–100
000 (poprzedni zakres wynosił 0,0001–10
000). Zakres ten lepiej pasuje do
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Udoskonalenia wykresów lepkości

Udoskonalenia wykresów PVT

współczynników ścinania podczas typowych
cykli formowania wtryskowego.

Aktualizacje biblioteki materiałów

Kilka pozycji w Bibliotece materiałów Plastics zostało zaktualizowanych. Wszystkie
aktualizacje są zgodne z najnowszymi danymi producenta materiału.
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Nowe materiały

Zaktualizowane
materiały

Przeklasyfikowane Usunięte materiały
materiały

252 gatunków z
Covestro

Dziewięć gatunków z Zmieniono nazwy 31 Usunięto cztery
Covestro
gatunków ogólnych gatunki z Amoco
Chemical

86 gatunków z
EMS-GRIVORY

71 gatunków z
EMS-GRIVORY

Cztery gatunki z
ALBIS

31 gatunków z Bayer

28 gatunków z SABIC Dwa gatunki z SABIC Dwa gatunki z BASF 25 gatunków z Bayer
Innovative Plastics
Innovative Plastics
Material Science
23 gatunki z Solvay
Specialty Polymers

Dwa gatunki Solvay
Specialty Polymer

122 gatunki z INEOS 42 gatunków z
Styrolution
EMS-GRIVORY
115 gatunków z
LANXESS GMBH

Jeden gatunek z
GENERAL ELECTRIC

Dwa gatunki z
LyondellBasell

Dziewięć gatunków z
LANXESS

Jeden gatunek z
SABIC Innovative
Plastics

62 gatunki z MILES

42 gatunki z Solvay
Specialty Polymers

14 gatunków z
Monsanto

Jeden gatunek z
UNITIKA

Jeden gatunek z
Monsanto Europe
Dwa gatunki z
Monsanto Japan
12 gatunków z
PHILLIPS

Ponadto można użyć właściwości gęstości bryły z polimeru, aby wyszukać materiał. W
obszarze Wyszukaj w bazie danych polimerów > Opcje wybrać opcję Gęstość bryły.
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Samouczki do programu Plastics

Dostępny jest nowy samouczek, zatytułowany Validating Injection Molding Simulation
(Sprawdzanie symulacji formowania wtryskowego). W tym samouczku użytkownik symuluje
proces formowania wtryskowego i porównuje wyniki analizy wypełnienia i dopakowania
z danymi doświadczalnymi.
Ten nowy samouczek jest dostępny dla posiadaczy licencji SOLIDWORKS Plastics
Professional i SOLIDWORKS Plastics Premium.
Aby uzyskać dostęp do samouczków do programu Plastics, w menedżerze poleceń
CommandManager programu SOLIDWORKS Plastics kliknąć Ustawienia i pomoc >
Samouczki.

160

24
Wyznaczanie trasy

Rozdział ten zawiera następujące tematy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyznaczanie trasy wielu przewodów przez uchwyty
Lokalizacja tabel w spłaszczonych trasach
Właściwości tabeli w spłaszczonych trasach
Wybieranie kilku tras dla atrybutów elektrycznych
Utrzymywanie końców kabli przy właściwych lokalizacjach wtyków
Blokowanie segmentów trasy
Ukrywanie pustych rzędów wtyków
Propagowanie typu zakończenia
Dodatkowe właściwości dostępne na LM
Szybkozłączki elektryczne bez komponentów
Wybieranie komponentów w celu zachowania orientacji 3D w spłaszczonych trasach

Dodatek Routing jest dostępny w pakiecie SOLIDWORKS® Premium.

Wyznaczanie trasy wielu przewodów przez uchwyty
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Jeżeli chcemy użyć uchwytów w złożeniu trasy, możemy wybrać wiele tras jednocześnie.
Można również zdefiniować sposób wyświetlania żył kablowych wewnątrz uchwytu.
Użyć menedżera właściwości PropertyManager Wyznacz trasę/edytuj przez uchwyt,
aby:
• Wybrać kilka tras, które mają przechodzić przez uchwyt.
• Zdefiniować tryb wyrównania kabli wewnątrz uchwytu.

Lokalizacja tabel w spłaszczonych trasach

W przypadku generowania spłaszczonej trasy tabele są wstawiane w określonych
lokalizacjach.
Położenie tabel w spłaszczonych trasach zmieniło się, aby można było rozmieścić je w
układzie ogólnym w bardziej logiczny sposób.
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Właściwości tabeli w spłaszczonych trasach

Gdy zmienimy parametry tabeli w przypadku spłaszczonej trasy, możemy propagować
te parametry do innych tabel na rysunku.
Można wybrać rozmiar czcionki i kliknąć Dopasuj tekst, aby zmienić rozmiar tabel.

Wybieranie kilku tras dla atrybutów elektrycznych

W menedżerze właściwości PropertyManager Atrybuty elektryczne można wybrać jeden
lub więcej segmentów trasy lub przewodów.
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W menedżerze właściwości PropertyManager dostępne są dwie opcje wyboru trasy lub
przewodów na liście. W zależności od wyboru, można wybrać odpowiednie atrybuty
elektryczne.

Utrzymywanie końców kabli przy właściwych lokalizacjach wtyków

W przypadku wtyków złączy końce kabli mają taką samą pozycję na trasie i na spłaszczonej
trasie.
Można również ręcznie edytować indywidualne rozgałęzienia na spłaszczonej trasie, m.
in. aby przypisać koniec kabla do właściwego wtyku.
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Blokowanie segmentów trasy

Można zablokować segment trasy, aby zachować jego właściwości podczas aktualizowania
lub modyfikowania innych tras.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy trasę i wybrać Zablokuj trasę.

Ukrywanie pustych rzędów wtyków

Można ukryć nieużywane wtyki w spłaszczonych trasach.
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W menedżerze właściwości PropertyManager Spłaszcz elementy trasy wybrać opcję Ukryj
puste rzędy wtyków.

Propagowanie typu zakończenia

Typ zakończenia części producenta obsługiwanych w SOLIDWORKS Electrical jest
automatycznie propagowany do właściwości złącza.
Dane te można wyświetlić na LM.

Dodatkowe właściwości dostępne na LM
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Można wyświetlić więcej właściwości, które są przypisane do złączy i przewodów na LM.

Szybkozłączki elektryczne bez komponentów

Można użyć szybkozłączki elektrycznej bez komponentu.
Aby dodać szybkozłączkę, można użyć biblioteki szybkozłączek elektrycznych. W
menedżerze właściwości PropertyManager Dodaj szybkozłączkę elektryczną użyć
polecenia Użyj biblioteki szybkozłączek elektrycznych.
W menedżerze właściwości PropertyManager Dodaj/edytuj szybkozłączkę elektryczną
można dodawać notatki, które są propagowane do rysunków spłaszczonej trasy. Można
wybrać opcję Dodaj szybkozłączkę elektryczną w podsumowaniu obwodu, aby
dodać szybkozłączkę elektryczną bez komponentu w tabeli podsumowania obwodu.
Szybkozłączki elektryczne bez komponentu nie pojawiają się na LM.
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Wybieranie komponentów w celu zachowania orientacji 3D w spłaszczonych
trasach

Kiedy zastosujemy polecenie Spłaszcz trasę, możemy wybrać części trasy, które nie
zostaną spłaszczone.
Aby wykluczyć komponenty ze spłaszczonej trasy, w menedżerze właściwości
PropertyManager Spłaszcz trasę, należy kliknąć Wybierz komponenty w celu
zachowania orientacji 3D, a następnie wybrać komponenty.
W menedżerze właściwości PropertyManager Edytuj spłaszczoną trasę można zarządzać
orientacją złączy.
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countries. For more information, visit www.3ds.com.
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Our 3DEXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 11 industries,
and provides a rich portfolio of industry solution experiences.

