
NOWE FUNKCJE W SOLIDWORKS EDUCATION 
2015–16

1 DEFINIOWANIE OPARTE NA MODELACH 
SOLIDWORKS (MBD)
• Definiowanie informacji o wytwarzaniu produktów w 3D (PMI), takich 

jak: wymiary, tolerancje, dane modeli, wykończenie powierzchni, 
symbole spoiny, lista materiałów, tabele, notatki i inne adnotacje 

• Organizowanie PMI i modeli 3D w przejrzysty i uporządkowany 
sposób, który umożliwia łatwe przeszukiwanie

• Publikacja danych 3D i PMI w standardowych dla branży formatach 
plików, takich jak PDF 3D i eDrawings®

Korzyści 
Skrócenie czasu 
potrzebnego do 
wprowadzenia 
produktu na rynek 
i zgodność z nowymi 
standardami 
branżowymi

2 SOLIDWORKS TREEHOUSE
• Możliwość projektowania od góry w dół dzięki wizualnemu 

tworzeniu złożeń
• Zarządzanie strukturami produktów na początku projektowania
• Importowanie istniejących plików złożeń w celu wizualizacji graficznej
• Łatwe tworzenie nowych struktur produktów za pomocą intuicyjnego 

interfejsu użytkownika
• Możliwość wykorzystania istniejącej listy materiałów w celu szybszego 

tworzenia nowych projektów

Korzyści 
Możliwość 
zaplanowania 
rozmieszczenia 
złożenia przed 
rozpoczęciem 
projektowania

3 WYDAJNOŚĆ SOLIDWORKS
• Rozmiar pliku mniejszy o ok. 50%
• Szybsze tworzenie szyku komponentów i ukrywanie/ 

pokazywanie złożeń 
• SOLIDWORKS Simulation obsługuje solver i procesor wielordzeniowy 

Intel® przy wykrywaniu punktów stycznych
• Definiowanie określonych obszarów graficznych do renderowania 

w PhotoView 360
• SOLIDWORKS Enterprise PDM* zarządza wydajniej dużymi 

zestawami danych
 *Pakiet sprzedawany oddzielnie

Korzyści 
Szybsze modelowanie, 
analiza i funkcje 
renderowania 
pozwalają 
przeznaczyć więcej 
czasu na ulepszanie 
projektów

4 MODELOWANIE CZĘŚCI I POWIERZCHNI
• Szkic: Linia od punktu środkowego; prostokąt z poziomymi/

pionowymi liniami konstrukcyjnymi
• Splajny: Udoskonalony splajn na powierzchni; konwersja stylu splajnu 

na punkty splajnu
• Szyki: Ulepszony szyk wypełnienia, liniowy i zmienny
• Zaawansowana geometria: Asymetryczne zaokrąglenia; podział 

powierzchni; widok normalny do płaszczyzny szkicu

Korzyści 
Szybsze i łatwiejsze 
tworzenie szkiców, 
złożonych szyków 
i zaawansowanej 
geometrii

5 ZŁOŻENIA
• Wiązania: Wyśrodkowywanie komponentów na ścianach; wybieranie 

geometrii w celu ograniczenia wiązania szerokości
• Wyznaczanie trasy dla przekrojów prostokątnych, np. kanałów układu 

klimatyzacji/wentylacji, kanałów kablowych i rynien
• Symulowanie łańcuchów Galla/energetycznych za pomocą szyków 

wzdłuż otwartych lub zamkniętych pętli
• Widok rozstrzelony: Promieniowo i wzdłuż osi; rozmieszczenie 

komponentów przy przeciąganiu

Korzyści 
Szybsze i łatwiejsze  
składanie 
komponentów




