NIEUWE FUNCTIES IN SOLIDWORKS 2017
VOOR GEBRUIKERS VAN
SOLIDWORKS 2016
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SOLIDWORKS 3D INTERCONNECT

Voordelen

• Open native 3D CAD-gegevens in SOLIDWORKS en behoud de

Werk naadloos met
iedereen samen,
zelfs met hen die
SOLIDWORKS niet
gebruiken, en neem
ontwerpwijzigingen
aanzienlijk sneller over.
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VERBETERDE PRESTATIES BIJ GROTE ASSEMBLY'S

Voordelen

• Nieuwe Asset Publisher, Ground Mates en Magnetic Mates versnellen de

Versnel het ontwerp
van grote assembly's en
versnel de lay-outs van
machines en apparatuur.
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KRACHTIGERE MODELLEERTOOLS

Voordelen

• Met de nieuwe Advanced Hole Wizard kunt u aangepaste gaten creëren

Sneller en
gemakkelijker
modelleren met minder
selecteren en klikken.
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RENDERINGS EN ANIMATIES KRIJGEN EEN BOOST
VAN VISUALIZE

associativiteit met het oorspronkelijke bestand
• Plaats native CAD-gegevens direct in een SOLIDWORKS-assembly zonder te
hoeven converteren naar een SOLIDWORKS-bestand
• Alle downstream operations en features, die gemaakt zijn in SOLIDWORKS,
worden bijgewerkt als het bestand waarnaar wordt verwezen wordt gewijzigd
• Ondersteunde bestandsformaten omvatten Creo®, CATIA® V5, Solid
Edge®, NX, en Autodesk Inventor®

lay-outs van apparatuur
• Vervang een sub-assembly door een part met meerdere bodies en behoud
referenties later in het proces; Vervang ontbrekende referenties in een keer
• Nieuwe opties voor concentrische mate om gaten te relateren, zelfs als
ze niet goed zijn uitgelijnd

en ze opnieuw gebruiken
• De Wrap-feature werkt nu met elk oppervlak; Offset een 3D-curve op
een oppervlak met meerdere faces
• Omzetting fillet/afschuining; Gebruik het vlak, de curve of de rand als
sweep-profiel
• Sheet metal-ondersteuning voor 3 bend corners

• Ondersteuning voor HTC Vive, Oculus, Google Cardboard, Samsung

Aanzienlijke
verbetering van de
renderingsnelheid
en een verbeterde
workflow tussen
modelleren, renderen
en bekijken.

SNELLER 2D-TEKENINGEN MAKEN

Voordelen

• In annotaties verwijzen naar cellen van stuklijst-tabellen en er een

Eenvoudiger en sneller
tekeningen maken.

• Nieuwe "Visualize Boost" - Network Rendering is vereenvoudigd voor
pijlsnel renderen

• Visualize importeert nu animaties en motion studies uit SOLIDWORKS CAD
• Wijs cameranavigatie en sneltoetsen in SOLIDWORKS CAD eenvoudig toe
aan Visualize
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Voordelen

koppeling naartoe maken
• Parametrisch tekeningen spiegelen zonder dat het model hoeft te
worden gespiegeld
• Vooraf gedefinieerde layers

MOGELIJKHEDEN VAN MODEL BASED DEFINITION
ZIJN UITGEBREID
• Vergelijk de geometrie en 3D PMI tussen 2 revisies
• Gebruik DimXpert om afmetingen te creëren naar de referentiegeometrie
• Definieer DimXpert 3D PMI eenvoudiger voor onderdelen met lossing –
gietstukken, gesmede stukken en spuitgietonderdelen

• Exporteer STEP 242 met 3D PMI om intelligente applicaties voor
productie, zoals CAM en CMM, te automatiseren

Voordelen
Maakt de transitie
van 2D-tekeningen
naar MBD gemakkelijk
en maakt MBE
(Model Based
Enterprises) mogelijk.
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ELEKTRISCH/ELEKTRONISCH ONTWERP TOT
LEVEN BRENGEN
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VEREENVOUDIGDE ONTWERPVALIDATIE

Voordelen

• Simulation: Geef simulatieresultaten weer in het grafische gebied van

Simulation is uitgebreid
om met meer gebruikssituaties om te gaan –
meer functionaliteit om
meer ontwerpscenario's
te simuleren.
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ONTWERP EN PRODUCTIE INTEGREREN

Voordelen

• 3D-printen: Import en export van 3MF; Importeer meshgegevens in

Uitbreiding van
SOLIDWORKSfuncties voor de
productieomgeving.
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•
•
•
•

Voordelen

Elektrisch: Automatisch aanmaken van een schema vanuit een spreadsheet
Elektrisch: Samengestelde onderdelen – accessoires
PCB: Zonder stress ECAD-MCAD integreren en samenwerken
PCB: Geharmoniseerde ontwerpomgeving tussen schematisch
bewerken, PCB-lay-out en 3D-lay-out

SOLIDWORKS om het ontwerp beter te begeleiden
• Simulation: Los eenvoudig complexe contactscenario's op met Arc
Length-controle voor niet-linear contact
• Plastics: Part Mass kan worden gebruikt om, naast de temperatuur van
het aanspuitpunt, de koel- en nadruktijd te bepalen
• Flow: Optimalisatie van meerdere parameters is toegevoegd aan
Parametric Study. U kunt nu een optimalisatiestudie uitvoeren voor
meerdere ingangsvariabelen

SOLIDWORKS Standard
• Inspectie: Handmatig en selectief ballonnen aanbrengen
• Kostenberekening: Krijg meteen kostenramingen van echte fabrikanten
via het My.SolidWorks Manufacturing Network; Regels voor
plaatmetaal; Eenvoudiger templates aanmaken

VERBETERD GEGEVENSBEHEER EN
VERBETERDE SAMENWERKING

Meer mogelijkheden
betekenen een hogere
productiviteit voor elektrotechnisch ontwerpen.

Voordelen

• SOLIDWORKS PDM - Versie overschrijven; Rollback met referenties;
Verbeterde weergave

• SOLIDWORKS PDM Professional - Replicatie vaultdatabase
• eDrawings®: Augmented Reality (AR) voor Android™; 3D-weergaven en

Op meer niveaus
samenwerken
en gegevens
efficiënter beheren.

annotatieweergaven voor assembly's; componentbeschrijvingen; weld
beads; Undo/redo

Ga voor meer informatie over het volledige aanbod van SOLIDWORKS-oplossingen voor ontwerp,
simulatie, technische communicatie en gegevensbeheer naar www.solidworks.com/products2017.

Ons 3DEXPERIENCE-platform vormt de basis voor onze toepassingen, die in 12 bedrijfstakken
worden gebruikt en een breed aanbod van branche-specifieke oplossingen bieden.
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE® Company, biedt bedrijven en gebruikers een virtuele omgeving voor het ontwerpen van duurzame innovaties.
Onze toonaangevende oplossingen veranderen de manier waarop producten worden ontwikkeld, geproduceerd en ondersteund. De oplossingen voor
collaborative engineering van Dassault Systèmes stimuleren sociale innovatie en vergroten de mogelijkheden van de virtuele wereld om de echte
wereld te verbeteren. De groep levert producten aan meer dan 210.000 kleine en grote bedrijven in alle bedrijfstakken in meer dan 140 landen. Ga voor
meer informatie naar www.3ds.com.
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