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Informacje prawne

© 1995–2013, Dassault Systemes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systemes
S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Mass. 02451 USA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks
Corporation (DS SolidWorks).

Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub
jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody
DS SolidWorks.

Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie
licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie
gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały
zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym
dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany
warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej.

Informacje patentowe

Oprogramowanie CAD SolidWorks
®
do tworzenia projektów mechanicznych 3D jest chronione

patentami USA 5815154, 6219049, 6219055, 6611725, 6844877, 6898560, 6906712, 7079990,
7477262, 7558705, 7571079, 7590497, 7643027, 7672822, 7688318, 7694238; 7853940,
8305376, oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1116190 B1 oraz JP 3517643).

Oprogramowanie eDrawings
®
jest chronione patentem USA nr 7184044; patentem USA nr

7502027; oraz patentem kanadyjskim nr 2318706.

Patenty zgłoszone w USA i za granicą.

Znaki towarowe oraz nazwy produktów dla produktów i usług SolidWorks

SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, eDrawings, a także logo eDrawings są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest
zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks.

CircuitWorks, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst oraz XchangeWorks są znakami towarowymi
firmy DS SolidWorks.

FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd.

SolidWorks 2013, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks
Simulation, SolidWorks Flow Simulation, eDrawings, eDrawings Professional i SolidWorks
Sustainability są nazwami produktów firmy DS SolidWorks.

Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE

Oprogramowanie jest „przedmiotem komercyjnym” w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym
w 48 C.F.R. 2.101 (październik 1995), składającym się z „komercyjnego oprogramowania
komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, tak jak
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te pojęcia są używane w 48 C.F.R. 12.212 (wrzesień 1995) i jest dostarczone dla Rządu Stanów
Zjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48
C.F.R. 12.212; lub (b) do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodnie
z przepisami 48 C.F.R. 227.7202-1 (czerwiec 1995) i 227.7202-4 (czerwiec 1995).

W przypadku otrzymania zamówienia z agencji rządu Stanów Zjednoczonych na dostarczenie
Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie, użytkownik powiadomi
DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w przeciągu pięciu (5) dni roboczych
stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć czy odrzucić takie żądanie. Dostawca/
producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham,
Massachusetts 02451 USA.

Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Standard, Premium,
Professional i Education

Części tego oprogramowania © 1986–2012 Siemens Product Lifecycle Management Software
Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Praca ta zawiera następujące oprogramowanie, które jest własnością firmy Siemens Industry
Software Limited:

D-Cubed™ 2D DCM © 2012. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ 3D DCM © 2012. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ PGM © 2012. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ CDM © 2012. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ AEM © 2012. Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania © 1998–2012 Geometric Ltd.

Części tego oprogramowania © 1996–2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania zawierają PhysX™ by NVIDIA, 2006-2010.

Części tego oprogramowania © 2001–2012 Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone, patenty
zgłoszone.

Części tego oprogramowania © 2007-2011 DriveWorks Ltd.

Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593;
6,754,382; Patenty zgłoszone.

Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach.

Dodatkowe informacje dotyczące praw autorskich do produktu SolidWorks znajdują się w menu
Pomoc > SolidWorks - informacje.

Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation

Części tego oprogramowania © 2008 Solversoft Corporation.

PCGLSS © 1992-2010 Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.

Informacje o prawach autorskich dla produktu SolidWorks Enterprise PDM

Outside In
®
Viewer Technology, © 1992–2012 Oracle
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© 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje praw autorskich dla produktów eDrawings

Części tego oprogramowania © 2000–2012 Tech Soft 3D.

Części tego oprogramowania © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

Części tego oprogramowania © 1998-2001 3Dconnexion.

Części tego oprogramowania © 1998–2012 Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania © 1995-2010 Spatial Corporation.

Oprogramowanie eDrawings
®
for Windows

®
jest oparte na pracy Independent JPEG Group.

Prawa autorskie części oprogramowania eDrawings
®
for iPad

®
© 1996–1999 Silicon Graphics

Systems, Inc.

Prawa autorskie części oprogramowania eDrawings
®
for iPad

®
© 2003–2005 Apple Computer

Inc.
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1
Witamy w SolidWorks 2013

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Informacje główne
Najważniejsze udoskonalenia
Aby uzyskać więcej informacji

Informacje główne
Oprogramowanie SolidWorks® 2013 zawiera wiele udoskonaleń i rozszerzeń funkcji.
Większość z nich stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez klientów.
Niniejsza wersja koncentruje się na następujących obszarach:

Ilustracja zamieszczona za zgodą Fender® Musical
Instruments Corporation.

Większe możliwości w zakresie
projektowania: Złożone geometrie
można modelować szybciej i przy
zachowaniu pełniejszej kontroli.
Nowe narzędzia pomagają w
tworzeniu bardziej ekonomicznych
projektów, spełniających określone
cele.

Wydajniejsza współpraca: Dzięki nowym narzędziom z zakresu wspólnej pracy,
szacowania kosztów produkcji i komunikacji technicznej możliwa jest szersza
współpraca przy opracowywaniu projektów i produktów.

Większa wydajność i efektywność: Optymalne wykorzystanie mocy obliczeniowej
pozwala sprawnie tworzyć i symulować modele oraz monitorować działanie i wydajność
SolidWorks.

Najważniejsze udoskonalenia
Najważniejsze udoskonalenia wprowadzone w SolidWorks 2013 to poprawione istniejące
produkty oraz innowacyjne funkcje.

Są one oznaczone symbolem i opisane w następujących częściach niniejszego
przewodnika:
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Narzędzie ZmierzPodstawy SolidWorks

Okno dialogowe Orientacja

Selektor widoku

Pulpit administracyjny CAD SolidWorks (CAD Admin
Dashboard)

Administracja

Współpraca z wcześniejszymi wersjamiInstalacja

OtoczkiZłożenia

Wiele widoków rozstrzelonych na konfigurację

Wstawianie wielu komponentów

Importowanie i eksportowanie operacji plików ECADCircuitWorks

Wyłączanie okręgu graficznego SpeedPakKonfiguracje

Tworzenie konfiguracji SpeedPak ze złożenia rodzica

Części toczoneSolidWorks Costing

Przekształcanie widoku rysunku w szkicRysunki i opisywanie
szczegółów

Zaimportowana tolerancja i Dokładne wymiary
parametryczne z modelem

Chmura poprawek

Nowe narzędzie Przekrój interfejsu użytkownika

Powiadomienia Opóźnione w stanieSolidWorks Enterprise
PDM

Aktualizacja Edytora powiadomień

Równoległe przejścia toku pracy

Okno podręczne z informacjami o użytkowniku

Wolne zmienne wersji

Aktualizacja Edytora toku prac

Ramki graniczne 3DCzęści i operacje

Udoskonalona obsługa dodań mocujących

Udoskonalona obsługa cienkich wyciągnięć

Modyfikowanie geometrii przy użyciu narzędzia
Przecięcie

Różnicowanie szyków wymiaru
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Dodawanie nachyleń dla tras rur grubościennychWyznaczanie trasy

Udoskonalenia tras kabli taśmowych

Inkrementacyjne tworzenie siatki&Simulation

Podmodelowanie

Krzywe stożkoweSzkicowanie

Metodologia oceny oddziaływania TRACISustainability

Wszystkie funkcje są dostępne w programach SolidWorks Standard, SolidWorks Professional
i SolidWorks Premium, chyba że zaznaczono inaczej.

Aby uzyskać więcej informacji
Wykorzystać poniższe zasoby, aby dowiedzieć się o SolidWorks:

Niniejszy przewodnik jest dostępny w formacie PDF i HTML.
Kliknąć:

Pomoc > Nowe funkcje > PDF
Pomoc > Nowe funkcje > HTML

Nowe funkcje w
formacie PDF i HTML

W SolidWorks kliknąć symbol , aby wyświetlić rozdział
niniejszego podręcznika opisujący dane udoskonalenie. Symbol
ten pojawia się obok nowych elementów menu oraz tytułów
nowych i zmienionych menedżerów właściwości PropertyManager.

Aby włączyć Interaktywne nowe funkcje, należy kliknąć Pomoc
> Nowe funkcje > Interaktywne.

Interaktywne Nowe
funkcje

Przykłady nowych funkcji są aktualizowane przy każdej głównej
wersji, dostarczając przykładowych sposobów użycia
najważniejszych udoskonaleń w danej wersji.

Aby otworzyć przykłady nowych funkcji, należy kliknąć Pomoc
> Nowe funkcje > Nowe funkcje - Przykłady.

Nowe funkcje -
przykłady

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

Pomoc online

Zawiera informacje o najnowszych zmianach w naszych
produktach.

&Uwagi o wersji
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2
Interfejs użytkownika

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Dostosowywanie pasków podręcznych
Łatwiejszy dostęp do narzędzi administracyjnych oraz narzędzi do rozwiązywania
problemów
Drzewo operacji FeatureManager
Przewijanie kart menedżera konfiguracji ConfigurationManager

Dostosowywanie pasków podręcznych
Poprawiono możliwości dostosowywania pasków podręcznych.

Paski podręczne pojawiają się po naciśnięciu klawisza S w otwartej części, złożeniu,
rysunku lub szkicu.

Aby dostosować pasek podręczny:

Kliknąć Narzędzia > Dostosuj lub kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek
podręczny i wybrać Dostosuj.

W oknie dialogowym Dostosuj, na karcie Paski podręczne, kliknąć jedną z
następujących opcji:

Część

Złożenie

Rysunek

Szkic

Pojawi się pasek podręczny.

W przypadku Paska narzędzi wybrać grupę poleceń i przeciągnąć wybrane przyciski
na pasek podręczny.

Aby usunąć przyciski z pasków podręcznego, należy przeciągnąć przyciski na obszar
graficzny i poczekać na pojawienia się czerwonego znaku X.
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Łatwiejszy dostęp do narzędzi administracyjnych oraz
narzędzi do rozwiązywania problemów

Narzędzia administracyjne oraz narzędzia do rozwiązywania problemów są dostępne na

karcie Zasoby SolidWorks w okienku zadań, w części Narzędzia SolidWorks.

Narzędzia SolidWorks zawierają następujące narzędzia:

Otwiera generator karty
właściwości, który jest
narzędziem używanym do
tworzenia dostosowanego
interfejsu umożliwiającego
wprowadzanie właściwości w
plikach SolidWorks. Karty
tworzone przez użytkownika
pojawiają się na karcie
Dostosowane właściwości
Okienka zadań.

Generator karty
właściwości

Analizuje system, sugeruje
ewentualne rozwiązania i
zbiera dane pomagające
personelowi obsługi
technicznej w diagnozowaniu
problemów.

SolidWorks Rx

Analizuje wydajność
systemu, porównuje go z
innymi systemami oraz
pozwala udostępnić swój
wynik.

Test wydajności

Raportuje wyniki Testu
wydajności SolidWorks w
porównaniu do innych
użytkowników. Narzędzie to
jest dostępne tylko dla
klientów, którzy wykupili
subskrypcję.

Porównaj mój wynik
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Kreator kopiowania ustawień
zapisuje, przywraca i
propaguje ustawienia
systemowe do
użytkowników, komputerów
lub profili. Z menu
Narzędzia można również
uruchomić Kreatora
kopiowania ustawień. Patrz
Zapisywanie i
przywracanie ustawień
użytkownika.

Kreator kopiowania
ustawień

Drzewo operacji FeatureManager

Folder Ulubione w drzewie operacji FeatureManager
Do folderu Ulubione w drzewie operacji FeatureManager® można dodawać najczęściej
używane operacje, szkice i geometrię odniesienia.

Dzięki folderowi Ulubione można łatwo uzyskiwać dostęp do elementów w części lub
złożeniu z bardzo długim drzewem operacji. Folderu Ulubione można również używać do
podświetlania operacji, aby zwrócić na nie uwagę innych członków zespołu.

Aby dodać element do folderu Ulubione, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać
Dodaj do ulubionych.

Można określić, czy folder Ulubione ma być ukryty, czy wyświetlany w menu Narzędzia
> Opcje > Drzewo operacji FeatureManager.

Aby usunąć operację z folderu Ulubione, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać
Usuń z Ulubionych.

Kliknięcie elementu w folderze Ulubione prawym przyciskiem myszy i
wybranie polecenia Usuń powoduje całkowite usunięcie danego elementu z
części lub złożenia.

Wszelkie zmiany wprowadzone w elemencie w folderze Ulubione są również wprowadzane
w każdym miejscu, w którym występuje on w drzewie. Jeśli na przykład użytkownik zmieni
nazwę elementu w folderze Ulubione, wszystkie inne wystąpienia tego elementu w drzewie
operacji FeatureManager będą odtąd wyświetlane z nową nazwą.

Widoki drzewa operacji FeatureManager
W dokumentach części można skonfigurować drzewo operacji FeatureManager tak, aby
pokazywało operacje w kolejności, w jakiej zostały utworzone, nie hierarchicznie.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć
Wyświetlanie drzewa > Pokaż widok płaskiego drzewa. W Widoku płaskiego drzewa
krzywe, szkice 2D i szkice 3D nie są wchłaniane do operacji, które się do nich odnoszą.
Zamiast tego są pokazywane w kolejności utworzenia.
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Widok płaskiego drzewa jest dostępny tylko dla części.

W Widoku płaskiego drzewa dostępne są wszystkie zwykłe funkcje drzewa operacji
FeatureManager za wyjątkiem folderów utworzonych przez użytkownika. Można zmienić
kolejność operacji w Widoku płaskiego drzewa, zmieniając intencję projektu.

WWidoku płaskiego drzewa nie wszystkie elementy są niewchłonięte. Następujące operacje
wchłaniają elementy w tym widoku:

Otwór prosty
Otwór z Kreatora otworów
Dodanie mocujące
Występ/Rowek
Rowek haczyka zatrzaskowego
Otwór wentylacyjny
Haczyk zatrzaskowy
Operacja arkusza blachy
Operacja z biblioteki
Człon konstrukcyjny konstrukcji spawanej
Blok szkicu

W poniższym przykładzie ta sama część pokazana jest w Normalnym widoku oraz w
Widoku płaskiego drzewa.

Widoku płaskiego drzewa: Elementy są
wyświetlane w kolejności utworzenia za
wyjątkiem otworów z Kreatora otworów,
które nadal wchłaniają szkice.

Normalny widok: Elementy są wyświetlane
hierarchicznie ze szkicami wchłoniętymi do
operacji.

Podfoldery w drzewie operacji FeatureManager
Można tworzyć podfoldery w drzewie operacji FeatureManager w częściach i złożeniach.
Do organizowania długich drzew operacji FeatureManager można używać wielu warstw
folderów.
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Aby utworzyć podfolder, należy wybrać jeden lub więcej elementów w danym folderze,
kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć polecenie Dodaj do nowego folderu. Z
każdego poziomu drzewa można przeciągnąć do podfolderu dodatkowe elementy.

Tak jak w poprzednich wersjach, oprogramowanie uniemożliwia wykonywanie działań,
które naruszają zależności rodzic-dziecko.

Aby rozwinąć lub zwinąć folder i wszystkie jego podfoldery, należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy i wybrać polecenie Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie. Aby
zachować stan rozwinięcia lub zwinięcia danego folderu podczas rozwijania lub zwijania
folderu jego rodzica, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Rozwiń
element lub Zwiń element.

Każde polecenie, które można zastosować względem folderów, można zastosować również
względem podfolderów. Gdy zastosujemy polecenie względem folderu, zostanie ono
zastosowane również względem jego podfolderów. Na przykład gdy wygasimy folder,
zostaną wygaszone wszystkie elementy w tym folderze, w tym również jego podfoldery
oraz elementy, które się w nich znajdują.

Przewijanie kart menedżera konfiguracji
ConfigurationManager

Aby przewijać karty menedżera konfiguracji ConfigurationManager, należy użyć klawiszy
Ctrl+Page Up oraz Ctrl+Page Down.

Tak jak w poprzednich wersjach, można zmienić klawisze skrótów, klikając Narzędzia
> Dostosuj i wybierając kartę Klawiatura.
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3
Podstawy SolidWorks

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Interfejs programowania aplikacji
Kontrolowanie przypominania o zapisywaniu
Dokumentacja
Równania
Manipulowanie widokami
Narzędzie Zmierz
Otwieranie plików – przyciski szybkiego filtrowania
Współpraca z wcześniejszymi wersjami
Przeszukiwanie opcji SolidWorks
Wybieranie wersji SolidWorks przy otwieraniu pliku
Dźwięki zdarzeń w SolidWorks
Uruchamianie SolidWorks
Przenoszenie dostosowanychwłaściwości podczaswstawiania skonfigurowanych
części

Interfejs programowania aplikacji
Cechy charakterystyczne SolidWorks 2013:

Obsługa języka programowania Microsoft® Visual Basic® dla aplikacji (VBA). Ten język
programowania, dostępny na potrzeby rejestrowania, edytowania i uruchamiania makr
w SolidWorks, został zaktualizowany, aby zapewnić obsługę zarówno 32-bitowych, jak
i 64-bitowych typów danych.
Dostępność głównych złożeń współpracy SolidWorks utworzonych przy użyciu środowiska
Microsoft .NET Framework:

Wersja 2.0 znajduje się w lokalizacji install_dir\api\redist\CLR2. Jest to wersja
głównych złożeń współpracy przeznaczona do użycia z makrami SolidWorks VSTA
(VB.NET i C#).
Wersja 4.0 znajduje się w lokalizacji install_dir\api\redist.

Zarówno SolidWorks Costing, jak i SolidWorks Sustainability zawierają interfejsy API.

Inne ważne udoskonalenia umożliwiają:

Wstawianie oznaczeń ściegów spoiny oraz zapewniają dostęp do ich danych operacji i
folderów.
Korzystanie z wektorów kierunku punktów połączenia.
Korzystanie z linijki podczas ruchu manipulatora strzałki przeciągania lub określanie,
czy ma być ona wyświetlana.
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Określanie, czy ma być możliwa zmiana kierunku jednokierunkowego manipulatora
strzałki przeciągania po przeciągnięciu poza długość = 0.
Tworzenie operacji narzędzia formowania z punktem wstawienia.
Dodawanie wyświetlania wymiarów do operacji makra.
Określanie, czy ma być stosowany wygląd materiału.
Wstawianie adnotacji chmury poprawek do rysunków.
Tworzenie krzywej stożkowej dla aktywnego szkicu.
Korzystanie z kierunku zgięcia w arkuszu blachy.
Konfigurowanie opcji przetwarzania w tle i obsługę zdarzeń przetwarzania w tle dla
rysunków.
Obsługę zdarzeń aktywacji arkusza rysunku.
Ukrywanie operacji Cofnij.
Określanie typu numeracji oraz wyświetlanie szczegółowej listy elementów ciętych we
wciętych tabelach LM.
Określanie stanu wysuwanego drzewa operacji FeatureManager.
Tworzenie komponentu wirtualnego poprzez zapisanie go w złożeniu.
Różnicowanie indywidualnych wystąpień liniowych i kołowych szyków operacji.
Korzystanie z unikatowej nazwy widoku przekroju.
Określanie poziomu przezroczystości niezmodyfikowanych komponentów w złożeniach
otwartych w trybie Przeglądanie dużego projektu.
Tworzenie konfiguracji SpeedPak zawierającej wszystkie ściany oraz określony próg
dla części lub obiektów aktywnej konfiguracji.
Kopiowanie wyglądów do schowka i stosowanie ich względem ścian, operacji, obiektów,
komponentów i części.
Scalanie metek zgięć w rysunkach części arkusza blachy.
Określanie formatu tekstu notatek zgięć w widokach rysunku części arkusza blachy.
Umieszczanie wybranej notatki znajdującej się na formacie arkusza za arkuszem
rysunku.
Wstawianie notatki zawierającej wszystkie właściwości elementu z listy elementów
ciętych części arkusza blachy.

Najnowsze aktualizacje opisuje dokument SolidWorks 2013 API Help Release Notes.

Kontrolowanie przypominania o zapisywaniu
Można określić długość wyświetlania powiadomienia o zapisywaniu.

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kopie zapasowe/Odzyskaj i w części
Notyfikacja zapisywania wprowadzić wartość dla Automatycznie odrzuć po n
sekundach.

Dokumentacja

Nawigacja Pomocy
Nowa stylizacja i prezentacja treści pomocy.

Łącza do Tematy pokrewne są teraz łatwiej dostępne. Znajdują się one z prawej strony,
zachowują stałe miejsce i są widoczne podczas przewijania zawartości Pomocy.
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Samouczki badań ruchu
Dostępne są dwa nowe samouczki dotyczące badań ruchu: Nadmiary w analizie ruchu i
Ruch wzdłuż ścieżki.

Aby uzyskać dostęp do samouczka:

Należy kliknąć Pomoc > Samouczki SolidWorks.
Kliknąć Wszystkie samouczki SolidWorks i wybrać samouczek z listy.

Interfejs użytkownika samouczków SolidWorks
Strona dostępu do samouczków SolidWorks została przeprojektowana dla wygody
użytkowników.

Zmieniono układ i pogrupowanie samouczków. Wszystkie samouczki, w tym samouczki
SolidWorks Simulation, są dostępne z poziomu jednego interfejsu. Łącza do samouczków
są zawsze widoczne u dołu strony.

Aby otworzyć jeden z tych samouczków, należy kliknąć Pomoc > Samouczki
SolidWorks.

Równania

Bezpośrednie wprowadzanie równań
W przypadku wielu funkcji można wprowadzać i modyfikować równania bezpośrednio w
polach menedżera właściwości PropertyManager umożliwiających wprowadzanie
numerycznych danych wejściowych. Można tworzyć równania z globalnymi zmiennymi,
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funkcjami i właściwościami plików bez przechodzenia do okna dialogowego Równania,
Zmienne globalne i Wymiary.

Poniższa tabela wyszczególnia obszary, w których możliwość ta jest dostępna:

Operacje złożeniaOperacje części

Wyciągnięcie wycięciaWyciągnięcie dodania/bazy

Wycięcie przez obrótWyciągnięcie wycięcia

ZaokrąglenieOtwór prosty

SfazowanieDodanie/baza przez obrót

OtwórWycięcie przez obrót

Szyk liniowyZaokrąglenie

Szyk kołowySfazowanie

Skala

Skorupa

Żebro

Pochylenie

Odgięcie bazowe

Odgięcie krawędzi

Szyk liniowy

Szyk kołowy

Szyk oparty na krzywej

Wyciągnięta powierzchnia

Powierzchnia przez obrót

Zaokrąglenie powierzchni

Na przykład w menedżerze właściwości PropertyManager dla wyciągniętej operacji
dodania/bazy można wprowadzać równania w:

Polach Głębokość dla Kierunku 1 i Kierunku 2
Polach Pochylenie dla Kierunku 1 i Kierunku 2
Polach Grubość dla Cienkiej ścianki z typem dwóch kierunków
Polu Odległość odsunięcia
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Aby utworzyć równanie w polu wprowadzania danych numerycznych, należy rozpocząć
od wprowadzenia = (znaku równości). Na liście rozwijanej będą dostępne opcje dotyczące
zmiennych globalnych, funkcji i właściwości plików.

Pola wprowadzania danych numerycznych zawierające równania mogą wyświetlić albo
samo równanie, albo jego obliczoną wartość. Pomiędzy równaniem i wartością można się

przełączać, klikając przycisk Równania lub Zmienna globalna , znajdujący się na
początku pola.

Nie można zmienić obliczonej wartości, gdy jest ona wyświetlana w polu wprowadzania,
ale można przełączyć się do równania, a następnie poddać je edycji lub usunąć.

Równania utworzone lub poddane edycji w menedżerze właściwości PropertyManager,
oknie dialogowym Równania lub oknie dialogowym Modyfikuj są odzwierciedlane we
wszystkich tych miejscach.

Wartości przyrostu ze strzałkami pokrętła
Można szybko zwiększać lub zmniejszać wartości w równaniach przy użyciu strzałek
pokrętła widocznych na końcu pola wprowadzania danych numerycznych.

Użyjmy na przykład następujących klawiszy lub kombinacji klawiszy:

Kliknąć strzałkę w górę lub w dół , aby zmienić wartość o 10. Jeśli na przykład
wartość wynosi 10,00 mm, kliknąć strzałkę w górę, aby zwiększyć ją do 20,00 mm.
Nacisnąć Alt+strzałka w górę lub Alt+strzałka w dół, aby zmienić wartość o 1. Jeśli
wartość wynosi 10,00 mm, naciśnięcie Alt+strzałka w górę zwiększy ją do 11,00
mm.
Nacisnąć Ctrl+strzałka w górę lub Ctrl+strzałka w dół, aby zmienić wartość o 100.
Jeśli wartość wynosi 10,00 mm, naciśnięcie Ctrl + strzałka w górę zwiększy ją do
110,00 mm

Jednostki Przyrostu w polu pokrętła mogą różnić się w zależności od ustawień
określonych w Opcjach systemu.

Używanie równań w menedżerze właściwości PropertyManager
Sfazowanie
Można ustawiać skos krawędzi modelu przy użyciu równań.

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\fundamentals\simple_frontplate.sldprt.

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Równania
i wybrać Zarządzaj równaniami.
Okno dialogowe Równania wyświetli dwie zmienne globalne i trzy równania.

Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Równania.

Kliknąć Sfazowanie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje >
Sfazowanie.
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W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Parametry sfazowania:
a) W obszarze graficznym wybrać cztery krawędzie ściany przedniej dla Krawędzi i

ścian lub wierzchołka .

b) Utworzyć nową zmienną globalną w Odległość poprzez wpisanie =sfazowanie

i kliknięcie w polu wprowadzania danych.
c) Zmienić wartość z 10 mm na 6 mm.

d) Wpisać = w Kąt . Z wysuwanego menu wybrać Funkcje > sin(). Następnie

wpisać sinus(90)*10 i kliknąć w polu wprowadzania danych.

Pole wyświetli przycisk Równanie . Kliknąć , aby przełączać wyświetlanie
pomiędzy równaniem i wartością.

Kliknąć .

Zmienna globalna „sfazowanie” i równanie kąta będą wyszczególnione w oknie dialogowym
Równania.

Aby usunąć zmienną globalną lub równanie z menedżera właściwości PropertyManager,
należy kliknąć w polu wprowadzania danych i nacisnąć klawisz Delete.

Udoskonalona obsługa jednostek miar
Można określić jednostki miar dla zmiennych globalnych oraz dla definiujących je wartości
i równań. W przypadku wymiarów jednostki te można definiować w oknach dialogowych
Równania i Modyfikuj oraz w menedżerach właściwości PropertyManager obsługujących
równania.

Przypisanie jednostek miar w równaniach sprawia, że nie trzeba edytować równań, jeśli
zmieni się jednostka właściwości miary dokumentu. Pozwala to również tworzyć równania,
które mieszają wartości z różnymi jednostkami miar.
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Można na przykład utworzyć zmienną globalną Długość i zdefiniować ją według równania:
=100cali + 3mm + 5cm. Równanie to zawiera wartości z trzech różnych jednostek miar.
Jeśli jednostką miary dokumentu są cale, Długość wynosi 102,087 cala. W przypadku
zmiany jednostki miary dokumentu na milimetry Długość automatycznie zmieni się na
wartość 2593 mm. Równania nie trzeba edytować. Nie trzeba też martwić się, że wielkość
danej części może ulec zmianie.

W oknach dialogowych Równanie i Modyfikuj listy gotowych wartości pomagają przypisać
prawidłową jednostkę miary każdej wartości w równaniu.

Manipulowanie widokami

Okno dialogowe Orientacja
Można tworzyć dostosowane widoki i zapisywać je w SolidWorks, co pozwala na ich
wykorzystanie w innych dokumentach.

Dostępne są również migawki na liście dostosowanych widoków. Okno dialogowe Orientacja
ma teraz takie same przyciski dla widoków standardowych jak pasek narzędzi Wyświetlacz
przezroczysty.

Okno dialogowe Orientacja zapewnia również dostęp do Selektora widoku .

Widoki aksonometryczne są wyświetlane na liście rozwijanej. Należy kliknąć , aby
wybrać widok izometryczny, aksonometryczny trójwymiarowy lub aksonometryczny
dwuwymiarowy.

Aby aktywować okno dialogowe Orientacja, należy nacisnąć klawisz spacji lub kliknąć

Orientacji widoku (pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty) i wybrać Więcej

opcji .

Używanie Selektora widoku i okna dialogowego Orientacja
W tym przykładzie użyjemy okna dialogowego Orientacja i Selektora widoku do
manipulowania widokami, aktualizowania widoków standardowych oraz zapisywania
widoku dostosowanego w SolidWorks.

Najpierw użyjemy okna dialogowego Orientacja i Selektora widoku:
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Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\fundamentals\RobotArm.sldprt.
Nacisnąć klawisz spacji lub kliknąć Widok > Modyfikuj > Orientacja.
Pojawi się okno dialogowe Orientacja.

Kliknąć Selektor widoku .
Selektor widoku zostanie uaktywniony. Przy przesuwaniu wskaźnika nad przyciskami
w oknie dialogowym Orientacja dynamicznie podświetlane są odpowiadające im ściany
w Selektorze widoku.

W Selektorze widoku wybrać widok od tyłu lub kliknąć Tył w oknie dialogowym
Orientacja.

Okno dialogowe Orientacja zostanie zamknięte, a model obróci się do widoku od tyłu.

Nacisnąć Ctrl + spacja, aby uaktywnić Selektor widoku. Wybrać jeden z widoków
ukośnych.
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Aktualizowanie widoków standardowych
Okna dialogowego Orientacja można używać do aktualizowania widoków standardowych.

Nacisnąć klawisz spacji. Kliknąć , aby dezaktywować Selektor widoku.

Gdy Selektor widoku jest aktywny, automatycznie uruchamia się przy otwieraniu
okna dialogowego Orientacja.

Kliknąć , aby przypiąć okno dialogowe Orientacja.

Kliknąć Góra .
Model obróci się do widoku z góry.

Kliknąć Aktualizuj widoki standardowe .
Pojawi się monit o wybranie widoku standardowego, do którego ma zostać przypisany
bieżący widok.

Kliknąć Przód .
Kliknąć Tak w oknie dialogowym ostrzeżenia.
Widoki standardowe zostaną zaktualizowane, natomiast widok bieżący zostanie
ustawiony jako widok od przodu.

Zapisywanie dostosowanego widoku w SolidWorks
Można utworzyć dostosowany widok i zapisać go, aby był dostępny w innych dokumentach.
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Obrócić model, jak pokazano.

Kliknąć Nowy widok .
W oknie dialogowym nadać widokowi nazwę Perspektywicznie skrócony i kliknąć
OK.
Widok pojawi się w oknie dialogowym Orientacja. Można teraz przełączać się pomiędzy
dowolnym widokiem standardowym a utworzonym widokiem dostosowanym.

W oknie dialogowym Orientacja ustawić kursor myszy nad Perspektywicznie
skrócony. Pojawią się opcje zapisania lub usunięcia widoku. Kliknąć Zapisz w
SolidWorks.

Obok Perspektywicznie skrócony pojawi się obraz , wskazując, że widok ten jest
również dostępny w innych dokumentach SolidWorks.

Otworzyć dokument
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\fundamentals\RobotLeg.sldprt

W oknie dialogowym Orientacja kliknąć Zapisane widoki, a następnie kliknąć
Perspektywicznie skrócony.
Perspektywicznie skrócony zostanie dodany do okna dialogowego Orientacja, a
model obróci się do zapisanego widoku.

Jeśli użytkownik kliknie tylko pole wyboru, nie nazwę widoku, Perspektywicznie
skrócony zostanie dodany do listy zapisanych widoków, ale model nie obróci się
do tego widoku.
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Aktualizowanie widoków standardowych bez użycia okna
dialogowego Orientacja
Widoki standardowe można aktualizować bez otwierania okna dialogowego Orientacja.

Aby zaktualizować widoki standardowe:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Ustaw bieżący
widok jako. Wybrać żądany widok z menu.
Kliknąć Tak w oknie dialogowym ostrzeżenia.
Podłoga sceny zostanie automatycznie zaktualizowana i wyrównana z dolną płaszczyzną
widoku. Zaktualizowane zostaną też odbicia i cienie podłogi.

Domyślnie podłoga sceny jest wyrównywana z dolną płaszczyzną widoku. Aby
wyrównać podłogę sceny w inny sposób, kliknąć prawym przyciskiem myszy scenę
w menedżerze wyświetlania DisplayManager i wybrać Edytuj scenę. W części
Podłoga wybrać ustawienie dla Wyrównaj podłogę z.

Obracanie widoku
W czasie obracania widoku można zablokować oś pionową w odniesieniu do widoku od
przodu. Zapobiega to przechylaniu modelu dookoła płaszczyzny poziomej i tworzy wrażenie,
że model znajduje się na podłodze.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Obróć dookoła
podłogi sceny.

Oś pionowa zablokuje się względem widoku od przodu. Jeśli widok od przodu modelu nie
jest zgodny z osią pionową, wokół której ma zostać wykonany obrót, można zmienić
widok od przodu. Patrz Aktualizowanie widoków standardowych bez użycia okna
dialogowego Orientacja.

Przykład: na poniższej ilustracji pokazano widok traktora zabawki od przodu.

Oś pionowa obrotu blokuje się wokół osi Y, a podłoga jest równoległa do osi X. Na
następnej ilustracji kropkowana czerwona strzałka wskazuje zablokowaną oś obrotu:
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Oś Y jest domyślnie osią pionową. Jeśli jednak zaktualizujemy standardowe widoki, oś
pionowa może zostać zmieniona.

Selektor widoku
Aby zobaczyć i wybrać widoki modelu w kontekście, można użyć Selektora widoku.

W oknie dialogowym Orientacja nacisnąć Ctrl + spacja lub kliknąć Selektor widoku
.

Selektor widoku pomaga zobaczyć, jak widoki prawy, lewy, od przodu, z tyłu, górny i
izometryczny modelu będą wyglądały po wybraniu.

Selektor widoku pozwala również wybrać dodatkowe widoki standardowe i izometryczne.
Na przykład na ilustracji poniżej podświetlony jest widok izometryczny z dołu.

Po wybraniu model obróci się do widoku izometrycznego z dołu:
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Aby zapoznać się z przykładami nowych funkcji korzystających z Selektora widoku, należy
przejść do tematu Używanie Selektora widoku i okna dialogowego Orientacja.

Narzędzie Zmierz
Wprowadzono udoskonalenia funkcji narzędzia pomiaru oraz interfejsu użytkownika.

Tryb punkt-do-punktu

Można zmierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami modelu. Tryb ten obsługuje
przyciąganie do ścian i krawędzi modelu, jak również punkty środkowe, punkty kwadrantu
i przecięcia.

Wymiary łuku/okręgu

Pomiary można tworzyć przy użyciu dostosowanych warunków łuku. Można na przykład
zmierzyć odległość od środka jednego łuku lub okręgu do krawędzi zewnętrznej innego
łuku lub okręgu. Aby przełączać odległości pomiędzy środkiem, maksymalną, minimalną
i dostosowaną, należy użyć menu rozwijanych w objaśnieniach Zmierz w obszarze
graficznym.

Ostatnie używane ustawienia

Narzędzie Zmierz zachowuje ostatnie używane w nim ustawienia.

Historia

Aby zobaczyć pomiary wykonane w czasie bieżącej sesji SolidWorks, należy kliknąć

Historia .

Interfejs użytkownika

Ikona została zastąpiona przez , aby wskazać opcję do tworzenia sensora z bieżącego
pomiaru.

Gdy dostępny jest tylko jeden układ współrzędnych, nie pojawia się opcja XYZ względem

początku ukł. współrzędnych .
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Mierzenie w trybie Punkt-do-punktu
Trybu Punkt-do-punktu można użyć, aby porównać odległość pomiędzy dwiema ścianami
położonymi w różnych miejscach w modelu.

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\fundamentals\clip.sldprt.

Kliknąć Zmierz (pasek narzędzi narzędzia) lub Narzędzia > Zmierz.

W oknie dialogowym Zmierz kliknąć Punkt-do-punktu .
Wybrać punkt w pobliżu środka jednej z płaskich ścian uchwytu, a następnie punkt
w pobliżu środka drugiej płaskiej ściany. W razie potrzeby obrócić model.
Pomiar pojawi się w obszarze graficznym oraz w oknie dialogowym Zmierz.

Kliknąć w obszarze graficznym, aby wyczyścić bieżący pomiar.
Wybrać punkt środkowy górnej krawędzi płaskiej ściany uchwytu, a następnie punkt
środkowy przeciwległej krawędzi.

Po zatrzymaniu kursora myszy nad krawędzią pojawi się punkt środkowy. Teraz
punkt ten można wybrać w taki sam sposób jak na szkicu.

Pomiar pojawi się w obszarze graficznym oraz w oknie dialogowym Zmierz.
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Kliknąć w obszarze graficznym, aby wyczyścić bieżący pomiar.

Kliknąć Punkt-do-punktu , aby wyjść z trybu Punkt-do-punktu.

Mierzenie odległości pomiędzy dwoma okręgami
Odległość pomiędzy dwoma okręgami można zmierzyć, korzystając z Odległości
maksymalnej, minimalnej i dostosowanej.

Otworzyć okno dialogowe Zmierz i obrócić model tak, aby była widoczna dolna ściana.
Kliknąć krawędzie dwóch otworów.
Pomiar pojawi się w obszarze graficznym oraz w oknie dialogowym Zmierz.

Kliknąć strzałkę w dół na objaśnieniu pomiaru w obszarze graficznym, aby przełączyć
odległości na środka, maksymalną, minimalną lub dostosowaną.
Aby zdefiniować dostosowany warunek łuku, w narzędziu Zmierz kliknąć Łuk/Okrąg

, a następnie kliknąć Dostosowana odległość . Ustawić następujące wartości:
a) W części Pierwszy warunek łuku wybrać Minimalna odległość.
b) W części Drugi warunek łuku wybrać Odległość środka.

Kliknąć Historia pomiarów , aby przejrzeć wszystkie pomiary wykonane w
czasie bieżącej sesji SolidWorks.
Zamknąć narzędzie Zmierz.

Otwieranie plików – przyciski szybkiego filtrowania
Przyciski szybkiego filtrowania w oknie dialogowym Otwórz zapewniają szybszy dostęp
do najczęściej używanych typów plików SolidWorks.

Wystarczy kliknąć przyciski szybkiego filtrowania w jakiejkolwiek kolejności, aby zobaczyć

żądany typ pliku. Na przykład kliknięcie Filtruj części spowoduje wyświetlenie tylko
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części. Aby zobaczyć części i złożenia, należy kliknąć Filtruj części , a następnie

Filtruj złożenia .

Otwieranie złożeń najwyższego poziomu
W przypadku folderów zawierających złożenia i podzespoły można użyć przycisku szybkiego
filtrowania, aby wyświetlić tylko złożenia najwyższego poziomu.

Aby wyświetlić tylko złożenia najwyższego poziomu, kliknąć Filtruj złożenia najwyższego

poziomu . Jeśli w folderze znajduje się bardzo dużo plików, filtrowanie może potrwać
kilka minut.

Współpraca z wcześniejszymi wersjami
Części i złożenia SolidWorks 2013 można otwierać za pomocą oprogramowania SolidWorks
2012 z dodatkiem Service Pack 5.

Począwszy od wersji SolidWorks 2012, można otwierać pliki przyszłych wersji z użyciem
dodatku Service Pack 5 do wersji wcześniejszej. Na przykład w SolidWorks 2013 z
dodatkiem Service Pack 5 będzie można otwierać pliki SolidWorks 2014. Współpraca jest
obsługiwana jedynie pomiędzy wersjami następującymi po sobie. Na przykład nie można
otworzyć pliku SolidWorks 2014 w oprogramowaniu SolidWorks 2012 z dodatkiem Service
Pack 5.

Pliki przyszłych wersji otwierane we wcześniejszych wersjach mają atrybut tylko do
odczytu. Jednak po dokonaniu uaktualnienia do kolejnej wersji SolidWorks będą dostępne
wszystkie dane drzewa operacji FeatureManager.

Pliki SolidWorks 2013 mają ograniczoną funkcjonalność w oprogramowaniu SolidWorks
2012 z dodatkiem Service Pack 5. Po otwarciu w oprogramowaniu SolidWorks 2012 z
dodatkiem Service Pack 5 pliki SolidWorks 2013 nie będą zawierały większości danych
drzewa operacji FeatureManager. Wszelkie czynności wymagające danych drzewa operacji
FeatureManager nie będą mogły być wykonywane w dokumencie SolidWorks 2013
otwartym w oprogramowaniu SolidWorks 2012 z dodatkiem Service Pack 5.

Poniższa tabela zawiera zestawienie informacji o tym, co można, a czego nie można zrobić
w oprogramowaniu SolidWorks 2012 z dodatkiem Service Pack 5:
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Rysunki:Złożenia:Części i złożenia:

W SolidWorks 2012 można,
z pewnymi ograniczeniami,
tworzyć rysunki części i
złożeń SolidWorks 2013. Nie
można:

Wstawiać elementów
modelu.
Uzyskać dostępu do
danych drzewa operacji
FeatureManager takich,
jak listy elementów
ciętych konstrukcji
spawanej czy ściegi
spoiny.

W oprogramowaniu
SolidWorks 2012 z
dodatkiem Service Pack 5
nie można otwierać
rysunków w wersji 2013.

W złożeniu SolidWorks 2012
można pracować z częściami
i złożeniami SolidWorks
2013. W złożeniu SolidWorks
2012 można:

Tworzyć wiązania
komponentu lub
podzespołu SolidWorks
2013 z komponentami
SolidWorks 2012 albo
SolidWorks 2013.
Dodawać listy materiałów
zawierające komponenty
SolidWorks 2012 i
SolidWorks 2013.
Wygaszać i przywracać
komponenty SolidWorks
2013.
Tworzyć rysunki złożenia
SolidWorks 2012
zawierające zarówno
komponenty SolidWorks
2012, jak i SolidWorks
2013.
Używać wykrywania
przenikania przy tworzeniu
wiązania części SolidWorks
2013 i SolidWorks 2012.
Tworzyć lustra i szyki
komponentów z
SolidWorks 2013.
Oglądać i odnosić
domyślne płaszczyzny i
początki układów
współrzędnych części lub
podzespołu SolidWorks
2013.

Nie można edytować wiązań
ani komponentów w
podzespole SolidWorks 2013.

W przypadku części lub
złożenia SolidWorks 2013
otwartych w SolidWorks
2012 można:

Oglądać konfiguracje.
Używać narzędzia Zmierz.
Oglądać właściwości masy
i dostosowane
właściwości.
Oglądać materiały.

W SolidWorks 2012 nie
można edytować części ani
złożeń SolidWorks 2013.

W SolidWorks 2013 należy przebudować i zapisać dane dla każdej konfiguracji, która
ma być dostępna w SolidWorks 2012 z dodatkiem Service Pack 5. Patrz Zarządzanie
danymi konfiguracji.
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Przeszukiwanie opcji SolidWorks
Można wyszukiwać opcje i ustawienia dostępne w menu Narzędzia > Opcje.

W oknie dialogowym Opcje należy wprowadzić termin w poluWyszukaj i wybrać wynik.
Wyszukiwać można zarówno opcje systemu, jak i dokumentów.

Podczas wypisywania ciągu znaków w polu Wyszukaj wyniki wyszukiwania są wyświetlane
dynamicznie. Aby zostać przeniesionym do odpowiedniej strony Opcji, należy kliknąć dany
wynik wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są podświetlone w oknie dialogowym Opcje,
chyba że pojawiają się w menu rozwijanym.

Czasami znalezione opcje nie są widoczne na stronie Opcji. Przyczyną jest niewłaściwy
typ otwartego modelu lub niewłaściwa konfiguracja ustawień.

Wybieranie wersji SolidWorks przy otwieraniu pliku
Jeśli Eksplorator Windows ® używany jest do otwierania pliku SolidWorks i na komputerze
zainstalowanych jest wiele wersji SolidWorks, pojawi się okno dialogowe monitu o wybranie
wersji do otwarcia pliku.

Okno dialogowe Wiele wersji wyświetla do trzech ostatnich wersji SolidWorks
zainstalowanych na tym komputerze. Na przykład, jeśli zainstalowane są wersje SolidWorks
2009 do 2013, do otwierania pliku należy wybrać wersję spośród 2011, 2012 lub 2013.

Jeśli do otwierania wszystkich plików SolidWorks ma być użyta zaznaczona wersji, należy
wygasić okno dialogowe, wybierając Nie pokazuj tego komunikatu ponownie.

Pliki można przywracać z wersji SolidWorks, za pomocą której zostały ostatnio zapisane
w menu Narzędzia > Opcje systemu > Eksplorator plików i kliknąć Przywróć
skojarzenia plików. Na przykład tej procedury można użyć, jeśli na komputerze były
zainstalowane wersje SolidWorks 2012 SPO4 i SolidWorks 2013 beta, po czym
odinstalowano SolidWorks 2013 beta.

Aby przywrócić skojarzone pliki, należy uruchomić SolidWorks z uprawnieniami Uruchom
jako administrator. Te czynności mogą się różnić zależnie od systemu operacyjnego.
Informacje, jak użyć polecenia Uruchom jako administrator znajdują się w bazie wiedzy
Microsoft Knowledge Base.

Dźwięki zdarzeń w SolidWorks
Do zdarzeń w SolidWorks można przypisać dźwięki, korzystając z okna dialogowego
Dźwięki systemu Windows.

Dźwięki można dodać do następujących zdarzeń w SolidWorks:

Wykonanie animacji
Wykrycie kolizji
Wykonanie scenariusza badania projektu
Wykrycie przenikania
Pomyślne wykonanie siatki
Błąd siatki
Wykonanie otwierania pliku
Wykonanie przebudowy
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Błąd przebudowy
Wykonanie renderowania
Alert sensora

Przypisywanie dźwięków do zdarzeń w SolidWorks

Aby przypisać dźwięki do zdarzeń w SolidWorks:

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Ogólne i wybrać Włącz dźwięki
dla przypadków SolidWorks.
Kliknąć Konfiguruj dźwięk.
Zostanie otwarte okno dialogowe Dźwięk systemu Windows.

Przejść do dolnej części pola Zdarzenia programów. W części SolidWorks wybrać
zdarzenie, do którego ma zostać przypisany dźwięk.
Wybrać dźwięk z listy rozwijanej Dźwięki.
Kliknąć OK.

Uruchamianie SolidWorks
Jeśli SolidWorks został uruchomiony przypadkowo, można anulować jego
uruchamianie.Komunikaty na ekranie powitalnym informują o postępie uruchamiania.

Szybki start SolidWorks

Aby umożliwić szybsze uruchamianie SolidWorks, jego komponenty są ładowane w tle w
czasie uruchamiania komputera.

Aby wyłączyć Szybki start SolidWorks, z poziomu systemu Windows należy kliknąć Start
> Autostart. Kliknąć Szybki start SolidWorks prawym przyciskiem myszy i wybrać
Usuń.

Patrz: Pomoc SolidWorks:Szybki start SolidWorks.

Przenoszenie dostosowanych właściwości podczas
wstawiania skonfigurowanych części

Wprowadzono udoskonalenia w zakresie przenoszenia dostosowanych właściwości przy
wstawianiu skonfigurowanej części do innej części.

Patrz Przenoszenie dostosowanych właściwości.
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4
Administracja

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Konwertowanie plików do formatu SolidWorks 2013
Współpraca pomiędzy SolidWorks 2012 SP5 i SolidWorks 2013
Zapisywanie i przywracanie ustawień użytkownika
Pulpit administracyjny CAD SolidWorks (CAD Admin Dashboard)

Konwertowanie plików do formatu SolidWorks 2013
Otwieranie dokumentu SolidWorks pochodzącego ze starszej wersji oprogramowania
może potrwać dłuższy czas. Po otwarciu i zapisaniu pliku, czas trwania kolejnego otwierania
pliku powróci do normy.

Można użyć Harmonogramu zadań SolidWorks, aby przekonwertować wiele plików z
wcześniejszej wersji na format SolidWorks 2013. Kliknąć Start w systemie Windows, a
następnie Wszystkie programy > SolidWorks 2013 > Narzędzia SolidWorks >
Harmonogram zadań SolidWorks.

W Harmonogramie zadań należy:

Kliknąć Konwertuj pliki i określić pliki lub foldery do konwersji.
W przypadku plików w przechowalni SolidWorks Workgroup PDM użyć opcji Konwertuj
pliki Workgroup PDM.

W przypadku plików znajdujących się w przechowalni SolidWorks Enterprise PDM należy
użyć narzędzia dostarczonego wraz z aplikacją Enterprise PDM.

Po przekonwertowaniu plików do formatu SolidWorks 2013 nie można
otworzyć ich w starszych wersjach SolidWorks za wyjątkiem wersji
SolidWorks 2012 z dodatkiem Service Pack 5. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz temat Współpraca z wcześniejszymi wersjami .

Współpraca pomiędzy SolidWorks 2012 SP5 i SolidWorks
2013

Jeśli użytkownik ma oprogramowanie SolidWorks 2012 z pakietem Service Pack 5, może
otwierać części i złożenia utworzone w SolidWorks 2013.

Pliki są jednak otwierane jedynie w trybie tylko do odczytu, a ponadto nie są dostępne
wszystkie dane drzewa operacji FeatureManager. PatrzWspółpraca z wcześniejszymi
wersjami , aby uzyskać więcej informacji.
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Zapisywanie i przywracanie ustawień użytkownika
Z poziomu menu Narzędziamożna zapisać i przywrócić skróty klawiaturowe, dostosowane
menu i paski narzędzi oraz opcje systemu. Wybranie polecenia Narzędzia >
Zapisz/Przywróć ustawienia uruchamia Kreatora kopiowania ustawień w specjalnym
trybie, który umożliwia oprogramowaniu SolidWorks nieprzerwane działanie podczas
zapisywania lub przywracania ustawień użytkownika.

Pulpit administracyjny CAD SolidWorks (CAD Admin
Dashboard)

Dzięki pulpitowi administracyjnemu CAD można monitorować wydajność, stanu sprzętu
oraz zmiany w ustawieniach Opcji systemu SolidWorks dla każdego użytkownika SolidWorks
w danej firmie.

Dostęp do pulpitu zapewnia Portal klienta SolidWorks pod warunkiem, że użytkownik ma
umowę subskrypcji SolidWorks.

Aby uzyskać dostęp do pulpitu administracyjnego CAD SolidWorks:

Połączyć się z Portalem klienta SolidWorks, wybrać język i zalogować.

Główny pulpit

Pasek narzędzi Pulpit

Niektóre aktualizacje względem pulpitu administracyjnego CAD mogą nie być
przedstawione w niniejszej dokumentacji .

Podstawowy tok pracy dla pulpitu administracyjnego CAD
W tym przykładzie prześledzimy podstawowy tok pracy służący do nadzorowania użycia
oprogramowania SolidWorks w sieci.
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Uzyskiwanie dostępu do pulpitu administracyjnego CAD
Jako klient subskrypcji użytkownik może uzyskać dostęp do pulpitu administracyjny CAD
z Portalu klienta SolidWorks.

Aby uzyskać dostęp do pulpitu administracyjnego CAD:

Otworzyć w przeglądarce Portal klienta SolidWorks, wybrać język i zalogować się.
W części Szybkie łącza kliknąć Pulpit administracyjny CAD.
Po przeczytaniu umowy kliknąć Zgadzam się.

Jeśli użytkownik nie zaakceptuje warunków, nie będzie mógł uzyskać dostępu do
pulpitu administracyjnego CAD.

Analiza opcji systemowych
Można porównać opcje systemowe SolidWorks wybrane dla komputerów w sieci względem
linii bazowej.

Dla danej sieci można określić linię bazową dla następujących opcji systemowych
SolidWorks:

Wydajność
Złożenia
&Odniesienia zewnętrzne
Szablony domyślne
Lokalizacje plików
Kreator otworów
Odrzucone komunikaty

Opcje systemowe dla dowolnego konta w sieci są testowane względem tych, które zawiera
wybrane konto linii bazowej.

Przypisywanie linii bazowej opcji systemowych
Pulpit administracyjny CAD porównuje opcje systemowe SolidWorks używane na
komputerach w sieci z tymi, które wybrano na komputerze linii bazowej.
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Aby określić komputer linii bazowej dla opcji systemowych w pulpicie
administracyjnym CAD:

Z głównego pulpitu administracyjnego CAD (CAD Admin Dashboard) wybrać wiersz
dla konta komputera docelowego.
Po prawej stronie, na końcu wiersza konta kliknąć Ustaw linię bazową opcji
systemowych dla tego konta .

Linia bazowa zdefiniowana jest przez opcje systemu obowiązujące na wybranym
komputerze konta w chwili, gdy użytkownik dokonał wyboru konta.

Przypisywanie szczegółów komputerów
Informacje dotyczące komputerów z oprogramowaniem SolidWorks w sieci można
przeglądać w kolumnie Szczegóły komputerów pulpitu administracyjnego CAD.

Aby przejrzeć szczegółowe informacje dotyczące konta w sieci, należy wybrać dane konto
w kolumnie Szczegóły komputerów. Jeśli w szczegółach komputera odnotowane są
problemy, wydajność systemu można poprawić poprzez zaktualizowanie sterowników
graficznych lub dodanie większej ilości pamięci albo miejsca na dysku twardym zgodnie
ze zgłoszonymi informacjami.

Lista obsługiwanych sterowników znajduje się na stronie
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html.

Aby z pulpitu administracyjnego CAD (CAD Admin Dashboard) przejrzeć
informacje dotyczące komputerów użytkowników SolidWorks w sieci, należy:

W kolumnie Szczegóły komputerów przewinąć informacje ogólne dotyczące
komputera.
Można zobaczyć następujące typy informacji:

Wskazuje nieobsługiwany sterownik karty graficznej. Można
wybrać dane konto, aby zobaczyć więcej szczegółów sterownika
graficznego.

Nieobsługiwany
sterownik

Wskazuje, że komputer konta ma mało pamięci. Można wybrać
dane konto, aby zobaczyć dostępną ilość wolnego miejsca na
dysku twardym w kolumnie Wolne miejsce na HDD oraz
dostępną pamięć RAM w kolumnie RAM.

Mało pamięci

Po wybraniu konta można zobaczyć więcej szczegółów komputera.
a) Wybrać wiersz konta.
b) Poniżej, w sekcji Szczegóły, wybrać kartę Szczegóły komputera.
Możemy przejrzeć szczegółowe dane dotyczące komputera konta, takie jak informacje
o procesorze, ilości wolnego miejsca na dysku twardym i karcie graficznej.

Gdy informacje są dostępne, należy dwukrotnie kliknąć wiersz konta w kolumnie
Historia szczegółów konta komputera.
Okno dialogowe Historia sprzętu i oprogramowania wyświetli wersję zainstalowanego
programu SolidWorks lub aktualizacje karty graficznej, gdy będą dostępne.
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5
Instalacja

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Metoda wymuszonego instalowania i odinstalowywania przy użyciu edytora opcji

Metoda wymuszonego instalowania i odinstalowywania przy
użyciu edytora opcji

Edytor opcji obrazu administracyjnego zapewnia metodę wymuszonego, zdalnego
uruchamiania oprogramowania SolidWorks na komputerach klienckich z systememWindows
Vista® i Windows 7 dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień administracyjnych.

Nowa strona Uruchom automatycznie pozwala administratorom wybrać systemy do
instalacji, aktualizacji lub odinstalowania oprogramowania SolidWorks. Operacje można
zaplanować na określony czas. Można również przeprowadzać dezinstalacje
niestandardowe. Stan każdego zażądanego uruchomienia jest rejestrowany jako
Oczekujące, Wykonane pomyślnie lub Zakończone niepowodzeniem.

Zadania instalacji są wymuszane na komputerach docelowych i przeprowadzane w każdym
systemie przez Harmonogram zadań firmy Microsoft bez konieczności wykonywania
jakichkolwiek czynności przez użytkowników.

Aby można było skorzystać z tej metody, komputer obsługujący obraz administracyjny
oraz docelowe komputery klienckie muszą należeć do tej samej domeny Microsoft Active
Directory.
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6
Złożenia

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Wizualizacja złożenia
Przerywanie wszystkich zewnętrznych odniesień jednocześnie
Usuwanie komponentów z podzespołów
Komponenty wyprowadzone
Otoczki
Wiele widoków rozstrzelonych na konfigurację
Wstawianie komponentów
Wykrywanie przenikania
Duże złożenia
Właściwości masy w złożeniach
Wiązania w odbiciach lustrzanych podzespołów
Zastępowanie komponentów
Wybieranie podzespołów w obszarze graficznym
Migawki
Operacje złożenia wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce

Wizualizacja złożenia

Dostępne dodatkowe właściwości
Obecnie dostępne są dodatkowe właściwości uprzednio zdefiniowane. Na potrzeby
grupowania i rozgrupowywania komponentów na liście dostępne są nowe tryby widoków.

Z listy rozwijanej w oknie dialogowym Dostosowana kolumna można wybrać poniższe
właściwości komponentów.

Konwertowane do bieżącej wersji
Wykluczone z LM (specyficzne dla wystąpienia)
Zewnętrzne odniesienia
Elastyczne podzespoły (specyficzne dla wystąpienia)
Całkowicie powiązane (specyficzne dla wystąpienia)

Dodano nowy tryb widoku:

/ Widok Zgrupowane/Rozgrupowane
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Grupuje na liście wiele wystąpień komponentu w elemencie
pojedynczego wiersza. Widok Zgrupowane jest przydatny przy
tworzeniu listy wartości dla właściwości, które są identyczne dla
każdego wystąpienia komponentu.

Widok
Zgrupowane

Wyszczególnia każde wystąpienie komponentu pojedynczo.Widok
Rozgrupowane jest przydatny przy tworzeniu listy wartości
właściwości specyficznych dla wystąpienia, takich jak Całkowicie
powiązane, które mogą być różne dla różnych wystąpień danego
komponentu.

Widok
Rozgrupowane

Domyślnie właściwości specyficzne dla wystąpienia są wyświetlane w Widoku
Rozgrupowane, a właściwości, które nie są specyficzne dla wystąpienia, są wyświetlane
w Widoku Zgrupowane. Poprzednio właściwości specyficzne dla wystąpienia nie były
dostępne, a wszystkie właściwości były wyświetlane w trybie, który teraz nosi nazwę
Widok Zgrupowane.

Kolory dla Grupuj identyczne
Aby wyświetlany obraz był bardziej spójny i przewidywalny, do użycia z poleceniem
Grupuj identyczne przygotowano sześć kolorów.

Jeśli potrzeba więcej niż sześciu kolorów, dla dodatkowych kolorów dokonywany jest
przydział koloru losowego. Ponadto jeśli wyłączymy i ponownie włączymy kolory, zostaną
one zachowane. Poprzednio przydzielane były nowe, przypadkowe kolory.

Aby zmienić uprzednio zdefiniowane kolory, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje
systemu > Kolory. W części Ustawienia schematu kolorów wybrać numer
Wizualizacji złożenia i kliknąć Edytuj.

Jakość obrazu komponentu
Możliwe jest ustalenie, w przypadku których komponentów jakość obrazu może spowalniać
wydajność graficzną bardzo dużych złożeń.

Właściwość Grafika-Trójkąty wskazuje liczbę trójkątów teselacji użytych do wyświetlenia
komponentu. W miarę zwiększania ustawienia jakości obrazu dla danego komponentu
zwiększa się liczba trójkątów i spada wydajność. Jeśli wydajność graficzna w bardzo
dużym złożeniu jest niska, można posortować komponenty według właściwości
Grafika-Trójkąty. Następnie należy rozważyć ukrycie komponentów o dużej liczbie
trójkątów.

Wykluczanie ukrytych komponentów
Podczas zapisywania listy komponentów do pliku zewnętrznego można zdecydować o
wykluczeniu z listy ukrytych komponentów.

W Wizualizacja złożenia należy kliknąć strzałkę po prawej stronie nagłówków kolumny
i wybrać Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako wybrać polecenieWyklucz ukryte
komponenty.

Import i eksport ustawień
Można importować i eksportować ustawienia wizualizacji złożenia, umożliwiając w ten
sposób przenoszenie konfiguracji z jednego złożenia do drugiego.
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W wizualizacji złożenia należy kliknąć strzałkę po prawej stronie nagłówków kolumn i
wybrać Zapisz styl, aby wyeksportować bieżące ustawienia, albo Załaduj styl, aby
zaimportować zapisane ustawienia. Ustawienia są zapisywane w arkuszu kalkulacyjnym
programu Excel®.

Obsługiwane ustawienia obejmują:

Liczbę kolumn
Wybrane właściwości w kolumnach
Kolejność sortowania
Kolory
Paski wartości
Tryb części lub tryb złożenia
Jednostki

Przerywanie wszystkich zewnętrznych odniesień
jednocześnie

Można zablokować lub przerwać wszystkie zewnętrzne odniesienia w całej hierarchii
złożenia (lub w wybranym podzespole w danej hierarchii) jednocześnie. Poprzednio
należało znaleźć i zaadresować każdy komponent pojedynczo.

Opcjonalnie, przy przerywaniu odniesień można wybrać przerwane odniesienia szkicu i
zastąpić je naprawionymi odniesieniami.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie najwyższego poziomu lub jeden podzespół
na raz i wybrać polecenie Wyświetlaj zewnętrzne odniesienia.

Usuwanie komponentów z podzespołów
Gdy w złożeniu zostanie wybrany komponent, który należy do podzespołu, a potem
zostanie wykonane polecenie Usuń, usunięty zostanie tylko wybrany komponent.

Poprzednio usuwana była cała hierarchia podzespołu, do którego należał dany komponent.

Komponenty wyprowadzone
Przy tworzeniu odbicia lustrzanego komponentów lub tworzeniu wyprowadzonych
komponentów można dołączać z komponentu źródłowego elementy takie, jak dostosowane
właściwości, szkice czy wymiary modelu.

Na przykład gdy tworzymy odbicie lustrzane komponentu oraz wersję strony przeciwnej,
nowa strona w menedżerze właściwości PropertyManager pozwala wybrać elementy do
skopiowania z komponentu źródłowego do wersji przeciwnej strony. Można wybrać dowolny
z poniższych elementów:

Obiekty bryłowe
Obiekty powierzchniowe
Osie
Płaszczyzny
Oznaczenia gwintu
Wchłonięte szkice
Nie wchłonięte szkice
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Dostosowane właściwości
Układy współrzędnych
Wymiary modelu
Dane kreatora otworów

Otoczki
Obecnie można tworzyć otoczki z podzespołów. Udoskonalenia toku prac obejmują
oznaczanie komponentów jako otoczek przy wstawianiu ich do złożeń oraz zmienianie
komponentów w dowolnym momencie w otoczki/z otoczek. Nowe opcje umożliwiają
dostosowanie widoczności otoczek oraz ładowanie otoczek jako elementów odciążonych
lub tylko do odczytu.

Tworzenie otoczki z komponentu
Komponenty możemy zmieniać w lub z otoczek w dowolnym momencie. W hierarchii
złożenia otoczkę można utworzyć z dowolnego komponentu.

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\printer\printer_bottom.sldasm.
Komponent case_bottom jest już otoczką, o czym informuje w menedżerze
właściwości FeatureManager oraz przezroczysty, niebieski kolor komponentu w
obszarze graficznym.
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Teraz stwórz elementowi jack_12 otoczkę. jack_12 jest komponentem podzespołu
board_A2.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy jack_12 w drzewie operacji FeatureManager i

wybrać Właściwości komponentów .

W prawym dolnym narożniku okna dialogowego wybrać Otoczka.
Wybrana zostanie również opcja Wyklucz z listy materiałów, ponieważ otoczki
nigdy nie są dołączane do listy materiałów.

Kliknąć OK.
W obszarze graficznym dany komponent otrzyma niebieski, przezroczysty kolor. W
drzewie operacji FeatureManager obok jack_12 informuje, że komponent ten jest
otoczką.

Tworzenie otoczki podczas wstawiania komponentu
Można tworzyć otoczki z podzespołów. Możliwe jest też oznaczanie komponentów jako
otoczki podczas wstawiania ich do złożeń.
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Kliknąć Wstaw komponenty (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw >
Komponent > Istniejąca część/złożenie.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje, wybrać Otoczka.
W części Część/złożenie do wstawienia należy kliknąć Przeglądaj.
W oknie dialogowym Otwórz przejść do
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\printer\connector_and_bracket.sldasm
i kliknąć Otwórz.
Kliknąć, aby umieścić podzespół w obszarze graficznym w przybliżeniu jak na ilustracji.

Teraz należy utworzyć wiązanie otoczki z obudową. Aby umożliwić utworzenie wiązania,
do modeli dodane zostały już układy współrzędnych.

Kliknąć Widok > Układy współrzędnych.

Kliknąć Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie.
W menedżerze właściwości PropertyManager, należy:

a) Dla Elementy do wiązania wybrać w obszarze graficznym dwa układy
współrzędnych.

b) W części Standardowe wiązania wybrać Wspólne i Wyrównaj osie.

c) Kliknąć dwukrotnie.
Zostanie utworzone wiązanie otoczki z obudową.
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Aby ukryć układy współrzędnych, kliknąć Widok > Układy współrzędnych.

Zmienianie wyglądu otoczki
W Opcjach systemu można dostosować kolor i przezroczystość otoczek.

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Na karcie Opcje systemu kliknąć Kolory.
W Ustawieniach schematu kolorów wybrać Komponenty otoczki.

Kliknąć Edytuj i wybrać nowy kolor, np. , po czym kliknąć OK.
W dolnej części okna dialogowego dla Otoczki wybrać Nieprzezroczyste.
Kliknąć OK.
W obszarze graficznym wszystkie otoczki zmienią kolor i staną się nieprzezroczyste.

Aby przywrócić ustawienia domyślne, powtórzyć kroki od 1 do 6, ale:
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W przypadku koloru wybrać z górnego rzędu (Czerwony = 128, Zielony =
255, Niebieski = 255).
W przypadku Otoczek wybrać Półprzezroczyste.

Ukrywanie i pokazywanie otoczek
Można ukrywać i pokazywać wszystkie otoczki jednocześnie.

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiemmyszy nazwę złożenia
w górnej części drzewa i wybrać Ukryj wszystkie otoczki.
Wszystkie otoczki w złożeniu zostaną ukryte.

Aby pokazać otoczki, kliknąć ponownie prawym przyciskiem myszy nazwę złożenia i
wybrać Pokaż wszystkie otoczki.
Wszystkie otoczki zostaną pokazane.

Można kliknąć prawym przyciskiem myszy jakikolwiek podzespół w drzewie i wybrać
Ukryj wszystkie otoczki lub Pokaż wszystkie otoczki, aby ukryć lub pokazać
wszystkie otoczki w danym podzespole.
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Zmienianie otoczek w zwykłe komponenty
Komponenty otoczek można zmieniać w zwykłe komponenty.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy case_bottom w drzewie operacji FeatureManager
i kliknąć Właściwości komponentów .

W prawym dolnym narożniku okna dialogowego usunąć wybór Otoczka.
Usunięty zostanie również wybór opcji Wyklucz z listy materiałów.

Kliknąć OK.
Komponent nie jest już otoczką. W drzewie operacji FeatureManager zostaje
zastąpione przez , aby wskazać, że dany komponent jest zwykłym komponentem
złożenia. W obszarze graficznym komponent nie jest już przezroczysty w kolorze
niebieskim.

Inne zmiany dla otoczek

Przedrostek Otoczka nie jest już używany w nazwach komponentów otoczek.
Element menu Wstaw > Otoczka nie jest już potrzebny.
Otoczki nie są już wyszczególniane w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager.
Otoczki nie są już pokazywane, gdy korzystamy z opcji Pokaż wraz z elementami
zależnymi.
Jeśli kopiujemy, tworzymy lustro lub szyk otoczki, powstały komponent jest również
otoczką.
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Zaawansowane narzędzia wyboru dla otoczek

Zaawansowane narzędzia wyboru, które wykorzystują otoczki do wybierania, pokazywania
lub ukrywania innych komponentów, są dostępne z drzewa operacji FeatureManager oraz
obszaru graficznego. Poprzednio były dostępne po kliknięciu otoczki w menedżerze
konfiguracji ConfigurationManager prawym przyciskiem myszy.

Zaawansowane narzędzia wyboru są dostępne tylko dla otoczek wykonanych z części
i tylko w złożeniu najwyższego poziomu. Nie są dostępne dla otoczek wykonanych z
podzespołów oraz dla otoczek w podzespołach.

Aby wybrać, pokazać lub ukryć komponent za pomocą otoczek:

Kliknąć otoczkę prawym przyciskiem myszy.
Kliknąć Otoczka i kliknąć jedną z następujących możliwości:

OpisOpcja

Pozwala wybierać komponenty do operacji
edycji w oparciu o ich ustawienie w
stosunku do komponentu otoczki.

Wybieranie używając otoczki

Pozwala określić kryteria wyboru aby ukryć
lub pokazać komponenty złożenia, w
oparciu o ich pozycję w relacji do
komponentu otoczki.

Pokaż/ukryj używając otoczki

Wiele widoków rozstrzelonych na konfigurację
W złożeniach i częściach wieloobiektowych dla każdej konfiguracji można utworzyć wiele
widoków rozstrzelonych. Do kopiowania i wklejania widoków rozstrzelonych można użyć
klawiatury.

Dodawanie wielu rozstrzelonych widoków
Do konfiguracji można dodać więcej niż jeden rozstrzelony widok.

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\castor\castor_901.sldasm.
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W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager rozwinąć cfg_1, aby zobaczyć,
iż ma on już jeden rozstrzelony widok.
Teraz dodamy do cfg_1 kolejny rozstrzelony widok.

KliknąćWstaw > Rozstrzelony widok lub kliknąć prawym przyciskiem myszy cfg_1
i wybrać Nowy rozstrzelony widok.
W obszarze graficznym lub wysuwanym drzewie operacji FeatureManager wybrać
następujące komponenty:

wheel_105<1>
axle_support_102<1>
bushing_103<1>

W menedżerze właściwości PropertyManager komponenty pojawią się w polu
Komponent(y) kroku rozstrzelenia . W obszarze graficznym pojawi się triada.

W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje wybrać Automatycznie
rozmieść komponenty po przeciągnięciu, aby automatycznie rozmieścić grupę
komponentów wzdłuż osi po ich przeciągnięciu i upuszczeniu.
W obszarze graficznym przeciągnąć czerwone ramię triady i zwolnić je w przybliżeniu
jak na ilustracji.

Koło, wspornik osi i tulejka zostaną automatycznie rozmieszczone jak na ilustracji:
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Kliknąć .

W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager ExplView2 pojawi się pod cfg_1.

Kliknąć dwukrotnie ExplView2 , aby go zwinąć.

Kopiowanie widoków rozstrzelonych
Można skopiować widoki rozstrzelone z jednej konfiguracji i wkleić je do innych.

W cfg_1 nacisnąć klawisz Ctrl + wybrać dwa widoki rozstrzelone.
Nacisnąć Ctrl + C.
Kliknąć raz cfg_2, aby go wybrać bez aktywowania.
Nacisnąć Ctrl + V.

Ikona konfiguracji zmieni się z na , aby wskazać, że dana konfiguracja ma teraz
widoki rozstrzelone.

Kliknąć dwukrotnie cfg_2, aby go aktywować, i kliknąć , aby rozwinąć.
Zostaną wyszczególnione kopie dwóch widoków rozstrzelonych.

Każdy widok rozstrzelony w złożeniu musi mieć unikatową nazwę.

Kliknąć dwukrotnie Copy of ExplView2 .
Widok rozstrzelony zostanie rozwinięty.

Wstawianie komponentów

Udoskonalona głębokość przy wstawianiu komponentów
Podczas wstawiania komponentów są one teraz umieszczane na bardziej optymalnej
głębokości w odniesieniu do pobliskich komponentów lub geometrii. Poprzednio w
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płaszczyźnie widoku komponenty wyglądały czasami na położone blisko, choć faktycznie
znajdowały się na różnych głębokościach. Skutkowało to wypadaniem komponentów z
widoku przy obracaniu złożenia.

Wstawianie wielu komponentów
W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw komponenty można wybrać wiele
komponentów jednocześnie, a następnie wstawić je po kolei bez wracania do menedżera
właściwości PropertyManager. Ponadto po dwukrotnym kliknięciu w początku układu
współrzędnych złożenia wszystkie wybrane komponenty zostaną wstawione natychmiast,
każdy w stosunku do początku układu współrzędnych.

Wstawianie wielu komponentóww początku układuwspółrzędnych
W danymmomencie można wstawić wiele komponentów w początku układu współrzędnych
złożenia.

Otworzyć nowe złożenie.

Jeżeli w obszarze graficznym nie jest widoczny początek układu współrzędnych ,
kliknąć Widok > Początki układów współrzędnych, aby go wyświetlić.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Część/złożenie do
wstawienia, kliknąć Przeglądaj, a następnie przejść do lokalizacji
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\mill\.
W oknie dialogowym nacisnąć Ctrl + wybrać następujące części:

knee_2013.sldprt
saddle_2013.sldprt

Oba elementy pojawią się w części Nazwa pliku.

Kliknąć Otwórz.
W menedżerze właściwości PropertyManager obie części zostaną wybrane w części
Otwórz dokumenty. W obszarze graficznym do wskaźnika zostanie dołączony podgląd
części knee_2013.

Jeśli podgląd nie pojawi się, kliknąć Podgląd graficzny w części Opcje w
menedżerze właściwości PropertyManager.

Kliknąć dwukrotnie początek układu współrzędnych złożenia.
Menedżer właściwości PropertyManager zostanie zamknięty. Obie części zostaną
wstawione w początku układu współrzędnych złożenia. Początek układu współrzędnych
każdej części jest wspólny z początkiem układu współrzędnych złożenia, a płaszczyzny
każdej części są wyrównane z płaszczyznami złożenia. W drzewie operacji
FeatureManager (f) obok każdej części informuje, że obie części są nieruchome.
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Aby wyłączyć początek układu współrzędnych, kliknąć Widok > Początki układów
współrzędnych.

Wstawianie komponentów po kolei
Można wybrać kilka komponentów i, klikając po kolei, umieścić je w różnych miejscach
złożenia.

Kliknąć Wstaw komponenty (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw >
Komponent > Istniejąca część/złożenie.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Część/złożenie do
wstawienia, kliknąć Przeglądaj.
W oknie dialogowym nacisnąć Ctrl + wybrać następujące części:

bracket_2013.sldprt
head_2013.sldprt
scale_2013.sldprt
table_2013.sldprt

Kliknąć Otwórz.
W menedżerze właściwości PropertyManager wszystkie cztery części zostaną wybrane
w części Otwórz dokumenty. W obszarze graficznym do wskaźnika zostanie
dołączony podgląd części bracket_2013.

Kliknąć, aby umieścić wspornik w przybliżeniu jak na ilustracji.

W menedżerze właściwości PropertyManager wspornik zniknie z listy. W obszarze
graficznym do wskaźnika zostanie dołączony podgląd części head_2013.
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Klikać po kolei, aby umieścić łeb, skalę i tabelę w przybliżeniu jak na ilustracji.

Menedżer właściwości PropertyManager zostanie zamknięty. Każdy komponent został
wstawiony w miejscu, gdzie kliknęliśmy, aby go umieścić.

Wstawianie wielu wystąpień wielu komponentów
Można wstawiać wiele wystąpień wielu komponentów bez zamykania menedżera
właściwości PropertyManager.

KliknąćWstaw komponenty (pasek narzędzi Złożenie) lubWstaw > Komponent
> Istniejąca część/złożenie.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Część/złożenie do
wstawienia, kliknąć Przeglądaj.
W oknie dialogowym nacisnąć Ctrl + wybrać następujące części:

clamp_2013.sldprt
pillar_2013.sldprt
pin_2013.sldprt

Kliknąć Otwórz.
W menedżerze właściwości PropertyManager wszystkie trzy części zostaną wybrane
w części Otwórz dokumenty. W obszarze graficznym do wskaźnika zostanie
dołączony podgląd części clamp_2013.

W górnej części menedżera właściwości PropertyManager kliknąć , aby przypiąć
menedżera właściwości PropertyManager tak, by pozostał otwarty po umieszczeniu
pierwszych wystąpień części.
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Kliknąć dwukrotnie w przybliżeniu jak na ilustracji.

Wystąpienie każdej z trzech części zostanie umieszczone w miejscu, gdzie kliknięto
dwukrotnie.

Odpiąć menedżera właściwości PropertyManager, aby został zamknięty po umieszczeniu
następnych wystąpień części.
Kliknąć dwukrotnie w przybliżeniu jak na ilustracji.

Kolejne wystąpienie każdej z trzech części zostanie umieszczone w miejscu, gdzie
kliknięto dwukrotnie. Menedżer właściwości PropertyManager zostanie zamknięty.

Wykrywanie przenikania
W Wykrywaniu przenikania można wykluczyć wybrane komponenty. Można przefiltrować
komponenty z pasującymi oznaczeniami gwintu z wyników Wykrywania przenikania i
umieścić je w oddzielnym folderze.

Wykluczanie komponentów

Wykluczanie ukrytych komponentów
Można wykluczyć przenikania związane z ukrytymi komponentami.

KliknąćWykrywanie przenikania (pasek narzędzi Złożenie) lub menu Narzędzia
> Wykrywanie przenikania.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje, wybrać Ignoruj ukryte
obiekty/komponenty.
W przypadku kliknięcia Oblicz przenikania związane z ukrytymi komponentami, w
tym również tymi, które zostały ukryte przy użyciu polecenia Wyizoluj, zostaną
zignorowane.
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Tak jak w poprzednich wersjach, gdzie opcja ta miała nazwę Zignoruj ukryte obiekty,
przenikania pomiędzy ukrytymi obiektami części wieloobiektowej oraz innymi
komponentami są również ignorowane.

Wykluczanie wybranych komponentów
Z wyników Wykrywanie przenikania można wykluczyć wybrane komponenty. Opcjonalnie
można wybrać opcję zapamiętywania komponentów do wykluczenia w kolejnych sesjach.

Kliknąć przycisk Wykrywanie przenikania (pasek narzędzi Złożenie) lub menu
Narzędzia > Wykrywanie przenikania.
W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać Wykluczone komponenty.
W obszarze graficznym lub wysuwanym drzewie operacji FeatureManager wybrać
komponenty do wykluczenia.
Wybrać opcje:

DescriptionOption

Ukrywa wybrane komponenty do momentu
zamknięcia menedżera właściwości
PropertyManager.

Ukryj wykluczone
komponenty z widoku

Zapisuje listę komponentów tak, aby były
automatycznie wybierane przy następnym otwarciu
menedżera właściwości PropertyManager.

Zapamiętaj wykluczone
komponenty

Filtrowanie oznaczeń gwintu
Można przefiltrować komponenty z pasującymi oznaczeniami gwintu z wynikówWykrywania
przenikania i umieścić je w oddzielnym folderze. Przenikania wynikające z niepasujących
gwintów, źle wyrównanych gwintów lub innej geometrii przenikającej są wyszczególnione
na liście jako przenikania.

Kliknąć przycisk Wykrywanie przenikania (pasek narzędzi Złożenie) lub menu
Narzędzia > Wykrywanie przenikania. W menedżerze właściwości PropertyManager,
w części Opcje, wybrać Utwórz folder pasujących oznaczeń gwintu.

Po kliknięciu Oblicz przenikania wynikające z prawidłowo dopasowanych oznaczeń gwintu
zostaną odfiltrowane z głównych wyników i umieszczone w folderze Pasujące oznaczenia
gwintu.

Przenikania, które nie zostaną przeniesione do tego folderu, mają inne problemy.
Przenikania te należy zbadać.

Przykład 1: Pasujące oznaczenia gwintu

W złożeniu tym oznaczenia gwintów wału i otworu są identyczne (na przykład M10 x 1,5
(otwór) i M10 x 1,5 (wał)). Z tego powodu przenikanie to jest ignorowane (przeniesione
do folderu Pasujące oznaczenia gwintu).
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Przykład 2: Niepasujące oznaczenia gwintu

Jeśli części w Przykładzie 1 miałyby gwinty o niepasującym skoku (na przykład M10 x 1,5
(otwór) i M10 x 1,25 (wał)), zostałyby oznaczone flagą jako przenikające.

Przykład 3: Źle wyrównane komponenty gwintowane

Jeśli gwintowane komponenty są źle wyrównane, są oznaczane flagą jako przenikające,
nawet jeśli oznaczenia gwintów są dopasowane prawidłowo.

Przykład 4: Inna geometria przenikająca

W tym przykładzie oznaczenia gwintów mają pasujące specyfikacje gwintów, ale otwór
jest gwintowany przez całą swoją długość przez płytkę, natomiast wał jest gwintowany
tylko przez część długości śruby. Są one oznaczone flagami jako przenikające.

Oddzielne komponenty:

Złożone:
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Duże złożenia

Przeglądanie dużego projektu
Nowe opcje i polecenia zapewniają większą kontrolę nad aktualizacjami w trybie
Przeglądanie dużego projektu.

Aktualizacje w czasie otwierania złożenia

Nowa opcja systemowa pozwala kontrolować, czy komponenty mają być sprawdzane pod
kątem nieaktualnych danych graficznych i aktualizowane, gdy złożenie zostanie otwarte
w trybie Przeglądanie dużego projektu.

Poprzednio komponenty były zawsze sprawdzane i aktualizowane. Teraz domyślnym
zachowaniem jest brak sprawdzania i aktualizowania. Aby przywrócić stare zachowanie,
należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia i wybrać opcję
Automatycznie sprawdź i zaktualizuj wszystkie komponenty.

Aktualizacje po otwarciu złożenia

Istniejące polecenie Aktualizacja Przeglądania dużego projektu otrzymało nową
nazwę: Aktualizuj połączone komponenty. Dwa nowe polecenia pozwalają aktualizować
całe złożenie lub wybrane komponenty.

W górnej części drzewa operacji FeatureManager należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy nazwę złożenia i wybrać jedną z następujących opcji:

(Wcześniej: Aktualizacja Przeglądania
dużego projektu). Aktualizuje dane
graficzne wszystkich zależnych
komponentów, które stały się nieaktualne
z powodu zmian w ich komponentach
rodziców.

Aktualizuj połączone komponenty

Aktualizuje dane graficzne całego modelu.Aktualizuj grafikę modelu

Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać:

Aktualizuje dane graficzne wybranych
komponentów.

Aktualizuj grafikę komponentu

Zarządzanie danymi konfiguracji
W przypadku modeli części i złożeń zawierających konfiguracje nowe opcje pomagają w
zarządzaniu rozmiarem plików oraz czasem wymaganym do ich zapisania. Można określić
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i zidentyfikować wybrane konfiguracje, tak aby zawsze były aktualne. Przy każdym
zapisywaniu modelu można usuwać dane konfiguracji zapisane w pamięci podręcznej.

W SolidWorks 2013 należy przebudować i zapisać dane dla każdej konfiguracji, która
ma być dostępna w SolidWorks 2012 z pakietem Service Pack 5. PatrzWspółpraca z
wcześniejszymi wersjami .

Patrz Zarządzanie danymi konfiguracji.

Pomijanie przebudowy po edycji komponentów
Nowa opcja systemowa pozwala pomijać przebudowę dużych złożeń po dokonaniu edycji
komponentu w oddzielnym oknie.

Tak jak w poprzednich wersjach, gdy po dokonaniu edycji komponentu w oddzielnym
oknie przełączymy się z powrotem do okna złożenia, pojawi się pytanie o zamiar
przebudowania tego złożenia. Jeśli została wybrana nowa opcja, a złożenie działa w trybie
dużego złożenia, komunikat ten nie pojawi się, złożenie nie zostanie przebudowane, a na

opcji Przebuduj pojawi się żółty trójkąt ostrzegawczy (pasek narzędzi Standard)
informujący, że dane złożenie jest nieaktualne.

Aby skonfigurować tę opcję, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu >
Złożenia. W części Tryb dużego złożenia wybrać Nie dokonywać przebudowy przy
przełączeniu do okna złożenia.

Tak jak w poprzednich wersjach, w komunikacie o przebudowie można zaznaczyć opcję
nakazującą niewyświetlanie go ponownie oraz kliknąć Tak, aby dokonać przebudowy.
W rezultacie przy każdym przełączeniu z powrotem do złożenia zostanie ono
przebudowane automatycznie bez względu na wielkość tego złożenia. Po wybraniu
nowej opcji ta przebudowa automatyczna jest pomijana w przypadku złożeń działających
w trybie dużego złożenia.

Konfiguracje SpeedPak
Można tworzyć i aktualizować konfiguracje SpeedPak podzespołów ze złożenia rodzica.
Można wyłączyć okrąg graficzny SpeedPak.

Patrz &SpeedPak.

Właściwości masy w złożeniach

Punkt Środek ciężkości w złożeniach
Do złożenia można dodać punkt Środek ciężkości (COM).

Położenie punktu COM jest aktualizowane, gdy zmienia się środek masy modelu. Na
przykład położenie punktu COM jest aktualizowane, gdy dodajemy, modyfikujemy,
usuwamy lub wygaszamy komponenty albo dodajemy lub usuwamy operacje złożenia.
Punkt COM może być przydatny przy projektowaniu złożeń wymagających zrównoważonej
masy (na przykład w celu uniknięcia nadmiernych wibracji).
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Można utworzyć wiązania do punktów COM komponentów złożenia w wiązaniach w
odległości, wspólnych i koncentrycznych. Nie można utworzyć wiązania do punktu COM
samego złożenia.

Kliknąć Środek masy (pasek narzędzi Geometria odniesienia) lub Wstaw >
Geometria odniesienia > Środek masy.

W obszarze graficznym w środku ciężkości modelu pojawi się . W drzewie operacji
FeatureManager Środek ciężkości pojawi się tuż poniżej Początku układu
współrzędnych .

W przypadku dodania punktów COM w plikach komponentów punkty te pojawią się w
złożeniu rodzica:

Podzespół

Część

Na przykład w tym złożeniu wskazuje środek masy złożenia, a wskazuje środki
masy trzech części komponentu:

Więcej informacji o punktach COM zawierają tematy Punkt w środku ciężkości i Środek
masy odniesienia w rysunkach.

Niestandardowe właściwości bezwładności w złożeniach
Można zastąpić właściwości momentów bezwładności dla złożenia lub jego komponentów.

Dodanie do komponentu niestandardowych właściwości bezwładności może pomóc w
uwidocznieniu wpływu komponentu na ogólną strukturę bezwładności i masy. Jeśli na
przykład są używane uproszczone modele nabytych komponentów, można ręcznie dodać
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do nich dokładne informacje o momencie bezwładności, tak aby cała masa złożenia była
przedstawiona dokładnie.

W drzewie operacji FeatureManager wybrać złożenie najwyższego poziomu lub
komponent.

Kliknąć Właściwości masy (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia >
Właściwości masy.
W oknie dialogowym Właściwości masy, kliknąć Zastąp właściwości masy.
W oknie dialogowym Zastąp właściwości masy wybrać Zastąp momenty
bezwładności, a następnie wybrać opcje i wprowadzić wartości.

Wiązania w odbiciach lustrzanych podzespołów
Gdy przy tworzeniu lustra podzespołu tworzymy wersję przeciwnej strony, wszystkie
standardowe wiązania w tym podzespole są również odbijane. Poprzednio nie były tworzone
standardowe wiązania w podzespole, który był powiązany z domyślnymi płaszczyznami
lub początkiem układu współrzędnych podzespołu.

Zastępowanie komponentów
Korzystając z polecenia Zastąp komponent, można zastąpić komponent innym, o takiej
samej nazwie i typie, ale pochodzącym z innego folderu.

Wybieranie podzespołów w obszarze graficznym
Gdy wybierzemy podzespół, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym
i wybierając polecenie Wybierz podzespół, kontekstowy pasek narzędzi dla tego
podzespołu pojawia się automatycznie. Poprzednio, aby kontekstowy pasek narzędzi
pojawił się, należało kliknąć dodatkowo lewym przyciskiem myszy.

Ponadto kontekstowy pasek narzędzi zawiera teraz polecenie Otwórz złożenie , które
po kliknięciu otwiera wybrany podzespół.

Migawki

Migawki w złożeniach przywróconych do pełnej pamięci
Migawki są dostępne w złożeniach całkowicie przywróconych do pełnej pamięci oraz w
złożeniach odciążonych.

Poprzednio migawki były dostępne tylko w trybie Przeglądanie dużego projektu. Migawki
w złożeniach przywróconych do pełnej pamięci oraz złożeniach odciążonych działają w
taki sam sposób jak w trybie Przeglądanie dużego projektu. Mają one możliwości takie,
jak: rejestrowanie orientacji widoku złożenia, rejestrowanie stanu pokaż/ukryj
komponentów oraz dodawanie komentarzy. Można przeglądać migawki w trybach
Przeglądanie dużego projektu, przywrócone do pełnej pamięci oraz odciążone bez względu
na to, w jakim trybie zostały utworzone.

Jeśli migawka przeglądana jest w trybie pełnej pamięci lub odciążenia, wyświetla się
podręczny pasek narzędzi Widok migawki. Kliknąć Wyjdź z migawki na podręcznym
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pasku narzędzi, aby powrócić do stanu wyświetlania aktywnego przed przeglądaniem
migawki.

Migawki w przejściach
W przejściach można wykonywać migawki.

Podczas wykonywania migawki z wnętrza aktywnego przejścia kąt kamery zostaje
zarejestrowany obok orientacji widoku złożenia oraz stanu ukryj/pokaż komponentów.
Uaktywnienie migawki, która została utworzona wewnątrz przejścia, powoduje
automatyczne otwarcie tego przejścia.

Operacje złożenia wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce
W złożeniach można tworzyć operacje wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce profilu. Tak
jak w przypadku innych operacji złożeń, możliwe jest rozchodzenie się operacji wycięcia
przez wyciągnięcie po ścieżce na części, których one dotyczą.

Nie można tworzyć w złożeniach operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce bryły.

Przy tworzeniu Wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce jako operacji złożenia:

W przypadku Profilu wybrany przez użytkownika szkic musi znajdować się w
najwyższym poziomie złożenia.

W przypadku Ścieżki oraz Krzywych prowadzących można wybrać następujące
elementy:

Szkice lub krzywe w najwyższym poziomie złożenia.
Krawędzie komponentów na dowolnym poziomie złożenia.

Można tworzyć szyki operacji złożenia wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce. Obsługiwane
są szyki liniowe, kołowe, oparte na tabeli oraz oparte na szkicu.

Kliknąć Operacja złożenia (karta Złożenie w menedżerze poleceń CommandManager)

i wybraćWycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce lub kliknąćWstaw > Operacja
złożenia > Cięcie > Wyciągnięcie po ścieżce.
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7
CircuitWorks

Dostępne w SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Importowanie i eksportowanie operacji plików ECAD

Importowanie i eksportowanie operacji plików ECAD
Z plików ECAD® można importować do oprogramowania CircuitWorks™ warstwy, ścieżki,
otwory o dowolnym kształcie, wypełnione obszary, przelotki i podkładki. Można również
budować te operacje w złożeniu SolidWorks z CircuitWorks.

Nie wszystkie rodzaje plików ECAD obsługują każdą z tych operacji. Nie można też
eksportować ścieżek, wypełnionych obszarów, przelotek ani podkładek z SolidWorks z
powrotem do CircuitWorks.

Badanie warstw, ścieżek, wypełnionych obszarów i
przelotek
W tym przykładzie zbadamy niektóre z nowych operacji CircuitWorks dla modeli ECAD z
warstwami, ścieżkami, wypełnionymi obszarami i przelotkami.

Wykonamy następujące zadania:

Zbadanie warstw, ścieżek, podkładek, przelotek i wypełnionych obszarów modeli PADS®.
Wyświetlenie Właściwości warstwy.
Zbadanie grubości płytki.
Zmiana właściwości przelotek i przefiltrowanie przelotek.
Zbudowanie modelu w SolidWorks.
Wyeksportowanie modelu z powrotem do CircuitWorks.
Zbadanie opcji modelowania warstwy przewodzącej.

Otwieranie i badanie pliku PADS w CircuitWorks
Najpierw otworzymy plik ECAD PADS w CircuitWorks i zbadamy warstwy, ścieżki, przelotki,
podkładki i wypełnione obszary.

Aby prześledzić ten przykład, należy uaktywnić dodatek CircuitWorks.
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W SolidWorks kliknąć CircuitWorks > Otwórz plik ECAD i przejść do
katalog_instalacyjny\CircuitWorksFull\Examples\Pads\preview.asc.

W drzewie CircuitWorks rozwinąćWypełnione obszary i wybrać drugi wypełniony
obszar HP83515280.
Wybrany wypełniony obszar zostanie wyświetlony w oknie podglądu.

W drzewie CircuitWorks wybrać Podkładki .
Podkładki zostaną wyświetlone w podglądzie pliku ECAD.

Można również zobaczyć poszczególne podkładki wybrane w drzewie.

W drzewie CircuitWorks wybrać Ścieżki .

Ścieżki zostaną wyświetlone w podglądzie pliku ECAD. W drzewie można również
wybrać pojedyncze ścieżki.
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Kliknąć kartę Podgląd, wybraćWidok dolny (pasek narzędzi Podgląd) i w drzewie
CircuitWorks wybrać ponownie Ścieżki .

Kliknąć Widok górny (pasek narzędzi Podgląd) i kliknąć kartę Narzędzia.

W drzewie CircuitWorks wybrać Przelotki .

Przelotki zostaną wyświetlone w podglądzie pliku ECAD.

Przeglądanie właściwości warstwy
Następnie obejrzymy grubości i typy warstw.

Właściwości dowolnego elementu w drzewie CircuitWorks można przejrzeć poprzez
kliknięcie prawym przyciskiem myszy danego elementu i kliknięcie Właściwości.

W drzewie CircuitWorks rozwinąć Warstwy .
Wyszczególnione warstwy są rozróżniane według ich właściwości dielektryka lub
przewodnika .

Warstwy płytki drukowanej są układane, tył do tyłu, zaczynając od pierwszej
warstwy u dołu danej płytki drukowanej. Odległość od pierwszej warstwy do
ostatniej określa grubość płytki. Warstwy mogą mieć różną wysokość.

Kliknąć warstwę przewodnika prawym przyciskiem myszy i kliknąć Właściwości.
Zostaną wyświetlone następujące właściwości:

Określa wysokość dolnej części warstwy względem dolnej
części płytki.

Wysokość początkowa

Określa wysokość górnej części warstwy względem dolnej
części płytki.

Wysokość końcowa jednej warstwy jest taka sama jak
wysokość początkowa kolejnej.

Wysokość końcowa

Określa grubość warstwy.&Grubość
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Wybrać inne warstwy i przejrzeć właściwości.
W drzewie CircuitWorks kliknąć Zarysy płytki.
Zostaną wyświetlone Właściwości płytki. Grubość płytki wynosząca 0,7870 mm jest
sumą grubości warstw.

Edytowanie właściwości przelotki i filtrowanie przelotek
Następnie przejrzymy i dokonamy edycji położenia i średnicy przelotki, przefiltrujemy
przelotkę i zbudujemy model w SolidWorks.

W drzewie CircuitWorks rozwinąć i wybrać Przelotki .
Na płytce znajduje się 37 przelotek. Trzy przelotki prowadzą przez komponent U2
płytki.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwszą przelotkę STANDARDVIA_EXAMPLE
i kliknąć Właściwości.

Pojawi się okienko Właściwości przelotki.

Jako Średnica przelotki wprowadzić 1,0 i kliknąć .
Powtórzyć kroki 2 i 3 dla pozostałych dwóch przelotek STANDARDVIA_EXAMPLE
.
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W menu polecenia Filtruj karty Narzędzia kliknąć Przelotki .
Pojawi się okienko Filtry przelotek.

Wybrać Większa niż i wprowadzić 0,99.
Trzy przelotki o średnicy 1,0 mm zostaną odfiltrowane. Odfiltrowane przelotki pojawią
się wygaszone w drzewie CircuitWorks.

Budowanie modelu w SolidWorks
Następnie zbudujemy model w SolidWorks i zobaczymy, jak eksportowane są operacje.

Przed przejściem dalej należy zamknąć wszystkie modele otwarte w SolidWorks.

W CircuitWorks kliknąć SolidWorks > Buduj model (karta Narzędzia) i kliknąć
Buduj w oknie dialogowym CircuitWorks.
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Gdy pojawi się model SolidWorks, ścieżki, warstwy, przelotki, podkładki, otwory i
wypełnione obszary zostaną dodane do drzewa operacji FeatureManager SolidWorks.

W drzewie operacji FeatureManager należy rozwinąć komponent previewpcb<1> i
w modelu SolidWorks zbadać operacje pliku ECAD, takie jak warstwy przewodzące i
dielektryczne, otwory, obszary poza obrębem elementów i przelotki.
a) Obrócić model.

b) W obróconym modelu wybrać trzecią warstwę przewodzącą.
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c) Wybrać pierwszą warstwę dielektryczną.

d) Wybrać PTH, otwory platerowane.
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e) Wybrać przelotki.

f) Powiększyć lokalizację przefiltrowanych przelotek, które nie pojawiają się w modelu.

W SolidWorks zapisać model jako My_previewpcb.sldasm.

W SolidWorks kliknąć CircuitWorks > Eksportuj do CircuitWorks .

Wyeksportowany model ECAD nie zawiera przelotek, wypełnionych obszarów ani
podkładek, ponieważ CircuitWorks nie eksportuje tych operacji.

Zamknąć model w SolidWorks.

Budowanie tylko warstw przewodzących górnej i dolnej
CircuitWorks można skonfigurować do modelowania jedynie górnej i dolnej warstwy
przewodzącej w SolidWorks. Pozwala to zaoszczędzić czas budowy.

Abymodelować jedynie górną i dolną warstwę przewodzącą podczas budowania
w SolidWorks:

W SolidWorks kliknąć CircuitWorks > Opcje CircuitWorks .
W oknie dialogowym kliknąć Import SolidWorks i dla opcjiModelowanie warstwy
przewodzącej wybrać Tylko warstwy górna i dolna (szybciej).
Kliknąć OK.
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Ponowne budowanie pliku PADS
Następnie zbudujemy plik PADS, aby zobaczyć, że w drzewie pojawią się jedynie warstwy
górna i dolna.

W CircuitWorks wybrać previewpcb.asc, oryginalny plik PADS ECAD.

W CircuitWorks kliknąć SolidWorks > Buduj model (karta Narzędzia) i w oknie
dialogowym kliknąć Buduj.
Kliknąć Tak, gdy pojawi się monit o zastąpienie komponentu modelu.
W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć komponent previewpcb<1>.
Wyszczególnione zostaną tylko dwie zewnętrzne warstwy przewodzące.

Zamknąć model SolidWorks bez zapisywania.
Zamknąć model CircuitWorks bez zapisywania.
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8
Konfiguracje

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Tabele konfiguracji
Zarządzanie danymi konfiguracji
&SpeedPak
Przenoszenie dostosowanychwłaściwości podczaswstawiania skonfigurowanych
części

Tabele konfiguracji

Konfigurowanie materiałów w Tabeli konfiguracji
Na potrzeby konfigurowania materiałów dostępny jest parametr tabeli konfiguracji.

Nagłówek kolumny używa następującej składni:

$LIBRARY:MATERIAL@nazwa_częściDla części:

$LIBRARY:MATERIAL@nazwa_obiektu@nazwa_częściDla obiektu w części wieloobiektowej:

$LIBRARY to nazwa biblioteki znalezionej na najwyższym poziomie drzewa w oknie
dialogowym Materiał. Przykłady: Materiały SolidWorks, Materiały SolidWorks DIN,
Dostosowane materiały.

MATERIAL to nazwa materiału zdefiniowanego w oknie dialogowym Materiał. Przykłady:
Stal węglowa, AISI 304, Stop 1060.

Aby wejść do materiału, należy wykonać jedną z następujących czynności:

Ręcznie wpisać daną informację.
Kliknąć w komórce i dokonać wyboru z listy rozwijanej materiałów Ulubione.

Jeżeli komórka pozostała pusta, odziedziczy ona bieżący materiał w chwili utworzenia
konfiguracji.

Przykład:
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Sprawdzanie poprawności danych w tabelach
projektowych
Do tabeli projektowych wprowadzono funkcję sprawdzania poprawności danych. W
przypadku niektórych parametrów po wybraniu komórki w tabeli projektowej można
wybrać wartość z listy rozwijanej prawidłowych wyborów.

W przypadku wpisania nieprawidłowej wartości pojawi się komunikat o błędzie, który
zawiera monit o wprowadzenie poprawnej wartości (można ją wybrać z listy rozwijanej).

Przykłady:

W przypadku stanu wygaszenia operacji ($STATE@nazwa_operacji) wartości na liście
rozwijanej są następujące:

WYGASZONY
PRZYWRÓCONY
S
U

W przypadku pozycji nieruchomej lub ruchomej ($FIXED@nazwa_komponentu) wartości
na liście rozwijanej są następujące:

TAK
NIE
+Y
N

Uproszczony wybór stanów wyświetlania i konfiguracji
Aby w tabeli projektowej uzyskać dostęp do rozwijanej listy istniejących stanów
wyświetlania lub konfiguracji komponentów, należy kliknąć w komórce głównej części
tabeli w celu przejścia do parametrów $DISPLAYSTATE lub
$CONFIGURATION@<wystąpienie>komponentu. Poprzednio należało kliknąć prawym
przyciskiem myszy.
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Zarządzanie danymi konfiguracji
W przypadku modeli części i złożeń zawierających konfiguracje nowe opcje pomagają w
zarządzaniu rozmiarem plików oraz czasem wymaganym do ich zapisania. Można określić
i zidentyfikować wybrane konfiguracje tak, aby zawsze były aktualne. Przy każdym
zapisywaniu modelu można usuwać dane konfiguracji zapisane w pamięci podręcznej.

Jak w poprzednich wersjach:

Jeśli konfiguracja nie była nigdy aktywowana (na przykład konfiguracja zdefiniowana w
tabeli konfiguracji), w modelu uwzględnione są jedynie najbardziej istotne dane definiujące,
dotyczące danej konfiguracji. Po pierwszym aktywowaniu konfiguracji generowana jest
pełna definicja danych modelu konfiguracji. Ten pełny zestaw danych jest aktualizowany
i zapisywany za każdym razem, kiedy użytkownik zapisuje dokument. Domyślnie
wygenerowany pełen zestaw danych pozostaje dostępny po każdym otwarciu modelu.
Stała dostępność tego pełnego zestawu danych na potrzeby konfiguracji pozwala
zaoszczędzić dużo czasu podczas przełączania się do danej konfiguracji z innej. Z każdą
aktywowaną konfiguracją zwiększa się jednak rozmiar pliku modelu, jak również czas
wymagany do przebudowania i zapisania pliku.

Nowe funkcje w tej wersji:

W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager:

Znacznik wyboru wskazuje konfigurację, dla której istnieje pełny i aktualny zestaw
danych.
Kreska wskazuje konfigurację, dla której pełny zestaw danych jest nieaktualny lub
nie istnieje.

Można oflagować jedną lub więcej konfiguracji oznaczeniem Przebudowa/Zapis w
celu wygenerowania dla nich pełnych zestawów danych bez konieczności aktywowania
każdej konfiguracji osobno. Możliwość ta może być przydatna podczas jednoczesnego
generowania danych dla wielu konfiguracji. Pełne zestawy danych są przebudowywane
i zapisywane za każdym razem, kiedy użytkownik zapisuje dokument.
Można usunąć pełne zestawy danych określonych konfiguracji lub wszystkich konfiguracji
(z wyjątkiem aktywnej) ręcznie albo automatycznie, w celu zmniejszenia rozmiaru pliku
i oszczędzenia czasu. Pozostają jedynie najbardziej istotne dane definiujące.

W programie SolidWorks 2013 musi istnieć pełen zestaw danych dla każdej konfiguracji,
która ma być dostępna w programie SolidWorks 2012 z dodatkiem Service Pack 5.
Patrz Współpraca z wcześniejszymi wersjami .

Generowanie danych konfiguracji

Aby wygenerować pełne zestawy danych dla jednej lub większej liczby konfiguracji bez
konieczności aktywowania każdej konfiguracji osobno, należy wykonać jedną z
następujących czynności:

W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy
jedną lub więcej konfiguracji i wybrać Dodaj znak Przebuduj/Zapisz.
W górnej części menedżera konfiguracji ConfigurationManager lub drzewa operacji
FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę modelu, wybrać opcję
Oznaczenie Przebudowa/Zapis i kliknąć jedną z następujących opcji:
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Oznacza aktywną konfigurację, aby przy
następnym zapisywaniu dokumentu przez
użytkownika wygenerować dla niej pełen
zestaw danych. Później dane są
przebudowywane i zapisywane za każdym
razem, kiedy użytkownik zapisuje
dokument.

Dodaj oznaczenie dla tej konfiguracji

Oznacza wszystkie konfiguracje, aby przy
następnym zapisywaniu dokumentu przez
użytkownika wygenerować dla nich pełne
zestawy danych. Później dane są
przebudowywane i zapisywane za każdym
razem, kiedy użytkownik zapisuje
dokument.

Dodaj oznaczenie dla wszystkich
konfiguracji

Otwiera okno dialogowe Przebuduj i zapisz
ustawienia, w którym wybiera się
konfiguracje do oznaczenia. Przy
następnym zapisywaniu dokumentu przez
użytkownika zostaną dla nich
wygenerowane pełne zestawy danych.
Później dane są przebudowywane i
zapisywane za każdym razem, kiedy
użytkownik zapisuje dokument.

Ponadto usuwa oznaczenie
Przebudowa/Zapis ze wszystkich
konfiguracji i zmienia ich ikony na lub
(w zależności od bieżącego stanu ich
danych konfiguracji).

Dodaj oznaczenie dla określonej
konfiguracji

Usuwa oznaczenie Przebudowa/Zapis ze
wszystkich konfiguracji, w tym również z
konfiguracji aktywnej, oraz usuwa dane
wszystkich konfiguracji z wyjątkiem
aktywnej.

Usuń oznaczenie i zbędne dane dla
wszystkich konfiguracji

W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager obok konfiguracji pojawiają się
następujące ikony:

OpisNieaktywne konfiguracjeAktywna konfiguracja

Wskazuje konfigurację,
dla której istnieje pełen
i aktualny zestaw
danych.
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OpisNieaktywne konfiguracjeAktywna konfiguracja

Oznaczenie
Przebudowa/Zapis.
Wskazuje konfigurację,
dla której przy
następnym zapisywaniu
dokumentu przez
użytkownika
wygenerowany zostanie
pełen zestaw danych.
Później dane są
przebudowywane i
zapisywane za każdym
razem, kiedy użytkownik
zapisuje dokument.

Aby usunąć oznaczenie
konfiguracji, należy
kliknąć prawym
przyciskiem myszy i
wybrać Usuń znak
Przebuduj/Zapisz. Jej
ikona zmienia się na
lub (w zależności od
bieżącego stanu jej
danych konfiguracji).

Wskazuje konfigurację,
dla której pełen zestaw
danych jest nieaktualny
lub nie istnieje.

Usuwanie danych konfiguracji

Aby zmniejszyć rozmiar plików i skrócić czas niezbędny do ich zapisania, można usunąć
dane nieaktywnych konfiguracji zapisane w pamięci podręcznej.

Aby usunąć dane ręcznie, należy:

W górnej części menedżera konfiguracji ConfigurationManager lub drzewa operacji
FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę modelu, kliknąć opcję
Oznaczenie Przebudowa/Zapis, a następnie kliknąć opcję Usuń oznaczenie i
zbędne dane dla wszystkich konfiguracji.

Aby automatycznie usuwać dane za każdym razem, kiedy użytkownik zapisuje
dokument:

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wydajność i wybrać Usuń dane
konfiguracji zapisane w pamięci podręcznej.

Za każdym razem, kiedy użytkownik zapisuje dokument:

Jeśli opcja usuwania jest wybrana:

81

Konfiguracje



Usuwane są dane wszystkich nieaktywnych konfiguracji oflagowanych ikoną lub
.
Zapisywane są dane jedynie aktywnej konfiguracji ( lub ) oraz nieaktywnych
konfiguracji oznaczonych ikoną .

Jeśli opcja usuwania nie jest wybrana:

Przebudowywane i zapisywane są dane wszystkich konfiguracji oflagowanych ikoną
, , lub .
Usuwane są dane wszystkich konfiguracji oflagowanych ikoną .

&SpeedPak
Można tworzyć i aktualizować konfiguracje SpeedPak podzespołów ze złożenia rodzica.
Można wyłączyć okręg graficzny SpeedPak.

Wyłączanie okręgu graficznego SpeedPak
Można wyłączyć okrąg graficzny SpeedPak, aby geometria wokół wskaźnika pozostała
widoczna, nawet jeśli nie można jej wybrać.

Gdy okrąg graficzny jest włączony, na obszarze wokół wskaźnika widoczna jest tylko
geometria, którą można wybrać.

Gdy okrąg graficzny jest wyłączony, na obszarze wokół wskaźnika widoczna jest cała
geometria. Gdy wskaźnik znajdzie się nad elementem SpeedPak, którego nie można

wybrać, zmienia się na .

Aby włączyć lub wyłączyć okrąg graficzny SpeedPak, należy wykonać jedną z
poniższych czynności:

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Wyświetlaj/Wybór i wybrać lub usunąć wybór opcji
Wyświetlaj okrąg graficzny SpeedPak.
Nacisnąć klawisze Alt + S.

Przykład wyłączania okręgu graficznego SpeedPak przedstawiono w temacie Tworzenie
konfiguracji SpeedPak ze złożenia rodzica .

Tworzenie konfiguracji SpeedPak ze złożenia rodzica
Konfiguracje SpeedPak dla podzespołów można tworzyć ze złożenia rodzica. Można dołączyć
tylko grafikę lub dołączyć wiązane ściany, krawędzie i punkty jako rozwiązaną geometrię.

Wybrać w złożeniu jeden lub więcej podzespołów. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i
wybrać Opcje SpeedPak, a następnie kliknąć jedną z następujących opcji:
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Obejmuje powiązane ściany, krawędzie i
punkty jako rozwiązaną geometrię
umożliwiającą użytkownikowi tworzenie
innych wiązań do tych elementów. Elementy
dołączone jako rozwiązana geometria
obejmują elementy podzespołu, który wiąże
się z innymi komponentami w otwartym
złożeniu rodzica lub z samym otwartym
złożeniem rodzica.

Utwórz powiązany SpeedPak

Pozwala użytkownikowi zobaczyć grafikę dla
podzespołu, ale nie obejmuje żadnej
rozwiązanej geometrii zapewniającej
większą poprawę wydajności.

Utwórz graficzny SpeedPak

Konfiguracja SpeedPak tworzona jest dla aktywnej konfiguracji danego podzespołu. Jeśli
podzespół ten jest podzespołem najwyższego poziomu, konfiguracja SpeedPak staje się
aktywną konfiguracją używaną przez zespół rodzica.

Poprawa wydajności złożenia jest najlepiej widoczna w przypadku bardzo dużych i
skomplikowanych złożeń. Ponieważ złożenie użyte w niniejszym przykładzie jest małe
i proste, poprawa wydajności jest niezauważalna.

Tworzenie graficznych konfiguracji SpeedPak
Można tworzyć graficzne konfiguracje SpeedPak dla podzespołu bezpośrednio ze złożenia
rodzica.

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\configurations\overender.sldasm.
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W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy podzespół
lancet i wybrać Opcje SpeedPak > Utwórz graficzny SpeedPak.
Zostanie utworzona konfiguracja SpeedPak dla aktywnej konfiguracji lancetu. W
drzewie operacji FeatureManager ikona informuje, że w danym złożeniu używana
jest konfiguracja SpeedPak.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy lancet i wybrać Wyizoluj.
W obszarze graficznym zostaną ukryte wszystkie komponenty za wyjątkiem lancetu.

Przesunąć wskaźnik nad podzespół.
Należy zauważyć, iż wokół wskaźnika nic nie jest widoczne, co wskazuje na to, że na
obszarze tym nie ma elementów, które można wybrać.

Na podręcznym pasku narzędzi kliknąć Wyjdź z Wyizoluj.

Tworzenie powiązanego SpeedPak
Ze złożenia rodzica można utworzyć SpeedPak, który zawiera wiązane ściany, krawędzie
i punkty jako rozwiązaną geometrię.

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć suwak podzespołu prawym przyciskiem
myszy i wybrać Opcje SpeedPak > Utwórz powiązany SpeedPak.
Konfiguracja SpeedPak tworzona jest dla aktywnej konfiguracji suwaka. W drzewie
operacji FeatureManager ikona informuje, że w danym złożeniu używana jest
konfiguracja SpeedPak.

Kliknąć suwak prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyizoluj.
W obszarze graficznym wszystkie komponenty za wyjątkiem suwaka zostaną ukryte.
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Przesunąć wskaźnik nad podzespół.
Należy zauważyć, że na obszarze wokół wskaźnika widocznych jest kilka elementów.
Elementy te są powiązane z innymi komponentami w złożeniu rodzica lub z samym
złożeniem rodzica i można je wybierać do tworzenia innych wiązań.

Na podręcznym pasku narzędzi kliknąć Wyjdź z Wyizoluj.

Wyłączanie okręgu graficznego SpeedPak
Można wyłączyć okrąg graficzny SpeedPak, aby geometria wokół wskaźnika pozostała
widoczna, nawet jeśli nie można jej wybrać.

Nacisnąć klawisze Alt + S.
Teraz, gdy przesuniemy wskaźnik nad element SpeedPak, którego nie można wybrać,

wskaźnik zmieni się na , ale element pozostanie widoczny.
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Nacisnąć ponownie Alt + S.
Okrąg graficzny SpeedPak powróci. Na obszarze wokół wskaźnika elementy, których
nie można wybrać, nie są widoczne.

Aby włączyć lub wyłączyć okrąg graficzny, można również kliknąć Narzędzia >
Opcje > Opcje systemu >Wyświetlaj/Wybór i wybrać lub usunąć wybór opcji
Wyświetlaj okrąg graficzny SpeedPak.

Menedżer właściwości PropertyManager SpeedPak
W menedżerze właściwości PropertyManager SpeedPak, w części Włącz Szybkie
uwzględnianie, został usunięty suwak Ściany do uwzględnienia.

Suwak Ściany do uwzględnienia nie jest już potrzebny ze względu na udoskonalenia
wydajności względem poprzednich wersji w zakresie tworzenia, edytowania i otwierania
konfiguracji SpeedPak zawierających wiele obiektów.

Aktualizowanie konfiguracji SpeedPak podzespołu ze
złożenia rodzica
Podzespoły SpeedPak można aktualizować ze złożenia rodzica.

Można wybrać jeden lub więcej podzespołów SpeedPak i zaktualizować je, klikając prawym
przyciskiem myszy i wybierając polecenie Zaktualizuj SpeedPak.

Można zaktualizować wszystkie podzespoły SpeedPak, klikając polecenie Zaktualizuj

SpeedPak (pasek narzędzi Złożenia) lub klikając prawym przyciskiem myszy złożenie
najwyższego poziomu w drzewie operacji FeatureManager i wybierając polecenie
Zaktualizuj wszystkie konfiguracje SpeedPak.

Aktualizacja wszystkich podzespołów SpeedPak może zająć dużo czasu. Jest to
uzależnione od liczby i stopnia skomplikowania nieaktualnych konfiguracji SpeedPak
w złożeniu rodzica.
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Przenoszenie dostosowanych właściwości podczas
wstawiania skonfigurowanych części

Wprowadzono udoskonalenia w zakresie przenoszenia dostosowanych właściwości przy
wstawianiu skonfigurowanej części do innej części.

Patrz Przenoszenie dostosowanych właściwości.
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9
SolidWorks Costing

Dostępne w SolidWorks Professional oraz SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Przekształcanie prostych otworów wierconych w kieszenie frezowane
Części wieloobiektowe
Części toczone
Interfejs użytkownika
Objętość

Przekształcanie prostych otworów wierconych w kieszenie
frezowane

Można przekształcać proste otwory w kołowe kieszenie frezowane oraz przekształcać te
ostatnie z powrotem w otwory. Podczas przekształcania kołowych kieszeni frezowanych
w wywiercone otwory należy zdefiniować w szablonie Machining średnicę wiertła
odpowiadającą średnicy otworu lub mniejszej najwyżej o 10% od średnicy kieszeni kołowej.

Nie można przekształcać otworów, które wymagają gwintowania, ani otworów z
pogłębieniem walcowym.

W przypadku prostych otworów wierconych w menedżerze kosztów CostingManager należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zmień na frez. Spowoduje to
przekształcenie operacji wiercenia w operację frezowania. Można również przeciągnąć
operację prostego otworu do folderu Operacje frezu .

W przypadku okrągłych kieszeni frezowanych, które zostały przekształcone z otworów
wierconych, w menedżerze kosztów CostingManager należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy daną operację, a następnie wybrać polecenie Zmień na wiercenie. Spowoduje
to przekształcenie operacji frezowania w operację wiercenia. Można również przeciągnąć
operację okrągłej kieszeni frezowanej do folderu Operacje otworu .

Części wieloobiektowe
Korzystając z SolidWorks Costing®, można obliczyć, ile kosztuje wyprodukowanie części
wieloobiektowych.

Po zastosowaniu narzędzia kalkulacji kosztów Costing względem części wieloobiektowych
można wybrać główny szablon na potrzeby kontrolowania operacji kalkulacji kosztów na
poziomie części. Główny szablon odnosi się do dwóch innych szablonów: jednego dla
obiektów arkusza blachy, a drugiego dla obiektów obrobionych. Oprogramowanie

88



automatycznie rozpoznaje obiekty arkusza blachy. W przypadku obiektów obrobionych
lub dostosowanych można określić typ obiektu w okienku zadań Costing.

Narzędzie Costing nie oblicza kosztu obiektów dostosowanych. Koszt obiektu
dostosowanego wprowadza się w okienku zadań Costing.

Można również przełączyć się ze środowiska wieloobiektowego Costing do środowiska
jednoobiektowego w celu poprawienia wydajności.

W części wieloobiektowej do obiektów konstrukcji spawanej należy przypisać
dostosowany koszt.

Analiza szablonów kalkulacji kosztów Costing dla części
wieloobiektowych
Gdy część wieloobiektowa zawiera arkusz blachy i obiekty obrobione, narzędzie Costing
wykorzystuje oddzielne szablony dla każdego typu obiektu. W tej procedurze poznamy
szablony dla części wieloobiektowej w Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing.

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\multibody.sldprt.
Pojawi się część wieloobiektowa. Część ta zawiera obiekty obrobione, z arkusza blachy
i toczone.

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing:
a) W części Szablony kalkulacji kosztów Costing, w obszarze Szablon główny,
wybrać multibodytemplate_default(metryczne).
Szablon główny określa operacje na poziomie części.
W przypadku wybrania głównego, domyślnego szablonu metrycznego domyślne
szablony metryczne dla arkusza blachy i obiektów obrobionych zostaną przypisane
do szablonu głównego w Edytorze szablonu kalkulacji kosztów Costing. Obszar
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komunikatu okienka zadań kalkulacji kosztów Costing zmieni kolor na zielony,
sygnalizując, że można rozpocząć szacowanie kosztów.

b) Kliknąć polecenie Uruchom edytor szablonu.
W węźle Ogólny Edytora szablonu kalkulacji kosztów Costing można zobaczyć
Szablon arkusza blachy i Szablon Machining, które są powiązane z szablonem
głównym.

Obok Szablonu arkusza blachy kliknąć Widok.
Pojawi się karta Arkusz blachy pokazująca dane kalkulacji powiązane z częściami
arkusza blachy.

Krok ten można powtórzyć dla szablonu Machining.

Zamknąć Edytor szablonu kalkulacji kosztów Costing.
Zachować otwartą część i okienko zadań kalkulacji kosztów Costing na potrzeby
następnej procedury.

Szacowanie kosztów części wieloobiektowej
W tej procedurze uruchomimy narzędzie Costing w celu określenia kosztów produkcji
części wieloobiektowej.

W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing zbadamy Listę obiektów.
Na liście znajdują się cztery obiekty. Można je przejrzeć w drzewie operacji
FeatureManager. Typ obiektu określa szablon kalkulacji kosztów wykorzystywany
przy szacowaniu kosztów. Narzędzie Costing automatycznie rozpoznaje obiekty arkusza
blachy. Innym typom obiektów w części należy przypisać typ.

Dla każdego obiektu w części należy wybrać typ obiektu:
a) W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w części Lista obiektów, wybrać

Wytnij-wyciągnięcie4.
Wybrany obiekt zostanie podświetlony w obszarze graficznym.

Dla Typu obiektu wybierany jest automatycznie Arkusz blachy. Przypisywane
są również materiały obiektów.

b) W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w części Lista obiektów, wybrać
Pogłębienie walcowe dla śruby z łbem sześciokątnym2 M6, a dla Typu
obiektu wybrać Obrobiony.
Materiały są już przypisane.
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c) W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w części Lista obiektów, wybrać
Sfazowanie2, a dla Typu obiektu wybrać Obrobiony.
Materiały są już przypisane.

d) Wprowadzić bezpośrednio koszt Faktyczny koszt obiektu:

W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing, w części Lista obiektów, wybrać
Faktyczny koszt obiektu.
Dla Typu obiektu wybrać Dostosowany, a dla Dostosowanego kosztu typ
10.

Narzędzie Costing nie oblicza kosztu obiektu dostosowanego. W rezultacie
wprowadza się koszt obiektu, ale nie materiałów.

Po przypisaniu typu obiektu każdemu obiektowi w części zielony obszar komunikatu
będzie sygnalizować, że można rozpocząć szacowanie kosztów.
Aby przed obliczeniem kosztów wykluczyć koszt jednego lub większej liczby obiektów,
należy je wybrać i kliknąć polecenie Wyklucz.

Kliknąć polecenie Rozpocznij szacowanie kosztów.
Menedżer kosztów CostingManager wyświetli w odpowiednich folderach obiekty i ich
typy oraz materiały. Jeśli wykluczymy z obliczenia kosztów jakiś obiekt, pojawi się
on w folderze Nie przypisano kosztu . Wykluczone obiekty są ukrywane na
obszarze graficznym. Folder Ustawianie zawiera koszty ustawienia dla poziomu
części, a nie obiektu. Folder Dostosowane operacje znajduje się na poziomie
części.

Koszt ustawienia jest wyprowadzany z czasu ustawienia określonego w szablonie.

W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć Obiekty arkusza blachy.
Na liście wyszczególniona zostanie część arkusza blachyWytnij-wyciągnięcie4. Po
rozwinięciu Wytnij-wyciągnięcie4 można zobaczyć szacowany koszt obiektu oraz
szablon zastosowany względem oszacowania kosztów.

Zachować otwartą część i okienko zadań kalkulacji kosztów Costing na potrzeby
następnej procedury.

Szacowanie kosztów jednego obiektu w części
wieloobiektowej
Stosując narzędzie kalkulacji kosztów Costing względem części wieloobiektowych, można
wykonać szacunkową kalkulację kosztów względem pojedynczego obiektu, a nie całej
części.

W menedżerze kosztów CostingManager dwukrotnie kliknąć obiekt Sfazowanie2.
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Wszystkie inne obiekty zostaną ukryte, a menedżer kosztów CostingManager oraz
okienko zadań wyświetlą tylko informacje o kosztach dotyczących obiektu sfazowania.

W menedżerze kosztów CostingManager kliknąć polecenie Wróć do środowiska
wieloobiektowego .
Część wieloobiektowa zostanie wyświetlona w obszarze graficznym, a wszystkie
obiekty pojawią się w menedżerze kosztów CostingManager.

Zamykanie części:
a) Zamknąć okienko zadań kalkulacji kosztów Costing.
b) Kliknąć Plik > Zapisz jako.
c) W oknie dialogowym Zapisz jako kliknąć polecenie Zapisz bez danych kalkulacji

kosztów, a następnie kliknąć Zapisz.

Części toczone
Korzystając z narzędzia SolidWorks Costing, można obliczyć, ile kosztuje wyprodukowanie
części toczonych.

Szacowanie kosztów części toczonej
Aby wyprodukować części cylindryczne, należy je wytoczyć. W tej procedurze uruchomimy
narzędzie Costing w celu określenia kosztów produkcji części toczonej.

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\turned.sldprt.

Pojawi się część cylindryczna.

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing:
a) W obszarze Szablon Machining wybrać szablon

machiningtemplate_default(englishstandard).
b) W obszarzeMateriał w opcji Klasa wybrać pozycję Stal, a w opcji Nazwa wybrać
pozycję Stal węglowa.

W obszarze Obiekt produktu wyjściowego w polu Typ wybrać pozycję Walec.
W części Szacowany koszt na część kliknąć Kliknij, aby zaktualizować.
Narzędzie kalkulacji kosztów Costing szacuje koszt produkcji na podstawie informacji
o materiałach do produkcji części.

Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing wyświetla wartość Szacowany koszt na
część.
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Menedżer kosztów CostingManager w drzewie operacji FeatureManager wyświetli
rozpoznane operacje wymagane do wyprodukowania danej części.

OpisOperacja

W tej części występują cztery operacje
przygotowania do rozpoczęcia działalności.
Dwie z tych operacji są wymagane w
przypadku wszystkich części toczonych.
Podczas produkcji części toczonej jeden
jej koniec jest zamocowany w uchwycie,
a drugi jest obrabiany. Koniec części
znajdujący się w uchwycie nie podlega
obróbce, dopóki część nie zostanie
obrócona.

Przygotowania do rozpoczęcia
działalności

Zawiera operację przygotowania do
rozpoczęcia działalności związaną z
wytworzeniem elementu Szczelina 1 .

Operacja przygotowania do
rozpoczęcia działalności 1

Zawiera operację przygotowania do
rozpoczęcia działalności związaną z
wytworzeniem elementu Otwór 1 .

Operacja przygotowania do
rozpoczęcia działalności 2

Zawiera operacje przygotowania do
rozpoczęcia działalności wymagane do
wytworzenia części:

Rowek średnicy zewnętrznej.
Materiał jest usuwany ze ścian
zewnętrznych. Proporcja
długości (L) do głębokości (D)
materiału do usunięcia wynosi
L:D lub L/D.

Rowek
OD 1

Rowek średnicy wewnętrznej.
Materiał jest usuwany ze ścian
zewnętrznych. Proporcja
długości (L) do głębokości (D)
materiału do usunięcia wynosi
L:D lub L/D.

Rowek
ID 1

Toczenie średnicy
zewnętrznej. Materiał jest
usuwany ze ścian
zewnętrznych jednej strony
części.

Toczenie
OD 2

Operacja przygotowania do
rozpoczęcia działalności 3
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OpisOperacja

Zawiera dodatkowe operacje
przygotowania do rozpoczęcia działalności
wymagane do wytworzenia części:

Toczenie średnicy
wewnętrznej. Materiał jest
usuwany ze ścian
zewnętrznych.

Toczenie
ID 1

Toczenie średnicy
zewnętrznej. Materiał jest
usuwany ze ścian
zewnętrznych drugiej
strony części.

Toczenie
OD 1

Operacja przygotowania do
rozpoczęcia działalności 4

Materiał jest usuwany
ze ściany.

Szczelina 1
Operacje frezu

Rowek ID 1

Rowek OD 1

Toczenie OD 1

Toczenie ID 1

Toczenie OD 2

Operacje toczenia

Materiał jest wywiercany ze
ściany, a następnie
wykonywane jest
gwintowanie.

Otwór 1
Operacje otworu

Zamknąć część:
a) Zamknąć okienko zadań kalkulacji kosztów Costing.
b) Kliknąć Plik > Zapisz.
c) W oknie dialogowym Zapisz jako kliknąć polecenie Zapisz bez danych kalkulacji

kosztów, a następnie kliknąć Zapisz.
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Interfejs użytkownika

Przycisk paska narzędzi i polecenie menu Costing

Narzędzie Costing można uruchomić dla arkusza blachy lub części obrobionych przy użyciu
tego samego polecenia. Nie trzeba już wybierać pomiędzy narzędziami arkusza blachy i
narzędziami Machining Costing.

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Costing.

Menedżer kosztów CostingManager

Można przeciągać i upuszczać elementy do innych prawidłowych lokalizacji w menedżerze
kosztów CostingManager. Można na przykład przeciągnąć szyk otworów do folderu Nie
przypisano kosztu . Istnieje również możliwość przeciągania i upuszczania operacji
pomiędzy folderami Ustawień .

Można także wybrać wiele elementów (Ctrl + wybór lub Shift + wybór) w menedżerze
kosztów CostingManager, aby zastosować względem nich wspólną opcję. Na przykład
możliwe jest wybranie dwóch operacji ustawień za pomocą funkcji wielo-wyboru i
zastosowanie względem nich tej samej wartości kosztu.

Można rozkładać operacje z biblioteki na obiektach arkusza blachy. Jeśli konieczne jest
wyprodukowanie operacji z biblioteki przy użyciu lasera lub urządzenia wypuszczającego
strumień wody, można rozłożyć operację z biblioteki w taki sposób, aby narzędzie Costing
mogło obliczyć koszt w oparciu o długość wymaganą do przecięcia, nie zaś na podstawie
liczby pociągnięć. W drzewie operacji FeatureManager należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy operację z biblioteki i wybrać Rozłóż operację z biblioteki. Operacja z biblioteki
zostanie przekształcona na ścieżki skrawania do przeliczenia przez narzędzie Costing.

Można przenosić elementy pomiędzy różnymi folderami Ustawień . Jest to pomocne,
kiedy są dostępne maszyny mogące wytwarzać części przy mniejszej liczbie ustawień.
Na przykład gdy narzędzie Costing zostanie uruchomione dla obrobionej części, może
utworzyć dwie operacje ustawień, ponieważ funkcje obrabiania występują na dwóch
ścianach bocznych danej części. Istnieją też maszyny, które są w stanie produkować oba
elementy (dla obu operacji) bez zmieniania ustawień. Co za tym idzie, można przenieść
operacje z Operacji ustawiania 2 do Operacji ustawiania 1 , aby obniżyć koszt
poprzez wyeliminowanie Operacji ustawiania 2 .

Do poruszania się po menedżerze kosztów CostingManager można używać klawiatury.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w menedżerze kosztów CostingManager można
wybrać polecenie Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie.

Szablony kalkulacji kosztów Costing

W węźle Maszyna edytora szablonu kalkulacji kosztów Costing dla szablonu Machining
można określić typ maszyny używanej do wiercenia, frezowania i toczenia.

W węźle Ogólny edytora szablonu kalkulacji kosztów Costing dla szablonu Machining
można zdefiniować wartości mające wpływ na kalkulację kosztu, w tym również Czas
ustawienia, czyli ilość czasu, jaka jest potrzebna do skonfigurowania toczenia dla danej
części.
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Objętość
Po zastosowaniu narzędzia Costing względem części, która jest obrobiona z typu produktu
wyjściowego bryła lub walec, oprogramowanie oblicza różnicę pomiędzy materiałem
produktu wyjściowego, a faktyczną częścią z wyłączeniem obrobionych elementów, takich
jak operacje otworów i kieszeni. Różnica ta tworzy operacje objętości mające wpływ na
koszt części wynikający z wymaganych operacji frezowania.

Operacje objętości uwzględniają koszt oprzyrządowania części z bloku lub walca. Koszt
obrobionej części zawiera:

Koszt obiektu produktu wyjściowego
Koszt oprzyrządowania objętości materiału z obiektu produktu wyjściowego

Objętość materiału usuniętego z obiektu produktu wyjściowego do produkcji części określa
operacje objętości.

Narzędzie Costing oblicza wkład objętości w całkowity koszt obróbki danej części.

Po oszacowaniu kosztów operacjeObjętości zostają wyświetlone w menedżerze kosztów
CostingManager w folderze Operacje frezu . Aby dostosować koszt, można zmienić
narzędzie użyte do utworzenia operacji objętości. Można kliknąć prawym przyciskiem
myszy operację Objętość i zmienić narzędzie, aby zmodyfikować koszt kalkulacji.
Można również umieścić operację objętości w folderze Nie przypisano kosztu .

Obliczanie kosztu operacji objętości
W tym przykładzie obliczymy koszt operacji objętości.
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Otworzyć plik

katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\volume.sldprt.

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań narzędzia Costing, w obszarze Szablon Machining, wybrać
machiningtemplate_default(metric).
W obszarze Klasa wybrać Stal oraz Nazwa, następnie wybrać Stal węglowa.
Narzędzie Costing oszacuje koszt produkcji.

W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć Operacje frezu .
Rozwinąć operację Objętość 1.
Prawym przyciskiem myszy kliknąć Frez walcowo-czołowy i wybrać Frez
walcowo-czołowy (Frez) > 15.00 mm.
Zmiana narzędzia zwiększy koszt operacji objętości, a oszacowanie kosztu części
zostanie zaktualizowane w okienku zadań kalkulacji kosztów Costing.

Zamknąć część:
a) Zamknąć okienko zadań kalkulacji kosztów Costing.
b) Kliknąć Plik > Zapisz jako.
c) W oknie dialogowym Zapisz jako kliknąć polecenie Zapisz bez danych kalkulacji

kosztów, a następnie kliknąć Zapisz.
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10
Rysunki i opisywanie szczegółów

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Odnośniki
Wymiary
Widoki rysunku
Warstwy
Inne adnotacje
Tabele

Odnośniki

Funkcja automatycznych odnośników działająca w
istniejących odnośnikach
Funkcji automatycznych odnośników można używać w widokach rysunku z istniejącymi
odnośnikami. Nadal wymagana jest LM, ale istniejących odnośników nie trzeba tworzyć
z automatycznymi odnośnikami.

Aktualizowanie odnośników utworzonych przy użyciu adnotacji w
odnośniku automatycznym

Aby zaktualizować istniejące odnośniki przy użyciu opcji Automatyczny odnośnik:

W widoku rysunku zawierającym LM i odnośniki, w których jako tekst użyto Numeru
elementu, kliknąć Wstaw > Adnotacje > Automatyczny odnośnik. W tym
przykładzie pokazano wstawione odnośniki automatyczne.
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Wmenedżerze właściwości PropertyManager Automatyczny odnośnik, w części Edytuj
odnośniki:
a) Wybrać Zastąp odnośniki, aby usunąć wszystkie odnośniki, które jako tekst mają

Numer elementu, i wstawić odnośniki określone przez menedżera właściwości
PropertyManager Automatyczny odnośnik.

b) Wybrać Ustal nową kolejność istniejących odnośników, aby zmodyfikować
kolejność istniejących odnośników.

W przypadku wybrania Zastąp odnośniki można określić dowolny z parametrów
odnośników automatycznych. W tym przykładzie w części Ustawienia odnośników
Styl ma wartość brak, a Tekst odnośnika to Nazwa pliku.

W przypadku wybrania opcji Ustal nową kolejność istniejących odnośników
można modyfikować tylko parametry w Numery elementów, w tym Zacznij od i
Przyrost. Można też wybrać opcję Trzymaj się kolejności złożenia lub Ustaw
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kolejność sekwencyjnie. W tym przykładzie Zacznij od ma wartość 1, Przyrost
ma wartość 1, a opcja Ustaw kolejność sekwencyjnie jest zaznaczona.

Kliknąć .

Aby można było ustawić kolejność odnośników sekwencyjnie, rysunek musi zawierać
listę materiałów.

Sekwencyjne zmienianie kolejności odnośników utworzonych przy
użyciu adnotacji w odnośniku

Aby zmienić sekwencyjnie kolejność odnośników utworzonych przy użyciu
adnotacji w odnośniku:

W widoku rysunku zawierającym odnośniki utworzone za pomocą odnośnika kliknąć
Wstaw > Adnotacje > Automatyczny odnośnik. Ten przykład zawiera 4 odnośniki
z Numerami elementów oraz 2 odnośniki z Numerem części (LM).
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Wmenedżerze właściwości PropertyManager Automatyczny odnośnik, w części Edytuj
odnośniki:

Wybrać Zastąp odnośniki, aby usunąć wszystkie odnośniki, które jako tekst mają
Numer elementu, i wstawić odnośniki określone przez menedżera właściwości
PropertyManager Automatyczny odnośnik.
Wybrać Ustal nową kolejność istniejących odnośników, aby zmodyfikować
kolejność istniejących odnośników.

W przypadku wybrania Zastąp odnośniki można określić dowolny z parametrów
odnośników automatycznych. W tym przykładzie w części Ustawienia odnośników
Styl ma wartość Kwadrat, a Tekst odnośnika to Ilość. Odnośniki z Numerem
elementu zostają usunięte, odnośniki z innym Tekstem odnośnika pozostają, a
wszystkie odnośniki automatyczne zostają wstawione.

W przypadku wybrania opcji Ustal nową kolejność istniejących odnośników
można modyfikować tylko parametry w Numery elementów, w tym Zacznij od i
Przyrost. Można też wybrać opcję Trzymaj się kolejności złożenia lub Ustaw
kolejność sekwencyjnie. W tym przykładzie Zacznij odma wartość 1, a Przyrost
ma wartość 1.
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Kliknąć .

Aby można było ustawić kolejność odnośników sekwencyjnie, rysunek musi zawierać
listę materiałów.

Udoskonalenia automatycznych odnośników
Udoskonalenia automatycznych odnośników sprawiają, że strzałki i odnośniki są
umieszczane w sposób eliminujący konieczność późniejszego wprowadzania wielu
poprawek.

Udoskonalenia w umieszczaniu automatycznych odnośników obejmują:

W przypadku wielu wystąpień tej samej części odnośniki wskazują najbliższe
wystąpienie.
Gdy w Układy odnośników menedżera właściwości PropertyManager Automatyczny
odnośnik są wybrane Krawędzie:

Strzałki nie wskazują już wierzchołków.
Strzałki nie wskazują już odległych krawędzi bocznych modelu, chyba że nie ma
innego rozwiązania.

Gdy w Układy odnośników menedżera właściwości PropertyManager Automatyczny
odnośnik są wybrane Ściany:

Punkty przytwierdzenia nie pojawiają się już na najbardziej perspektywicznie
skróconych powierzchniach.
Kiedy jest to możliwe, punkty przytwierdzenia nie pojawiają się już w pobliżu krawędzi
modeli.
Gdy to możliwe, punkty przytwierdzenia nie pojawiają się już na częściach
powierzchni, które są zakryte przez geometrię.

Opcje pola tekstowego odnośnika
Przy tworzeniu lub edytowaniu odnośników w polu Tekst odnośnika dostępne są teraz
dwie nowe opcje: Numer części (LM) i Nazwa pliku.
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Wstawianie odnośników z numerami części

Aby wstawić odnośniki z numerami części z listy materiałów:

W rysunku kliknąć Wstaw > Adnotacje > Odnośnik.
Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Odnośnik.

W Ustawienia odnośników kliknąć Tekst odnośnika, po czym kliknąć Numer
części (LM).
Skonfigurować opcje.
Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić odnośnik.

Kontynuować dodawanie odnośników, a po zakończeniu kliknąć .

Aby wstawić odnośniki z nazwą pliku, wykonać tę samą procedurę, ale w części Tekst
odnośnika kliknąć Nazwa pliku zamiast Numer części (LM).

Nazwa pliku wyświetla nazwę pliku bez rozszerzenia.
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Wymiary

Dodawanie wymiarów do wymiarów linii bazowej
Można dodawać wymiary do wymiarów linii bazowej. Możliwe jest automatyczne
rozmieszczanie wymiarów linii bazowej przy użyciu opcji Rozmieść wymiary
automatycznie, dostępnej w palecie wymiarów.

Dodawanie wymiarów do istniejących wymiarów linii bazowej:

Aby dodać nowe wymiary do istniejącego zestawu wymiarów linii bazowej:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden z istniejących wymiarów linii bazowej i
wybrać Dodaj do linii bazowej.

Kursor zmieni się na i zostanie uaktywnione narzędzie Linia bazowa.

Kliknąć nowe elementy w widoku rysunku, aby dodać je do wymiarów linii bazowej.
Podczas dodawania nowych elementów do linii bazowej zestaw wymiarów linii bazowej
zmieni kolejność, aby pomieścić dodatkowe wymiary.

Aby określić odstępy w wymiarach linii bazowej, użyć menu Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu kliknąćWymiary i ustawić odstęp w Odległość
odsunięcia.

Automatyczne rozmieszczanie wymiarów linii bazowej

Aby automatycznie rozmieścić wymiary linii bazowej:

Wybrać wymiary linii bazowej.

Gdy pojawi się przycisk przerzucania palety wymiarów , przesunąć wskaźnik nad
ten przycisk, aby wyświetlić paletę wymiarów.

Na palecie wymiarów kliknąć Rozmieść wymiary automatycznie .

Tolerancja i dokładność zaimportowanych wymiarów
parametryczna z modelem
Ustawienia zaimportowanych wymiarów dla dokładności wymiarów i wartości tolerancji
można uczynić parametrycznymi z modelem.

Zmiana dokładności w modelu lub rysunku powoduje zmianę dokładności w obu tych
miejscach.
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Łączenie tolerancji i dokładności jednostek z modelem

Aby połączyć tolerancję i dokładność jednostek w importowanych wymiarach w
rysunku z modelem:

W rysunku wybrać żądany wymiar.
W menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar, w części
Tolerancja/Dokładność, wybrać Połącz dokładności z modelem.

Kliknąć .

Przy pierwszym wybraniu opcji Połącz dokładności z modelem w menedżerze
właściwości PropertyManager zostaje użyta dokładność wybrana dla modelu.
Wszystkie przyszłe zmiany względem tolerancji lub dokładności jednostek w modelu
lub rysunku będą zmieniać dokładność w obu tych lokalizacjach.

Domyślne łączenie tolerancji i dokładności jednostki z modelem

Aby domyślnie połączyć tolerancję i dokładność jednostki z modelem:

Kliknąć Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Wymiary.
W Dokładność podstawowa wybrać Połącz dokładności z modelem, aby połączyć
podstawową jednostkę i dokładność tolerancji.
W Dokładność podwójna wybrać Połącz dokładności z modelem, aby połączyć
drugorzędną jednostkę i dokładność tolerancji.
Kliknąć OK.

Udoskonalone strzałki na wymiarach promienia
Dostępna jest nowa opcja, która automatycznie ustawia kierunek inteligentnych strzałek
na wspólny z lokalizacją tekstu wymiaru.

SolidWorks 2013Wcześniejsze wersje

Jeśli tekst wymiaru znajduje się poza uszczegółowionym łukiem, strzałka jest
wyświetlana poza łukiem i wskazuje jego środek.
Jeśli tekst wymiaru znajduje się wewnątrz uszczegółowionego łuku, strzałka jest
wyświetlana wewnątrz łuku i skierowana jest od jego środka.
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Jeśli jest to możliwe, grot strzałki przytwierdza się do łuku. Wydłużone łuki pojawiają się
tylko wtedy, gdy grot strzałki nie może zostać przytwierdzony do danego łuku.

Dołączanie inteligentnych strzałek do łuków

Aby dołączyć inteligentne strzałki do łuków i skierować je od tekstu wymiaru:

Kliknąć Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu rozwinąć Wymiary i kliknąć Promień.
W Umieszczenie strzałki wybrać Inteligentne strzałki doczepiają się do łuków
i odwracają od wymiaru.
Kliknąć OK.

Udoskonalona kontrola nad pomocniczymi liniamiwymiaru
i liniami wymiaru
W przypadku wymiarów liniowych i promieniowych można oddzielnie przerywać linie
wymiaru i pomocnicze linie wymiaru wokół innych elementów wymiarowych.

Bez wybrania linii przerwania

Linie przerwania wybrane dla obu opcji

W przypadku wymiarów liniowych i promieniowych można kontrolować, które elementu
wymiaru mają być przerywane wokół innych elementów wymiarowych. Na karcie Linie
wiodące odpowiedniego menedżera właściwości PropertyManager, w części Linie
przerwania:
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Wybrać Przerwij linie pomocnicze, aby przerwać pomocnicze linie wymiaru wokół
linii wymiaru oraz innych pomocniczych linii wymiaru.
Wybrać Przerwij linię wymiaru, aby przerwać linię wymiaru wokół innych linii wymiaru
oraz innych pomocniczych linii wymiaru.

Dostępna w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary
opcja Przerwij tylko wokół strzałek wymiaru ogranicza przerwania do miejsc
położonych tylko wokół strzałek wymiaru, nawet gdy zostanie wybrana dowolna z
powyższych opcji.

Przerwanie tylko pomocniczych linii
wymiaru

Przerwanie pomocniczych linii wymiaru
i linii wymiaru

Przerwanie tylko linii wymiaru
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Przerwanie tylko wokół strzałek
wymiaru

Wstawianie wymiarów z tolerancjami
Przy wstawianiu elementów modelu można importować wymiary z tolerancjami z danego
modelu.

Teraz można w razie potrzeby wstawiać do rysunku tylko te wymiary, które mają
tolerancje.

Wszystkie wymiary:

Tylko wymiary z tolerancją:
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Wstawianie wymiarów z tolerancjami

Aby wstawiać tylko wymiary z tolerancjami:

W rysunku kliknąć Wstaw > Elementy modelu.
W menedżerze właściwości PropertyManager Elementy modelu w części Wymiary

wyczyść opcję Zaznaczone dla rysunku i kliknij opcjęWymiary z tolerancjami

.
Skonfigurować opcje.

Kliknąć .

Wymiary linii wiodącej promienia i średnicy ISO
Wymiary linii wiodącej promienia i średnicy we wszystkich standardach ISO oraz innych
standardach międzynarodowych dołączone do operacji geometrycznego wymiarowania i
tolerancji kontrolują ramkę zamiast tekstu wymiaru.

Zagięte linie wiodące wyrównują się ze środkiem ramki regulacji operacji po stronie
strzałki. Obejmuje to m.in. złożone symbole ramki.
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Dotychczas zagięte linie wiodące przytwierdzały się do tekstu wymiaru. Ze względu na
konieczność zachowania zgodności ze starszymi wersjami istniejące wymiary pozostają
w miejscu pierwotnego umieszczenia.

Aby zaktualizować wymiary do nowego stylu:

Kliknąć Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Wymiary.
Wybrać Zastosuj zaktualizowane reguły.
Kliknąć OK.

Po zastosowaniu zaktualizowanych reguł nie można już wybrać opcji Zastosuj
zaktualizowane reguły, a wszystkie istniejące wymiary na rysunku zostają dostosowane
do wzorca wyświetlania zgodnego ze standardem ISO.

Udoskonalenia w zakresie zagiętych linii wiodących dla
promienia, średnicy, sfazowania i objaśnienia otworu
Ramiona wymiarów zagiętych linii wiodących dla promienia, średnicy, sfazowania i
objaśnienia otworu są wyświetlane w spójny sposób, wyrównując się z odpowiednią linią
tekstu wymiaru. Zagięcia rozciągają się, aby zetknąć się z końcem linii tekstu, gdy linia
wiodąca znajduje się po przeciwnej stronie względem wyrównania objaśnienia.

Wymiary i wyrównanie zagiętej linii wiodącej

Ramiona zagiętych linii wiodących dla promienia, średnicy, sfazowania i objaśnienia otworu
są wyświetlane w spójny sposób, wyrównując się z odpowiednią linią tekstu wymiaru.

Lewo- i prawostronne linie wiodące ustawione na Wyrównaj do góry wyśrodkowują
się do górnej linii tekstu w wymiarze.
Lewo- i prawostronne linie wiodące ustawione na Wyrównaj do dołu wyśrodkowują
się do dolnej linii tekstu w wymiarze.
Lewo- i prawostronne linie wiodące dołączone do tekstu wymiaruWyrównaj do lewej
zachowują stały odstęp pomiędzy ramieniem a tekstem.

110

Rysunki i opisywanie szczegółów



Aby wyrównać pionowo ramię zagiętej linii wiodącej do odpowiedniej linii tekstu, kliknąć
Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary i wybrać Zastosuj zaktualizowane
reguły.

Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, pionowe wyrównanie ramion zagiętych linii
wiodących będzie wyświetlane jako niezmienione.

Ramiona zagiętych linii wiodących

Nowa opcja domyślna pozwala ramionom wymiarów zagiętych linii wiodących zetknąć się
z końcem linii tekstu wymiaru. Poprzednio, gdy strzałka znajdowała się po przeciwnej
stronie względem wyrównania (lewego lub prawego), ramię zatrzymywało się w punkcie
najbliższym zgięcia. Opcja ta rozciąga ramię tak, aby zetknęło się z linią wyrównanego
tekstu (górnego lub dolnego).

Aby ustawić opcję domyślną, kliknąć Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary i
w części Zagięte linie wiodące wybrać Wydłuż do tekstu.

Środek masy odniesienia w rysunkach
Środek masy to element, który można wybrać w rysunkach oraz do którego można się
odnieść, aby utworzyć wymiary.

W rysunku można tworzyć wymiary orientacyjne pomiędzy punktami środka masy a
elementami geometrycznymi takimi, jak punkty czy krawędzie.
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Wstawianie środka masy do rysunku

Część lub złożenie musi zawierać środek masy.

Aby wstawić środek masy:

W rysunku kliknąć Wstaw > Elementy modelu.
W menedżerze właściwości PropertyManager Elementy modelu, w części Geometria

odniesienia, kliknąć Środek masy .

Kliknąć .
Wymiary pomiędzy punktami środka masy a elementami geometrycznymi można
utworzyć, korzystając z dowolnej metody wymiarowania.

Aby zobaczyć środek masy w rysunku, kliknąć Widok > Środek masy.

Widoki rysunku

Przekształcanie widoku rysunku w szkic
Za pomocą menu podręcznego można przekształcić widok rysunku w elementy szkicu lub
w blok elementów szkicu.

W widoku rysunku kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Przekształć widok na
szkic. W menedżerze właściwości PropertyManager Przekształć widok na szkic są dostępne
następujące opcje:
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Zastępuje widok rysunku równoważnymi elementami szkicu 2D.

Pierwotny widok rysunku

Równoważne elementy szkicu 2D

Zastąp
widok
szkicem
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Zastępuje widok rysunku równoważnymi elementami szkicu 2D zgrupowanymi
w blok.

Pierwotny widok rysunku

Blok z równoważnymi elementami szkicu 2D

Zastąp
widok
blokiem
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Tworzy oddzielny blok złożony z równoważnych elementów szkicu 2D, które
można umieścić w dowolnym miejscu rysunku.

W tym przykładzie blok po prawej stronie zostaje dodany do widoku
rysunku, nie zastępuje zaś widoku rysunku po lewej stronie.

Wstaw
jako blok

Wiele widoków rozstrzelonych
Rysunki mogą mieć więcej niż jeden rozstrzelony widok na konfigurację.

Jeśli złożenie lub część wieloobiektowa zawiera więcej niż jeden widok rozstrzelony, można
teraz dołączać te rozstrzelone widoki do rysunku, korzystając z nowej opcji listy rozwijanej
dostępnej we właściwościach widoku rysunku.

Dołączanie wielu widoków rozstrzelonych do rysunku

Aby do rysunku dołączyć więcej niż jeden widok rozstrzelony:

Utworzyć rysunek złożenia lub części wieloobiektowej zawierających wiele widoków
rozstrzelonych.
W rysunku kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości.
W Informacje o konfiguracji wybrać Pokaż w stanie rozstrzelonym.
Wybrać widok rozstrzelony z listy rozwijanej.
Kliknąć OK.
Wybrać inny widok rysunku, kliknąć prawym przyciskiemmyszy i wybraćWłaściwości.
W Informacje o konfiguracji wybrać Pokaż w stanie rozstrzelonym.
Wybrać inny widok rozstrzelony z listy rozwijanej.
Kliknąć OK.

Nowe typy krawędzi dla widoków modelu rozłożonego
Wwidokach rysunku rozłożonego modelu można określić dwa nowe typy krawędzi: Zagięty
w górę, rozłożony model i Zagięty w dół, rozłożony model. Zagięty w górę,
rozłożony model używa domyślnie cienkiej linii ciągłej, a Zagięty w dół, rozłożony
model używa domyślnie cienkiej linii przerywanej.

Nowe modele rozłożone używają tych nowych typów krawędzi.
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Aby zmienić typy krawędzi, kliknąć Narzędzia > Opcje. Na karcie Właściwości dokumentu
kliknąć Krój linii i w części Typ krawędzi kliknąć Zagięty w górę, rozłożony model
lub Zagięty w dół, rozłożony model.

Nowy interfejs użytkownika narzędzia Przekrój
Do tworzenia widoków przekroju i widoków przekroju łamanego wyprostowanego można
użyć udoskonalonego trybu szkicu widoku przekroju w połączeniu z nowym interfejsem
użytkownika narzędzia Przekrój.

Nowy interfejs pozwala tworzyć na rysunku widoki przekroju, widoki przekroju łamanego
wyprostowanego oraz widoki półprzekroju. Pojedynczy interfejs obsługuje zarówno
standardy bazujące na ASME, jak i ISO.

Gdy dla widoków przekroju utworzonych w SolidWorks 2013 zostanie włączony tryb
Edytuj szkic, linie oznaczone w menedżerze właściwości PropertyManager jako
Konstrukcyjne będą uważane za uskoki i ignorowane w umieszczonym widoku przekroju.
Ułatwia to tworzenie widoków przekroju zgodnie ze standardem ASME, ISO i innymi.

Widoki przekroju utworzone w SolidWorks 2012 i wersjach wcześniejszych zachowują
swój poprzedni wygląd. Jeśli konieczne jest utworzenie tych zignorowanych linii
konstrukcyjnych z widoków przekroju utworzonych we wcześniejszych wersjach
SolidWorks, należy je utworzyć ponownie w SolidWorks 2013. Dzięki temu rysunki nie
będą automatycznie zmieniane bez wiedzy użytkownika.

Wstawianie widoku przekroju lub półprzekroju

Aby wstawić widoku przekroju lub półprzekroju, kliknąć w rysunkuWidok przekroju
(pasek narzędzi Rysunek) lub Wstaw > Widok rysunku > Przekrój.

W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój lub
Półprzekrój.

Przekrój

Wybrać linię wycięcia:

PoziomaPionowa
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DopasowanaPomocnicza

Do przełączania pomiędzy Liniami wycięcia w Przekroju lub Półprzekrojumożna
używać klawisza Tab.

Po wybraniu i umieszczeniu w widoku rysunku linii wycięcia zostanie wyświetlone okno
podręczne Widok przekroju.

Okna podręcznego Widok przekroju można użyć, aby do widoku przekroju dodać
odsunięcia.

Dodatkowe krokiFunkcjaWybór

Wybrać pierwszy punkt łuku na linii
wycięcia, a następnie wybrać drugi
punkt łuku.

Dodanie odsunięcia
łuku

Wybrać pierwszy punkt odsunięcia
na linii wycięcia, a następnie wybrać
drugi punkt odsunięcia.

Dodanie
pojedynczego
odsunięcia

Wybrać pierwszy punkt wrębu na
linii wycięcia, wybrać na linii
wycięcia drugi punkt (dla szerokości
wrębu), a następnie wybrać trzeci
punkt (dla głębokości wrębu).

Dodanie odsunięcia
wrębu

Cofnięcie

OK (dodanie widoku)

Anuluj (anulowanie
widoku)
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Jeśli w menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju użytkownik
wybierze Automatycznie uruchomwidok przekroju, nie pojawi się okno podręczne
Widok przekroju. Dzięki temu można szybko przejrzeć i umieścić widok przekroju w
rysunku.

Do widoku przekroju można dodać wiele odsunięć. Odsunięcie wrębu można zastosować
względem każdego segmentu linii wycięcia. Pojedyncze odsunięcie oraz odsunięcie łuku
można zastosować tylko względem jednego z dwóch zewnętrznych segmentów linii
wycięcia.
Linia wycięcia wnioskuje w stosunku do geometrii rysunku.

Półprzekrój

Wybrać typ półprzekroju:

Lewy górnyPrawy górny

Lewy dolnyPrawy dolny

Prawy w dółLewy w dół

Prawy w góręLewy w górę

Wierzchołek wnioskuje w stosunku do geometrii rysunku.

Wstawianie pionowego widoku przekroju

Aby wstawić pionowy widok przekroju:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview1.slddrw.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąćWstaw >Widok
rysunku > Przekrój.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
W Linia wycięcia zaznaczyć opcję Automatycznie uruchom widok przekroju.
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Kliknąć Pionowa , przesunąć linię wycięcia do pokazanej lokalizacji i kliknąć
lewym przyciskiem myszy.

Jeżeli pojawi się okno dialogowe Widok przekroju, kliknąć OK.

Przeciągnąć podgląd w prawo i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.

Wstawianie pomocniczego widoku przekroju

Aby wstawić pomocniczy widoku przekroju:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview2.slddrw.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąćWstaw >Widok
rysunku > Przekrój.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
W Linia wycięcia zaznaczyć opcję Automatycznie uruchom widok przekroju.

Kliknąć Pomocnicza , przesunąć linię wycięcia i wskaźnik do pokazanej
lokalizacji i kliknąć lewym przyciskiem myszy.
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Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby ustawić kąt linii wycięcia.

Jeżeli pojawi się okno dialogowe Widok przekroju, kliknąć OK.

Przeciągnąć podgląd w lewo i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.
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Wstawianie widoku przekroju z odsunięciem łuku

Aby wstawić widoku przekroju z odsunięciem łuku:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview3.slddrw.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąćWstaw >Widok
rysunku > Przekrój.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
W Linia wycięcia usunąć wybór opcji Automatycznie uruchomwidok przekroju.
Eliminuje to automatyczne wstawianie widoku przekroju i pozwala dodać do widoku
dodatkowe odsunięcia.

Kliknąć Pozioma i przesunąć linię wycięcia do pokazanej lokalizacji. Kliknąć,
aby umieścić linię.

Pojawi się okno podręczne Widok przekroju.

Kliknąć , aby dodać odsunięcie łuku.

Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby wybrać pierwszy punkt
łuku.
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Punkt ten musi znajdować się na linii wycięcia.

Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby wybrać drugi punkt łuku.

Kliknąć , aby zamknąć okno podręczne Widok przekroju.
Przeciągnąć podgląd do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.
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Wstawianie widoku przekroju z pojedynczym odsunięciem

Aby wstawić widoku przekroju z pojedynczym odsunięciem:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview4.slddrw.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąćWstaw >Widok
rysunku > Przekrój.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
W Linia wycięcia usunąć wybór opcji Automatycznie uruchomwidok przekroju.
Eliminuje to automatyczne wstawianie widoku przekroju i pozwala dodać do widoku
dodatkowe odsunięcia.

Kliknąć Pionowa i przesunąć linię wycięcia do pokazanej lokalizacji. Kliknąć,
aby umieścić linię.
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Pojawi się okno podręczne Widok przekroju.

Kliknąć , aby dodać pojedyncze odsunięcie.

Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby wybrać pierwszy punkt
odsunięcia.

Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby wybrać drugi punkt
odsunięcia.

124

Rysunki i opisywanie szczegółów



Kliknąć , aby zamknąć okno podręczne Widok przekroju.
Przeciągnąć podgląd do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.

Wstawianie widoku przekroju z odsunięciem z wrębem

Aby wstawić widoku przekroju z odsunięciem z wrębem:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview4.slddrw.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lubWstaw >Widok rysunku
> Przekrój.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
W Linia wycięcia usunąć wybór opcji Automatycznie uruchomwidok przekroju.
Eliminuje to automatyczne wstawianie widoku przekroju i pozwala dodać do widoku
dodatkowe odsunięcia.
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Kliknąć Pozioma i przesunąć linię wycięcia do pokazanej lokalizacji. Kliknąć,
aby umieścić linię.

Pojawi się okno podręczne Widok przekroju.

Kliknąć , aby dodać odsunięcie z wrębem.

Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby wybrać pierwszy punkt
wrębu.

Punkt ten musi znajdować się na linii wycięcia.

Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby wybrać szerokość wrębu.
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Punkt ten musi znajdować się na linii cięcia.

Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby wybrać głębokość wrębu.
Pojawi się okno podręczne Widok przekroju.

Na tym etapie można w razie potrzeby dodać do widoku dodatkowe odsunięcia.

Kliknąć , aby zamknąć okno podręczne Widok przekroju.
Przeciągnąć podgląd do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.
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Wstawianie widoku półprzekroju

Aby utworzyć widok półprzekroju:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview3.slddrw.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lubWstaw >Widok rysunku
> Przekrój.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Półprzekrój.

W Półprzekrój kliknąć Prawy górny .

Przenieść wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć, aby go umieścić.

Przeciągnąć podgląd w prawo i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.
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Wstawianie widoku przekroju łamanego wyprostowanego

Aby utworzyć widok przekroju łamanego wyprostowanego:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview2.slddrw.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąćWstaw >Widok
rysunku > Przekrój.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
W Linia wycięcia zaznaczyć opcję Automatycznie uruchom widok przekroju.

Kliknąć Wyrównany , przesunąć wierzchołek linii wycięcia do pokazanej
lokalizacji i kliknąć lewym przyciskiem myszy.

Przesunąć początkowy bok pierwszej linii wycięcia do pokazanej lokalizacji i kliknąć
lewym przyciskiem myszy.
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Przesunąć początkowy bok drugiej linii wycięcia do pokazanej lokalizacji i kliknąć
lewym przyciskiem myszy.

Jeżeli pojawi się okno dialogowe Widok przekroju, kliknąć OK.

Przeciągnąć podgląd w prawo i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.
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Zapisywanie widoku rysunku jako plik DXF lub DWG
Widok rysunku można zapisać jako plik DXF™ lub DWG™ bezpośrednio z menedżera
właściwości PropertyManager Widok rysunku.

DWG jest macierzystym formatem pliku dla oprogramowania AutoCAD® firmy Autodesk
oraz znakiem handlowym firmy Autodesk, Inc.

Zapisywanie widoku rysunku z menedżera właściwości
PropertyManager

Aby zapisać widok rysunku jako plik .dxf lub .dwg z menedżera właściwości
PropertyManager Widok rysunku:

Wybrać widok rysunku.
W menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku rozwinąć Zapisz widok
jako.
Przeciągnąć manipulator, aby ustawić początek układu współrzędnych w pliku.

Kliknąć Zapisz widok jako DXF/DWG .
W oknie dialogowym Zapisz jako:
a) Wprowadzić nazwę pliku.
b) Wybrać Dxf lub Dwg jako typ pliku.
c) Wprowadzić opis i skonfigurować opcje.
d) Zaznaczyć opcję Eksportuj tylko geometrię modelu lub usunąć jej zaznaczenie.
W przypadku wybrania tej opcji są ignorowane inne adnotacje szkicu, które są
powiązane z wybranym widokiem.

e) Kliknąć Zapisz.

Obsługa rysunków SpeedPak
Rysunki SpeedPak obsługują widoki przekroju. Można je wymiarować i tworzyć dla nich
adnotacje (tylko odnośnie do uwzględnionych obiektów).

Warstwy

Znaczniki środka i linie środkowe przypisane do warstw
W przypadku korzystania z opcjiWedług standardu jako warstwy rysunku na rysunkach
można przypisywać domyślne warstwy do znaczników środka i linii środkowych.

Kliknąć Narzędzia > Opcje. Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Linie
środkowe/Znaczniki środka.
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UżyćWarstwa linii środkowej, aby ustawić warstwę dla elementów utworzonych za
pomocą narzędzia linii środkowej.
UżyćWarstwa znacznika środka, aby ustawić warstwę dla elementów utworzonych
za pomocą narzędzia znacznika środka, w tym również liniowych i kołowych linii
pomocniczych pomiędzy znacznikami środka.

Udoskonalony dostęp do funkcji warstwy
Dostęp do funkcji przydzielania warstw można uzyskać z pasków narzędzi i menedżera
konfiguracji ConfigurationManager. Możliwe jest też przypisanie skrótu do funkcji Zmień
warstwę.

Funkcjonalność warstwy można dodać do pasków narzędzi (w tym paska narzędzi skrótów),
menedżera konfiguracji ConfigurationManager oraz skrótów klawiaturowych. Ponadto
dostęp do warstw można uzyskać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na
rysunku.

Zmienianie warstwy dokumentu

Aby zmienić warstwę dokumentu:

Kliknąć rysunek prawym przyciskiem myszy (nie klikać elementu rysunku).

W menu podręcznym kliknąć Zmień warstwę .
Gdy pojawi się okno dialogowe, przesunąć wskaźnik nad okno, aby je aktywować.

W oknie dialogowym kliknąć strzałkę, a potem kliknąć warstwę.

Zmienianie warstwy elementu rysunku

Aby zmienić warstwę elementu rysunku:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy element rysunku, np. adnotację.

W menu podręcznym kliknąć Zmień warstwę .
Gdy pojawi się okno dialogowe, przesunąć wskaźnik nad okno, aby je aktywować.
W oknie dialogowym kliknąć strzałkę, a potem kliknąć warstwę.

W przypadku wybrania wielu elementów rysunku można zmienić ich warstwę
jednocześnie.
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Inne adnotacje

Wyświetlanie notatki za arkuszem
Notatki adnotacji w formacie arkusza można skonfigurować w taki sposób, aby zawsze
pojawiały się pod obiektami arkusza rysunku. Pozwala to umieszczać adnotacje w formacie
arkusza tak, aby działały jak znaki wodne.

Zaznaczone

Wyczyszczone

Opcja ta wyświetla notatkę adnotacji na formacie arkusza za obiektami rysunku.
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Przemieszczanie notatki adnotacji za arkusz rysunku

Aby wyświetlić notatkę adnotacji za arkuszem rysunku:

Na formacie arkusza rysunku kliknąć istniejącą notatkę prawym przyciskiem myszy
i wybrać Wyświetl notatkę za arkuszem.

Obsługa symbolu kołka ustalającego
Dostępna jest opcja nowego dokumentu służąca do automatycznego tworzenia wszystkich
symboli kołka ustalającego przy tworzeniu widoku. Dodatkowo można automatycznie
wstawiać wszystkie symbole kołka ustalającego w widoku rysunku po utworzeniu widoku.

Automatyczne wstawianie symboli kołka ustalającego

Aby symbole kołka ustalającego były automatycznie wstawiane po utworzeniu
widoku:

W rysunku kliknąć Symbol kołka ustalającego (pasek narzędzi Adnotacja) lub
kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Adnotacje > Symbol kołka
ustalającego.
W menedżerze właściwości PropertyManager Symbol kołka ustalającego, w części
Wstaw automatycznie, wybrać Dla wszystkich otworów ustalających.
Skonfigurować opcje.
Wybrać jeden lub więcej widoków rysunków.

Kliknąć , aby wstawić symbole kołka ustalającego.

Ustawianie właściwości dokumentu dla symboli kołka ustalającego

Aby ustawić właściwości dokumentu na automatyczne tworzenie wszystkich
symboli kołka ustalającego przy tworzeniu widoku:

W rysunku kliknąć Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu, kliknąć Opisywanie szczegółów.
W części Wstaw automatycznie przy tworzeniu widoku wybrać:

Symbole kołka ustalającego -część
Symbol kołka ustalającego -złożenie

Kliknąć OK.

Tolerancja położenia i kształtu: możliwość wstawiania
notacji poniżej ramki regulacji operacji
W tolerancji położenia i kształtu można dodać tekst, taki jak WSZĘDZIE lub GRANICA,
poniżej ramki regulacji operacji bez korzystania z menedżera właściwości PropertyManager.

Przy wstawianiu symbolu tolerancji położenia i kształtu w oknie dialogowym Właściwości
można wprowadzić tekst w Poniżej ramki, aby wstawić tekst poniżej ramki regulacji
operacji.
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Wstawianie tekstu poniżej ramki regulacji operacji

Aby wstawić tekst:

W rysunku kliknąć Wstaw > Adnotacje > Tolerancja położenia i kształtu.
W oknie dialogowym Właściwości:
a) Ustawić parametry.
b) W Poniżej ramki wprowadzić tekst, który ma się pojawić poniżej ramki regulacji
operacji.

Kliknąć OK.

Udoskonalenia symbolu spoiny JIS
Udoskonalenia symbolu spoiny JIS są dostępne przy tworzeniu symboli spoin zgodnie ze
standardem JIS Z 3021.

Nowe symbole spoin

Dostępne są następujące nowe symbole spoin:

Ogniskowa JIS (płaska
elektroda)

Odgięcie
pojedyncze

Okładanie (2009)Spoina brzeżna
na V

Okładanie (2010)Spoina
brzeżno-czołowa

Pojedyncza spoina czołowa V została zaktualizowana, aby spełniała wymogi standardu
JIS z 90-stopniowym kątem pomiędzy dwiema liniami.
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Metoda wykończenia

Metoda wykończenia dostępna jest teraz na karcie Symbol spoiny JIS okna dialogowego
Właściwości wraz z następującymi opcjami:

Brak
C - Ścinanie
G - Rozcieranie
M - Skrawanie
F - Nieokreślona

Inne udoskonalenia symbolu spoiny JIS

Symbole spoiny mają rozmiar odpowiedni dla czcionki
13-punktowej.
Jeśli na karcie Symbol spoiny JIS okna dialogowego Właściwości
użytkownik wybierze Wewnątrz, Odstęp rowka pojawi się
w symbolu spoiny w rozmiarze bardziej odpowiednim niż w
dotychczasowych wersjach oprogramowania.
Pozostały tekst wyświetlany jest w lokalizacjach i w wielkości
odpowiedniej dla rozmiaru symbolu spoiny i standardów JIS.

Rozmiar tekstu
symbolu

Położenie Kąta spoiny wyświetlane jest teraz tuż poza symbolem
spoiny, gdy wybrana jest opcjaWewnątrz lub gdy opcja Odstęp
rowka nie jest określona.

Położenie kąta
spoiny

Biblioteka symboli spoiny JIS jest teraz domyślnym wyborem,
gdy tworzone są nowe symbole spoin.

Biblioteka symboli
spoiny JIS

Elementy symboli Kontur iMetoda wykończenia, które są takie
same w standardach ANSI i JIS, obecnie mapują się prawidłowo
przy przełączaniu standardu rysowania pomiędzy ANSI i JIS.

Symbole JIS i ANSI

Łączenie właściwości listy elementów ciętych z
adnotacjami
Właściwości listy elementów ciętych można łączyć z adnotacjami, w tym z notatkami,
odnośnikami, kolumnami tabeli LM oraz widokami rozłożonego modelu arkusza blachy.

Łączenie właściwości listy elementów ciętych z odnośnikiem

Aby połączyć właściwość listy elementów ciętych z odnośnikiem:

W rysunku z właściwościami listy elementów ciętych kliknąćWstaw > Adnotacje >
Odnośnik.
Przytwierdzić odnośnik do ściany lub krawędzi.
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W menedżerze właściwości PropertyManager Odnośnik, w części Ustawienia
odnośników, w Tekst odnośnika wybraćWłaściwości listy elementów ciętych.
Kliknąć strzałkę w dół i wybrać jedną z właściwości listy elementów ciętych.
Przeciągnąć notatkę do żądanej lokalizacji.

W menedżerze właściwości PropertyManager Odnośnik kliknąć .

Łączenie właściwości listy elementów ciętych z kolumną tabeli LM

Aby połączyć właściwość listy elementów ciętych z kolumną tabeli LM:

W tabeli LM wybrać żądaną kolumnę.
Na podręcznym pasku narzędzi kliknąć Właściwość kolumny.
W Typ kolumny wybrać WŁAŚCIWOŚCI LISTY ELEMENTÓW CIĘTYCH.
W Nazwa właściwości wybrać właściwość listy elementów ciętych, aby połączyć ją
z daną kolumną.
Kliknąć poza tabelą LM.

Łączenie właściwości listy elementów ciętych z notatką

Aby połączyć właściwość listy elementów ciętych z notatką:

W rysunku z właściwościami listy elementów ciętych kliknąćWstaw > Adnotacje >
Notatka.
Przytwierdzić notatkę do ściany lub krawędzi obiektu.
W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka, w części Format tekstu, kliknąć

Połącz z właściwością .
W oknie dialogowym Połącz z właściwością:
a) Wybrać Komponent, do którego dołączona jest adnotacja.
b) Wybrać Właściwości listy elementów ciętych.
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c) Kliknąć strzałkę w dół i wybrać właściwość listy elementów ciętych.
d) Kliknąć OK.

Przeciągnąć notatkę do żądanej lokalizacji.

W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka kliknąć .

Edytowanie właściwości listy elementów ciętych dla widoku
rozłożonego modelu arkusza blachy

Aby edytować właściwości listy elementów ciętych dla widoku rozłożonego
modelu:

Aby wstawić właściwości listy elementów ciętych dla widoku rozłożonego modelu:
a) W widoku rozłożonego modelu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać

Adnotacje > Właściwości listy elementów ciętych.
b) Przeciągnąć listę Właściwości listy elementów ciętych i kliknąć, aby ją umieścić.

Kliknąć dwukrotnie adnotację, aby ją wybrać.
Zmodyfikować tekst.
Kliknąć poza polem edycji, aby wyjść z trybu edycji.

Opcja dopełniania adnotacji
Dopełnianie jest nową opcją granicy ciasnego wpasowania dla notatek i odnośników
adnotacji, w której można określić odległość do odsunięcia granicy od wybranego tekstu
lub notatki adnotacji.

Korzystając z funkcji dopełniania, można określić odległość pomiędzy granicą a wybranym
tekstem lub notatką adnotacji. Niniejszy przykład przedstawia notatkę z:

Ciasnym wpasowaniem i brakiem dopełniania
Ciasnym wpasowaniem i dopełnianiem 0,5 cala
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Zdefiniowane przez użytkownika nadal jest opcją dostępną do ustawiania rozmiaru
granicy statycznej. Jeśli na przykład chcemy, aby zestaw notatek zawsze znajdował się
w polach „1”, we Właściwościach dokumentu możemy ustawić wartość jako Pole dla Styl
granicy, Dostosowany rozmiar dla Rozmiar granicy i 1 cal dla Zdefiniowane przez
użytkownika. Następnie, gdy dodamy adnotacje notatki, domyślnie dostosują się one
do 1-calowych pól o stałym rozmiarze. Jeśli zmienimy opcję Rozmiar granicy na Ciasne
wpasowanie, możemy dostosować odstęp pomiędzy tekstem i granicą za pomocą opcji
Dopełnienie.

Dodawanie dopełnienia do notatki

Aby dodać dopełnienie do notatki:

Wybrać notatkę z granicą.
W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka, w części Granica, dla Rozmiar
wybrać Ciasne wpasowanie.
W polu Dopełnienie wprowadzić wartość dopełnienia.

Kliknąć .

Chmura poprawek
Chmura poprawek jest nowym typem adnotacji, który pozwala tworzyć w rysunku
„chmurki”.

Chmur poprawek należy używać do zwracania uwagi użytkowników na zmiany geometrii.
Chmury poprawek można wstawiać w widokach rysunku lub na arkuszu rysunku.
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Kształty chmur poprawek

IkonaKształt

Prostokąt

Elipsa

Nieregularny wielobok

Odręczny

Wstawianie prostokątnej chmury poprawek

Aby wstawić prostokątną chmurę poprawek:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview3.slddrw.

W widoku rysunku kliknąć Chmurka poprawek (pasek narzędzi Adnotacja) lub
kliknąć Wstaw > Adnotacje > Chmurka poprawek.

Wskaźnik zmieni się na następujący: .

W menedżerze właściwości PropertyManager Chmurka poprawek, w części Kształt

chmury, wybrać Prostokąt .
W widoku rysunku:
a) Kliknąć, aby ustawić pierwszy punkty chmury poprawek.
b) Przeciągnąć i kliknąć, aby ustawić punkt końcowy chmury poprawek.

Kliknąć .
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Można zmienić rozmiar prostokątnej chmury poprawek poprzez wybranie chmury i
przeciągnięcie uchwytu narożnika.

Można zmieniać rozmiary chmur prostokątnych i eliptycznych. Można też zmieniać
kształty chmur o kształcie nieregularnego wieloboku. Zmiana rozmiarów i kształtów
chmur odręcznych nie jest możliwa. Do obracania dowolnego typu chmury można użyć
narzędzia Obrót szkicu.

Wstawianie odręcznej chmury poprawek

Aby wstawić odręczną chmurę poprawek:

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\sectionview3.slddrw (jeśli
nie jest jeszcze otwarty).

W widoku rysunku kliknąć Chmurka poprawek (pasek narzędzi Adnotacja) lub
kliknąć Wstaw > Adnotacje > Chmurka poprawek.
W menedżerze właściwości PropertyManager Chmurka poprawek, w części Kształt

chmury, wybrać Odręczne .
W widoku rysunku:
a) Kliknąć, aby ustawić pierwszy punkty chmury poprawek.
b) Przeciągnąć odręczny kształt i kliknąć, aby ustawić punkt końcowy chmury
poprawek.

W przypadku kliknięcia poza pierwszym punktem narzędzie automatycznie
zamknie chmurę.

Kliknąć .
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Zachować otwarty rysunek z chmurą poprawek na potrzeby następnego ćwiczenia.

Dołączanie notatki do chmury poprawek

Aby dodać notatkę do prostokątnej chmury poprawek:

W widoku rysunku kliknąć Notatka (pasek narzędzi Adnotacja) lub kliknąćWstaw
> Adnotacje > Notatka.
W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka, w części Linia wiodąca, wybrać

Bez linii wiodącej .
W widoku rysunku:
a) Kliknąć, aby umieścić notatkę.
b) Wpisać treść notatki.

c) W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka kliknąć .

Przeciągnąć notatkę do chmury poprawek.
Zaznaczyć notatkę i chmurę poprawek.
Kliknąć Narzędzia > Wyrównaj > Grupa > Grupa.

Notatka i chmura poprawek zostaną zgrupowane. Można je będzie przenieść razem
do nowej lokalizacji.
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Konfigurowanie opcji chmury poprawek

Aby skonfigurować opcje chmury poprawek:

Kliknąć Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu rozwinąć Adnotacje i kliknąć Chmurki poprawek.
Skonfigurować opcje.
Kliknąć OK.

Udoskonalenia notatki zgięcia arkusza blachy
Obecnie użytkownik ma większą kontrolę nad notatkami zgięcia, w tym wyświetlaniem
uzupełniających i dodatkowych kątów, scalaniem notatek dla zgięć współliniowych w jedną
notatkę, dostosowywaniem i zmienianiem dokładności notatek zgięcia rozłożonego modelu.

Więcej informacji zawiera temat Notatki zgięcia.

Uwagi SolidWorks eDrawings widoczne w SolidWorks
Uwagi na rysunkach w SolidWorks eDrawings® są teraz widoczne w SolidWorks.

Gdy rysunek zawiera uwagi, które zostały utworzone w SolidWorks eDrawings, są one
wyświetlane na rysunku SolidWorks, a w drzewie operacji FeatureManager w SolidWorks
pojawia się pozycja Uwagi eDrawings. Pojedyncze komentarze są wyświetlane w obszarze
Uwagi eDrawings, dzięki czemu można je przeglądać lub powiększać.

Powiększanie obrazu za pomocą kółka myszy w czasie
edytowania pola tekstowego
Podczas edytowania pól tekstowych adnotacji na rysunku można używać kółka myszy do
powiększania i pomniejszania obrazu.

Na rysunku należy kliknąć dwukrotnie notatkę, odnośnik lub sekcję albo literę lub etykietę
widoku szczegółu, po czym obrócić kółko myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć tekst.

Dostosowane nazwy etykiet widoków
We Właściwościach dokumentu można tworzyć własne nazwy dla etykiet widoków.

Etykiety widoków nie są już ograniczone do PRZEKRÓJ, WIDOK, POMOCNICZY czy
SZCZEGÓŁ.

143

Rysunki i opisywanie szczegółów



Tworzenie dostosowanej etykiety widoku

Aby utworzyć dostosowaną etykietę widoku:

W rysunku kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć Etykiety widoku > Pomocnicza.
W części Opcje etykiety usunąć wybór opcji Według standardu.
W Nazwa i Skala wpisać własne etykiety widoków.
Kliknąć OK.

Podczas tworzenia widoku pomocniczego na rysunku będą się pojawiać dostosowane
etykiety.

Aby utworzyć dostosowane etykiety widoku dla innych typów widoków, kliknąć Szczegół,
Przekrój lub Ortograficzny w części Etykiety widoków i wykonać te same czynności.

Tabele

Udoskonalone dopełnianie komórekw tabelach SolidWorks
Domyślne minimalne pionowe dopełnienie komórek we wszystkich szablonach tabel
SolidWorks ma wartość 1 mm.

Wartość pionowego dopełnienia komórek można zmienić, korzystając z pasków narzędzi
tabeli i wybierając lub wpisując wartość dla Pionowego dopełnienia komórek.

Aby ustawić wartości domyślne dla pionowego i poziomego dopełnienia komórek w dowolnej
nowej tabeli, kliknąć Narzędzia > Opcje. Na karcie Właściwości dokumentu kliknąć
Tabele. W części Dopełnienia komórek określić wartości dla Dopełnienie poziome i
Dopełnienie pionowe.

Udoskonalone dopasowywanie kolumn tabeli
Dostępne są dodatkowe opcje „arkusza kalkulacyjnego” służące do szybkiej zmiany
rozmiaru kolumn w celu wpasowania tekstu.

Dwukrotne kliknięcie prawej granicy komórki:

Rozwija kolumnę tak, aby najdłuższy wiersz tekstu dowolnej komórki w tej kolumnie
zajmował jedną linię.
Zmienia wysokość komórki tak, aby mieściła ona nowo sformatowany tekst.
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11
eDrawings

eDrawings® Professional jest dostępne w SolidWorks Professional oraz SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Przeglądarki eDrawings i eDrawings Pro dla urządzeń iPad
Widoki rozstrzelone
Zapisywanie i wysyłanie plików w 64-bitowych instalacjach eDrawings
Wyświetlanie stereograficzne
Obsługa wersji dla komputerów Mac i procesorów PowerPC

Przeglądarki eDrawings i eDrawings Pro dla urządzeń iPad
Przeglądarki eDrawings i eDrawings Pro są dostępne także w wersji dla urządzeń iPad®.
Można je pobrać ze sklepu App StoreSM.

Korzystając z eDrawings dla urządzeń iPad, można wykonywać następujące czynności:

Przesuwać, powiększać i obracać modele 2D i 3D.
Animować i rozstrzeliwać modele 3D.
Przeglądać i animować rysunki SolidWorks lub AutoCAD®.

Przeglądarka eDrawings Pro oprócz wszystkich funkcji oryginalnej przeglądarki eDrawings
dla urządzeń iPad umożliwia mierzenie, dodawanie uwag i wstawianie przekrojów w
modelach. Szczegółowe informacje można uzyskać w sklepie App Store:

eDrawings dla urządzeń iPad
eDrawings Pro dla urządzeń iPad
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Widoki rozstrzelone
eDrawings obsługuje wiele widoków rozstrzelonych na konfigurację.

Patrz Wiele widoków rozstrzelonych na konfigurację .

Zapisywanie i wysyłanie plików w 64-bitowych instalacjach
eDrawings

Można zapisywać i wysyłać pliki w 64-bitowych instalacjach eDrawings.

W przypadku użycia poleceń Zapisz jako lubWyślij jako w celu utworzenia plików .exe
lub .zip z poziomu eDrawings x64 w oknie dialogowym pojawi się komunikat z informacją,
iż plik ten będzie działać jedynie w systemach 64-bitowych.

W przypadku użycia poleceń Zapisz jako lub Wyślij jako, gdy na komputerze jest
zainstalowana także 32-bitowa wersja eDrawings, można skonfigurować polecenie Zapisz
jako typ na Pliki wykonywalne eDrawings 32-bit (*.exe) lub Pliki Zip eDrawings
32-bit (*.zip).

W przypadku użycia polecenia Zapisz jako, gdy na komputerze jest zainstalowana także
32-bitowa wersja eDrawings, okno dialogowe Zapisz jako będzie zawierało opcję wysłania
32-bitowych plików .exe i .zip.

Wyświetlanie stereograficzne
eDrawings obsługuje stereograficzne wyświetlanie modeli.

Przed otwarciem pliku eDrawings na karcie Uwagi należy kliknąć Opcje lub kliknąć
Narzędzia > Opcje. Na karcie Ogólne, w częściWydajność, należy wybrać opcjęWidok
3D stereoskopowy (włącz przed otwarciem pliku w programie eDrawings).

Aby użyć wyświetlania stereograficznego, należy posiadać monitor, kartę graficzną i
okulary 3D obsługujące ten tryb wyświetlania.

Wyświetlanie stereograficzne dostępne jest tylko w eDrawings, nie w oprogramowaniu
SolidWorks.

Obsługa wersji dla komputerówMac i procesorów PowerPC
eDrawings jest obsługiwane przez system Mac OS® w wersji X 10.7. Nie jest już
obsługiwane przez system Mac OS w wersji X 10.4 i Mac OS X 10.5 ani przez procesory
PowerPC™.
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12
SolidWorks Enterprise PDM

Dostępny jako oddzielny produkt, z którego można korzystać w SolidWorks® Standard,
SolidWorks Professional lub SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Narzędzie administracyjne
Eksplorator plików i dodatek SolidWorks

Narzędzie administracyjne

Powiadomienia Opóźnione w stanie
Można tworzyć powiadomienia, które są uruchamiane, gdy stan danego pliku trwa nie
krócej niż określoną ilość czasu.

Tworząc powiadomienie Opóźnione w czasie, można również określić wartość dla
ponownego wysłania, aby utworzyć powiadomienia powtórzone.

Powiadomienie Opóźnione w stanie można utworzyć z:

Edytora toku prac w narzędziu Administracja
Edytora powiadomień, gdy użytkownik jest zalogowany do przechowalni Eksploratora®
Windows

Tworzenie powiadomień Opóźnione w stanie z poziomu Edytora
toku prac
Do tworzenia powiadomień Opóźnione w stanie dla folderów można użyć Edytora toku
prac w narzędziu Administracja.

W narzędziu Administracja rozwinąć Cykle toku prac i kliknąć dwukrotnie tok prac,
aby otworzyć go w Edytorze toku prac.
Kliknąć stan, aby otworzyć jego okno dialogowe Właściwości stanu.
Na karcie Powiadomienia kliknąć Dodaj powiadomienie folderu.
W oknie dialogowym Wybierz folder wybrać folder, dla którego ma zostać utworzone
powiadomienie, i kliknąć OK.
W oknie dialogowym Powiadomienia folderu:
a) Dla Typ wybrać Opóźnione w stanie.
b) Dla Uruchom po określić liczbę dni, przez które folder będzie mógł pozostawać
w danym stanie, zanim powiadomienie zostanie uaktywnione.

c) Dla Wysyłaj ponownie co określić przedział czasowy ponownego wysłania.

Na karcie Odbiorcy kliknąć Dodaj odbiorców.
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W oknie dialogowym Dodaj odbiorców wybrać użytkowników lub grupy, którzy/które
mają otrzymywać powiadomienia, i kliknąć OK.

W polu Filtrujmożna wpisać podciąg znaków, aby ukryć odbiorców, których nazwy
nie zawierają danego podciągu.

Kliknąć OK, aby zakończyć tworzenie powiadomienia i zamknąć okno dialogowe
Właściwości stanu.

Kliknąć Zapisz , aby zapisać zmiany w toku pracy.

Gdy powiadomienie zostanie uaktywnione, określeni adresaci otrzymają komunikat do
swoich Skrzynek odbiorczych, dla każdego pliku w folderze, który spełnia wymagania
Opóźnione w stanie. W powiadomieniach tych są łącza do plików.

Tworzenie powiadomień Opóźnione w stanie z Eksploratora
Windows
Aby utworzyć powiadomienia Opóźnione w stanie dla plików, należy otworzyć Edytor
powiadomień z Eksploratora Windows.

W Eksploratorze Windows zalogować się do przechowalni.
Kliknąć Narzędzia > Powiadom > Moje powiadomienia.
W Edytorze powiadomień kliknąć Dodaj powiadomienie pliku.
W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu plików przejść do lokalizacji plików,
dla których ma zostać dodane powiadomienie i kliknąć Otwórz.
W oknie dialogowym Powiadomienie pliku:
a) Dla Typ wybrać Opóźnione w stanie.
b) Na karcie Właściwości powiadomienia wybrać Tok prac i Stan.
c) Dla Uruchom po określić liczbę dni, przez które plik może pozostawać w danym
stanie, zanim powiadomienie zostanie uaktywnione.

d) Dla Wysyłaj ponownie co określić przedział czasowy ponownego wysłania.
e) Kliknąć OK.

W Edytorze powiadomień kliknąć OK.

Gdy powiadomienie zostanie uaktywnione, do skrzynki odbiorczej trafi wiadomość z łączem
do danego dokumentu.

Równoległe przejścia toku pracy
Podczas tworzenia lub edytowania przejścia toku pracy, jako typ przejścia można wybrać
Równoległe. Wymaga to uruchomienia przejścia przez wielu użytkowników przed
przeniesieniem pliku do nowego stanu.

Przejścia równoległe tworzy się w Edytorze toku prac narzędzia Administracja. Gdy jako
typ przejścia wybierzemy Równoległe, dodana zostanie nowa karta Rola. Pozwala ona
określić użytkowników i grupy, które mogą zatwierdzić przejście oraz liczbę zatwierdzeń,
która jest konieczna do przeniesienia pliku do nowego stanu.

Jeśli przejścia równoległe są aktywne, a użytkownicy klikną prawym przyciskiem myszy
dany plik i wybiorą polecenie Zmień stan, wyświetlona zostanie liczba przejść
zatwierdzonych już przez innych użytkowników oraz łączna liczba wymagana do zmiany
stanu pliku.
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W niniejszym przykładzie Wymaga edycji jest przejściem równoległym:

gdzie:

0 pokazuje liczbę użytkowników, którzy zatwierdzili już przejście.
2 pokazuje liczbę zatwierdzeń wymaganych do zakończenia zmiany stanu.

Jeśli zmiana stanu nie miała jeszcze miejsca, ponieważ nie osiągnięto wymaganej liczby
zatwierdzeń, użytkownicy, którzy zatwierdzili już dane przejście, mogą unieważnić swoje
zatwierdzenia. Gdy użytkownik wybierze Zmień stan, dostępna stanie się opcja Cofnij.

Tworzenie równoległego przejścia

W narzędziu Administracja rozwinąć Cykle toku prac i kliknąć dwukrotnie tok prac,
aby otworzyć go w Edytorze toku prac.
Kliknąć przejście, aby otworzyć jego okno dialogowe Właściwości przejścia.
Jako Typ wybrać Równoległe.
Do okna dialogowego zostanie dodana nowa karta Role.

Na karcie Role kliknąć Dodaj rolę.

Jeśli role zostały już zdefiniowane w toku pracy, można kliknąć przycisk Dodaj
rolę, aby wybrać jedną spośród istniejących ról.

W oknie dialogowym Dodaj rolę:
a) Wpisać Nazwę dla roli.
b) W polu Wymagani użytkownicy określić liczbę użytkowników w tej roli, którzy
muszą uruchomić równoległe przejście, aby plik zmienił stan.

c) Kliknąć Dodaj członka.

W oknie dialogowym Dodaj członka:
a) Wybrać użytkowników lub grupy do dodania do roli.

W polu Filtruj można wpisać podciąg znaków, aby wyświetlić tylko tych
użytkowników lub te grupy, których nazwy zawierają dany podciąg.

b) Kliknąć OK.

Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj rolę.
Na karcie Uprawnienia:
a) W kolumnie Nazwa wybierz użytkowników i grupy dodane do ról utworzonych w
krokach od 5 do 7.

b) W kolumnie z lewej strony wybierz opcję Zezwalaj.
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Opcjonalnie dodać do przejścia powiadomienie.
Powiadomienia można użyć do poinformowania użytkowników, którzy muszą
zatwierdzić równoległe przejście.
a) Na karcie Powiadomienie kliknąć Dodaj powiadomienie folderu.
b) Wybrać folder, względem którego powiadomienie zostanie zastosowane, i kliknąć

OK.
c) W oknie dialogowym Powiadomienie folderu, na karcie Odbiorcy kliknąć Dodaj

odbiorców.
d) W oknie dialogowym Dodaj odbiorców wybrać użytkowników i grupy, odbiorców
powiadomień i kliknąć OK.

e) Opcjonalnie można zezwolić użytkownikom, którzy uruchamiają równoległe
przejście, na wybieranie odbiorców powiadomienia. W tym celu na zaznać pole
wyboru Dynamiczne dla odbiorców.

Kliknąć OK, aby zakończyć przejście i zamknąć okno dialogowe Właściwości przejścia.
Kliknąć Zapisz, aby zapisać zmiany w toku pracy.

Zmienianie stanu poprzez równoległe przejście
Jeśli utworzono równoległe przejście, zanim plik faktycznie zmieni stan, dane przejście
musi uruchomić wielu użytkowników.

Ta procedura opisuje, jak dwóch użytkowników wysyła plik z powrotem do edycji,
korzystając z równoległego przejścia, aby zmienić jego stan.

Użytkownik A zapewnia pierwsze zatwierdzenie:
a) Zalogować się do przechowalni.
b) Przejść do pliku, który ma zostać odesłany do edycji, i wybrać go.
c) Kliknąć Modyfikuj > Zmień stan > Wymaga edycji.
PrzejścieWymaga edycji wskazuje liczbę użytkowników, którzy muszą uruchomić
przejście.

Gdy pojawi się okno dialogowe Wykonaj przejście, kolumnaWynik wskaże, że po
uruchomieniu tego przejścia co najmniej jeden użytkownik będzie musiał wykonać
dane przejście, zanim stan pliku ulegnie zmianie.

d) Sprawdzić, czy jest zaznaczone pole Zmień stan.
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e) Wprowadzić komentarz.
Komentarz wyświetlany jest w historii pliku oraz w kolumnie Historia, która
dodawana jest, gdy przejście jest uruchamiane przez innych użytkowników.

f) Jeśli dla przejścia są włączone powiadomienia dynamiczne, wprowadzić Komentarz
powiadomienia i wybrać użytkowników, do których ma zostać wysłane
powiadomienie.

g) Kliknąć OK.
Kolumna Stan na liście plików pokazuje, że plik nie zmienił stanu.

Po otrzymaniu od Użytkownika A powiadomienia, że konieczne jest zatwierdzenie
Użytkownik B zapewnia drugie zatwierdzenie:
a) Zalogować się do przechowalni.
b) Przejść do pliku, który ma zostać odesłany do edycji, i wybrać go.
c) Kliknąć Modyfikuj > Zmień stan > Wymaga edycji.
PrzejścieWymaga edycji wskazuje teraz, że jeden użytkownik uruchomił przejście
oraz że dwóch użytkowników musi uruchomić przejście, aby zmienić stan pliku.

Gdy pojawi się okno dialogowe Wykonaj przejście, w kolumnie Wynik nie ma
żadnych notatek, ponieważ jeśli Użytkownik B zatwierdzi przejście, osiągnięta
zostanie wymagana liczba zatwierdzeń.

W dolnej części okna dialogowego pole Historia pokazuje komentarze Użytkownika
A.

d) Sprawdzić, czy jest zaznaczone pole Zmień stan.
e) Wprowadzić komentarz.
f) Jeśli dla przejścia są włączone powiadomienia dynamiczne, wprowadzić Komentarz

powiadomienia i wybrać użytkowników, do których ma zostać wysłane
powiadomienie.

g) Kliknąć OK.
Kolumna Stan na liście plików pokazuje teraz, że plik zmienił stan.
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Lista Ostatnio używane
Lista Ostatnio używane jest wyświetlana w prawym panelu narzędzia Administracja
SolidWorks Enterprise PDM. Zapewnia szybki dostęp do ostatnich dziesięciu użytych
operacji administracyjnych.

Po zamknięciu narzędzia Administracja lista Ostatnio używane jest zachowywana. Po
ponownym otwarciu tego narzędzia można zobaczyć historię pracy wykonanej w
poprzednich sesjach.

Aby usunąć wszystkie elementy, które znajdują się na liście, należy kliknąć Wyczyść.

Listę Ostatnio używane zawiera również Edytor kart. Znajdują się tu karty, które były
ostatnio edytowane.

Aktualizacja Edytora toku prac
Interfejs użytkownika Edytora toku prac został zaktualizowany, aby ułatwić poruszanie
się w dużych tokach prac.

Wygląd i układ stanu toku prac oraz przejścia zostały uproszczone.

Edytor toku prac w Enterprise PDM 2012

Edytor toku prac w Enterprise PDM 2013
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Elementy sterujące powiększeniem

Nowe elementy sterujące na pasku narzędzi ułatwiają pracę w złożonych tokach pracy.
Można pomniejszyć obraz, aby zobaczyć cały wykres przepływu roboczego, lub powiększyć
go, aby zmodyfikować określone sekcje.

Powiększa obszar wybranego toku pracy.Pow&iększ
obszar

Powiększa lub pomniejsza obraz po naciśnięciu lewego przycisku myszy
i przeciągnięciu myszy w górę lub w dół. Można też użyć kółka myszy.

Powiększ\Pomniejsz

Wyświetla cały tok pracy w dostępnym miejscu.Wpasuj w
ekran

Wyświetla tok pracy w oryginalnym rozmiarze (100%).Rozmiar
rzeczywisty

Uproszczenia interfejsu użytkownika

Wygląd przejść obiektów został uproszczony. Kombinacja kolorów i ikon ułatwia
rozróżnianie typów przejść oraz identyfikację ustawień przejść.

Użytkownicy uruchamiają przejście, aby zmienić
stany plików.

Normalne przejście

Wszystkie pliki w stanie źródłowym
automatycznie przechodzą przez przejście.

Automatyczne
przejście

Stan pliku zmienia się dopiero po jego
wypromowaniu do przejścia przez określoną
liczbę użytkowników.

Równoległe przejście
(nowa operacja)

Normalne przejście z zestawem powiadomień
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Normalne przejście z zestawem uwierzytelnienia

Uproszczono również stany obiektów. Ikony w prawym dolnym rogu służą teraz do
identyfikacji właściwości obiektu statusu, a nie do inicjowania zmian. Na przykład:

Stan &początkowy

Ignoruj uprawnienia w poprzednich stanach

Nowe okna dialogowe Właściwości

Aby otworzyć zarówno okno dialogowe stanu, jak i przejścia, należy kliknąć obiekty na
mapie toku pracy.

Do okien dialogowych dodano karty, aby zapewnić łatwiejszy i bardziej spójny dostęp do
wszystkich ustawień.

Zarówno okno dialogowe stanu, jak i przejścia zawiera:
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Kartę Uprawnienia, która zastępuje okienko zadań uprawnień z poprzednich wersji
Enterprise PDM.
Kartę Powiadomienia, która zapewnia dostęp do okna dialogowego Powiadomienia
folderu przeprojektowanego Edytora powiadomień.
Kartę Numery poprawek, która zastępuje sekcję Polecenie inkrementacji poprawki
okna dialogowego właściwości stanu oraz opcję Zmień liczniki poprawek okna
dialogowego właściwości przejścia.

Okna dialogowe właściwości przejścia zawierają również karty Warunki i Akcje.

Eksplorator plików i dodatek SolidWorks

Udoskonalenia karty listy materiałów
Obszar paska narzędzi Lista materiałów w Eksploratorze Windows został zaktualizowany.
Elementy sterujące są łatwiejsze w obsłudze i zajmują mniej miejsca na ekranie.
Funkcjonalność Listy materiałów pozostaje taka sama.

Reorganizacja paska narzędzi LM

Istniejące elementy sterujące zostały rozmieszczone w czterech sekcjach.

Jeśli okno jest zbyt wąskie, aby wyświetlić wszystkie elementy sterujące, odpowiednia
liczba sekcji zostaje upakowana do postaci wysuwanych przycisków. Kliknięcie
któregokolwiek przycisku powoduje wyświetlenie elementów sterujących danej sekcji.

Porównywanie LM

Nowy interfejs użytkownika LM ułatwia porównywanie list materiałów. Po kliknięciu

Porównaj nie jest wyświetlane okno dialogowe, ale zmienia się kolejność sekcji
interfejsu użytkownika LM.
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Lewa sekcja pokazuje LM, wersję i konfigurację, które są źródłem porównania. Środkowa
sekcja pozwala wybrać LM, wersję i konfigurację do porównania. W sekcji poleceń po
prawej stronie przycisk Porównanie zamienia się w przycisk Zamknij porównanie.

Zamykanie plików SolidWorks przy zaewidencjonowaniu
W przypadku edytowania plików i ich ewidencjonowania z SolidWorks, Enterprise PDM
może po zakończeniu operacji ewidencjonowania zamykać pliki zamiast ponownie je
ładować.

Może to poprawić wydajność, ponieważ ponowne ładowanie plików często zajmuje sporo
czasu.

Aby zamknąć pliki po ich zaewidencjonowaniu z dodatku SolidWorks Enterprise PDM:

W okienku zadań SolidWorks Enterprise PDM kliknąć dany plik prawym przyciskiem
myszy i wybrać Zaewidencjonuj.
W oknie dialogowym Zaewidencjonuj, na pasku narzędzi, rozwinąć polecenie Ponownie
załaduj pliki po zaewidencjonowaniu i kliknąć Zamknij pliki po
zaewidencjonowaniu.
Zakończyć dokonywanie wyboru elementów do zaewidencjonowania i kliknąć
Zaewidencjonuj.

Pliki zostaną zaewidencjonowane i zamknięte w SolidWorks.

Udoskonalenia kart Zawartość i Gdzie używane
Obszary pasków narzędzi kart Zawartość i Gdzie używane w Eksploratorze Windows
zostały zaktualizowane, aby ułatwić korzystanie z elementów sterujących i zapewnić
więcej miejsca na ekranie.

Zmieniono położenie istniejących elementów sterujących na obu kartach. Podzielono je
na trzy sekcje.
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Sekcja źródła umożliwia wybór wersji i konfiguracji pliku do przejrzenia.
Sekcja opcji kontroluje sposób wyświetlania wyników.
Sekcja poleceń zawiera przyciski działania.

Jeśli zmniejszymy rozmiar okna, sekcje te zostaną upakowane w wysuwane przyciski.
Kliknięcie któregokolwiek przycisku wyświetli elementy sterujące danej sekcji.

Przyciski sekcji poleceń obejmują trzy nowe przyciski, które są aktywne, gdy wybierzemy
jakiś plik z listy w dolnej części karty.

Otwiera plik wybrany w drzewie w skojarzonej aplikacji.Otwórz

Pokazuje okno dialogowe właściwości dla pliku wybranego
w drzewie.

Właściwości

Otwiera nowe okno Eksploratora i przechodzi do pliku
wybranego w drzewie.

Przejdź do

Wyróżnianie zaznaczenia pełnego wiersza w programie
Windows Explorer
Kiedy użytkownik zaznaczy plik w programie Windows Explorer lub w narzędziu
wyszukiwania (łącznie ze zintegrowaną funkcją Wyszukaj), wyróżniony zostaje cały wiersz,
aby ułatwić odczytywanie kolumn danych powiązanych z danym plikiem.

W poprzednich wersjach wyróżniana była wyłącznie nazwa pliku.

Aktualizacja Edytora powiadomień
Interfejs użytkownika Edytora powiadomień został zaktualizowany, aby ułatwić tworzenie
i modyfikowanie powiadomień.

Nowe okna dialogowe Powiadomienia plików i Powiadomienia folderów pomagają wybierać
typy powiadomień i definiować opcje powiadomień.

Okna dialogowego Powiadomienia folderów używają również administratorzy tworzący
powiadomienia dla przejść w toku prac w celu dodania powiadomień do stanów i przejść.

Tworzenie powiadomień plików w Eksploratorze Windows
Aby utworzyć powiadomienia plików, trzeba to zrobić z Eksploratora Windows.

Aby utworzyć powiadomienia plików bez otwierania Edytora powiadomień:

Wybrać pliki, dla których ma zostać utworzone powiadomienie.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Powiadom > mnie, kiedy.
Pojawi się okno dialogowe Powiadomienie pliku.
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Dla Typ wybrać typ powiadomienia do utworzenia.
Karta ta wyświetla elementy sterujące odpowiednie do typu powiadomienia i wiadomość
informacyjną opisującą efekt powiadomienia.

Skonfigurować pozostałe elementy sterujące i kliknąć OK.
Pojawi się Edytor powiadomień wyszczególniający oddzielne powiadomienie dla każdego
wybranego pliku.

Kliknąć OK.

Tworzenie powiadomień folderów z poziomu Edytora toku prac
Administratorzy mają dostęp do okna dialogowego Powiadomienia folderów, gdy w
narzędziu Administracja edytują stan toku prac lub właściwości przejścia.

Aby utworzyć powiadomienie dla przejścia toku prac:

W Edytorze toku prac kliknąć przejście, aby otworzyć jego okno dialogowe Właściwości.
Na karcie Powiadomienia kliknąć Dodaj powiadomienie folderu.
W oknie dialogowym Wybierz folder wybrać folder, dla którego ma zostać utworzone
powiadomienie, i kliknąć OK.
Pojawi się okno dialogowe Powiadomienie folderu.

W przypadku powiadomień o przejściach pola Typ, Stan źródłowy, Stan docelowy
i Zmiana stanu są przeznaczone tylko do odczytu. Właściwości te określa tworzone
przejście.

W przypadku powiadomień o stanie pola te można edytować.

W razie potrzeby wybrać jedną lub obie z następujących opcji, aby ograniczyć liczbę
osób, do których powiadomienie zostanie wysłane:

Tylko do użytkownika, który utworzył plik
Tylko do użytkownika, który ostatnio zmienił status pliku
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Na karcie Odbiorcy kliknąć Dodaj odbiorców.
W oknie dialogowym Dodaj odbiorców:
a) Wybrać użytkowników i grupy, którzy/które mają otrzymać powiadomienie.
W przypadku wybrania całej grupy jej członkowie zostaną wybrani automatycznie.

Wpisać ciąg znaków w polu Filtr, aby wyświetlić tylko użytkowników i grupy,
których nazwy zawierają dany ciąg.

b) Kliknąć OK.

W oknie dialogowym Powiadomienia folderu wybrać użytkowników i zaznaczyć pole
w części Wybór dynamiczny, aby zezwolić określonym użytkownikom, którzy
uruchamiają dane przejście, na wybieranie odbiorców powiadomień.

Opcja Wybór dynamiczny nie jest dostępna dla powiadomień folderu, które są
tworzone z poziomu okna dialogowego Właściwości stanu.

Kliknąć dwukrotnie OK.

Kliknąć Zapisz , aby zapisać zmiany w toku pracy.

Przeglądanie powiadomień
W Eksploratorze Windows można przeglądać powiadomienia utworzone poprzez otwarcie
Edytora powiadomień. Można usuwać powiadomienia, które nie są już używane, edytować
istniejące powiadomienia lub dodawać nowe powiadomienia folderu i pliku.

Kliknąć plik przechowalni prawym przyciskiem myszy i wybrać Powiadom > Moje
powiadomienia.
Pojawi się Edytor powiadomień.

wskazuje powiadomienia utworzone przez danego użytkownika.

wskazuje powiadomienia utworzone przez administratora przy użyciu Edytora toku
prac.

Aby aktywować powiadomienie, zaznaczyć jego pole w części Aktywowano.
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Aby dodać powiadomienie, kliknąć Dodaj powiadomienie folderu lub Dodaj
powiadomienie pliku.
Aby usunąć lub wyedytować utworzone przez siebie powiadomienie, wybrać je i kliknąć
odpowiednie polecenie.

Nie można usuwać ani edytować powiadomień utworzonych przez administratora.
Po wybraniu powiadomienia oznaczonego ikoną polecenie Usuń powiadomienie
pozostanie nieaktywne. Polecenie Edytuj powiadomienie zmieni się na Zobacz
powiadomienie. Pozwala ono przejrzeć szczegóły powiadomienia.

Specyfikacja ilości dla odniesień plików utworzonych
ręcznie
Gdy korzystając z polecenia Wklej jako odniesienie tworzymy ręcznie odniesienia
plików, możemy określić dla nich ilość. Zostanie ona następnie wyświetlona na Liście
materiałów danego pliku.

Jeżeli wyewidencjonujemy plik, możemy zmodyfikować ilość, korzystając z polecenia
Edytuj odniesienia plików zdefiniowane przez użytkownika. Wprowadzona zmiana
będzie miała wpływ na przyszłe wersje danego pliku, ale nie na wersje istniejące.

Aby określić ilość dla odnoszonego pliku, podczas tworzenia odniesienia należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik do odniesienia i wybrać Kopiuj.
Wyewidencjonować plik, aby umieścić w nim odniesienie, kliknąć go prawym przyciskiem
myszy i wybrać Wklej jako odniesienie.
W oknie dialogowym Utwórz odniesienia plików określić wartość w kolumnie Ilość i
kliknąć OK.
Zaewidencjonować plik z odniesieniem.

Podczas przeglądania pliku zawierającego odniesienie na Liście materiałów zostanie
wyświetlona ilość.

Aby zmodyfikować ilość odniesionego pliku:

Wyewidencjonować plik zawierający odniesienie.
Po wybraniu pliku kliknąć kartę Zawartość.

Kliknąć Edytuj odniesienia zdefiniowane przez użytkownika .
W oknie dialogowym Edytuj odniesienia zdefiniowane przez użytkownika zmodyfikować
wartość w kolumnie Ilość i kliknąć OK.

Okno podręczne z informacjami o użytkowniku
Po ustawieniu kursora myszy na nazwie użytkownika w interfejsie użytkownika SolidWorks
Enterprise PDM pojawi się okno podręczne. Zawiera ono informacje dotyczące użytkownika
oraz łącza ułatwiające komunikowanie się z innymi użytkownikami w firmie.

Aby wyświetlić okno użytkownika, należy ustawić kursor myszy na nazwie użytkownika
w kolumnie Wyewidencjonowane przez w:

Listach plików przechowalni w Eksploratorze Windows, w tym również na kartach
Zawartość i Gdzie używane
Okienku zadań Enterprise PDM w SolidWorks
Oknach dialogowych takich, jak Zaewidencjonuj, Wyewidencjonuj i Pobierz
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W oknie dialogowym Historia można wyświetlić okno użytkownika poprzez ustawienie
kursora myszy na kolumnie Użytkownik lub polu Użytkownik dla wybranego zdarzenia.

Okno użytkownika, które zostanie wyświetlone, zawiera łącza do edytora poczty email
Enterprise PDM, jak również programu Microsoft® Office Communicator lub Microsoft Lync®
oraz usługi Voice over IP (VoIP) obsługiwanej przez firmę Microsoft, o ile produkty te są
zainstalowane. Dostępne są również inne szczegóły, które użytkownicy dodają do swoich
profili. Mogą to być zdjęcia, numery telefonów, łącza sieci Web czy deklaracje obecności.

Dodawanie informacji do okna podręcznego użytkownika
Uprawnienia do administrowania użytkownikami umożliwiają dodawanie do profili
użytkowników informacji, które będą wyświetlane w oknie podręcznym użytkownika.

Otworzyć narzędzie administracji.
Rozwinąć Użytkowników i kliknąć dwukrotnie nazwę użytkownika, którego profil
ma zostać zmodyfikowany.
W prawym panelu okna dialogowego Właściwości użytkownika:
a) Jeśli w oknie użytkownika mają być wyświetlane numery telefonów, wypełnić pola

Telefon i Telefon komórkowy.
b) Aby dodać łącza do witryn sieci Web, wpisać adresy URL w polach Adres witryny
sieci Web.
Można dodać maksymalnie cztery adresy stron sieci Web.

Pole Etykietka narzędzia jest wypełniane automatycznie.

c) Aby dodać notatkę, wpisać tekst w polu Notatka o obecności.

Aby dodać obraz:

a) W panelu po lewej stronie kliknąć Wyszukaj obraz .
b) Przejść do lokalizacji obrazu i kliknąć Otwórz.

Kliknąć OK.

Przeglądanie okna podręcznego użytkownika
Okna podręczne użytkowników są widoczne w Eksploratorze Windows i widokach
SolidWorks przechowalni Enterprise PDM.

Aby wyświetlić okno podręczne użytkownika w Eksploratorze Windows:

Przejść do przechowalni Enterprise PDM, która ma wyewidencjonowane pliki.
Ustawić kursor myszy na nazwie użytkownika w kolumnie Wyewidencjonowane
przez.
Pojawi się okno zawierające informacje o użytkowniku, który wyewidencjonował dany
plik.
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W zależności od informacji, które zostały dodane do właściwości użytkownika, oraz
od konfiguracji sieci na karcie znajdą się następujące informacje dotyczące danego
użytkownika:

Nazwa logowania oraz pełne imię i nazwisko użytkownika

Data i godzina zalogowania użytkownika

Liczba plików, które użytkownik wyewidencjonował

Notatka użytkownika

Numer telefonu służbowego użytkownika

Numer telefonu komórkowego użytkownika

Wysyła użytkownikowi wiadomość e-mail

Wysyła użytkownikowi wiadomość Microsoft Office Communicator lub
Microsoft Lync

Inicjuje rozmowę z użytkownikiem przy użyciu usługi Voice over IP
(VoIP) firmy Microsoft

Witryny sieci Web umieszczone we właściwościach użytkownika

Aby przypiąć kartę tak, by pozostała widoczna, kliknąć .
Aby zamknąć przypiętą kartę, kliknąć .

Wolne zmienne wersji
Można zaktualizować zmienne dla danego pliku bez konieczności jego wyewidencjonowania
oraz zwiększenia jego wersji przy ponownym zaewidencjonowaniu.

Pozwala to aktualizować zmienne, które z biegiem czasu ulegają zmianie, np. koszt. Sam
plik może pozostawać niezmieniony.

Ponadto zmienną można zmienić, nawet jeśli stan pliku nie pozwala użytkownikowi na
jego wyewidencjonowanie.

Po aktualizacji zmiennych niezależnych od wersji dla wyewidencjonowanego pliku lub
po zmianie zmiennej niezależnej od wersji przez akcję przejścia w toku prac zostanie
utworzona nowa wersja pliku.

Aby użyć przejścia w toku prac do aktualizowania danych zmiennej niezależnej od
wersji bez tworzenia wersji pliku, utwórz skrypt wysyłający, uruchamiany po przejściu
do stanu przeznaczenia.
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Włączanie aktualizacji zmiennych niezależnych od wersji
Administratorzy z uprawnieniami do aktualizowania zmiennych i administrowania
użytkownikami korzystają z narzędzia Administracja, aby umożliwić użytkownikom
aktualizację zmiennych bez tworzenia nowych wersji plików.

Aby dodać do zmiennej możliwość funkcjonowania niezależnie od wersji:
a) W narzędziu Administracja rozwinąć Zmienne i kliknąć dwukrotnie żądaną zmienną.
b) W oknie dialogowym Zmień wartość kliknąć Niezależna od wersji.
c) W części Aktualizuj wersje wykonać jedną z następujących czynności:

WybraćWszystkie wersje, aby aktualizacja zmiennej objęła wszystkie wersje
i poprawki pliku.
Wybrać Ostatnia wersja, aby aktualizacja zmiennej objęła tylko ostatnią wersję
pliku.

d) Kliknąć OK.

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do aktualizowania zmiennych niezależnych od
wersji:
a) Rozwinąć Użytkowników i kliknąć dwukrotnie danego użytkownika.
b) W oknie dialogowym Właściwości użytkownika kliknąć Uprawnienia folderu.
c) Na karcie Uprawnienia do folderu wybrać folder.
Aby przypisać uprawnienia do całej przechowalni, wybrać żądaną przechowalnię.

d) W części Uprawnienia folderu kliknąć Edytuj dane zmiennych niezależnych
od wersji.

e) Kliknąć Uprawnienia stanu.
f) Wybrać Tok prac i Stan toku prac.
g) W części Uprawnienia kliknąć Edytuj dane zmiennych niezależnych odwersji.
h) Kliknąć OK.

Aktualizowanie zmiennych niezależnych od wersji
Użytkownicy posiadający uprawnienia do edytowania danych zmiennych niezależnych od
wersji mogą modyfikować dane niezależne od wersji na karcie danych pliku lub poprzez
zaktualizowanie kart danych pliku dla folderu.

Aby zmodyfikować zmienną niezależną od wersji dla karty danych:
a) Wybrać plik bez jego wyewidencjonowywania i kliknąć kartę Karta danych.
Na karcie danych można edytować pola zawierające zmienne niezależne od wersji.
Wszystkie inne pola są niedostępne.

b) Zmodyfikować edytowalne zmienne i kliknąć .

Aby zmodyfikować zmienną niezależną od wersji dla folderu i przenieść daną wartość
do plików w folderze:
a) Wybrać folder i kliknąć kartę Karta danych.
b) Na karcie Edycja wartości zmodyfikować zmienną niezależną od wersji i kliknąć .
c) Kliknąć Modyfikuj > Aktualizuj > Wartości w plikach.
d) W kroku 1 Kreatora aktualizacji kart danych pliku kliknąć Zmienne niezależne

od wersji, a następnie Dalej.
e) Wykonać kroki 2 i 3.

163

SolidWorks Enterprise PDM



f) W kroku 4 na liście zmiennych, w części Aktualizuj, wybrać zmienną niezależną
od wersji i kliknąć Dalej.

g) Wykonać kroki 5 i 6.
h) Po potwierdzeniu aktualizacji kliknąć OK.

Łącza Ulubione Eksploratora Windows
Podczas tworzenia nowego lokalnego widoku przechowalni Enterprise PDM umieszcza
łącze do widoku przechowalni na liście Ulubione. Znajduje się ona w górnej części panelu
nawigacji Eksploratora Windows.

Ułatwia to otwieranie lokalnego widoku przechowalni, nawet jeśli znajduje się ona w
podkatalogu.
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13
SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation jest dostępny jako oddzielny produkt, z którego można korzystać
w SolidWorks Standard, SolidWorks Professional lub SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Tryb porównania konfiguracji
Wykres erozji
Algorytm Linia równomiernego rozłożenia powierzchni
Udoskonalone drzewo operacji
Udoskonalona obsługa geometrii
Skraplanie przy niskiej temperaturze
Tryb badania parametrycznego
Udoskonalone wykresy eDrawings

Tryb porównania konfiguracji
Narzędzie Tryb porównania konfiguracji ułatwia porównywanie konfiguracji i wyników
analiz przepływu płynu. Wyniki te można wykorzystać, aby w wydajny sposób poprawić
swoje projekty.

Dzięki narzędziu Tryb porównania konfiguracji (dostępnemu na karcie Porównaj)
można porównać:

Dane wejściowe z różnych projektów.
Wyniki z różnych projektów pochodzące z różnych konfiguracji. Do wyświetlania danych
z różnych konfiguracji w trybie 3D służy widżet.

Dostępne jest porównanie numeryczne i graficzne.
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Wykres erozji
Korzystając z operacji Badanie cząstek, można użyć opcjiWykres erozji, który pozwala
wizualizować rozłożenie tempa akumulacji erozji na powierzchni. Jest to szczególnie
przydatne dla dwufazowych aspektów przepływu w oddziaływaniach cząstka-ściana.

Poza integralnymi parametrami dla erozji i przyrostu cząstek SolidWorks Flow Simulation
2013 wprowadza lokalne parametry erozji i przyrostu, które pozwalają wykonywać
szczegółowe ilościowe i jakościowe oceny przepływów dwufazowych, zwłaszcza w badaniach
interakcji cząstka-ściana.

Algorytm Linia równomiernego rozłożenia powierzchni
Algorytm Linia równomiernego rozłożenia powierzchni używa najnowszej technologii
opartej na procesorze graficznym GPU do renderowania linii równomiernego rozłożenia
powierzchni w interaktywnym trybie czasu rzeczywistego. Zapewnia to optymalne
rozłożenie linii na danej powierzchni.

Ten nowy algorytm zapewnia lepszą wizualizację wyników, ponieważ podczas
manipulowania modelem, w tym również przy powiększaniu obszarów lokalnych, rozłożenie
linii jest aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Linie obliczane są dla pola dowolnego wektora określonego jako parametr (prędkość,
strumień cieplny itd.).

Linie można wyświetlać tak samo jak trajektorie przepływu i wykresy wektorów.

Karta graficzna użytkownika musi obsługiwać standard OpenGL® 3.3. W razie potrzeby
należy zaktualizować sterownik.
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Udoskonalone drzewo operacji
SolidWorks Flow Simulation 2013 poprawia widoczność konfiguracji geometrycznych i
przepływu.

Konfiguracje przepływów są wyświetlane w drzewie analizy Flow Simulation Analysis w
obszarze skojarzonych z nimi konfiguracji SolidWorks. Obok każdej konfiguracji przepływu

wyświetla się ikona .

Udoskonalona obsługa geometrii
Nowy zestaw narzędzi oferuje większą elastyczność w obsłudze złożonych geometrii dla
tworzenia modeli płynów lub definicji warunków brzegowych. Nowe funkcje oszczędzają
czas przygotowywania geometrii modelu dla analizy przepływu płynu.

Poprawia obsługę złożonych/dużych modeli, oszczędzając czas
konfigurowania przy definiowaniu symulacji przepływu płynu. Tryb
ten należy aktywować przy definiowaniu warunków brzegowych,
nawet jeśli model płynu nie jest zdefiniowany.

Tryb Bez płynu
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Dostępna w operacji Tworzenie pokryw. Pomaga zlokalizować
otwory lub szczeliny przemieszczeń w modelu poprzez wizualizację
trasy od ściany wewnętrznej do zewnętrznej danego komponentu.

Przeglądarka
wycieków

Stosuje zdefiniowany warunek brzegowy powierzchni względem
wszystkich ścian wybranego komponentu.

Dzielenie
komponentu na
ściany

Kopiuje warunek przepływu (źródło ciepła, materiał, cel inżynieryjny
itp.), który jest stosowany wobec jednej części do jej innych
wystąpień w złożeniu.

Replikacja
warunku
względem takich
samychwystąpień
komponentu

OpcjaWeryfikacja geometrii została przeprojektowana wewnątrz
menedżera właściwości PropertyManager tak, aby była widoczna.

Weryfikacja
geometrii

Kontroluje dokładność rozwiązania poprzez ustawienia siatki i
warunki do zakończenia obliczenia. W przypadku ustawień siatki
lokalnej maksymalny poziom ustawiony jest na dziewięć, a nie na
siedem, aby zapewnić drobniejszą siatkę i jeszcze bardziej
rygorystyczną rozdzielczość symulacji.

Rozdzielczość
wyników

Ograniczenie do 1000 podstawowych komórek w każdym kierunku
przy definiowaniu sterowania siatką zostało usunięte. W przypadku
złożonych lub dużych modeli można zdefiniować drobniejszą siatkę.

Ustawienia siatki

Skraplanie przy niskiej temperaturze
Możliwość modelowania skropleń została rozszerzona o niskie temperatury, poniżej -70oC.
Pozwala to symulować parę lub wilgotność w warunkach ekstremalnych.

Na przykład w przypadku pary przegrzanej, przepływającej przez instalację rurową,
możliwość skroplenia w niskiej temperaturze pomaga wizualizować w oparciu o temperaturę
rur miejsca, w których skroplenie stanie się problemem.
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Tryb badania parametrycznego
Tryb badania parametrycznego pozwala projektantom automatycznie uruchamiać
wiele testów przepływu płynu, a następnie badać wyniki w celu ustalenia najlepszego
projektu. Model ten sprawia, że ocena scenariuszy projektowych jest dla użytkownika
bardziej intuicyjna.

Aby utworzyć badanie parametryczne, należy kliknąć pasek narzędzi Badanie
parametryczne lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na warunek brzegowy i wybrać
Badanie parametryczne.

Przy użyciu nowego badania parametrycznego projektanci mogą poradzić sobie z dużą
liczbą problemów. Dzięki nowemu, łatwemu w obsłudze interfejsowi mogą:

Ustawić zmienną wejściową jako warunek brzegowy (dane wejściowe), wymiar modelu
lub wiązanie oraz parametr Tabeli konfiguracji.
Ustawić parametry wyjściowe jako cele badania.
Wyświetlić raport porównania celów, który można wyeksportować do programu Excel.
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Udoskonalone wykresy eDrawings
Wykresy otrzymane w programie Flow Simulation, zapisane jako pliki eDrawings
wyświetlają teraz także legendę wykresu.
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14
Import/eksport

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Udoskonalenia wydajności importu

Udoskonalenia wydajności importu
Oprogramowanie SolidWorks nie zapisuje już tymczasowo plików części na komputerze
użytkownika podczas importowania plików IGES lub złożeń Pro/Engineer® albo Creo™.

Podczas importowania złożeń Pro/Engineer lub Creo części SolidWorks są zapisywane
na komputerze użytkownika, jeśli wybierze on opcję importu Użyj import operacji
dla wszystkich części.

171



15
Wyświetlanie modelu

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Wyglądy
PhotoView 360

Wyglądy

Dodawanie wyglądów
Po dodaniu do modelu nowego wyglądu pojawia się paleta Cel wyglądu. Umożliwia ona
dodanie danego wyglądu na poziomie ściany, operacji, obiektu, części lub komponentu.
Paletę tę można przypiąć, co pozwala na szybkie dodawanie lub wklejanie wyglądów.

Po przypięciu palety Cel wyglądu tok pracy ulega niewielkiej zmianie. Gdy paleta Cel
wyglądu jest przypięta, należy kliknąć poziom, do którego ma zostać dodany wygląd,
przed jego dodaniem lub wklejeniem.

Aby zmienić wszystkie wystąpienia określonego wyglądu na inny, należy kliknąć Filtr

wyglądu . Na przykład na poniższej ilustracji do każdej nogi zastosowano wygląd
zielonego tworzywa sztucznego o dużym połysku:

Aby zmienić wszystkie wystąpienia zielonego tworzywa sztucznego o dużym połysku na
niebieskie tworzywo sztuczne o dużym połysku, należy przeciągnąć niebieskie tworzywo
sztuczne o dużym połysku z karty Wyglądy, sceny i kalkomanie okienka zadań na
dowolne wystąpienie zielonego tworzywa sztucznego o dużym połysku w obszarze

graficznym. Gdy pojawi się paleta Cel wyglądu, kliknąć Filtr wyglądu .
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Kopiowanie i wklejanie wyglądów
Możemy skopiować wygląd z jednego elementu i wkleić go do innego. Wklejone wyglądy
zachowują wszystkie dostosowania dokonane w menedżerze właściwości PropertyManager
Edytuj wygląd.

Aby skopiować i wkleić wygląd:

Wykonać jedną z następujących czynności:

Wybrać wygląd w menedżerze wyświetlania DisplayManager lub w modelu i kliknąć
Ctrl + Shift + C lub PhotoView 360 > Kopiuj wygląd.

Wybrać wygląd w modelu i w menu kontekstowym kliknąć Kopiuj wygląd .
Kliknąć wygląd prawym przyciskiem myszy w menedżerze wyświetlania

DisplayManager i w menu kontekstowym kliknąć Kopiuj wygląd .

Kliknąć ścianę, operację, obiekt lub część, do których ma zostać dodany wygląd, i
wykonać jedną z następujących czynności:

Kliknąć PhotoView 360 > Wklej wygląd.

W menu kontekstowym kliknąć Wklej wygląd .
Nacisnąć Ctrl + Shift + V.

Pojawi się paleta Cel wyglądu.

W palecie Cel wyglądu kliknąć Ściana , Operacja , Obiekt , Część lub

Filtr wyglądu , aby wkleić wygląd na żądanym poziomie. Przy przesuwaniu
wskaźnika nad przyciskami palety w obszarze graficznym pojawia się podgląd.

Wiele wyglądów można łatwiej kopiować i wklejać przy pomocy przypiętej palety
Cel wyglądu. Podczas przypinania Cel wyglądu przed wklejeniem wyglądu należy
wybrać poziom, na którym ma on zostać dodany.

Nowe i udoskonalone wyglądy
W SolidWorks 2013 dostępnych jest wiele nowych wyglądów, w tym płyny, tworzywa
sztuczne i materiały organiczne, takie jak woski i półprzezroczyste marmury. Ponadto,
aby zapewnić bardziej realistyczny wygląd, szczotkowane metale pokazują teraz odbicia
zależne od kierunku (anizotropowe).
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Zaleca się, aby użytkownik poeksperymentował z nowymi materiałami w różnych
kontekstach w celu uzyskania najlepszych wyników. Wpływ na wygląd modelu mają
czynniki takie, jak światło, odbicia czy grubość modelu.

Zaokrąglanie ostrych krawędzi w Widoku
Istnieje możliwość ustawienia obszaru widoku do wyświetlania zaokrągleń na krawędziach
modeli podczas renderowania modeli w programie PhotoView 360.

Zaokrąglanie krawędzi w trybie widoku nie wpływa na geometrię modelu. Aby używać
opcji Zaokrąglaj ostre krawędzie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wygląd
w menedżerze wyświetlania Display Manager i kliknąć opcję Edytuj wygląd. W
menedżerze właściwości PropertyManager na karcie Iluminacja wybrać opcję Zaokrąglaj
ostre krawędzie i ustawić wartość promienia.

Na poniższej ilustracji przedstawiono koło, w którym zastosowano wygląd żółtego tworzywa
o wysokim połysku.

Poniższa ilustracja przedstawia to samo koło o takim samym wyglądzie z opcją Zaokrąglaj
ostre krawędzie ustawioną na wartość 3 mm.

Skalowanie wyglądów tekstur, wykończeń powierzchni i
kalkomanii
Dla wyglądów tekstur, wykończeń powierzchni i kalkomanii można obecnie używać skali
domyślnej.

Poprzednio oprogramowanie automatycznie skalowało tekstury, wykończenia powierzchni
i kalkomanie do rozmiaru modelu. Aby użyć skali domyślnej zamiast skalowania wyglądów
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do rozmiaru modelu, kliknąć menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu >
Wyświetlanie modelu i usunąć zaznaczenie opcji Automatycznie skaluj tekstury,
wykończenia powierzchni i kalkomanię do rozmiaru modelu.

Domyślna skala tekstur, wykończeń powierzchni i kalkomanii w SolidWorks naśladuje
skalę rzeczywistą.

Na przykład na poniższej ilustracji wygląd teksturowany jest skalowany do rozmiaru
modelu, tworząc inną skalę tekstury na każdym obiekcie, względem którego jest
stosowany:

Na poniższej ilustracji ten sam wygląd korzysta ze skali domyślnej:

Tworzenie dostosowanego wyglądu ze skalą domyślną

Aby utworzyć dostosowany wygląd ze skalą domyślną:

Otworzyć model z wyglądem tekstury lub zastosować wygląd tekstury względem
modelu.
Kliknąć Narzędzia > Opcje >Właściwości dokumentu >Wyświetlanie modelu.
Usunąć zaznaczenie opcji Automatycznie skaluj tekstury, wykończenia
powierzchni i kalkomanię do rozmiaru modelu i kliknąć OK.

W menedżerze wyświetlania DisplayManager kliknąć Przeglądaj wyglądy .
Kliknąć prawym przyciskiem myszy wygląd, dla którego ma zostać ustawiona skala
domyślna, po czym kliknąć Edytuj wygląd .
Zostanie otwarty menedżer właściwości PropertyManager Wyglądy.

Kliknąć Zaawansowane.
Na karcie Mapowanie, w części Rozmiar/Orientacja, zdefiniować wysokość, szerokość
i obrót (odpowiednio do potrzeb).
Na karcie Kolor/Obraz, w części Wygląd, kliknąć Zapisz wygląd.
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W oknie dialogowym Zapisz wpisać nazwę pliku i kliknąć Zapisz.

Kliknąć .

PhotoView 360

Okno Ostateczne renderowanie
Okno Ostateczne renderowanie zostało udoskonalone, aby zapewnić możliwość lepszego
manipulowania ostatecznym renderowanym obrazem.

W oknie Ostateczne renderowanie można dostosować aspekty takie, jak nasycenie kolorów,
jasność czy poświata. Korzystając z funkcji porównywania, można dokonać porównania
dwóch renderingów obok siebie lub przy użyciu szkła powiększającego.

Okno Ostateczne renderowanie zawiera trzy karty:

Przetwarzanie obrazu
Porównanie i opcje
Statystyka

Przetwarzanie obrazu

PhotoView 360 tworzy obrazy High Dynamic Range. Te wysokiej jakości obrazy zawierają
obszary ekstremalnie jasne i ciemne, co zapewnia większe możliwości manipulowania
nimi oraz ich edytowania.
Na karcie przetwarzania obrazu można monitorować natężenie, nasycenie i kanały kolorów.
Możliwe jest również wprowadzanie zmian w ustawieniach poziomów bieli, szarości i koloru
czarnego, a także poświaty, mapowania tonów, nasycenia i gammy. Aby dodać do obrazu
odcień koloru, należy użyć opcji Koloryzacja. Wszystkie dostosowania są nieniszczące,
co oznacza, że zawsze można cofnąć wszelkie wprowadzone zmiany.

Porównanie i opcje

Na karcie Porównanie i opcje można porównać dwa obrazy przy użyciu następujących
trzech metod:

Dwa obrazy zostają na siebie nałożone, a obraz górny zostaje
starty, odsłaniając drugi obraz.

Starcie

Dwa obrazy zostają na siebie nałożone, a kursor zamienia się w
reflektor, który odsłania dolny obraz.

Reflektor

Wyświetla dwa pełne obrazy obok siebie lub pionowo.Obok siebie

Statystyka

Karta Statystyka zawiera informacje statystyczne związane z renderowaniem danej sceny.

Są to następujące informacje:

Czas, który upłynął, oraz przewidywany czas zakończenia trwającego renderowania.
Łączny czas renderowania, użycie pamięci oraz liczba wieloboków dla zakończonych
renderingów.
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Patrz: Pomoc SolidWorks:Okno Ostateczne renderowanie.

Opcje PhotoView 360

Renderowanie przez sieć
Aby skrócić czas renderowania, klienci z usługą subskrypcji SolidWorks mogą dzielić
renderowanie w PhotoView 360 na wiele komputerów.

Korzystając z oprogramowania PhotoView 360 Net Render Client, można inicjować końcowe
renderowanie na komputerze-koordynatorze korzystającym z mocy obliczeniowej
komputerów klienckich.

Aby wykonać renderowanie przez sieć, należy najpierw zainstalować oprogramowanie
PhotoView 360 Net Render Client na komputerach klienckich. Instalacja SolidWorks na
komputerach klienckich nie jest konieczna.

Po zainstalowaniu PhotoView 360 Net Render Client użytkownicy mogą określić, kiedy ich
komputery będą dostępne do renderowania przez sieć. Aby możliwe było renderowanie
przez sieć, na komputerach klienckich musi być uruchomione oprogramowanie PhotoView
360 Net Render Client.

Aby włączyć renderowanie przez sieć, na komputerze-koordynatorze należy kliknąć
PhotoView 360 > Opcje i wybrać Renderowanie przez sieć.

Odbicia i załamania
Za pomocą Opcji PhotoView można określić liczbę odbić i załamań, które będą wyświetlane
w oknie Ostateczne renderowanie PhotoView 360.

Na przykład gdy dwa odbijające obiekty znajdują się naprzeciw siebie, można określić
liczbę odbić, które mnożą się i pojawiają, aby osłabnąć w danej odległości.

Ponadto jeśli światło przechodzi przez wiele przezroczystych powierzchni, można ustawić
liczbę załamań tak, aby obiekty znajdujące się za przezroczystymi powierzchniami były
widoczne. Jedno odbicie (lub załamanie) wymagane jest dla każdej następnej ściany, od
której światło odbija się lub załamuje.

Określanie liczby odbić i załamań

Aby zdefiniować określoną liczbę odbić i załamań:

Kliknąć PhotoView 360 > Opcje.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Jakość renderowania, wybrać
Dostosowane ustawienia renderowania.
Określić liczbę odbić i załamań.

Zwiększenie liczby odbić i załamań powoduje wydłużenie czasu renderowania.

Używanie wyglądów Modo w SolidWorks
Użytkownicy Modo®mogą w SolidWorks używać plików wyglądu Luxology®. Po zastosowaniu
wyglądu Luxology można go zapisać jako wygląd dostosowany.
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Klienci z subskrypcją SolidWorks mogą teraz uzyskać dostęp do witryny internetowej
firmy Luxology za pośrednictwem Portalu klienta.

Możliwości edycji wyglądów Luxology są ograniczone. Pełny efekt wyglądu może być
widoczny tylko przy renderowaniu w PhotoView 360, a nie w grafikach RealView i OpenGL
SolidWorks.
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16
Badania ruchu

Dostępne w SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Samouczki badań ruchu

Samouczki badań ruchu
Dostępne są dwa nowe samouczki dotyczące badań ruchu: Nadmiary w analizie ruchu i
Ruch wzdłuż ścieżki.

Aby uzyskać dostęp do samouczka:

Należy kliknąć Pomoc > Samouczki SolidWorks.
Kliknąć Wszystkie samouczki SolidWorks i wybrać samouczek z listy.

179



17
Części i operacje

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Dla Zaokrągleń dostępny jest pasek narzędzi Wybór krawędzi
Udoskonalona obsługa dodań mocujących
Udoskonalona obsługa cienkich wyciągnięć
Ulepszone wstawianie oznaczeń gwintu
Udoskonalenia Recenzenta części
Podświetlanie skojarzonych obiektów lub powierzchni w częściach
wieloobiektowych
Wstawianie otworów kołków ustalających przy użyciu Kreatora otworów
Łączenie modelu zredukowania z oryginałem
Właściwości masy w częściach
Modyfikowanie geometrii przy użyciu narzędzia Przecięcie
Wieloobiektowe operacje z biblioteki
Wybieranie statusów końca dla operacji wyciągnięcia
Pokaż ukryte obiekty
Szybsze przełączanie konfiguracji
Przenoszenie dostosowanych właściwości
Różnicowanie szyków wymiaru
Konstrukcje spawane

Dla Zaokrągleń dostępny jest pasek narzędzi Wybór
krawędzi

Podczas ręcznego dodawania lub edytowania zaokrągleń o stałym lub zmiennym promieniu
dostępny jest podręczny pasek narzędzi. Pomaga on wybierać wiele krawędzi lub
zaokrągleń. Ten sam pasek narzędzi jest używany z narzędziem FilletXpert Zaokrągleń.
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Udoskonalona obsługa dodań mocujących
Dostępnych jest więcej opcji tworzenia dodań mocujących.

Można tworzyć sprzętowe dodania mocujące, które do łączenia dwóch plastikowych części
akceptują łączniki. Sprzętowe dodania mocujące mają właściwości boku łba i gwintu i
mogą obejmować prowadzenie lub stopień, ułatwiając wiązanie z innym dodaniem.

Dla dodania sprzętowego można określić dziewięć parametrów: nie tylko wysokość i
średnicę dodania, ale również wysokość i średnicę stopnia dodania, kąt pochylenia dodania,
średnicę otworu, średnicę i głębokość wewnętrznego pogłębienia walcowego oraz kąt
pochylenia wewnętrznego otworu.

Możliwe jest określenie prześwitu lub przerwy do płaszczyzny, gdzie dwa dodania się
wiążą. Można również określić wektor kierunku dla dodania mocującego, gdy jest ono
tworzone na powierzchni planarnej.

Dodania obsługują także nowy profil płetwy, umożliwiając tworzenie bardziej
ekonomicznych projektów. Można określić liczbę płetw, ich długość, szerokość i wysokość,
kąt pochylenia, odległość pomiędzy sfazowaniem płetwy a krawędzią płetwy oraz kąt
sfazowania płetwy.

Aby utworzyć dodanie sprzętowe, należy kliknąć Wstaw > Operacja mocowania >
Dodanie mocujące i w części Typ dodania kliknąć Dodanie sprzętowe.

Tworzenie Dodania mocującego
Przykład ten składa się z dwóch zadań: dodania do modelu części łba i gwintu dodania
sprzętowego.

Dodawanie części łba
Na potrzeby tego zadania wybierzemy ścianę do umieszczenia części łba dodania. Typ
dodania, Dodanie sprzętowe typu łba i cztery płetwy są elementami domyślnymi.
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Otworzyć model
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\mount_boss.sldprt.
Kliknąć Wstaw > Operacja mocowania > Dodanie mocujące.

Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Dodanie mocujące.

W obszarze graficznym wybrać podstawę Skorupy 2.

Na ścianie automatycznie pojawi się część łba dodania sprzętowego. Odległości
pomiędzy czterema płetwami na dodaniu są takie same.

W części Dodanie kliknąćWybierz ścianę wiążącą i wybrać ścianę wokół krawędzi
skorupy, na której spotkają się dwa dodania.

Obrócić model, aby porównać wysokość wyciągnięcia. W części Dodanie można
Ustawić prześwit dla wysokości dodania i dostosować pomiar przy użyciu strzałek
pokrętła.

Kliknąć .
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W drzewie operacji FeatureManager pojawi się Dodanie mocujące1.

Dodawanie części gwintu
Teraz dodamy część gwintu dodania i wyrównamy ją z częścią łba.

W obszarze graficznym obrócić model na drugą stronę.
Kliknąć Wstaw > Operacja mocowania > Dodanie mocujące.

Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Dodanie mocujące.

W części Pozycja wybrać następujące elementy w obszarze graficznym:

a) Dla Ściana wybrać podstawę Skorupy 1.

b) Dla Kierunek wybrać ścianę wokół krawędzi Skorupy 1.

c) Dla Krawędź kołowa wybrać krawędź u dołu ściany Dodanie mocujące1.

Ustawienia te pomogą wyrównać gwint z częścią łba.

W części Typ dodania wybrać Gwint .
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W części Dodanie kliknąć Wybierz ścianę wiążącą i ponownie wybrać ścianę
wokół krawędzi skorupy.

Obrócić model, aby porównać wysokość wyciągnięcia. W części Dodanie można
Ustawić prześwit dla wysokości dodania i dostosować pomiar przy użyciu strzałek
pokrętła.

Kliknąć .

W drzewie operacji FeatureManager pojawi się Dodanie mocujące2. Model można
obrócić, aby przejrzeć wyrównanie dodań.

Udoskonalona obsługa cienkich wyciągnięć
Operacje wyciągnięcia obsługują wiele otwartych konturów dla cienkich wyciągnięć. Cienkie
wyciągnięcie można utworzyć poprzez wybranie ze szkicu serii otwartych lub zamkniętych
profili.

To udoskonalenie obejmuje:

Obsługę dla niniejszego nowego zachowania w wyciągnięciach dodania i wycięcia.
Natychmiastową obsługę 3D do edytowania wyciągnięć mających wiele otwartych
konturów.
Możliwość pełnego podglądu wyciągnięć z wieloma otwartymi konturami.
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Wybieranie wielu konturów dla cienkich wyciągnięć
W tym przykładzie wybierzemy kontury szkicu, aby utworzyć na modelu cienkie ścianki.

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\thin_extrude.sldprt.

Kliknąć Wyciągnięcie bazy/dodania (pasek narzędzi Operacje).
W wysuwanym drzewie operacji FeatureManager wybrać Szkic9.
Szkic9 pojawi się wWybranych konturachmenedżera właściwości PropertyManager.

W części Cienkie ścianki wpisać 1,00 mm dla Grubości .

W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Wybrane kontury.
W obszarze graficznym wybrać w pierścieniu każdą z sześciu linii szkicu.

Linie szkicu zostaną wyszczególnione w Wybranych konturach.
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W obszarze graficznym przeciągnąć uchwyt do pozycji 30 mm, aby dostosować
głębokość płaszczyzny szkicu.

Kliknąć .
Do modelu zostaną dodane płetwy.

Ulepszone wstawianie oznaczeń gwintu
Korzystając z opcji Rozpocznij od ściany/płaszczyzny, należy wybrać ścianę lub
płaszczyznę i określić głębokość gwintu. Dotyczy to edytowanego nowego oznaczenia
gwintu i poprzedniego oznaczenia gwintu.

Poprzednio podczas wstawiania oznaczeń gwintu wymiar początkowy był wnioskowany z
wybranej krawędzi.

Udoskonalenia Recenzenta części
Aby skorzystać z dodatku Recenzent części, kliknąć Narzędzia > Recenzent części.
Nie ma konieczności włączania Recenzenta części jako dodatku.

Udoskonalenia Recenzenta części umożliwiają:

Wyświetlanie wszystkich szkiców i informacji relacji. Jeśli operacja posiada więcej niż
jeden szkic, można przejść przez każdy z nich.
Wyświetlanie szkiców konstrukcyjnych. Poprzednio operacje tylko ze szkicem były
pomijane.
Wyświetlanie operacji tylko z komentarzami.
Edycja nazw operacji i komentarzy bezpośrednio w okienku zadań.
Ukrywanie operacji w części.
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Podświetlanie skojarzonych obiektów lub powierzchni w
częściach wieloobiektowych

Jeśli w przypadku części wieloobiektowych użytkownik wybierze obiekt lub powierzchnię
w obszarze graficznym, zostanie podświetlony odpowiadający jemu/jej element w folderze
Element listy elementów ciętych, Obiekty bryłowe lub Obiekty
powierzchniowe oraz nazwa operacji w drzewie operacji FeatureManager.
Podświetlenie pomaga w identyfikacji wybranego obiektu lub powierzchni, zwłaszcza gdy
użytkownik pracuje z dużymi konstrukcjami spawanymi i listami elementów ciętych.

Mimo iż obiekt lub powierzchnia są podświetlone w folderach, nie są wybrane.

Wstawianie otworów kołków ustalających przy użyciu
Kreatora otworów

Standardowe otwory kołków ustalających można wstawiać przy użyciu Kreatora otworów.
Otwory kołków ustalających służą do wyrównywania komponentów w złożeniach. Można
wybierać spośród średnic standardowych lub przypisać dostosowane średnice odpowiednie
dla branży użytkownika.

Aby wstawić otwór kołka ustalającego, należy:

Kliknąć Kreator otworów (pasek narzędzi Operacje).
Na karcie Typ menedżera właściwości PropertyManager:

a) W części Typ otworu kliknąć Otwór .
b) Jako Typ wybrać Kołki ustalające.
c) Skonfigurować odpowiednio pozostałe opcje.

Kliknąć .

Łączenie modelu zredukowania z oryginałem
Model zredukowania można połączyć z modelem oryginalnym. Dzięki tej opcji zmiany
wprowadzane w oryginale są automatycznie odzwierciedlane w modelu zredukowania.

Aby połączyć model zredukowania z modelem oryginalnym, w obszarzeWynikimenedżera
właściwości PropertyManager Defeature należy Zapisać model jako oddzielny plik i
kliknąć Połącz z oryginałem.

Właściwości masy w częściach

Niestandardowe właściwości bezwładności w częściach
Istnieje możliwość zastępowania właściwości momentów bezwładności dla części.

Dodanie do części niestandardowych właściwości bezwładności może pomóc w
uwidocznieniu wpływu danej części na ogólną bezwładność i masę złożeń, w których jest
ona używana. Jeśli na przykład są używane uproszczone modele nabytych komponentów,
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można ręcznie dodać do nich dokładne informacje o momencie bezwładności, tak aby
cała masa złożenia była przedstawiona dokładnie.

Okno dialogowe Właściwości masy
Okno dialogowe Właściwości masy zostało udoskonalone, aby poprawić tok pracy i zapewnić
większą przejrzystość opcji.

Niektóre ze zmian to:

Opcja Przypisane właściwości masy została zastąpiona przez przycisk Zastąp
właściwości masy. Po kliknięciu Zastąp właściwości masy pojawia się nowe okno
dialogowe Zastąp właściwości masy. Tak jak w poprzednich wersjach, można zastąpić
wartości dla masy i środka masy. Obecnie możliwe jest również zastępowanie momentów
bezwładności.
W przypadku złożeń, gdy jeden lub więcej komponentów ma właściwości masy, które
zostały zastąpione, komponenty te są wyszczególnione w dolnej części okna dialogowego
Właściwości masy.
Wyjściowy układ współrzędnych został zmieniony na Raportuj wartości
współrzędnych względne do. Zawartość listy rozwijanej pozostaje taka sama.
Przyciski Drukuj i Kopiuj zostały przesunięte do dolnej części okna dialogowego.
Dodano przycisk Pomoc.
Opcja Pokaż wyjściowy układ współrzędnych w rogu okna została przesunięta
do okna dialogowego Opcje właściwości masy/przekroju. W oknie dialogowym
Właściwości masy kliknąć Opcje.

Punkt w środku ciężkości
Do części, złożeń i rysunków można dodać punkt Środek ciężkości (COM).

Aby dodać COM, należy kliknąć Środek ciężkości (pasek narzędzi Geometria
odniesienia) lub Wstaw > Geometria odniesienia > Środek ciężkości.

W obszarze graficznym w środku ciężkości modelu pojawi się . W drzewie operacji
FeatureManager Środek ciężkości pojawi się tuż poniżej Początku układu
współrzędnych .

Położenie punktu COM jest aktualizowane wraz ze zmianą środka ciężkości modelu. Na
przykład jest ono aktualizowane podczas dodawania, przenoszenia lub usuwania operacji
w części.

Punkt COM można wygaszać lub przywracać dla konfiguracji.
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Można mierzyć odległości oraz dodawać wymiary orientacyjne pomiędzy punktem COM
a elementami takimi, jak wierzchołki, krawędzie czy ściany.

Z punktu COM nie można tworzyć wymiarów sterujących. Można jednak utworzyć Punkt
odniesienia środka ciężkości (COMRP) i użyć go do zdefiniowania wymiarów sterujących.
COMRP jest punktem odniesienia utworzonym w bieżącym środku ciężkości danej części.
Nie zmienia on współrzędnych, w których został utworzony, nawet jeśli punkt COM
przesunie się ze względu na zmiany w geometrii danej części.

Aby utworzyć punkt odniesienia COM, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Środek ciężkości w drzewie operacji
FeatureManager i wybrać Punkt odniesienia środka ciężkości .

Patrz także Punkt Środek ciężkości w złożeniach oraz Środek masy odniesienia
w rysunkach.

Modyfikowanie geometrii przy użyciu narzędzia Przecięcie

Korzystając z narzędzia Przecięcie, można przecinać bryły, powierzchnie i płaszczyzny,
aby zmodyfikować istniejącą geometrię lub utworzyć nową.

Na przykład można dodać geometrię otwartej powierzchni do bryły, usunąć materiał z
modelu lub utworzyć geometrię z zamkniętego naczynia. Można również scalać bryły,
które zostały zdefiniowane przy użyciu narzędzia Przecięcie lub zamykać niektóre
powierzchnie, aby zdefiniować zamknięte objętości.

Dwie połówki formyOtwarta powierzchnia i obiekt bryłowy

Puste naczynie zamknięte przez dwa
obiekty formy definiuje obiekt, który
można utworzyć przy użyciu narzędzia
Przecięcie.

Otwarta powierzchnia definiuje szczegóły, które
można dodać do danego obiektu przy użyciu
narzędzia Przecięcie.

Za pomocą narzędzia Przecięcie można
usunąć obiekty formy i utworzyć bryłę
z pustego naczynia.

Korzystając z narzędzia Przecięcie, można
usunąć geometrię, która nie jest wymagana.
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Dwie połówki formyOtwarta powierzchnia i obiekt bryłowy

Aby utworzyć w części geometrię z brył, powierzchni lub płaszczyzn, należy:

Kliknąć Przecięcie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje >
Przecięcie.
Wybrać bryły, powierzchnie lub płaszczyzny.
Kliknąć Przecięcie.

Wybrać obszary do wykluczenia i kliknąć .

Tworzenie geometrii z brył, powierzchni lub płaszczyzn
W przedstawionych przykładach dokonamy przecięcia obiektu powierzchniowego przez
obiekt bryłowy w celu dodania szczegółu do danego obiektu bryłowego. Utworzymy obiekt
bryłowy z formy poprzez wypełnienie naczynia i usunięcie obiektów formy.

Tworzenie części z formyPrzecięcie obiektów powierzchniowego
i bryłowego

Dodawanie szczegółów powierzchni do obiektu
W tym przykładzie uformujemy przecięcie obiektu powierzchniowego z płaskim obiektem
bryłowym, aby zapewnić szczegóły obiektowi bryłowemu. Najpierw otworzymy model i
zbadamy szczegół powierzchni, który ma zostać dodany do obiektu bryłowego.

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\surfaces\intake_cover.sldprt.
Ten model ma dwa elementy do przecięcia: obiekt powierzchniowy i obiekt bryłowy.
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Oddzielna powierzchnia i obiekty bryłowe w tej części są wspólne, ale również
przecinają się, ponieważ powierzchnia nie jest płaska.

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć Obiekty bryłowe(1) i kliknąć Ukryj ,
aby zobaczyć obiekt powierzchniowy.

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć Obiekty bryłowe(1), a następnie kliknąć
Pokaż .

Przecinanie obiektów i usuwanie obszarów
Następnie zastosujemy polecenie Przecięcie, aby przeciąć powierzchnię i obiekty bryłowe,
usuwając obszary, które nie są potrzebne w projekcie.

W drzewie operacji FeatureManager wybrać obiekty do przecięcia:
a) Rozwinąć folder Obiekty powierzchniowe i wybrać obiekt powierzchniowy

Powierzchnia-obrót1.
b) Rozwinąć folder Obiekty bryłowe i wybrać obiekt bryłowy Szykkołowy1.

Kliknąć Przecięcie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje >
Przecięcie.
W menedżerze właściwości PropertyManager wybrane są Powierzchnia-obrót1 i
Szykkołowy1.

W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Przecięcie.

Operacje, które można usunąć, pojawią się na liście Obszary do wykluczenia.
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Wybrać Obszar 1, Obszar 3 i Obszar 5.
Wybrane regiony nie są dołączone jako dodana geometria. Poprzez usunięcie obszarów
3 i 5 z powstałego obiektu wykluczymy środkowy otwór. Poprzez usunięcie obszaru
1 wykluczymy wewnętrzny pierścień materiału podczas tworzenia zewnętrznego
rowka.

W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Opcje, wybrać Wchłoń
powierzchnie, aby usunąć obiekt powierzchniowy z drzewa operacji FeatureManager

po kliknięciu .

Kliknąć .

Zapisać część jako my_intake_cover.sldprt.

Tworzenie obiektu bryłowego z naczynia w formie
Następnie otwieramy formę i, korzystając z narzędzia Przecięcie, tworzymy trzy obszary
z obiektów górnego i dolnego: górny, dolny i naczynie. Następnie usuwamy górny i dolny
obszar formy, aby utworzyć obiekt bryłowy z wypełnionego naczynia.

Otworzyć plik
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\surfaces\Mold_to_part.sldprt.
Część składa się z dwóch obiektów bryłowych formy.
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W drzewie operacji FeatureManager kliknąć Przenieś-Kopiuj/Obiekt1 i kliknąć
Wygaś , aby zamknąć formę.
Aby można było zastosować narzędzie Przecięcie do utworzenia bryły z naczynia,
naczynie musi być zamknięte przez dwa wybrane obiekty. Obiekty formy zamkną
naczynie, gdy zamkniemy formę.

Rozwinąć Obiekty bryłowe(2) (drzewo operacji FeatureManager) i wybrać
Podział1[1] oraz Szyk kołowy1.

W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Przecięcie.

Operacje, które można usunąć, pojawią się na liście Obszary do wykluczenia.
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Wybrać Obszar 1 i Obszar 3.
Poprzez usunięcie obszarów 1 i 3 wykluczymy obiekty formy i zachowamy naczynie.

Kliknąć .

Wynikiem jest model bryłowy naczynia formy.

Zapisać część jako my_Mold_to_part.sldprt.

Wieloobiektowe operacje z biblioteki
Można tworzyć operacje z biblioteki z części wieloobiektowych.

Poprzednio tworzenie operacji z biblioteki z części wieloobiektowych nie było możliwe.

Wybieranie statusów końca dla operacji wyciągnięcia
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu operacji wyciągnięcia i
zmienić status końca za pomocą menu podręcznego. Kliknąć można puste miejsce,
geometrię lub uchwyt.

Menu podręczne zawiera wszystkie opcje dla Kierunku 1 i Kierunku 2. Jest dostępne
dla następujących operacji:

Wyciągnięcie dodania/bazy
Dodanie/baza przez obrót
Wyciągnięcie wycięcia
Wycięcie przez obrót
Wyciągnięta powierzchnia
Powierzchnia przez obrót
Odgięcie bazowe w arkuszu blachy

Poprzednio z menedżera właściwości PropertyManager można było włączyć jedynie
Kierunek 2. Ponadto jeśli włączone były oba kierunki, konieczne było kliknięcie prawym
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przyciskiem myszy odpowiedniego uchwytu w celu ustawienia statusu końca dla danego
kierunku.

Pokaż ukryte obiekty
Można przełączać wyświetlanie ukrytych i widocznych obiektów dla części wieloobiektowych.
Polecenie to jest takie samo jak polecenie Pokaż ukryte komponenty dostępne dla
złożeń.

Szybsze przełączanie konfiguracji
Jeśli konfiguracja jest w pamięci, wyświetlanie nowej konfiguracji w części jest teraz
szybsze. Konfiguracja jest umieszczana w pamięci tylko, jeśli została wyświetlona w
bieżącej sesji lub zapisana przy użyciu nowej funkcji Zarządzanie konfiguracją.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie danymi konfiguracji.

Przenoszenie dostosowanych właściwości
Wprowadzono udoskonalenia w zakresie przenoszenia dostosowanych właściwości przy
wstawianiu skonfigurowanej części do innej części.

Gdy wstawiamy skonfigurowaną część do innej części rodzica, właściwości specyficzne
dla konfiguracji są teraz przenoszone w prawidłowy sposób.
Gdy wstawiamy jednoobiektową skonfigurowaną część do części konstrukcji spawanej,
właściwości dostosowane oraz specyficzne dla konfiguracji rozchodzą się do części
konstrukcji spawanej jako właściwości listy elementów ciętych.

Różnicowanie szyków wymiaru
Opcja Wystąpienie do zróżnicowania w menedżerze właściwości PropertyManager
szyku Liniowego i Kołowego pozwala różnicować wymiary i lokalizację wystąpień w szyku
operacji.

Można zróżnicować wymiary serii wystąpień tak, aby każde wystąpienie było większe lub
mniejsze od poprzedniego. Można również zmienić wymiary pojedynczego wystąpienia
w szyku oraz zmienić położenie tego wystąpienia w odniesieniu do operacji źródłowej
szyku.

W przypadku szyków liniowych można zmieniać odstępy pomiędzy kolumnami i wierszami
w szyku. W przypadku szyków kołowych możliwe jest rozmieszczanie wystąpień tak, aby
były bliżej lub dalej od siebie.

Różnicowanie odstępów iwymiarówwszystkichwystąpień
Operacją źródłową w tym szyku jest wyciągnięcie wycięcia z zaokrągleniem. W tym zadaniu
korzysta się z opcjiWystąpienie do zróżnicowania, aby zróżnicować odstępy i wymiary
wszystkich wystąpień w tym szyku.
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Otworzyć model
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\simple_plate.sldprt.

W drzewie operacji FeatureManager wybrać Szyk liniowy i kliknąć prawym przyciskiem

myszy Edytuj operację .

Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager LinearPattern Wymiarów.

Wmenedżerze właściwości PropertyManager kliknąćWystąpienie do zróżnicowania.
W obszarze graficznym kliknąć wymiary wysokości (8) i szerokości (6) operacji
źródłowej.

Pole Wystąpienie do zróżnicowania jest wypełnione wymiarami i wartości w
formacie tabeli.

W obszarze Kierunek 1 Przyrosty:

a) Ustawić Odstępy na 5 mm.
b) Dla wymiaru Wysokość ustawić Przyrost na 10 mm.

Kliknąć .

Odstępy pomiędzy wszystkimi wystąpieniami wzrosną o 5 mm.

Wysokość każdego wystąpienia wzrasta o 10 mm względem poprzedniego. Na przykład,
jeśli wysokość wystąpienia źródłowego wynosi 8 mm, to wysokość następnych wystąpień
wzrasta do 18 mm, 28 mm, 38 mm i 48 mm.

Modyfikowanie wymiarów pierwszego wystąpienia
W szyku można zmieniać wymiary i pozycję pierwszego wystąpienia.
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W drzewie operacji FeatureManager wybrać Szyk liniowy i kliknąć prawym przyciskiem

myszy Edytuj operację .
Na ostatnim wystąpieniu w rzędzie wykonać następujące czynności:
a) Przytrzymać wskaźnik ponad znacznikiem wystąpienia.
b) Kliknąć lewym przyciskiem myszy i wybrać opcję Modyfikuj wystąpienie.

W obszarze graficznym wyświetla się objaśnienie z przypisanym wystąpieniem w
formacie macierzy (5,1).

Wybranie opcji Pomiń wystąpienie usuwa wystąpienie z szyku.

W objaśnieniuWystąpienie (5,1) zastąpić wymiar Szerokość przez wprowadzenie
wartości 12 mm.

Aby wprowadzić korektę wymiaru lub odstępu, przytrzymać wskaźnik ponad
znacznikiem wystąpienia, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj
modyfikowane wystąpienie.

Kliknąć .

Szerokość modyfikowanego wystąpienia zwiększy się dwukrotnie.

Przywracanie wystąpień do ich pierwotnego stanu
Zmienione wystąpienia można przywracać do ich pierwotnego stanu w poluModyfikowane
wystąpienia w menedżerze właściwości PropertyManager.

W drzewie operacji FeatureManager wybrać Szyk liniowy i kliknąć prawym przyciskiem

myszy Edytuj operację .
W poluModyfikowane wystąpienia kliknąć prawym przyciskiem myszy wystąpienie
(5,1) i wybrać Usuń.

Kliknięcie prawym przyciskiemmyszy polaModyfikowanewystąpienia i wybranie
Wyczyść wybór usuwa wszystkie modyfikacje.

Kliknąć .
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Konstrukcje spawane

Ramki graniczne
Dla dowolnego elementu listy elementów ciętych można utworzyć ramkę graniczną na
liście elementów ciętych, niezależnie od typu bryły lub obiektów arkusza blachy w
elemencie listy elementów ciętych.

Ramka graniczna jest oznaczona jako szkic 3D i domyślnie oparta na płaszczyźnie X-Y.
Biorąc pod uwagę orientację ramki granicznej, ramka graniczna jest najmniejszą ramką,
w jakiej mieści się dany obiekt.

Korzyści płynące ze stosowania ramek granicznych:

Ogólne wymiary ramki granicznej są wyświetlane w oknie dialogowym Właściwości listy
elementów ciętych. Można z nich korzystać na liście materiałów, liście elementów
ciętych i w przypadku innych adnotacji.
Dzięki ramce granicznej można określić długość, szerokość i wysokość produktu
wyjściowego niezbędnego dla obiektu, co pomaga dowiedzieć się, ile miejsca potrzeba
do zapakowania danego produktu.
Przy konstrukcjach spawanych nie trzeba już ręcznie szukać wielkości zapasu dla płyt.

Orientacja ramki granicznej

Orientacja ramki granicznej bazuje na jednym z następujących elementów:

Płaszczyźnie X-Y (domyślna)
Wstępnie wybranej płaszczyźnie lub ścianie planarnej

Wyjątkami dla tych orientacji są wzmocnienia konstrukcji spawanych i zamknięcia końca:

W przypadku wzmocnień płaszczyzna orientacji dla ramki granicznej jest równoległa
do ścian wzmocnienia.
W przypadku zamknięć końca płaszczyzna orientacji dla ramki granicznej jest równoległa
do ścian planarnych, które one zamykają.
W przypadku liniowego członu konstrukcyjnego płaszczyzna orientacji dla ramki
granicznej jest prostopadła do linii szkicu definiującego dany człon.

Podczas tworzenia ramek granicznych dla różnych elementów listy elementów ciętych
ich orientacja może być różna ze względu na indywidualne wyjątki.
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Do aktualizacji listy elementów ciętych jest używana istniejąca orientacja. Podczas
edytowania listy elementów ciętych lub elementu listy elementów ciętych używana jest
istniejąca orientacja, chyba że wybrana zostanie płaszczyzna.

Praca z ramkami granicznymi

W drzewie operacji FeatureManager
zaktualizować Listę elementów
konstrukcji spawanej .
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę
elementów ciętych lub Element listy
elementów ciętych, a następnie kliknąć
polecenie Utwórz ramkę graniczną.

Aby utworzyć ramkę graniczną, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę
elementów ciętych lub Element listy
elementów ciętych, który ma już ramkę
graniczną, i wybrać polecenie Edytuj
ramkę graniczną, aby zmienić
płaszczyznę orientacji lub ścianę w
menedżerze właściwości
PropertyManager.

Aby edytować ramkę graniczną, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Listę
elementów ciętych lub Element listy
elementów ciętych, a następnie kliknąć
polecenie Usuń ramkę graniczną.

Aby usunąć ramkę graniczną, należy:

Faktycznego szkicu 3D nie można edytować.

Tworzenie ramek granicznych

Aby utworzyć ramkę graniczną, należy:

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\weldment.sldprt.
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W drzewie operacji FeatureManager:

a) Kliknąć prawym przyciskiem myszy Lista elementów ciętych(41) i kliknąć
Utwórz ramkę graniczną.
Ramki graniczne tworzone są dla każdego elementu listy elementów ciętych w
modelu, ale na obszarze graficznym są ukryte.

b) Rozwinąć Listę elementów ciętych(41) .
c) W części Element listy elementów ciętych8 kliknąć Ramka

graniczna_Element listy elementów ciętych8 i kliknąć Pokaż .
d) Ponownie kliknąć Ramka graniczna_Element listy elementów ciętych8 .
Wokół kołnierza pojawi się ramka graniczna.

e) Kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów ciętych12 i
kliknąć Właściwości.
Okno dialogowe Właściwości Listy elementów ciętych wyświetli Grubość ramki
granicznej 3D, Szerokość ramki granicznej 3D, Długość ramki granicznej
3D i Objętość ramki granicznej 3D. Jeśli jest tworzony rysunek, wartości te
pojawią się na liście materiałów.

f) Kliknąć OK.
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18
SolidWorks Plastics

SolidWorks Plastics Professional i SolidWorks Plastics Premium są dostępne jako oddzielne
produkty, z których można korzystać w SolidWorks Standard, SolidWorks Professional lub
SolidWorks Premium

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Część z tworzywa sztucznego i optymalizacja projektu formy wtryskowej

Część z tworzywa sztucznego i optymalizacja projektu formy
wtryskowej

Projektując części z tworzywa sztucznego, można dokonywać optymalizacji grubości
ściany i jakości części z formy, korzystając z SolidWorks Plastics Professional. W wersji
SolidWorks Plastics Premium można analizować systemy kanału przetłocznego formy
wtryskowej oraz optymalizować wielkość i układ formy. Pozwala to ograniczyć lub
wyeliminować konieczność powtarzania pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentem
http://www.solidworks.com/sw/products/plastics-injection-molding.htm.
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19
Wyznaczanie trasy

Dostępne w SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Narzędzie do automatycznego wyznaczania trasy obsługuje wyznaczanie trasy
wzdłuż istniejącej geometrii
Tworzenie rysunków dla tras elastycznych rur cienkościennych
Udoskonalona penetracja rury grubościennej
Udoskonalona obsługa eksportowania danych rur cienkościennych i
grubościennych
Udoskonalenia tras spłaszczonych
Udoskonalenia tras kabli taśmowych
Dodawanie nachyleń dla tras rur grubościennych
Obsługa rur cienkościennych w plikach P&ID
Weryfikacja walidacji dla Kreatora komponentów Wyznaczania trasy

Narzędzie do automatycznego wyznaczania trasy obsługuje
wyznaczanie trasy wzdłuż istniejącej geometrii

Narzędzie Automatycznewyznaczanie trasy zawiera opcję do tworzenia trasy w oparciu
o istniejącą geometrię.

Aby wyznaczyć trasę wzdłuż geometrii, w menedżerze właściwości PropertyManager
Automatyczne wyznaczanie trasy należy określić punkt początkowy, co najmniej jedną
ścianę planarną oraz punkt końcowy. Narzędzie wyznaczania trasy automatycznie tworzy
trasę od punktu początkowego do punktu końcowego, biegnącą równolegle do ścian.

Można określić odległość pomiędzy trasą a każdą ścianą planarną. Ułatwia to tworzenie
trasy zachowującej określoną odległość od ścian oraz innych powierzchni planarnych.

Można również określić, czy trasa powinna zawierać osłonę dla wymiarów oraz czy powinna
używać wymiaru linii środkowej.

Tworzenie rysunków dla tras elastycznych rur
cienkościennych

Rysunek złożenia elastycznych rur cienkościennych można utworzyć w taki sam sposób,
w jaki tworzy się rysunek rur grubościennych. Rysunki rur mogą zawierać łączniki, rury
cienkościenne, wymiary oraz listy materiałów (LM) w widoku izometrycznym. Można
również tworzyć rysunki tras rur cienkościennych zawierające prefabrykowane sekcje.
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Aby utworzyć rysunek rur cienkościennych, należy kliknąć Rysunek rur (pasek narzędzi
Instalacja elastycznych rur cienkościennych) lub Wyznaczanie trasy > Instalacja
elastycznych rur cienkościennych > Rysunek rur.

Udoskonalona penetracja rury grubościennej
Udoskonalony został tok prac dla penetrujących rur grubościennych.

Podczas dodawania penetracji rury grubościennej Wyznaczanie trasy tworzy operację
wyciągnięcia wycięcia i ustawia Odsunięte od powierzchni zamiast Do powierzchni
na Status końca. Wybierana jest zewnętrzna powierzchnia rury grubościennej, a
odsunięcie jest grubością rury grubościennej.

Penetrację można usunąć, klikając prawym przyciskiem myszy polecenie Usuń
penetrację. Powoduje to trwałe usunięcie penetracji.

W przypadku usunięcia rury penetrującej z drzewa operacji FeatureManager punkt
penetracji zostanie zachowany w operacji Trasa. Po wyjściu z trasy penetracja jest
automatycznie aktualizowana.

Można również zastąpić penetrację rury grubościennej łącznikiem poprzez przeciągnięcie
i upuszczenie łącznika w punkcie penetracji. Spowoduje to dodanie punktu podziału w
segmencie trasy, który posłuży do wyrównania łącznika z segmentem trasy.

Udoskonalona obsługa eksportowania danych rur
cienkościennych i grubościennych

Można eksportować więcej typów komponentów wyznaczania trasy do pliku .pcf oraz
importować je do aplikacji ISOGEN®. Mogą to być dane osłon, podpór i punktów środka
łączników.

Aby wyeksportować dane, w drzewie operacji FeatureManager należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy złożenie trasy i wybrać Eksportuj dane rury grubościennej/rury
cienkościennej.

Udoskonalenia tras spłaszczonych
Dzięki udoskonaleniom w elektrycznych spłaszczonych trasach spłaszczone rysunki
zespołów przewodów są wyraźniejsze i bardziej kompletne.

Wprowadzono udoskonalenia w adnotacjach i określaniu szczegółów przewodów w
spłaszczonych rysunkach. Obejmują one wyraźniejsze układy spłaszczonych zespołów
przewodów, brak zachodzenie na siebie elementów, umieszczanie złączy, tworzenie
rozgałęzień dla złączy wielokołkowych, obsługę szybkozłączek oraz udoskonalenia w
sposobie obsługi rozłączonych tras w układach spłaszczonych zespołów.

W rysunkach tabele złączy są dołączane do widoku rysunku, a złącza są podświetlane po
wybraniu tabel.

Udoskonalenia w edycji spłaszczonych tras ułatwiają manipulowanie segmentami
rozgałęzień. W przypadku spłaszczonych tras typu adnotacji oraz typu produkcyjnego
menedżer właściwości PropertyManager Edytuj spłaszczone zawiera opcję, która pozwala
określić kąt położenia całego segmentu rozgałęzienia względem segmentu bazowego.
Można również określić odstęp pomiędzy poszczególnymi segmentami rozgałęzienia. Opcje
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te pomagają usunąć zachodzące na siebie elementy i wpasować projekt w obrębie płytki
montażowej dla spłaszczonych tras typu produkcyjnego.

Udoskonalenia tras kabli taśmowych
Udoskonalenia w kablach taśmowych ułatwiają tworzenie ścieżek tras. Podczas tworzenia
i edytowania tras kabli taśmowych są dostępne wszystkie Narzędzia szkicu, tak jak
inne funkcje wyznaczania trasy.

Aby użyć Narzędzi szkicu, należy otworzyć złożenie kabli taśmowych i kliknąć prawym
przyciskiem myszy w obszarze graficznym. Można dodawać lub usuwać segmenty oraz
dodawać lub usuwać wymiary.

Ponadto do ścieżki trasy dodawane są uchwyty pozwalające kontrolować skręcenie i zgięcie
kabli taśmowych.

Poprzednio Narzędzia szkicu nie były włączane po zmodyfikowaniu tras kabli taśmowych,
a ich użycie było możliwe tylko w ograniczonym stopniu z Automatyczną trasą.

Dodawanie nachyleń dla tras rur grubościennych
Wyznaczanie tras w pełni obsługuje dodawanie nachyleń do segmentów tras rur
grubościennych.

Nachylenie definiuje się poprzez określenie płaszczyzny grawitacji, punktu początkowego,
kierunku nachylenia oraz wartości nachylenia. Nachylenie staje się właściwością segmentu
trasy.
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Jeśli jeden koniec trasy rury grubościennej jest nieruchomy, segmenty pionowe trasy są
skracane lub wydłużane, aby dostosować się do nachylonego segmentu rury grubościennej.
Jeśli drugi koniec trasy rury grubościennej nie jest nieruchomy, cała trasa rury
grubościennej, w tym łączniki, są dostosowywane tak, aby możliwy był ruch w górę lub
w dół.

Dodawanie nachylenia

Aby dodać nachylenie dla trasy rury grubościennej, należy:

Otworzyć złożenie wyznaczania trasy i kliknąć Instalacje z rur grubościennych >

Edytuj trasę (Pasek narzędzi Wyznaczanie trasy).
Kliknąć prawym przyciskiem myszy element szkicu w lokalizacji, w której ma zostać

dodane nachylenie, i wybrać polecenie Dodaj nachylenie .
Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Nachylenie rury grubościennej.

Wybrać Płaszczyznę grawitacji.
Segment rury grubościennej musi znajdować się na tej płaszczyźnie.

Wybrać Punkt początkowy.
Punkt początkowy musi być punktem nieruchomym, którego segment rury
grubościennej będzie mógł użyć na potrzeby obrotu i utworzenia nachylenia.

W menedżerze właściwości PropertyManager wprowadzić kąt obrotu Nachylenia
wyrażony jako proporcja.

Kliknąć .

Do segmentu rury grubościennej zostanie dodane nachylenie.

Nachylenie można edytować poprzez wybranie segmentu trasy i kliknięcie prawym

przyciskiem myszy polecenia Edytuj nachylenie . Aby usunąć nachylenie, należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy dany segment i wybrać polecenie Usuń

nachylenie . Do nachyleń w rysunkach i listach materiałów można także dodawać
adnotacje.
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Obsługa rur cienkościennych w plikach P&ID
Można importować dane dla instalacji rur cienkościennych z pliku danych instalacji rurowej
i oprzyrządowania (P&ID). Import instalacji rur cienkościennych przebiega tak samo jak
import instalacji rur grubościennych. Można również używać połączeń rur grubościennych
i cienkościennych w obrębie tego samego pliku.

Weryfikacja walidacji dla Kreatora komponentów
Wyznaczania trasy

Kreator komponentów Wyznaczania trasy w menedżerze Routing Library Manager może
weryfikować tabele konfiguracji. Okno dialogowe Weryfikacja tabeli konfiguracji weryfikuje
niestandardowe wpisy tabeli konfiguracji i wyświetla informacje.
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20
Arkusz blachy

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Notatki zgięcia
Narzędzia formowania
Części wieloobiektowe

Notatki zgięcia
Użytkownik ma lepszą kontrolę nad tekstem i wyświetlaniem dla notatek zgięcia na
rysunkach.

Ta opcja jest wyłącznie dostępna w widoku rozłożonego modelu części arkusza blachy.

W menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku można:

Wyświetlić lub ukryć notatki zgięcia
Ustawić kierunek zgięcia, promień zgięcia, kolejność zgięć i naddatek materiału
Edytować tekst, w tym również usunąć R dla parametru promienia zgięcia
Wyświetlić uzupełniające i dodatkowe kąty zgięć

Na rysunku z widokiem rozłożonego modelu części arkusza blachy wybrać widok rysunku.
Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku, w części
Notatki zgięcia.

Można również:
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Kontrolować dokładność notatek zgięcia na widok rysunku. Kliknąć Opcje (pasek
narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje. Na karcie Właściwości dokumentu rozwinąć
Tabele i kliknąć Zgięcie. Skonfigurować opcje dla Dokładności.
Scalać i cofać scalanie współliniowych notatek zgięcia.

Aby scalić notatki zgięcia do pojedynczej notatki, należy zaznaczyć wiele notatek,
kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Scal notatki zgięcia.

Aby cofnąć scalanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy scaloną notatkę i kliknąć
Usuń scalenie notatek zgięcia.

Użyć nowych opcji dla notatek zgięcia jako kolumn w tabelach zgięć. W tabeli zgięć
dwukrotnie kliknąć nagłówek kolumny i wybrać kolumnę jako KĄT UZUPEŁNIAJĄCY,
KOLEJNOŚĆ ZGIĘĆ lub NADDATEK MATERIAŁU.

Narzędzia formowania

Wymiary dla kątów obrotu

W przypadku zdefiniowania kąta obrotu dla narzędzia formowania w menedżerze
właściwości PropertyManager można edytować kąt w menedżerze właściwości
PropertyManager lub podczas edytowania szkicu profilu. Kąt umieszczony jest względem
osi X szkicu profilu.

Punkty wstawienia

Dla narzędzi formowania można ustanowić punkt wstawiania. Punkt wstawiania pomaga
w wyznaczeniu dokładnego położenia narzędzia formowania względem części docelowej.

W części kliknąć Narzędzie formowania (pasek narzędzi Arkusz blachy) lub
WstawArkusz blachyNarzędzie formowania. W menedżerze właściwości
PropertyManager skonfigurować opcje na karcie Typ, a następnie wybrać kartę Punkt
wstawienia. Użyć narzędzi wymiarów i relacji do zdefiniowania punktu wstawienia.
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Części wieloobiektowe

Struktura drzewa operacji FeatureManager

Struktura drzewa operacji FeatureManager dla wieloobiektowych części arkusza blachy
została zmieniona. W SolidWorks 2013 istnieją dwa oddzielne foldery macierzyste (Arkusz
blachy i Rozłożony model ), zawierające obiekty arkusza blachy oraz skojarzone
modele rozłożone.

SolidWorks 2012SolidWorks 2013

Kiedy jest tworzony nowy obiekt arkusza blachy z istniejącego obiektu arkusza blachy,
w macierzystym folderze arkusza blachy w drzewie operacji FeatureManager pojawia się
tylko jedna operacja Arkusz blachy . Jeśli na przykład jest tworzony szyk obiektu
arkusza blachy tak, że zamiast jednego powstają trzy obiekty arkusza blachy, tylko jeden
węzeł operacji arkusza blachy odpowiadający trzem obiektom wynikowym kontroluje
parametry arkusza blachy tych obiektów.

Obiekt w szyku w SolidWorks 2012Obiekt w szyku w SolidWorks 2013

Jeśli zostaną dołączone dwa istniejące obiekty w celu utworzenia jednego obiektu arkusza
blachy, w macierzystym folderze arkusza blachy w drzewie operacji FeatureManager
pojawią się dwie operacje Arkusz blachy . Mimo iż istnieje tylko jeden obiekt, drugi
zachowuje własne parametry arkusza blachy.

Operacja arkusza blachy, która odpowiada pierwszemu obiektowi, kontroluje geometrię
pierwszego obiektu, jak również każdą nową geometrię dodaną do połączonego obiektu.
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Operacja arkusza blachy, która odpowiada drugiemu obiektowi, jest wciśnięta w operacji
arkusza blachy, która odpowiada pierwszemu obiektowi.

Kontroluje ona tylko geometrię drugiego obiektu (grubość i promień zgięcia).

Tabele grubości

Każda wieloobiektowa część arkusza blachy może mieć tylko jedną tabelę grubości. Tabelę
grubości określa pierwszy obiekt arkusza blachy, jaki utworzymy w danej części.

Aby kontrolować ustawienia tabeli grubości, w drzewie operacji FeatureManager należy
kliknąć prawym przyciskiemmyszy folder macierzysty Arkusz blachy i wybrać polecenie
Edytuj operację . W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Grubości
arkusza blachy, skonfigurować opcje.

Każdy obiekt w danej części może używać różnych grubości z tabeli.

Opcje

Jeśli zostaną wyświetlone właściwości arkusza blachy poprzez wybranie opcji Narzędzia
> Opcje > Właściwości dokumentu > Arkusz blachy, opcja Utwórz wiele
rozłożonychmodeli, kiedy operacja tworzywiele obiektów arkusza blachy zostanie
zastosowana względem części utworzonych w wersji wcześniejszej niż SolidWorks 2013.
W SolidWorks 2013 każdy obiekt w wieloobiektowej części arkusza blachy ma swój własny
model rozłożony.

Parametry macierzystego arkusza blachy

Wszystkie obiekty w wieloobiektowych częściach arkusza blachy dziedziczą wartości
promienia zgięcia i grubości z macierzystego folderu arkusza blachy. Możliwe jest
zastąpienie dziedziczonych wartości. Wartości naddatku materiału i automatycznego
podcięcia pozostają niezmienione.

Wartości w macierzystym folderze arkusza blachy są określane przez pierwszy obiekt
arkusza blachy, jaki zostanie utworzony w danej części.

W drzewie operacji FeatureManager poniżej folderu macierzystego kliknąć operację Arkusz
blachy(n), a następnie wybrać polecenie Edytuj operację .

W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Parametry zgięcia, wybrać lub
usunąć zaznaczenie opcji Zastąp parametry domyślne.
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21
SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation Professional i SolidWorks Simulation Premium są dostępne jako oddzielnie
produkty, z których można korzystać w SolidWorks Standard, SolidWorks Professional lub
SolidWorks Premium. SolidWorks Premium zawiera możliwości symulacji dla liniowej analizy
statycznej i analizy ruchu.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Belki
&Kontakt
Inkrementacyjne tworzenie siatki
Interfejs
Materiały w badaniach projektu
Wyniki
Sensory
Podmodelowanie

Belki
Można wyszczególnić siły reakcji i momenty reakcji na połączeniach belek mających
nieruchome translacje lub obroty.

Aby wyszczególnić siły reakcji, w menedżerze właściwości PropertyManager Siła wynikowa,
w części Wybór, należy wybrać żądane połączenie belek.
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&Kontakt
Udoskonalenia w definicjach kontaktów obejmują usunięcie limitu liczby zestawów
kontaktowych w badaniach statycznych, nieliniowych i teście upuszczenia, udoskonalone
wykrywanie par kontaktowych pomiędzy splajnami na powierzchni a dotykającymi
ścianami, wykrywanie ścian przenikających się oraz wiązanie krawędzi skorup z belkami.

Automatyczne wykrywanie zestawów kontaktowych
Narzędzie automatycznego wykrywania dla zestawów kontaktowych jest ulepszone i może
wykrywać splajny na powierzchni stykające się ze ścianami planarnymi lub cylindrycznymi.

Opcja Znajdź krawędź skorupy - pary ścian bryłowych/skorupowych (narzędzie
automatycznego wykrywania dla zestawów kontaktowych) jest przeznaczona do
wykrywania zestawów kontaktowych pomiędzy obiektami bryłowymi i skorupowymi, które
przecinają się na powierzchniach ze splajnami.
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Wykrywanie ścian przenikających się
Okno dialogowe Znajdź zestawy kontaktowe wyszczególnia przenikające się pary ścian
skorupowych i bryłowych, ułatwiając ich wykrywanie.

W menedżerze właściwości PropertyManager Zestawy kontaktowe, w części Kontakt,
wybrać Automatycznie znajdź zestawy kontaktowe.
W części Opcje wybrać Znajdź krawędź skorupy - pary ścian
bryłowych/skorupowych.
W części Komponenty wybrać obiekty, dla których mają zostać wykryte zestawy
kontaktowe.
Kliknąć Znajdź zestawy kontaktowe.
Jeśli kontakt zostanie wykryty, przenikająca się para zostanie umieszczona na liście
w części Ściany przenikające się. Aby podświetlić przenikające się ściany w obszarze
graficznym, należy wybrać przenikający się zestaw.

Krawędzie skorup do wiązania belek
Wiązanie krawędzi skorup należących do obiektów powierzchni lub arkusza metalu z
belkami, powszechnie używane do symulowania belek łączących płytki wzmocnień,
obsługiwane jest poprzez ręczne definicje zestawów kontaktowych.

Funkcjonalność ta jest dostępna dla badań liniowych statycznych, częstotliwości,
wyboczenia i liniowych dynamicznych.

Aby utworzyć krawędź skorupy do kontaktu związanego z belką, w menedżerze właściwości
PropertyManager Zestawy kontaktowe, w części Typ, wybrać Wiązane. Dla Zestaw 1
kliknąć Belki i wybrać belkę z obszaru graficznego. Dla Ściany, Krawędzie dla

Zestawu 2 wybrać krawędź skorupy.
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Inkrementacyjne tworzenie siatki
Inkrementacyjne tworzenie siatki zwiększa elastyczność w poprawianiu siatek pojedynczych
komponentów wewnątrz dużego złożenia. Ponowne tworzenie siatki tylko wybranych
obiektów bryłowych lub skorupowych zamiast całego złożenia pozwala zaoszczędzić czas
obliczeń.

Inkrementacyjne tworzenie siatki pozwala tworzyć siatki pojedynczych komponentów bez
konieczności tworzenia siatki całego złożenia. Jeśli utworzymy siatkę dla niektórych (ale
nie wszystkich) obiektów złożenia przed uruchomieniem badania, siatka zostanie utworzona
tylko dla obiektów bez siatki.

Jeśli tworzenie siatki dla określonych komponentów nie powiedzie się, można ponownie
utworzyć siatkę tylko dla tych właśnie komponentów. Siatki pozostałych komponentów
pozostaną nienaruszone.

W przypadku obiektów, które nie mają siatki, należy kliknąć wybrane obiekty prawym
przyciskiem myszy i wybrać Utwórz siatkę. Zastosować ustawienia siatki w menedżerze
właściwości PropertyManager Sterowanie siatki. Obiekty, dla których tworzenie siatki

nie powiodło się, są w drzewie badania oznaczane ikoną czerwonej siatki .

W przypadku obiektów z siatką należy kliknąć wybrane obiekty prawym przyciskiem myszy
i wybrać Utwórz ponownie siatkę. Nowe ustawienia elementów sterujących siatki
zastępują istniejącą siatkę.

Inkrementacyjne tworzenie siatki nie jest dostępne dla belek oraz uproszczonych badań
2D.

Interfejs
Udoskonalenia w interfejsie użytkownika obejmują:

Dostosowywanie folderów w folderze Połączenia.

W celu umożliwienia lepszego organizowania operacji w folderze Połączenia
wprowadzono folder Złącza. Folder Złącza jest podobny do folderów Zestawy
kontaktowe i Kontakty komponentu.

Udoskonaloną obsługę klawisza Tab i menu skrótów.
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Klawisza Tab można używać do przemieszczania się pomiędzy wpisami w
menedżerach właściwości PropertyManager. Kombinacja klawiszy Shift + Tab działa
w podobny sposób, ale w odwrotnym kierunku.
W menedżerach właściwości PropertyManager z wieloma polami wyboru: po kliknięciu
prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym pojawia się wskaźnik
przechodzenia dalej , który umożliwia przemieszczanie się pomiędzy opcjami
menedżera właściwości PropertyManager bezpośrednio z obszaru graficznego.

Większą elastyczność w traktowaniu obiektów jako brył lub belek.

Po zaznaczeniu grupy belek lub obiektów bryłowych w drzewie badania Simulation są
dostępne następujące opcje:

Traktuj wybrane obiekty jako belki
Traktuj wybrane obiekty jako bryły

Komunikaty o błędach połączone z geometrią.

Komunikaty o błędach
Poprzez połączenie komunikatów o błędach solvera z geometrią można łatwiej rozwiązywać
wszelkie błędy w ustawieniach badania Simulation. Komunikaty o błędach są
wyszczególnione w oknie dialogowym Informacje o błędach, znajdującym się obok operacji
badania, w której dany błąd został wykryty.

Gdy solver zidentyfikuje błąd związany z operacją, oznaczy tę operację w drzewie badania
ikoną z ostrzeżeniem i doda własny komunikat.

W przypadku błędów, które wystąpiły przy tworzeniu siatki, solver podświetla element
lub węzeł siatki w obszarze graficznym.

Materiały w badaniach projektu
Można użyć materiału komponentu części lub obiektu w badaniu projektu, korzystając z
nowego parametru Materiały w badaniach projektu. Funkcjonalność ta pozwala ocenić
szerokie spektrum wyborów związanych z projektem lub zoptymalizować bieżący projekt
poprzez zdefiniowanie parametru, dzięki któremu różne materiały używane są w obiektach
jako zmienna w badaniu projektu. Funkcjonalność ta jest dostępna w SolidWorks
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Professional i wyżej do ustawiania wyników symulacji jako celów w badaniach
projektowych.

Aby zdefiniować materiał jako zmienną w badaniu projektu, należy:

Utworzyć badanie projektu.
KliknąćWstaw > Badanie projektu > Parametry lub kliknąć kartę Badanie projektu,
po czym w części Zmienne wybrać opcję Dodaj parametr.
Wpisać nazwę parametru w oknie dialogowym Parametry, w polu Nazwa.
W części Kategoria wybrać Materiał.
W części Odniesienia wybrać obiekty, dla których materiał ustawiony jest jako
zmienna w badaniu projektu.
Wiersze podświetlone na zielono zawierają obiekty przypisane do parametru materiału.

Kliknąć Zastosuj, a następnie OK.

W obszarze Połączone pojawi się gwiazdka , wskazując, że wybrane obiekty są
połączone z parametrem materiału.

Przełączyć się na kartę Widok tabeli, aby zdefiniować scenariusze projektu.
Dla każdego scenariusza kliknąć komórkę Wybierz materiał w wierszu parametru
materiału.
Wybrać materiał z SolidWorks lub z biblioteki dostosowanych materiałów i kliknąć
Zastosuj.
Wybrany materiał zostanie zastosowany względem obiektów połączonych z parametrem
materiału.

Dla danego scenariusza obiektowi można przypisać tylko jeden materiał. W przypadku,
gdy parametry zdefiniowane są w taki sposób, że obiekt ma dwa przypisane materiały,
tylko pierwszy z nich zostaje zastosowany do każdego scenariusza.

Materiały obiektów skorupy kompozytowej nie mogą być ustawiane jako zmienna w
badaniach projektu.

Ocena projektu gałki w oparciu o materiał
Uruchomimy trzy scenariusze projektu części gałki poprzez zróżnicowanie definicji jej
materiału dla każdego ze scenariuszy.

Utworzymy zmienną projektową w oparciu o definicję materiału gałki. Każdemu
scenariuszowi przypiszemy definicję innego materiału.
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Aby otworzyć model, należy przejść do pliku
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\DesignStudies\knob.sldprt.

Przejrzeć operacje Badanie gotowe:

Stosuje moment obrotowy do uchwytu.
Uniemożliwia skręcanie wewnętrznej ściany cylindrycznej.
Uniemożliwia ruch gałki wzdłuż kierunku osiowego.

Przejrzeć operacje Badanie projektu:

Definiuje wymiary modelu jako parametry: Cut_Diameter, Cyl_Ht i Cut_Depth.
Określa dwa powiązania: a) współczynnik bezpieczeństwa większy niż 2,0 i b)
monitorowanie masy.
Definiuje scenariusze projektowe o danych wartościach dla trzech zmiennych
projektowych.

Definiowanie materiału jako zmiennej projektowej
Zdefiniujemy parametr materiału i dodamy go jako zmienną w badaniu projektu.

Otworzyć Badanie projektu.
Na karcie Widok tabeli rozwinąć Zmienne i wybrać Dodaj parametr. W oknie
dialogowym Parametry:
a) W części Nazwa wpisać nazwę dla parametru, na przykład mat.
b) W części Kategoria wybrać Materiał.
Pojedynczy obiekt gałki zostanie umieszczony na liście w części Odniesienia wraz
z polem wyboru.

W przypadku części wieloobiektowych lub dokumentów złożenia wszystkie obiekty
wyszczególnione są w części Odniesienia. Należy wybrać obiekty do przypisania
ich materiału jako zmiennych projektowych.

c) Kliknąć Zastosuj.
Gwiazdka w obszarze Połączone wskazuje, że materiał obiektu jest teraz połączony
z parametrem materiału.

d) Kliknąć OK.

Wybieranie materiałów dla scenariuszy projektowych
Przypiszemy trzy różne materiały dla scenariuszy projektowych gałki.
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Na karcie Widok tabeli, w części Scenariusz 1, kliknąć Wybierz materiał.
W bibliotece materiałów SolidWorks, w części Tworzywa sztuczne, wybrać Akryl
(Średnie-wysokie uderzenie).
Kliknąć Zastosuj.
W części Scenariusz 2 kliknąćWybierz materiał. W części Inne niemetale wybrać
C (Grafit).
Kliknąć Zastosuj.
Dla Scenariusza 3, w części Inne niemetale, zastosować Porcelanę ceramiczną.
Zamknąć okno dialogowe Materiał.

Uruchamianie scenariuszy projektu

Kliknąć Uruchom.
Program wywołuje badanie statyczne Gotowe w każdej iteracji i raportuje wartości
dla każdej iteracji.

Przełączyć się na Widok wyników.
Wybrać Scenariusz 1, który jest podświetlony na czerwono, ponieważ minimalny
współczynnik bezpieczeństwa jest mniejszy niż 2.

Dla tego konkretnego modelu akryl nie jest dobrym wyborem jako materiał.

Materiałów można użyć również jako zmiennych projektowych w badaniu projektu
optymalizacji.

Wyniki
Udoskonalenia przeglądania wyników obejmują opcję wyświetlania wykresów i czynnika
bezpieczeństwa dla wybranych elementów, bardziej realistyczne przedstawienie wyników
na obiektach skorupowych oraz opcje wyboru wyników przeznaczonych do zachowania.
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Współczynnik bezpieczeństwa dla wybranych obiektów
Po uruchomieniu badania statycznego można w razie potrzeby przejrzeć wykresy
współczynnika bezpieczeństwa tylko dla wybranych obiektów.

W menedżerze właściwości PropertyManager Współczynnik bezpieczeństwa kliknąć
Wybrane obiekty. Aby przejrzeć wykresy rozłożenia współczynnika bezpieczeństwa lub
obszary poniżej współczynnika bezpieczeństwa, należy wybrać jeden lub wiele obiektów.
Wyniki pokazywane są tylko dla wybranych obiektów.

Wykresy na wybranych elementach
Nowa opcja przeglądania wyników pozwala wyświetlać je (naprężenia, przemieszczenia
i odkształcenia) tylko na wybranych elementach.

W menedżerze właściwości PropertyManager Wykres naprężenia, Wykres przemieszczenia
lub Wykres odkształcenia, w części Zaawansowane opcje, należy wybrać Pokaż wykres

tylko na wybranych elementach. Do przejrzenia wyników można wybrać ściany

lub obiekty .
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Wyniki skorupy
Można wyświetlać siatkę oraz wyniki skorup, korzystając z reprezentacji 3D obiektów
skorupowych. Dostępna jest nowa opcja wyświetlania grubości skorup na wykresach
wyników (naprężenia, przemieszczenia i odkształcenia) oraz w czasie przeglądania siatki.

Aby zobaczyć wyniki w reprezentacji 3D obiektów skorupowych, w menedżerze właściwości
PropertyManager Wykres naprężenia, Wykres przemieszczenia lub Wykres odkształcenia,
w części Zaawansowane opcje, należy wybrać Renderuj grubość skorupy w 3D
(wolniejsze).

Grubość skorupy wyświetlona na wykresach jest wartością zdefiniowaną w menedżerze
właściwości PropertyManager Definicja skorupy. Orientacja grubości jest wyświetlana w
odniesieniu do powierzchni środkowej skorupy zdefiniowanej przez wartość odsunięcia
(menedżer właściwości PropertyManager Definicja skorupy).

W przypadku wykresów naprężeń pokazywane są wyniki dla górnej i dolnej ściany skorupy.
Wyniki są interpolowane liniowo przez całą grubość skorupy. Podczas sondowania wykresów
naprężeń wyświetlane są wartości zarówno skorupy górnej, jak i dolnej.
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Przechowywanie wyników
Można kontrolować ilość danych wyników przechowywanych w pliku wyników symulacji,
ograniczając jego wielkość i poprawiając szybkość ładowania zwłaszcza w przypadku
analizy stanu nieustalonego.

Udoskonalenia w przechowywaniu wyników obejmują:

Opcję nieprzechowywania w pliku wyników (*.CWR) wyników naprężeń i odkształceń
dla badań statycznych.

W menedżerze właściwości PropertyManager Opcje wyników usunąć zaznaczenie opcji
Naprężenia i odkształcenia w części Ilości do zapisania w pliku. Obliczane i
przechowywane w pliku wyników będą teraz tylko wyniki przemieszczenia i siły obiektu.

Opcja domyślna dla solvera to obliczanie i przechowywanie wszystkich wyników.

Opcję zapisywania wyników tylko dla wybranych kroków rozwiązania w przypadku
badań termicznych stanu nieustalonego.

W menedżerze właściwości PropertyManager Opcje wyników wybrać Dla określonych
kroków rozwiązania. Określić pierwszy i ostatni krok rozwiązania oraz przyrost kroku
dla wybranego zestawu kroków rozwiązania.

W części Położenie wykresów nadal będzie można zapisywać wyniki dla wszystkich
kroków rozwiązania dla wierzchołków i punktów odniesienia przechowywanych w
sensorach.

Sensory
Nowy sensor śledzi wyniki z badań stanu nieustalonego (nieliniowych, dynamicznych,
testu upuszczenia i termicznych-nieustalonych). Po uruchomieniu badania stanu
nieustalonego można zestawić na wykresie zachowane wartości sensora z uwzględnieniem
zakresu czasu lub częstotliwości kroków rozwiązania.

Funkcjonalność ta jest dostępna w SolidWorks Simulation Professional i wyższych wersjach.

Definiowanie sensora stanu nieustalonego
Dzięki sensorowi stanu nieustalonego można śledzić wyniki symulacji dla całego modelu
lub wybranych elementów modelu przez wszystkie kroki rozwiązania badania stanu
nieustalonego. Po przeprowadzeniu badania można wyszczególnić i utworzyć wykresy
danych przechowywanych przez sensor stanu nieustalonego.

Utworzyć badanie stanu nieustalonego (nieliniowe, dynamiczne, termiczne - nieustalone
i test upuszczenia)

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Sensory
i wybrać Dodaj sensor.
W menedżerze właściwości PropertyManager, należy:

a) W obszarze Typ sensora wybrać Dane symulacji.
b) W obszarze Ilość danych wybrać wielkość wyników śledzonych przy użyciu sensora.
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c) W części Właściwości wybrać Kryterium . Wybrać Stan nieustalony dla
Kryterium kroku.

d) Kliknąć .
W części Sensory zostanie utworzona ikona nowego sensora.

Aby utworzyć listę danych przechowywanych w sensorze stanu nieustalonego, w części

Sensory należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sensora i wybrać Lista.

Aby zobaczyć dwuwymiarowe grafy wyników przechowywane w sensorach stanu

nieustalonego, w części Sensory należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę
sensora i wybrać Graf.

Podmodelowanie
W przypadku badań z dużą liczbą obiektów nowa operacja podmodelowania pozwala
poprawić wyniki w najważniejszych obszarach bez konieczności ponownego uruchamiania
analizy dla całego modelu. Poprawienie siatki dla wybranej części modelu i ponowne
przeprowadzenie analizy tylko dla podmodelu oszczędza czas obliczeń.

Funkcjonalność ta jest dostępna w SolidWorks Simulation Professional i nowszych wersjach.

Po uruchomieniu problemu ze względnie gruboziarnistą siatką można zdefiniować grupę
obiektów w podmodelu, gdzie naprężenia mogły nie zostać obliczone dokładnie ze względu
na ostre narożniki lub geometryczne i obciążeniowe niejednorodności.

Siatka obiektu wewnątrz podmodelu zostaje poprawiona i można ponownie uruchomić
dany problem, aby poprawić wyniki tylko dla tego podmodelu. Ponowne obliczanie wyników
dla pozostałej części modelu nie jest przeprowadzane.

Badanie podmodelu jest wyprowadzane z odpowiedniego badania rodzica. Aby
przeprowadzić badanie podmodelu, badanie rodzica musi spełniać następujące warunki:

Typem badania musi być Statyczne lub Nieliniowe statyczne, musi zawierać ono więcej
niż jeden obiekt i nie może być ono samym badaniem podmodelu. Badanie rodzica nie
może być badaniem uproszczonym 2D.
Wybrane obiekty tworzące dany podmodel nie mogą mieć kontaktu Bez penetracji z
niewybranymi obiektami, skutkującego naciskiem kontaktowym na całej granicy cięcia.
Wybrane obiekty tworzące podmodel nie mogą mieć wspólnych złączy z niewybranymi
obiektami.

Model rodzica nieodpowiedni do podmodelowania. Wszystkie obiekty są połączone
śrubami.

222

SolidWorks Simulation



Zasady podmodelowania

Podmodelowanie oparte jest na zasadzie de Saint-Venanta, która mówi, że naprężenia
relatywnie odległe od zastosowanego na granicy obciążenia nie ulegają znaczącym
zmianom, jeśli obciążenie to zostanie zmienione na obciążenie statycznie równoważne.
Rozłożenie naprężeń i odkształceń ulega zmianie tylko w pobliżu miejsc przyłożenia
obciążenia.

Można uciąć część modelu i przeprowadzić analizę tylko dla tej wybranej części, pod
warunkiem, że przemieszczania są prawidłowo zdefiniowane na granicy cięcia. Jeśli
przemieszczenia na granicach cięcia zostaną obliczone prawidłowo za pierwszym razem,
można je uznać za warunki brzegowe dla danego uruchomienia podmodelu.

Granica cięcia dla podmodelu nie może biec przez kontakt wiązany zdefiniowany przez
połączenia belek lub połączenia krawędzi skorup.

Granice podmodelu muszą znajdować się odpowiednio daleko od obszarów koncentracji
naprężeń.

Badanie podmodelowania dla zbiornika ciśnieniowego
Utworzymy badanie podmodelowania w oparciu o analizę statyczną zbiornika ciśnieniowego.
Badanie podmodelowania obejmuje tylko ramę wspierającą modelu zbiornika
ciśnieniowego. Następnie uściślimy drobną siatkę ramy wspierającej i ponownie
uruchomimy analizę, aby poprawić dokładność wyników.

Aby otworzyć model, przejść do pliku
katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\Submodeling\pressure_vessel.sldprt.

Przejrzeć operacje badania Gotowe-Nacisk:

Stosuje ciśnienie 100 psi na wewnętrznych ścianach zbiornika.
Definiuje rozprowadzoną masę 700 funtów (317 kg) (dla płynnego gazu) wewnątrz
zbiornika.
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Stosuje obciążenie grawitacyjne.
Stosuje cztery elementy sterujące siatki.

Tworzenie badania podmodelowania
Utworzymy badanie podmodelowania zawierające tylko obiekty ramy wspierającej.

Uruchomić badanie Gotowe-Nacisk z domyślnymi ustawieniami siatki.
Po zakończeniu analizy kliknąć prawym przyciskiem myszy Gotowe-Nacisk i wybrać
Utwórz badanie podmodelowania.
Z listy obiektów, które mają zostać umieszczone w podmodelu, wybrać cztery
wspierające nogi i cztery płytki – łącznie osiem obiektów.

Kliknąć .
Zostało utworzone badanie Podmodel-1. Pole przemieszczenia z badania rodzica
zostanie przeniesione do podmodelu na granicy cięcia.
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Tworzenie siatki podmodelu i uruchamianie badania
Uściślimy siatkę obiektów bryłowych, aby poprawić dokładność wyników podmodelu.

Względem podmodelu zastosujemy drobną siatkę bryłową przy użyciu schematu tworzenia
siatki opartej na krzywiźnie, która automatycznie tworzy więcej elementów w obszarach
o wyższej krzywiźnie.

W badaniu Podmodel-1 kliknąć prawym przyciskiem myszy Siatka, a następnie
wybrać Utwórz siatkę.
W części Gęstość siatki przesunąć suwak na Drobna.
W części Parametry siatki wybrać Siatka oparta na krzywiźnie.
W części Opcje wybrać Uruchom analizę.

Kliknąć .

Przeglądanie wyników dla podmodelu
Po uruchomieniu badania podmodelowania można utworzyć wykres wyników tylko dla
podmodelu.

W badaniu podmodelowania należy otworzyć wykres naprężenia von Misesa podmodelu.
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Aby porównać wyniki pomiędzy podmodelem a badaniem rodzica, należy aktywować
badanie Gotowe-Nacisk i utworzyć wykres żądanej wielkości wyniku.
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22
Szkicowanie

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Krzywe stożkowe
Wymiary

Krzywe stożkowe
Narzędzie Krzywa stożkowa umożliwia naszkicowane krzywej stożkowej zależnej
od punktów końcowych i wartości Rho. W zależności od wartości Rho krzywa może mieć
kształt elipsy, paraboli lub hiperboli.

We wcześniejszych wersjach SolidWorks można było szkicować elipsy i parabole. Jednak
ponieważ nie było można szkicować elips lub paraboli według ich punktów końcowych,
trudno było uczynić je stycznymi do istniejącej geometrii.

Krzywe stożkowe mogą odwoływać się do istniejącego szkicu lub geometrii modelu albo
też mogą być samodzielnymi elementami. Krzywą można zwymiarować przy użyciu
wymiaru sterującego. Wynikowy wymiar pokaże wartość Rho. Element stożkowy zawiera
również wartość dla promienia krzywizny.

Szkic krzywej stożkowej,
która odwołuje się do
istniejącej geometrii

Podgląd obróconego
szkicu
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Ukończony model

Aby utworzyć krzywe stożkowe, należy:

Otworzyć plik

katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\sketching\conic.sldprt.
Model ten zawiera naszkicowany łuk i splajn.

Kliknąć Krzywa stożkowa (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Elementy
szkicu > Krzywa stożkowa.

Wskaźnik zmieni się na następujący: .

W obszarze graficznym kliknąć pierwszy punkt końcowy dla krzywej stożkowej zgodnie
z ilustracją.

Przesunąć wskaźnik w prawo, tak aby był styczny z łukiem.

Ponieważ punkt końcowy jest dołączony do istniejącego szkicu łuku, jako styczna do
szkicu wyświetlona zostanie żółta linia wnioskowania.
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Kliknąć drugi punkt końcowy, jak pokazano.

Przeciągnąć wskaźnik w górę.

Zostanie wyświetlona żółta linia wnioskowania styczna do szkicu splajnu.

Przeciągnąć wskaźnik na zewnątrz do przecięcia dwóch żółtych linii wnioskowania.

Można przyciągnąć przecięcie obu linii wnioskowania, aby wybrać górny wierzchołek
krzywej stożkowej.

Kliknąć na przecięcie obu linii wnioskowania, aby ustawić górny wierzchołek krzywej
stożkowej.
Poprzez wybranie przecięcia obu linii wnioskowania upewniamy się, że krzywa stożkowa
jest styczna z obydwoma punktami końcowymi.
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Przeciągnąć wskaźnik w lewo, aż wartość Rho wyniesie 0,75.

W miarę przesuwania wskaźnika wartość Rho krzywej stożkowej będzie się zmieniać.

Kliknąć, aby ustawić wartość Rho na 0,75.

Zostaną wyświetlone punkty odniesienia dla ramienia krzywej i górnego wierzchołka.
Pomiędzy krzywą a pierwotnymi szkicami zostaną utworzone relacje styczne.

Wymiary
Można automatycznie dodawać wymiary do elementów szkicu, jeśli podczas szkicowania
danego elementu w obszarze graficznym zostanie wpisana wartość wymiaru. Wcześniej
trzeba było dodać wymiary przed naszkicowaniem elementu.

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szkic. Wybrać Włącz regulację
numeryczną na ekranie przy tworzeniu elementu i Utwórz wymiar tylko po
wprowadzeniu wartości, a następnie kliknąć OK.

Szczeliny nie są obsługiwane.

Aby dodać wymiary do elementów szkicu:

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Na karcie Opcje systemu i kliknąć Szkic.
Wybrać Włącz regulację numeryczną na ekranie przy tworzeniu elementu i
Utwórz wymiar tylko po wprowadzeniu wartości, a następnie kliknąć OK.

Otworzyć nowy szkic i kliknąć element szkicu, np. Prostokąt z narożnika .
Przeciągnąć lewym przyciskiem myszy w czasie szkicowania prostokąta. Nie zwalniać
przycisku myszy.

Zwolnienie przycisku myszy spowoduje anulowanie trybu wprowadzania danych.
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Wpisać wartość dla wymiaru wysokości i nacisnąć klawisz Enter.

Wpisać wartość dla wymiaru szerokości i nacisnąć klawisz Enter.

Zwolnić przycisk myszy.

Prostokąt zostanie zwymiarowany.
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23
Sustainability

Dostępny jako oddzielny produkt, z którego można korzystać w SolidWorks Standard,
SolidWorks Professional lub SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Oddziaływanie części malowanych na środowisko
Eksportowanie ustawień badania SolidWorks Sustainability
Finansowy wpływ wybranych materiałów
Udoskonalona spójność obliczeń
Metodologia oceny oddziaływania TRACI
Wybieranie Jednostek w oknie dialogowym Znajdź podobne

Oddziaływanie części malowanych na środowisko
Gdy część jest malowana, jej obszar powierzchni używany jest do określenia ilości farby
oraz wpływu malowania na środowisko.

Korzystając z listy rozwijanej Opcje malowania w sekcji Produkcja okienka zadań
Sustainability, można wskazać, że część:

Nie ma farby
Ma farbę emulsyjną
Ma farbę bazującą na rozpuszczalniku

Zmiana jest natychmiast widoczna po dodaniu lub zmianie ustawienia farby. W przypadku
większości części dodanie farby skutkuje relatywnie niewielką zmianą wpływu na
środowisko.
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Eksportowanie ustawień badania SolidWorks Sustainability
Można rozwinąć analizę Oceny cyklu życiowego (LCA) produktów poprzez zapisanie
ustawień dla badania SolidWorks Sustainability w oprogramowaniu GaBi® Life Cycle
Assessment (produkowanym przez PE INTERNATIONAL).

Aby zapisać te ustawienia, należy:

W dolnej części sekcji Oddziaływanie na środowisko okienka zadań Sustainability

kliknąć Zapisz jako .
W oknie dialogowym Wynik Sustainability dla Typ pliku wybrać Plik wejściowy
GaBi.
Pola Nazwa pliku i Zapisz plik w pobierają dane domyślne z nazwy i lokalizacji
części lub złożenia, dla której jest wykonywane badanie Sustainability.

Opcjonalnie można zmienić Nazwę pliku i zapisać lokalizację.
Do nazwy pliku nie należy dodawać rozszerzenia. Do zapisu pliku oprogramowanie
używa prawidłowego rozszerzenia (.xml).

Kliknąć OK.

Okna dialogowego Wynik Sustainability można również użyć do:

Generowania raportów Sustainability.
Eksportowania ustawień i wyników dla badania SolidWorks Sustainability do arkusza
kalkulacyjnego w celu udostępnienia tych informacji bez udostępniania modelu.

Finansowy wpływ wybranych materiałów
Można obliczyć względny wpływ finansowy wybranych materiałów w oparciu o wpływ
finansowy na jednostkę masy powiązaną z każdym materiałem.

Wpływ finansowy materiału jest masą części w modelu pomnożoną przez właściwość
wpływu finansowego dla materiału każdej części.

Baza materiałów SolidWorks zawiera domyślne wartości wpływów finansowych. Po wybraniu
materiałów z bazy danych wpływ finansowy wybranych elementów pokazywany jest w
sekcji Oddziaływanie na środowisko okienka zadań Sustainability.

W oknie dialogowym Znajdź podobny materiał można użyć wartości wpływów finansowych
jako kategorii wyszukiwania do lokalizacji materiałów, które spełniając wymagania fizyczne
i środowiskowe, mają mniejszy wpływ kosztowy.

Jeśli są używane materiały dostosowane, można dodać właściwość Wpływ finansowy, aby
przypisać wartości do wpływów finansowych tych materiałów.

Wpływ finansowy materiału w Sustainability nie jest związany z narzędziem SolidWorks
Costing.
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Przeglądanie wpływu finansowego

Aby dokonać przeglądu wpływu finansowego materiału na pojedynczą część:

Otworzyć część i kliknąć Narzędzia > Sustainability.
W sekcji Materiał okienka zadań Sustainability wybrać Klasę i Nazwę materiału.
Kliknąć Ustaw materiał.
Rozwinąć pulpit Oddziaływanie na środowisko.
Finansowy wpływ materiału pokazany jest u dołu pulpitu.

Jeśli jest to pierwszy raz, gdy materiał został wybrany dla danej części, brak jest
wcześniejszych wpływów finansowych do porównania. Pokazany jest tylko aktualny
wpływ finansowy.

W sekcji Materiał wybrać inny materiał dla danej części i kliknąć Ustaw materiał.
Ponieważ dostępne są wartości, które można porównać, SolidWorks Sustainability
pokaże procentowy wzrost lub spadek kosztu.

Aby zobaczyć faktyczne koszty, należy ustawić kursor myszy na paskach pokazujących
zmianę wpływu finansowego.

Obniżanie kosztów przy użyciu funkcji Znajdź podobne
Do porównania finansowego wpływu materiałów można użyć okna dialogowego Znajdź
podobne. Tej metody używa się do wyszukiwania materiałów o niższym koszcie, które
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jednocześnie zachowują inne wymagania, takie jak sprężystość czy wytrzymałość na
rozciąganie.

Aby znaleźć materiały o niższym wpływie finansowym:

W obszarze graficznym wybrać część, której koszt ma zostać obniżony.
W sekcji Materiał okienka zadań Sustainability kliknąć Znajdź podobne.
W oknie dialogowym Znajdź podobny materiał zdefiniować wymagane warunki i
wartości dla innych właściwości materiału.
Dla Wpływ finansowy wybrać (mniej niż).
Po prawej stronie okna dialogowego Znajdź podobny materiał kliknąć Znajdź
podobne.
W górnej połowie okna dialogowego pojawi się lista wyników.

Na liście wyników kliknąć nagłówek kolumny Wpływ finansowy materiału, aby
posortować materiały według wpływu finansowego.
Na posortowanej liście kliknąć materiał, który ma niższy koszt i spełnia inne wymagania
materiałowe.
Sekcja Oddziaływanie na środowisko zostanie zaktualizowana, aby pokazać
porównanie wpływu na środowisko i finansowego dla pierwotnego i nowego wyboru.

Powtarzać krok 7 do czasu znalezienia odpowiedniego substytutu dla oryginalnego
materiału.
Kliknąć Akceptuj.
Okno dialogowe Znajdź podobny materiał zostanie zamknięte, a wybrany materiał
zastąpi oryginalny w sekcji Materiał okienka zadań Sustainability.

Po obliczeniu wyników badania różnica kosztów zostanie uwzględniona w łącznym
wpływie finansowym.

Przypisywanie wpływu finansowego do dostosowanego
materiału
W przypadku pracy z materiałem dostosowanym, który nie jest zdefiniowany w bazie
danych SolidWorks, do jego właściwości można dodać wpływ finansowy. Można również
dostosować materiał SolidWorks, jeśli wiemy, że nasz koszt dla tego materiału jest inny
niż koszt domyślny.

Aby dodać właściwość wpływu finansowego do istniejącego materiału
dostosowanego:

W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć komponent, dla którego ma zostać
obliczony wpływ finansowy.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj materiał.
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W oknie dialogowym Materiał rozwinąć Dostosowane materiały i wybrać materiał,
którego wpływ finansowy ma zostać określony.
W panelu po prawej stronie, na karcie Dostosowane, kliknąć Dodaj.
W polu Nazwa właściwości wpisać Wpływ finansowy.

Mimo iż właściwość nie rozróżnia wielkości liter, należy użyć pisowni „Wpływ
finansowy”.

Dla Wartość wpisać liczbę dodatnią, odpowiadającą kosztowi materiału.
Przykłady: 35, 63,67

Litery, symbole i znaki interpunkcyjne inne niż „.” lub „,” są nieprawidłowe. Edytor
materiałów nie zgłosi błędu, ale wpływ finansowy nie zostanie wczytany do
SolidWorks Sustainabliity, a etykietka narzędzia w sekcji Finansowy wpływ materiału
okienka zadań będzie informować, że dla danego materiału brak jest danych wpływu
finansowego.

W obszarze Jednostki wpisać waluta/miara.
Domyślną wartością Jednostek dla materiałów w bazie danych jest USD/kg. Oznacza
to dolary amerykańskie na kilogramy.

Kliknąć Zastosuj, a następnie kliknąć Zamknij.

Po przypisaniu materiału do części dana wartość jest używana do obliczania wpływu
finansowego materiału.

Udoskonalona spójność obliczeń
Udoskonalone algorytmy oraz bardziej niezawodny i elastyczny model Life Cycle Inventory
czynią obliczenia Sustainability jeszcze bardziej dokładnymi.

Metodologia oceny oddziaływania TRACI
Można wyświetlić wyniki SolidWorks Sustainability, które są określane przy użyciu
metodologii oceny oddziaływania Narzędzia dla zmniejszania i szacowania chemicznych
i innych oddziaływań na środowisko (TRACI).

Dostępne są dwie metodologie oceny oddziaływania:

CML

Metodologia ta została opracowana przez Centrum Badań nad Środowiskiem (CML lub
Centre for Milieukunde, Lejda) na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii.

CML bazuje na europejskich warunkach regionalnych. W przypadku badań LCA poza
Ameryką Północną metodologia CML jest najczęściej stosowanym zestawem wskaźników
środowiskowych używanym do Oceny cyklu życiowego (LCA).

TRACI

Ta metodologia została opracowana przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów
Zjednoczonych.

Metodologia TRACI bazuje na warunkach regionalnych Stanów Zjednoczonych i może
służyć do dokładnego modelowania podczas analizy cyklu życia w Ameryce Północnej.
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Lista rozwijana w dolnej części sekcji Oddziaływanie na środowisko okienka zadań
Sustainability wskazuje, czy do obliczenia wyników powinno się użyć metodologii TRACI,
czy CML. Do zmiany metodologii oceny wpływu należy użyć tego elementu sterującego.

Jednostki w metodologii TRACI
Metodologia TRACI korzysta z innych wartości dla zakwaszenia powietrza i eutrofizacji
wody niż metodologia CML używana w programie SolidWorks Sustainability.

Definicja&JednostkaKategoria uszkodzeń

Odpowiednik stężenia
molowego jonu wodorowego.
Nazywany również pH
roztworu lub miarą
kwasowości bądź
zasadowości roztworu.

Odnosi się do moli –
jednostki SI ilości
substancji, której liczba
cząstek równa jest
liczbie atomów
znajdujących się w
0,012 kg węgla-12.

mol

Odnosi się do jonów
wodoru

H+

Wskaźnik
równoważności. Choć
do zakwaszenia
powietrza przyczynia
się wiele substancji,
ilość każdej substancji
zakwaszającej w
powietrzu jest
skalowana przez
współczynnik
równoważności. Dzięki
temu można
raportować pojedynczą
wartość.

e

mol H+ eZakwaszenie powietrza

238

Sustainability



Definicja&JednostkaKategoria uszkodzeń

Odpowiednik ilości azotu
rozpuszczonego w wodzie
mierzony w kilogramach.

Eutrofizacja wody zachodzi
poprzez dodanie sztucznych
lub naturalnych substancji,
takich jak azotany czy
fosforany, przedostających
się za pośrednictwem
nawozów sztucznych lub
ścieków.

Korzystając ze współczynnika
równoważności, TRACI
sumuje te substancje, aby
podać pomiar eutrofizacji
wody przy użyciu
równoważnika azotu.

kg N eEutrofizacja wody

Korzystanie z metodologii TRACI do oceny
zrównoważonego rozwoju (Sustainability)

Aby do oceny badania użyć metodologii TRACI:

Wprowadzić dane wejściowe dla Materiał, Produkcja, Użycie, Transport i Koniec
żywotności.
Rozwinąć pulpit Oddziaływanie na środowisko i kliknąć Powietrze.
Zanotować aktualne wartości.

U dołu okienka zadań Sustainability rozwinąć pole listy rozwijanej obok przycisku

Start i wybrać TRACI.
Wyniki zostaną obliczone ponownie.

Wyniki są różne, ponieważ CML i TRACI korzystają z różnych jednostek miary.

Kliknąć Zapisz jako .
Upewnić się, że w oknie dialogowym Wynik Sustainability dla Typ pliku wybrany jest
Raport i kliknąć OK.

Raportu nie można wygenerować, jeśli otwarte są inne dokumenty programu
Microsoft Word.

Raport Sustainability zostanie otwarty w programie Microsoft Word.

Sekcja Oddziaływanie na środowisko określa, że raport został wygenerowany przy
użyciu metodologii oceny oddziaływania TRACI. Wartości w tej sekcji raportu oraz w
sekcji Komponent oddziaływania na środowisko są podane w jednostkach miary TRACI.
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Wybieranie Jednostek w oknie dialogowym Znajdź podobne
Można zmienić jednostki wyświetlane dla właściwości materiałów w oknie dialogowym
Znajdź podobne.

Dostępne opcje są takie same jak te, które są dostępne przy edytowaniu materiału przy
użyciu edytora materiałów SolidWorks.

W sekcji Materiał okienka zadań Sustainability kliknąć Znajdź podobne.
W oknie dialogowym Znajdź podobny materiał, po prawej stronie sekcji
Oddziaływanie na środowisko, rozwinąć listę Jednostki i wybrać żądaną opcję
spośród poniższych:

DescriptionOption

SI -N/m^2 (Pa)

Cal, funt, sekundaAngielski (IPS)

Metr, kilogram, sekundaMetryczny (MKS)

SI -N/mn^2 (MPa)

Zmiany pojawiają się w nagłówkach okien dialogowych oraz na liście materiałów,
która zostanie wyświetlona po zainicjowaniu wyszukiwania podobnych materiałów.
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24
SolidWorks Workgroup PDM

Dostępne w SolidWorks Professional oraz SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Ograniczanie eksportu do plików w bieżącym schemacie poprawek
Zarządzanie usługą przechowalni

Ograniczanie eksportu do plików w bieżącym schemacie
poprawek

Podczas eksportowania dokumentów Workgroup PDM narzędzie Eksport zapewnia opcję
eksportowania tylko dokumentów, które są w bieżącym schemacie poprawek. Ułatwia to
migrowanie przechowalni do innych produktów PDM.

W przypadku wybrania opcji Eksportuj tylko dokumenty w bieżącym schemacie
poprawek pliki, które nie należą do bieżącego schematu poprawek, są pomijane.

Narzędzie Eksport wyświetla listę plików, których poprawki nie odpowiadają bieżącemu
schematowi, w tym projekt, datę, numer poprawki i rozmiar pliku. Jeśli istnieją pliki z
nieaktualnymi schematami poprawek, które użytkownik mimo to chce wyeksportować,
można je wybrać, aby dołączyć je do eksportu.

Zarządzanie usługą przechowalni
Usługą przechowalni Workgroup PDM można zarządzać bez konieczności otwierania konsoli
Microsoft Management.

Jeśli usługa przechowalni jest zatrzymana podczas logowania się użytkownika do narzędzia
VaultAdmin, w oknie dialogowym SolidWorks Workgroup PDM 2013 VaultAdmin -
Logowanie pojawia się przycisk Uruchom usługę. Aby uruchomić usługę, należy kliknąć
ten przycisk.

Bez uruchomienia tej usługi możliwy jest dostęp tylko do karty Zarządzanie
przechowalnią narzędzia VaultAdmin.

Karta Zarządzanie przechowalnią zawiera elementy sterujące, które pozwalają:

Uruchomić i zatrzymać usługę przechowalni.
Określić nowy katalog przechowalni.
Włączyć lub wyłączyć weryfikację.
Przebudować przechowalnię.
Przejrzeć użycie pamięci przez przechowalnię oraz rozmiar i wiek dziennika przechowalni.
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