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Informacje prawne

© 1995–2014, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes
S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts. 02451 USA. Wszystkie 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, 8581902 i 8817028 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 ContentCentral, 3D PartStream.NET, 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, PhotoView 360 oraz TolAnalyst są znakami towarowymi firmy DS
SolidWorks.

FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd.

SolidWorks 2014, SolidWorks Standard, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium,
SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks
Flow Simulation, eDrawings, eDrawings Professional, SolidWorks Sustainability, SolidWorks
Plastics, SolidWorks Electrical i SolidWorks Composer są nazwami produktów firmy DS
SolidWorks.

Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
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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
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 rządowej Stanów Zjednoczonych na dostarczenie
Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie użytkownik powiadomi
DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w ciągu pięciu (5) dni roboczych stwierdzi
według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć, czy też 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 © 1986–2014 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 © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ 3D DCM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ PGM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ CDM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

D-Cubed™ AEM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania © 1998–2014 Geometric Ltd.

Części tego oprogramowania wykorzystują technologię PhysX™ by NVIDIA, 2006–2010.

Części tego oprogramowania © 2001–2014 Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone, patenty
zgłoszone.

Części tego oprogramowania © 2007–2014 DriveWorks Ltd.

Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ochrona patentami USA 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 DS SolidWorks znajdują się w
menu Pomoc > SolidWorks — Informacje.

Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation

Części tego oprogramowania © 2008 Solversoft Corporation.

PCGLSS © 1992–2013 Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
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Informacje o prawach autorskich dla produktu SolidWorks Enterprise PDM

Outside In® Viewer Technology, © 1992–2012 Oracle

© 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje praw autorskich dla produktów eDrawings

Części tego oprogramowania © 2000–2014 Tech Soft 3D.

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

Części tego oprogramowania © 1998-2001 3Dconnexion.

Części tego oprogramowania © 1998–2014 Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Części tego oprogramowania © 1995-2012 Spatial Corporation.

Oprogramowanie eDrawings® for Windows® jest częściowo 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 2014

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Informacje główne
Najważniejsze udoskonalenia
Aby uzyskać więcej informacji

Informacje główne
SolidWorks® Oprogramowanie SolidWorks 2014 zawiera wiele udoskonaleń i rozszerzeń
funkcji. Większość z nich stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez
klientów. Niniejsza wersja koncentruje się na następujących obszarach:

Narzędzia projektowania: Nowe,
zaawansowane funkcje i skróty
zapewniające oszczędność czasu i
zwiększające wydajność.
Zintegrowane przepływy pracy:
Usprawnienie procesów i
udostępniania informacji usuwa
przeszkody w nowoczesnym
procesie projektowym.
Zwiększona wydajność: Szybsze
działanie systemu oraz zmniejszenie
interakcji użytkownika pomogą Ci
skoncentrować się na
projektowaniu.
Udoskonalona wizualizacja:
Oszałamiająca grafika i
udoskonalone narzędzia wizualizacji
umożliwiają stworzenie bardziej
wydajnego środowiska współpracy.

Najważniejsze udoskonalenia
Najważniejsze nowości wprowadzone w SolidWorks 2014 obejmują udoskonalenia
istniejących produktów oraz nowe innowacyjne funkcje.
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Są one oznaczone symbolem i opisane w następujących częściach niniejszego
przewodnika:

Stosowanie wiązań standardowych z kontekstowego
paska narzędzi
Wybieranie elementów przez lasso

Interfejs
użytkownika

Przeglądanie ostatnich dokumentów [Project 18899]
Konfigurowalne równania
Wybieranie obiektów lub komponentów do widoków
przekroju
Badania dostępu oświetlenia słonecznego

Podstawy
SolidWorks

Stosowanie wiązań standardowych z kontekstowego
paska narzędzi
Tworzenie wiązań szczeliny
Dołączanie obrotów do widoków rozstrzelonych
Wiązania sferyczne oraz krzywoliniowe

Złożenia

Tworzenie szablonu kalkulacji kosztów z ograniczonym
prawem dostępu
Upraszczanie oszacowania kosztów
Operacje objętości

SolidWorks
Costing

Wymiary biegnące kątowo
Nieaktualne widoki rysunku
Zastępowanie modelu w widokach rysunku
Widok przekroju powierzchni
Formaty arkuszy

Rysunki i
opisywanie
szczegółów

Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną
Nawigacja w strukturze drzewa
Dostosowane kolumny zdefiniowane przez użytkownika
Porównanie wersji plików odniesienia

SolidWorks
Enterprise PDM

Zaokrąglenia stożkowe
Więcej opcji usuwania operacji

Części i operacje

Zagięte zgięcia wyciągnięte po profilachArkusz blachy

Zastępowanie elementów szkicu
Ustawianie stałej długości
Splajny stylu

Szkicowanie
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Automatyczna konwersja łączników Toolbox na śruby
Wykres wizualizacji kontaktu
Importowanie wyników z SolidWorks Plastics

SolidWorks
Simulation

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

Informacje pokrewne
Ostatnie dokumenty

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:

Dostępność
Stosowanie wiązań standardowych z kontekstowego paska narzędzi
Reakcja drzewa operacji FeatureManager na wybory
Uwzględnianie inteligentnych wiązań wmenedżerze poleceń CommandManager
Wybieranie elementów przez lasso
Ustawienia Lepki
Rozmiary tekstu i przycisków

Dostępność
Zaktualizowany schemat kolorów dla niektórych ikon sprawia, że aplikacja SolidWorks
jest bardziej dostępna dla osób nie rozróżniających kolorów. Ponadto, zapewnia bardziej
czytelne czcionki.

Ikony w menedżerze właściwości PropertyManager używają koloru niebieskiego do
oznaczenia elementów, które należy wybrać na ekranie: ścian, krawędzi i tak dalej.
Dodanie koloru niebieskiego do ikon zapewnia ostry kontrast, tak że wielu użytkowników
SolidWorks nie rozróżniających kolorów może odróżnić jedną ikonę od innej.

Wraz z aktualizacjami stylu głównych elementów interfejsu użytkownika SolidWorks,
dostępna jest bardziej czytelna czcionka. Włączyć ClearType®, technologię oprogramowania
opracowaną przez firmę Microsoft®, aby tekst na ekranie był łatwiejszy do odczytania.

SolidWorks 2014SolidWorks 2013
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Włączanie funkcji ClearType

Aby włączyć funkcję ClearType, należy:

W menu Windows Start, kliknąć Panel sterowania.
Kliknąć Wygląd i personalizacja.
Kliknąć Wyświetlanie i po lewej stronie kliknąć Dostosuj tekst ClearType.
Wybrać Włącz funkcję ClearType, kliknąć Dalej i dokończyć działanie kreatora.

Tekst na ekranie wykorzystuje nowe, bardziej czytelne czcionki SolidWorks.

Stosowanie wiązań standardowych z kontekstowego paska
narzędzi

Można stosować wiązania standardowe w złożeniu z kontekstowego paska narzędzi.

Pasek narzędzi pojawi się po naciśnięciu klawisza CTRL i wybraniu geometrii wiązania w
obszarze graficznym. Dostępne są tylko wiązania, które są odpowiednie dla wybranych
elementów.

W złożeniu nacisnąć klawisz CTRL i wybrać elementy do wiązania.
Domyślne wiązanie zostanie podświetlone na kontekstowym pasku narzędzi.

Wybrać wiązanie.

Dla wiązań odległości lub kątowych, wprowadzić dane wiązania i kliknąć .

Reakcja drzewa operacji FeatureManager na wybory
Po wybraniu elementu w obszarze graficznym, drzewo operacji FeatureManager® rozwinie
się i przewinie do wybranego elementu. Kliknięcie w obszarze graficznym bez wybierania
elementu przywraca stan przewijania w drzewie operacji FeatureManager.
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Po dokonaniu wyboruPrzed wyborem
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Po dokonaniu wyboruPrzed wyborem
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Zachowanie to jest domyślnie włączone. Aby wyłączyć to zachowanie, kliknąć Narzędzia
> Opcje, wybrać FeatureManager i usunąć Przewiń wybrany element, aby był
widoczny.

Uwzględnianie inteligentnych wiązań wmenedżerze poleceń
CommandManager

Można uwzględnić polecenia polecenie Inteligentne wiązanie podczas dostosowywania
paska narzędzi Złożenie lub menedżera poleceń CommandManager Złożenie.

Aby uwzględnić polecenie Inteligentne wiązanie w menedżerze poleceń
CommandManager, należy:

Otworzyć złożenie.
Kliknąć Narzędzia > Dostosuj, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy menedżer
poleceń CommandManager i wybrać Dostosuj.
Na karcie Polecenia wybrać Złożenia.

Przeciągnąć polecenie Inteligentne wiązanie polecenie do Złożenie menedżera
poleceń CommandManager i kliknąć OK.

Wybieranie elementów przez lasso
Można wybierać elementy w obszarze graficznym przy użyciu lasso.

Przy użyciu lasso można wybierać elementy w szkicach, rysunkach, częściach i
złożeniach.

Aby w otwartym dokumencie wybrać elementy przy użyciu lasso, należy:

Ustawić domyślną metodę wyboru przy użyciu lasso w jeden z następujących
sposobów:

W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąćWybór lasso
.

Oprogramowanie przełącza domyślną metodę wybierania pomiędzy wyborem
lasso a polem wyboru. Jeśli po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dostępna
jest opcja Wybór polem a nie Wybór lasso, wówczas domyślną metodą
wybierania jest już wybór lasso.

Kliknąć Narzędzia > Wybór lasso.

Kliknąć Narzędzia > Opcje lub Opcje (pasek narzędzi Standardowy). Wybierz
Wyświetlanie/Wybór, a wDomyślnejmetodywybieraniamasowegowybierz
Lasso.

Przeciągnąć wskaźnik, aby wybrać elementy.

Można wybrać elementy przy użyciu lasso bez zamykania lasso.
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W przypadku wyboru lasso zgodnie z ruchem wskazówek, wybierane są tylko
elementy w lasso. Przy wyborze lassem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, lasso wybiera elementy szkicu w pętli i elementy, które przecinają lasso.

Oprogramowanie obsługuje tylko wybór lasso w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara w rysunkach lub szkicach.

Zwolnić przycisk myszy.

Ustawienia Lepki
Ustawienia niektórych opcji zostają zachowane pomiędzy sesjami oraz wersjami
SolidWorks, aż do ich kolejnej zmiany.

Ustawienia niektórych opcji zostają zachowane po kliknięciu OK lub po zaakceptowaniu
opcji menedżera właściwości PropertyManager.

Następujące opcje są zachowywane pomiędzy sesjami i wersjami SolidWorks:

Po kliknięciu Kontrola przerwy i wpisaniu dostosowanej
wartości e oknie dialogowym Kontrola przerwy, pole wyboru
Kontrola przerwy wprowadzona wartość zostaną zachowane.

Menedżer właściwości
PropertyManager Połącz
powierzchnie
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Nowe ustawienia w części Długość odgięcia i w części
Pozycja odgięcia oraz wprowadzone wartości zostaną
zachowane.

Menedżer właściwości
PropertyManager Odgięcie
krawędzi

Ustawienia w części Status końca i wprowadzona wartość
Głębokość zostaną zachowane.

Menedżer właściwości
PropertyManager
Specyfikacja otworu
(Kreator otworów)

Rozmiary tekstu i przycisków
Można ustawić rozmiary tekstu i przycisków na karcie Paski narzędzi w oknie dialogowym
Dostosuj.

Tekst w menu, elementach drzewa, oknach dialogowych i menedżerach właściwości
PropertyManagers odpowiada ustawieniom rozmiaru tekstu w programie SolidWorks
lub systemie operacyjnym.
Rozmiar przycisków można ustawić niezależnie od rozmiaru tekstu.
Większe przyciski ułatwiają używanie programu SolidWorks na komputerach z ekranami
o wysokiej rozdzielczości.
W przypadku ekranów o niskiej rozdzielczości okna dialogowe są automatycznie
dopasowywane jeśli nie mieszczą się na ekranie, a paski przewijania pojawiają się
automatycznie.
Aby ułatwić wybór elementu w interfejsach dotykowych, np. na tabletach, możesz
ustawić większy rozmiar przycisków i tekstu z menu Opcje (pasek narzędzi
Standard).

Aby wyświetlić ustawienia dla tekstu i przycisków, kliknąć Narzędzia > Dostosuj i w
oknie dialogowym wybrać kartę Paski narzędzi.
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3
Podstawy SolidWorks

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Dostęp do najnowszych operacji przy użyciu historii
Interfejs programowania aplikacji
Równania
Odrzucanie wszystkich monitów o brakujących komponentach
Grafiki
Aktualizowanie grafiki złożenia
Otwieranie kopii dokumentu
Opcja Plik przenośny Toolbox
Ostatnie dokumenty
Obsługa wersji dla plików DXF i DWG
Zapisywanie plików SolidWorks jako plików Portable Network Graphics

Dostęp do najnowszych operacji przy użyciu historii
Folder Historia na górze drzewa operacji FeatureManager umożliwia dostęp do ostatnio
utworzonych lub edytowanych operacji. Można również kontrolować liczbę operacji
wyświetlanych na liście w folderze Historia.

Aby uzyskać dostęp do najnowszej historii, należy:

W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć folder Historia .

Ustawianie długości historii
Można ustawić liczbę edytowanych operacji wymienionych w folderze Historia.

Aby ustawić długość historii:

W otwartym dokumencie, w drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym
przyciskiem myszy folder Historia i kliknąć Opcje historii.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Długość historii dla ustawienia
Maksymalnie wpisać liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 99.
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Interfejs programowania aplikacji
Najnowsze aktualizacje są opisane w dokumencie SolidWorks 2014 API Help Release
Notes.

SolidWorks 2014 umożliwia:

Dostęp do danych operacji lustra.
Dostęp do folderów modelu rozłożonego w drzewie operacji FeatureManager.
Dostęp do folderów arkusza blachy w drzewie operacji FeatureManager.
Dostęp do danych operacji Wzór wypełnienia.
Wstawianie operacji Zmienna operacja szyku w drzewie operacji FeatureManager.
Tworzenie nowych dokumentów części będących odbiciem lustrzanym innego dokumentu
części względem wybranej płaszczyzny odniesienia lub ściany planarnej.
Wybranie komponentów złożenia przez procent rozmiaru złożenia.
Lepsze raportowanie błędów podczas pobierania, ustawiania, dodawanie lub usuwania
dostosowanych właściwości.
Dołączanie istniejącej adnotacji do arkusza rysunku lub widoku.
Zastąpienie modelu w wybranych widokach rysunku.
Pobieranie nazw odniesienia operacji z biblioteki.
Pobieranie i ustawianie części SolidWorks Toolbox.
Uzyskanie kod powrotu po przebudowaniu złożenia lub rysunku.
Pobieranie i ustawianie wartości właściwości dla źródła światła słonecznego.
Dostęp do karty menedżera poleceń CommandManager SolidWorks:

Pobieranie nazw wszystkich kart.
Pobieranie i ustawianie widoczności kart.
Pobieranie i ustawianie aktywnej karty.
Pobieranie i ustawianie indeksu kart.
Wysyłanie powiadomień, gdy karta zostanie aktywowana dla:

Dokumentu złożenia
Dokumentu rysunku
Dokumentu części

Pobieranie i ustawianie generowania widoku przekroju tylko w trybie graficznym.
Pobieranie i ustawianie zastępowania domyślnych parametrów operacji arkusza blachy.
Pobieranie i ustawianie używania tabel grubości operacji arkusza blachy.
Uzyskiwanie rzeczywistych elementów skojarzonych z relacjami szkicu.
Zapisywanie różnych aspektów części (arkusz blachy, ściany, pętle i widoki adnotacji)
w jednym lub większej liczbie plików DXF/DWG, zachowując określoną nazwę pliku.
Pobieranie i ustawianie formatu tekstu i rozmiar czcionki w objaśnieniach.
Zmienianie standardowych widoków modelu i przywracanie ich ustawień domyślnych.
Pobieranie wszystkich widocznych elementów, w tym krawędzi sylwetki w widokach
rysunku.
Wysyłanie powiadomień po wydrukowaniu dokumentu.
Uzyskiwanie trwały ID dla:

Komponent.
Operacja.
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Zmienić wymiar wartości tolerancji w określonych konfiguracjach części lub złożeń z
wieloma konfiguracjami.
Wyprowadzanie interfejsu danych operacji serii otworów z IDispatch zamiast z IUnknown.
Wstawianie ogólnych adnotacji tabel w dokumentach części i złożeń.

Równania

Konfigurowalne równania
Możliwość zastosowania konfiguracji do równań i zmiennych globalnych została
udoskonalona. Można konfigurować równania i zmienne globalne w taki sam sposób, jak
wymiary.

Dotychczas można było jedynie konfigurować równania i zmienne globalne, wygaszając
lub przywracając je w wybranej konfiguracji.

Obecnie można tworzyć różne warianty równań i zmiennych globalnych i stosować je do
konfiguracji przy użyciu okien Równania i Modyfikuj. Można również konfigurować równania
i zmienne globalne w tabeli konfiguracji i w różnych menedżerach właściwości
PropertyManager dla operacji części i złożeń.

Na przykład po utworzeniu równania w polu Odległość menedżera właściwości
PropertyManager Sfazowanie należy zastosować konfiguracje przy użyciu ikony konfiguracji

wyświetlanej w polu. Można następnie edytować równanie i przypisać je do różnych
konfiguracji Przy użyciu okien dialogowych Równanie lub Modyfikuj.

Można również określić inną jednostkę miary dla każdej konfiguracji. Na przykład możemy
mieć jedną konfigurację gdzie zmienna globalna jest wyrażona w milimetrach i inną, gdzie
jest ona wyrażona w calach.

W tabeli konfiguracji równania muszą być poprzedzone apostrofem i znakiem równości
('=). Apostrof zapewnia, że jeżeli równanie zostanie wyeksportowane do programu
Excel, będzie interpretowane jako równanie a nie jako ciąg tekstowy.

Nie można używać konfigurowalnych równań i wygaszania/przywracania w tym samym
modelu. Jeśli model został utworzony w SolidWorks 2013 lub wcześniejszej wersji, należy
usunąć wszystkie wygaszone i przywrócone równania i zmienne globalne przed dodaniem
konfigurowalnych równań i zmiennych globalnych. Konieczne jest także usunięcie tabel
konfiguracji, a następnie zapisanie i ponowne otworzenie pliku dokumentu za pomocą
SolidWorks 2014.

Widok szkicu
Widok szkicu jest dostępny w oknie dialogowym Równania, zmienne globalne i wymiary.

Widok ten umożliwia dodawanie, zmianę nazw, edycję, konfigurowanie i usuwanie równań,
zmiennych globalnych i wymiarów używanych w szkicach.
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Odrzucanie wszystkich monitów o brakujących
komponentach

Można odrzucić wszystkie monity o brakujących komponentach dla otwieranego
dokumentu.

Należy wybrać Wygaś wszystkie brakujące komponenty w oknie dialogowym Nie
można zlokalizować pliku, które pojawia się gdy dokument nie może zlokalizować pliku
odniesienia.

Opcja ta dotyczy tylko bieżącego dokumentu. Opcja ta nie odrzuca trwale wszystkich
okien dialogowych Nie można zlokalizować pliku dla wszystkich dokumentów.

Grafiki

Dokładne Oświetlenie środowiska
Można zastosować dokładne oświetlenie środowiska, aby usunąć nadmierne szumy w
renderowanych obrazach.

Korzyści z używania dokładnego oświetlenia środowiska są następujące:

Dokładne obliczanie oświetlenia środowiska z dostosowanych obrazów o dużej rozpiętości
tonalnej (HDR) używanych w środowisku sceny.

Dokładnego oświetlenia środowiska należy użyć, gdy:

Cienie w bieżącym renderowanym obrazie są zbyt zaszumione.
Używane są obrazy HDR do zdefiniowania sceny i konieczne jest dokładniejsze
oświetlenie z dostosowanych obrazów HDR.

Dokładnego oświetlenia środowiska używa się podczas udoskonalania renderowania przy
użyciu okna podglądu PhotoView 360.

Użycie tego ustawienia może znacznie spowolnić renderowanie.

Aby zastosować dokładne oświetlenie środowiska, należy:

Przy otwartym modelu, należy kliknąć Narzędzia > Dodatki i dodać PhotoView 360.
W menedżerze wyświetlania DisplayManager, kliknąć Przeglądaj scenę, światła i
kamery .
Kliknąć prawym przyciskiem Scena i wybrać Edytuj scenę.

Aby przeglądać scenę dokumentu, należy ustawić wygląd tła na Użyj sceny
dokumentu). Kliknąć Tak, aby ustawić wygląd tła jeśli pojawi się okno dialogowe
Ustawienie wyświetlania tła.
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Na karcie Iluminacja, w części Iluminacja PhotoView wybrać Dokładne oświetlenie
środowiska.

Kliknąć .

Z dokładnym oświetleniem
środowiska

Bez dokładnego oświetlenia
środowiska

Udoskonalanie renderowania
Można zapisać renderowanie obrazy w toku bezpośrednio w oknie podglądu PhotoView
360.

Można użyć rozszerzonych ustawień udoskonalania w oknie podglądu PhotoView 360, aby
udoskonalić jakość renderowania poza ustawienia określone w opcjach PhotoView. Jakość
renderowania zwiększa się wraz z upływem czasu. Można również określić, aby w oknie
podglądu PhotoView 360 został utworzony obraz, który wykorzystuje pełną wielość obrazu
wyjściowego określoną w opcji PhotoView.

Użycie ciągłego udoskonalania z opcją Dokładne oświetlenie środowiska umożliwia
uzyskanie najlepszych rezultatów.

Aby udoskonalić renderowane obrazy:

Kliknąć PhotoView 360 > Okno podglądu.
Wybierz sposób, w jaki chcesz wykonać renderowanie:

Rozszerzone udoskonalanie, aby wymusić podgląd w celu udoskonalenia obrazu
poza ustawienia jakości określone w opcji PhotoView.
Podgląd pełnej rozdzielczości, aby wymusić podgląd umożliwiający renderowanie
obrazu zapisanego w rozmiarze określonym w opcji PhotoView.

Kliknąć Zapisz obraz podglądu, aby w dowolnym momencie zapisać wyniki
wyświetlone w oknie Podgląd PhotoView.

Tworzenie graficznych widoków przekroju
Można szybko wygenerować widok przekroju przez wygenerowanie go tylko w trybie
graficznym.
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Aby utworzyć widok przekroju tylko w trybie graficznym, należy:

Otwieramy część lub złożenie.

Na pasku narzędzi Widok kliknąć Widok przekroju .
W części Przekrój 1 wybrać Przekrój tylko w trybie graficznym.

Ustawić inne opcje i kliknąć .

Nie można wybrać ściany lub krawędzi dla przekroju. Konieczne jest zachowanie koloru
zamkniętego końca przekroju w widoku przekroju tylko w trybie graficznym. Piksele
leżące na tej samej płaszczyźnie co płaszczyzna przekroju lub ściana nie są ukryte.

Eksportowanie modeli SolidWorks do plików *.lxo
Można eksportować modele SolidWorks, włączając modele z badaniami ruchu do plików
*.lxo. Można następnie importować pliki *.lxo do programu renderującego MODO® firmy
Luxology LLC.

Aby wyeksportować model SolidWorks, należy:

Kliknąć Plik > Zapisz jako. W Zapisz jako typ wybrać Luxology (*.lxo).

Aby wyeksportować model SolidWorks oraz informacje pochodzące z badania
ruchu, należy:

Kliknąć Zapisz animację (pasek narzędzi MotionManager). W Zapisz jako typ wybrać
Luxology (*.lxo).

Podłogi rozłożone w scenach
Można rozłożyć podłogi środowiska sferycznego w scenach, aby polepszyć wygląd modeli,
które naturalnie spoczywa na gruncie lub płaskiej podłodze, szczególnie podczas
wykonywania operacji, takich jak obracanie lub powiększanie.

Jeżeli model jest zbyt duży lub zbyt mały względem czegoś w środowisku, można
dostosować rozmiar i skalę środowiska do rozmiaru modelu.

Można dostosować wysokość horyzontu, zasadniczo od równika aż do bieguna
południowego. Wyobraźmy sobie, że sferyczna scena HDRI znajduje się na morzu. W
przypadku ustawienia kamery na takiej wysokości, że horyzont jest w środku obrazu,
następnie można dostosować wysokość horyzontu w celu jego wyrównania z linią
horyzontu. W tym przypadku obraz z kamery jest właściwie półkulą.

W przypadku ustawienia kamery bardzo wysoko nad powierzchnią oceanu, horyzont jest
przesunięty w stronę dolnej części obrazu i można dostosować wysokość horyzontu w
celu jego wyrównania z linią horyzontu. W tym przypadku obraz z kamery jest bardzo
podobny do kuli o płaskiej powierzchni, która z jednej strony przylega do podłogi.

Aby rozłożyć podłogi w scenach, należy:

W menedżerze właściwości DisplayManager kliknąć Przeglądaj scenę, światła i
kamery .
Kliknąć prawym przyciskiem Scena i wybrać Edytuj scenę.
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W części Tło wybrać Użyj środowiska.

Należy zaznaczyć Użyj środowiska, aby użyć opcji spłaszczenia podłogi.

W części Podłoga kliknąć Rozłóż podłogę.
Ustawić Rozmiar środowiska , aby określić rozmiar sceny sferycznej HDRI, która
otacza model.
UstawićWysokość horyzontu, aby określić, na jakiej wysokości na scenie sferycznej
HDRI podłoga zaczyna się rozkładać.

Kliknij .

Opcja Rozłóż podłogę najlepiej nadaje się do środowiska, które mają naturalną
linię horyzontu w pobliżu równika sferycznego obrazu środowiska. Są to zwykle
środowiska zewnętrzne. Folder Sceny prezentacyjne zawiera obecnie 10 nowych
scen działających poprawnie z kontrolą rozłożenia podłoża.

Poprawa wydajności renderowanych animacji
PhotoView 360 zapisuje renderowane animacje w plikach *.lxo zawierających wszystkie
dane: wyglądy, sceny, geometrię modelu i definicje badania ruchu potrzebne do
przetworzenia renderowanych animacji. Wewnętrzna konwersja do plików *.lxo znacznie
skraca czas potrzebny do przetworzenia renderowanej animacji.

W poprzednich wersjach oprogramowania SolidWorks, dla każdej klatki badania ruchu
SolidWorks MotionManager rozwiązuje ruch i zapisuje model dla tej klatki. PhotoView 360
ładuje następnie model i renderuje go dla wszystkich klatek. Na przykład jeżeli mamy
jedną sekundę animacji z szybkością 30 klatek na sekundę (FPS), oprogramowanie
SolidWorks zapisuje model 30 razy i PhotoView 360 ładuje go i renderuje 30 razy.
Zapisywanie każdej klatki i ładowanie jej do PhotoView 360 zajmuje dużo czasu.

Poprawa wydajności renderowanych animacji polega na tym, że oprogramowanie
SolidWorks zapisuje informacje o badaniu ruchu w formacie *.lxo, i gdy PhotoView 360
załaduje modelu po raz pierwszy, ma wszystkie informacje na temat całego badania ruchu
niezbędne do renderowania. Na przykład dla jednej sekundy animacji z szybkością 30
klatek na sekundę, SolidWorks zapisuje model tylko raz i PhotoView 360 ładuje pliki jeden
raz, aby renderować wszystkie klatki animacji.

Wybieranie obiektów lub komponentów do widoków
przekroju
Można wybrać obiekty lub komponenty, które mają zostać uwzględnione lub wykluczone
w widokach przekroju.
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Aby wybrać obiekty lub komponenty do widoków przekroju:

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\fundamentals\jig saw\
Jigsaw.SLDASM.

KliknąćWidok przekroju (pasek narzędzi Widok) lubWidok > Pokaż >Widok
przekroju.
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W menedżerze właściwości PropertyManager w części Przekrój 1 kliknąć Bok .

Kliknąć Wybrane komponenty.
W drzewie operacji FeatureManager wybrać elementy, aby dodać je do Wybranych
komponentów.

MOTOR DRIVE
SW0903A GEAR DRIVE
SW0903A CAM
NEEDLE ROLLER (NIH)
GEAR DRIVE SHAFT
SW0904 - PLUNGER ASSEMBLY

W części Wybrane komponenty wybrać Wyklucz wybrane.

Wybrane komponenty pojawią się w całości, a wszystkie inne części pojawiają się
jako przekrój.

30

Podstawy SolidWorks



31

Podstawy SolidWorks



Kliknąć Podgląd aby pokazać podgląd przekroju tylko w trybie graficznym w oparciu
o lokalizację płaszczyzny przekroju oraz wybrane komponenty lub obiekty.
Podgląd ukrywa płaszczyznę przekroju, płaszczyznę odniesienia, zarys ściany i
płaszczyznę wyboru.
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WybraćWłącz płaszczyznęwyboru, aby wyświetlić tymczasową płaszczyznę, która
pomaga wybrać komponenty, które nie są widoczne w modelu lub w obszarze
przekroju.
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Przeciągnąć kulkę centralną triady w prawo, aby wyświetlić ukryte komponenty.
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W obszarze graficznym kliknąć BEZEL - RIGHT, aby dodać go do wybranych
komponentów.

Kliknąć Podgląd.

Kliknąć .

Aby edytować widok przekroju, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze
graficznym i wybrać Właściwości widoku przekroju.

Badania dostępu oświetlenia słonecznego
Program SolidWorks Professional umożliwia zastosowanie oświetlenia słonecznego do
modeli SolidWorks. Przy użyciu badań dostępu oświetlenia słonecznego można symulować
ruch słońca nad modelami budynków, paneli słonecznych oraz sprzętu do zastosowań
zewnętrznych.

Podczas określania oświetlenia słonecznego dla modelu należy uwzględnić następujące
dane:

Kierunek północny względem modelu
Położenie geograficzne modelu
Godzina i data do symulacji
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Można utworzyć dwa typy badania dostępu oświetlenia słonecznego:

Wyświetla ścieżkę słońca w danym dniu w określonym
przedziale czasu.

Stała data, zmienna godzina

Wyświetla położenie słońca o danej godzinie w
określonym zakresie dat.

Stała godzina, zmienna data

Dodawanie światła słonecznego do modelu
Oświetlenie słoneczne dodawane do modelu uwzględnia miejsce, godzinę, datę i warunki
atmosferyczne.

Aby dodać oświetlenie słoneczne do modelu, należy:

W części lub złożeniu kliknąćWidok > Oświetlenie i kamery > Dodaj oświetlenie
słoneczne.
W menedżerze właściwości PropertyManager, jako Miejsce, Godzinę i Datę należy
określić następujące opcje:
a) Dla Kierunek północny wybrać planarną ścianę lub krawędź.
Kierunek północny jest prostopadły do wybranej ściany lub współliniowy z wybraną
krawędzią.

Kliknąć Odwróć kierunek aby zmienić kierunek, z którego oświetlenie słoneczne
jest zastosowane do modelu.

b) Jako Lokalizację wybrać lokalizację z listy lub kliknąć Określ lokalizację i
wprowadzić wartości dla Szerokości geograficznej północnej i Długości
geograficznej wschodniej.

c) Wprowadzić wartość godziny:

Określa strefę czasową lokalizacji względem czasu
Greenwich.

Strefa czasowa od GMT

Określa datę do zastosowania oświetlenia słonecznego.Data

Określa godzinę do zastosowania oświetlenia
słonecznego.

Pora dnia
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Aby ustawić zaawansowane ustawienia, takie jak mgła, średnica słońca, odbicie od
gruntu lub współczynnik gamma nieba, należy kliknąć Zaawansowane.

Kliknąć .

Tworzenie badań dostępu oświetlenia słonecznego
Badania dostępu oświetlenia słonecznego umożliwiają symulowanie zmiany w czasie
oświetlenia słonecznego zastosowanego do modelu. Aby utworzyć badanie dostępu
oświetlenia słonecznego, należy najpierw dodać oświetlenie słoneczne do modelu.

Aby utworzyć badanie dostępu oświetlenia słonecznego, należy:

W części lub złożeniu wybrać kartę Badania ruchu (w dolnej części obszaru
graficznego).

Kliknąć Kreator animacji (pasek narzędzi MotionManager).
W kreatorze wybrać Badanie dostępu oświetlenia słonecznego i kliknąć Dalej.
Wybrać typ badania dostępu oświetlenia słonecznego:

OpisOpcja

Wyświetla ruch słońca w podanym zakresie godzin
w określonym dniu.

Stała data, zmienna godzina

Wyświetla ruch słońca o określonej godzinie w
podanym zakresie dat.

Stała godzina, zmienna data

Wypełnić pozostałe pola w kreatorze i kliknąć Zakończ.

Aby uruchomić badanie, po utworzeniu badania kliknąć Odtwórz od początku
(pasek narzędzi MotionManager).
Szybkość animacji zależy od ustawień. Po odtworzeniu animacji raz, można przeciągnąć
linię czasu, aby wyświetlić zmiany w cieniach spowodowane poruszaniem się słońca.

Badanie nasłonecznienia: samouczek
W tym przykładzie zostanie zoptymalizowane umieszczenie paneli słonecznych na dachu
budynku.

Optymalną lokalizacją dachu paneli słonecznych jest miejsce, w którym są one najbardziej
eksponowane na światło słoneczne. Po zastosowaniu światła słonecznego do modelu
budynku można utworzyć badanie dostępu do światła słonecznego tak, aby określić
położenie paneli słonecznych. W tym budynek ma na dachu dach pod urządzeniami
klimatyzacyjnymi, który generuje cień i na którym ni emożna ustawić paneli.
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Wykonamy następujące zadania:

Otwórz model budynku z panelami słonecznymi na dachu.
Zastosowanie światła słonecznego do modelu w przesileniu zimowym.
Tworzy badanie nasłonecznienia przy stałej dacie i zmiennej godzinie.
Przejrzeć wyniki badania i dostosować pozycję paneli słonecznych tak, aby
zminimalizować cienie na panelach.

Otwieranie modelu i dodawanie światła słonecznego
Najpierw należy otworzyć model budynku i dodać promienie słoneczne.

Otworzyć install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\solar_access\
building_and_solar_panels.SLDASM i zapisać model jako
my_building_and_solar_panels.SLDASM.
Budynek ma dach na urządzenia klimatyzacyjne i dziewięć paneli słonecznych w
arbitralnie ustawionych miejscach na dachu.

Aby włączyć funkcję Grafiki RealView, kliknąć jedną z poniższych opcji:

Ustawienia widoku > Grafika RealView

Grafika RealView (pasek narzędzi Widok)
Widok > Wyświetlanie > Grafika RealView.
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Aby dodać światło słoneczne, kliknąćWidok > Światła i kamery > Dodaj światło
słoneczne.

W opcji Lokalizacja, czas i data polecenie Kierunek północny pozwala wybrać
wektor skierowany na północ znajdujący się na prawo od modelu.
W celu ułatwienia tego przykładu model zawiera wektor północny. Przy kierunku
północnym jeżeli zostanie wybrana krawędź lub linia, kierunek północny jest
równoległy do wyboru. W przypadku wybrania ściany planarnej kierunek północny
jest normalny do wyboru. Nie można wybrać kierunek, który jest normalny względem
podłogi sceny.

Jeśli północ, N, wskazuje w niewłaściwą stronę, kliknąć Odwróć kierunek .
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Dla lokalizacji wybrać New York City.
W polu Data wpisać 21-12-2013 lub równoważną w formacie daty, a następnie kliknąć

.
21 grudnia jest przybliżoną datą przesilenia zimowego na półkuli północnej, tj. jest
to najkrótszy dzień roku. Przez optymalizację ekspozycji na słońce podczas dnia z
najdłuższym cieniem, można też oczekiwać optymalizacji na pozostałe dni w roku.

Tworzenie badania nasłonecznienia
Następnie należy utworzyć badanie nasłonecznienia modelu.

Wybrać kartę Badanie ruchu(dolna część obszaru graficznego).

Kliknąć Kreator animacji (pasek narzędzi MotionManager).
W kreatorze wybrać Badanie dostępu oświetlenia słonecznego i kliknąć Dalej.
Na stronie Wybór typu badania słonecznego wybrać Stała data, zmienna godzina
i kliknąć Dalej.
Ten typ badania wyświetla ruch słońca w podanym zakresie godzin w określonym
dniu.

Na stronie Stała data, zmienna godzina wybrać następujące elementy i kliknąć przycisk
Dalej:

W poluWybór daty wprowadzić 21-12-2013 lub wartość równoważną w formacie
daty.

Jest to w przybliżeniu najkrótszy dzień roku w lokalizacji budynku.

W opcjiWybierz zakres czasu wybrać Odwschodu słońca do zachodu słońca.
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Na stronie Stała data, zmienna godzina, w elemencie Czas trwania (sekundy),
wpisać 10 i kliknąć Zakończ.
Czas trwania określa czas trwania tworzonej animacji.

Kliknąć Odtwórz od początku (pasek narzędzi menedżera ruchu MotionManager).
Szybkość animacji zależy od ustawień. Po odtworzeniu animacji raz, można przeciągnąć
linię czasu, aby wyświetlić zmiany w cieniach spowodowane poruszaniem się słońca.

Analiza cieni
Następnie przeciągnij linię czasu i sprawdź ekspozycję na cień.

Aby powiększyć strefę dachu, kliknąć Powiększ obszar (pasek narzędzi Widok).

Przeciągnąć linię czasu i sprawdzić poruszanie się cienia po całym dniu:

<1 s
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2 s

3 s
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5 s

6 s
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8 s

9 s

Najlepsze miejsca dla paneli wydają się być skierowane na południe, z dala od
południowo-zachodniego narożnika budynku i poza cieniami rzucanych przez inne
panele i urządzenia klimatyzacyjne.

Regulacja położenia panelu słonecznego
Następnie należy dostosować pozycje panele słonecznych tak, aby zminimalizować cienie.
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Wybrać kartę Model .
Przenieść panele w karcie Model i przetestować badanie słońca w karcie Badanie ruchu
1. Jeżeli panele zostaną przesunięte na karcie Badanie ruchu 1, położenie paneli jest
modyfikowane tylko na animacji.

Można kliknąć Nie monituj ponownie dla tego pliku i kliknąć Nie, jeżeli pojawi
się monit o adres brakujących obrazów.

Przeciągnąć panele tak, aby zminimalizować cienie w całym dniu.

Wybrać kartę Badanie ruchu 1 i kliknąć Tak gdy pojawi się monit o aktualizację
początkowego stanu animacji.

KliknąćOdtwórz od początku (pasek narzędzi menedżera ruchu MotionManager).
Ekspozycja cienia panelu wygląda bardzo dobrze.

Zapisać model jako my_repositioned_building_and_solar_panels.sldasm i zamknąć
model.

Aktualizowanie grafiki złożenia
Podczas zapisywania złożeń można ustawić opcję aktualizacji danych graficznych modelu
dla komponentów, aby dane listy wyświetlania nie stały się nieaktualne.

Aby zaktualizować grafikę złożenia:

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Na karcie Opcje systemu kliknąć Złożenia i wybrać Aktualizuj grafikę modelu
podczas zapisywania plików.
Kliknąć OK.
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Otwieranie kopii dokumentu
Po otwarciu lub zmodyfikowaniu dokumentu można go zapisać jako kopię i otworzyć
automatycznie nową kopię. Odniesienia do oryginalnego dokumentu nie są przypisywane
do kopii.

Aby skopiować dokument i otworzyć kopię, należy:

Po otwarciu dokumentu kliknąć Plik > Zapisz jako.
W oknie dialogowym wybrać Zapisz jako kopię i otwórz.
W części Nazwa pliku wpisać nową nazwę.
Ustawić inne opcje i kliknąć Zapisz.

Opcja Plik przenośny Toolbox
Podczas konfigurowania opcji Plik przenośny można uwzględniać lub wykluczać odniesieone
komponenty Toolbox.

Dołączanie z komponentów Toolbox do Pliku przenośnego

Aby dołączyć komponenty Toolbox podczas konfigurowania Pliku przenośnego,
należy:

W SolidWorks kliknąć Plik > Plik przenośny.
W oknie dialogowym wybrać Dołącz komponenty Toolbox.
Ustawić inne opcje i kliknąć Zapisz.

Ostatnie dokumenty
Można użyć okna dialogowego Ostatnie dokumenty do otwierania plików przy użyciu tych
samych elementów sterujących w oknie dialogowym Otwórz plik.

Można również przeciągnąć i upuścić ostatni dokument w:

Otwartą część, co pozwala na utworzenie części wyprowadzonej.
Złożenie, aby wstawić komponent.
Rysunek, w celu utworzenia widoku modelu.
Pusty obszar graficzny, w celu otwarcia tego pliku.
Eksplorator Windows, aby skopiować plik do danej lokalizacji.
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Przeglądanie ostatnich dokumentów

Aby otworzyć plik w oknie dialogowym Ostatnie dokumenty:

Kliknąć Plik > Przeglądaj ostatnie dokumenty lub nacisnąć R, aby wyświetlić w
przeglądarce Ostatnie dokumenty.

Zatrzymać wskaźnik myszy na dokumencie, kliknąć Rozwiń , aby ustawić dowolną
z opcji w oknie dialogowym Otwórz plik, a następnie kliknąć Otwórz lub Otwórz
tylko do odczytu, aby otworzyć dokument.
Przeciągnąć i upuścić kafel ostatniego dokumentu na:

Otwartą część, co pozwala na utworzenie części wyprowadzonej.
Złożenie, aby wstawić komponent.
Rysunek, w celu utworzenia widoku modelu.
Pusty obszar graficzny, w celu otwarcia tego pliku.
Eksplorator Windows, aby skopiować plik do danej lokalizacji.

Aby zamknąć przeglądarkę, bez konieczności otwierania dokumentu, kliknąć poza
przeglądarką lub nacisnąć klawisz Esc.

Obsługa wersji dla plików DXF i DWG
Można importować i eksportować pliki DXF i DWG w formacie AutoCAD® 2013.

Zapisywanie plików SolidWorks jako plików Portable Network
Graphics

Można zapisywać pliki w formacie *.png.
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Aby zapisać pliki SolidWorks jako pliki Portable Network Graphics, należy:

Kliknąć Plik > Zapisz jako.
W Zapisz jako typ wybrać Portable Network Graphics (*.png).
Opcjonalnie w części Opis wpisać tekst opisujący plik.
Można również kliknąć Przeglądaj PNG po zapisaniu.
Można również kliknąć Opcje, aby wybrać opcje wyjściowe, a następnie wykonać
następujące czynności:
a) Wybrać TIF/PSD/JPG/PNG.
b) W części Dane wyjściowe jako wybrać Typ obrazu, Usuwanie tła i inne opcje.
c) W części Opcje przechwytywania wydruku ustawić DPI i Rozmiar papieru.
d) Kliknąć OK.

Kliknąć Zapisz
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4
Instalacja

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Instalowanie komponentu SolidWorks Electrical
Obsługa zmiennych środowiskowych w Edytorze opcji

Instalowanie komponentu SolidWorks Electrical
Komponent SolidWorks Electrical jest dostępny w Menedżerze instalacji SolidWorks.

Menedżera instalacji SolidWorks umożliwia instalację, aktualizację lub usunięcie
komponentu SolidWorks Electrical z autonomicznego pakietu instalacyjnego.

W przypadku użycia Menedżera instalacji, można wybrać instalację:

klienta i serwera na tym samym komputerze lub na innych komputerach,
tylko serwera SolidWorks Electrical.

Dotychczas można było zainstalować SolidWorks Electrical tylko z oddzielnego pakietu
instalacyjnego.

Obsługa zmiennych środowiskowych w Edytorze opcji
Można określić ścieżki plików i folderów za pomocą zmiennej środowiskowej w Edytorze
opcji obrazu administracyjnego.

Wszystkie okna dialogowe, w których są wyświetlane monity o podanie pliku lub folderu
ścieżki zawierają opcją umożliwiającą przypisanie wybranego folderu do zmiennej
środowiskowej.

Na przykład, jeżeli wybierzemy C: \Program Files\SolidWorks Corp, ścieżka pliku
będzie mapowana na %ProgramFiles% \SolidWorks Corp.

Najczęściej spotykane są zmienne %ProgramFiles% i %SystemDrive%.

Nie można konwertować wszystkich ścieżek na zmienne środowiskowe. Na przykład Z:\
SolidWorks Data nie może być mapowane na odpowiednią zmienną środowiskową.
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5
Złożenia

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Tworzenie cieniowanych widoków rysunku z krawędziami wysokiej jakości
Menedżer operacji FeatureManager Struktura w trybie Przeglądanie dużego
projektu
Dołączanie obrotów do widoków rozstrzelonych
Wiązania
Odbicie lustrzane komponentów asymetrycznych
Aktualizacja wielu konfiguracji
Szyki
Wybieranie komponentów według rozmiaru
Wybieranie konfiguracji z kontekstowego paska narzędzi
Skróty klawiaturowe dla wygaszania elementów w tabelach konfiguracji
Przełączanie między stanami elastycznymi i sztywnymi
Aktualizowanie grafiki złożenia

Tworzenie cieniowanych widoków rysunku z krawędziami
wysokiej jakości

Można utworzyć cieniowane widoki rysunku z krawędziami wysokiej jakości, aby uniknąć
wyświetlania dalszych krawędzi na bliższej ścianie modelu. Ten typ widoku jest odpowiedni
dla modeli cienkościennych zawierających operacje, takie jak ściany czy żebra, które
stykają się z tylną ścianę modelu.

Ponadto, w przypadku użycia opcji wysokiej jakości dla cieniowanych widoków rysunku,
krawędzie są drukowane w lepszej jakości i można je ukryć.
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Aby utworzyć wysokiej jakości widok rysunku z cieniowanymi krawędziami,
należy:

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\fundamentals\
ThinWallPart.SLDPRT.

Kliknąć Plik > Utwórz rysunek z części.
a) W oknie dialogowym Rozmiar/format arkusza wybrać rozmiar A (ANSI) poziomo
i kliknąć OK.

b) Kliknąć Otwórz tylko do odczytu.
c) Kliknąć OK.
d) Z Palety widoków przeciągnąć widok izometryczny do rysunku.

W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Styl wyświetlania, kliknąć

Tool_Shaded_With_Edges_View.png.

Można zauważyć, że żebra stykające się z tylną ścianą są widoczne na przedniej
ścianie.
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Kliknąć Wysoka jakość.

Żebra nie są już widoczne na przedniej ścianie.

Kliknąć .

Menedżer operacji FeatureManager Struktura w trybie
Przeglądanie dużego projektu

Po otwarciu modelu w trybie Przeglądanie dużego projektu można łatwiej wyświetlić
strukturę szyków i operacji złożenia w drzewie operacji FeatureManager.

Przeorganizowanie tych elementów obejmuje szyki komponentów i odbić lustrzanych oraz
operacje złożenia, takie jak wycięcia, otwory, sfazowania, zaokrąglenia, ściegi, pasy,
łańcuchy i operacje szyku.

Konieczne jest zapisanie starszego typu złożeń w wersji SolidWorks 2014.

Dołączanie obrotów do widoków rozstrzelonych
Można utworzyć kroki widoku rozstrzelonego, które obracają komponent z translacją
liniową lub bez niej.

Aby utworzyć widok rozstrzelony w złożeniu, kliknąć Wstaw > Widok rozstrzelony.

Aby uwzględnić obrót w kroku widoku rozstrzelonego, należy:

W otwartym menedżerze właściwości PropertyManager wybrać komponenty do
obrócenia w kroku rozstrzelenia.
Pojawią się uchwyty obrotu i translacji.
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Wybrać uchwyt obrotu kierunkowego i obrócić do żądanej pozycji.

Można uwzględnić obrót i translacja w tym samym kroku rozstrzelenia. Można
również edytować wartość odległości translacji i kąta obrotu w kroku rozstrzelenia
w menedżerze właściwości PropertyManager.

Aby dokończyć krok rozstrzelenia, należy kliknąć Gotowe.

Przeglądanie w widoku rozstrzelonym z obrotem
W tym przykładzie otworzymy i rozstrzelimy złożenie zawierające kroki obracania widoku
rozstrzelonego. Po otwarciu złożenia, można przeglądać szczegóły kroków rozstrzelenia,
aby zobaczyć jak zmienić wartości.
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Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\
explode_rotate\usb_flash_drive_explode.SLDASM i zapisać go jako
my_usb_flash_drive_explode.SLDASM.

Wmenedżerze konfiguracji ConfigurationManager , rozwinąć konfigurację domyślną.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rozstrzelony ExplView1 i kliknąć
Rozstrzel.
Alternatywnie, aby uruchomić animację widoku rozstrzelonego, można kliknąć Animuj
rozstrzelenie.
Widok rozstrzelony obejmuje kroki obrotu i translacji.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o krokach rozstrzelenia, należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy widok rozstrzelony i kliknąć Edytuj operację.
Ponieważ krok 3 rozstrzelenia obejmuje translację i obrót, Odległość rozstrzelenia
i Oś rozstrzeleniamają niezerowe wartości. W przypadku edycji kroku rozstrzelenia
można edytować te wartości.

Zamknąć dokument bez zapisywania.

Wiązania

Stosowanie wiązań standardowych z kontekstowego
paska narzędzi
Można stosować wiązania standardowe w złożeniu z kontekstowego paska narzędzi.

Pasek narzędzi pojawi się po naciśnięciu klawisza CTRL i wybraniu geometrii wiązania w
obszarze graficznym. Dostępne są tylko wiązania, które są odpowiednie dla wybranych
elementów.
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W złożeniu nacisnąć klawisz CTRL i wybrać elementy do wiązania.
Domyślne wiązanie zostanie podświetlone na kontekstowym pasku narzędzi.

Wybrać wiązanie.

Dla wiązań odległości lub kątowych, wprowadzić dane wiązania i kliknąć .

Tworzenie wiązań szczeliny
Można wiązać śruby z prostymi lub zakrzywionymi szczelinami oraz szczeliny ze
szczelinami. W celu utworzenia wiązania szczeliny można wybrać oś, ścianę cylindryczną
lub szczelinę.

Aby utworzyć wiązanie szczeliny:

Kliknąć Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie..
W menedżerze właściwości PropertyManager rozwinąć Wiązania mechaniczne i

wybrać Szczelina .
Dla Ustawienia wiązań wybrać ścianę szczeliny i operację, z którą ma zostać
powiązana:
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Ściana drugiej szczeliny prostej lub kątowej
Oś
Ścianę cylindryczną

Można wybrać operacje zachodzące na siebie.

Wybrać opcję powiązania:

OpisOpcja

Pozwala na poruszanie się komponentu swobodnie
w szczelinie.

Swobodne

Wyśrodkowanie komponentu w szczelinie.W środku szczeliny

Umieszcza oś komponentu w określonej odległości
od końca szczeliny.

Odległość wzdłuż szczeliny

Umieszcza oś komponentu w odległości określonej
przez wartość procentową długości szczeliny.

Procent wzdłuż szczeliny

Aby zmienić punkt końcowy, z którego mierzona jest odległość, należy wybrać
opcję Odwróć wymiar.

Dla wiązań szczelina-szczelina można wybrać tylko ustawienieWolne lubWśrodku
szczeliny.

Kliknąć .

Domyślne typy wiązań
Po wybraniu ścian walcowych lub krawędzi kołowych do powiązania z osią, oprogramowanie
tworzy wiązanie koncentryczne. Po wybraniu dwóch równoległych ścian planarnych,
oprogramowanie tworzy wiązanie wspólne.

Niektóre domyślne typy wiązań mają drugorzędne wiązanie domyślne, które jest
tworzone gdy główny domyślny typ wiązania wspólnego powoduje przedefiniowanie
złożenia. Na przykład program tworzy wiązanie równoległe pomiędzy dwiema
równoległymi ścianami planarnymi jeśli wiązanie wspólne powoduje przedefiniowanie
złożenia.
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Aby powiązać oś ze ścianą walcową w złożeniu, należy:

Wybrać oś i ścianę walcową lub krawędź kołową.

Aby wyświetlić tymczasowe osie, rozwinąć Ukryj/pokaż elementy (pasek

narzędzi Wyświetlacz przezroczysty) i kliknąć Wyświetl osie tymczasowe .

Kliknąć Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie..
Domyślnym wiązaniem będzie wiązanie cylindryczne.

Dokończyć wiązanie i kliknąć .

Uwzględnianie inteligentnych wiązań w menedżerze
poleceń CommandManager
Można uwzględnić polecenia polecenie Inteligentne wiązanie podczas dostosowywania
paska narzędzi Złożenie lub menedżera poleceń CommandManager Złożenie.

Aby uwzględnić polecenie Inteligentne wiązanie w menedżerze poleceń
CommandManager, należy:

Otworzyć złożenie.
Kliknąć Narzędzia > Dostosuj, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy menedżer
poleceń CommandManager i wybrać Dostosuj.
Na karcie Polecenia wybrać Złożenia.

Przeciągnąć polecenie Inteligentne wiązanie polecenie do Złożenie menedżera
poleceń CommandManager i kliknąć OK.
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Odbicia lustrzane komponentów i wiązań
Odbicia lustrzane komponentów obejmują typy wiązań najbardziej zaawansowanych i
mechanicznych. We wcześniejszych wersjach, odbicia lustrzane komponentów obejmowały
tylko typy wiązań zdefiniowane przez dwa elementy.

W odbiciach lustrzanych są uwzględniane następujące typy wiązań zaawansowanych i
mechanicznych:

Krzywka
Wiązania zawiasowe
Złączka liniowa
Wiązania ścieżki
Wiązania symetryczne
Połączenia uniwersalne
Wiązania szerokości

Przypinanie menedżera właściwości PropertyManager
Wiązanie

Kliknięcie w menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie umożliwia zapisanie
specyfikacji wiązania i zamyka menedżera właściwości PropertyManager jeśli nie jest on
przypięty jako otwarty.

Aby wybrać więcej niż jedno wiązanie w menedżerze właściwości
PropertyManager Wiązanie, należy:

Określić wiązanie.

W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć, zanim klikniesz .

Określić następne wiązanie i kliknąć .
Powtarzać krok 3, do czasu zakończenia określenia wiązań.
Aby zamknąć przypiętego menedżera właściwości PropertyManager, należy kliknąć

.

Zapobieganie obrotowi w wiązaniach koncentrycznych
Istnieje możliwość uniknięcia obracania się komponentów powiązanych przy użyciu wiązań
koncentrycznych poprzez wybranie opcji Zablokuj obrót. Zablokowane wiązania
koncentryczne są oznaczone ikoną w drzewie operacji FeatureManager.

Nie można zablokować wiązań koncentrycznych, gdy komponent odniesienia jest
przedefiniowany.

Aby zablokować wiązanie koncentryczne w złożeniu, należy:

Otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie dla wiązania
koncentrycznego:
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Przy istniejących wiązaniach w drzewie operacji FeatureManager wybrać wiązanie
koncentryczne i kliknąć Edytuj operację .
Dla nowego wiązania kliknąć Wstaw > Wiązanie. W części Standardowe

wiązania wybrać Koncentryczne i wybrać komponenty do wiązania.

W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać Zablokuj obrót i kliknąć .

Aby zablokować obracanie we wszystkich wiązaniach koncentrycznych w złożeniu,
należy w drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy
folder Wiązania i kliknąć wiązania Zablokuj obracanie koncentryczne.

Ustawienie czułości wiązań SmartMate
Można ustawić prędkość z jaką oprogramowanie stosuje wiązania SmartMates.

Aby ustawić czułość wiązań SmartMate, należy:

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Wybrać Wydajność.
W części Złożenia, dla Czułość wiązań SmartMate przeciągnąć suwak od lewej do
prawej strony, aby zmniejszyć prędkość.
Kliknąć OK.

Określanie wartości wiązań limitu w tabelach konfiguracji
Można określić dolną i górną wartość limitu dla wiązania limitu w tabelach konfiguracji.

Aby określić wartości wiązań limitu w tabeli konfiguracji, należy:

Zdefiniować kolumny dla wiązania limitu i jego górnej i dolnej granicy:

OpisOpcja

Wprowadzenie wartości 1 w
komórce określa wiązanie limitu dla
wiersza tabeli.

D1 @LimitOdległości1

Określa górną wartość graniczną
dla wiązania limitu.

$UPPERLIMIT_DISTANCE@LimitOdległości1

Określa dolną wartość graniczną
dla wiązania limitu.

$LOWERLIMIT_DISTANCE@LimitOdległości1

Wiązania sferyczne oraz krzywoliniowe
Wiązania można utworzyć przy użyciu obiektów i powierzchni sferycznych.

Można tworzyć wiązania dla obiektów sferycznych z następującymi powiązaniami:

Styczna do krawędzi nieliniowych i szkiców
Styczna do powierzchni nieplanarnych
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Można tworzyć wiązania pomiędzy obiektami eliptycznymi, stożkowymi i krawędziami
parabolicznymi, elementami szkicu i innymi geometriami powiązanymi w następujący
sposób:

Wspólne z punktem
Styczny do linii, okręgu, walca, kuli lub elipsy

Tworzenie wiązań sferycznych
W tym przykładzie powiążemy dwie powierzchnie sferyczne.

Otwieranie złożenia i uruchamianie wiązań
Najpierw należy otworzyć złożenie, a następnie skonfigurować wiązanie sferyczne.

60

Złożenia



Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\assemblies\
spherical_mates\ball ring.SLDASM i zapisać go jako my ball ring.SLDASM.

Kliknąć Wiązanie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Wiązanie..
Wybrać pierścień Face<2>@ring-1 i kulę Face<1>@ball-1.

Domyślnie zostanie wybrane wiązanie styczne.

Kliknąć .

Zamknąć dokument bez zapisywania.

Przeglądanie wiązań z geometrii odniesienia
Można otworzyć okno Pokaż wiązania dla dowolnej wybranej geometrii odniesienia, na
przykład płaszczyzny, osi i innych geometrii odniesienia.
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Aby wyświetlić wiązania dla wybranej geometrii odniesienia, należy:

Otworzyć złożenie.
Wybrać powiązaną geometrię odniesienia, na przykład powiązaną płaszczyznę lub oś.

Kliknąć Pokaż wiązania .
W oknie Pokaż wiązania zostaną wyświetlone wiązania, które odnoszą się do wybranej
geometrii odniesienia.

Odbicie lustrzane komponentów asymetrycznych
Podczas tworzenia odbić lustrzanych komponentów asymetrycznych można użyć pola
ograniczającego, aby ustawić odbicie lustrzane komponentu względem płaszczyzny lustra.

Dla odbić lustrzanych komponentów asymetrycznych użycie ramek granicznych do
zdefiniowania płaszczyzny lustra zapewnia lepsze wyniki niż użycie środka masy.

Aby dokonać odbicia lustrzanego komponentów asymetrycznych w złożeniu,
należy:

Kliknąć Lustro komponentów (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Lustro
komponentów.
W menedżerze właściwości PropertyManager wWybory wybrać Płaszczyznę lustra

i Komponenty do odbicia lustrzanego oraz kliknąć Dalej .
Dla opcji Typ lustra wybrać:

OpisOpcja

Ustawia lustro tak, aby środek ramki granicznej dla
wybranych komponentów był odbity względem płaszczyzny
lustra.

Ramka graniczna
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OpisOpcja

Ustawia lustro tak, aby środek masy wybranych
komponentów był odbity względem płaszczyzny lustra.

Środek masy

Ustawić inne opcje i kliknąć .

Przykłady asymetrycznych odbić lustrzanych
komponentów
Poniższe przykłady pokazują różnice pomiędzy odbiciem lustrzanym typu ramka graniczna
a odbiciem lustrzanym typu środek masy.

Odbicie lustrzane typu ramka
graniczna

Odbicie lustrzane typu środek
masy

Aktualizacja wielu konfiguracji
Oprogramowanie wykrywa konflikty gdy złożenie zawiera podzespoły z pojedynczą
konfiguracją komponentu, sterowaną przez relację w kontekście względem komponentu
posiadającego wiele konfiguracji. Wyniki pojawią się w oknie dialogowym AssemblyXpert.

Relacje w kontekście mogą wynikać z aktualizacji równań lub zewnętrznych odniesień.

Po wyświetleniu okna dialogowego AssemblyXpert, aby aktualizować konfiguracje, należy
kliknąć Napraw.
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Szyki

Szyki oparte na krzywej i szkicu
Dla złożeń można zdefiniować szyki oparte na krzywej i szyki oparte na szkicu.

Szyki oparte na krzywej mogą zawierać linie styczne do lokalizacji komponentów opartych
na krzywej. Szyki oparte na szkicu mogą zawierać środek ciężkości lub wybrany punkt
umożliwiający zlokalizowanie komponentów opartych na szkicu.

Poprzednio te szkice były dostępne tylko dla części.

Kliknąć Złożenie >Wstaw > Szyk komponentów i Oparty na krzywej lub Oparty

na szkicu .

Szyki oparte na szyku
Można utworzyć szyk używając szyku komponentu leżącego niżej.

Nazwa funkcji Szyk oparty na operacji została zmieniona na Szyk oparty na szyku
ponieważ nie jest już ograniczona do operacji.

Oprócz operacji można teraz użyć komponentu do sterowania szyku opartego na szyku.
Komponent może występować w tym samym złożeniu lub w obrębie podzespołu.
Komponent może być również zależny od szyku na poziomie złożenia np. serii liniowej,
kołowej lub kreatora otworów, albo szyku opartego na operacji.

Kliknąć Wstaw > Szyk komponentów > Oparty na szyku .

Wybieranie komponentów według rozmiaru
Aby wybrać komponenty złożenia według rozmiaru:

Kliknąć Narzędzia > Wybór komponentów > Wybierz według rozmiaru.
W oknie dialogowym wprowadzić wartość w procentach rozmiaru złożenia i kliknąć
OK.
Aby wyświetlić podgląd wyboru, wybierz Pokaż podgląd.
Zostaną wybrane komponenty, które są mniejsze niż określony procent rozmiaru
złożenia.

Wybieranie konfiguracji z kontekstowego paska narzędzi
Po wybraniu komponentów i podzespołów, pojawia się kontekstowy pasek narzędzi. Jeśli
wybór ma wiele konfiguracji, można zmienić konfigurację przy użyciu kontekstowego
paska narzędzi.
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Aby zmienić konfigurację komponentu w złożeniu, należy:

Kliknąć komponent lub podzespół.
Na kontekstowym pasku narzędzi wybrać konfigurację z listy w górnej części.

Kliknąć .

Skróty klawiaturowe dla wygaszania elementów w tabelach
konfiguracji

Wartości ciągów wygaszone i przywrócone są poprawne dla wybranych kolumn tabeli
konfiguracji. Można używać skrótów dla tych wartości ciągu w tabelach konfiguracji.

Można zastąpić wartość numeryczną 1 dla ciągu wygaszone i 0 dla ciągu przywrócone,
aby osiągnąć ten sam rezultat. Można również wprowadzić ciągi s dla wygaszone i u dla
przywrócone. Aby wprowadzić wartości dla skrótu wygaszony lub przywrócony w tabelach
konfiguracji, należy:

Wpisać 1 lub s dla wygaszonych.
Wpisać 0 lub u dla przywróconych.

Przełączanie między stanami elastycznymi i sztywnymi
Można przełączać pomiędzy opcjami stanu elastycznego i sztywnego dla podzespołów z
paska skrótów podzespołów.

Aby zamienić sztywny podzespół na elastyczny, należy:

Otworzyć złożenie, do którego należy sztywny podzespół.
W drzewie operacji FeatureManager wybrać i kliknąć sztywny podzespół i kliknąć

Elastyczny lub sztywny .

Można również kliknąć Elastyczny lub sztywny (pasek narzędzi Złożenie).
Aby usztywnić elastyczny podzespół, wybrać go i kliknąć Elastyczny lub sztywny

.

Dla modeli z wieloma konfiguracjami, metoda ta ma wpływ jedynie na aktywną
konfigurację.
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Aktualizowanie grafiki złożenia
Podczas zapisywania złożeń można ustawić opcję aktualizacji danych graficznych modelu
dla komponentów, aby dane listy wyświetlania nie stały się nieaktualne.

Aby zaktualizować grafikę złożenia:

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje.
Na karcie Opcje systemu kliknąć Złożenia i wybrać Aktualizuj grafikę modelu
podczas zapisywania plików.
Kliknąć OK.
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6
CircuitWorks

Dostępne w SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Kojarzenie komponentów CircuitWorks z modelami SolidWorks
CircuitWorks i SolidWorks Flow Simulation
Kreator komponentów biblioteki CircuitWorks
Kreator instalacji CircuitWorks
Eksportowanie z SolidWorks do CircuitWorks
Importowanie właściwości z plików ECAD
Synchronizowanie wybranych zmian ProStep EDMD
Określanie nazw komponentów w drzewie CircuitWorks
Obsługa plików ProStep EDMD
Interfejs użytkownika

Kojarzenie komponentów CircuitWorks z modelami
SolidWorks

Istnieje możliwość skojarzenia i odłączenia komponentów drzewa CircuitWorks® z plikami
części lub złożeń SolidWorks.

Aby skojarzyć komponent CircuitWorks z modelem, należy:

Otwieranie pliku ECAD w CircuitWorks.
W oknie dialogowym CircuitWorks, w drzewie CircuitWorks, rozwinąć folder
Komponenty.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent i kliknąć Skojarz model.
W oknie dialogowym Otwórz wybrać plik części lub złożenia SolidWorks do skojarzenia
z komponentem i kliknąć Otwórz.
Aby odłączyć skojarzony komponent w oknie dialogowym CircuitWorks, należy kliknąć
go prawym przyciskiem myszy i kliknąć Odłącz model.

Po odłączeniu modelu od wybranego komponentu pojawi się monit o usunięcie
odłączonego modelu SolidWorks.

CircuitWorks i SolidWorks Flow Simulation
Przy użyciu aplikacji CircuitWorks, dodatku do SolidWorks Premium, można tworzyć
trójwymiarowe modele z formatów plików zapisywanych przez większość systemów
wspomaganego komputerowego projektowania układów elektrycznych (ECAD). Można
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współpracować przy projektowaniu płytek drukowanych (PCB), które pasują i działają w
złożeniach SolidWorks.

Do SolidWorks Flow Simulation można importować następujące pliki płytek drukowanych
CircuitWorks ECAD i właściwości termiczne komponentów:

Gęstość elementów dielektrycznych i przewodników
Ciepło właściwe
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płytki drukowanej
Współczynnik przewodzenia ciepła dla objętościowych źródeł ciepła z komponentów

W przypadku przeprowadzenia analizy termicznej w SolidWorks Flow Simulation, model
SolidWorks używa jako odniesień zaimportowanych właściwości termicznych klienta.

Dwie opcje w drzewie Flow Simulation ułatwiają skonfigurowanie analizy dynamiki płynów
(CFD) dla symulacji chłodzenia podzespołów elektronicznych:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Źródła ciepła i wybrać Importuj źródła
objętościowe z modelu. Wybrać źródła ciepła do zaimportowania w części
Właściwości elementu.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Płytki drukowane i wybrać Importuj płytki
drukowane z modelu. Wybrać płytki drukowane do zaimportowania w części
Właściwości elementu.

Kreator komponentów biblioteki CircuitWorks
Można użyć Kreatora komponentów biblioteki CircuitWorks, aby wybrać komponenty
SolidWorks, które mają zostać dodane do biblioteki i skonfigurować je do użycia z
CircuitWorks.

Kreator przeprowadzi użytkownika przez proces przypisywania orientacji komponentów,
oraz umożliwi wybranie, w jaki sposób oprogramowanie CircuitWorks określa nazwę
pakietu i numer części z nazwy pliku komponentu lub jego właściwości dostosowanych.

Aby otworzyć Kreatora Biblioteka komponentów CircuitWorks z okna dialogowego Biblioteka
komponentów CircuitWorks, kliknąć Plik > Dodaj komponenty.

Kreator instalacji CircuitWorks
Można użyć Kreatora instalacji CircuitWorks, aby skonfigurować ważne opcje CircuitWorks
dotyczące łączenia danych ECAD z aplikacjami CircuitWorks i SolidWorks.
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Kreator przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji lokalizacji biblioteki
CircuitWorks i umożliwi określenie, które właściwości plików ECAD mogą być używane do
dopasowania do modelu SolidWorks. Można również pobrać modele SolidWorks elementów
elektronicznych użycia w projekcie płytki obwodu elektronicznego.

Element Kreator instalacji CircuitWorks jest uruchamiany przy pierwszym dodaniu do
CircuitWorks. Można również uruchomić kreator w oknie dialogowym Opcje CircuitWorks.

Eksportowanie z SolidWorks do CircuitWorks
Można użyć narzędzia Kreatora eksportowania CircuitWorks, aby zidentyfikować operacje
płytki drukowanej, dzięki którym można wyeksportować model CircuitWorks do systemu
ECAD.

Aby wyeksportować model SolidWorks do CircuitWorks:

W aplikacji SolidWorks kliknąć Eksportuj do CircuitWorks (pasek narzędzi
CircuitWorks) lub CircuitWorks > Eksportuj do CircuitWorks.

Można również eksportować model SolidWorks klikając Import modelu (pasek
narzędzi Narzędzia) w CircuitWorks.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Kreator eksportowania CircuitWorks.

Postępować zgodnie z instrukcjami w kreatorze, aby skonfigurować komponenty
modelu płytki drukowanej do użytku z oprogramowaniem CircuitWorks.
Można określić następujące informacje:

Określa, czy dany komponent jest elektryczny,
mechaniczny lub płytką drukowaną.

Typ komponentu

Dla płytki drukowanej, określa operację odpowiadającą
górnej części płytki.

Góra płytki

Dla płytki drukowanej, określa operację odpowiadającą
obwodowi płytki.

Obwód płytki

Dla komponentu mechanicznego, określa operację
odpowiadającą zarysowi komponentu.

Zarys mechaniczny

Dla komponentu elektrycznego, określa operację
odpowiadającą zarysowi komponentu.

Zarys elektryczny

Dla płytki drukowanej, określa operacje, które
reprezentują nieplaterowane otwory.

Nieplaterowane otwory

Dla płytki drukowanej, określa operacje, które
reprezentują platerowane otwory.

Platerowane otwory

Dla płytki drukowanej, określa operacje, które definiują
obszary w których nie powinny, lub powinny znajdować
się elementy.

Obszary poza obrębem
elementów lub Obszary
obrębu elementów
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Kliknąć Zakończ.

Importowanie właściwości z plików ECAD
Można importować właściwości termiczne i inne z pliku ECAD jako dostosowane właściwości
modelu SolidWorks.

Aby zaimportować właściwości z pliku ECAD do modelu SolidWorks, należy:

Otworzyć plik ECAD w CircuitWorks.

W programie CircuitWorks kliknąć menu aplikacji CircuitWorks , a następnie

kliknąć Opcje Opcje .

Aby uzyskać dostęp do opcji CircuitWorks w SolidWorks, kliknąć CircuitWorks >
Opcje CircuitWorks.

Wybrać Właściwości .
Aby dodać dostosowane właściwości płytki do budowanych modeli płytek SolidWorks,
należy wybrać Dodaj te właściwości do modelu płytki SolidWorks.
Aby dodać dostosowane właściwości komponentu do budowanych modeli komponentów
SolidWorks, należy wybrać Dodaj te właściwości do modeli komponentów
SolidWorks.
Kliknąć OK.

Synchronizowanie wybranych zmian ProStep EDMD
Podczas synchronizowania zmian ProStep EDMD z systemem projektowania ECAD można
wybrać zmiany do wyeksportowania. Można eksportować zestawy zmiany w formacie
pliku .idz.

Przed wysłaniem informacji z pliku ProStep EDMD należy włączyć synchronizację plików
ProStep EDMD w programie CircuitWorks.

Aby otworzyć plik ProStep EDMD w programie CircuitWorks, w aplikacji SolidWorks należy
kliknąć CircuitWorks > Otwórz plik ECAD, wybrać plik, a następnie kliknąć Otwórz.

Aby zsynchronizować wybrane zmiany ProStep EDMD:

Na karcie EDMD kliknąć Synchronizuj z ECAD .
W oknie dialogowym Synchronizuj z ECAD jest wyświetlane podsumowanie wysyłanych
wiadomości zawierających dane ProStep EDMD.

Wybrać wiadomości do wysłania:

Aby wysłać większość wiadomości, należy kliknąć Zmień i usuń zaznaczenie pola
wyboru wiadomości do wstrzymania.
Aby wysłać kilka wiadomości, należy anulować zaznaczenie pola Zmień i wybrać
wiadomości do wysłania.

Kliknąć OK.
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Eksportowanie zmian ProStep EDMD jako plików IDZ

Aby wyeksportować zmiany ProStep EDMD jako skompresowane pliki .idz,
należy:

Aby wyświetlić okno dialogowe Opcje CircuitWorks, należy wykonać jedną z
następujących czynności:

W programie CircuitWorks kliknąć menu aplikacji CircuitWorks , a następnie

kliknąć Opcje Opcje .
W SolidWorks kliknąć CircuitWorks > Opcje CircuitWorks .

W oknie dialogowym Opcje CircuitWorks kliknąć ProStep EDMD .
Jako Domyślny format pliku wybrać * .idz (skompresowany) i kliknąć OK.

Określanie nazw komponentów w drzewie CircuitWorks
Można określić sposób, w jaki komponenty są nazywane w drzewie CircuitWorks. Na
przykład można wyświetlać numer części ECAD a po nim nazwę części ECAD.

Aby określić etykiety komponentów w drzewie CircuitWorks, należy:

Aby wyświetlić okno dialogowe Opcje CircuitWorks, należy wykonać jedną z
następujących czynności:

W programie SolidWorks kliknąć CircuitWorks > Opcje CircuitWorks.

W programie CircuitWorks kliknąć menu aplikacji CircuitWorks , a następnie

kliknąć Opcje Opcje .

Kliknąć Ogólne .
W drzewie CircuitWorks wybrać opcje dla Pokaż komponenty w drzewie przy
użyciu:

OpisOpcja

Określa pierwszą część nazwy jako nazwę komponentu
ECAD lub numer części ECAD.

Pierwsza część

Określa opcjonalny ciąg znaków oddzielający pierwszą
część nazwy od drugiej części.

Ogranicznik

Określa opcjonalną drugą część nazwy.Druga część

Kliknąć OK.

Obsługa plików ProStep EDMD
Można importować i eksportować pliki ProStep EDMD 3.0.
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Aby otworzyć plik ProStep EDMD 3.0, należy:

W aplikacji SolidWorks kliknąć Otwórz plik ECAD (pasek narzędzi CircuitWorks)
lub CircuitWorks > Otwórz plik ECAD.
W oknie dialogowym Otwórz plik ECAD wybrać plik ECAD i kliknąć Otwórz.
Aby zaimportować plik do aplikacji SolidWorks, zamknąć otwarte modele SolidWorks

i w oknie dialogowym CircuitWorks kliknąć Buduj model , a następnie kliknąć
Buduj.
Model zostanie zbudowany i otwarty w aplikacji SolidWorks.

Aby wyeksportować plik z powrotem do aplikacji CircuitWorks z poziomu aplikacji

SolidWorks, kliknąć Eksportuj do CircuitWorks (pasek narzędzi CircuitWorks)
lub CircuitWorks > Eksportuj do CircuitWorks.

Interfejs użytkownika
Istnieje możliwość wielokrotnego wyboru elementów w drzewie CircuitWorks i wyświetlenia
lub edytowania wspólnych właściwości. Można również uzyskać dostęp do opcji widoku i
powiększania, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze podglądu CircuitWorks.
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Aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego Widok i Powiększenie, należy:

W aplikacji SolidWorks kliknąć Otwórz plik ECAD (pasek narzędzi CircuitWorks)
lub CircuitWorks > Otwórz plik ECAD.
W oknie dialogowym Otwórz plik ECAD wybrać plik ECAD i kliknąć Otwórz.
W aplikacji CircuitWorks należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze
podglądu.
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7
Konfiguracje

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Dodatkowe właściwości dla komponentów Toolbox
Stosowanie konfiguracji do równań
Wybieranie konfiguracji z kontekstowego paska narzędzi

Dodatkowe właściwości dla komponentów Toolbox
Trzy właściwości tylko do odczytu, Nazwa części, Standard i Specyfikacja, są dostępne w
ustawieniach Toolbox i pojawią się w menedżerze właściwości PropertyManager Konfiguruj
komponent dla standardów posiadających oznaczenie, takie jak AS, DIN, GB, ISO, IS
oraz KS. Właściwości te są dostępne w rysunku lub LM złożenia.

Aby wyświetlić właściwości Toolbox, należy:

Dodać kolumnę do LM, dwukrotne klikając górną część kolumny LM tuż nad nagłówkiem
kolumny.
Pojawi się okno dialogowe z listami Typ kolumny i Nazwa właściwości.

Wybrać WŁAŚCIWOŚĆ TOOLBOX z listy Typ kolumny.
Wybrać właściwość, która ma być wyświetlana w tej kolumnie z listy Nazwa
właściwości.

Stosowanie konfiguracji do równań
Można zastosować konfiguracje do równań i zmiennych globalnych.

Patrz: Konfigurowalne równania.

Wybieranie konfiguracji z kontekstowego paska narzędzi
Po wybraniu komponentów i podzespołów, pojawia się kontekstowy pasek narzędzi. Jeśli
wybór ma wiele konfiguracji, można zmienić konfigurację przy użyciu kontekstowego
paska narzędzi.
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Aby zmienić konfigurację komponentu w złożeniu, należy:

Kliknąć komponent lub podzespół.
Na kontekstowym pasku narzędzi wybrać konfigurację z listy w górnej części.

Kliknąć .
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8
SolidWorks Composer

Oprogramowanie SolidWorks® Composer™ usprawnia tworzenie zawartości graficznej 2D i 3D
dla produktów komunikacyjnych i ilustracji technicznych.

Dostępne są następujące produkty:

SolidWorks Composer
SolidWorks Composer Check
SolidWorks Composer Path Planning
SolidWorks Composer Player
SolidWorks Composer Player Pro
SolidWorks Composer Sync
SolidWorks Composer Enterprise Sync

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Automatyczne ukrywanie adnotacji
Interfejsy API Composer
Etykiety układu współrzędnych
Zawijanie tekstu adnotacji

Automatyczne ukrywanie adnotacji
Można automatycznie ukrywać adnotacje, gdy punkt zakotwiczenia zostanie ukryty w
bieżącej scenie.

W oknie dialogowym Właściwości, w części Automatyczne ukrywanie należy ustawić
odpowiednią opcję.

OpisOpcja

Wyłącza Automatyczne ukrywanie.Wyłącz

Umożliwia Automatyczne ukrywanie po
zakryciu punktu zakotwiczenia adnotacji
przez dowolny obiekt, nawet obiekt
połączony z adnotacją.

Standardowe
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OpisOpcja

Umożliwia Automatyczne ukrywanie po
zakryciu punktu zakotwiczenia adnotacji
przez dowolny obiekt inny niż obiekt
połączony z adnotacją.

Liczba adnotacji może mieć wpływ na
wydajność systemu.

Zaawansowany

Interfejsy API Composer
Kilka nowych interfejsów API zostało dodanych do SolidWorks Composer API.

OpisAPI

Tworzy dostosowany widok, który
przechwytuje tylko położenie aparatu.

CreateView()

Tworzy widok, który przechwytuje stan
całego okienka ekranu.

CreateCameraView()

Usuwa określony widok.DeleteView()

Aktualizuje określony widok.UpdateView()

Etykiety układu współrzędnych
Współrzędne mają właściwości, które pozwalają na dostosowanie tekstu etykiet przy
użyciu właściwości aktora.

W oknie dialogowym Właściwości, w części Tekst należy użyć właściwości Tekst, aby
określić, która właściwość lub meta-właściwość pojawia się jako tekst etykiety układu
współrzędnych. Należy użyć właściwości Rodzic (poziom) do określenia aktora, którego
wartość Tekst pojawi się jako etykieta układu współrzędnych.

Właściwości te pomagają unikać tworzenia wielu etykiet do wyświetlania prostych
informacji.
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Zawijanie tekstu adnotacji
Można zawijać tekst w etykietach i objaśnieniach.

W oknie dialogowym Właściwości, w części Tekst wybrać Zawijaj. Można określić
Szerokość zawinięcia w milimetrach. Można również przeciągnąć zmień rozmiar kotwicy
w polu tekstowym, aby zmienić szerokość.
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9
SolidWorks Costing

Dostępne w SolidWorks Professional oraz SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Konwertowanie okrągłych ścieżek skrawania na otwory wiercone
Opcje kalkulacji kosztów
Raporty kalkulacji kosztów
Tworzenie szablonu kalkulacji kosztów z ograniczonym prawem dostępu
Dostosowane właściwości dla kalkulacji kosztów
Generowanie list materiałów dla kalkulacji kosztów
Uwzględnianie procentowego udziału odpadóww kalkulacji kosztów dla arkusza
blachy
Modyfikowanie konfiguracji części obrabianej
Dodawanie komentarzy szablonu do operacji wiercenia, frezowania lub toczenia
Organizacja folderu Konfiguracja
Ustawienie materiałów modelu
Upraszczanie oszacowania kosztów
Aktualizowanie danych kosztu materiałów w szablonie
Używanie części wieloobiektowych do zdefiniowania usuniętego materiału
Operacje objętości

Konwertowanie okrągłych ścieżek skrawania na otwory
wiercone

Aby ułatwić obliczanie kosztów części arkusza blachy z szablonów obróbki maszynowej,
można konwertować okrągłe ścieżki skrawania na otwory wiercone.

Można również przywrócić ścieżki skrawania z otworów wierconych.

Aby konwertować okrągłe ścieżki skrawania na otwory wiercone dla części
arkusza blachy, należy:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.

W panelu zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów (lewy górny róg).
W oknie dialogowym wybrać Użyj szablonu obróbki dla części arkusza blachy i
kliknąć OK dwa razy.
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Aby skonfigurować kosztorys, w okienku zadań Costing wybrać szablon i materiał.

Zachować ustawienie Płyta dla opcji Obiekt produktu wyjściowego.

W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć folder Ścieżki cięcia, kliknąć
prawym przyciskiem myszy okrągłą ścieżkę skrawania i kliknąć Zmień na wiertło.

Aby przywrócić ścieżkę skrawania z otworu wierconego, należy rozwinąć folder
Otwory, kliknąć prawym przyciskiem myszy otwór wiercony i kliknąć Zmień na
ścieżkę skrawania.

Opcje kalkulacji kosztów
W oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów można definiować zastępować opcje
kalkulacji kosztów na poziomie systemowym.

Można wybrać opcje kalkulacji kosztów dla arkusza blachy, aby wykonać następujące
czynności:

Oszacować koszt części arkusza blachy na podstawie szablonu obróbki.
Zastosować stałe koszty do operacji arkusza blachy, takich jak zgięcia, podwinięcia lub
operacje z biblioteki.

Można wybrać opcje kalkulacji kosztów obróbki, aby:

Rozpoznać usunięty materiał jako operację objętości.
Przypisać domyślną operacji obróbki do operacji objętości lub obliczyć koszt operacji
objętości poprzez przypisanie koszty na objętość usuniętego materiału.
Ustawić domyślną operację wykończenia powierzchni dla frezowania i toczenia części.
Zastąpić ustawienia szablonu dla wykańczania opartego na odsunięciu. Można wpisać
wartość odsunięcia od obrobionej powierzchni dla operacji wykańczania i półwykańczania.

Aby otworzyć okno dialogowe Opcji kalkulacji kosztów, w okienku zadań kalkulacji kosztów

należy kliknąć Opcje kalkulacji kosztów (lewy górny róg).

Oszacowanie kosztów części arkusza blachy na podstawie
szablonu obróbki
Aby uwzględnić koszt geometrii płytowych w częściach arkusza blachy, do obliczenia
kosztu obróbki części arkusza blachy można użyć szablonu obróbki.

Aby użyć szablonu obróbki do obliczenia kosztu części arkusza blachy, należy:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.

W panelu zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów (lewy górny róg).
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W oknie dialogowym wybrać Użyj szablonu obróbki dla części arkusza blachy.
Ustawić pozostałe opcje i kliknąć OK.

Można wybrać Zapisz jako domyślne ustawienia dla kalkulacji kosztów, aby
zachować ustawienia z okna dialogowego Opcje kalkulacji kosztów w celu ich użycia
w przyszłości.

Raporty kalkulacji kosztów

Dostosowywanie nagłówków raportu kalkulacji kosztów
Podczas tworzenia raportów kalkulacji kosztów można wprowadzić dane w oknie
dialogowym Raport kalkulacji kosztów, na przykład logo firmy i dane kontaktowe. Można
również wprowadzić informacje na temat przygotowanej oferty dla klienta. Wpisy pojawiają
się w nagłówku raportu.

Aby dostosować nagłówki raportów kalkulacji kosztów, należy:

Kliknąć Kalkulacja kosztów (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w
menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Costing i obliczyć koszt
części.

Na dole okienka zadań Costing kliknąć Generuj raport .
W oknie dialogowym Opcje raportu rozwinąć Informacje o firmie, wybrać opcje i
wpisać dane.

OpisOpcja

Określa nazwę firmy.Firma

Określa adres firmy.Adres

Określa adres strony firmy w sieci Web.URL

Ładuje plik typu .jpg, .gif, .png lub .tif w nagłówku
raportu.

Można przesłać obrazy o wielkości do 300x150 pikseli.

Logo

Można również wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe na
formularzu raportu.

Rozwinąć Informacje o wycenie, wybrać opcje i wpisać dane.

Wycena
Żądanie wyceny
Firma klienta
Nazwisko osoby kontaktowej w firmie klienta
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Informacje kontaktowe klienta
Wycena przygotowana przez

Aby wyświetlić opublikowany raport, należy wybrać Pokaż raport po opublikowaniu.
Kliknąć Opublikuj.
Pojawi się raport.

Zamknąć raport.

Eksportowanie raportów kalkulacji kosztów jako plików
w formacie Microsoft Excel
Można wyeksportować raporty kalkulacji kosztów jako pliki w formatach .docx lub .xlsx.

Aby wyeksportować raport kalkulacji kosztów w formacje Microsoft .xlsx:

Na dole okienka zadań Costing kliknąć Generuj raport .
W oknie dialogowym, jako Typ pliku wybrać .xslx.
Wybrać Pokaż raport po opublikowaniu.
Ustawić inne opcje i kliknąć Opublikuj.
Raport pojawi się w programie Microsoft Excel.

Zamknąć raport.

Aby wygenerować plik programu Microsoft Word, należy wybrać .docx dla ustawienia
Typ pliku.

Tworzenie szablonu kalkulacji kosztów z ograniczonym
prawem dostępu

Można utworzyć szablon kalkulacji kosztów z ograniczonym prawem dostępu i udostępnić
go innym użytkownikom. Szablony z ograniczonym dostępem można wybrać w okienku
zadań Costing, ale nie można ich wyświetlić ani edytować w Edytorze szablonu kalkulacji
kosztów.

Aby utworzyć szablon kalkulacji kosztów z ograniczonym prawem dostępu dla
części, należy:

Aby otworzyć szablon kalkulacji kosztów, należy:

W menu Windows Start kliknąć Wszystkie programy > SolidWorks wersja >
Narzędzia SolidWorks > Edytor szablonu kalkulacji kosztów wersja.
Po otwarciu części:
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Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze
poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing wybrać szablon do zapisania, a następnie kliknąć
Uruchom edytor szablonu.

W aplikacji Edytorze szablonu kalkulacji kosztów po otwarciu szablonu należy

kliknąć Zapisz > Zapisz z ograniczonym dostępem do kopiowania.

Konieczne może być kliknięcie Zapisz jako zamiast Zapisz .

W oknie dialogowym Zapisz jako wpisać nazwę w polu Nazwa pliku i kliknąć Zapisz.
Szablon zostanie zapisany jako zabezpieczony plik .zip.

Zamknąć Edytor szablonu kalkulacji kosztów.

Dostosowane właściwości dla kalkulacji kosztów
Można przypisać dostosowane właściwości dotyczące kosztów do dokumentów SolidWorks.

Określa typ używanego materiału przy kalkulacji
kosztów części.

Koszt — Nazwa materiału

Określa typ zasobu używanego do kalkulacji
kosztów części.

Koszt — Typ produktu
wyjściowego

Określa nazwę szablonu użytego do oszacowania
kosztów części.

Koszt — Nazwa szablonu

Określa obliczony koszt użytego materiału.Koszt — Koszt materiału

Określa obliczony koszt produkcji.Koszt — Koszt produkcji

Określa czas ostatniego obliczenia kosztu.Koszt - czas obliczeń kosztów

Określa wielkość zapasu wykorzystywanego do
produkcji części.

Koszt — rozmiar produktu
wyjściowego

Określa obliczony koszt części.Koszt — Łączny koszt

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Pomoc SolidWorks:
Dodawanie informacji o kosztach do właściwości pliku.

Generowanie list materiałów dla kalkulacji kosztów
Można generować LM złożenia lub rysunku, na których są wyświetlone koszty
komponentów.
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Aby wygenerować LM z kalkulacją kosztów, należy:

Kliknąć Wstaw > Tabele > Lista materiałów.
Wybrać szablon LM do kalkulacji kosztów bom-costing.sldbomtbt.

Wybrać inne opcje i kliknąć .

Uwzględnianie procentowego udziału odpadów w kalkulacji
kosztów dla arkusza blachy

Aby uwzględnić odpady w kosztach części arkusza blachy, można przypisać wartość
procentową części jako odpady.

Aby oznaczyć fragment części arkusza blachy jako odpad:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing, w części Rozmiar materiału wyjściowego wpisać wartość
Procentowego udziału odpadów.
Wartość, którą należy wpisać jako Procentowy udział odpadów oznacza fragment
materiału zdefiniowany w wybranym Obszarze do kalkulacji kosztów jako resztki
materiału.

Modyfikowanie konfiguracji części obrabianej
Możliwe jest określenie godziny konfiguracji części obrabianej na karcie Obróbka
maszynowa w szablonie obróbki.

Dla każdej maszyny można określić następujące elementy:

Określa czas potrzebny do załadowania części do
komputera oraz jej zwolnienia dla każdej operacji
konfiguracji.

Czas ładowania/zwalniania

Określa czas potrzebny na zamontowanie i inne operacje
przygotowania procesu obróbki.

Czas konfiguracji operacji

Określa opcje stosowania czasu operacji konfiguracji do
kalkulacji kosztów.

Rozkład ustawiania

Aby zmodyfikować parametry ustawień dla części skrawanych:

Aby otworzyć szablon obróbki z kalkulacją kosztów, należy:

W menu Windows Start kliknąć Wszystkie programy > SolidWorks wersja >
Narzędzia SolidWorks > Edytor szablonu kalkulacji kosztów wersja.
Po otwarciu części:
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Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze
poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing wybrać szablon i kliknąć Uruchom edytor szablonu.

Jeśli szablon obróbki nie jest otwarty, w aplikacji Edytorze szablonu kalkulacji

kosztów kliknij przycisk Otwórz , wybierz szablon obróbki i kliknij Otwórz.
Wybrać kartę Obróbka maszynowa i każdej maszyny wprowadzić dane w odpowiednich
kolumnach.

Aby ustawić parametry operacji dla operacji cięcia, w części Operacje wybrać
Skrawanie (płyta jako produkt wyjściowy).

Zapisać szablon i zamknąć aplikację.

Dodawanie komentarzy szablonu do operacji wiercenia,
frezowania lub toczenia

Możliwe jest dodawanie komentarzy w szablonach obróbki maszynowej do narzędzi do
frezowania, wiercenia lub toczenia.

Aby dodać komentarze do szablonów obróbki, należy:

Aby otworzyć szablon obróbki z kalkulacją kosztów, należy:

W menu systemu Windows Start kliknąć Wszystkie programy > SolidWorks
wersja > Narzędzia SolidWorks > Edytor szablonu kalkulacji kosztów
wersja.
Po otwarciu części:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze
poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing wybrać szablon i kliknąć Uruchom edytor szablonu.

Jeśli szablon obróbki nie jest otwarty, w Edytorze szablonu kalkulacji kosztów

kliknąć Otwórz , wybrać szablon obróbki i kliknąć Otwórz.
Wybrać kartę Wiercenie, Frezowanie lub Toczenie i wpisać komentarze w kolumnie
Komentarze.
Zapisać szablon i zamknąć aplikację.

Organizacja folderu Konfiguracja
Folder CostingManager Konfiguracja dla części obrabianych został przeorganizowany w
celu wyświetlenia kosztów konfiguracji operacji, konfiguracji dostosowanej i załadunku
lub rozładunku części.

Konfiguracja operacji obejmuje mocowanie, przygotowanie i programowanie.

Konfiguracja dostosowana obejmuje lakierowanie, anodyzowanie lub inne operacje
dostosowane.
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Konfiguracja załadunku i rozładunku obejmuje załadunek i rozładunek części do/z
elementów mocujących.

Ustawienie materiałów modelu
Można ustawić materiał modelu dla części z materiału, który należy wybrać w okienku
zadań Costing.

Aby ustawić materiał dla części z okienka zadań Costing:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing, w obszarze Materiał wybrać wartości dla parametrów
Klasa i Nazwa.
Aby ustawić wybrany materiał jako materiał model, należy kliknąć Ustaw materiał.

Ustawienia materiału części zostaną automatycznie wybrane w okienku zadań
Costing jeśli materiał części jest również materiałem wyszczególnionym w wybranym
szablonie.

Upraszczanie oszacowania kosztów
Można oszacować koszt części obrabianych maszynowo w oparciu o wybrany szablon
tylko dla wybranego materiału.

Aby uprościć oszacowanie kosztów, należy wybrać obróbkowe opcje w oknie dialogowym
Opcje kalkulacji kosztów i obliczyć koszt usuniętego materiału:

Po jej zastosowaniu do materiału usuwanego z części
obrabianej, określa, że operacja objętości określa ilość
materiału do usunięcia.

Należy użyć rozpoznawania
dostosowanych operacji
objętości
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Pozwala na przypisanie stałego kosztu na jednostkę
objętości usuniętego materiału, zamiast obliczania kosztu
w oparciu o rozmiary narzędzi i szybkość usuwania
materiału.

Koszt na usuniętą objętość

Oblicza koszt na jednostkę objętości elementów
półwykończonych i wykończonych w oparciu o odległość
odsunięcia zamiast w oparciu o dane szablonu. Odległość
odsunięcia jest to operacja odległości odsunięcia od
obrobionej powierzchni.

Zastąp ustawienia szablonu
dla opartego na odsunięciu
wykańczania

Aby ustawić opcje dla uproszczonego oszacowania kosztu dla części, należy:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.

W panelu zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów (lewy górny róg).
W oknie dialogowym w sekcji Opcje obróbki maszynowej wybrać następujące
opcje:
a) W części Przetwarzanie usuniętego materiału wybrać Jako rozpoznawanie

dostosowanych operacji objętości.
b) W części Obliczanie operacji objętości wybrać Koszt na usuniętą objętość i
wpisać wartości kosztu dla Skórowanie, Półwykańczanie, i Wykańczanie.

c) W części Wykańczanie powierzchni dla operacji frezowania lub toczenia
wybrać Zastąp ustawienia szablonu dla opartego na odsunięciuwykańczania
i wpisać wartości dla Półwykańczania i Wykańczania.

Ustawić pozostałe opcje i dwukrotnie kliknąć OK.

Aktualizowanie danych kosztu materiałów w szablonie
Można wyeksportować dane właściwości materiału z szablonu obróbki do pliku .xlsx i
zmodyfikować dane dotyczące kosztów w arkuszu kalkulacyjnym. Można załadować dane
dotyczące kosztu materiałów z pliku .xlsx do szablonu obróbki z kalkulacją kosztów.

Aby zaktualizować dane dotyczące kosztu materiałów w szablonie obróbki z kalkulacją
kosztów, należy:

Aby otworzyć szablon obróbki z kalkulacją kosztów, należy:

W menu Windows Start kliknąć Wszystkie programy > SolidWorks wersja >
Narzędzia SolidWorks > Edytor szablonu kalkulacji kosztów wersja.
Po otwarciu części:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze
poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing wybrać szablon i kliknąć Uruchom edytor szablonu.

Jeśli szablon obróbki nie jest otwarty w aplikacji Edytorze szablonu kalkulacji

kosztów kliknij przycisk Otwórz , wybierz szablon obróbki i kliknij Otwórz.
Wybrać Standardowy materiał i kliknąć Eksportuj.
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Aby zapisać dane właściwości materiału w pliku .xlsx, należy wpisać nazwę i kliknąć
Zapisz.
Plik zostanie otwarty w programie Microsoft Excel, w którym można zmodyfikować
dane kalkulacji kosztów.

Nie wolno dodawać wierszy ani kolumn do arkusza kalkulacyjnego.

Aby zaimportować zaktualizowane dane kosztu materiałów:
a) W szablonie obróbki, wybrać Materiał produktu wyjściowego i kliknąć

Aktualizuj.
b) Wybrać edytowany plik .xlsx i kliknąć Otwórz.
Zaktualizowane koszty zostaną podświetlone w szablonie w kolumnie Koszt.

Zapisać szablon i zamknąć aplikację.

Używanie części wieloobiektowych do zdefiniowania
usuniętego materiału

Można użyć części wieloobiektowych do zdefiniowania materiału usuniętego z części.

Można przypisać koszty operacji na obiektach, które definiują usunięty materiał. Można
też przypisać koszt na usuniętą jednostkę objętości. Można na przykład obliczyć koszt
post operacji wykańczania części odlewanych, przypisując koszty operacji do obiektów.

Aby przypisać koszty operacji lub koszt na usuniętą jednostkę objętości części
wieloobiektowej, należy:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
Domyślny szablon wieloobiektowy zostanie wybrany w okienku zadań Costing. W
zależności od typu obiektu używany jest domyślny szablon arkusza blachy lub obróbki
maszynowej.

Przypisać dostosowaną operację do obiektów:
a) W części Lista obiektów wybrać obiekty do, których ma zostać przypisana
dostosowana operacja.

b) Dla opcji Typu obiekt wybrać Dostosowane/Usunięty materiał.
c) W części Opcje operacji wybrać Dostosowana operacja i wybrać operację
wiercenia, toczenia lub frezowania.
Wybrany szablon obróbki przypisuje koszty wiercenia, toczenia lub frezowania.
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Stosowanie kosztu na jednostkę objętości do obiektów:
a) W części Lista obiektów wybrać obiekty, do których ma zostać przypisany
dostosowany koszt na jednostkę objętości.

b) Dla opcji Typu obiekt wybrać Dostosowane/Usunięty materiał.
c) W części Opcje operacji wybrać Dostosowany koszt na jednostkę objętości
i wpisać wartość.

Można przypisać różne koszty na objętość dla różnych zestawów obiektów w
części wieloobiektowej.

Po zakończeniu konfiguracji kalkulacji kosztów dla wszystkich obiektów można
rozpocząć lub zaktualizować szacowanie kosztów.

Szacowanie kosztów obróbki końcowej dla części odlewu
Po wykończeniu części odlewu mogą wystąpić koszty związane z obróbką końcową, np.
wierceniem lub frezowaniem. W tym przykładzie otworzymy części odlewu, zdefiniujemy
usunięty materiał oraz oszacujemy koszt usunięcia materiału z części odlewu.

Odlew części z
zasobu

Usunięty materiał
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Część wykończona

Do oszacowania kosztu gotowej części, można połączyć szacunkowe koszty tych dwóch
elementów:

Odlewu aluminiowego części z zasobu
Materiału usuniętego z części odlewu podczas operacji obróbki końcowej

W tym przykładzie oszacujemy koszt usunięcia materiału z części odlewu.

Ponieważ wykończenie części odlewu wymaga usunięcia materiału, można określić koszt
prac wykończeniowych części odlewu poprzez oszacowanie kosztu usunięcia materiału z
części odlewu poprzez przypisanie operacji frezowania lub wiercenia lub poprzez przypisanie
kosztów na objętość usuniętego materiału. W każdej ze wspomnianych metod należy
najpierw zdefiniować część wieloobiektową do reprezentowania materiału do usunięcia z
części odlewu.

Otwieranie części
Najpierw należy otworzyć dwie części: Gotową część odlewu i część, która reprezentuje
odlewu zasobu.
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Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\
cast_part_volume_removed\CAST_CYLINDER.SLDPRT.
Jest to wykończona część odlewu z niektórymi wykańczającymi operacjami wiercenia
i frezowania.

Zapisać część jako my_cast_cylinder.sldprt.
Aby przeglądać część użyte do reprezentacji obiektu produktu wyjściowego dla części
odlewu, należy otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\
cast_part_volume_removed\CAST_CYLINDER_STOCK.SLDPRT.
Jest to część odlewu z wygaszonymi wywierconymi otworami i elementami
frezowanymi.

Zamknąć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\
cast_part_volume_removed\CAST_CYLINDER_STOCK.SLDPRT.

Definiowanie usuniętego materiału
Koszt wykańczania oprócz kosztów przygotowania obejmuje również koszt materiału
usuniętego podczas wykańczania. Następnie zdefiniujemy część wieloobiektową dla
materiału usuniętego podczas operacji obróbki.

Jednym ze sposobów zdefiniowania usuniętego materiału dla części wieloobiektowej jest
odjęcie obiektu produktu wyjściowego dla części odlewu od gotowej części. Pozostanie
wówczas objętość materiału usuniętego podczas obróbki końcowej.
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Wmenedżerze konfiguracji ConfigurationManager dla my_cast_cylinder.sldprt
kliknąć prawym przyciskiem myszy domyślny [ my_cast_cylinder ] i kliknąć Dodaj
wyprowadzoną konfigurację.
W menedżerze właściwości PropertyManager, jako Nazwa konfiguracji wpisać

Przykład kalkulacji kosztów i kliknąć przycisk .
Dodać części z zasobu do gotowego elementu:
a) Kliknąć Wstaw > Część.
b) Wybrać plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\

cast_part_volume_removed\CAST_CYLINDER_STOCK.SLDPRT) i kliknąć Otwórz.

Przeciągnąć część zasobu do gotowej części i kliknąć dopasowane obiekty.
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Kliknąć Wstaw > Operacje > Połącz.
W menedżerze właściwości PropertyManager w części Typ operacji wybrać Odejmij.
Odjąć dwa obiekty, aby określić objętość usuniętego materiału:
a) W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Obiekty bryłowe (2).
b) Jako Obiekt główny wybrać <CAST_CYLINDER_STOCK>.
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c) Jako Obiekty do odjęcia, wybrać Otwory kołnierza i kliknąć .
d) W oknie dialogowym Obiekty do zachowania wybraćWszystkie obiekty i kliknąć

OK.

Obliczanie kosztu usuniętego materiału
Następnie obliczymy koszt usuniętego materiału.

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing oprogramowanie wybiera domyślny szablon wieloobiektowy
odnoszący się do arkusza blachy oraz szablonu obróbki.

Zastosować koszty stałe do obiektu w kształcie śruby:
a) W okienku zadań Costing, w części Lista obiektów, wybrać obiekt, takie jak

Combine1[2].

Dokonany wybór może się różnić, w zależności od sposobu skonfigurowania
obiektów.

b) Dla opcji Typu obiekt wybrać Dostosowane/Usunięty materiał.
c) W części Opcje operacji wybrać Dostosowany koszt i wpisać 2,00.

94

SolidWorks Costing



Przypisać dostosowane operacje wiercenia do największego obiektu:
a) W części Lista obiektów, wybrać inny obiekt, takie jak Combine1[1].

b) Dla opcji Typu obiekt wybrać Dostosowane/Usunięty materiał.
c) W części Opcje operacji wybrać Dostosowaną operację i wybraćwiertło HSS.
d) W części Materiał, dla Klasy, wybrać Stopy aluminium.
Oprogramowanie wyprowadzi koszty operacji dla materiału w szablonie obróbki.

Zastosować koszt na jednostkę objętości usuniętego materiału do pozostałych
obiektów:
a) W części Lista obiektów wybrać wszystkie pozostałe obiekty.

b) Dla opcji Typu obiekt wybrać Dostosowane/Usunięty materiał.
c) W części Opcje operacji wybrać Dostosowany koszt na jednostkę objętości
i wpisać 1,50.

Kliknąć polecenie Rozpocznij szacowanie kosztów.
Zostanie wyświetlony szacowany koszt usunięcie materiału w celu wykończenia części.

Modyfikowanie kosztu obiektu
Następnie zmodyfikujemy ustawienia i zaktualizujemy szacowany koszt części
wieloobiektowej.
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W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć Obiekty dostosowane.
Aby zmienić dostosowany koszt usunięcia obiektu Combine1[3], należy kliknąć
prawym przyciskiem myszy Combine1[3] i kliknąć Zastosuj korektę kosztów.
Wprowadzić wartość 0,11 jako dostosowany koszt.

Można również zmienić koszt w menedżerze kosztów CostingManager, klikając
dwukrotnie koszt.

Oprogramowanie zaktualizuje szacunkową kalkulację kosztów.

Aby zmodyfikować koszty obiektów, należy w menedżerze kosztów CostingManager
kliknąć prawym przyciskiemmyszy Połącz1[1] i kliknąć Zmień ustawienia obiektu.
W okienku zadań Costing, w części Opcje operacji wybrać Dostosowany koszt na
objętość i wpisać 2,50.
Kliknąć polecenie Rozpocznij szacowanie kosztów.
Oprogramowanie zaktualizuje szacunkową kalkulację kosztów.

Zamknąć wszystkie części bez ich zapisywania.

Operacje objętości

Przypisywanie operacji obróbki do operacji objętości
Aby oszacować koszt części, które można utworzyć z obiektu produktu wyjściowego,
można przypisać operacje obróbki do operacji objętości.

Aby przypisać operacje obróbki skrawaniem do otwartych części, w których
występują operacje objętości:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing wybrać szablon, materiał i obiektu produktu wyjściowego.
Oprogramowanie oszacuje koszt części.

W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć folder operacji obróbki zawierający
operację objętości: Operacje frezowania, Operacje wiercenia lub Operacje
toczenia.
Aby zmienić typ operacji obróbki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację
objętości i kliknąć polecenie, aby przekształcić na inny typ operacji:

OpisOpcja

Konwertuje operacje frezowania lub toczenia na
operacje wiercenia.

Konwertuj na wiertło

Konwertuje operacje frezowania lub wiercenia na
operacje toczenia.

Konwertuj na toczenie
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OpisOpcja

Konwertuje operacje toczenia lub wiercenia na
operacje frezowania.

Konwertuj na frezowanie

Na przykład jeżeli operacja objętości występuje w części Operacje frezowania,
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości, a następnie kliknąć
Konwertuj na wiercenie lub Konwertuj na toczenie.

Aby zmienić typ operacji oprzyrządowania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy
operację objętości i kliknąć Przetwarzanie > oprzyrządowania, a następnie wybrać
inny typ operacji oprzyrządowania.
Na przykład dla operacji objętości frezowania spłaszczonym końcem frezu należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości, a następnie kliknąć
Przetwarzanie > oprzyrządowania > Frez kulisty.

Konwertowanie operacji szczeliny na operacje objętości
szczeliny
Operacje objętości szczeliny to operacje objętości utworzone ze standardowych operacji
szczeliny. Można konwertować standardowe szczeliny na objętości szczeliny i można
przywrócić objętości szczeliny do standardowych szczelin.

Poprzez konwertowanie standardowych operacji szczelin na objętości szczeliny, można
użyć dostosowanych operacji objętości w celu uzyskania lepszego oszacowania kosztów.

Aby konwertować operację szczeliny w części na operację objętości dla kalkulacji
kosztów Costing:

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing wybrać szablon, materiał i obiektu produktu wyjściowego.
Oprogramowanie oszacuje koszt części.

W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć Operacje frezu.
Aplikacja identyfikuje istniejące operacje szczeliny.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację szczeliny i kliknąć Konwertuj na
objętości szczeliny.
Koszt zostanie zaktualizowany.

Aby przywrócić operacje objętości szczelin z powrotem do szczelin, należy w
menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy operację
objętości szczeliny i kliknąć Przywróć do standardowej szczeliny.

Zapisywanie operacji objętości jako części
Operacje objętości reprezentują materiał usunięty z części.

Dla niektórych części w celu określenia kosztu usuniętego materiału należy konwertować
zestaw operacji objętości na część wieloobiektową. Zanim będzie można traktować zestaw
operacji objętości jako część wieloobiektową, należy najpierw zapisać operacje objętości
jako części.

97

SolidWorks Costing



Aby zapisać operacje objętości jako części, należy:

Oszacować koszty części obrabianej:

a) Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze
poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Costing.

b) W okienku zadań Costing wybrać szablon, materiał i obiektu produktu wyjściowego.

W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć foldery aby wyświetlić operację
objętości.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację objętości i kliknąć Wstaw do nowej
części.
W oknie dialogowym wpisać nazwę pliku i kliknąć Zapisz.

Operacje objętości dla walcowych obiektów produktu
wyjściowego
Oprogramowanie tworzy operacje objętości dla skomplikowanych operacji obróbki
walcowych obiektów produktu wyjściowego. Można użyć funkcji szacowania kosztów przy
użyciu operacji objętości w celu określenia kosztu wiercenia, toczenia i frezowania części.

Przykład kalkulacji kosztów dla operacji objętości
W tym przykładzie nauczysz się używać operacji konfiguracji i objętości do kalkulacji
kosztów.

Otwieranie części i konfigurowanie materiału
Najpierw należy otworzyć część toczoną i ustawić właściwości materiału.
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Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\costing\turned_part\
turn_example.sldprt) i zapisać część jako my_turn_example.sldprt.

Kliknąć Costing (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń
CommandManager) lub Narzędzia > Costing.
W okienku zadań Costing, w części Szablon obróbki wybrać domyślny metryczny
szablon obróbki, machiningtemplate_default(metric).
W okienku zadań Costing, w części Materiał, wybrać:

Dla Klasy wybrać Stopy aluminium.
Dla Nazwy wybrać Stop 6061.

W obszarze Obiekt produktu wyjściowego w polu Typ wybrać Walec.

Aby ustawić wybrany materiał jako materiał model, należy kliknąć Ustaw materiał.
W części Ilość, wybrać:

Aby uzyskać Całkowitą liczbę części, wprowadzić 80.
Dla Wielkości partii wprowadzić 80.

Oprogramowanie zaktualizuje szacowany koszt w okienku zadań.

Sprawdzanie operacji konfiguracji i tworzenie operacji objętości
Następnie sprawdzimy folderze operacji konfiguracji, zdefiniujemy usunięty materiał jako
operacje objętości i dodamy operację konfiguracji.

W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć folder Ustawienia i rozwinąć folder
Operacje konfiguracji i jego zależne foldery.

W okienku zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów (lewy górny róg).
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W oknie dialogowym, w Opcji obróbki, w części Przetwarzanie usuniętego
materiału, wybrać Użyj dostosowywane rozpoznawanie operacji objętości i
kliknij dwukrotnie OK.
Oprogramowanie rozpozna usunięty materiał jako operacje objętości.

W menedżerze kosztów CostingManager kliknąć prawym przyciskiem myszy
Konfiguracja operacji i kliknąć Dodaj operację konfiguracji.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Objętość 2 i kliknąć Nowa operacja
konfiguracji.
Objętość 2 zostanie przeniesiona do nowego folderu konfiguracji.

Przeciągnąć Objętość 4 - Objętość 10 do nowego folderu konfiguracji.
Rozwinąć Załaduj i zwolnij konfigurację, aby wyświetlić nowe foldery operacji.

Pomijanie szablonów podczas szacowania kosztów
Następnie wybierzemy opcję umożliwiającą uzyskanie szacunkowego kosztu niezależnie
od wybranego szablonu, za wyjątkiem dostarczonych informacji o materiałach.

W okienku zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów (lewy górny róg).
W oknie dialogowym dla Opcji obróbki wybrać opcje:
a) W części Obliczanie operacji objętości wybrać Koszt na usuniętą objętość.
b) Wpisać następujące wartości: dla Skórowanie wpisz 0,05, dla Półwykańczanie
wpisz 0,01, a dla Wykańczanie wpisz 0,01
Generalnie, należy na podstawie własnego doświadczenia wybrać wartości, które
są odpowiednie dla kosztów części.

c) W części Operacja wykańczania (Operacje frezowania/toczenia) wybrać
Zastąp ustawienia szablonu dla opartego na odsunięciu wykańczania i
wpisać 0,01 dla Półwykańczania i dla Wykańczania.
Wartości dla wykańczania i półwykańczania definiują odległość przemieszczenia
na etapie operacji wykończenia i półwykończenia.

Aby zastosować te ustawienia przy każdym użyciu narzędzia Costing, należy wybrać
Zapisz jako domyślne ustawienia dla kalkulacji kosztów.

Kliknąć dwukrotnie OK.
W menedżerze kosztów CostingManager rozwinąć folder Operacje frezowania.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Objętość 3 i kliknąć Dodaj operację >
Wykańczanie.
Oprogramowanie zaktualizuje szacunkową kalkulację kosztów.

Aby przywrócić obliczenia szablonu dla Objętości 3, należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy Objętość 3 i kliknąć Przetwarzanie > Oprzyrządowania > Frez płaski.
Oprogramowanie zaktualizuje kalkulację kosztów i oszacuje koszt frezowania Objętości
3 na podstawie szablonu obróbki.

Zmiana operacji obróbki
Następnie zmienimy operacje obróbki na wybranych operacjach objętości.
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Aby obliczyć usunięcie materiału w Objętości 2 przez operację wiercenia HSS, w
menedżerze kosztów CostingManager w folderze Operacje frezowania należy kliknąć
prawym przyciskiemmyszy Objętość 2 i kliknąć Konwertuj na wiertło >Wiercenie
HSS.
Oprogramowanie aktualizuje kosztorys oraz przenosi Objętość 2 z folderu Operacje
frezowania do folderu Operacje otworu.

Aby obliczyć usunięcie materiału w Objętości 3 przez operację toczenia OD, w folderze
Operacje frezowania należy kliknąć prawym przyciskiemmyszy Objętość 3 i kliknąć
Konwertuj na toczenie > Toczenie OD.

Oprogramowanie aktualizuje kosztorys oraz przenosi Objętość 3 z folderu Operacje
frezowania do folderu Operacje toczenia.

Zamknij dokument bez zapisywania zmian.
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10
Rysunki i opisywanie szczegółów

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Odnośniki
Lista materiałów (LM)
Wymiary
Widoki rysunku
Inne adnotacje
Formaty arkuszy
Automatyczne dzielenie tabel w poziomie przy wybranym wierszu

Odnośniki

Dodatkowe miękkie przyciąganie linii magnetycznych
Miękkie przyciąganie co 15 stopni ułatwia umieszczanie i zmianę kąta linii magnetycznych.

Strzałka odnośnika dołączona do wierzchołka modelu
Po wybraniu odnośnika, a następnie wybraniu i przeciągnięciu grotu strzałki odnośnika
dołączonej do wierzchołka modelu przesuwana jest strzałka, a nie do widok rysunku.

Linie wiodące
Można ustawić linię wiodącą odnośnika tak, aby była zawsze dołączana do odnośnika po
określeniu ilości.

Aby ustawić linię wiodącą odnośnika tak, aby była zawsze dołączana do
odnośnika, należy:

W menedżerze właściwości PropertyManager Odnośnik kliknąć Więcej właściwości i

wybrać Zawsze Dołączone do odnośnika . Aby ustawić linię wiodącą odnośnika do

przerwania wokół ilości, należy wybrać Przerwij wokół .

Umieszczanie ilości w odnośnikach
W menedżerze właściwości PropertyManager Odnośnik, można kontrolować Odległość
pomiędzy ramkami odnośników a ich ilością.
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Ponownie dołączane odnośniki
Można ponownie dołączyć dowolny odnośnik (włącznie z nieaktualnymi odnośnikami w
obrębie grupy), aby skojarzyć go z dowolnym komponentem w ramach tego samego
widoku rysunku.

Aby ponownie dołączyć odnośnik, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy odnośnik i kliknąć Dołącz ponownie.
Kliknąć komponent w ramach tego samego widoku rysunku, aby dołączyć odnośnika.

Odnośniki w obrębie grupy pokazują informacje z nowego wyboru. Odnośniki z linią
wiodącą automatycznie odnoszą się do nowego wyboru.

Lista materiałów (LM)

Wyświetlanie dodatkowych właściwości na LM
Na LM można wyświetlać nazwy części, specyfikacje i standard.

Patrz: Dodatkowe właściwości dla komponentów Toolbox.

Zapisywanie ustawień sortowania dla LM
Można zapisać ustawienia sortowania dla tabel LM, używając opcji Zapisz bieżące
ustawienia sortowania w oknie dialogowym Sortowanie.

Opcje sortowania są zapisywane wraz z LM, dlatego można ponownie użyć zapisanych
ustawień sortowania bez konieczności ich ponownego wybierania za każdym razem.
Zapisane ustawienia sortowania są również zapisywane w szablonie LM, który umożliwia
propagację kolejności sortowania w wszystkich rysunkach korzystających z tego samego
szablonu.

Zapisywanie ustawień sortowania jako właściwości LM

Aby zapisać opcje sortowania, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę LM w złożeniu lub rysunku.
Ustawić kryteria sortowania dla tabeli.
Na przykład: kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę tabeli i kliknąć Sortuj.

W części Schemat sortowania kliknąć Zapisz bieżące ustawienia sortowania.
Kliknąć OK.
Bieżące ustawienia sortowania zostaną zapisane jako właściwość LM.

Zapisywanie ustawień sortowania w szablonie

Aby zapisać ustawienia sortowania w szablonie, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę i wybrać Zapisz jako.
Przejść do katalogu, w którym ma zostać zapisany szablon.
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Wpisać Nazwę pliku i dla opcji Zapisz jako typ wybrać Szablon (* .sldbomtbt).
Kliknąć Zapisz.

Używanie zapisanych ustawień sortowania do utworzenia LM

Aby użyć zapisanych ustawień sortowania podczas tworzenia LM, należy:

W rysunku lub złożeniu kliknąć Wstaw > Tabele > Lista materiałów.
Wybrać widok rysunku.
Dla opcji Szablon tabeli wybrać szablon, dla którego zostały zapisane ustawienia
sortowania.
Wykonać czynności w menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów i

kliknąć .
Kliknąć w rysunku, aby umieścić LM.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę LM i kliknąć Sortuj > Zastosuj zapisany
schemat sortowania.

Zmienianie zapisanego schematu sortowania

Aby zmienić schemat sortowania, gdy istnieje zapisany schemat:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę LM.
Kliknąć Sortuj > Dostosowane sortowanie.
W oknie dialogowym Sortowanie wybrać nowe ustawienia.
Wykonać jedną z następujących czynności:

Aby zastąpić poprzednio zapisane ustawienia zmianami, należy zostawić zaznaczone
pole Zapisz bieżące opcje sortowania .
Aby usunąć zapisany schemat sortowania z LM, należy usunąć zaznaczenie pola
Zapisz bieżące ustawienia sortowania.

Wymiary

Wyrównywaniewymiarówkątowych za pomocąmiękkiego
przyciągania
Można wyrównać wymiary kątowe za pomocą miękkiego przyciągania dopasowanego do
przesunięć określonych we Właściwościach dokumentu. Za pomocą miękkiego
przyciągania można również przeciągnąć wymiar kątowy, aby wyrównać go z sąsiednimi
wymiarami.

Aby określić odległości odsunięcia, kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości
dokumentu > Wymiary.

Wymiary biegnące kątowo
Wymiary biegnące kątowo to zbiór wymiarów mierzonych od wymiaru stopnia zerowego
na rysunku lub w szkicu.
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Wymiary biegnące kątowo spełniają wymagania normy ISO-129-1: 2004, zapewniając
dodatkowe opcje stylizacji.

Wymiarów biegnących kątowo można używać dla modeli łukowych lub okrągłych. W tym
przykładzie utworzymy i zmodyfikujemy wymiary biegnące kątowo dla kołnierza.

Tworzenie wymiarów biegnących kątowo
Można utworzyć wymiar biegnący kątowo dla łuku lub okręgu na rysunku lub szkicu.

W tym przykładzie utworzymy wymiar biegnący kątowo na rysunku.

Aby utworzyć wymiary biegnące kątowo, należy:

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\
angular_running_dimension\flange.slddrw.
Pojawi się kołnierz.
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Zapisać model kołnierza jako my_flange.slddrw.
Zamknąć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\
angular_running_dimension\flange.slddrw.

Kliknąć Wymiar biegnący kątowo (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub
Narzędzia > Wymiary > Wymiar biegnący kątowo.
W obszarze graficznym wybrać jako podstawę ten znacznik środka modelu, od którego
będą mierzone wszystkie pozostałe (wymiar zerowego stopnia), a następnie kliknąć
ponownie, aby umieścić wymiar na zewnątrz modelu.
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Wybrać wierzchołki lub znaczniki środka do wymiarowania. W miarę klikania kolejnych
elementów, w widoku umieszczane będą poszczególne wymiary wyrównane w stosunku
do wymiaru zerowego stopnia.

Kliknąć , aby wyjść z trybu wymiarowania biegnącego kątowo.

Dodawanie wymiarów kątowych wzdłuż tego samego wymiaru
biegnącego
Można dodać więcej wymiarów kątowych wzdłuż tego samego wymiaru biegnącego kątowo.

W tym przykładzie dodamy więcej wymiarów biegnących kątowo do kołnierza.

Aby dodać więcej wymiarów wzdłuż tego samego wymiaru biegnącego kątowo,
należy:

Otworzyć my_flange.slddrw, jeżeli część nie jest jeszcze otwarta.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar biegnący kątowo na kołnierzu i kliknąć
Dodaj do biegnącego wymiaru.
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Wybrać wierzchołki lub znaczniki środka do wymiarowania. W miarę klikania kolejnych
elementów, w widoku umieszczane będą poszczególne wymiary wyrównane w stosunku
do wymiaru zerowego stopnia.

Kliknąć , aby wyjść z trybu wymiarowania biegnącego kątowo.

Modyfikowanie wymiarów biegnących kątowo
Można modyfikować istniejące wymiary biegnące kątowo.

W tym przykładzie zmienimy wymiar biegnący kątowo na kołnierzu.

Aby zmodyfikować wymiary biegnące kątowo, należy:

Otworzyć my_flange.slddrw, jeżeli część nie jest jeszcze otwarta.
W menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar na karcie Linie wiodące wymiaru
upewnić się, że wybrano Wyświetlaj jako wymiary łańcuchowe.
W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar biegnący kątowo
na kołnierzu i kliknąć Usuń wyrównanie.
Przeciągnąć biegnący wymiar łańcuchowy, aby go przenieść.
Zostaną przeniesione wszystkie biegnące wymiary na łańcuchu z wyjątkiem wymiaru,
na którym zostało przerwane wyrównanie.
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Kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar biegnący kątowo na modelu i kliknąć
Opcje wyświetlania, a następnie wybrać z następujących opcji:

OpisOpcja

Wyrównuje wszystkie wymiary biegnące.Wyrównaj
biegnący
wymiar
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OpisOpcja

Zagina linię wiodącą wymiaru i umożliwia zmianę pozycji wymiaru.Uskok

Stosuje algorytm automatycznego ustawiania uskoków do wymiarów
biegnących.

Automatyczny
biegnący
wymiar
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OpisOpcja

Dodaje nawiasy wokół wybranych wymiarów.Pokaż
nawiasy

Pokazuje wybrany wymiar jako wymiar kontrolny.Pokaż jako
kontrolę

111

Rysunki i opisywanie szczegółów



Wyświetlanie wymiarów biegnących kątowo
Można zmienić styl wyświetlania istniejących wymiarów biegnących kątowo.

W tym przykładzie zmienimy styl wyświetlania wymiarów biegnących kątowo na kołnierzu.

Aby zmienić wyświetlanie wymiaru biegnącego kątowo, należy:

Otworzyć my_flange.slddrw, jeżeli część nie jest jeszcze otwarta.
W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar biegnący kątowo
na modelu. W menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar, na karcie Linie
wiodące wymiaru wybrać jedną z następujących opcji:

OpisOpcja

Wyświetla wymiary biegnące kątowo jako wymiary łańcuchowe.Wyświetlaj
jako
wymiary
łańcuchowe

Powoduje wyświetlenie wszystkich wymiarów kątowych od podstawy w
najbliższym kierunku. Żaden z wymiarów jest większy niż 180° od
podstawy.

Prowadź w
dwóch
kierunkach

112

Rysunki i opisywanie szczegółów



OpisOpcja

Rozciąga linię pomocniczą do środka zestaw wymiaru.Pomocnicza
linia
wymiaru
wydłuża się
ze środka
zestawu
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OpisOpcja

Zmienia pozycję tekstu dla wybranego wymiaru. Na przykład: kliknąć

, aby umieścić tekst w wierszu.

Dostosowane
położenie
tekstu

Zamknąć plik bez zapisywania.

Przypisywanie stylów do elementów linii wymiarowych
Do linii wiodących wymiaru, linie wymiarowych i linii pomocniczych można przypisać style
linii przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Wymiar.

Automatyczne wyszukiwanie wirtualnych punktów
przecięcia dla wymiarów
Narzędzie do wymiarowania umożliwia definiowanie wirtualnych punktów przecięcia
pomiędzy dwoma elementami i używanie wirtualnych punktów przecięcia do wymiarowania.

Aby znaleźć wirtualny punkt przecięcia, należy:
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W narzędziu wymiarowania kliknąć prawym przyciskiem myszy element szkicu lub
geometrii modelu i kliknąć Znajdź przecięcie.
Wybrać geometrię modelu lub elementu szkicu, który przecina wybrany element.

Zostanie znaleziony wirtualny punkt przecięcia, a następnie zastosowany do aktywnego
narzędzia wymiarowania.

Dokończyć wymiar przy użyciu powstałego wirtualnego punktu przecięcia.

Wymiarowanie dwóch punktów tego samego łuku
Można dodać wymiar, którego oba końce znajdują się na tym samym łuku, tak jak w
przypadku promienia i otworów, gdzie wymagany jest wymiar obu kwadrantów lub środka
i kwadrantu.
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Aby zwymiarować dwa punkty tego samego łuku:

Kliknąć Inteligentny wymiar (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub Narzędzia
> Wymiary > Inteligentne.
Przytrzymać wciśnięty klawisz Shift i wybrać pierwszy kwadrant łuku, a następnie
wybrać środek albo drugi kwadrant.

Nie trzeba przytrzymywać klawisza Shift po wybraniu kwadrantu łuku, aby rozpocząć
wymiarowanie.

Podświetlanie skojarzonej geometrii
W środowiskach modelowania i złożenia, w przypadku wybrania wymiaru orientacyjnego,
skojarzona geometria modelu zostaje podświetlona.

Umieszczenie tekstu wymiaru
Dla wymiarów w standardzie projektowania ISO z ciągła linia wiodąca i tekstem
wyrównanym można użyć menedżera właściwości PropertyManager Wymiar, aby umieścić
tekst powyżej i poniżej linii wymiarowej, lub podzielić tekst wymiaru w celu wyświetlenia
go powyżej i poniżej linii wymiarowej.

W celu umieszczenia tekstu można użyć pola Tekst wymiaru w menedżerze właściwości
PropertyManager. Można podzielić tekst tylko wtedy, gdy Pozycja tekstu jest ustawiona

na Ciągła linia wiodąca, tekst wyrównany wNarzędzia>Opcje >Właściwości
dokumentu > Wymiary.
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Ustawianie linii pomocniczej w celu wyświetlenia linii
środkowej
Można ustawić poszczególne linie pomocnicze, aby były wyświetlane w stylu linii środkowej.
Pozwala to określić, kiedy linia pomocnicza rozciąga się od otworu.

Aby ustawić wyświetlanie linii pomocniczych w stylu linii środkowej, należy:

Kliknąć prawym przyciskiemmyszy linię pomocniczą i kliknąć Ustaw linię pomocniczą
jako linię środkową.

Widoki rysunku

Przyłączanie istniejących adnotacji do innego widoku
rysunku
Można przypisać istniejącą adnotację do bieżącego arkusza rysunku. W ramach tego
samego arkusza rysunku można przypisać istniejącą adnotację do dowolnego widoku
rysunku.

Aby przypisać adnotację do arkusza rysunku lub widoku rysunku, należy:

Kliknąć adnotację prawym przyciskiem myszy.
Wykonać jedną z następujących czynności:

OpisOpcja

Przypisać adnotację do arkusza
rysunku.

Kliknąć Załącznik > Dołącz do arkusza.
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OpisOpcja

Przypisać adnotację do widoku
rysunku.

Kliknąć Załącznik > Dołącz do widoku i
wybrać widok rysunku, do którego ma
zostać dołączona adnotacja.

Tworzenie cieniowanychwidoków rysunku z krawędziami
wysokiej jakości
Można utworzyć cieniowane widoki rysunku z krawędziami wysokiej jakości, aby uniknąć
wyświetlania dalszych krawędzi na bliższej ścianie modelu. Ten typ widoku jest odpowiedni
dla modeli cienkościennych zawierających operacje, takie jak ściany czy żebra, które
stykają się z tylną ścianę modelu.

Ponadto, w przypadku użycia opcji wysokiej jakości dla cieniowanych widoków rysunku,
krawędzie są drukowane w lepszej jakości i można je ukryć.

Aby utworzyć wysokiej jakości widok rysunku z cieniowanymi krawędziami,
należy:

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\fundamentals\
ThinWallPart.SLDPRT.

Kliknąć Plik > Utwórz rysunek z części.
a) W oknie dialogowym Rozmiar/format arkusza wybrać rozmiar A (ANSI) poziomo
i kliknąć OK.

b) Kliknąć Otwórz tylko do odczytu.
c) Kliknąć OK.
d) Z Palety widoków przeciągnąć widok izometryczny do rysunku.
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W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Styl wyświetlania, kliknąć

Tool_Shaded_With_Edges_View.png.

Można zauważyć, że żebra stykające się z tylną ścianą są widoczne na przedniej
ścianie.

Kliknąć Wysoka jakość.

Żebra nie są już widoczne na przedniej ścianie.

Kliknąć .

Edycja istniejących widoków przekroju z Asystą widoku
przekroju
Można użyć Asysty widoku przekroju nazywanej wcześniej Interfejsem użytkownika widoku
przekroju, aby dodać odsunięcia do istniejących widoków przekroju utworzonych przy
użyciu Asysty widoku przekroju w SolidWorks 2013 i nowszym.

Asysta widoku przekroju nie jest dostępna dla widoków przekroju, którego szkice
zostały bezpośrednio edytowane.

Aby edytować istniejące widoki przekroju z Asyście widoku przekroju, należy:
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Kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejący widok przekroju lub jego linię cięcia i
kliknąć Edytuj linię cięcia.

Dla niektórych złożonych widoków przekrojów utworzonych przy użyciu SolidWorks
2013 należy wybrać punkt wstawienia zanim będzie można je modyfikować.

W oknie podręcznym Widok przekroju należy kliknąć przesunięcie.

Kliknąć .

Udoskonalone opcje dla etykiet widoku

Widoki pomocnicze i arkusz rysunku
Można ustawić widoki pomocnicze i widoki przekroju tak, aby były ortograficznie
wyrównane względem arkusza rysunku.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rysunku i kliknąćWyrównaj widok rysunku
> Poziomo do arkusza zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub Poziomo do
arkusza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Po wyrównaniu do arkusza zgodnie z
ruchem wskazówek zegara

Przed wyrównaniem do arkusza

Metki w etykietach widoku
Można użyć metek, aby dodać zawartość do etykiet widoku rysunku.

Aby edytować etykietę widoku za pomocą metek, należy wyczyścić opcję Ręcznie
edytowana etykieta widoku w menedżerze właściwości PropertyManager Notatka,
kliknąć prawym przyciskiem myszy etykietę widoku i kliknąć Edytuj tekst w oknie.

Metki w obrębie etykiety wyświetlają swoją wartość jako przypisaną z Właściwości
dokumentu. Można usunąć metki i użyć przycisków metki lub wpisać własny tekst.

Kontrolowanie czcionki etykiety widoku
Kontrola czcionki etykiety widoku ma zastosowanie do wszystkich typów widoku.

Kontrola etykiet dla szczegółów, pomocniczych, innych i widoków ortograficzne jest taka
sama, jak w przypadku widoku przekroju. Można również przypisać czcionki do
poszczególnych elementów etykiety.
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Udoskonalenia widoków adnotacji

Widok adnotacji na płasko w stosunku do ekranu
Widok adnotacji o nazwie Obszar notatek jest zawsze wyświetlany płasko w stosunku
do ekranu.

Zgodnie z normą ASME Y14.41-2003 i innymi normami definicji opartych na modelu,

widok Obszar notatek jest dostępny na wszystkich częściach i złożeniach. Cała
zawartość Obszaru notatek zostanie wyświetlony płasko w stosunku do ekranu i we
wzajemnej relacji. Gdy model jest obracany, wszystkie elementy w widoku adnotacji
pozostaną w płaszczyźnie ekranu we względnym położeniu w stosunku do innych
elementów.

Ogólne tabele w modelach i złożeniach
Można wstawiać tabele ogólne w modelach i złożeniach.

Aby wstawić tabele ogólne, należy kliknąć Wstaw > Tabele > Tabela ogólna..

Tabele w widokach adnotacji
Tabele można przypisać do widoków adnotacji.

Tabele nie muszą być wyświetlane płasko w stosunku do ekranu. Wyświetlanie tabel jest
kontrolowane przez widok adnotacji, do którego zostały one przypisane. Uwaga: Tabele
utworzone w dokumentach w starszych wersjach są automatycznie umieszczane na w
widoku adnotacji Obszar notatek, aby kontynuować poprzedni sposób zachowania.

Aby przypisać tabele do widoków adnotacji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy
tabelę, kliknąć Zmień widok adnotacji i kliknąć widok.

Nieaktualne widoki rysunku
Można dodawać adnotacje i wymiary do nieaktualnych widoków rysunku i dołączać te
adnotacje i wymiary do geometrii modelu w nieaktualnych widokach. Dodatkowo,
nieaktualne widoki rysunku nie są już zasłonięte.

Funkcja ta pozwala zaoszczędzić dużo czasu po wprowadzeniu niewielkich zmian do
dużych, nieaktualnych rysunków.
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Zastępowanie modelu w widokach rysunku
Aby zmienić pliki odniesienia dla poszczególnych widoków rysunku po otwarciu rysunku,
należy użyć narzędzia Zastąp model.

Można użyć narzędzia Zastąp model w celu zmiany plików odniesienia pomiędzy częściami
i częściami, złożeniami i złożeniami, oraz pomiędzy częściami i złożeniami. W przypadku
tworzenia rysunków, w których występują zmiany iteracyjne lub podobnych części
wymagające podobnych schematów wymiarowania, narzędzie to pozwala na ponowne
wykorzystanie rysunku w nowym kontekście.

W tym przykładzie zmienimy pliki odniesienia pomiędzy prostymi częściami i złożeniami
arkusza blachy.

Zastępowanie odniesienia części odniesieniem złożenia
Można zmienić pliki odniesienia z części na złożenie.

W tym przykładzie zastąpimy część arkusza blachy złożeniem arkusza blachy w widoku
rysunku. Złożenie arkusza blachy zostało utworzone przez dodanie jednej nakrętki PEM
do otworu w części arkusza blachy.

Złożenie arkusza blachyNakrętka PEMCzęść arkusza blachy

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\drawings\
replace_model_in_view\sheet_metal.SLDDRW.
Pojawi się rysunek części arkusza blachy.

122

Rysunki i opisywanie szczegółów



Kliknąć Zastąpmodel (pasek narzędzi Rysunek) lub Narzędzia > Zastąpmodel.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Wybrane widoki, kliknąć
Wszystkie widoki.
W częściNowymodel przejść do pliku katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\
drawings\replace_model_in_view\sheet_metal_1_nut.SLDASM i kliknąć Otwórz.

Kliknąć .
Rysunek zostanie zaktualizowany — do części zostanie dodana jedna nakrętka, ale
poza tym będzie identyczny z rysunkiem części arkusza blachy.

Zapisać plik rysunku jako sheet_metal_1_nut.SLDDRW.

Zastępowanie odniesienia złożenia odniesieniem złożenia
Można zmienić pliki odniesienia złożenia na złożenie.

W tym przykładzie zastąpimy złożenie arkusza blachy nowym złożeniem arkusza blachy
w widoku rysunku. Nowe złożenie arkusza blachy zostało utworzone poprzez dodanie
drugiej nakrętki PEM do drugiego otworu w części arkusza blachy.
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Nowe złożenie arkusza
blachy

Nakrętka PEMZłożenie arkusza blachy

Otworzyć plik rysunku sheet_metal_1_nut.SLDDRW, który został zapisany w
poprzednim module.
Pojawi się rysunek złożenia arkusza blachy z jedną nakrętkę PEM.

Kliknąć Zastąpmodel (pasek narzędzi Rysunek) lubNarzędzia > Zastąpmodel.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Wybrane widoki, kliknąć
Wszystkie widoki.
W częściNowymodel przejść do pliku katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\
drawings\replace_model_in_view\sheet_metal.SLDASM i kliknąć Otwórz.

Kliknąć .
Rysunek zostanie zaktualizowany, aby pokazać drugą nakrętkę dodaną do złożenia,
ale poza tym będzie identyczny z rysunkiem pierwszego założenia arkusza blachy.
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Zapisać plik rysunku jako sheet_metal_2_nut.SLDDRW.

Zastępowanie odniesień złożenia odniesieniami części
Można zmienić pliki odniesienia ze złożenia na część.

W tym przykładzie zastąpimy złożenie arkusza blachy częścią arkusza blachy w widoku
rysunku. Część arkusza blachy została utworzona poprzez usunięcie nakrętek PEM ze
złożenia arkusza blachy.

Część arkusza blachyNakrętki PEMZłożenie arkusza blachy

Otworzyć plik rysunku, który został zapisany w poprzednim module
sheet_metal_2_nut.SLDDRW.
Pojawi się rysunek złożenia arkusza blachy z dwoma nakrętkami PEM.
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Kliknąć Zastąpmodel (pasek narzędzi Rysunek) lub Narzędzia > Zastąpmodel.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Wybrane widoki, kliknąć
Wszystkie widoki.
W częściNowymodel przejść do pliku katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\
drawings\replace_model_in_view\sheet_metal_1.SLDPRT i kliknąć Otwórz.

Kliknąć .
Rysunek zostanie zaktualizowany, aby pokazać część arkusza blachy bez nakrętek
PEM, ale poza tym jest identyczny z rysunkiem złożenia arkusza blachy.

Zamknąć rysunek bez zapisywania.

Widok przekroju powierzchni
Widok przekroju obiektów powierzchniowych można utworzyć z widoku rodzica części.
Ponadto do przekroju powierzchni można zastosować adnotacje, takie jak notatki i
wymiary.

126

Rysunki i opisywanie szczegółów



Aby utworzyć widok przekroju obiektu powierzchniowego, należy:

W widoku rysunku kliknąć Widok przekroju (pasek narzędzi Rysunek) lub Wstaw
> Widok rysunku > Przekrój. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać
Wyświetlaj obiekty powierzchniowe. To ustawienie jest utrzymywane pomiędzy
sesjami.

Można utworzyć widok przekroju obiektów powierzchniowych dla starszych rysunków,
jeśli widoki rodzica rysunków zawierają obiekty powierzchniowe.

Paleta widoków pokazuje wszystkie widoki

Paleta widoków wyświetla widoki rysunków umieszczone na rysunkach.

Po umieszczeniu widoku rysunku na rysunku, widok jest zachowywany w Palecie widoków
i jest oznaczony ikoną rysunku. Paleta widoków zawiera również widoki aksonometryczne
dwu- i trójwymiarowe.

Inne adnotacje

Dodawanie znaczników środka do szczelin utworzonych
przy użyciu Kreatora otworów
Można użyć narzędzia Znacznik środka, aby dodać znaczniki środka dla szczelin
utworzonych przy użyciu Kreatora otworów.

Można sterować sposobem dodawania znaczników środka do szczelin utworzonych przy
użyciu Kreatora otworów, podobnie jak w przypadku szczelin utworzonych ze szkiców.

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje .
Na karcie Właściwości dokumentu, w części Standard projektowania, kliknąć Linie
środkowe/Znaczniki środka.
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Określić właściwości dokumentu rysunku dla opcji Znaczniki środka, Znaczniki
środka szczeliny i Warstwa znacznika środka.
Kliknąć Opisywanie szczegółów, a następnie w części Wstaw automatycznie
przy tworzeniu widoku wybrać Znaczniki środka - szczeliny - część i Znaczniki
środka - szczeliny - złożenie.
Kliknąć Tabele > Otwór.
Ustawić Schemat i Kąt/odsunięciemetki od środka profilu i kliknąć Pokaż środki
otworów.
Kliknąć OK.

Kliknąć Znacznik środka (pasek narzędzi Adnotacje) lub Wstaw > Adnotacje
> Znacznik środka .
W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać krawędź szczeliny dla której jest
wstawiany znacznik środka.
W częściWstaw automatycznie wybrać Dla wszystkich szczelin i wybrać Opcje
i Znaczniki środka szczeliny, które mają zostać użyte.
Położenie znacznika środka jest określane na podstawie wartości użytych do
zdefiniowania szczeliny w Kreatorze otworów.

Kliknąć .

Dołączanie pól odniesienia do określonych punktów
Istnieje możliwość wymiarowania i wnioskowanie pól odniesienia do określonych punktów.

Aby umieścić pola odniesienia, można użyć wierzchołka wnioskowania zarówno w
środowisku rysunku, jak i szkicu.
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Podczas szkicowania w częściach i złożeniach można użyć wymiarów orientacyjnych i
wymiarów modelu do sterowania lokalizacją docelowych punktów odniesienia. Wymiary
te są zależne w środowisku modelu i sterujące w środowisku szkicu.

Po wybraniu pola odniesienia w obszarze graficznym, dołączana do niego geometria jest
podświetlona.

Poprzednio ta funkcja była obsługiwana tylko dla rysunków.

Wyświetlanie adnotacji wielkimi literami
Opcja Wszystkie wielkie litery umożliwia wyświetlanie tekstu notatek i wartości
właściwości w rysunkach wielkimi literami, bez względu na wielkość liter w polu edycji
notatki.
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Możliwe jest ustawienie opcji dla poszczególnych adnotacji i odnośników w części Format
tekstu w menedżerze właściwości PropertyManager Notatka.

Można również zmienić domyślne zachowanie dla bieżącego dokumentu, wyświetlając
okno dialogowe Opcje i wybierając Wszystkie wielkie litery na stronie Standardy
projektowania karty Właściwości dokumentu.

Kontrola wielkości liter w przypadku poszczególnych notatek i
odnośników
Przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Notatka można kontrolować wielkość
liter wyświetlanych w poszczególnych notatkach i odnośnikach w rysunkach, modelach i
złożeniach.

Kliknąć Wstaw > Adnotacja > Uwaga.
Rozwinąć Format tekstu i kliknąć Wszystkie wielkie
litery.

Wszystkie litery tekst w dokumencie będą wyświetlane jako
wielkie.

Tekst będzie wyświetlany wielkimi literami, ale faktyczna
wartość tekstu nie zostanie konwertowana. Jeżeli
edytujemy wartość tekstu w oknie dialogowym Edytuj w
oknie lub na stronie Dostosowane w oknie Właściwości,
tekst będzie wyświetlany w sposób, w jaki został
wprowadzony.

Aby ustawić
wyświetlaniewielkich
liter w tekście
notatki, należy:

Kliknąć dwukrotnie tekst notatki.
W menedżerze właściwości PropertyManager Notatka
rozwinąć Format tekstu i kliknąćWszystkie wielkie litery.

Aby ustawić
wyświetlaniewielkich
liter w odnośniku
zawierającym tekst,
należy:

Wybrać notatkę lub odnośnik i nacisnąć klawisze Shift + F3.Aby włączyć lub
wyłączyć ustawienie
wyświetlaniawielkich
liter, należy:

Ustawianie domyślnej wielkości liter dla dokumentu
Na stronie Właściwości dokumentu w oknie dialogowym Opcje można ustawić domyślną
wielość liter używaną w notatkach i odnośnikach w bieżącym dokumencie.

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje .
Na stronie Standard projektowania karty Właściwości dokumentu, w części Wielkie
litery kliknąć Wszystkie wielkie litery.
Aby określić ciągi, które nie powinny być automatycznie pisane wielkimi literami,
wpisz je w polu Lista wykluczeń, rozdzielając średnikami (;).
Kliknąć OK.
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Zgodność ramki regulacji operacji GD&T
W oknie dialogowym Tolerancja położenia i kształtu (GD&T) obsługiwane są zmiany
określone w normie ASME Y14.5-2009.

W oknie Tolerancja położenia i kształtu można:

Łączyć wiele przylegających wierszy o tym samym symbolu geometrycznym w
pojedynczą ramkę złożoną.

Na końcu wybranego pola można wstawić symbol Translacji.

W przypadku dodania innych symboli, symbol Translacji pojawi się w polu za
nimi.

JIS Symbole spoin
Sześć dodatkowych symboli spoin JIS jest dostępnych w GTOL.SYM i wyświetlanych na
stronie Symbole spoin JIS w oknie dialogowym Biblioteka symboli.

Krawędź

Dziurka od
klucza

Złącze
doczołowe
ukośne

Spoina
kołkowa

Penetracja
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Spoina
graniowa

W przypadku używania standardu projektowania JIS dla symboli spoiny dostępna jest
druga opcja zaokrąglenia dla następujących symboli:

Spoina 1/2V
Spoina 1/2U (J)
Spoina 1/2Y
Spoina I

Efekt jest taki sam, jak dla wersji ISO symbolu Pojedyncza spoina 1/2V.

Objaśnienia szczeliny
Można użyć narzędzia Objaśnienia otworu do utworzenia objaśnienia dla szczelin
utworzonych przy użyciu Kreatora otworów.

Plik definicji formatu objaśnienia katalog_instalacyjny\SolidWorks Corp\SolidWorks\
lang\język\calloutformat.txt został zmodyfikowany w celu dodania nowych objaśnień
dla każdej kombinacji szczelin. Dodano nowe sekcje dla szczelin stożkowych, zwykłych i
pogłębionych walcowo.

Objaśnienia szczelin znajdują się na końcu każdego standardu tak, aby można było je
łatwiej znaleźć w celu modyfikacji lub połączenia z już zmodyfikowanym plikiem
calloutformat.txt.

Można ponownie dołączyć linię wiodącą objaśnienia do szczeliny w dowolnym punkcie
łuku szczeliny. Linia wiodąca jest zawsze skierowana do środka łuku. Kąt można
kontrolować przy użyciu opcji Kąt przyciągania promieniowej/średnicy linii wiodącej.
Aby uzyskać dostęp do tej opcji, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości
dokumentu > Wymiar.

Objaśnienie wyświetla wszystkie wymiary skojarzone ze szczeliną, które są zaznaczone
dla rysunku, oraz notatki PRZEZ WSZYSTKO lub wartość symbolu głębokości, jeśli szczelina
jest na wylot lub ślepa.

Długość szczeliny jest określana na podstawie stycznej do długości stycznej z głównej
części szczeliny, a nie stycznej do pogłębienia walcowego lub stożkowego.
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Okno dialogowe Biblioteka symboli
Okno dialogowe Biblioteka symboli zostało zmodyfikowane w celu ułatwienia obsługi.
Symbole w oknie dialogowym są sklasyfikowane według typu. Istnieje możliwość
wielokrotnego wyboru symboli oraz, przy użyciu Tablicy znaków systemu Windows,
wybierania dodatkowych symboli do wstawienia.

Element Biblioteka symboli umożliwia dodawanie symboli do następujących elementów:

Tekst wymiarów
Symbole spoiny
Tolerancje położenia i kształtu
Bazy pomiarowe
Adnotacje notatki
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Aby skorzystać z Biblioteki symboliw celu wstawienia symboli do tekstu wymiaru,
należy:

Kliknąć wymiar na rysunku, aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager
Wymiar.
Na karcie Wartość w dolnej części sekcji Tekst wymiaru kliknąć Więcej.
Zostanie otwarte okno dialogowe Biblioteka symboli. Górna część listy Kategorie po
lewej stronie określa kategorie zawierające symbole wyświetlane po prawej stronie.

Kliknąć na górze okna dialogowego, aby przypiąć okienko w otwartej formie.

Nie można przypiąć okna dialogowego Biblioteka symboliBiblioteka symboli, które
jest uruchamiane z aktywnym podglądem adnotacji lub z okna dialogowego Symbol
spoiny.

Aby dodać dodatkowe symbole do wyświetlania Symboli, kliknąć kategorię na liście.
Etykiety narzędzi wyświetlają nazwy symbol i oznaczenia.

Kliknąć symbol, aby dodać go do wymiaru w rysunku.
Pojawi się on w polu Symbole do wstawienia.

Można również dodać symbol bezpośrednio do wymiaru w rysunku, klikając go
dwukrotnie w oknie Symbole.

Wykonać jedną z następujących czynności:

Aby natychmiast dodać symbol do wymiaru, należy kliknąć Zastosuj.

Okno dialogowe pozostanie otwarte, aby można było wybrać kolejne symbole.

Opcja Zastosuj jest dostępna tylko wtedy, gdy okno dialogowe Biblioteka
symboli jest przypięte.

Kliknąć dodatkowe symbole, aby dodać je do pola Symbole do wstawienia.

Aby dodać symbole z Tablicy znaków Microsoft:
a) Kliknąć Tablica znaków.
b) W Tablicy znaków kliknąć symbol i kliknąć Wybierz, aby dodać go do pola Znaki

do skopiowania.
c) Po dodaniu znaków kliknąć Kopiuj.
d) Zamknąć Tablicę znaków.
e) Wkleić znaki do pola Symbole do wstawienia.

Kliknąć OK.

Lokalizacja pliku biblioteki symboli
Plik biblioteki symboli GTOL.SYM można zapisać w dowolnym folderze umożliwiającym
wyszukiwanie.

W przypadku sieci z wieloma użytkownikami w rozproszonych lokalizacjach, można
umieścić plik GTOL.SYM w miejscu, w którym wszyscy użytkownicy mogą uzyskać do niego
dostęp.
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Użytkownicy określają lokalizację na karcie Lokalizacje plików w oknie dialogowym Opcje
systemu.

Aby określić nową lokalizację dla pliku biblioteki symboli, należy:

Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje .
Na karcie Opcje systemu kliknąć Lokalizacje plików.
W części Pokaż foldery dla wybrać Plik biblioteki symboli.
Wybrać bieżącą lokalizację pliku biblioteki symboli i kliknąć Usuń.
Aby określić nową lokalizację, kliknąć Dodaj.
W oknie dialogowym Przejdź do przejść do lokalizacji, w której znajduje się plik
GTOL.SYM i kliknąć OK.

Jeżeli w pliku GTOL.SYM w nowej lokalizacji znajdują się inne definicje symboli, zostaną
one zastosowane do rysunków.

Symbol w oryginalnej lokalizacji pliku biblioteki symboli

Symbol w nowej lokalizacji pliku biblioteki symboli
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Kreskowanie tafli szkła
Kreskowanie tafli szkła jest dostępne i może być stosowane do nowych widoków przekroju.

Przytwierdzenie prostej linii wiodącej
Adnotacja otoczona trójkątnym obramowaniem umożliwia przytwierdzanie prostych linii
wiodących i linii wiodących z uskokami do narożników granicy.

Formaty arkuszy
Można użyć drugiego formatu arkusza w szablonach rysunków.

W Arkuszach rysunku właściwość dokumentu pozwala określić domyślny format arkusza
podczas dodawania nowych arkuszy do dokumentów rysunku. Właściwość ta pozwala
automatycznie użyć jednego formatu arkusza dla pierwszego arkusza i innego formatu
arkusza dla wszystkich pozostałych arkuszy.

Aby określić inny format arkusza dla nowego arkusza, kliknąć Narzędzia > Opcje >
Właściwości dokumentu > Arkusze rysunku, wybrać Użyj innego formatu arkusza
i wskazać lokalizację pliku formatu arkusza (plik kończy się na .slddrt).

Automatyczne dzielenie tabel w poziomie przy wybranym
wierszu

Można użyć polecenia Automatycznie dziel w poziomie, aby program SolidWorks
automatycznie dostosował wiersze tabeli podczas dodawania lub usuwania elementów z
tabel.

Obsługiwane tabele:

Tabele otworów
Lista materiałów
Ogólne tabele

Automatyczny podział tabel ma zastosowanie do całej tabeli, w tym fragmentów, które
pojawiają się na wszystkich arkuszach rysunków.

Można określić, że nowe segmenty tabel mają być umieszczane bezpośrednio poniżej
ostatniego podziału tabeli lub bezpośrednio na prawo od ostatniego podziału tabeli:

Przed podziałem:
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Po dokonaniu podziału, umieszczony poniżej:

Po dokonaniu podziału, umieszczone z prawej:

Aby skonfigurować automatyczne dzielenie tabel, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę i kliknąć Podziel > Automatycznie dziel
w poziomie.
W oknie dialogowym wprowadzić liczbę w polu Maksymalna liczba wierszy.
W obszarze Zastosuj wybrać jedną z poniższych możliwości:

Aby jednokrotnie zastosować wartość Maksymalna liczba wierszy do tabeli,
należy kliknąć Tylko tym razem.
Aby włączyć na stałe dzielenie tabel, należy kliknąć Stale

Podczas dodawania i usuwania elementów do/z tabeli, jest ona aktualizowana aby
zachować zgodność z ustawieniem Maksymalna liczba wierszy.

W części Położenie nowo podzielonych tabel należy wybrać jedną z poniższych
opcji:
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Aby umieścić podziału części tabeli po prawej, należy kliknąć Poziome
wyrównanie.
Aby umieścić podzielone części tabeli poniżej, należy kliknąć Pionowe
wyrównanie.

Kliknąć Zastosuj.

Gdy dla tabeli jest włączone ustawienie Stale, w celu zatrzymania automatycznego
dzielenia należy kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę i kliknąć Zatrzymaj
automatyczne dzielenie.

Bieżące podziały zostaną zachowane, ale nie będą już automatycznie dostosowywane po
wprowadzeniu zmian w tabeli.
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11
eDrawings

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

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Przeglądanie 3D ContentCentral na urządzeniach iPad
Przeglądanie wymiarów DimXpert z plików części SolidWorks
Przeglądanie kroków rozstrzelenia z obrotem

Przeglądanie 3D ContentCentral na urządzeniach iPad
Można używać eDrawings do wyświetlania 3D ContentCentral® na urządzeniach iPad. 3D
ContentCentral® to nieodpłatna usługa pozwalająca lokalizować, konfigurować, pobierać
i zamawiać dwu- i trójwymiarowe części i złożenia, bloki dwuwymiarowe, operacje z
biblioteki oraz makra.

Uruchomić eDrawings na urządzeniu iPad i kliknąć http://www.3dcontentcentral.com/.

Przeglądanie wymiarówDimXpert z plików części SolidWorks
W eDrawings, można przeglądać wymiary DimXpert z plików zapisanych w programie
SolidWorks 2014 lub nowszym.

Przeglądanie kroków rozstrzelenia z obrotem
Program eDrawings umożliwia przeglądanie kroków rozstrzelenia z obrotem zapisanych
w plikach złożeń utworzonych przy użyciu programu SolidWorks 2014 lub nowszego.

Program eDrawings umożliwia również przeglądanie kroków rozstrzelenia obracających
komponent z translacją liniową lub bez niej.
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SolidWorks Electrical

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Wymiana Microsoft Access na SQLite
Szablony raportów dla obliczeń elektrycznych
Obsługa schematu mieszanego
Funkcje dodatkowe

Wymiana Microsoft Access na SQLite
Podstawowy system zarządzania bazą danych został rozwinięty przez zamianę Microsoft
Access na SQLite.

Zmiana ta znacznie poprawia metody archiwizacji plików.

System SQLite jest w pełni kompatybilny z 64-bitowymi systemami operacyjnymi i działa
na wszystkich wersjach pakietu Microsoft Office zainstalowanych na komputerze.

Szablony raportów dla obliczeń elektrycznych
Narzędzie Raportowanie w SolidWorks Electrical udostępnia szablony raportów zawierające
popularne obliczenia, takie jak maksymalna obciążalność prądowa przewodu lub kabla i
spadek napięcia na długości kabla lub przewodu we wiązce.

Można użyć szablonów raportów dla wiązek przewodów i kabli.

Obsługa schematu mieszanego
Komponent SolidWorks Electrical obsługuje dla rysunków tryb mieszany o nazwie schemat
mieszany, który umożliwia używanie narzędzi schemat i schemat kreskowy w jednym
środowisku.

Wcześniej SolidWorks Electrical oferował tylko oddzielne typy rysunków dla schematów
kreskowych i schematów.

Funkcje dodatkowe
Następujące funkcje są dostępne w tej wersji oprogramowania:
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OpisFunkcja

Można użyć edytora listew zaciskowych, aby
posortować i zmienić numerację wybranych
końcówek zgodnie z położeniem,
oznakowaniem lub kryterium połączenia.

Sortowanie i zmiana numeracji końcówek
w edytorze listew zaciskowych

W menedżerze listew zaciskowych można
podzielić listwę zaciskową poprzez ręczne
dodawanie podziału strony.

Ręczny podział strony w listwach
zaciskowych

Przy umieszczaniu zarysu lokalizacji lub
funkcji, obiekty znajdujące się wewnątrz
zarysu mogą zostać automatycznie
powiązane z daną lokalizacją lub funkcją.

Zarys lokalizacji i funkcji

Nowe polecenie pozwala na wyszukiwanie i
zastępowanie tekstu w interfejsie używanym
do tłumaczenia tekstu dla projektów.

Tłumaczenie tekstu dla projektów

Można zarządzać maksymalną liczbą
połączeń na końcówce materiału
komponentu oraz wykorzystaniem
końcówki.

Nowe dane dla końcówek materiału
komponentów

Można edytować końcówkami materiału
komponentu z menu kontekstowego
symbolu.

Edytowanie końcówek materiału
komponentu

Można używać nowego typu elementu o
nazwie Wipeout (Zagłuszanie) w celu
ukrycia elementów, które znajdują się za
innymi elementami.

Nowy obiekt używany do ukrywania rysunku

Interfejs menedżera raportów został
znacznie udoskonalony.

Nowy interfejs dla menedżera raportów

Eksport TXT danych projektu obsługuje
format .csv oprócz formatu TXT.

Raporty, eksport TXT

Można generować i dodawać pliki danych
do projektu.

Raporty, eksport TXT i Excel

Można używać filtrów w selektorze
szablonów raportów do wyszukania
szablonu.

Selektor szablonów raportów

Indeks pokazuje numer porządkowy danych
użytkownika. Indeks wyświetlany jest w
oknach dialogowych dla właściwości
obiektów elektrycznych.

Dane użytkownika
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OpisFunkcja

Dostępny jest nowy symbol obojętności.
Symbol obojętności nie jest uznawany jako
symbol elektryczny. Nie posiada znaku,
obwodów lub punktów połączenia. Jest
przechowywany w bibliotece co umożliwia
jego wstawienie do rysunku.

Symbol obojętności

Można korzystać z większej ilości poleceń,
takich jak dodawanie, edycja i zamiana
miejscami w celu zarządzania blokiem
tytułowym.

Menu kontekstowe rysunku

Można wstawić maskę w tym samym czasie
co miniatury 2D miniaturę, aby ukryć szynę.

Miniatury sygnatury 2D

Podczas odzyskiwania z archiwum można
użyć polecenia z menu kontekstowego w
celu określenia, które obiekty mają być
zachowane, a które zastąpione.

Odzyskiwanie z archiwum

Funkcja wyszukiwania został dodana do
bocznego panelu menu kontekstowego
komponentów.

Wyszukiwanie komponentu

Z menu kontekstowego miniatur odsyłaczy
można uzyskać dostęp do konfiguracji
rysunku odsyłacza.

Konfiguracja odsyłaczy

Nowa opcja generuje pliki PDF wraz ze
strukturą drzewa dla danego projektu w
postaci zakładek.

Eksport PDF

Można korzystać z nowych kryteriów w
menedżerze projektu, aby ograniczyć listę
projektów.

Filtry w Menedżerze projektu

Podczas używania polecenia Wklej
specjalnie, otwiera się okno dialogowe
umożliwiające zarządzanie znacznikami.

Specjalne kopiowanie i wklejanie

Można ręcznie rozwiązywać konflikty
ekwipotencjalne przy użyciu nowego
polecenia.

Konflikty ekwipotencjalne

Podczas importowania plików DWG do
projektu, jeżeli plik DWG ma definicje
symboli lub bloki tytułowe, można
uruchomić kreatora w celu umieszczenia
bloków tytułowych i symboli w bibliotece.

Importowanie plików DWG
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OpisFunkcja

Okno dialogowe wyświetla właściwości
przewodu, takie jak znaczniki i dane
techniczne, lub wszystkie przewody złącza
ekwipotencjalnego.

Edytor właściwości przewodu lub złącza
ekwipotencjalnego

Można użyć symbolu nowego typu,
składającego się głównie z atrybutów, aby
wyświetlić dane dotyczące przewodów i
złączy ekwipotencjalnych.

Etykieta przewodu i złącza
ekwipotencjalnego

Przewody mogą wyświetlać dane
użytkownika, które mogą być tłumaczone
lub nie.

Dane użytkownika dla przewodów

Dostępne są nowe opcje przy wstawianiu
zarysu lokalizacji.

Wstawianie zarysu lokalizacji
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13
SolidWorks Enterprise PDM

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

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną
Skonsolidowane powiadomienia opóźnione w stanie
Filtr odbiorców powiadomień dynamicznych
Pobieranie ukrytych LM SolidWorks
Elastyczna opcja „Zawsze pracuj z najnowszą wersją plików”
Elastyczne pobieranie plików odniesienia podczas wyewidencjonowania
Większa wydajność przepływu pracy
Nawigacja w strukturze drzewa
Dostosowane kolumny zdefiniowane przez użytkownika
Porównanie wersji plików odniesienia
Zmienne niezależne od wersji oraz przejścia w toku prac
Widoczność ostrzeżeń szybkich informacji dzieci w złożeniach rodzica

Zautomatyzowane zarządzanie pamięcią podręczną
Dwie opcje w oknach dialogowych właściwości użytkowników i grup umożliwiają
administratorom edycję profili użytkowników w celu skonfigurowania sposobu buforowania.
Opcje te automatyzują proces odświeżania i czyszczenia pamięci podręcznej dla
wyznaczonych folderów.

Na przykład w przypadku przechowywania folderów biblioteki projektu SolidWorks w
przechowalni, aby się upewnić że użytkownicy zawsze korzystają z najnowszej wersji
tych plików, można określić, że po zalogowaniu się użytkowników pamięć podręczna dla
tych folderów jest automatycznie odświeżana.

Na stronie Opcje pamięci podręcznej we właściwościach użytkownika i grupy dostępne
są następujące opcje:
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Automatycznie czyści pamięć podręczną po wylogowaniu. Powoduje
to usunięcie niepotrzebnych plików, zmniejsza wielkość pamięci
podręcznej i podnosi bezpieczeństwo w przypadku komputerów
używanych przez wielu użytkowników.

Gdy użytkownik wyloguje się, Enterprise PDM czyści pamięć
podręczną dla wszystkich folderów określonych w tym ustawieniu
przy użyciu automatycznej wersji polecenia Wyczyść pamięć
podręczną.

Pamięć podręczna jest również czyszczona kiedy użytkownik
wybierze tryb pracy offline, lub gdy wyłączy komputer bez
wylogowywania się.

Wyczyść pamięć
podręczną po
wylogowaniu

Zapewnia, że po każdym zalogowaniu użytkownicy mają najnowszą
wersję elementów, takich jak szablony plików CAD i standardowe
biblioteki.

Po zalogowaniu się użytkownika, dla każdego folderu określonego
w tym ustawieniu Enterprise PDM wykonuje automatyczną wersję
polecenia Pobierz najnowsze. Enterprise PDM aktualizuje starsze
wersje plików w pamięci podręcznej użytkownika i przesyła
najnowsze wersje plików, które nie znajdują się w pamięci
podręcznej użytkownika.

Odśwież pamięć
podręczną
podczas
logowania

Administratorzy mogą ustawiać opcje pamięci podręcznej dla poszczególnych użytkowników
lub grup. Gdy użytkownicy należą do grupy, dla której zostały ustawione opcje pamięci
podręcznej, ustawienia grupy są odzwierciedlone we właściwościach użytkowników.

Skonsolidowane powiadomienia opóźnione w stanie
Aby ograniczyć liczbę powiadomień, które otrzymują użytkownicy, Enterprise PDM grupuje
wszystkie powiadomienia opóźnione w stanie występujące w określonym przedziale czasu
i wysyła pojedynczą wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dotyczące plików, które
spełniają kryteria opóźnione o stanie.

Administratorzy i użytkownicy mogą skonfigurować powiadomienia folderów tak, aby
użytkownicy byli ostrzegani kiedy pliki w folderze były w stanie toku prac przez określony
czas. Powiadomienia te są nazywane „opóźnionymi w stanie”.
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Poprzednio dla każdego pliku, który spełniał kryteria opóźnione w stanie były wysyłane
oddzielne wiadomości e-mail.
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Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wszystkich plików, które zostały
zidentyfikowane jako opóźnione w stanie, użytkownik musiał otworzyć wszystkie
powiadomienia, klikając Pokaż następne lub otwierając każde powiadomienie w Skrzynce
odbiorczej.
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Teraz pojedyncze powiadomienie informuje o wszystkich plikach, które są opóźnione.

W Skrzynce odbiorczej znajduje się tylko jedna wiadomość.
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Powiadomienie zawiera następujące informacje dotyczące każdego pliku:

Kliknij łącze, aby otworzyć plik w odpowiednim edytorze.Nazwa pliku

Czas, przez który plik przebywa w bieżącym stanie.Dni w stanie

Bieżący stan toku pracObecny stan

Użytkownik, który wykonał ostatnią zmianę stanu.Przejście dokonane przez

Otwiera pliki SolidWorks w eDrawings. Inne pliki otwierane
są w przeglądarce plików SolidWorks Enterprise PDM.

Widok

Otwiera okno dialogowe Historia dla pliku skojarzonego z
danym powiadomieniem.

Historia

Otwiera folder zawierający dany plik w nowym oknie
Eksploratora.

Otwórz folder

Filtr odbiorców powiadomień dynamicznych
Filtr odbiorców powiadomień dynamicznych w oknie dialogowymWykonaj przejście ułatwia
wybór dla użytkowników, jeśli firma ma wielu użytkowników wyznaczonych do
dynamicznego powiadamiania.

Filtr ten jest podobny do filtru w Edytorze toku prac używanego podczas dodawania
członków ról i odbiorców powiadomień.

Podczas wpisywania przez użytkowników znaków alfanumerycznych w polu Filtr, wyniki
na liście odbiorców są aktualizowane dynamicznie. Gdy użytkownicy wybiorą nazwy z
wyników filtrowania, nazwy te pozostają niezmienione podczas wpisywania kolejnego
ciągu filtrowania.
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Zastosowany drugi ciąg
filtrowania

Wybrany użytkownikZastosowany pierwszy ciąg
filtrowania

Pobieranie ukrytych LM SolidWorks
W aplikacji SolidWorks, można ukryć listę materiałów w rysunku lub złożeniu, aby nie
przeszkadzała ona w pracy. W międzyczasie konieczne może okazać się uzyskanie dostępu
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do LM SolidWorks w dodatku Enterprise PDM w celu wyeksportowania odnośników i innych
informacji do innych aplikacji, takich jak systemy MRP/ERP.

Aby umożliwić wyodrębnianie ukrytych LM przez dodatek Enterprise PDM:

Kliknąć Pokaż > Opcje > Wyodrębnij ukryte LM z plików SolidWorks podczas
ewidencjonowania.

Podczas ewidencjonowania plików SolidWorks z ukrytymi LM oprogramowanie
wyodrębnia LM do Enterprise PDM jako LM SolidWorks.

Elastyczna opcja „Zawsze pracuj z najnowszą wersją plików”
Administratorzy mogą dać użytkownikom używającym dodatku SolidWorks dostęp do
starszych wersji plików nawet wtedy, gdy jest włączone ustawienie Zawsze pracuj z
najnowszą wersją plików.

Opcja Włącz polecenie Pobierz wersję w SolidWorks pozwala użytkownikom na
dostęp do określonych wersji plików w dodatku SolidWorks poprzez:

Rozwinięcie wysuwanego paska Pobierz na pasku narzędzi okienka zadań
SolidWorks Enterprise PDM
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku w okienku zadań i kliknięcie Pobierz
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku w menedżerze operacji FeatureManager i
kliknięcie Pobierz
Kliknięcie Enterprise PDM > Pobierz
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy komponentu w obszarze graficznym i kliknięcie
Pobierz

Opcja ta pojawia się na karcie Okno dialogowe odniesienia w oknie dialogowym Ustawienia
po wybraniu Zawsze pracuj z najnowszą wersją plików.

Elastyczne pobieranie plików odniesienia podczas
wyewidencjonowania

Administratorzy mogą skonfigurować ustawienia użytkownika, aby określić sposób obsługi
plików odniesienia w oknie dialogowym Wyewidencjonuj.

Użytkownicy zwykle chcą pracować z najnowszą wersją plików. Jednak niektórzy
użytkownicy muszą pracować ze złożeniami, które korzystają ze starszych wersji odniesień,
które mają w pamięci podręcznej, a nie z najnowszymi wersjami plików z przechowalni.

Poprawiona strona Okno dialogowe odniesienia w oknie dialogowym Ustawienia
użytkowników i grupy pozwala administratorom określić czy pliki odniesienia zostaną
automatycznie wybrane w polu Pobierz najnowsze w oknie dialogowymWyewidencjonuj.
Zawiera on tę opcję, która jest domyślna:

Automatycznie wybieraj pliki odniesienia, aby pobrać najnowsze podczas
wyewidencjonowania.

Aby podczas wyewidencjonowania zachować w pamięci podręcznej wersję plików
odniesienia, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Jeśli ta opcja jest włączona, można ustawić następujące warunki:
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Pobiera najnowszą dostępną wersję plików do lokalnego
widoku przechowalni podczas ich wyświetlania lub
otwierania.

Opcja ta była poprzednio dostępna na karcie
Eksploratora w oknie dialogowym Ustawienia, w
części Różne.

Zawsze pracuj z najnowszą
wersją plików.

Dostępne tylko po wybraniu opcji Zawsze pracuj z
najnowszą wersją plików.

Umożliwia używanie polecenia Pobierz wersję w
SolidWorks do pobierania wcześniejszych wersji
otwartych plików.

Włącz polecenie Pobierz
wersję w SolidWorks.

Uniemożliwia wyświetlanie okna dialogowego
Wyewidencjonuj, podczas wyewidencjonowania plików
z odniesieniami.

Oprogramowanie wyewidencjonuje tylko wybrane pliki,
użytkownik musi oddzielnie wyewidencjonować każdy
plik odniesienia.

Wyewidencjonuj pliki w
trybie cichym bez
wyświetlania okna
dialogowego
wyewidencjonowania.

Po wyewidencjonowaniu przez użytkownika plików
zawierających odniesienia do innych plików, pliki
odniesienia zostaną również zaznaczone do
wyewidencjonowania (jeśli jest to możliwe).

Jeżeli zostanie również włączona opcję
wyewidencjonowania plików w trybie cichym,
wyewidencjonowanie plików rodziców automatycznie
wyewidencjonowuje wszystkie pliki odniesienia.

Spróbuj wyewidencjonować
wszystkie odnoszone pliki,
gdy nastąpi
wyewidencjonowanie pliku
odnoszącego.

Większa wydajność przepływu pracy
Czas wymagany na zmianę stanów toku prac w środowiskach o dużych opóźnieniach
został znacznie skrócony.

Redukcja czasu zależy od liczby działań, które należy ustawić w przejściu i ilości opóźnień.
Największa poprawa występuje w systemach z największymi opóźnieniami.

Nawigacja w strukturze drzewa
Struktury drzew utrzymywane przez Enterprise PDM są często duże i mogą zawierać wiele
poziomów. Nowe elementy sterujące w oknach dialogowych i karcie Podgląd ułatwiają
nawigację w tych strukturach.

Następujące pomoce nawigacyjne zostały dodane w Enterprise PDM 2014.

W oknach dialogowych Zawidencjonuj, Wyewidencjonuj, Kopiuj drzewo i Zmień stan:
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Elementy sterujące Tylko najwyższy poziom/Pokażwszystkie poziomy umożliwiają
wyświetlanie tylko najwyższego poziomu struktury lub całej struktury drzewa.
Strzałki rozwijania i zwijania w strukturze drzewa pozwalają rozwijać i zwijać
poszczególne węzły drzewa.

Następne ostrzeżenie i strzałki Poprzednie ostrzeżenie w paskach narzędzi
okna dialogowego prowadzą bezpośrednio do ostrzeżenia.
Opcja włączenia drugiego zestawu pól wyboru węzła rodzica na każdym poziomie
pozwala zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie pola wyboru dla tego węzła.

Na kartach Zawiera i Gdzie używane:

Strzałki rozwijania i zwijania w strukturze drzewa pozwalają rozwijać i zwijać
poszczególne węzły drzewa.

Dostosowane kolumny zdefiniowane przez użytkownika
Aby ułatwić pracę w oknach dialogowych i na karcie Podgląd, można dodać kolumny w
oparciu o zmienne Enterprise PDM. Można również zmienić kolejność wyświetlania w oknie
dialogowym, przeciągając nagłówki kolumn.

Na przykład, jeżeli dana firma organizuje dokumenty według numeru części a nie według
nazwy pliku, można dodać kolumnę, która przedstawia numer części.

Można dodać kolumny dostosowane do okien dialogowych Ewidencjonuj, Wyewidencjonuj,
Cofnij wyewidencjonowanie i Kopiuj drzewo oraz do kart podglądu Zawiera i Gdzie
używane.

Aby dodać dostosowaną kolumnę do okna dialogowego Wyewidencjonuj, należy:

W Eksploratorze Windows wybrać pliki do wyewidencjonowania i kliknąć Działania
> Wyewidencjonuj.
W oknie dialogowym, kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w
nagłówku tabeli.
Zostanie wyświetlona lista standardowych nagłówków. Znaczniki wskazują, które
nagłówki są aktualnie wyświetlane.

Na dole listy, kliknąć Więcej.
W oknie dialogowym Wybierz kolumny przewinąć do zmiennej, która ma zostać użyta
i wybrać ją.
Kliknąć OK.
Nowa kolumna wykorzystująca zmienną jako jego nagłówek pojawi się po prawej
stronie okna dialogowego.

Kliknąć i przeciągnąć kolumnę w żądane miejsce.

Porównanie wersji plików odniesienia
W dodatku Enterprise PDM dla SolidWorks można ustawić wyświetlanie informacji z
kolumny Wersja odniesienia w okienku zadań. W tej kolumnie przedstawione są
informacje na temat wersji pliku będącego odniesieniem złożenia w porównaniu do
najnowszej wersji tego samego pliku w bazie danych.

Dodatkowo jest wyświetlana ikona jeśli złożenie odnosi się do pliku w wersji, która nie
jest najnowsza wersja w bazie danych.
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Podczas pracy ze złożeniem zawierającym wiele podzespołów, informacja ta może pomóc
podjąć decyzję o wyewidencjonowaniu podzespołu i przebudowaniu go tak, aby odnosił
się do najnowszej wersji projektu.

Zmienne niezależne od wersji oraz przejścia w toku prac
Po uwzględnieniu niezależnych od wersji zmiennych na karcie danych pliku, można używać
przejścia w toku prac w celu aktualizacji zawartości zmiennych bez konieczności tworzenia
nowej wersji pliku.

Administratorzy muszą najpierw należy skonfigurować zmienne niezależne od wersji, a
następnie utworzyć przejścia w toku prac obejmujące czynności ustawiające wartość
zmiennych.

Gdy użytkownicy uruchomią przejścia w toku prac przez zmianę stanu pliku, wartości
zmiennych zostaną zaktualizowane, ale plik nie zmienia wersji, chyba że występują inne
działania zmieniające wartość zmiennych, które nie są niezależne od wersji.

Widoczność ostrzeżeń szybkich informacji dzieci w
złożeniach rodzica

Ostrzeżenia szybkich informacji dzieci w dodatku SolidWorks Enterprise PDM wskazują
na stan w sesji pliku SolidWorks i jego odniesień. Te ikony pojawiają się obecnie na
najwyższym poziomie złożenia dla wszystkich plików na niższym poziomie.

Poprzednio ikony pojawiały się tylko na wyższym poziomie. Należało całkowicie rozwinąć
złożenie zawierające więcej niż dwa poziomy, aby wyświetlić stan plików niższego poziomu.

SolidWorks Enterprise PDM 2013
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14
SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation jest oprogramowaniem obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) 3D
dostępnym jako oddzielny produkt, z którego można korzystać w programie SolidWorks
Standard, SolidWorks Professional lub SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

CircuitWorks i SolidWorks Flow Simulation
Obsługa eDrawings
Sterowanie siatki
Równoległe generowanie siatki
Tryb badania parametrycznego
Udoskonalenia obsługi

CircuitWorks i SolidWorks Flow Simulation
Przy użyciu aplikacji CircuitWorks, dodatku do SolidWorks Premium, można tworzyć
trójwymiarowe modele z formatów plików zapisywanych przez większość systemów
wspomaganego komputerowego projektowania układów elektrycznych (ECAD). Można
współpracować przy projektowaniu płytek drukowanych (PCB), które pasują i działają w
złożeniach SolidWorks.

Do SolidWorks Flow Simulation można importować następujące pliki płytek drukowanych
CircuitWorks ECAD i właściwości termiczne komponentów:

Gęstość elementów dielektrycznych i przewodników
Ciepło właściwe
Współczynnik przewodzenia ciepła dla płytki drukowanej
Współczynnik przewodzenia ciepła dla objętościowych źródeł ciepła z komponentów

W przypadku przeprowadzenia analizy termicznej w SolidWorks Flow Simulation, model
SolidWorks używa jako odniesień zaimportowanych właściwości termicznych klienta.

Dwie opcje w drzewie Flow Simulation ułatwiają skonfigurowanie analizy dynamiki płynów
(CFD) dla symulacji chłodzenia podzespołów elektronicznych:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Źródła ciepła i wybrać Importuj źródła
objętościowe z modelu. Wybrać źródła ciepła do zaimportowania w części
Właściwości elementu.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy Płytki drukowane i wybrać Importuj płytki
drukowane z modelu. Wybrać płytki drukowane do zaimportowania w części
Właściwości elementu.
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Obsługa eDrawings
Można eksportować wiele wykresów SolidWorks Flow Simulation w jednym pliku eDrawings.

Sterowanie siatki
Adaptacyjne do rozwiązania tworzenie siatki jest procedurą adaptacji siatki obliczeniowej
do rozwiązania podczas obliczeń. SolidWorks Flow Simulation wydłuża procedurę
adaptacyjnego udoskonalania do lokalnych obszarów domeny obliczeniowej, aby uzyskać
dokładniejsze i zoptymalizowane do siatki symulacje CFD.

Równoległe generowanie siatki
SolidWorks Flow Simulation przyspiesza tworzenie siatki dzięki wykorzystaniu wielu rdzeni.
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Solver i generator siatki mogą teraz wykorzystać możliwości przetwarzania
wielordzeniowego.

W oknach dialogowych Uruchom i Przetwarzanie wsadowe należy wybrać liczbę rdzeni
używanych do generowania siatki.

Tryb badania parametrycznego
Tryb badania parametrycznego umożliwia automatyczne uruchamianie wielu testów
przepływu płynu. Można oceniać intuicyjne wyniki, aby wybrać najlepszy projekt.

Można:

Zapisywać badania w drzewie projektu przy użyciu operacji badania parametrycznego
w celu zapewnienia lepszej widoczności symulacji CFD i łatwiejszego badania scenariuszy
projektowych.

Zapisywać wybrane punkty projektowe w drzewie projektu w celu zapisania tylko
pożądanych scenariuszy. Opcjonalnie można zapisywać pełne wyniki punktów
projektowych.

Udoskonalenia obsługi
W celu zapewnienia lepszej widoczności, w dolnej części ekranu graficznego dostępne
jest narzędzie Śledzenie przecieków. Umożliwia ono zlokalizowanie otworów lub
szczelin przemieszczeń w modelu poprzez wizualizację trasy od ściany wewnętrznej do
zewnętrznej danego komponentu.

Można modyfikować warunki brzegowe i źródła ciepła przy użyciu jednego menedżera
właściwości PropertyManager, co przyspiesza konfigurację analizy CFD dla dużych
projektów.

Można wyznaczać cele dla obszaru powierzchni i objętości za pomocą narzędzia Cel
równania. Można dodać obszar powierzchni i objętości jako geometrie odniesienia do
Celu równania. Narzędzie znajduje się w modelu Widok, w dolnej części obszaru
graficznego, co poprawia jego widoczność.
Można określić prędkość otoczenia przy użyciu kątów aerodynamicznych (kąta natarcia
i kąta spływu) zamiast wektora 3D. To udoskonalenie ułatwia wykonywanie badań
parametrycznych.
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15
Części i operacje

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Zaokrąglenia stożkowe
Wyciągnięcia wycięcia
Otwory
Właściwości masy
Więcej opcji usuwania operacji
Szyki
Geometria odniesienia:
Konstrukcje spawane

Zaokrąglenia stożkowe
Można użyć narzędzia Zaokrąglenie do tworzenia symetrycznych stożkowych zaokrągleń
części, złożeń i powierzchni.

Można zastosować stożkowe kształty do zaokrągleń Stałej wielkości, Zmiennego
rozmiaru i Ściany.

Tworzenie zaokrągleń stożkowych o stałym rozmiarze
Kształt stożkowy utworzony w tym przykładzie będzie hiperbolą.

Aby utworzyć tego typu zaokrąglenie stożkowe:

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\
remote_control.sldprt.

Kliknąć Zaokrąglenie (pasek narzędzi Operacje) lub
WstawOperacjeZaokrąglenie.
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W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ zaokrąglenia wybrać
Stały rozmiar.
Wybrać przednią ścianę modelu.

Ściana< 1> zostanie dodana do części Elementy do zaokrąglenia.

Styczne rozejście się i Pełny podgląd są wybrane.

W części Parametry zaokrąglenia wpisać wartość 5mm dla ustawienia Promień.
W części Parametry zaokrąglenia:

a) Ustawić Promień na 5mm.
b) Dla Profilu, wybrać Stożek ro.

c) Ustawić Promień ro na 0,65 stopnia.

Obrócić model, aby wyświetlić krzywiznę zaokrągleń. Użyć objaśnień w obszarze
graficznym, aby zmienić wartości dla ustawień Promień i Stożek ro. Kształt
zaokrąglenia jest dostosowywany dynamicznie.

Kliknąć .

Wyciągnięcia wycięcia
Można utworzyć wyciągnięcie wycięcia w obu kierunkach za pomocą jednego kliknięcia.

W menedżerze właściwości PropertyManager Wytnij-wyciągnięcie wybrać Przez wszystko
w obydwu kierunkach. Kierunek 2 zostanie automatycznie zaktualizowany o tę samą
wartość.

Dotychczas należało określać Przez wszystko dla każdego kierunku osobno.
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Otwory

Tworzenie szczelin przy użyciu Kreatora otworów
Przy użyciu Kreator otworów można tworzyć szczeliny proste, z pogłębieniem walcowym,
z pogłębieniem stożkowym.

Aby utworzyć w części szczelinę przy użyciu Kreatora otworów, należy:

Wybrać ścianę i kliknąć Kreator otworów (pasek narzędzi Operacje) lubWstaw
> Operacje > Kreator > otworów.
W menedżerze właściwości PropertyManager, na karcie dla Typ, dla opcji Typ otworu
wybrać typ szczeliny:

OpisOpcja

Szczelina z pogłębieniem walcowym

Szczelina z pogłębieniem stożkowym

Prosta szczelina

W części Specyfikacje otworu, w Długość szczeliny wprowadzić wartość.

Wybrać inne opcje i kliknąć .

W złożeniach można również tworzyć szczeliny przy użyciu Kreatora otworów lub serii
otworów.

Wyświetlanie wartości dziesiętnych dla rozmiarów
otworów wierconych
Podczas określania rozmiarów prostych otworów lub szczelin można wyświetlić dziesiętne
wartości rozmiarów otworów dla rozmiarów wierteł oznaczonych literami, cyframi lub
ułamkami.

Możliwe jest wyświetlanie dziesiętnych wartości rozmiarów dla prostych otworów lub
szczelin w menedżerze właściwości PropertyManager Typ kreatora otworów lub menedżerze
właściwości PropertyManager Seria otworów (Pierwsza część).

161

Części i operacje



Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Typ kreatora otworów z części,

należy kliknąć Kreator otworów (pasek narzędzi Operacje) lubWstaw > Operacje
> Kreator > otworów.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Typ kreatora otworów ze złożenia,

należy kliknąć Kreator otworów (pasek narzędzi Operacje) lubWstaw > Operacja
złożenia > Kreator > otworów.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Seria otworów (Pierwsza część)

ze złożenia, należy kliknąć Seria otworów (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw
> Operacja złożenia > Otwór > Seria otworów.

Aby wyświetlić wartości dziesiętne dla rozmiarów otworów w dowolnym
menedżerze właściwości PropertyManager, należy:

Wybrać prosty otwór lub szczelinę:

W menedżerze właściwości PropertyManager Typ kreatora otworów dla Typ otworu

wybrać Otwór lub Szczelina .
W menedżerze właściwości PropertyManager Serii otworów (Pierwsza część) dla

Specyfikacja otworu początkowego, wybrać Otwór lub

Szczelina .

Dla Standard wybrać jedną z poniższych opcji:

Ansi Inch
DME
PCS
Progressive
Superior

Dla Typ, wybrać jedną z poniższych opcji:

Wszystkie rozmiary wierteł
Literowe rozmiary wierteł
Ułamkowe rozmiary wierteł
Numeryczne rozmiary wierteł

Ustawić pozostałe opcje i kliknąć .
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Właściwości masy

Jednostki objętości
Jednostki objętości, takie jak galony, litry, jardy sześcienne i decymetry sześcienne są
obsługiwane przez Właściwości masy.

Więcej opcji usuwania operacji
Po usunięciu operacji rodzica, która posiada dziecko lub wchłonięte operacje, można
wybrać, które operacje mają zostać usunięte.

W oknie dialogowym Potwierdzanie zaawansowanego usunięcia pozwala selektywnie
usunąć operacje dzieci i wchłonięte operacje. W zachowanych operacjach mogą być
wyświetlane ostrzeżenia lub komunikaty o błędach w drzewie operacji FeatureManager.
Wszystkie błędy należy usunąć ręcznie.

Usuwanie operacji wchłoniętych i potomków

Aby usunąć operacje wchłonięte i potomków w modelu, należy:

katalog_instalacyjnykatalog_instalacyjny\samples\whatsnew\parts\arm.sldprt

W drzewie operacji FeatureManager kliknij prawy przycisk myszy
Wytnij-wyciągnięcie2 i wybierz Usuń .

Pojawi się okno dialogowe Potwierdzanie usunięcia w trybie Podstawowym
zawierające wszystkie zależne elementy związane zWytnij-wyciągnięcie2. W trybie
podstawowym nie można usunąć poszczególnych elementów.

Kliknąć Zaawansowane.

Okno dialogowe zmieni tryb z Podstawowego na Zaawansowany. Ten tryb
umożliwia wybór elementów, które mają zostać zachowane oraz usunięte.
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Kliknąć, aby usunąć zaznaczenie pola wyboru Zaokrąglenie2.

Lustro1, Szkic7, i Wytnij-wyciągnięcie4 są wybrane do usunięcia.

Kliknąć Tak.

Program wyświetli ostrzeżenie dla Zaokrąglenie2. Można zignorować błąd lub
naprawić model przed kontynuowaniem pracy.

Szyki

Podświetlenie operacji źródłowej
Aby łatwiej zidentyfikować operację źródłową w szyku, należy kliknąć szyk w drzewie
operacji FeatureManager. Źródło zostanie podświetlone w innym kolorze niż wystąpienia
szyku.

Wystąpienia wzorca są wyróżnione kolorem Wybrany element 1, a ziarna kolorem
Wybrany element 2. Możemy zmienić te kolory, klikając Narzędzia > Opcje > Kolory.

Wyświetlanie etykietek narzędzi i informacji o wzorcu
Można wyświetlić etykietę narzędzia dotyczącą szyku.

Po ustawieniu tej opcji systemu, po ustawieniu kursora nad nazwą szyku w drzewie
operacji FeatureManager będą wyświetlane informacje.

Informacje na temat szyku zawierają następujące elementy:

Nazwa szyku
Typ szyku
Wszystkie źródła użyte do utworzenia szyku
Odstępy oraz liczba wystąpień dla Kierunku 1 i Kierunku 2
Pominięte wystąpienia
Zmienne wystąpienia

Kliknąć Narzędzia > Opcje. Na karcie Opcje systemu kliknąć Wyświetlaj/Wybór i
wybrać lub wyłączyć opcję Wyświetlaj etykiety narzędzi z informacjami o szyku.

Obsługa elementówwieloobiektowych dla operacji szyku
i odbicia lustrzanego
Jeśli operacje szyku lub odbicia lustrzanego dzielą pojedyncze obiekty na wiele obiektów,
można wybrać, które obiekty mają zostać zachowane przy użyciu okna dialogowego
Obiekty do zachowania.

Można również określić, które konfiguracje mają pozostać aktualne.

Dotychczas program SolidWorks losowo wybierał obiekty do zachowania.
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Geometria odniesienia:

Wnioskowane punkty odniesienia
W menedżerze właściwości PropertyManager Punkt dostępne są dodatkowe elementy do
tworzenia punktów odniesienia.

Można utworzyć punkty odniesienia w miejscach przecięcia z następujących elementów:

Osi z płaszczyzną
Osi z powierzchnią, zarówno planarną, jak i nieplanarną
Dwóch osi

Można użyć opcji Na Punkt, aby dodać punkty odniesienia do punktu szkicu i na końcu
przekroju szkicu.

Wyrównanie płaszczyzny
Podczas tworzenia płaszczyzny przy użyciu linii i płaszczyzny lub ściany, oprogramowanie
SolidWorks wyrównuje oś X nowej płaszczyzny z linią.

Taka możliwość zapewnia bardziej przewidywalnej orientację podczas szkicowania na
nowych płaszczyznach i koryguje sprzeczności w poprzednich wersjach.

Normalna płaszczyzny odniesienia

Opcja Odwróć normalną w menedżerze właściwości PropertyManager Płaszczyzna
pozwala odwrócić wektor normalnej utworzonej ręcznie płaszczyzny odniesienia.

Strzałka wskaźnika oznacza kierunek wektora normalnej w obszarze graficznym. Opcja
ta nie ma zastosowania do domyślnych płaszczyzn odniesienia.

Funkcja ta jest dostępna jako polecenie. Dostęp do polecenia Odwróć normalną
można uzyskać w kontekstowym pasku narzędzi lub menu Edycja.

Można ustawić również polecenie jako gest myszy w Narzędzia > Dostosuj > Gesty
myszy > Edytuj > Odwróć normalną.

Konstrukcje spawane

Propagacja właściwości listy elementów ciętych
Tok prac został udoskonalony o możliwość propagacji właściwości listy elementów ciętych
na nową część. Można użyć polecenia Wstaw do nowej części w celu skopiowania
właściwości listy elementów ciętych na poziomie pliku lub na poziomie listy elementów
ciętych.

Polecenia Zapisz obiekty, Wstaw Część i Wstaw lustro części mają takie same
możliwości, co pomaga przy projektowaniu części wieloobiektowych.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Właściwości listy elementów ciętych w
drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Wstaw do nowej części.
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Człony konstrukcyjne jako operacje z biblioteki
Można skonfigurować wiele profili konstrukcji spawanych członów konstrukcyjnych jako
operacje z biblioteki.

Można dodawać różne konfiguracje członów konstrukcyjnych i zapisywać je jako jeden
profil w operacji z biblioteki.

Na przykład: zamiast 50 oddzielnych plików operacji z biblioteki dla rozmiarów rur
kwadratowych można mieć jeden plik operacji z biblioteki z 50 konfiguracjami, które
można kontrolować przy użyciu tabeli konfiguracji.

Podczas tworzenia lub edytowania członów konstrukcyjnych, można wybrać skonfigurowane
operacje z biblioteki w menedżerze właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny.

166

Części i operacje



16
SolidWorks Plastics

SolidWorks Plastics Professional i SolidWorks Plastics Premium są dostępne jako oddzielne
produkty, z których można korzystać w programach SolidWorks Standard, SolidWorks
Professional lub SolidWorks Premium

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Kreator Podstawowe funkcje
Aktualizacja Pomocy programu Dynamic Advisor
Lokalizacja wtrysku
Szczegóły maszyny
Kreator układu form
Opisy bramek w kreatorze Projektowanie wlewów

Kreator Podstawowe funkcje
Kreator Podstawowe funkcje prowadzi użytkownika przez proces toku prac SolidWorks
Plastics. Prowadzi przez proces tworzenia modelu z siatką, wybrania materiału z tworzywa
sztucznego, określania parametrów procesów takich jak temperatury formy i topienia
oraz czasu wtrysku, ciśnienia i uruchamiania analizy.

Kreator Podstawowe funkcje pomaga również przeglądać i interpretować wyniki oraz
umożliwia dostęp do modułu Dynamic Adviser oferującego porady dotyczące rozwiązywania
problemów i tworzenia raportów.

Aby uzyskać dostęp do kreatora Podstawowe funkcje, należy kliknąć SolidWorks Plastics
> Kreator Podstawowe funkcje.

Kreator Podstawowe funkcje jest dostępny w SolidWorks Professional oraz SolidWorks
Plastics Premium.

Aktualizacja Pomocy programu Dynamic Advisor
Pomoc programu Dynamic Advisor została zmodyfikowana w celu uwzględnienia
najnowszych informacji.

Lokalizacja wtrysku
Wybór bramki została zmieniony na Lokalizację wtrysku.

Aby dokładniej odzwierciedlić określone działania wykonywane przy użyciu tego polecenia,
nazwa opcjiWybór bramki została zmieniona na Lokalizacja wtrysku. Można określić
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lokalizację wtrysku w miejscu innym niż bramka, na przykład, na początku wlewu. Funkcje
niekoniecznie uwzględnia lub tworzy rzeczywistą geometrię bramki.

Szczegóły maszyny
Szczegółowe informacje na temat maszyny można uzyskać w menedżerze właściwości
PropertyManager Ustawienia wypełnienia.

Modyfikacje w menedżerze właściwości PropertyManager Ustawienia wypełnienia.

Nazwa Ustawienia przepływu została zmieniona na Ustawienia wypełnienia.
Menedżer właściwości PropertyManager zawiera opcjęMaksymalne ciśnienie wtrysku.
Nie ma już konieczności wybierania lub określania wtryskarki podczas toku prac
konfiguracji analizy. Zamiast tego w menedżerze właściwości PropertyManager można
określić maksymalną wartość ciśnienia wtrysku.
Można uzyskać dostęp do bazy danych maszyny w części Zaawansowane.

Kreator układu form
Kreator układ form prowadzi użytkownika przez proces tworzenia i analizowania układów
form pojedynczych, wielokrotnych i seryjnych. Kreator układu form ułatwia tworzenie
komponentów układu wlewu, takich jak wlew główny czy kanał przetłoczne i łączniki.
Przedstawia również, w jaki sposób automatycznie zrównoważyć kanały przetłoczne w
formach seryjnych.

Aby uzyskać dostęp do Kreatora układu form, należy kliknąć SolidWorks Plastics >
Kreator układu form

Kreator układu form jest dostępny tylko w SolidWorks Plastics Premium.

Opisy bramek w kreatorze Projektowanie wlewów
Nazwy następujących bramek zostały zmienione w celu uwzględnienia ogólnie przyjętej
terminologii przemysłowej.

Nowa nazwa bramkiPoprzednia nazwa bramki

Bramka końcowaBok

Bramka zapobiegająca zsunięciuZapobiegająca zsunięciu

Bramka bananowaRóg
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17
Wyznaczanie trasy

Dostępne w SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Wyświetlanie kolorowych styków złącza
Edycja tabel złączy
Udoskonalenia spłaszczania instalacji elektrycznej
Udoskonalenia menedżera Routing Library Manager
Udoskonalenia łącznika odgałęźnego
Udoskonalenia nachylenia
Udoskonalenia sekcji prefabrykowanych
Obsługa złączy złożenia w listach od-do
Obsługa zacisków i końcówek w bibliotece złączy

Wyświetlanie kolorowych styków złącza
Aby ułatwić podłączanie przewodów do styków, styki przewodów w spłaszczonych trasach
są oznaczone kolorami w blokach złączy. Kolory styków odpowiadają kolorom przewodów
używanych w trasie 3D. Kolory styków są również wyszczególnione w tabeli złączy.

Edycja tabel złączy
Dostępna jest tabela złączy oparta na LM z rozszerzeniem .sldbomtbt. Tabele złączy
oparte na LM zachowują zmiany edycyjne dokonane przez aktualizację modelu.

Można również zapisać tabele złączy jako szablony. Wybieranie kolumn, kolejność kolumn
oraz dostosowane nagłówki są zapisywane w szablonach do ponownego wykorzystania.
Nadal można tworzyć starsze wersje tabel złączy przy użyciu szablonów .sldtbt.

Tabele złączy oparte na LM można również wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące
połączenia kołkowe jeżeli są obecne w modelu. Na przykład, końcówki, uszczelki i zaślepki
są dostępne we Właściwościach kolumny.

Poprzednio aktualizacje modelu cofały dodawanie tekstu do tabeli złączy.
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Udoskonalenia spłaszczania instalacji elektrycznej
Dostępne są następujące udoskonalenia w zakresie spłaszczania instalacji elektrycznej:

Wyznaczanie trasy z pętlami. Pętle segmentów są wyświetlane liniami kropkowanymi
dla adnotacji i spłaszczonych tras do produkcji.
Obsługa osłon i uchwytów.
Modyfikowanie lokalizacje złączy i orientacji płaskich tras. Poprzez obracanie złączy
można umieścić wybraną ścianę złącza ściany na górze w rysunkach spłaszczonych.
Dostosowanie długości rozgałęzień złączy wielostykowych.
Dostosowanie rozmiaru płytki montażowej do spłaszczonych tras do produkcji.
Wybieranie elementów wyświetlanych w rysunkach spłaszczonej trasy. Elementy
obejmują odnośniki, uchwyty, długości kabli, tabele złączy, osłony, odnośniki przewodów,
podsumowania obwodu i elektryczne LM.

Udoskonalenia menedżera Routing Library Manager
Menedżer biblioteki ustalania trasy obsługuje łączniki złożenia dla instalacji z rur
grubościennych i cienkościennych oraz złącza zespołu dla trasy elektrycznej. Kreatora
komponentów wyznaczania trasy można użyć, aby upewnić się że łączniki i złącza złożenia
spełniają wymagania niezbędne do użycia w złożeniach trasy.

Poprzednio Kreator komponentów wyznaczania trasy obsługiwał tylko części.

Udoskonalenia łącznika odgałęźnego
Przy użyciu wymiary szkicu, można ustawić odległość do łącznika odgałęźnego końcówki,
aby go zlokalizować za pomocą wymiaru liniowego lub zorientować przy użyciu wymiaru
kątowego.

Istniejące łączniki odgałęźne powiązane w tym samym miejscu będą nadal rozwiązywane
aż do czasu ich usunięcia i ponownego wstawienia.

Udoskonalenia nachylenia
Wprowadzone udoskonalenia nachylenia obejmują możliwość przeciągania łączników w
celu dodawania wielu segmentów trasy do istniejących tras nachylenia.

Można również dodać odstępy rowka do segmentów zawartych w zboczu.

Aby dodać nachylenie do trasy rury, należy otworzyć złożenie wyznaczania trasy i kliknąć

Instalacje z rur grubościennych > Edytuj trasę . Kliknąć prawym przyciskiem
myszy element szkicu w lokalizacji, w której ma zostać dodane nachylenie, i wybrać

polecenie Dodaj nachylenie .
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Udoskonalenia sekcji prefabrykowanych
Tworzenie sekcji prefabrykowanych jest dużo bardziej elastyczne. następujące elementy
umożliwiają zdefiniowanie sekcji prefabrykowanych:

Nieciągłe lub rozłączne segmenty trasy
Komponenty powiązane z łącznikami końcowymi
Wieszaki i wsporniki
Rury z punktami penetracji

Dotychczas można było utworzyć sekcje prefabrykowane z sąsiadujących segmentów
trasy i łączników.

Aby zdefiniować sekcje prefabrykowane w złożeniu z trasą, Wyznaczanie trasy >

Instalacja rurowa > Zdefiniuj sekcje prefabrykowane .

Obsługa złączy złożenia w listach od-do
Można używać złącza złożenia w listach od-do. Szczegółowe informacje na temat złącz
złożenia są wyświetlane w tabelach złączy i LM.

Obsługa zacisków i końcówek w bibliotece złączy
Można wstępnie zdefiniować końcówki, uszczelki i różne komponenty przy użyciu plików
components.xml i .xls.

Te dodatkowe informacje są automatycznie dodawane do połączeń przewodów i kabli
elektrycznych podczas tworzenia tras.

Można również zdefiniować końcówki, uszczelki i różne komponenty dla każdego połączenia
przewodów i kabli w menedżerze właściwości PropertyManager Edytuj przewody.

Szczegóły na temat tych komponentów są wyświetlanie w LM.

Przykładowa biblioteka tych elementów jest również dostępna w bibliotece wyznaczania
trasy i nosi nazwę InterconnectAndAccessoriesLibrary.xml.
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18
Arkusz blachy

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Dodawanie wzmocnienia arkusza blachy
Zagięte zgięcia wyciągnięte po profilach
Podcięcia narożników i zgięcia przejściowe
Odgięcia wyciągnięte po ścieżce dla obiektów cylindrycznych i stożkowych

Dodawanie wzmocnienia arkusza blachy
Można utworzyć wzmocnienia arkusza blachy z odciśnięciami przebiegającymi w poprzek
zgięcia.

Aby dodać wzmocnienie arkusza blachy, należy:

KliknąćWzmocnienie arkusza blachy (pasek narzędzi Arkusz blachy) lubWstaw
> Arkusz blachy > Wzmocnienie arkusza blachy.
W menedżerze właściwości PropertyManager Wzmocnienie arkusza blachy w części
Pozycja wybrać:

Ścianę zgięcia lub dwie ściany planarne przylegające do zgięcia.
Krawędź, która ma zostać użyta jako odniesienie.

Może to być dowolny element liniowy umożliwiający określenie wyrównania
wzmocnienia.

Punkt, który ma zostać użyty do wymiarowania.

W przypadku wybrania krawędzi automatycznie punkt końcowy stanie się
odniesieniem. Można jednak również wybrać inny element, taki jak punkt szkicu
lub punkt końcowy linii.

Aby przesunąć wzmocnienie w stosunku do wybranego punktu, należy zaznaczyć
Przesunięcie i określić wartość przesunięcia.

W obszarze Profil należy:
a) Wykonać jedną z następujących czynności:

Dla wzmocnienia symetrycznego względem ściany zgięcia należy wybrać
Głębokość wcięcia i określić głębokość.
Przy wzmocnieniu asymetrycznym wybierz Wymiary profilu.

Określić głębokość (d1) jednej nogi wzmocnienia i określić kąt (a1), lub określić
głębokość każdej nogi wzmocnienia.
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Aby odwrócić długości nóg, kliknąć Odwróć strony wymiaru.

b) Wybrać typ wzmocnienia.

WzmocnieniePodglądPółkolistyOpcja

Zaokrąglone
żebra

Płaskie żebra

c) Jeżeli wybierzemy Płaskie żebra, opcjonalnie określić Zaokrąglenie krawędzi.

W części Wymiary:
a) Wprowadzić wartość Szerokość wcięcia, aby określić szerokość wzmocnienia.
b) Wprowadzić wartość Grubość wcięcia, aby określić grubość ścianki wzmocnienia.

c) Aby określić kąt dla wzmocnienia boków, kliknąć i wprowadzić wartość
Pochylenia ścian bocznych.

d) Opcjonalnie zmienić wartości Zaokrąglenie narożników wewnętrznych i

Zaokrąglenie narożników zewnętrznych . Można również wyłączyć przyciski,
aby usunąć zaokrąglenia.

W obszarze Podgląd wybrać jedną z następujących opcji:

Pełny podglądCzęściowy podgląd
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Kliknąć .

Zagięte zgięcia wyciągnięte po profilach
Można utworzyć zagięte zgięcia wyciągnięte po profilach w celu do utworzenia fizycznego
zgięcia zamiast formowanej geometrii i przybliżonych linii zgięcia w modelu rozłożonym.
Zagięte zgięcia wyciągnięte po profilach tworzą realistyczne przejścia pomiędzy dwoma
równoległymi profilami, co ułatwia zdefiniowanie instrukcji do wytłaczania podczas
produkcji.

Aby utworzyć zagięte zgięcie wyciągnięte po profilach, należy:

Otworzyć plik katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\sheetmetal\
lofted_bends.SLDPRT.

Kliknąć Zgięcia wyciągnięte po profilach (pasek narzędzi Arkusz blachy) lub
Wstaw > Arkusz blachy > Zgięcia wyciągnięte po profilach.
W części Metoda produkcji wybrać Zgięcie.
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Wybrać obydwa profile w przedstawionych na otwartych punktach.

Pojawi się podgląd:

W części Opcje tworzenia ścian wybrać Liczba zgięć, aby określić liczbę zgięć dla
każdego segmentu pomiędzy wierzchołkiem i powiązaną częścią łuku.
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W części Wartość ściany wpisać 5 dla ustawienia Wartość ściany.

WybraćOdnieś do punktu końcowego, aby obliczyć przejście pomiędzy segmentami
dla ostrego narożnika.
W części Parametry arkusza blachy wybrać Zastąp domyślne parametry w
Grubość, wpisać 1,0, oraz w Promień zgięcia wpisać 1,0.
W części Naddatek materiału wybrać Współczynnik K i wpisać 0,5.
W części Automatyczne podcięcie wybrać Prostokąt, wybrać Użyj proporcji
podcięcia i w polu Proporcje wpisać 0,5.

Kliknąć .

Podcięcia narożników i zgięcia przejściowe
Można zastosować wykończenia narożników do obiektu zagiętego arkusza blachy, który
pozostanie w stanie rozłożonym. Można zobaczyć, jak wykończenie narożnika wpływa na
złożony obiekt arkusza blachy i w jaki sposób jest przenoszony na model rozłożony.

Można użyć dowolnych z następujących typów wykończenie narożnika:

Prostokątne
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Kołowy

Rozerwanie

Zaokrąglony
prostokąt

Stała
szerokość

Można tworzyć specyficzne dla konfiguracji podcięcia narożnika i wygaszać lub przywracać
je w ramach konfiguracji. Na przykład dla konfiguracji A można zdefiniować podcięcia
narożnika poprzez wybranie wszystkich narożników i zastosowanie podcięć kołowych. W
konfiguracji B wybieramy wszystkie narożniki i stosujemy podcięcie prostokątne, które
jest wygaszane w konfiguracji A i na odwrót.

Dodawanie podcięcia narożnika
Można dodać podcięcie narożnika do pojedynczego obiektu arkusza blachy.

Kliknąć Podcięcie narożnika (pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw >
Arkusz blachy > Podcięcie narożnika.
W menedżerze właściwości PropertyManager Podcięcie narożnika, w części Zakres,
wybrać obiekt arkusza blachy, do którego należy zastosować podcięcie narożnika.
W części Narożniki kliknąć Zbierz wszystkie narożniki, aby wyświetlić listę
wszystkich narożników w obiekt arkusza blachy.
W przypadku wyświetlenia wielu narożników, można określić wiele wykończeń podcięcia
narożników.

Po wybraniu narożnika w sekcji Narożniki ściany definiujące narożnik są pokazane
w części Zdefiniuj narożnik, a narożnik jest podświetlony w obszarze graficznym.

Aby dodać indywidualny narożnik zamiast zbierania wszystkich narożników, w części
Zdefiniuj narożnik należy wybrać ściany definiujące narożnik i kliknąć Nowy
narożnik.
Narożnik zostanie dodany do listy w części Narożniki .
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Po wybraniu narożnika, w części Opcje podcięcia wybrać typ podcięcia, które ma
zostać zastosowane.
W zależności od typu podcięcia można określić inne opcje:

Stała szerokośćZaokrąglony
prostokąt

RozerwanieKołowyProstokątneDostępne opcje

NATakNATakTakWyśrodkowanena
liniach zgięcia

NATakNATakTakDługość rowka

TakTakTakTakTakProporcja do
grubości

NANANATakTakStyczne do
zgięcia.

NANANANATakDodaj
zaokrąglone
narożniki.

NANANANATakZaokrąglenia
narożników

NATakNATakNASzerokość rowka

NATakNATakTakWąski narożnik

Podgląd wybranych opcji pojawi się w obszarze graficznym.

Kliknąć .

Kliknąć Spłaszcz (pasek narzędzi Arkusz blachy), aby zobaczyć w jaki sposób
podcięcie narożnika pojawi się w rozłożonej części arkusza blachy.

Odgięcia wyciągnięte po ścieżce dla obiektów cylindrycznych
i stożkowych

W częściObiekty walcowe/stożkowemenedżera właściwości PropertyManager Odgięcie
wyciągnięte po ścieżce można wybrać liniowy element szkicu, który rozchodzi się na
rozłożonym modelu jako element nieruchomy.

Opcja Obiekty cylindryczne/stożkowe jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana
ścieżka, wzdłuż której wyciągnięty zostanie profil, jest szkicem.

Za pomocą narzędzia Odgięcie wyciągnięte po ścieżcemożna użyć złożonych konturów
szkicu wyciągniętych po ścieżce będącej okręgiem. Po wybraniu elementu liniowego szkicu
do propagacji, oprogramowanie może prawidłowo rozłożyć kształty walcowe lub stożkowe
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obejmujące operacje, takie jak przewinięte żebra lub kołnierze, które zostały dodane jako
szwy.

Aby określić walcowy model rozłożony, należy wybrać element szkicu ustawiony poziomo
lub pionowo względem ścieżki wyciągnięcia. Aby określić stożkowy model rozłożony,
należy wybrać pochyły element szkicu.

Jeśli nie użyjemy opcji Obiekty walcowe/stożkowe, po rozłożeniu obiektu stożkowego
rozwinięty kształt będzie prostokątem.

Rozłożone bez używania opcji Obiekty
walcowe/stożkowe

Kształt stożkowy

W przypadku użycia z opcji Obiekty walcowe/stożkowe w celu wybrania ukośnego
elementu szkicu, model rozłożony będzie stożkowy.

Powstały stożkowy model rozłożonyWybrany ukośny element
szkicu
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Tworzenie obiektu stożkowego z odgięciemwyciągniętym
po ścieżce
W celu dodania odgięcia wyciągniętego po ścieżce do obiektu stożkowego można użyć
części Obiekty walcowe/stożkowe, aby upewnić się że powstały obiekt spłaszcza się
prawidłowo.

Opcja Obiekty cylindryczne/stożkowe jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana
ścieżka wzdłuż której wyciągnięty zostanie profil jest szkicem.

Kliknąć Odgięcie wyciągnięte po ścieżce (pasek narzędzi Arkusz blachy) lub
Wstaw > Arkusz blachy > Odgięcie wyciągnięte po ścieżce.
Wybrać profil i ścieżkę dla operacji odgięcia wyciągniętego po ścieżce.

ŚcieżkaProfil

Rozwinąć Obiekty walcowe/stożkowe i zaznaczyć pole wyboru, aby włączyć tę
opcję.
Wybrać liniowy segment szkicu będący częścią profilu jako element nieruchomy
podczas rozkładania części.
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Kliknąć .

Kliknąć Spłaszcz (pasek narzędzi Arkusz blachy), aby zobaczyć powstały model
rozłożony.
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19
SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation Professional i SolidWorks Simulation Premium są dostępne jako oddzielnie
produkty, z których można korzystać w programach SolidWorks Standard, SolidWorks
Professional lub SolidWorks Premium.

Funkcja liniowej analizy statycznej jest dostępna w SolidWorks Premium.

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Złącza
Kontakt
Materiały
Wydajność
Przetwarzanie końcowe
Importowanie wyników z SolidWorks Plastics

Złącza

Automatyczna konwersja łączników Toolbox na śruby
Można automatycznie konwertować łączniki Toolbox w modelach na połączenia śrubowe
w Simulation.

Dostępne dla SolidWorks Simulation Professional i wyższych.

Aby uruchomić narzędzie automatycznego wykrywania, w menedżerze właściwości
PropertyManager Badanie, w części Opcje wybrać Konwertuj łączniki Toolbox na
połączenia śrubowe (może być czasochłonne).

Narzędzie to jest dostępne dla badań liniowych statycznych, nieliniowych statycznych i
nieliniowych dynamicznych.

Podczas procesu konwersji, wszystkie informacje dotyczące lokalizacji, cech
geometrycznych i materiału łącznika Toolbox są mapowane wewnętrznie w celu
sformułowania odpowiednich złączy śrubowych.
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W menedżerze właściwości PropertyManager Złącze (śruba) następujące pola zostają
wypełnione podczas konwersji:

Wszystkie elementy geometryczne są wypełnione dla następujących typów
złączy:

Typ

Standard lub pogłębienie walcowe z nakrętką

Pogłębienie stożkowe z nakrętką

Śruba standardowa lub pogłębiacz walcowy

Wkręt z łbem stożkowym

Jeżeli do łącznika Toolbox jest przypisany materiał, wówczas ten sam materiał
jest używany do zdefiniowania połączenia śrubowego. W przeciwnym razie
używany jest domyślny materiał Stal stopowa.

Materiał
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Gwinty śrub ISO: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]
2,

gdzie d jest określone w mm, a n jest określone w
zwojach/mm.

Gwinty śrub ANSI: At = 0,7854 * [d - (0,9743/n)]
2,

gdzie d jest określone w calach, a n jest określone w
zwojach/cal.

D = średnica nominalna śruby (z danych łącznika
Toolbox), a n jest liczbą zwojów na cal (mm) (z danych
łącznika Toolbox)

Odniesienie: Podręcznik Machinery's Handbook, wydany
przez Industrial Press.

Obszar
naprężenia
rozciągającego

Równa się granicy plastyczności materiału łącznika.Wytrzymałość
śruby

Dane
wytrzymałości

FI = 0,75 x At x 0,20 wytrzymałość na rozciąganie

Odniesienie: Machinery's Handbook wydany przez Industrial Press, 27th Edition
– str. 1495.

Obciążenie
wstępne

Można wyświetlić złącza śrubowe Simulation utworzone w części Złącza .

Nazwy złącz śrubowych używają konwencji ich odpowiedników Toolbox o takich samych
rozmiarach i długości. Złącza śrubowe o tym samym rozmiarze są zgrupowane w
podfolderze. Komponenty Toolbox wykluczone z analizy są wyszczególnione w oknie
Automatycznie konwertowane łączniki Toolbox w sekcji Części.

Przed wykonaniem analizy należy przejrzeć i sprawdzić właściwości konwertowanych
złączy.
Konieczne jest zdefiniowanie warunku kontaktu (w większości przypadków bez
penetracji), aby uniemożliwić przenikaniu pomiędzy obiektami mocowanymi za
pomocą łączników Toolbox.
Elementy Toolbox, takie jak koła zębate i sworznie nie są automatycznie
konwertowane na złącza Simulation.

Wyszczególnianie sił wyjściowych złącza
Po przeprowadzeniu badań statycznych lub analizy nieliniowej można wyszczególnić siły
wyjściowe dla sprężyny, spoin punktowych i złącza.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki , a następnie kliknąć Lista sił złącza.

Opcja Lista siły kołka/łożyska zostanie usunięta. Wyszczególnianie sił dla wszystkich
złączy jest możliwe w menedżerze właściwości PropertyManager Siła wynikowa/Siła
złącza.
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Można wyświetlić listę wyników dla wszystkich złączy w bieżącym badaniu lub filtrować
wyniki tylko dla wybranych złączy. Dostępne opcje to:

Wszystkie spoiny punktowe
Wszystkie łącza
Wszystkie łożyska
Indywidualne złącza

Wszystkie złącza
Wszystkie kołki
Wszystkie śruby
Wszystkie sprężyny

Po wybraniu wiersza w tabeli, odpowiadające mu złącze zostaje podświetlone w obszarze
graficznym i w objaśnieniu wyszczególniane są wszystkie siły.

Nacisnąć klawisz Shift, aby wybrać wiele kolejnych wierszy. Nacisnąć klawisz Ctrl, aby
wybrać wiele indywidualnych wierszy.

Aby wyeksportować wszystkie siły złącza do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel,

należy kliknąć Zapisz do pliku .

Kontakt

Wykresy nacisku kontaktowego w Uproszczenie 2D
Można przeglądać wykresy nacisku kontaktowego w liniowych i nieliniowych badaniach
Uproszczenia 2D.

Dostępne dla SolidWorks Simulation Professional i wyższych.

W menedżerze właściwości PropertyManager Wykres naprężenia, w części Komponent

wybrać CP: Nacisk kontaktowy.

Siła nacisku jest opracowana w miejscach, gdzie dwa obiekty stykają się podczas analizy
oraz nie jest zdefiniowany kontakt z penetracją. Aby poprawić widoczność obszarów,
które wchodzą w kontakt, a ich widoczność jest ograniczona, udostępniono opcję
pokazywania wykres nacisku kontaktowego tylko na wybranych elementach.
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Wmenedżerze właściwości PropertyManager Wykres naprężenia, w części Zaawansowane
opcje wybrać Pokaż wykres tylko dla wybranych obiektów. Wybrać ściany, dla
których ma zostać przedstawiony nacisk kontaktowy.

Można wyświetlać naciski kontaktowe na wykresach 2D jako wektory, lub na wykresach
3D. W menedżerze właściwości PropertyManager Wykres naprężenia, w części
Wyświetlanie, wybrać Pokaż jako wykres 3D lub Pokaż jako wykres wektora.

Dla wykresów 3D wyniki są wyciągnięte wzdłuż głębokości przekroju, jak zdefiniowano
we właściwościach badania (naprężenie płaszczyznowe, odkształcenie płaszczyznowe)
lub obrócone względem osi symetrii (badania o symetrii osiowej).

Wykres wizualizacji kontaktu
Nowy wykres wizualizacji kontaktu umożliwia sprawdzenie wszystkich kontaktów
utworzonych w modelu.

Dostępne dla SolidWorks Simulation Professional i wyższych.

Wykres wizualizacji kontaktu umożliwia łatwe wykrycie różnych typów kontaktu w modelu
przy użyciu definicji globalnej, komponentu lub zestawu kontaktowego.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia i kliknąć Wykres wizualizacji

kontaktu .

Obszary modelu, w których jest zdefiniowany kontakt są renderowane w kolorze unikalnym
dla każdego typu kontaktu. Obsługiwane są następujące typy kontaktów:

Kolor renderowaniaTyp kontaktu

czerwonyWiązane

fioletowyBez penetracji

zielonyZezwalaj na penetrację
(wolny styk)
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Kolor renderowaniaTyp kontaktu

pomarańczowyPasowanie skurczowe

żółtyWirtualna ściana

fioletowyKontaktowy opór cieplny

zielonyIzolowany

Wmenedżerze właściwości PropertyManager Wykres wizualizacji kontaktu kliknąć Oblicz,
aby przeglądać pary kontaktowe oparte na geometrii. Kontakty oparte na geometrii
obejmują wszystkie elementy geometryczne (krawędzie, ściany lub obiekty), które są
początkowo stykają się (przed rozpoczęciem analizy) i mają automatycznie lub ręcznie
przypisaną definicję kontaktu.

Aby wyświetlić na poziomie elementu siatki obszary modelu wykryte przez solver (przed
rozpoczęciem analizy) z przypisanymi definicjami kontaktu, należy wybrać opcję
Uwzględnij kontakty wygenerowane przez slover (wymagana siatka).

W części Wynik wybrać Pokaż kontakty oparte na solverze. Wykres wizualizacji
kontaktu renderuje elementy siatki należące do elementów geometrycznych modelu z
przypisanymi definicjami kontaktu.

Wykres kontaktu opartego na solverze bez
penetracji. Renderowanie siatki elementów,

które uczestniczą w sformułowaniu
kontaktu.

Wykres kontaktu opartego na geometrii bez
penetracji. Renderowanie stykających się
krawędzi pomiędzy dwoma komponentami.

Materiały
Użytkownicy SolidWorks Simulation Professional oraz SolidWorks Simulation Premium
posiadający aktywne usługi subskrypcji SolidWorks Simulation mogą uzyskać dostęp do
znacznie większej biblioteki materiałów za pośrednictwem portalu materiałów SolidWorks
online.
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Dostępne dla SolidWorks Simulation Professional i wyższych.

Rozszerzona bazy danych materiałów jest dostępna dzięki współpracy z firmą Matereality
LLC.

Można wyszukiwać materiały w oparciu o typ badania Simulation, które ma zostać
wykonane lub modelu materiału, który ma zostać użyty. Materiały pobrane z portalu
online SolidWorks Materials są automatycznie dodawane do listy materiałów dostępnych
w oknie dialogowym Materiał oprogramowania SolidWorks Simulation.

Wydajność
Poprawa wydajności obejmuje krótszy czas rozwiązania i lepszą zbieżność wyników dla
określonych badań nieliniowych, krótszy czas ładowania badań symulacji oraz dostępność
nowego solvera direct sparse dla dużych problemów.

Udoskonalenia dla badań nieliniowych obejmują:

Lepszą zbieżność dla definicji kontaktu węzeł-powierzchnia bez penetracji, wzrost
wydajności nawet do 30%.
Większa dokładność wyników dla skorup z modeli z materiałów plastycznych podczas
korzystania z wyrażenia małego przemieszczenia.

Obciążania początkowe w badaniach symulacji
Czas wykonania obciążania początkowego modeli w badaniach symulacji został skrócony.
Poprawa wydajności jest bardziej widoczna dla modeli z wieloma badaniami symulacji.

Nowa opcja Załaduj wszystkie badania symulacji przy otwieraniumodelu (wymaga
więcej czasu, aby otworzyć model) jest dostępna w części Opcje systemu.

Tę opcję należy wybrać, aby zapisać wszystkie informacje dotyczące badań symulacji do
pamięci po otworzeniu modelu. Otwarcie modeli z wieloma badaniami symulacji może
potrwać dłużej.

Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, po otworzeniu modelu w pamięci są zapisywane tylko
podstawowe informacje dla każdego badania symulacji. Po uaktywnieniu badania pozostałe
dane badania symulacji są zapisywane w pamięci.

Large Problem Direct Sparse
Dostępny jest solver bezpośredni wykorzystujący możliwość przetwarzania
wielordzeniowego oraz poprawiający szybkość rozwiązań dla badań statycznych i
nieliniowych.

W oknie dialogowym Statyczne lub Nieliniowe, w części Solver wybrać Duży problem
Direct Sparse.

Dzięki wykorzystaniu udoskonalonych algorytmów alokacji pamięci solver może obsłużyć
problemy symulacyjne, które przekraczają możliwości pamięci fizycznej komputera.

Jeśli początkowo zostanie wybrany solver Direct Sparse i ze względu na ograniczone
zasoby pamięci rozwiązanie problemu nie będzie możliwe, pojawi się komunikat
ostrzegawczy informujący o konieczności zmiany solvera na Duży problem Direct
Sparse.
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Przetwarzanie końcowe
Udoskonalenia interfejsu użytkownika:

Wspólny dostęp do menedżerów właściwości PropertyManager Edycja definicji, Opcje
wykresu i Ustawienia.
Możliwość edycji wartości min. i maks. na legendzie wykresu. Kliknąć wartość min. lub
maks. legendy wykresu i wpisać nową wartość.
Szybki dostęp do ustawienia wykresu Opcje izochromy. Kliknąć prawym przyciskiem
myszy w dowolnym miejscu ramki legendy wykresu i kliknąć Opcje izochromy.
Możliwość szybkiej zmiany stanu wyświetlania siatki na wykresach wyników. Kliknąć
prawym przyciskiem myszy w dowolnymmiejscu w ramce legendy wykresu i zaznaczyć
lub odznaczyć opcję Pokaż siatkę.

Wyniki lustrzane względem płaszczyzny symetrii
Dla modeli, w których są używane umocowania symetrii planarnej lub kołowej w celu
wykorzystania warunków geometrycznych oraz symetrii obciążeń można przeglądać wyniki
na pełnym modelu. Wyświetlanie wyników na pełnym modelu zamiast tylko na jego
przekroju pozwala uzyskać lepszy wgląd w zachowanie modelu i pomaga zidentyfikować
potencjalne błędy modelowania.

W menedżerze właściwości PropertyManager żądanej wielkości wyniku, w części
Zaawansowane opcje wybrać Wyświetlanie wyników symetrycznych).

Wyniki są odbite w lustrze względem płaszczyzny symetrii dla modeli analizowanych w
połowie, jednej czwartej lub jednej ósmej rzeczywistej geometrii. Dla symetrii kołowej
wyniki są powtarzane cyklicznie wokół zdefiniowanej osi obrotu.

Dla symetrii kołowej kąt pomiędzy wybranymi ścianami musi być całkowitym dzielnikiem
wartości 360. Oś symetrii musi leżeć na przecięciu dwóch wybranych płaszczyznach,
do których jest zastosowana symetria kołowa.

Nowa opcja wyświetlania wyników na pełnym modelu jest dostępna dla naprężenia,
przemieszczenia, odkształcenia, wglądu w projekt i współczynnika bezpieczeństwa oraz
dla wszystkich typów badań obsługujących umocowania symetrii planarnej i kołowej.

Istnieje możliwość zapisania wykresów, które wyświetlają wyniki na pełnym modelu do
plików eDrawings. Symbole obciążeń, siatki i symbole umocowania zastosowane do modelu
są widoczne tylko w analizowanych przekrojach geometrii i nie są odbite w lustrze
względem płaszczyzny symetrii.

189

SolidWorks Simulation



Wyniki pokazane dla pełnej geometrii
modelu

Jedna ćwiartka zbiornika ciśnieniowego jest
analizowana przez zastosowanie umocowań
symetrii do zestawu ścian ortogonalnych

Porównywanie wyników pomiędzy konfiguracjami
Narzędzie Porównaj wyniki umożliwia porównanie maksymalnie czterech wykresów
wyników z badań Simulation skojarzonych z różnymi konfiguracjami tego samego modelu.

Ten tryb porównania kilku konfiguracji daje pełną kontrolę nad wyświetlaniem wyników
poprzez wykorzystanie istniejących konfiguracji.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy kliknąć

Porównaj wyniki (w menedżerze poleceń CommandManager Simulation).

W części Opcje wybraćWszystkie badania wewszystkich konfiguracjach (wolniej),
aby porównać maksymalnie cztery wykresy wyników z badań powiązanych z różnymi
konfiguracjami.

Dla wykresów tego samego typu można wybrać wykres który steruje ustawieniami.
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Druga konfiguracja — Pierwsza postać drgańStandardowa konfiguracja — Pierwsza
postać drgań

Druga konfiguracja — Druga postać drgańStandardowa konfiguracja — Druga postać
drgań

Importowanie wyników z SolidWorks Plastics
Dla części z tworzywa sztucznego można importować temperatury i naprężenia resztkowe
formy z SolidWorks Plastics Premium do nieliniowych badań statycznych.

Dostępne dla SolidWorks Simulation Premium.

Poprzez symulowanie procesu chłodzenia od temperatury utrzymywanej podczas procesu
formowania wtryskowego do temperatury pokojowej można obliczyć naprężenia resztkowe
i przemieszczenia części z tworzywa sztucznego.

Można importować dane z SolidWorks Plastics Premium tylko dla pojedynczej części w
siatce z elementem bryłowym.

Po uruchomieniu proces pakowania (Flow + Pack) w programie SolidWorks Plastics
Premium można eksportować dane dotyczące naprężeń resztkowych i temperatury w
formie do pliku (*.POE) w formacie binarnym, który może być odczytany przez dodatek
Simulation. W pliku binarnym są zapisane następujące informacje:

Współrzędne węzła i połączenia elementu z oryginalną siatką
Wartości węzłowe dla temperatury i naprężenia resztkowego w formie (trzy normalne
i trzy składowe naprężenia ścinającego)
Właściwości materiału

Można importować dane zapisane w pliku binarnym (* .POE) do nieliniowego badania
statycznego w dodatku Simulation w celu obliczenia ostatecznego przemieszczenia części.

Dodatek Simulation stosuje krzywą czasu od czasu t = 0 s do t = 1 s do temperatur
węzłowych w celu jednorodnego ostygnięcia części do temperatury pokojowej (298 K).
Podczas procesu chłodzenia może wystąpić kurczenie się części.
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Dodatek Simulation dodaje składowe naprężeń resztkowych w formie (dla pseudo-czasu
t = 0 s) i składowe naprężeń cieplnych chłodzenia (dla czasu t = 1 s) w celu obliczenia
ostatecznego wyniku.

Nie można ustalić, jak długo będzie trwało do chłodzenia części, gdyż w czasie
nieliniowego badania statycznego używany jest pseudo-czas.

Importowanie danych formowania wtryskowego z
SolidWorks Plastics
W tym przykładzie importujemy z SolidWorks Plastics naprężenia resztkowe i temperatury
generowane po fazie upakowywania w badaniu nieliniowym Simulation. Obliczymy końcowe
naprężenia i przemieszczenia plastikowego kubka po ochłodzeniu do temperatury
pokojowej.

Aby otworzyć model, należy przejść do lokalizacji:

katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\plastics\cup.sldprt.

Przeglanie operacji Badanie gotowe:

Importowane naprężenia w formie
Definicja materiału zapisana w folderze Dostosowane materiały
Właściwości siatki

Importowanie danych formowania wtryskowego
Utworzymy badanie nieliniowe i importujemy resztkowe naprężenia i temperatury w
formie na końcu fazy upakowywania z SolidWorks Plastics.

Utworzyć nieliniowe badanie statyczne o nazwie Naprężenia w formie.
Kliknąć nowy folder badania prawym przyciskiem myszy i kliknąć Właściwości.
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Na karcie Naprężenia w formie:
a) Wybrać Importuj naprężenia w formie z SolidWorks Plastics.
b) Dla opcji Nazwa pliku przejść do lokalizacji katalog_instalacyjny\samples\

whatsnew\plastics i wybrać inmold_stresses.POE.
Plik * .POE zawiera dane naprężeń i temperatur w węzłach obliczone po procesie
upakowywania w SolidWorks Plastics. Plik jest w formacie binarnym i nie można
go edytować.

Opcja Uwzględnij materiał z SolidWorks Plastics jest domyślnie zaznaczona,
ponieważ materiał został przypisany do części w SolidWorks Plastics. Aby zastosować
inne właściwości materiału, należy usunąć zaznaczenie tej opcji i zastosować materiał
z bazy danych materiałów SolidWorks.

Kliknąć OK.

Nowa ikona Naprężenia w formie pojawi się w części Obciążenia zewnętrzne
.

Solver nieliniowy zastosuje zaimportowane naprężenia i temperatury węzłowe w
formie od końca fazy upakowywania w czasie t = 0.

Do symulowania procesu chłodzenia wykorzystuje on dane o temperaturze w formie
i krzywą czasu redukcji w stosunku od początkowej wartości w chwili t = 0 do
temperatury pokojowej (298 K) dla pseudo-czasu t = 1,0.

Tworzenie siatki i uruchamianie badania
Utworzymy siatkę części i uruchomimy badanie statyczne.

Utworzyć siatkę modelu przy użyciu Standardowej siatki i ustawienia domyślnego
tworzenie siatki.
Następnie uruchomić badanie nieliniowe.
Solver wewnętrznie mapuje informacje o węzłach oraz połączeniach elementów
zapisane w pliku *.POE do nowej siatki utworzone w Simulation.

Nie trzeba dodawać umocowań w celu przeprowadzenia analizy. Solver nieliniowy
stosuje wewnętrznie miękkie sprężyny do stabilizacji części i rozwiązania punktów
osobliwych sztywności.

Przeglądanie wyników po schłodzeniu
Po zakończeniu analizy można wykreślić ostateczne naprężenia resztkowe i przemieszczenia
części po jej całkowitym ostygnięciu.

Końcowy kształt części (przy pseudo-czasie t = 1 s) uwzględnia wpływ zarówno naprężeń
w formie (przy pseudo-czasie t = 0) i naprężeń cieplnych chłodzenia.

Aby zobaczyć końcowy kształt części, należy:

W części Wyniki otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wykres
przemieszczenia.
Ustawić czas na 1 s i wybrać Automatyczne w części Zdeformowany kształt.

193

SolidWorks Simulation



Na karcie Ustawienia wybrać Nałóż model na zdeformowany kształt.
Kliknąć OK.
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20
Szkicowanie

Rozdział ten zawiera następujące tematy:

Automatyczna styczność dla krzywych stożkowych
Zachowanie proporcji w profilu szkicu
Wymiar długości ścieżki
Zastępowanie elementów szkicu
Równania szkicu
Narzędzie Skaluj w Obrazie szkicu
Splajny
Używanie wystających czcionek

Automatyczna styczność dla krzywych stożkowych
Automatyczna styczność przyspiesza proces szkicowania krzywych stożkowych.

Po wybraniu tej opcji w menedżerze właściwości PropertyManager Stożkowe można ustawić
pierwszy i drugi punkt końcowy dla krzywej stożkowej. Narzędzie do krzywych stożkowych

stosuje relacje styczne w każdym punkcie końcowym krzywej i wybiera górny
wierzchołek krzywej. Opcja ta jest przydatna podczas tworzenia odniesień do istniejącej
geometrii.

Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, należy zdefiniować górny wierzchołek krzywej.

Zachowanie proporcji w profilu szkicu
Przy określaniu pierwszego wymiaru w szkicu dla części lub złożeń, wszystkie elementy
w profilu szkicu są automatycznie skalowane jednorodnie na podstawie wymiaru.

Funkcja ta pomaga zachować proporcje profilu szkicu i jest stosowana tylko podczas
dodawania pierwszego wymiaru do szkicu. Wymiary kątowe i skalarne nie są obsługiwane.

Wymiar długości ścieżki
Można ustawić wymiar długości ścieżki na łańcuch elementów szkicu. Można ustawić
wymiar jako wymiar sterujący, dzięki czemu podczas przeciągania elementów, długość
ścieżki zostanie odpowiednio zmieniona.

Wymiar długości ścieżki może pomóc ograniczyć złożenia typu pas i łańcuch lub koło
pasowe.
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Możliwe jest odniesienie do tego wymiaru we właściwościach dostosowanych,
konfiguracjach, równaniach lub tabelach, w tym również tabelach konfiguracji i LM.

Kliknąć Narzędzia >Wymiary > Długość ścieżki lub kliknąć szkic prawym przyciskiem

myszy i kliknąć Wymiary > Długość ścieżki .

Zastępowanie elementów szkicu
Polecenie Zastąp elementu szkicu pozwala zastąpić jeden element szkicu innym bez
przerywania dalszych odniesień (chyba że dalsze odniesienia wymagają innego typu
geometrii, np. wiązania). Na przykład, jeżeli zastąpimy linię splajnem, dalsze operacje,
które mają odniesienia do ścian utworzonych przez ten splajn, będą prawidłowo
przebudowane.

Po usunięciu elementu szkicu i zastąpieniu go często zachodzi potrzeba utworzenia nowego
zestawu odniesień. W przypadku użycia polecenia Zastąp elementy szkicu nowy element
dziedziczy odniesienia z poprzedniego i nie trzeba ich odtwarzać. Podczas wymiany, można
również zmienić dziedziczone odniesienia i dodawać nowe.

Można modyfikować tylko jeden element na raz.

Aby uzyskać dostęp do polecenia Zastąp elementu szkicu:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy element szkicu i kliknąć Zastąp element.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy element szkicu i kliknąć Usuń. W oknie dialogowym
Potwierdź usunięcie kliknąć Zastąp element.

Kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Zastąp .

Przykład zastąpienia elementu szkicu
W tym przykładzie zastąpimy łuk splajnem.
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Aby usunąć element szkicu, należy:

katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\sketching\replace_entity.sldprt Otwórz

W drzewie operacji FeatureManager wybrać Dodanie-wyciągnięcie2 i kliknąć prawym

przyciskiem myszy Edytuj szkic .
W obszarze graficznym użyć narzędzi obrotu i powiększania, aby wyświetlić wymagany
widok szkicu i wybrać splajn w pobliżu górnej krawędzi szkicu.

Na podręcznym pasku narzędzi kliknąć Geometria konstrukcyjna .

To polecenie konwertuje splajn1 z geometrii konstrukcyjnej na krzywą.

Wybrać łuk i na podręcznym pasku narzędzi kliknąć Zastąp element .

W menedżerze właściwości PropertyManager Zastąp występuje Łuk2 jako element
do zastąpienia.

W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Utwórz konstrukcję.

197

Szkicowanie



W obszarze graficznym wybrać Splajn1.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy i zamknąć szkic.

Model zostanie automatycznie przebudowany.

Spline1, nowy element szkicu, zachowuje wszystkie wymiary i relacje, które zostały
zdefiniowane dla Łuku2.

Równania szkicu
Wymiary szkicu można określić przy użyciu równań zamiast wartości dyskretnych.
Równania są rozwiązywane automatycznie podczas przeciągania geometrii szkicu.

Aby użyć równań do określenia wymiarów, należy kliknąć dwukrotnie wymiar w szkicu i
w oknie Modyfikuj rozpocząć równanie, wpisując = (znak równości). Można również
wprowadzić Zmienną globalną, Funkcję lub Właściwość pliku z menu rozwijanego.

Równania szkicu są wyszczególniane w Widoku szkicu okna dialogowego Równania,
zmienne globalne i wymiary. Aby wyświetlić to okno dialogowe, kliknąć Narzędzia >
Równania.

Można również edytować równania szkicu w oknie dialogowym Równania w celu utworzenia
dostosowanych powiązań.

Narzędzie Skaluj w Obrazie szkicu
Narzędzie Obraz szkicu udostępnia narzędzie skalowania, które pozwala na dokładne
umiejscawianie map bitowych w płaszczyznach szkicu i skalowanie ich w celu wypełnienia
powierzchni.

Kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Obraz szkicu .
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Splajny

Ustawianie stałej długości
Można ustawić wymiar tak, aby określić stałą długość splajnu. Możliwe jest odniesienie
do tego wymiaru w dostosowanych właściwościach, konfiguracjach, równaniach, tabelach
konfiguracji i LM.

Wcześniej nie było możliwe określenie stałej długości wymiaru splajnów.

Aby ustawić stałą długość, należy:

katalog_instalacyjny\samples\whatsnew\sketching\fixed_length.sldprt Otwórz

Kliknąć Inteligentny wymiar (pasek narzędzi Wymiary/Relacje) lub Narzędzia
> Wymiary > Inteligentne wymiary.

Kliknąć w dowolnym miejscu na splajnie, aby umieścić wymiar i kliknąć , aby
zamknąć menedżera właściwości PropertyManager Wymiar.

Pojawi się wymiar w stylu promieniowym dołączony do splajnu.

Przeciągnąć punkt końcowy splajnu.
Podczas przeciągania punktów końcowych lub zmiany kształtu splajnu długość nie
zmieni się.

Aby zmienić długość splajnu, należy kliknąć dwukrotnie wymiar i wpisać nową wartość
w oknie dialogowym Modyfikuj.

Splajny stylu

Narzędzie Splajn stylu umożliwia szkicowanie krzywych Béziera pojedynczej
rozpiętości. Krzywe te pozwalają tworzyć gładkie i niezawodne powierzchnie, i są dostępne
w szkicach 2D i 3D.

Splajn stylu składa się z tylko jednej rozpiętości. Użytkownik kształtuje jego krzywiznę
poprzez wybranie i przemieszczanie punktów wierzchołków sterujących. Elementy szkicu
łączą wierzchołki sterujące tworząc wielobok sterujący krzywej.
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Splajn stylu umożliwia łatwe sterowanie stopniem i ciągłością krzywych. Splajn stylu
umożliwia wnioskowanie styczności lub równej krzywizny. Umożliwia powiązanie punktów
i zwymiarowanie stron krzywych. Krzywe te obsługują również odbicie lustrzane i
auto-symetrię.

Można uzyskać dostęp do narzędzia Splajn stylu z opcji Splajn stylu (pasek narzędzi
Szkic) lub Narzędzia > Jednostki szkicu > Splajn stylu.

Szkicowanie stylu splajnów
Można naszkicować splajn stylu jak krzywą łączącą dwa istniejące elementy.

Aby naszkicować splajn stylu, należy:

Otworzyć nowy szkic. Za pomocą narzędzia Łuk naszkicować dwa elementy łuku.

Kliknąć Splajn stylu (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Elementy szkicu
> Splajn stylu.
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W obszarze graficznym kliknąć pierwszy punkt końcowy łuku.

Pierwsze kliknięcie tworzy pierwszy punkt wierzchołka kontrolnego w splajnie stylu.

Przytrzymać wskaźnik nad linią wnioskowania i kliknąć, aby dodać drugi punkt
wierzchołka kontrolnego, jak na ilustracji.

W przypadku przyciągnięcia drugiego wierzchołka kontroli do linii wnioskowania, w
tym punkcie końcowym tworzona jest relacja styczna.

Kontynuować przenoszenie wskaźnika w prawo i zatrzymać go nad kolejną linią
wnioskowania. Kliknąć wskaźnik po pojawieniu się ikony równej krzywizny.

W przypadku przyciągnięcia trzeciego wierzchołka kontroli do linii wnioskowania, w
tym punkcie końcowym tworzona jest relacja równej krzywizny.

201

Szkicowanie



Aby dokończyć splajn stylu, kontynuować dodawanie kolejnych wierzchołków
kontrolnych. Po osiągnięciu punktu końcowego drugiego łuku, nacisnąć klawisz ALT
i dwukrotnie kliknąć wskaźnik w punkcie końcowym.

Naciśnięcie klawisza ALT stosuje automatyczne relacje styczne w ostatnim punkcie
wierzchołka kontrolnego.

Krzywa łącząca dwa elementy szkicu jest gotowa.
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Wstawianie formantu wierzchołka
Polecenie Wstaw wierzchołek kontrolny dodaje przynajmniej jeden wierzchołek do
splajnów stylu. Każdy dodany wierzchołek kontrolny zwiększa stopień krzywej.

Wierzchołki sterowania są podobne do punktów splajnu. Pomagają zarządzać kształtem
krzywej. Można dodać wymiary między wierzchołkami kontrolnymi i dodać relacje.

Aby wstawić formant wierzchołka:

W otwartym szkicu kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na

wieloboku kontroli i wybrać Wstaw wierzchołek kontrolny .

Wskaźnik zmieni się na ).

Umieścić wskaźnik nad segmentem wieloboku kontrolnego w miejscu, w którym ma
być dodany wierzchołek kontrolny, i kliknąć, aby go dodać.

Wielobok kontrolny dzieli segment na nowe wierzchołki kontrolne i odpowiednio
dostosowuje krzywizny.
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Wiązanie splajnu stylu
Można powiązać splajn stylu poprzez zwymiarowanie segmentów linii w wieloboku kontroli.

Aby powiązać segmenty linii w wieloboku kontroli, należy:

W otwartym szkicu kliknąć Inteligentny wymiar (pasek narzędzi Wymiary/Relacje)
lub kliknąć Narzędzia > Wymiary > Inteligentny.
Kliknąć segment linii na wieloboku kontroli.

Przesunąć wskaźnik, aby wyświetlić podgląd wymiaru.

Ustawić wartość w oknie dialogowym Modyfikuj i kliknąć .

Można kontynuować i umieścić więcej wymiarów, takich jak wymiary kątowe.
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Używanie edycji lokalnej
Lokalna edycja pozwala na przeciąganie i manipulowanie kształtem splajnu stylu bez
wpływu na przylegające splajny stylu. Ta opcja jest pomocna podczas pracy z wieloma
splajnami stylu, które są połączone, lecz nie całkowicie powiązane.

Aby zmodyfikować splajn stylu przy użyciu opcji Lokalna edycja:

W otwartym szkicu wybrać splajn stylu, który ma być edytowany tylko lokalnie.

Lokalna edycja działa tylko z co najmniej dwoma splajnami stylu.

Zostaje wyświetlony menedżer właściwości PropertyManager Splajn stylu.

W menedżerze właściwości PropertyManager Splajn stylu, w części Opcje wybrać
Edycja lokalna.
W obszarze graficznym, wybrać i przeciągnąć wierzchołek.

Można manipulować kształtem wieloboku kontroli bez wpływu na kształt innych
splajnów stylu, które są do niego podłączone.

Kliknąć .

Używanie wystających czcionek
Wystających czcionek można używać podczas stosowania tekstu szkicu do części lub
złożeń w celu grawerowania laserowego, strumieniem wody lub wycinania obrabiarką
numeryczną (CNC).

Czcionki wystające są również nazywane czcionkami jednej linii, wykrawanymi lub otwartej
pętli. Dla wszystkich czcionek wystających należy użyć standardowej czcionki
OLFSimpleSansOC.

Aby użyć czcionek wystających:

Kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Tekst.
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Tekst usunąć zaznaczenie
opcji Użyj czcionki dokumentu.
Kliknąć Czcionka.
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W oknie dialogowym Wybierz czcionkę, w części Czcionka wybrać czcionkę OLF
SimpleSansOC.
Wybrać inne opcje i kliknąć OK.
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