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1
Vítejte v SOLIDWORKS 2022

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Hlavní zdokonalení
• Výkon
• Opravy na základě požadavků SPR
• Pro více informací

Model poskytl Rahul Gawde, výherce ceny SOLIDWORKS 2021 Beta Splash Screen.

Ve společnosti SOLIDWORKS víme, že vytváříte skvělé konstrukční návrhy, které se pak také
realizují. Pro zjednodušení a urychlení vašeho procesu vývoje produktů od koncepce až po
výrobu produktů obsahuje software SOLIDWORKS 2022 nová vylepšení doplněná na základě
přání uživatelů a zaměřená na tyto cíle:

• Pracujte chytřeji. Vytvářejte lepší produkty v menším počtu kroků díky novým pracovním
postupům a vylepšeným funkcím pro návrh sestav a dílů, detailním výkresům, simulacím
a správě produktových dat. Využijte nových funkcí pro tvorbu dílů, jako je hybridní
modelování nebo vytváření standardizovaných závitových čepů. Využijte desítky vylepšení
uživatelského rozhraní, jako jsou panel zástupců, správa konfigurací, integrované zprávy,
geometrické tolerance atd.

• Pracujte rychleji. Nyní zvládnete více práce za kratší dobu díky výraznému zlepšení kvality
a výkonu při práci s velkými sestavami, importu souborů STEP, IFCa DXF/DWG, popisům
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výkresů a správě produktových dat. Optimalizujte automaticky výkon sestav, aniž byste se
museli starat o režimy a nastavení. Zažijte svobodu nejrychlejší grafiky v historii díky lepší
odezvě a vyšší kvalitě zobrazení.

• Pracujte společně. Zlepšete svoje schopnosti inovace a rozhodování pomocí platformy
3DEXPERIENCE Platform a využijte možnosti spolupráce, které nabízí. Zvyšte svou
konkurenceschopnost využitím výkonu a rozsahu cloudového portfolia platformy
3DEXPERIENCE Platform. Tyto rozšířené nástroje pomohou celému vašemu podniku v oblasti
navrhování a konstrukce, simulací, výroby i řízení.

Hlavní zdokonalení
Hlavní vylepšení softwaru SOLIDWORKS® 2022 zdokonalují stávající produkty a přidávají
nové inovativní funkce.

Standardní, vzdálené a komprimované administrativní kopieInstalace na
stránce 14

Díly a prvky na
stránce 40

• Pomocí číselných hodnot definujte souřadné systémy
• Výběr souřadných systémů
• Úkos přes dělicí čáry
• Průvodce závrtnými šrouby s vnějším závitem
• Drážky Průvodce dírami
• Hybridní modelování
• Zrcadlení okolo dvou rovin

Leptané obrysy na ohybechPlechové díly na
stránce 55

Spojovací prvek pro konstrukční systémKonstrukční
systém a svařence
na stránce 57

Sestavy na stránce
69

• Otevřete podsestavy v režimu Přezkoumání velkého návrhu
nebo v režimu Vyřešený ze sestavy otevřené v režimu
Přezkoumání velkého návrhu.

• Konfigurační tabulka slouží k úpravě konfiguračních
parametrů dílů a sestav s více konfiguracemi.

Detailování
a výkresy na
stránce 77

• Režim detailování
• Značky geometrické tolerance
• Symetrické lineární kóty průměru

Importování selektivních entit IFC ze souborů IFCImport/export na
stránce 88
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Výkon
SOLIDWORKS® 2022 zlepšuje výkon určitých nástrojů a pracovních postupů.

Některé hlavní změny z hlediska vylepšení výkonu a pracovního postupu jsou:

Import
Zlepšení výkonu při importu:

• Velký soubor DXF nebo DWG do skici dílu.

Velký soubor DXF nebo DWGmůžete importovat do skici dílu, když je možnost Rozložit
blok vypnutá. Již nemusíte rozložit bloky, abyste zlepšili výkon importu.

• Soubory STEP v SOLIDWORKS.

Sestavy
Lepší výkon při otevírání, ukládání a zavírání sestav.

Zobrazení modelu
SOLIDWORKS 2022 nabízí lepší výkon pro 3D textury a obrysové hrany.

Vylepšení výkonuFunkce

3D textury urychlují proces zpřesnění sítě, aby lépe odpovídala
detailům v texturálním vzhledu obrazu. Maximální velikost
elementumůžete dále upřesnit pod jeho předchozím limitem.

3D textury

Byl vylepšen výkon při vykreslování obrysů v dynamickém
režimu. V režimu Stínovaný s hranami můžete zobrazit
obrysové hrany.

Obrysové hrany

Výkresy
Byl vylepšen výkon při tisku velkých výkresů na papír i do souboru. Platí to pro následující
výkresy:

• Výkresy, které obsahují alespoň jeden pohled výkresu v konceptové kvalitě
• V okně Vzhled stránky je možné nastavovat následující možnosti:

• Vysoká kvalita
• Barva/stupně šedi

SOLIDWORKS Manage
SOLIDWORKS Manage 2022 nabízí lepší výkon pro zvýšení celkového dojmu uživatele.
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Vylepšení výkonuFunkce

Při určení možností Počet zobrazených
úrovní kusovníku na hodnotu 1 se velké
kusovníky zobrazují až pětkrát rychleji.
U kusovníků s nastavenými poli Odkaz na
třetí stranu se zkrátil čas potřebný
k výpočtu hodnot.

Zobrazení kusovníku

U projektů s vysokým počtem stupňů nebo
úkolů je zobrazení Ganttova diagramu
rychlejší než v předchozích verzích.

Projekty

V předchozích verzích obnovily operace
Vyzvednout/Odevzdat celou mřížku na
pozadí. Nyní se obnoví pouze položka
jednotlivých řádků, která se naposledy
změnila, čímž se výkon zrychlí.

Vyzvednutí/Odevzdání souborů
SOLIDWORKS PDM ze služby SOLIDWORKS
Manage

Pack and Go
Funkce Pack and Go ve verzi 2022 shromažďuje odkazy rychleji než v předchozích verzích.
Doba mezi spuštěním funkce Pack and Go u dokumentu a zobrazením dialogového okna
Pack and Go je nyní podstatně kratší.

SOLIDWORKS PDM
Software SOLIDWORKS PDM 2022 poskytuje lepší výkon mnoha operací založených na
souborech. U databázových serverů s vysokou latencí můžete rychleji provádět následující
činnosti:

• Otevírání souborů
• Zobrazení dialogového okna Uložit jako:
• Kopírovat strom
• Vytváření dokumentu v aplikaci SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PDM má lepší výkon pro následující činnosti:

• Uložení datové karty s velkým počtem přípon souborů je rychlejší o 15 % až 60 %.
• Odevzdání výkresu s velkým kusovníkem SOLIDWORKS je výrazně rychlejší.
• Zobrazení souborů na kartě Kde jsou použity s volbou Zobrazit vše a dalšími vlastními

sloupci je u některých úschoven mnohonásobně rychlejší.
• Zobrazení dialogového okna Přechod pro dynamická oznamování je rychlejší.
• Načítání náhledu Web2 u velkých modelů je 1,5× až 2× rychlejší.

SOLIDWORKS Simulation
• Ukládání modelů, které mají simulační studie, je rychlejší, pokud není změněna alespoň

jedna nebo více simulačních studií.
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• Zpracování založené na funkcích pro iterační řešiče FFEPlus a řešiče Intel Direct Sparse
je rozšířeno na simulační studie, které obsahují konektory a další funkce. Automatický
výběr řešiče je rozšířen na nelineární studie, frekvenční studie a studie zborcení.

SOLIDWORKS Plastics
Výkon modulů analýzy chlazení a plnění je vylepšen, aby se urychlila celková doba analýzy.

• U simulací, kde analýza chlazení zabírá velkou část celkové doby řešení, se celková
doba řešení ve srovnání s předchozími verzemi snižuje nejméně o 20 %.

• Výkon analýz plnění a balení s možností řešiče Přímý je optimalizován. Celková doba
řešení se oproti předchozím verzím zkrátí přibližně o 50 %. U relativně silných částí,
které jsou síťovány se šestistěnnými prvky, řešič Přímý přesněji předpovídá inerciální
účinky.

Opravy na základě požadavků SPR
V softwaru SOLIDWORKS 2022 jsme opravili velký počet chyb na základě Hlášení o výkonu
softwaru (SPR) vytvořením projektů speciálně vybraných tak, aby řešily problémy s kvalitou
a výkonem nahlášenými zákazníky.

Viz úplný seznam opravených problémů podle SPR.

RozlišeníSPR

Kóty se správně importují, když nahradíte model ve výkresu.828867

Pokud otevřete soubor .JT a při importu souboru vyberte možnost
Zahrnout PMI, text na dílu bude správně importován.

1195411

Data Průvodce dírami se správně importují pro výkresy se zrcadlenými
díly.

1024876

V sestavě používá řízený díl uložená data k vytvoření geometrie, pokud
nejsou k dispozici data z řízeného dílu. K tomuto problému dochází, když
přepnete konfigurace řízeného dílu a data z řízeného dílu nejsou
k dispozici, protože jsou v neaktivní konfiguraci.

1083466

Obsahuje barvu papíru při ukládání výkresů jako obrázků a formátů
souborů PDF.

190949

Pro více informací
Pokud chcete získat další informace o SOLIDWORKS, použijte následující zdroje:

Tento průvodce je k dispozici ve formátech PDF a HTML.
Klikněte na:

Co je nového v PDM
a HTML

• > Co je nového > PDF

• > Co je nového > HTML
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V aplikaci SOLIDWORKS se objeví vedle nových položek
v nabídkách a vedle titulů nových nebo výrazně změněných

Interaktivní Co je
nového

správců PropertyManager. Klikněte na pro zobrazení tématu
v tomto průvodci, které popisuje toto vylepšení.

Pro aktivaci interaktivního článku Co je nového klikněte na
položky > Co je nového > Interaktivní.

Obsahuje kompletní popis našich produktů včetně podrobností
o uživatelském rozhraní a příkladů.

Nápověda online

Obsahuje příspěvky z uživatelské komunity SOLIDWORKS na
platformě 3DEXPERIENCE Platform (je vyžadováno přihlášení).

Uživatelské fórum
SOLIDWORKS

Poskytuje informace o posledních změnách našich produktů,
včetně změn knihy Co je nového, nápovědy online a další
dokumentace.

Poznámky k verzi

Právní ustanovení SOLIDWORKS jsou k dispozici online.Právní ustanovení
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2
Instalace

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Standardní, vzdálené a komprimované administrativní kopie
• Povolit podskupiny v Editoru možností administrativní kopie
• Byla vylepšena instalace klienta softwaru SOLIDWORKS Electrical
• Při tvorbě administrativní kopie nastavte pohled úschovny PDM

Standardní, vzdálené a komprimované administrativní kopie

Editor možností administrativní kopie můžete použít k vytvoření několika typů snímků
pro vzdálené uživatele a pro uživatele v síti.
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PopisTyp administrativní kopie

Tento obrázek je výchozí pro všechny nové
administrativní kopie. Jedná se o standardní
administrativní kopii instalační služby
systému Windows, která je ideální pro
uživatele, kteří mají spolehlivý přístup
k podnikové síti. Ukládá všechny soubory
potřebné k instalaci vybraných produktů
SOLIDWORKS do sdílené složky s kopiemi.
Když uživatelé provedou aktualizaci na nový
Service Pack, mohou stahovat a používat
soubory oprav a nemusí stahovat celou
kopii.

Standard

Tato kopie je určena pro vzdálené uživatele,
kteří nemají spolehlivý přístup k podnikové
síti. Při instalaci tohoto typu kopie zdědí
vzdálení uživatelé všechny zadané možnosti
instalace, jako je sériové číslo a produkty
k instalaci.
Uživatelé si tyto kopie přes internet stahují
z webu Stahování Dassault Systèmes
SOLIDWORKS. Přístup k těmto souborům
a jejich instalace z internetu je spolehlivější
než jejich stahování z firemní sítě a může
snížit zatížení firemních sítí.

Vzdálení uživatele instalují tuto kopii pomocí
stejných technik, které jsou podporovány
standardní administrativní kopií. Instalace
skriptů můžete stále provádět pomocí
souborů sldim.exe a startwinstall.exe.

Instalační soubory se před instalací stahují
do cesty zadané v Editoru možností
administrativní kopie. Uživatelé musí mít
přístup ke složce s administrativní kopií, aby
mohli spustit instalaci a spustit všechny
dávkové soubory nebo soubory nastavení
hostované v této složce.

Vzdálení uživatelé musí mít dostatek
volného místa na disku pro uložení všech
souborů v kopii, i když uživatelé mohou
po dokončení instalace kopii odstranit.

Vzdálený klient
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PopisTyp administrativní kopie

Komprimovaná administrativní kopie je
určena pro organizace, které potřebují
zkopírovat administrativní kopii pro více
pracovišť nebo klientských počítačů a chtějí
minimalizovat dopad na síť. Tato kopie je
o 60 %menší než standardní administrativní
kopie, ale instaluje se ve stejném časovém
intervalu. Podporuje všechny instalační
operace, jako je úprava a oprava.
Komprimované administrativní kopie mají
také krátké cesty k souborům. Tím se
vyhnete problémům, když jsou kopie
uloženy v hlubokých strukturách složek.

Když uživatelé upgradují na nový opravný
balíček, musí stáhnout celou kopii, nejen
opravy.

Komprimovaný

Výběr typu administrativní kopie

Postup výběru typu administrativní kopie:

1. Na stránce Vítejte Manažera instalací SOLIDWORKS klepněte na možnost Vytvořit
administrativní kopie pro nasazení do více počítačů.

2. Na stránce Shrnutí klepněte vedle položky Typ administrativní kopie na možnost

Změnit .
3. Vyberte typ a klepnutím na tlačítko Zpět se vraťte na stránku Shrnutí.
4. Klepněte na Vytvořit nyní.

Určení složky pro stažení

V Editoru možností administrativní kopie můžete určit složku pro stažení administrativní
kopie vzdáleného klienta. Tato možnost není k dispozici pro žádný jiný typ administrativní
kopie.

Chcete-li určit složku pro stažení:

1. V Editoru možností administrativní kopie vyberte v části Nastavení počítač nebo
skupinu a klepnutím na tlačítko Změnit upravte možnosti.

2. V nabídce Možnosti klientské instalace u položky Kam se mají požadované
soubory stáhnout? klepněte na Upravit cestu a zadejte cestu k souborům.
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Povolit podskupiny v Editoru možností administrativní kopie

Podskupiny můžete vytvořit v Editoru možností administrativní kopie.

Máte-li například skupinu pro všechny uživatele v zemi, můžete vytvořit podskupiny pro
uživatele v různých místech v zemi nebo s různými rolemi. Nadřazená skupina zdědí
nastavení administrativní kopie, ale tato nastavení můžete změnit pro podskupiny. Můžete
také přesouvat nastavení mezi skupinami a upravovat skupiny strojů.

Byla vylepšena instalace klienta softwaru SOLIDWORKS Electrical
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Manažer instalací SOLIDWORKS je zřetelnější, pokud instalujete pouze klienta nebo
pokud používáte součásti serveru pro SOLIDWORKS Electrical.

To pomáhá organizacím, které sdílejí data a databáze softwaru SOLIDWORKS Electrical
na serveru místo na jednotlivých počítačích. V takovém případě správci instalují součásti
serveru jednou na server a klienta instalují pouze na všech počítačích se softwarem
SOLIDWORKS Electrical.

Mezi aktualizace patří:

• Stránka Shrnutí Manažera instalací SOLIDWORKS označuje, zda instalujete pouze
klienta nebo zda používáte součásti serveru.

• Volby SQL Server zobrazují pouze možnosti, které jsou vhodné pouze pro instalaci
klienta.

• Pokud se Manažer instalací SOLIDWORKS nemůže připojit k existujícímu serveru SQL,
zobrazí se varování, ale instalace pokračuje.

K serveru SQL Server se můžete připojit později v softwaru SOLIDWORKS Electrical.

• Možnosti Klient a Server pro instalaci softwaru SOLIDWORKS Electrical jsou také
k dispozici v Editoru možností administrativní kopie.

Při tvorbě administrativní kopie nastavte pohled úschovny PDM

Správci mohou při tvorbě administrativní kopie pro uživatele klienta SOLIDWORKS
Enterprise PDM nastavit místní pohled úschovny.

Místní pohled úschovny je místní pracovní složka na klientské pracovní stanici, kde jsou
soubory uloženy do mezipaměti a kde uživatel upraví obsah souborů, které jsou
vyzvednuty.

Tato funkce umožňuje správcům vytvořit místní pohled úschovny, aniž by museli vytvářet
a spouštět samostatný skript.
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Chcete-li vytvořit pohled úschovny v klientském počítači, potřebujete soubor nastavení
pohledu Conisio (.cvs), který definuje parametry pro konfiguraci pohledu úschovny
v klientském počítači. Můžete odkazovat na existující soubor .cvs nebo vytvořit tento
soubor z Editoru možností administrativní kopie.

Vytvoření pohledu úschovny PDM v možnosti Editor možností administrativní kopie

Postup vytvoření pohledu úschovny PDM v možnosti Editor možností
administrativní kopie:

1. V možnostech klienta SOLIDWORKS PDM klepněte na možnost Nastavit pohled
úschovny po instalaci.

2. Proveďte jednu z následujících operací:

• Chcete-li odkazovat na existující soubor .cvs, zadejte cestu k tomuto souboru.
• Chcete-li vytvořit nový soubor .cvs, klepněte na možnost Spustit průvodce

nastavením pohledu.

Chcete-li otevřít Průvodce nastavením pohledu, musíte spustit Editor možností
administrativní kopie na počítači s nainstalovaným klientem SOLIDWORKS PDM.
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3
Správa systému

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Nastavení kopírování, když jsou možnosti uzamčeny
• Funkce Pack and Go zahrnuje funkce Rozdělení a uložení těl v dílech
• Ovládání zobrazení grafických upozornění v nástroji správce nastavení

Nastavení kopírování, když jsou možnosti uzamčeny

Průvodce kopírováním nastavení můžete použít v programu SOLIDWORKS, i když správce
uzamkl možnosti.

Pokud pro vás správce definuje možnosti, nastavení v souboru swSettings.sldreg se
sloučí s nastavením správce. Pokud dojde ke konfliktu nastavení, nastavení správce
přepíše jednotlivá nastavení.

Chcete-li v programu SOLIDWORKS otevřít Průvodce kopírováním nastavení, klepněte
na možnost Nástroje > Uložit/obnovit nastavení.
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Funkce Pack and Go zahrnuje funkce Rozdělení a uložení těl v dílech

Můžete zahrnout díly, které vytvoříte pomocí prvků Rozdělit a Uložit těla.

Když vyberete nadřazený díl, příkaz Kopírovat projekt zobrazí prvky Rozdělit a Uložit
těla jako odkazy na nadřazený díl. Aplikace Kopírovat projekt také aktualizuje názvy
a cesty souborů nadřízeného dílu a prvků při přejmenování a přesunu souborů.

Ovládání zobrazení grafických upozornění v nástroji správce nastavení
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Správci mohou určit, zda uživatelé mohou ve své oblasti oznámení zobrazit oznámení
o stavu grafické karty a certifikaci ovladače.

Můžete zapnout nebo vypnout funkci Skrýt oznámení grafické karty/ovladače
a volitelně uzamknout nastavení. Klepněte na položku Nástroje >Možnosti >Možnost
systému > Zprávy/Chyby/Upozornění.

Tato možnost nemá vliv na výsledky kontroly grafiky, které jsou vždy zapsány do
protokolu výkonu.
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4
Základy SOLIDWORKS

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Změny možností systému a vlastností dokumentů
• Rozhraní k programování aplikací
• Nastavení rychlého kopírování

Změny možností systému a vlastností dokumentů
V softwaru byly nové, změněné nebo odebrané následující možnosti.

Možnosti systému

PřístupPopisMožnost

Výkresy > VýkonOdebráno z možností systému.Při ukládání zahrnout
data režimu
detailování

ImportImportuje soubory ve formátu IFC do
aplikace SOLIDWORKS. Entity IFC, které
chcete importovat ze souborů IFC,
můžete také určit definováním filtrů
v nabídce Možnosti systému.

IFC

23



PřístupPopisMožnost

• Export >
TIF/PSD/JPG/PNG.
Tato možnost je
k dispozici, pokud
vyberete možnost
Použít
nastavenou
barvu jako barvu
papíru výkresu
(zakázat obrázek
v pozadí listu)
v nabídce
Možnosti
systému> Barvy.

• Export > PDF.

Obsahuje barvu papíru při ukládání
výkresů jako obrázků a formátů souborů
PDF.

Zahrnout barvu
papíru výkresu

Export >
EDRW/EPRT/EASM

Přejmenováno z Povolit měření tohoto
souboru eDrawings.

Povolení měření

Export >
EDRW/EPRT/EASM

Přejmenováno z Umožnit export do
STL pro díly a sestavy.

Umožnit export STL

Export >
EDRW/EPRT/EASM

Přejmenováno z Uložit prvky Tabulka
do souboru eDrawings.

Uložit prvky tabulky

Export >
EDRW/EPRT/EASM

Uloží uživatelské vlastnosti z dokumentu
aplikace SOLIDWORKS do výsledných
souborů eDrawings

®

při použití možnosti
Uložit jako dokumentu eDrawings nebo
Publikovat v eDrawings v aplikaci
SOLIDWORKS.

Je-li tato možnost vybrána, můžete určit
možnost Uložit vlastnosti souboru
pro každou součást v sestavě. Tato
možnost uloží uživatelské vlastnosti
včetně vlastností specifických pro
konfiguraci pro každou součást v sestavě
SOLIDWORKS.

Uložit vlastnosti
souboru

Export >
EDRW/EPRT/EASM

Přejmenováno z Uložit stínované
údaje ve výkresech.

Uložit data stínování

Export >
EDRW/EPRT/EASM

Přejmenováno z Uložit pohybové
studie do souboru eDrawings.

Uložit pohybové
studie

Zprávy / chyby /
upozornění >
Zrušené zprávy

Přesunuto do samostatné záložky pod
Zprávy / chyby / upozornění.

Zrušené zprávy
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PřístupPopisMožnost

Zprávy / chyby /
upozornění

Přejmenováno z Zobrazit připomenutí,
že dokument nebyl uložen po dobu
n minut.

Přesunuto z nabídky
Zálohování/Obnovení do Zprávy /
chyby / upozornění.

Připomenout mi,
jestliže nebyl
dokument uložen po
dobu n minut

Zprávy / chyby /
upozornění

Přejmenováno z Automaticky zrušit
oznámení po n sekundách.

Přesunuto z nabídky
Zálohování/Obnovení do Zprávy /
chyby / upozornění

Automaticky zrušit
oznámení po
n sekundách

Zprávy / chyby /
upozornění

Přesunuto z nabídky Obecné do Zprávy
/ chyby / upozornění.

Když nastane chyba
při obnově

Zprávy / chyby /
upozornění

Skryje oznámení o stavu certifikace
grafické karty a ovladače.

Skrýt oznámení
grafické
karty/ovladače

VýkonPřejmenováno z Načíst součásti
automaticky jako zjednodušené.

Načíst součást jako
zjednodušenou

Vlastnosti dokumentu

PřístupPopisMožnost

Tabulky >
Kusovník

Přejmenováno z Kombinovat
položky v seznamu řezů v BOM
bez ohledu na profil, pokud
byly délky sjednoceny (starší
chování).

Kombinovat položky tabulky
přířezů o stejné délce
s různými profily (chování verzí
před 2019)

VýkonUloží všechny výkresy s daty
modelu pro použití v Režimu
detailování.

Uložit data modelu

VýkonPři přidávání pohledů výkresu
z palety pohledů vytvoří standardní
pohledy (například přední, zadní,
horní).

Zahrnout standardní pohledy
do palety pohledů
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Rozhraní k programování aplikací
Viz Nápověda SOLIDWORKS Workgroup API: Poznámky k verzi pro nejnovější aktualizace.

Podpora
Existuje podpora API pro:

• Doplňkový modul SOLIDWORKS Inspection
• SOLIDWORKS PDM Professional Web
• Prvky sestavy Řemen/Řetěz
• Konstrukční systémy
• Grafická síť a těla sítě BREP

Znovu navrhnout
Byly přepracovány následující prvky:

• Prvky základního plechu a rohového profilu
• Zprávy a oznámení pro doplňkové moduly

Další zdokonalení
• Nahrazení entity skici konstrukční nebo obrysovou geometrií
• Všechny nálepky se aplikují na plochu součásti v aplikaci montáž
• Získání a nastavení parametrů zóny listu výkresu
• Získání informací o úhlové souřadnicové kótě z aktuálního listu výkresu nebo zobrazení
• Obnovení výchozích hodnot díry Průvodce dírami nebo prvku drážky data
• Upgradovat starší uživatelské vlastnosti
• Vytvoření souřadného systému na základě relativní polohy a orientace do globálního

souřadného systému
• Přidání rozměrů zdvojené vzdálenosti a přepínání mezi jednoduchými a zdvojnásobenými

rozměry vzdálenosti
• Získejte a nastavte, zda chcete použít vlastnosti materiálu použitého při vytváření

nového prvku plechového dílu
• Pro software SOLIDWORKS Connected:

• Přidejte nové fyzické produkty a reprezentace (konfigurace) do modelů aplikace
SOLIDWORKS Connected

• Převést mezi nadřazenou a odvozenou konfigurací
• Zjištění a nastavení, zda je konfigurace reprezentace sdílena
• Přidejte a vyměňte součásti sestavy z prostoru pro spolupráci 3DEXPERIENCE

®
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Nastavení rychlého kopírování

Funkce Nastavení rychlého kopírování v nástroji Změřit je znovu povolena. Můžete
ji použít ke kopírování hodnoty v dialogovém okně Změřit.

Použití funkce Nastavení rychlého kopírování:

1. Klepněte na ikonu Změřit (panel nástrojů pro nástroje).

2. V dialogovém okně Změřit klepněte na položku Nastavení rychlého kopírování .
3. V dialogovém okně Nastavení rychlého kopírování určete možnosti:

• Zapnout rychlé kopírování. Aktivuje funkci Nastavení rychlého kopírování
v dialogovém okně Změřit.

• Vybrat pouze číslo. Zvýrazní číselnou hodnotu v textu měření, když nad ni
najedete v dialogovém okně Změřit.

• Vybrat počet a jednotky. Zvýrazní číselnou hodnotu a jednotky v textu měření,
když nad ni najedete v dialogovém okně Změřit.

4. Klepněte na tlačítko OK.

Při příštím měření entity můžete vybrat možnost Klepnutím zkopírovat, když umístíte
ukazatel myši na hodnotu v dialogovém okně Změřit.
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5
Uživatelské rozhraní

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Zrušené zprávy
• Panel zpráv
• Přepracovaná oznámení
• Panel zástupců a vyhledávání příkazu
• Obecná použitelnost
• Referenční geometrie
• Nevyžádané znaky v zobrazení Beta Unicode byly vyřešeny
• Název a popis součásti

Zrušené zprávy

Úplné informace o zrušených zprávách můžete zobrazit na samostatné kartě v dialogovém
okně Možnosti systému. Dříve byly zrušené zprávy zkráceny a jejich vyhledání bylo
obtížnější.

Chcete-li zobrazit zrušené zprávy, klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti
systému > Zprávy/chyby/upozornění > Zrušené zprávy.
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Chcete-li zobrazit celý text, umístěte v tabulce Zrušené zprávy ukazatel myši na
zkrácenou zprávu.

Panel zpráv

Panel zpráv je panel bez modalit v horní části hlavního okna SOLIDWORKS, který poskytuje
informace specifické pro aktivní dokument.

Existují čtyři typy panelů zpráv:

• Informace
• Potvrzení
• Varování
• Chyba

Panel zpráv se může otevřít v několika situacích. Obvykle se jedná o varování týkající se
stavu dokumentu, například, že vaše změny nebudou uloženy, protože jste dokument
nevyzvedli. Panel zpráv se automaticky nezamítá – musíte jej zavřít ručně.
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Přepracovaná oznámení

Oznámení jsou přepracována, takže jsou intuitivnější a používají konzistentní rozvržení.
To zahrnuje informační, potvrzovací, výstražné a chybové zprávy.

Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazují po dobu 5 sekund a poté zmizí. Najeďte
na ně myší, aby byly viditelné. V nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému
> Zprávy/chyby/varování je rozvržení upraveno tak, aby podporováno přepracování.
Další informace o oznámeních najdete v dokumentu Ovládání zobrazení grafických
upozornění v nástroji správce nastavení na stránce 21.
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PopisMožnost

Nahrazuje možnosti v nabídce Nástroje >
Možnosti > Možnosti systému >
Zálohování/Obnovení.

Oznámení:

• Připomenout mi, jestliže nebyl
dokument uložen po dobu X minut

• Automaticky zrušit oznámení po
X sekundách

Přesunuto z nabídky Nástroje >Možnosti
> Možnosti systému > Obecné

Chyby obnovy > Když nastane chyba
při obnově

NovýOblast Systémová oznámení

Panel zástupců a vyhledávání příkazu

Ve výchozím nastavení se v panelu zástupců zobrazí příkaz Hledat ve všech příkazech,
takže můžete rychle vyhledat nástroje z umístění ukazatele a přidat je do panelu zástupců.
Zástupce můžete přizpůsobit přímo z panelu zástupců.

Stisknutím klávesy S otevřete panel zástupců. Zadejte příkaz Hledat ve všech příkazech,

vyberte nástroj a klepnutím na možnost Vložit příkaz jej přidejte do panelu zástupců.

Chcete-li přizpůsobit panel zástupců, klepněte na něj pravým tlačítkem a klepnutím na
Upravit otevřete dialogové okno Přizpůsobit na kartě Panel zástupců. Poté přetáhněte
nástroje z karty na panel zástupců. Chcete-li ovládat zobrazení vyhledávání příkazů,
vyberte nebo zrušte výběr možnosti Zobrazit podle Vyhledávání příkazů na panelech
zkratek.
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Obecná použitelnost
Uživatelské rozhraní je vylepšeno, aby se zvýšila produktivita.

Uživatelské rozhraníZlepšení

V nabídce Nástroje > Možnosti >
Možnosti systému > Import poskytují
popisy nástrojů více informací. Přesunutím
ukazatele myši na zobrazíte informace.

Když přetáhnete soubor, který není
SOLIDWORKS, do souboru dílu, trvalý
popisek vás vyzve k tomu, abyste podrželi
klávesu Alt a získali přístup do dialogového
okna Možnosti importu pro daný typ
souboru. Dialogové okno otevřete
přetažením souboru.

Když importujete modely sítě s možností
Formát souboru
STL/obj/OFF/PLY/PLY2, otevře se
příslušná karta CommandManager. Pokud
importujete modely sítě jako objemová těla
nebo povrchová těla, zobrazí se karta
správce CommandManager Přenesení dat.
Pokud importujete soubory sítě jako grafická
těla, zobrazí se karta správce
CommandManager Modelování sítě.

Pokud se karty nezobrazí automaticky,
zobrazí se oznámení s výzvou k použití
příslušné karty a úpravě importovaného
modelu.

V nabídce Nástroje > Možnosti >
Možnosti systému > Import zobrazí text
upozornění, že možnosti Automaticky
provést Diagnostiku importu – oprava
a Provést úplnou kontrolu entit
a opravit chyby se nevztahují na soubory
STL.

Dialogové okno Import souborů DXF/DWG
zobrazí možnosti na viditelnějším místě
a má vylepšené uživatelské rozhraní.
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Uživatelské rozhraníZlepšení

Když importujete výkres do souboru dílu,
popisek ukazuje panel nástrojů 2D na 3D.
Popisek zmizí po klepnutí na grafickou
plochu.

Na panelu nástrojů Zarovnání popis nástroje
označuje, kdy jsou vybrané entity
zarovnány. Dříve neexistovalo žádné
označení. To vám pomůže zarovnat
importované 2D soubory a použít jako
odkazy pro vytvoření 3D geometrie.

K sadám výběru můžete přidat komentáře
a ty se zobrazí ve složce Komentáře ve
stromu FeatureManager

®

.

V polích skupiny správců zařízení můžete
vybrat entity, klepnout pravým tlačítkem
a uložit je do sad výběru.
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Referenční geometrie

Referenční geometrie zlepšila použitelnost, která vám pomůže vybrat osy a roviny přímo
v grafické ploše. To je užitečné pro příkazy jako Vazba, Změřit nebo pole.

Umístěte ukazatel myši na dočasné osy válcových ploch a povrchů, aby se zobrazily osy.
Najeďte myší na plochy a stisknutím klávesy Q zobrazte referenční roviny. Více entit
referenční geometrie vyberete stisknutím kláves Shift nebo Ctrl. Po výběru referenční
geometrie software SOLIDWORKS automaticky zruší všechny nepotřebné referenční
geometrie.

Můžete klepnout pravým tlačítkem na součást v grafické ploše, klepnout na možnost
Zobrazení referenční geometrie a poté zobrazit primární roviny, referenční roviny,
referenční osy nebo souřadný systém. Dříve byly tyto možnosti dostupné pouze ze stromu
FeatureManager.
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Nevyžádané znaky v zobrazení Beta Unicode byly vyřešeny

Pokud jste v systému Windows 10 verze 1803 nebo novější vybrali možnost Beta:
Používat Unicode UTF-8 pro celosvětovou podporu jazyka, mnoho prvků
uživatelského rozhraní v SOLIDWORKS zobrazovalo zkomolený text. Většina těchto
problémů byla opravena v SOLIDWORKS

®

2022.

Například v dialogovém okněNástroje >Možnosti text v několika rozevíracích seznamech
zobrazoval nesprávné znaky. Šlo o problém zaznamenaný téměř ve všech jazycích, ale
mnohem vážněji ovlivnil asijské jazyky.
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Název a popis součásti

Dialogové okno Název a popis součásti můžete použít k určení možností zobrazení ve
stromu FeatureManager.

Dialogové okno obsahuje tyto možnosti:

• Název součásti
• Popis součásti

Hlavní

• Název konfigurace
• Popis součásti
• Popis konfigurace

( Druhý )

• Název stavu zobrazení< Třetí >

Potlačí konfiguraci a zobrazí názvy stavu
zobrazení, pokud existuje pouze jedna
konfigurace.

Nezobrazovat název konfigurace nebo
stavu zobrazení, pokud existuje pouze
jeden.
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K těmto možnostem můžete přistupovat tak, že klepnete pravým tlačítkem na název dílu
nebo sestavy ve stromu FeatureManager a klepnete na Zobrazení stromu > Název
a popis součásti.

Pod položkou Zobrazení stromu nabídka Název a popis součásti nahrazuje:

• Nezobrazovat konfiguraci/Zobrazit názvy stavu zobrazení, pouze pokud existují
• Zobrazit názvy součástí
• Zobrazit popis součástí
• Zobrazit názvy konfigurací součástí
• Zobrazit popisy konfigurací součástí
• Zobrazit názvy stavů zobrazení
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6
Skicování

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Entita lineární skici jako směrový odkaz
• Pole a Kopírovat text ve skicách

Entita lineární skici jako směrový odkaz

Pro směrový odkaz v lineárním poli skici můžete vybrat čáru ze stejné skici, která obsahuje
entity pro pole. Dříve se vybraná čára stala součástí entit, které se mají vytvořit, a nikoli
směrovým odkazem.

• Pro referenci směru nelze vybrat čáru z bloku.
• Nelze vybrat a vytvořit pole čáry, kterou použijete pro směrový odkaz.

Výběr entit lineární skici pro směrové odkazy

Chcete-li vybrat lineární entity skici pro směrové odkazy:

1. Vyberte rovinu nebo plochu pro skicu.
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2. Načrtněte čáru pro směrový odkaz.
3. Načrtněte entity k poli.

4. Klepněte na možnost Lineární pole skici (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte
Nástroje > Nástroje pro skici > Lineární pole.

5. V PropertyManageru pod položkou Vybrané entity vyberte entity skici, z nichž se

vytvoří pole .
6. Vyberte čáru pro definování směru 1.
7. Definujte směr 2.

8. Klepněte na .

Pole a Kopírovat text ve skicách

V lineárním poli skici můžete vybrat text jako entitu pro pole. Ke kopírování textu můžete
použít možnost Kopírovat entity.
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7
Díly a prvky

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Souřadné systémy
• Kosmetické závity
• Úkos přes dělicí čáry
• Průvodce závrtnými šrouby s vnějším závitem
• Drážky Průvodce dírami
• Hybridní modelování
• Zrcadlení okolo dvou rovin
• Otočení pohledu řezu kolem díry nebo osy
• Rozlišení analýzy tloušťky
• Podpora funkce Znovu pro díly

Souřadné systémy

Souřadné systémy se zlepšily v tom, jak je definujete a vybíráte.
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Pomocí číselných hodnot definujte souřadné systémy

V dílech a sestavách můžete definovat souřadné systémy zadáním absolutních číselných
hodnot pro polohu a orientaci.

Ve správci PropertyManager Souřadný systém pod položkou Poloha vyberte možnost
Definovat polohu číselnými hodnotami a zadejte číselné hodnoty souřadnic X, Y a Z

( , a ). Hodnoty určují polohu vzhledem k místnímu počátku, nikoli ke globálnímu
počátku (0, 0, 0).

Chcete-li otočit souřadný systém, vyberte v části Orientace položku Definovat polohu
číselnými hodnotami a zadejte číselné hodnoty alespoň pro jednu osu. Osy se vždy

otáčejí v pořadí , poté a potom .
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Je definována poloha
a rotacePoloha je definovánaPůvodní

Výběr souřadných systémů

V následujících prvcích můžete odkazovat na všechny části souřadných systémů, jako
jsou roviny, osy a počátek. Můžete například skicovat na rovině XY souřadného systému
nebo použít osu Z souřadného systému jako osu pro prvek otočení.

V dílu nebo sestavě klepněte na Vložit > Referenční geometrie > Souřadný systém

a vytvořte souřadný systém. Umístěte ukazatel myši nad rovinu, osu nebo počátek,
abyste zvýraznili každou entitu. Tato funkce je užitečná pro akce, jako jsou skicování,
vazby a další.

Chcete-li zobrazit tuto funkci, zobrazte souřadné systémy. Klepněte na tlačítko Zobrazit
> Skrýt/Zobrazit > Souřadné systémy.
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Kosmetické závity

Kosmetické závity se co do vzhledu a jednoduchosti použití zlepšily.

Vzhledy a textury

Když aplikujete kosmetický závit na díl, objeví se mezi kosmetickými závity všechny
základní vzhledy nebo textury na dílu.

Kosmetické závity, které použijete v SOLIDWORKS, jsou také podporovány v SOLIDWORKS
Visualize. Viz Kosmetické závity na stránce 136.
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Vlastnictví hloubky a prvku

Chování kosmetického závitu je upraveno tak, aby byla zlepšena využitelnost.

Tato funkce platí se vztahuje na nové součásti vytvořené v aplikaci SOLIDWORKS 2022
a novější. Chcete-li tuto funkci použít na starší díly a upgradovat je, klepněte pravým

tlačítkem na uzel dílu ve stromu FeatureManager
®

a vyberte možnost Upgradovat
prvky kosmetického závitu.

U šablon dílů vytvořených v softwaru SOLIDWORKS 2022 a novějších verzích můžete
zachovat starší funkci pro Vlastnictví hloubky a prvku. Než v šablonách dílů přidáte
kosmetické závity, klikněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu >
Norma výkresu > Popisy a zrušte výběr možnosti Použít chování nového
kosmetického závitu na nové díly. Tato možnost je pro šablony nových dílů ve
výchozím nastavení vybrána a pro šablony starších dílů zrušena. Tato možnost je aktivní
pouze pro šablony nových dílů; pro dokumenty dílů je deaktivována.

Pokud použijete příkaz Vložit > Zrcadlený díl, zdědí zrcadlený díl chování kosmetického
závitu po základním dílu. Pokud byl například základní díl vytvořen v softwaru
SOLIDWORKS 2021, zdědí zrcadlený díl starší chování pro kosmetické závity ze
základního dílu.

SOLIDWORKS měří hloubku z původního umístění hrany bez ohledu na změny provedené
následnými prvky, které tuto hranu přemístí. Na výše uvedeném obrázku je původní
hloubka závitu 80 od okraje odebrání vysunutím. Přidáte-li druhé odebrání vysunutím,
které tuto hranu přemístí, kosmetický závit zachová původní hloubku závitu 80 mm.

Kosmetické závity jsou vlastněny nejnovějším prvkem ve stromu FeatureManager, jehož
plocha sdílí společnou hranu vybranou pro připojení závitu. Na obrázku níže vytvoříte
odebrání vysunutím, přidáte zkosení a poté přidáte kosmetický závit z hrany zkosení.
V aplikaci SOLIDWORKS

®

2022 vlastní prvek zkosení kosmetický závit, protože jeho plocha
sdílí společnou hranu s kosmetickým závitem.
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Úkos přes dělicí čáry

Úkos můžete ze správce PropertyManager vytvořit na obou stranách dělicích čar současně.
Dříve tento proces vyžadoval více úkosů.

Ve správci PropertyManager Úkos pod položkou Úhel úkosu vyberte Směr 2 a zadejte
úhly úkosu. Chcete-li použít stejný úhel úkosu v obou směrech, vyberte možnost
Symetrický úkos.

Pod možností Dělicí přímky vyberte geometrii. Výběrem možnosti Zobrazit náhled
zobrazíte podrobný náhled úkosu.
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Průvodce závrtnými šrouby s vnějším závitem

Pomocí Průvodce závrtnými šrouby můžete vytvořit vnější závitové prvky závrtného
šroubu. Tento nástroj funguje podobně jako Průvodce dírami. Definujete parametry
závrtného šroubu a poté umístěte závrtné šrouby na model. Parametry závitu můžete
také použít na stávající kruhové závrtné šrouby.

Chcete-li vytvořit prvky závrtného šroubu, klepněte na Průvodce závrtnými šrouby

(panel nástrojů Prvky) nebo na Vložit > Prvky > Průvodce závrtnými šrouby .
Chcete-li zobrazit závity, klepněte na možnost Nástroje > Možnosti > Vlastnosti
dokumentu > Detailní určení a pod položkou Filtr zobrazení vyberte možnost
Kosmetické závity nebo Stínované kosmetické závity.
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Vytváření závrtných šroubů s vnějším závitem

V tomto příkladu vytvoříte nový závrtný šroub na rovinném povrchu. Můžete také vytvořit
závrtný šroub na existujícím válcovém závrtném šroubu, který můžete následně upravit.

Postup vytváření závrtných šroubů s vnějším závitem:

1. V části Průvodce závrtnými šrouby (panel nástrojů Prvky) nebo na Vložit >

Prvky > Průvodce závrtnými šrouby .
2. Ve správci PropertyManager klepněte na možnost Vytvoří závrtný šroub na ploše

.

3. Na záložce Závrtný šroub :

a) Pod položkou délka hřídele zadejte hodnotu.
b) Pod položkou Norma vyberte normu, Typ závitu a Velikost závitu. Hodnota

Hlavní průměr je založena na parametru Velikost.

c) Pod položkou Závit, pro Ukončení vyberte Slepý a zadejte hloubku závitu .
d) Chcete-li přidat třídu vnějšího závitu, zaškrtněte políčko a třídu.

K těmto informacím máte přístup ve výkresech.

e) Chcete-li přidat Podříznutí, zaškrtněte políčko a zadejte možnosti Průměr

podříznutí , Hloubka podříznutí a Poloměr podříznutí .

4. Na kartě Poloha vyberte plochu pro umístění čepu.

Pro každý prvek můžete umístit pouze jeden závrtný šroub.
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5. Klepněte na .

Chcete-li zobrazit závity, klepněte na možnost Nástroje >Možnosti > Vlastnosti
dokumentu > Detailní určení a pod položkou Filtr zobrazení vyberte možnost
Kosmetické závity nebo Stínované kosmetické závity.

Drážky Průvodce dírami

Při vytváření a umístění drážek Průvodce dírami stisknutím klávesy Tab otočíte orientaci
o 90° ve směru hodinových ručiček. Můžete kótovat délku drážky pomocí středů oblouku.

Dříve bylo možné přetáhnout drážky pouze pro jejich umístění a kótovat je pouze s kótami
od konce ke konci.
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Hybridní modelování

Můžete vytvořit hybridní objemové nebo povrchové tělo, které obsahuje BREP geometrii
sítě a standardní geometrii SOLIDWORKS BREP. Dříve nebylo možné kombinovat BREP
sítě a standardní geometrie SOLIDWORKS BREP v jednom těle.

V tomto příkladu proveďte následující:

1. Vytvořte vlastní úchyt v kousku hlíny a naskenujte jej, abyste vytvořili soubor .stl.

2. Importujte soubor .stl jako grafické tělo a převeďte jej do BREP sítě.
3. Přidejte do dílu standardní prvky SOLIDWORKS BREP.
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Povrchové vysunutí a vysunutá plocha

Odebrání vysunutím a zaoblení

Přidání vysunutím

Protože je modul ostří standardní geometrií SOLIDWORKS BREP, můžete jej vylepšit
o další funkce. Můžete například naostřit ostří, přidat vroubkovanou hranu nebo přidat
funkce zadního ostří.
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Zrcadlení okolo dvou rovin

Můžete zrcadlit přibližně dvě roviny najednou. Dříve jste potřebovali vytvořit více prvků,
abyste toho dosáhli.

Ve správci PropertyManager Zrcadlit vyberte druhou rovinu v nabídce Druhá
plocha/rovina zrcadlení.

Otočení pohledu řezu kolem díry nebo osy
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V dílech a sestavách můžete otáčet rovinu pohledu řezu kolem osy, dočasné osy, díry
nebo válcové plochy.

Ve správci PropertyManager Řez v nabídce Část klepněte na Část kolem osy . Vyberte

osu, díru nebo válcovou plochu a bod nebo vrchol pro vytvoření roviny řezu.

Rozlišení analýzy tloušťky

Chcete-li optimalizovat výsledky analýzy tloušťky, můžete určit rozlišení bez ohledu na
velikost modelu. Dříve použité rozlišení záviselo na velikosti modelu.

Povolte doplňkový modul SOLIDWORKS Utilities. Klepněte na Nástroje > Analýza

tloušťky . Ve správci PropertyManager pod položkou Výkon/přesnost vyberte v poli
Rozlišení možnost Nízké, Střední nebo Vysoké. Pod položkou Velikost mozaikování
se hodnota aktualizuje tak, aby odrážela navrhované hodnoty. Chcete-li přizpůsobit
rozlišení, zadejte vlastní hodnotu. Zvažte použití vlastních hodnot pro modely, které mají
velký vymezovací rámeček nebo k definování konkrétního rozlišení.

Vlastní hodnota Velikost mozaikování nemůže překročit navrhovanou hodnotu pro
Nízké rozlišení.

52

Díly a prvky



Podpora funkce Znovu pro díly

Podpora funkce Znovu je rozšířena na více příkazů a činností.

• Vložení a úpravy funkcí:

• Průvodce dírami

• Jednoduchá díra

• Lineární pole

• Příkazy a činnosti:

• Instant2D
• Změnit pořadí prvků.
• Vrácení zpět
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8
Zobrazení modelu

Vylepšení výkonnosti zobrazení modelu
SOLIDWORKS 2022

®

nabízí lepší výkon pro 3D textury a obrysové hrany.

Vylepšení výkonuFunkce

3D textury urychlují proces zpřesnění sítě, aby lépe odpovídala
detailům v texturálním vzhledu obrazu.

Maximální velikost elementumůžete dále upřesnit pod jeho
předchozím limitem.

3D textury

Výkon je vylepšen pro vykreslení obrysů v dynamickém režimu.

V režimu Stínovaný s hranami můžete zobrazit obrysové
hrany.

Obrysové hrany
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9
Plechové díly

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Lemy z hrany
• Leptané obrysy na ohybech

Lemy z hrany

Vytvoříte-li lem z hrany na nelineární hraně, můžete upravit skicu pro nelineární lem
z hrany.

V plechovém dílu vyberte nelineární hranu a klepněte na nástrojLem z hrany (panel
nástrojů Plechové díly). Ve správci PropertyManager klepněte na možnost Upravit profil
lemu a upravte skicu.
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Leptané obrysy na ohybech

U plechových dílů s vepsaným textem nebo dělicí přímkou na ohybové ploše můžete zadat
možnost, aby text nebo dělicí přímka zůstaly neporušené, když díl narovnáte, rozložíte
nebo složíte.

U kuželových ohybů se text nebo dělicí přímka zobrazí pouze v narovnaném stavu, pokud
je kuželová plocha analytickou plochou. Chcete-li zjistit, zda je plocha analytická, vytvořte
výběrem kuželové plochy osu. Pokud je kuželová plocha analytická, můžete vytvořit osu.

Postup použití leptaných obrysů na ohybech:

1. Ve stromu FeatureManager složeného plechového dílu:

a. Rozbalit Rozvinutý tvar .
b. Klikněte pravým tlačítkem na Rozvinutý tvarn a poté na Upravit prvek.

2. V položce Parametry ve správci PropertyManager vyberte možnost Sloučit plochy

a Zachovat narýsované plochy a klikněte na .

Narovnaný – 2022Narovnaný – 2021Složený díl
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10
Konstrukční systém a svařence

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Podpora záslepky
• Architektura uživatelských vlastností
• PropertyManager Komplexní roh
• Sekundární členy
• Prvek spojení pro konstrukční systémy
• Dialogové okno Vlastnosti

Podpora záslepky

Na tělesa strukturních systémů s uzavřenými profily, jako jsou trubky, čtvercové
a obdélníkové trubky, můžete přidat záslepy.

Dříve bylo možné přidat záslepku pouze ke svařováním.

Klikněte na položku Záslepka (panel nástrojů Svařování) nebo na Svařování >
Záslepka .
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Architektura uživatelských vlastností

Můžete upgradovat uživatelské vlastnosti souborů vytvořených v SOLIDWORKS 2017
nebo starší verzi.

Když spustíte možnost Upgradovat uživatelské vlastnosti na starší soubory, jejich
uživatelské vlastnosti se upgradují na novou architekturu. Po upgradu jsou pro starší
soubory k dispozici následující funkce:

• Sloupec Propojeno v dialogovém okně Uživatelské vlastnosti
• Tabulky přířezů specifické pro konfiguraci a uživatelské vlastnosti
• Rovnice v nabídce Vlastnosti souboru
• Dialogové okno Vlastnosti určité pro konfiguraci

Pokud provádíte aktualizaci uživatelských vlastností dílu, pravděpodobně bude potřeba
opravit potíže se sestavami a výkresy, kde se daný díl používá. Například sestavy
a výkresy, které obsahují odvozené díly, popisy a kusovníky.

Soubor můžete upgradovat ručně nebo dávkově pomocí API (IModelDocExtension::
UpgradeCustomProps).

Informace naleznete v části Nápověda SOLIDWORKS API. Můžete také kontaktovat
technickou podporu SOLIDWORKS.

Upgradování uživatelských vlastností

Můžete upgradovat uživatelské vlastnosti dílů, sestav a výkresů.
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Postup upgradu uživatelských vlastností:

1. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na horní položku a vyberte
možnost Upgradovat uživatelské vlastnosti.
Po provedení upgradu již příkaz Upgradovat uživatelské vlastnosti nebude pro
příslušný model dostupný.
Při upgradu uživatelských vlastností výkresu se uživatelské vlastnosti jeho pohledů
modelu neupgradují.

2. Volitelné: Klepněte pravým tlačítkem myši na sestavu, která obsahuje díly nebo
podsestavy, a klepněte na možnost Upgradovat uživatelské vlastnosti, poté
vyberte možnost Upgradovat sestavu nejvyšší úrovně nebo Upgradovat všechny
součásti.

PropertyManager Komplexní roh

Vylepšení v nabídce PropertyManager Komplexní roh poskytují jasný pracovní postup pro
použití funkce Řízení rohu.

• Na záložce Dva členy pod položkou Řízení rohuumožňuje možnost Bod roviny oříznutí
vybrat bod z grafické plochy a vytvořit oříznutí lemu vybraným bodem.

• Možnosti související s možností Zpracování rohu se zobrazí pouze tehdy, pokud
zaškrtnete políčko Zpracování rohu.

• Ikony pro volby rovinného ořezu jsou menší než ikony pro typ ořezání pro zobrazení
hierarchie.

• Možnost Přenést materiál z profilu přenese materiál vybraného profilu knihovny,
pokud k němu má přiřazen materiál.
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Sekundární členy

Můžete vytvořit více sekundárních členů pomocí možnosti Člen Mezi body pro vybraný

pár a vytvořit sekundární členy pomocí metody Až ke členům .

Vytvoření více sekundárních členů pomocí funkce Člen Mezi body

Pro dvojici členů můžete vytvořit více sekundárních členů.
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Chcete-li vytvořit více sekundárních členů pomocí funkce Člen Mezi body:

1. Ve správci PropertyManager Sekundární člen klepněte na položku Člen Mezi body

.
2. V části Pár členů vyberte dvojici členů.

3. Pod položkou Parametr prvku klepněte na možnost a přidejte sekundárního
člena.

Kliknutím na možnost odstraníte vybraného sekundárního člena.

4. Volitelné: Upravte odsazení pomocí možnostiOdsazení od prvního člena a Odsazení
od druhého člena a převraťte jej pro člena, který je vybrán v nabídce Parametry
prvku.

Vytvoření sekundárních členů metodou Až ke členům

Můžete vytvořit sekundární členy metodami Až ke členům, například s možnostmi Pár
bod-člen nebo Z bodu.

Vytvoření sekundárních členů metodou Až ke členům:

1. V PropertyManageru Sekundární člen na kartě Člen klepněte v poli Typ sekundárního

člena na možnost Až ke členům .
2. Pro Parametry bodu člena vyberte možnost:

• Pár bod-člen. Když vyberete bod a člena, bude mezi nimi vytvořen člen.
• Z bodu. Když vyberete bod a více členů, vytvoří se více členů.

3. Volitelné: Upravte odsazení nebo převraťte členy.

Prvek spojení pro konstrukční systémy
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SOLIDWORKS podporuje prvky spojení pro konstrukční systémy. Můžete definovat prvek
spojení a vložit ho do dílu konstrukčního systému.

Definování a vkládání prvků spojení

Postup definování a vkládání prvků spojení:

1. Klepněte na Definovat prvek spojení (panel nástrojů konstrukčního systému)
nebo na Vložit > Konstrukční systém > .

2. Ve správci PropertyManager na kartě Reference určete možnosti pro definování prvku
spojení.

3. Klepněte na .
4. Uložte prvek spojení.

5. Klepněte na Vložit prvek spojení (panel nástrojů konstrukčního systému) nebo
na Vložit > Konstrukční systém > Vložit spojení.

6. Ve správci PropertyManager na kartě Připojení určete možnosti pro vložení prvku
spojení.

7. Na kartě Umístění určete možnosti:

8. Klepněte na .

PropertyManager Definice spojení – záložka Odkazy

Záložka Odkazy v PropertyManageru Definice spojení umožňuje vytvořit spojovací prvek
pro systém struktury z dílu.
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Typ umístění

Umístí spojovací prvek na základě výběru plochy.Obecné spojení

Umístí spojovací prvek na konecKonec spojení

Obecné spojení
Pokud jste pro Typ umístění vybrali možnost Obecné spojení, můžete vybrat plochy
nebo roviny, které mají být součástí spojení.

Vyberte možnost Primární reference
a Sekundární reference.

Reference umístění

Určuje první plochu nebo rovinu.Primární reference

Určuje druhou plochu nebo rovinu.Sekundární odkaz

Vyberte možnost Sjednocená, Soustředná
nebo Rovnoběžná na základě Sekundární
reference.

Typ vazby

Určuje třetí plochu nebo rovinu.Terciární odkaz

Vyberte možnost Sjednocená, Soustředná
nebo Rovnoběžná na základě Reference
třetího stupně.

Typ vazby
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Návaznost prvku
Můžete vybrat prvky, jako jsou odebrání vysunutím, díry, pokročilé díry, pole a zrcadlení,
které se budou šířit do cílové součásti. Pokud jste však vytvořili díru založenou na prvku
vysunutého výstupku, nemůžete ji rozšířit.

Konec spojení
Pokud jste pro Typ umístění vybrali Koncové spojení, můžete vybrat plochu, na které
chcete vložit spojovací prvek.

Určuje plochu. Referenční roviny nelze vybrat jako vstupy.Primární
reference

PropertyManager Definice spojení – záložka Kóty

Můžete vybrat rozměry prvku spojení a poté je při vložení prvku spojení upravit.

Klepněte na možnost Definovat prvek spojení (panel nástrojů Konstrukční systém)
nebo na Vložit > Konstrukční systém > Definovat spojení a vyberte záložku Kóty.

Skupina kót
Můžete vytvořit různé skupiny kót a vybrat kóty v grafické ploše.

Vytvoří novou skupinu kót.Nová skupina kót

Když vložíte prvek spojení, můžete vybrané kóty upravit.

PropertyManager Vložit spojení

Tento PropertyManager umožňuje vložit prvek spojení do dílu konstrukčního systému.
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Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

Klepněte na Vložit prvek spojení (panel nástrojů konstrukčního systému) nebo na
Vložit > Konstrukční systém > Vložit spojení.

Karta Připojení
Tato karta zobrazuje výchozí hodnoty pro možnosti Standardní, Typ a Velikost. Hodnoty
můžete vybrat na základě uloženého prvku spojení.

Karta Umístění
Tato karta zobrazuje kóty, reference umístění a rozsah řezu.

Kóta
Změňte kótu prvku, který jste vybrali v nabídce Skupina kót, když jste definovali prvek
spojení.

Reference umístění

Určuje plochu v grafické ploše tak, aby se
shodovala s primární referencí prvku
spojení.

První referenční entita

Určuje plochu v grafické ploše tak, aby se
shodovala se sekundární referencí prvku
spojení.

Druhá referenční entita
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Určuje plochu v grafické ploše tak, aby se
shodovala s terciární referencí prvku
spojení.

Třetí referenční entita

Rozsah řezu
V grafické ploše vyberte členy, na kterých chcete kopírovat prvky řezu. Vyberte jednu
z následujících možností:

Zkopíruje prvek řezu do přilehlé plochyK dalšímu

Rozšíří prvky řezu v celém členuSkrz vše

Dialogové okno Vlastnosti

Vylepšené dialogové okno Vlastnosti poskytuje flexibilitu při přidávání nebo úpravách
uživatelských vlastností.

Klepněte na Vlastnosti souboru (základní panel nástrojů) nebo na nabídku Soubor
> Vlastnosti.

Dialogové okno Souhrnné informace je přejmenováno na dialogové okno Vlastnosti. Karty
obsažené v tomto dialogovém okně jsou Souhrn, Vlastní, Vlastnosti konfigurace a Souhrnné
informace vlastností.

Karta Vlastnosti konfigurace
Karta Vlastnosti konfigurace obsahuje dvě části.
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V první části jsou uvedeny konfigurace a odvozené konfigurace. Najednou lze vybrat
pouze jednu konfiguraci a zadat vlastnosti.

V druhé části se zobrazí konfigurace a hodnoty vybrané vlastnosti. Ve sloupci Hodnota /
textový výrazmůžete vybrat možnost Tato konfigurace, Všechny konfigurace nebo
Upřesnit konfiguraci, aby se vlastnost vztahovala na vybranou konfiguraci, všechny
konfigurace nebo konkrétní konfigurace.

Záložka Souhrnné informace vlastností

Karta Souhrnné informace vlastností obsahuje dvě části. V první části jsou uvedeny
vlastnosti všech konfigurací. Ve druhé části se vypíšou všechny konfigurace. Můžete přidat
nebo upravit hodnoty vlastností.

Přidání nebo změna vlastnosti

Můžete přidat nebo upravit vlastnosti konfigurace.

Přidání nebo úprava vlastnosti:

1. Klepněte na Vlastnosti (základní panel nástrojů) nebo Soubor > Vlastnosti.
2. V dialogovém okně na kartě Vlastnosti konfigurace klepněte na prázdný řádek tabulky

a vyberte název vlastnosti.
3. V poli Typ, vyberte typ vlastnosti.

67

Konstrukční systém a svařence



4. V poli Hodnota/textový výraz zadejte hodnotu a vyberte jednu z následujících
možností:

Použije vlastnost na vybranou konfiguraci.Tato konfigurace

Použije vlastnost na všechny konfigurace.Všechny konfigurace

Použije vlastnost na konkrétní
konfigurace.

Upřesnit konfigurace

5. Volitelné: Na kartě Souhrnné informace vlastností vyberte vlastnost a upravte hodnotu.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Dialogové okno Vlastnosti v režimu Přezkoumání velkého návrhu

V dialogovém okně Vlastnosti v režimu Přezkoumání velkého návrhu (LDR) se zobrazí
pouze karta Vlastnosti konfigurace v režimu pouze pro prohlížení.

Karta Vlastnosti konfigurace obsahuje dvě části a vlastnosti nelze přidat ani upravit.

• V první části se zobrazuje pouze poslední uložená aktivní konfigurace se znázorněním
(pokud existuje).

• Druhá část zobrazuje všechny vlastnosti konfigurace.

68

Konstrukční systém a svařence



11
Sestavy

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Otevírání podsestav v jiném režimu
• Vyloučení součásti z kusovníků
• Konfigurační tabulka
• Výchozí poloha zárodku pro pole
• Vyloučení neúspěšných součástí v řezu
• Řešení rovnic ve zjednodušeném režimu
• Přesunout s osovým křížem
• Kontextový panel nástrojů Rychlé vazby

Otevírání podsestav v jiném režimu

Podsestavu můžete otevřít v režimu Přezkoumání velkého návrhu nebo vyřešený ze
sestavy otevřené v režimu Přezkoumání velkého návrhu. Výkres můžete také otevřít
v režimu Režimu detailování.

Postup otevření podsestav v jiném režimu:

1. Otevřete sestavu obsahující podsestavu v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
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2. Klepněte pravým tlačítkem myši na podsestavu a klepněte na šipku dolů pro možnost

Otevřít .
3. Klepněte na možnost Přezkoumání velkého návrhu nebo Vyřešený.

Postup otevření výkresů v Režimu detailování:

1. Otevřete sestavu obsahující výkres v režimu Přezkoumání velkého návrhu.
2. Klepněte pravým tlačítkem na sestavu a klepněte na možnost Otevřít výkres

v režimu detailování .

Vyloučení součásti z kusovníků

Z kusovníku můžete vyloučit součást, konfiguraci nebo model. Když vyberete tuto možnost,
k vyloučení dojde při příštím vložení součásti, konfigurace nebo modelu.

Postup vyloučení součásti z kusovníků:

1. Otevřete součást a klepněte na záložku ConfigurationManager .
2. Pravým tlačítkem klepněte na konfiguraci a klepněte na Vlastnosti.
3. Ve správci PropertyManager pod položkouMožnosti kusovníku vyberte Při vložení

do sestavy nastavit „Vyloučit z kusovníku“.
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Konfigurační tabulka

Konfigurační tabulku můžete použít k úpravě konfiguračních parametrů dílů a sestav.
Aplikace SOLIDWORKS vytvoří tuto tabulku automaticky, když má díl nebo sestava více
konfigurací. Konfigurační tabulka rozšiřuje funkce uvedené v dialogovém okně Změnit
konfigurace.

Konfigurační tabulka se skládá z následujících částí:

Hodnoty kót prvků a stavy potlačení.Skici a prvky

Stav potlačení součásti a odkazovaná konfigurace.
Jen sestavy.

Součásti

Uživatelské vlastnosti specifické pro konfiguraci.Uživatelské
vlastnosti

Parametry použité pro konfiguraci.Parametry

Dialogové okno Konfigurační tabulka obsahuje volby z dialogového okna Změnit konfiguraci
a tyto volby:

Ovládá viditelnost sloupců obsahujících stavy potlačení a kóty
skici a prvku.

Skrýt/zobrazit
skici a prvky

Ovládá viditelnost sloupců, které obsahují konfigurace
součástí, stavy oprav/plovoucích stavů a stavy potlačení.

Skrýt/zobrazit
součásti
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Ovládá viditelnost sloupců, které obsahují parametry
konfigurace.

Skrýt/zobrazit
parametry
konfigurace

Zabraňuje aktualizacím modelu. Chcete-li vybrat tuto
možnost, klepněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce.

Při zablokování úprav se sloupec zobrazí v jiné barvě.
Chcete-li tuto barvu změnit, klepněte na Nástroje >
Možnosti > Možnosti systému > Barvy. Upravte
nastavení barev Kóty, řízené konfigurační tabulkou.

V grafické ploše se kóty, které jsou zablokovány pro úpravy,
zobrazí ve stejné barvě.

Zablokovat
úpravy modelu

Můžete upravovat následující parametry:

Jen díly.Potlačit nové prvky

Jen sestavy.Potlačit nové prvky a vazby

Potlačit nové součásti

Jen sestavy.Upevnění/uvolnění

Konfiguruje nastavení pro možnost Zobrazení dílčí
součásti, když se používá jako podsestava
v PropertyManageru Vlastnosti konfigurace.

Vyberte možnost Zobrazit, Skrýt nebo
Propagovat.

Potomci v kusovníku

Konfiguruje nastavení pro možnost Při vložení do
sestavy nastavit „Vyloučit z kusovníku“
v PropertyManageru Vlastnosti konfigurace.

Vyloučit z kusovníku při vložení

Konfigurační tabulka je přejmenována na Konfigurační tabulku Excel.

Přístup ke konfigurační tabulce:

1. Otevřete sestavu s více konfiguracemi a klepněte na záložku ConfigurationManager
.

2. Rozbalení Tabulky .

3. Klepněte pravým tlačítkem na Konfigurační tabulka a klepněte na Zobrazit
tabulku.
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Výchozí poloha zárodku pro pole

Výběr SOLIDWORKS pro výchozí umístění zárodku je při vytváření polí součástí řízených
vzorkem vylepšen.

Chcete-li zobrazit výchozí polohu zárodku pro pole:

1. Otevřete model a klepněte na možnost Vložit > Pole součástí > Pole součásti
řízené polem.

2. Ve správci PropertyManager vyberte součásti pro možnosti Součásti pro pole a Řídicí
prvek nebo součást.

Výchozí poloha zárodku se v grafické ploše zobrazí jako Součást zárodku.

Při výběru řídicího prvku se v grafické ploše zobrazí Prvek zárodku.
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Vyloučení neúspěšných součástí v řezu

Jestliže software SOLIDWORKS nemůže vypočítat řez v sestavě, můžete vyloučit součásti
způsobující selhání, přepnout pouze do grafického řezu nebo upravit nastavení
v PropertyManageru.

Chcete-li vyloučit neúspěšné součásti v řezu:

1. V sestavě klepněte na možnost Zobrazit > Zobrazit > Řez.

2. Určete možnosti ve správci PropertyManager a klepněte na .
3. Když se zobrazí zpráva, že součást nelze rozdělit, vyberte Vyloučit vadné součásti

z řezu.

Ve správci PropertyManager se vadné součásti přesunou do části Řez podle součástí
a je vybrána možnost Vyloučit vybrané.

4. Volitelné: Chcete-li zobrazit seznam vyloučených součástí, otevřete PropertyManager
a prohlédněte si možnost Řez podle součástí.

Pokud přepnete pouze do grafického řezu, bude ve správci PropertyManager vybrána
možnost Pouze grafický řez.
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Řešení rovnic ve zjednodušeném režimu

Když otevřete sestavu ve zjednodušeném režimu, součásti odkazované rovnicemi v sestavě
nejvyšší úrovně se zobrazí jako vyřešené.

Když vyřešíte díl nebo podsestavu s rovnicemi a rovnice odkazují na jinou zjednodušenou
součást, odkazovaná součást je vyřešena.

Přesunout s osovým křížem

Osový kříž se zobrazí automaticky, když vyberete jednu nebo více součástí.
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Je-li k dispozici osový kříž, stisknutím klávesy Ctrl + přetáhnutím zkopírujete vybrané
součásti v zadaném směru.

Kontextový panel nástrojů Rychlé vazby

Ve výchozím nastavení je možnost Přidat/dokončit vazbu skrytá v kontextovém
panelu nástrojů Rychlé vazby pro následující vazby: sjednocená, soustředná, rovnoběžná,
symetrická a tečná.

Možnosti Zamknout rotaci a Obrátit vazbu se zobrazí v kontextovém panelu
nástrojů Rychlé vazby.

Chcete-li na panelu nástrojů zobrazit možnost Přidat/dokončit vazbu , otevřete
dokument a klepněte na Nástroje > Upravit. Na kartě Panely nástrojů pod kontextovým
panelem nástrojů vyberte možnost Zobrazit rychlé vazby a Zobrazit tlačítko OK.

Možnost Zobrazit obrácené zarovnání a uzamčení rotace po rychlých vazbách je
odebrána z kontextového panelu nástrojů.
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12
Detailování a výkresy

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Oříznutí pohledu s alternativní polohou
• Předurčené pohledy
• Režim detailování
• Značky geometrické tolerance
• Přepínání mezi poloměrem a kótami průměru
• Čáry ohybu v pohledech výkresu
• Kusovník
• Podpora tabulky přířezů v tabulkách kusovníku
• Symetrické lineární kóty průměru

Oříznutí pohledu s alternativní polohou
Můžete vytvořit oříznutý pohled alternativní polohy.

Dříve nástroj Oříznout pohled neořízl snímky alternativního pohledu polohy.

1. V pohledu alternativní polohy načrtněte uzavřený profil jako například kružnici.

2. Klepněte na Oříznout pohled (panel nástrojů Výkres) nebo na nabídku Vložit >
Pohled výkresu > Oříznout.
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Předurčené pohledy

Když ve výkresu vytvoříte předurčený pohled, můžete určit orientaci modelu jako
trimetrické, dimetrické nebo ploché pole. To je užitečné, pokud potřebujete šablony
výkresů, které obsahují konkrétní předurčené pohledy.

Klepněte na možnost Předurčený pohled nebo Vložit > Pohled výkresu >
Předurčený. Ve správci PropertyManager pod položkou Orientace vyberte Rozvinuté
pole, Trimetrický nebo Dimetrický.

78

Detailování a výkresy



Režim detailování

Režim detailování je k dispozici pro všechny výkresy (kromě oddělených výkresů) bez
ohledu na verzi SOLIDWORKS, ve které jste výkres uložili, nebo zda jste výkres uložili
v Režim detailování.

V Režim detailování můžete:

• Pokud jste uložili výkresy v předchozích verzích SOLIDWORKS nebo SOLIDWORKS
®

2022 bez dat modelu, použijte omezený Režim detailování. Pokud otevřete výkres
v omezeném Režimu detailování, zobrazí se název souboru – název listu
[Detailování – omezeno]. (Omezený Režim detailování je automatický režim –
nelze jej konkrétně vybrat.)

• Vytvořit tabulek děr.
• Přetáhněte standardní pohledy (například přední, horní a zadní) z palety pohledů do

výkresu.

V nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Výkon jsou dvě nové
možnosti:

• Uložit data modelu. Uloží všechny výkresy s daty modelu pro použití v Režimu
detailování.

• Zahrnout standardní pohledy do palety pohledů. Umožňuje vytvořit standardní
pohledy při přidávání pohledů výkresu z palety pohledů.

V Režim detailování nelze tyto volby změnit a platí pouze při ukládání vyřešených výkresů.

V nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Výkresy > Výkon byla
odebrána možnost Při ukládání zahrnout data režimu detailování.

Režim detailování nahradil režim Rychlé zobrazení. Režim Rychlé zobrazení byl ze softwaru
SOLIDWORKS 2022 odebrán.
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Značky geometrické tolerance

Uživatelské rozhraní pro geometrické tolerování zlepšuje váš postup práce. Pracujete
přímo v grafické ploše a rozhraní vás krok za krokem vede během tvorby rámců ovládání
prvků.

Díky kontextovým nabídkám specifickým pro buňku a ovladačům na obrazovce můžete
tvořit složité rámce ovládání prvků při zachování zaměření na samotný rámec spíše než
na samostatné dialogové okno.

Chcete-li do aktivní buňky zadat obsah, zadáváte hodnoty a vybíráte položky z kontextové
nabídky. V rámci můžete náhodně zadávat a upravovat veškerý obsah. K dispozici jsou
různé typy buněk, včetně

• Datum/Skupina dat
• Indikátor
• Textová pole

Chcete-li přidat další buňku, klepněte na ovladač a vyberte typ buňky. Podle polohy
ovladače jsou k dispozici další možnosti, např. Nový rámeček a Textové pole.

Vytváření značek geometrické tolerance

Při vytváření značek geometrické tolerance můžete k vytvoření značky použít ovladače
obklopující ovládací rám prvku.

Postup vytvoření značek geometrické tolerance:

1. V dílu nebo výkresu klepněte na možnost Geometrická tolerance nebo na Vložit
> Popisy > Geometrická tolerance.
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2. Klepnutím v grafické ploše umístěte symbol.

Zobrazí se rámec ovládání prvků s ovladači a dialogové okno Tolerance, které jej
obklopuje.

3. V dialogovém okně určete možnosti pro přidání obsahu do rámce ovládání prvků.

4. Chcete-li přidat další obsah, klepněte na libovolný ovladač obklopující rámec ovládání
prvků.
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Přepínání mezi poloměrem a kótami průměru

Ve výkresech, dílech a sestavách můžete pro kóty oblouky a kružnice použít kontextový
panel nástrojů k přepnutí kóty tak, aby se zobrazovala jako poloměr, průměr nebo lineární
průměr.

Klepnutím na existující kruhovou nebo radiální kótu otevřete kontextový panel nástrojů.
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Zobrazit jako lineární

průměrZobrazit jako průměrZobrazit jako poloměr

Čáry ohybu v pohledech výkresu

V pohledech výkresu s plochými vzory plechových dílů jsou čáry ohybu nezávislé na
skicách. Skici můžete skrýt a přitom zachovat viditelné čáry ohybu. Pokud jste dříve skryli
skici v pohledu rozvinutého tvaru, čáry ohybu by byly také skryté.

Klepněte na Zobrazit > Skrýt/Zobrazit > Čáry ohybu nebo Skici.
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Kusovník

V zájmu snadného použití bylo aktualizováno uživatelské rozhraní pro tabulky kusovníku.
Když rozbalíte nebo sbalíte kusovník, volitelná oblast pokrývá celou stranu tabulky
kusovníku.

Podpora tabulky přířezů v tabulkách kusovníku

V zájmu snadného použití bylo aktualizováno uživatelské rozhraní a funkce pro podrobné
tabulky přířezů v tabulkách kusovníku.
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Aktualizace tabulek přířezů svarů:

• Ikony tabulky odpovídají ikonám použitým ve stromu FeatureManager
®

.
• V nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kusovník je možnost

Kombinovat položky v seznamu řezů v BOM bez ohledu na profil, pokud byly
délky sjednoceny (starší chování) přejmenována na Kombinovat položky tabulky
přířezů o stejné délce s různými profily (chování verzí před 2019).

• Detailní tabulky přířezů jsou k dispozici pro všechny typy kusovníků. Dříve byly podrobné
tabulky přířezů k dispozici pouze pro odsazené kusovníky. Možnosti můžete určit v části
Detailní tabulka přířezů PropertyManageru Kusovník.

• Součásti v odsazených kusovnících můžete rozpustit automaticky nebo ručně.
V PropertyManageru Kusovník vyberte Rozpustit řádky úrovně dílu, abyste
automaticky rozpustili všechny řádky úrovně svařovaného dílu.

Detailní tabulka přířezů
je vybrána, možnost

Detailní tabulka přířezů
je vybrána, možnost

Detailní tabulka přířezů
je vymazána, možnost

Rozpustit řádky na
úrovni dílů je vybrána

Rozpustit řádky na
úrovni dílů je vymazána

Rozpustit řádky na
úrovni dílů je vymazána

• V PropertyManageru Vlastnosti konfigurace můžete pod položkouMožnosti kusovníku
určit možnosti pro Zobrazení položky v tabulce přířezů, jestliže součást použita
v sestavě (odsazený kusovník pouze s detailní tabulkou přířezů). Tato možnost
zobrazí, skryje nebo propaguje položky tabulky přířezů odsazených kusovníků. Možnost
Propagovat rozpouští řádek úrovně dílu a zobrazí položky tabulky přířezů v odsazeném
kusovníku při výběru možnosti Detailní tabulka přířezů. Ve stromu FeatureManager
můžete kliknout pravým tlačítkem na libovolnou součást a kliknutím na možnost
Obnovit v kusovníku přesunout součásti zpět do Zobrazení tabulky přířezů.

• Když použijete pozice pro podsvary tabulky přířezů v kusovnících, vlastnosti pozice
odpovídají propojenému kusovníku. Před verzí SOLIDWORKS 2022 se pozice aplikované
na těla, která patřila k podsvarům, objevily s hvězdičkou. Pozice mají nyní odpovídající
číslo položky.
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Symetrické lineární kóty průměru

Můžete vytvořit symetrické lineární kóty průměru pro kóty průměru, které potřebují pouze
jednu stranu zobrazené odkazové čáry. To je užitečné pro výkresy s otočnými součástmi
a detailními pohledy řezu.

Chcete-li vytvořit symetrické kóty lineárního průměru:

1. Otevřete výkres s otočenou součástí nebo pohledem řezu.

Symetrická lineární kóta průměru je k dispozici pro jakýkoli pohled výkresu, ale je
nejvhodnější pro výkresy, které potřebují pouze jednu stranu odkazové čáry.

2. Klepněte na Symetrická lineární kóta průměru (panel nástrojů Kóty/vztahy)
nebo na Nástroje > Kóty > Symetrická lineární kóta průměru.

3. Určete možnosti ve správci PropertyManager:
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Jeden. Umožňuje ručně kótovat entity. Vyberte možnost Rychlé kótování na
entity s funkcí rychlého kótování.

•

• Několik. Umožňuje vytvořit více kót na základě zadané osy. Kóty se automaticky
uspořádají.

4. Kótujte pohled výkresu.
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13
Import/export

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Vyšší výkon importu
• Importování selektivních entit IFC ze souborů IFC
• Barvy v exportovaných skicách

Vyšší výkon importu
SOLIDWORKS 2022

®

nabízí lepší výkon u importu určitých typů souborů.

Zlepšení výkonu při importu:

• Velký soubor DXF nebo DWG do skici dílu.

Velký soubor DXF nebo DWGmůžete importovat do skici dílu, když je možnost Rozložit
blok vypnutá. Již nemusíte rozložit bloky, abyste zlepšili výkon importu.

• Soubory STEP v SOLIDWORKS.

Importování selektivních entit IFC ze souborů IFC
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Entity IFC, které chcete importovat ze souborů IFC, můžete vybrat definováním filtrů
v nabídce Možnosti systému.

Formát souboru IFC je přidán do nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému
> Import > Formát souboru.

Postup importu selektivní entity IFC ze souborů IFC:

1. V souboru IFC klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Import.
2. Pod položkou Formát souboru vyberte IFC.
3. Pod položkou Entity k importu rozbalte entity IFC pod položkou Klasifikace.
4. Pod položkou Import vyberte entity IFC, které chcete importovat.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Po otevření souboru IFC se importují pouze entity IFC, které jste zadali v dialogovém
okně Možnosti systému.

Barvy v exportovaných skicách

Když uložíte díl nebo výkres jako soubor DWG nebo DXF, zobrazí se prvky skici v přiřazené
barvě skici v exportovaném souboru. Barvy jsou také podporovány pro skici v plochém
poli plechových dílů, pokud zadáte Barvy rozvinutého tvaru v nabídce Nástroje >
Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Plechové díly MBD.
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14
SOLIDWORKS PDM

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Integrace se službou Microsoft Windows Active Directory
• Zpracování konfigurace
• Export archivního serveru a uživatelských protokolů
• Vylepšení uživatelského rozhraní aplikace SOLIDWORKS PDM
• Zobrazení konfigurací pro všechny verze na kartě Kde jsou použity
• Použití vyhledávání EXALEAD OnePart v SOLIDWORKS PDM
• Prohlížeč SOLIDWORKS eDrawings na kartě Náhled
• Podpora neutrálních formátů souborů CAD v eDrawings Web Preview
• Otevření výkresu z doplňkového modulu SOLIDWORKS PDM
• Vylepšení výkonu softwaru SOLIDWORKS PDM
• Datové karty Web2
• Změna velikosti snímku na datové kartě
• Další vylepšení v softwaru SOLIDWORKS PDM

Software SOLIDWORKS® PDM je k dispozici ve dvou verzích. SOLIDWORKS PDM Standard je
součástí softwaru SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium, dostupný je také jako
samostatně prodávaná licence pro uživatele, kteří nevlastní software SOLIDWORKS. Nabízí
standardní funkce pro správu dat, určené pro menší počet uživatelů.

SOLIDWORKS PDM Professional je kompletní řešení pro správu dat pro malý až velký počet
uživatelů, dostupné jako samostatně prodávaná licence.
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Integrace se službou Microsoft Windows Active Directory

Díky vylepšené integraci se službou Microsoft Windows Active Directory® máte k dispozici
více možností pro správu uživatelů a skupin, které používají přihlášení do systému
Windows.

Dialogové okno Vlastnosti uživatele obsahuje další pole. Můžete přepsat výchozí mapování
vlastností nebo vlastnosti mapy, jako jsou položky Uživatelské údaje, které nejsou
mapovány na žádný atribut služby Active Directory. V nástroji pro správu klepněte pravým
tlačítkem na možnost Správa uživatelů a skupin a klepněte na příkaz Mapování
vlastností služby Active Directory.

• Musíte mít oprávnění správce Spravuje uživatele.
• Uživatelskou vlastnost můžete mapovat pouze na jeden atribut služby Active

Directory.

Můžete také provést:

• Importovat profilový obrázek uživatele ze služby Active Directory.
• Pokud jste jej nastavili ve službě Active Directory, zobrazte obrázek profilu na panelu

nabídek SOLIDWORKS PDM. Když najedete myší na možnost Přihlášen jako ,
zobrazíte obrázek ve větší velikosti.

• Upravte poznámku o přítomnosti přímo z okna uživatele.

• Identifikujte uživatele a skupiny systému Windows pomocí indikátoru v ikonách .
• Ověření skupin systému Windows. V nástroji pro správu v části Správa uživatelů

a skupin klepněte pravým tlačítkem na položku Skupiny a klepněte na příkaz Ověřit
skupiny ze služby Active Directory. Pokud skupina ve službě Active Directory

neexistuje, zobrazí se ikona s červeným indikátorem plus . Klepněte pravým tlačítkem
na název skupiny a klepnutím na možnost Informace zobrazte podrobnosti.
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• Ověření přihlášení uživatele SOLIDWORKS PDM a systému Windows. Klepněte pravým
tlačítkem na jméno uživatele a klepněte na možnost Ověřit přihlašovací údaje.
Pokud jsou informace o uživateli SOLIDWORKS PDM neplatné, zobrazí se ikona uživatele

s červeným indikátorem zámku . Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno uživatele
a klepnutím na možnost Informace zobrazte podrobnosti.

Zpracování konfigurace

SOLIDWORKS PDM 2022 nabízí větší kontrolu nad konfiguracemi.

• U mnoha ovládacích prvků datové karty můžete zadat výchozí hodnotu, která bude
automaticky přiřazena dané proměnné vždy, když uživatel uloží nový soubor nebo
položku nebo ji přidá do úschovny. Dříve můžete použít výchozí hodnoty pro všechny
konfigurace nebo použít možnost Vyloučit konfigurace a určit seznam konfigurací
k vyloučení. Máte také možnost použít výchozí hodnoty pouze pro hodnotu @
konfigurace.

• Můžete nakonfigurovat zobrazení konfigurací na datových kartách. V Průzkumníku
souborů SOLIDWORKS PDM klepněte na Zobrazení, vyberte možnost Zobrazení
konfigurace datové karty a vyberte jednu z následujících možností:

• Zobrazit všechny konfigurace
• Zobrazit pouze konfiguraci @
• Skrýt konfiguraci @

Pokud jste v případě SOLIDWORKS PDM 2021 nebo starších verzí klienta vybrali
možnost Skrýt konfiguraci @, zůstane po upgradu na SOLIDWORKS PDM 2022
vybrána.

Možnost Zobrazení konfigurace datové karty můžete přidat do místních nabídek
a nabídek SOLIDWORKS PDM umístěných nad pravým podoknem. V nástroji pro správu
klepněte pravým tlačítkem myši na uživatele nebo skupinu a klepněte na možnost
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Nastavení. Stránka Nabídky slouží k přidání příkazu Zobrazení konfigurace datové
karty do nabídek.

Export archivního serveru a uživatelských protokolů

Souhrn archivního serveru a uživatelských protokolů můžete exportovat ve více formátech
souborů.

Protokoly můžete exportovat do:

• Soubory s hodnotami oddělenými čárkou (*.csv)
• Soubory JSON (*.json)
• Textové soubory (*.txt)
• Všechny soubory (*.*)

Export protokolů archivního serveru

Postup exportu protokolů archivního serveru:

1. V nástroji pro správu klepněte pravým tlačítkem na název archivního serveru a vyberte
příkaz Zobrazit soubor protokolu archivního serveru.

2. V dialogovém okně Soubor protokolu klepněte na tlačítko Uložit jako.
3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název do poleNázev souboru, vyberte možnost

Uložit jako typ a klepněte na tlačítko Uložit.

Exportování uživatelských protokolů

Export uživatelských protokolů:

1. V nástroji pro správu v části Místní nastavení dvakrát klepněte na Soubor
protokolu.

2. V dialogovém okně Soubor protokolu klepněte na tlačítko Uložit jako.
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3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru do pole Název souboru, vyberte
možnost Uložit jako typ a klepněte na tlačítko Uložit.

Vylepšení uživatelského rozhraní aplikace SOLIDWORKS PDM

Uživatelské rozhraní SOLIDWORKS PDM obsahuje vylepšení, která zlepšují použitelnost
a čitelnost.

• Při provádění operace se souborem můžete zobrazit počet a typ souborů ovlivněných
touto operací. Tato funkce je k dispozici v následujících dialogových oknech:

• Odevzdat
• Vyzvednout
• Beze změny odevzdat
• Změnit stav
• Načíst
• Vrácení zpět

• Můžete změnit velikost sloupců oblasti proměnných v doplňkovém modulu podokna
úloh SOLIDWORKS PDM. To zlepšuje čitelnost proměnných a hodnot.

• Doplňkový modul podokna úloh SOLIDWORKS PDM se řídí barevným tématem
SOLIDWORKS. Když umístíte ukazatel myši na libovolný řádek v seznamu souborů
doplňkového modulu, zvýrazní se.
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Zobrazení konfigurací pro všechny verze na kartě Kde jsou použity

Konfigurace souborů dílů nebo sestav můžete zobrazit, když vyberete možnost Všechny
verze na kartě Kde jsou použity.

Seznam obsahuje všechny konfigurace ve všech verzích vybraného souboru, ke kterému
máte přístupová oprávnění. Ze seznamu vyberte možnost Konfigurace, u které chcete
zobrazit její reference.

Použití vyhledávání EXALEAD OnePart v SOLIDWORKS PDM
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Vyhledávání EXALEAD OnePart je nyní integrováno v SOLIDWORKS PDM.

V nástroji pro správu musíte nakonfigurovat EXALEAD
®

OnePart. Klikněte pravým tlačítkem
na možnost EXALEAD OnePart a klikněte na tlačítko Otevřít. V dialogovém okně
EXALEAD OnePart zadejte URL, Název připojenía vyberte možnost Protokol.

• Tato funkce je k dispozici v aplikaci SOLIDWORKS PDM Professional.
• Tato akce vyžaduje licenci EXALEAD OnePart. Instalační balíček SOLIDWORKS PDM

tuto licenci neobsahuje, takže ji musíte získat samostatně. Další informace poskytne
místní prodejce SOLIDWORKS.

• Musíte mít oprávnění správce správy úschovny.

Chcete-li provést vyhledávání v Průzkumníku souborů SOLIDWORKS PDM, klepněte

v panelu nabídek SOLIDWORKS PDM na možnost a vyberte možnost Vyhledávání
EXALEAD OnePart. Uživatelské rozhraní vyhledávání EXALEAD OnePart se zobrazí
v integrovaném ovladači prohlížeče v pohledu úschovny.

Prohlížeč SOLIDWORKS eDrawings na kartě Náhled

Všechny funkce zobrazení v prohlížeči eDrawings
®

jsou k dispozici na kartě Náhled
průzkumníku souborů SOLIDWORKS PDM.

PopisMožnost

Klepněte na Zobrazení > Možnosti > Zobrazit celé
uživatelské rozhraní v náhledu SolidWorks.

Zobrazit panel nástrojů
SOLIDWORKS
eDrawings

Zobrazí popis , pokud vybraný soubor obsahuje popis.
Zobrazit popisy
přidružené k souboru
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PopisMožnost

Klepněte na Zobrazení > Možnosti > Zobrazit rastrový
obrázek pro soubory SOLIDWORKS. Na kartěNáhled
klepněte na Náhled načítání. Dříve jste museli klepnout na
náhled miniatury, abyste získali přístup k náhledu eDrawings.

Zobrazit náhled
eDrawings pro soubory
SOLIDWORKS

Podpora neutrálních formátů souborů CAD v eDrawings Web Preview
V aplikaci SOLIDWORKS PDM Web2 můžete otevřít a zobrazit neutrální formáty souborů
pro eDrawings WebGL.

Podpora je k dispozici pro následující formáty souborů:

• STEP (.step, .stp)
• IGES (.iges, .igs)
• Parasolid (.X_B, .X_T, .XMT, .XMT_TXT)
• JT (.JT)
• ACIS Sat (.SAT, .SAB)

Otevření výkresu z doplňkového modulu SOLIDWORKS PDM

V doplňkovémmodulu SOLIDWORKS PDMmůžete otevřít výkres souboru dílu nebo sestavy
SOLIDWORKS.

Chcete-li otevřít výkres, klepněte v podokně úloh SOLIDWORKS PDM na ikonu nebo
klepněte pravým tlačítkem na díl nebo sestavu a klepněte na možnost Otevřít výkres.

Výkresy nemusí být uloženy v místní mezipaměti, mohou mít jiný název než soubor dílu
nebo sestavy a mohou existovat v jiné složce.
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Vylepšení výkonu softwaru SOLIDWORKS PDM
Software SOLIDWORKS PDM 2022 poskytuje lepší výkon mnoha operací založených na
souborech.

U databázových serverů s vysokou latencí můžete rychleji provádět následující činnosti:

• Otevírání souborů
• Zobrazení dialogového okna Uložit jako:
• Kopírovat strom
• Vytváření dokumentu v aplikaci SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PDM má lepší výkon pro následující činnosti:

• Uložení datové karty s velkým počtem přípon souborů je rychlejší o 15 % až 60 %.
• Odevzdání výkresu s velkým kusovníkem SOLIDWORKS je výrazně rychlejší.
• Zobrazení souborů na kartě Kde jsou použity s volbou Zobrazit vše a dalšími vlastními

sloupci je u některých úschoven mnohonásobně rychlejší.
• Zobrazení dialogového okna Přechod pro dynamická oznamování je rychlejší.
• Načítání náhledu Web2 u velkých modelů je 1,5× až 2× rychlejší.

Datové karty Web2

SOLIDWORKS PDM nabízí více způsobů konfigurace rozvržení datové karty pro aplikaci
Web2 a zlepšení čitelnosti vašich dat.

K dispozici pouze v nástroji SOLIDWORKS PDM Professional.

V nástroji pro správu klepněte v okně Editor karet na možnost Konfigurovat kartu pro
web v podokně Vlastnosti karty.
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Můžete ovládat viditelnost ovládání datové karty pro Web2. V okně Editor karet v pravém
podokně pod položkou Příznaky vyberte možnost Zobrazit na webové kartě. Tím se
zobrazí ovládací prvek datové karty v editoru webové konfigurace a zobrazí se na datové
kartě pro Web2.

• K dispozici pouze pro karty souborů.
• K dispozici pouze pro následující ovládací prvky datové karty:

• Zaškrtávací pole
• Pole s rozevíracím seznamem
• Pole s rozbalovacím seznamem
• Jednoduché pole se seznamem
• Upravit
• Seznam
• Pole Datum
• Přepínač

V editoru webové konfigurace datových karet můžete:

• Klepnout na tlačítko Nastavení a určit rozložení ovládacích prvků datové karty jako
hodnotu Ploché nebo Strom.

• Upravit popisky a změnit pořadí ovládacích prvků.

Z karet nemůžete přidávat nebo odebírat ovládací prvky. K tomu použijte editor
hlavní karty.

• Přidejte ovládací prvky do rámečku v rozvržení Strom a definujte jejich pořadí vzhledu.

Uživatelské rozhraní datové karty Web2 má následující vylepšení:

• Ovládání navigace pro rozvržení Strom
• Výběr data pro určení ovládacích prvků TYPU DATA
• Víceřádkové pole pro zadání popisů
• Přepínač a ovládací prvky zaškrtávacího políčka
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Změna velikosti snímku na datové kartě

V nástroji pro správu můžete změnit velikost obrazu na datové kartě přetažením ovládacích
prvků.

Abyste zachovali poměr stran obrázku, vyberte v nabídce Editor karet v podokně
Vlastnosti obrázkumožnost Uzamknout poměr stran. Klepnutím na Obnovit obnovíte
obrázek do původní velikosti.

Další vylepšení v softwaru SOLIDWORKS PDM
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SOLIDWORKS PDM 2022 má nová rozhraní API a další vylepšení.

• Do vstupního vzorce můžete uložit kartu s více než 2000 znaky v aliasu.
• Pokud v dialogovém okně Akce přechodu zadáte Typ jako možnost Nastavit

proměnnou, můžete definovat hodnotu vybrané proměnné jako Název souboru bez
přípony.

Rozhraní API SOLIDWORKS PDM jsou k dispozici pro:

• V nástroji pro správu definujte hodnotu Další hodnota čítače pro sériová čísla.
• Přidejte nebo upravte některá uživatelská nastavení.
• Upravte název pojmenovaného kusovníku.
• Vyberte soubory, které chcete odstranit z odstraněných souborů.
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15
SOLIDWORKS Manage

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Vytvoří výstup vytvoření záznamu
• Naposledy otevřené soubory
• Editor struktury objektu
• Hypertextové odkazy na záznam
• Uživatelské rozhraní
• Obrázky avatarů a ikony
• Webový klient Plenary
• Práva na kontrolu ovlivněných položek
• Nahradit uživatele
• Vytváření a odstraňování více skupin polí
• Reference definované uživatelem SOLIDWORKS PDM
• Vylepšení výkonu softwaru SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS® Manage je systém pro pokročilou správu dat, který rozšiřuje globální správu
souborů a integraci aplikací poskytovanou softwarem SOLIDWORKS PDM Professional.

SOLIDWORKS Manage je klíčový prvek v zajištění distribuované správy dat.

102



Vytvoří výstup vytvoření záznamu

Výstupy procesu vytvoření záznamu se zlepšily díky novým přílohám záznamů a umístěním
podsložek.

Můžete:

• Připojit nový záznam vytvořený výstupem procesu vytvoření záznamu jako ovlivněné
položky v procesu.

• Určit podsložku, ve které bude nový záznam vytvořen.
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Naposledy otevřené soubory

Když přidáte nová data souboru, můžete si vybrat ze seznamu naposledy otevřených
souborů v systému Windows. To je pohodlný způsob, jak přidat data tím, že není nutné
procházet do nedávných umístění.

Při vytváření nového záznamu dokumentu klepněte na kartu Poslední v dialogovém okně
Zdroj primárního souboru nebo při přidávání souvisejících souborů klepněte na Přidat
> Přidat z posledních souborů.

Editor struktury objektu
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Pro snadné použití při práci správců se strukturami objektu můžete otevřít dialogové okno
Správa (struktury) přímo z uživatelského rozhraní.

V oblasti Objekty modulu klepněte pravým tlačítkem a vyberte Nástroje > Správa
(struktury).

Hypertextové odkazy na záznam

Můžete zkopírovat hypertextový odkaz na záznam, který můžete zkopírovat do dokumentu
nebo e-mailu, a poskytnout tak rychlý přístup prostřednictvím webového klienta Plenary.
Klepněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Nástroje > Kopírovat hypertextový
odkaz.

Záznammůžete také otevřít ve webovém klientovi přímo ze standardního klienta. Klepněte
pravým tlačítkem a vyberte možnost Nástroje > Otevřít záznam ve webovém
prohlížeči.
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Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní SOLIDWORKS Manage obsahuje mnoho vylepšení, která vytvářejí
konzistenci a lepší celkový dojem uživatele.

ZlepšeníFunkce

Ovládací prvky v rozhraní kusovníku jsou modernizovány
a jsou konzistentní.

Rozvržení kusovníku

Plovoucí panel na kartě Kusovník je přeorganizován.
Můžete sbalit různé oblasti a získat tak lepší přehled
o informacích.

Plovoucí panel kusovníku

Pořadí sloupců můžete změnit na kartách Otevřít
a Struktura doplňkového modulu SOLIDWORKS Manage.

Doplňkový modul
SOLIDWORKS

Seskupení objektů zobrazené na kartě Kde se používá jako
pole (obvykle zobrazené jako karta Odkazované) zobrazuje
přidruženou ikonu, název modulu a počet výsledků pro
každý typ modulu.

Karta Kde se používá jako
pole

Můžete určit polohu řádků historie na kartě Zpracovat,
které se zobrazí dole nebo na pravé straně. To zlepšuje
využití obrazovky v závislosti na rozvržení diagramu
zpracování.

Karta Zpracovat

Karta projektu Vlastnosti zobrazuje v zájmu konzistence
s jinými typy záznamů žlutý informační pruh. Chcete-li
získat více místa, můžete sbalit vlastnosti systému a oblast
miniatur snímků.

Karta projektu Vlastnosti
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Obrázky avatarů a ikony

Aby byli uživatelé v nástroji SOLIDWORKS Manage lépe rozpoznatelní, můžete jim přidat
výchozí ikony avatarů. Obrázky avatarů jsou zobrazeny na kartě Uživatelé nástroje pro
správu.

Určení obrázků avatarů a ikon:

1. V nástroji pro správu klepněte na kartu Uživatelé.
2. Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na položku Nastavit > Uživatelský obrázek.
3. V dialogovém okně určete možnosti:

• Vytvořit nový obrázek pro všechny vybrané uživatele
• Vytvořit nový obrázek pro vybrané uživatele bez obrázku

4. Klepněte na Použít.
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Webový klient Plenary

Do aplikace Webový klient Plenary se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla
SOLIDWORKS PDM. Dříve jste museli použít heslo SOLIDWORKS Manage a poté se
samostatně přihlásit k objektu SOLIDWORKS PDM.

Práva na kontrolu ovlivněných položek

Správci procesů mají další kontroly nad tím, kdo může kontrolovat ovlivněné položky
během procesu.
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K možnostem patří tyto volby:

• Uživatel, který přijímá tuto fázi. Omezení práv na odhlášení pro jednoho uživatele,
který přijímá tuto fázi.

• Uživatel(é) z tohoto pole. Umožňuje správcům určit práva uživatele k odevzdání
pro zadané pole typu objektu definovaného pro daný proces.

Nahradit uživatele

Můžete vybrat konkrétní objekty, které mají nahradit uživatele, a určit možnost Změnit
hodnotu „Vyzvednuto uživatelem“ pro někoho, kdo nahradí vybraného uživatele.

Nahrazení uživatelů je užitečné při importu dat, kde existují duplicitní uživatelská jména.
To je také užitečné, když uživatel opustí společnost a musíte znovu přiřadit jeho práci
jinému uživateli.

Pro objekty SOLIDWORKS PDM nelze nahradit uživatele.
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Vytváření a odstraňování více skupin polí

Můžete vytvořit více skupin polí najednou zadáním více řádků nebo zkopírováním
a vložením z textového souboru (například .xlsx, .txt nebo .csv). Chcete-li je odstranit,
můžete použít klávesové kombinace Shift + nebo Ctrl + výběr více skupin polí.

Postup vytvoření více skupin polí:

1. V dialogovém okně Skupiny polí na kartu Nové a klepněte na možnost Vytvořit více
skupin polí.

2. V dialogovém okně Vytvořit více skupin polí zkopírujte a vložte skupiny polí ze souboru
na základě textu.

3. Klepněte na .
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Reference definované uživatelem SOLIDWORKS PDM

Existuje rozšířená podpora pro zobrazení referencí definovaných uživatelem SOLIDWORKS
PDM (Vložit jako referenci).

Reference můžete zahrnout mezi:

• Soubory dílů SOLIDWORKS a další soubory dílů SOLIDWORKS
• Soubory dílů jiných než SOLIDWORKS (například dokumenty Microsoft® Word) a soubory

dílů SOLIDWORKS

Vylepšení výkonu softwaru SOLIDWORKS Manage
SOLIDWORKS Manage 2022 nabízí lepší výkon pro zvýšení celkového dojmu uživatele.

Vylepšení výkonuFunkce

Při určení možností Počet zobrazených úrovní kusovníku
na hodnotu 1 se velké kusovníky zobrazují až pětkrát rychleji.
U kusovníků s nastavenými poli Odkaz na třetí stranu se
zkrátil čas potřebný k výpočtu hodnot.

Zobrazení kusovníku

U projektů s vysokým počtem stupňů nebo úkolů je zobrazení
Ganttova diagramu rychlejší než v předchozích verzích.

Projekty

V předchozích verzích obnovily operace
Vyzvednout/Odevzdat celou mřížku na pozadí. Nyní se
obnoví pouze položka jednotlivých řádků, která se naposledy
změnila, čímž se výkon zrychlí.

Vyzvednutí/Odevzdání
souborů SOLIDWORKS
PDM ze služby
SOLIDWORKS Manage
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16
SOLIDWORKS Simulation

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Splývavá síť založená na zakřivení
• Architektura spojení a kontaktů
• Konektor spojovací tyče
• Řešiče simulací
• Výkon simulace

Aplikace SOLIDWORKS® Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional a
SOLIDWORKS Simulation Premium se prodávají zvlášť a lze je používat s aplikacemi
SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.

Splývavá síť založená na zakřivení

Pomocí funkce Splývavá síť založená na zakřivení můžete použít kontrolu sítě, která má
větší velikost prvku než globální velikost sítě.

Vytvořte hrubší síť pro těla, která nemusí být pro simulaci kritická. Tím zkrátíte dobu
analýzy. Dříve bylo možné použít pouze kontrolu sítě pro upřesnění sítě vybraných těl
a geometrických entit.
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Po vytvoření sítě můžete získat přístup k souhrnným informacím o síti, které informují
o přiřazení velikosti jednotlivých těl a geometrických entit. Ve stromu simulační studie
klepněte pravým tlačítkem na Síť a klepněte na příkaz Shrnutí.

Splývavá síť založená na zakřivení je výchozí síť pro nové simulační studie.

Architektura spojení a kontaktů

Několik vylepšení architektury spojení a kontaktů zlepšuje celkový výkon a přesnost
simulací.

• Odstranění duplicitních stupňů volnosti při lepení a rovnice omezení kontaktu
• Omezené spojení a rovnice omezení kontaktu
• Měření spojování a kontaktních namáhání v jednotkách vzdálenosti místo objemu
• Vylepšený výpočet oblasti omezení
• Optimalizace bezjednotkového parametru spojeného se spojením a tuhostí penalizace

kontaktu
• Odstranění zbytečné funkce vyžaduje malé úkoly v rámci vyhledávacího kódu kontaktu

Zlepšení výkonu na základě těchto vylepšení jsou patrnější u simulací, které běží
s iteračním řešičem FFEPlus a mají velké procento uzlů účastnících se spojených
a kontaktních interakcí.
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Konektor spojovací tyče

Můžete určit konektor Spojovací tyč mezi válcovými plochami, kruhovými hranami (pro
skořepiny) nebo vrcholy pro modelování chování spojovacích tyčí.

Konektor Spojovací tyč je k dispozici v programech SOLIDWORKS Simulation Professional
a SOLIDWORKS Simulation Premium.

Postup otevření správce PropertyManager Spojovací tyč:

Ve stromu simulační studie klepněte pravým tlačítkem na ikonu Spojení a klepněte

na možnost Spojovací tyč .

Následující tabulka popisuje klíčové možnosti správce PropertyManager Spojovací tyč.

Určuje válcové plochy nebo
hrany skořepiny pro připojení
konektoru spojovací tyče.
Chcete-li umístit koncové spoje
konektoru, vyberte dvě
geometrické entity.

Soustředné válcové
plochy nebo hrany (pro
skořepiny))

Určuje dva vrcholy pro
připojení konektoru spojovací
tyče.

Můžete také vybrat vrchol
pro jeden koncový spoj
konektoru a válcovou plochu
nebo hranu skořepiny pro
druhý koncový spoj.

Vrchol
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Určuje koncový spoj konektoru
na tuhý spoj.
Tuhý spoj zabraňuje otáčením
nebo deformacím. Spojovací
tyč s tuhými spoji může
přenášet všechny momenty
z jednoho dílu do druhého.

Tuhý spoj

Určuje koncový spoj konektoru
na otočný spoj.
Otočný spoj umožňuje pouze
jednu otáčku kolem osy kolmé
k ose konektoru.

Otočný spoj

Určuje koncový spoj konektoru
na kulový spoj.
Kulový spoj působí jako koule
a kulový spoj, kde se může
koule otáčet uvnitř objímky,
ale nemůže z objímky
vypadnout.

Kulový spoj

Určuje vzdálenost odsazení pro
umístění koncových spojů
konektoru. K definování
vzdálenosti odsazení můžete
vybrat pouze válcové plochy
nebo kruhové hrany.

Odsazení

Určuje geometrii průřezu
konektoru:
• Plný kruhový
• Dutý kruhový
• Plný obdélníkový
• Dutý obdélníkový

Parametry řezu

Aplikuje na konektor materiál
z knihovny materiálů
SOLIDWORKS nebo aplikuje
vlastní materiál.

Materiál

Po spuštění simulace můžete zobrazit seznam sil spojky spojovací tyče, jako jsou smyková
síla, axiální síla, ohybové momenty a točivý moment. Klepněte pravým tlačítkem na

položku Výsledky a klepněte na možnost Seznam sil konektorů.

Konektor spojovací tyče není k dispozici pro nelineární a teplotní studie.
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Řešiče simulací

Zpracování založené na funkcích pro iterační řešiče FFEPlus a řešiče Intel Direct Sparse
je rozšířeno na simulační studie, které obsahují konektory a další funkce. Automatický
výběr řešiče je rozšířen na nelineární studie, frekvenční studie a studie zborcení.

• Řešiče FFEPlus iterative a Intel Direct Sparse

Přenos dat tuhosti k řešení systémů rovnic byl optimalizován díky tomu, že bylo
zpracování na základě souboru nahrazeno zpracováním na základě funkce. Výkon je
vylepšen pro simulace, které obsahují:

• Spojky: pružina, ložisko, šroub a pevné
• Cyklická symetrie, vzdálené zatížení s pevným spojením a nosníky působící jako

výztuhy.

• Automatický výběr řešiče

Algoritmus, který vybere nejlepší řešič rovnic, je vylepšen tak, aby zahrnoval nelineární
studie, frekvenční studie a studie zborcení. Výběr nejlepšího řešiče rovnic (Intel Direct
Sparse nebo FFEPlus iterative) závisí na počtu rovnic, případech zatížení, typu sítě,
geometrických funkcích, funkcích kontaktů a spojek a dostupné systémové paměti.

Pro frekvenční studie bere algoritmus kromě výše uvedených parametrů v úvahu také
faktory v počtu frekvencí. U studií zborcení se jedná o faktory v počtu režimů.

• Řešič Intel Direct Sparse pro lineární dynamické studie

Řešič Intel Direct Sparse můžete použít pro lineární dynamické studie s možností
Vybrané základové buzení pro výpočty frekvence a odezvy.

• Pokud dojde při spouštění simulace k selhání řešiče, vyzve vás aplikace SOLIDWORKS
Simulation k odeslání souboru se souvisejícími informacemi technické podpoře.

Vývojářský tým může extrahovat informace z modulů, které způsobily selhání řešiče,
na základě dat ze souboru SIMSTACK-*.dmp, a to bez nutnosti jakýchkoli dalších
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informací. Výhodou tohoto vylepšení je, že při řešení selhání řešiče nemusíte sdílet
důvěrná data modelů.

Výkon simulace
Uložení modelů SOLIDWORKS, které mají simulační studie, trvá méně času.

Ukládání modelů, které mají simulační studie, je rychlejší, pokud není změněna alespoň
jedna nebo více simulačních studií.
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17
SOLIDWORKS Visualize

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Perspektiva vyhledat kameru na pozadí
• Vlastnost stínování
• Záložka Scény
• Animace
• Prohlížeč výstupu vykreslování
• Pole
• Zaoblení rohu
• Kosmetické závity

SOLIDWORKS® Visualize je k dispozici jako samostatně prodávaný produkt, který je možné
používat s aplikacemi SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS
Premium nebo jako zcela samostatnou aplikaci.

Perspektiva vyhledat kameru na pozadí

Pomocí nástroje Vyhledat kamerumůžete manipulovat s kamerou zarovnáním úběžných
čar s obrázkem pozadí. To umožňuje přesnější umístění modelu před pozadím.
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Běžnou výzvou při umístění modelu před snímek na pozadí (pozadí) je, že musíte ručně
upravit vnější (poloha a orientace) a vnitřní (perspektivní a ohnisková vzdálenost)
parametry kamery tak, aby kompozice vypadala věrohodně. Nástroj Vyhledat kameru
v softwaru SOLIDWORKS Visualize Professional vám pomůže najít dokonalé parametry
kamery pro fotografie v reálném světě.

Klepněte na Nástroje > Vyhledat kameru.

Použití nástroje Vyhledat kameru

Postup při použití nástroje Vyhledat kameru:

1. V aplikaci SOLIDWORKS Visualize Professional otevřete projekt, který má pozadí.
2. Klepněte na Nástroje > Vyhledat kameru.

Nad obrázkem pozadí se zobrazují plné a přerušované čáry.

3. V dialogovém okně Vyhledat kameru určete možnosti.
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4. Ve 3D výřezu vyrovnejte čáry a body s úběžnými čárami na pozadí.

PopisTyp čáry/bodu

Úběžná čára ve směru X (horizontální).
Přetáhněte čáru nebo její body tak, aby
odpovídaly obrázku pozadí.

Červená plná čára a plné body

Rozšíření úběžné čáry ve směru X za její
koncové body. Dutý červený bod je
úběžný bod na linii obzoru (který může
být mimo výřez 3D).

Červené přerušované čáry a duté body

Úběžná čára ve směru Z (vodorovně).
Přetáhněte čáru nebo její body tak, aby
odpovídaly obrázku pozadí.

Modrá plná čára a pevné body

Rozšíření úběžné čáry ve směru Z za její
koncové body. Dutý modrý bod je úběžný
bod na linii obzoru (který může být mimo
výřez 3D).

Modrá přerušovaná čára a duté body.

Úběžná čára ve směru Y (svisle).
Přetáhněte čáru nebo její body tak, aby
odpovídaly obrázku pozadí. Tato možnost
je volitelná a zobrazí se pouze v případě,
že zadáte Úběžné body jako hodnotu
Tři. Vertikální úběžná čára nevede
k úběžnému bodu na linii horizontu.

Zelená plná čára a pevné body

Linie obzoru, která spojuje dva
(vodorovné) úběžné body. Přiřaďte linii
obzoru ke skutečnému obzoru na obrázku
pozadí. Ověřuje výsledek.

Žlutá čárkovaná čára
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5. Klepněte na tlačítko OK.

Dialogové okno Vyhledat kameru

Přístup k tomuto dialogu:

1. V aplikaci SOLIDWORKS Visualize Professional otevřete projekt, který má pozadí.
2. Klepněte na Nástroje > Vyhledat kameru.

Určuje Dvě kóty (vodorovné) nebo Tři kóty (vodorovné a svislé
osy).

Doporučená hodnota je Dvě.

Úběžné body

Otočí referenční osy.
V závislosti na pořadí a směru os může nástroj Vyhledat
kameru způsobit, že kamera bude otočena vzhůru nohama.

Referenční osy

Uzamkne délku kamery tak, aby objekt zůstal zaostřen ze
stejného úhlu.

Uzamknout rotaci

• Horizont. Zobrazuje čáru horizontu (žlutou čárkovanou
přímku).

• Prodloužení čáry. Zobrazuje přerušované přípony mizejících
čar (červené, modré a zelené čáry).

• Úběžné body. Zobrazuje úběžné body (duté červené
a modré body) na horizontu.

Možnosti zobrazení

Resetuje úběžné čáry a body na jejich výchozí umístění.Resetovat

Označuje, zda je řešení odpovídající kamery matematicky
řešitelné. V případě možnosti Nedefinováno zůstávají
vlastnosti kamery nezměněny.

Stav
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Vlastnost stínování

Můžete změnit geometrii libovolného objektu dílu na objekt stínování. Stínování jim
zobrazují pozadí a stíny vržené ze světla ve scéně. Můžete například vytvořit stěnu a určit
ji jako stínování.

Objekt stínování umožňuje kontrolu nad intenzitou stínu, odrazem a drsností odrazu.

Stínování je k dispozici pouze:

• V aplikaci SOLIDWORKS Visualize Professional nebo SOLIDWORKS Connected.
• Když zadáte možnost Vykreslit výběr jako Přesný.

Použití nástroje Stínování

Použití nástroje Stínování:

1. V paletě na kartě Modely vyberte díl ve stromu modelu, který chcete použít jako
Stínování.
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2. Na dílčí kartě Obecné pod položkou Stínování zadejte:

• Povolit. Zapne funkci stínování.
• Intenzita stínu. Zesvětlí nebo ztmaví stín.
• Odraz. Určuje míru odrazivosti na objektu stínování.
• Drsnost. Určuje, jak rozmazané se odrazy zobrazují při odrazech větších než 0.
• Rozšířená kaustika. Zlepšuje kvalitu kaustických odrazů v některých scénách.

To platí globálně ve scéně (ne na objekt stínování). Příkladem jsou pohybující se
pole světla a stínu vrhaného na dno bazénu za slunečního dne.

Když určíte rovinu jako stínování, uvidíte
obraz pozadí se stínem přirozeněji

Rovina je na zadní stěně jeviště na
obrázku pozadí

Záložka Scény

Parametry Efekty podlahy na kartě Scény byly přejmenovány z důvodu konzistence
s funkcí stínování.
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Následující aktualizace jsou k dispozici v paletě na kartě Scény na dílčí kartě Další
možnosti.

Uživatelské rozhraní 2022Uživatelské rozhraní 2021

Stínování na zemiEfekty podlahy

Rozšířená kaustikaKaustika

OdstraněnéPodlahová kaustika

OdrazOdraz podlahy

DrsnostDrsnost podlahy

PovolitStín podlahy

Animace

Animace jsou vylepšeny v oblastech, jako jsou pohybové studie, organizace, klíčové
snímky a kamery.

Nová vylepšení:

• Podpora více pohybových studií na sadu modelů. Můžete importovat více pohybových
studií SOLIDWORKS pro díly a sestavy SOLIDWORKS. To je užitečné, protože:

• V aplikaci SOLIDWORKS Visualize nemusíte díl ani sestavu animovat znovu.
• Lze použít nástroje, jako je Ovladač vazeb a flexibilní podsestavy.
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• V každé animaci můžete uspořádat animované položky s funkcí seskupení. K třídění
a filtrování časové osy animace můžete také použít nástroje.

• Potlačit nebo uvolnit jednotlivé klíčové snímky v animacích a kopírovat vlastnosti
klíčových snímků z jednoho klíčového snímku do druhého.

• Více kamer v animačních sekvencích lze během přehrávání animace použít k přepínání
mezi více kamerami.

Uživatelské rozhraní seznamu animací

Uživatelské rozhraní pro seznam animací SOLIDWORKS Visualize má další funkce a je
v zájmu snadného použití aktualizováno.

Nástroje

Aktualizace nástrojů animace:

• Základní nástroje animace. Nachází se v horní části časové osy animace.
• Pokročilé nástroje animace. Nachází se v pravém horním rohu časové osy animace.
• Nástroje pohybové studie. Nad seznamem animace klepněte na seznam Pohybová

studie a vytvořte novou pohybovou studii nebo ji změňte na jinou pohybovou studii.

V nabídce vedle seznamu Pohybová studie můžete:

• Přidá novou položku . Vytvoří novou pohybovou studii. Následné úpravy animace
se vztahují pouze na novou pohybovou studii.

• Duplikuje aktuální položku . Zkopíruje aktivní pohybovou studii.

• Úprava názvu aktuální položky . Přejmenuje aktivní pohybovou studii.

• Animace přepínání kamery. Můžete vytvořit vrstvu Pořadí kamery pro přepínání mezi
více kamerami během přehrávání animace.
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Seznam animací

Aktualizace seznamu animací:

1. Přidat . Umožňuje následující činnosti:

• Vytvořit novou skupinu. Vytvoří novou skupinu, do které můžete přetáhnout
stopy animace.

• Přidat do nové skupiny. Přidá stopy vybrané animace do skupiny.
• Vytvořit novou animaci pořadí kamer. Vytvoří přepínač kamery, abyste mohli

přiřadit nebo přepnout kamery na časové ose animace. Během přehrávání animace
se kamera automaticky přepne.

2. Změnit pohled . Zvyšuje (Velký seznam) nebo snižuje (Malý seznam) ikony
časové osy animace a písmo.

3. Změnit režim třídění . Seřadí animace podle položek Název, Typ a ve vzestupném
nebo sestupném pořadí. Typy objektů můžete také filtrovat v seznamu animace
pomocí možností Nálepky, Prostředí a tak dále.

4. Vyhledávání . Zužuje seznam animací při zadávání kritérií vyhledávání.
5. Animované typy objektů . Zobrazí sloupec s ikonou představující animovaný typ

objektu, například Model , Skupina a Díl .
6. Barvy stopy animace. Přiřadí barvy stopám animace v závislosti na typu objektu.

Barvy můžete změnit v okně Vlastnosti animace.
7. Výběr. Pokud vyberete stopu animace, animovaný objekt se zvýrazní v pohledu a kartě

Model a naopak.

126

SOLIDWORKS Visualize



Klíčové snímky
Aktualizace klíčových snímků:

• Potlačit klíčový snímek/Zrušit potlačení klíčového snímku. Potlačí nebo zruší
potlačení kláves animace. Na časové ose klikněte pravým tlačítkem na tlačítko animace
a klikněte na možnost Potlačit klíčový snímek nebo Zrušit potlačení klíčového
snímku. Při potlačení jsou tlačítka animace během přehrávání ignorována.

• Přechod, Napětí a Zvolnění pohybu.

• V dialogovém okně Vlastnosti klíčového snímku můžete zadat číselné hodnoty pro
hodnoty Napětí a Zvolnění pohybu. Výchozí vlastnosti klíčových snímků můžete
zadat v nabídce Nástroje > Možnosti > Uživatelské rozhraní.

• Hodnoty klíčových snímků můžete kopírovat/vkládat napříč ostatními animacemi.
Klikněte pravým tlačítkem na klíčový snímek a klikněte na možnost Kopírovat
nastavení. Klikněte pravým tlačítkem na klíčový snímek a klikněte na možnost
Vložit nastavení. V dialogovém okně Vložit nastavení můžete vybrat možnost
Přechod, Napětí a Zvolnění pohybu, kterou chcete vložit.

Prohlížeč výstupu vykreslování

Prohlížeč výstupu vykreslení můžete použít ke správě úloh vykreslování a jejich výstupu
na základě projektu. Můžete vyvolat (nebo znovu spustit) jakékoli předchozí vykreslování
provedené v projektu, a to přímo z prohlížeče výstupu vykreslení.

Dříve nebyly s projektem uloženy vykreslené úlohy a miniatury nebyly k dispozici pro
prohlížení. Díky tomu bylo obtížné sdílet vykreslení mezi uživateli. S prohlížečem výstupu
vykreslování:

• Odkazovaný vykreslený výstup zůstane při uložení projektu. Pokud například odešlete
projekt jinému uživateli, může tento uživatel zobrazit vykreslený výstupní obsah
v prohlížeči výstupu.
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• Úlohy vykreslení mohou zahrnovat jednotlivý obrázek nebo více vykreslených obrázků.
Obsah zahrnuje:

• Vykreslení jediného obrázku
• Vykreslení 360 kamery
• Hladiny vykreslení (například Albedo, Alpha a Hloubka)
• Konfigurace
• Všechny kamery se vykreslí

• Můžete procházet miniaturami vizualizovaného výstupního obsahu a vícenásobně vybrat
vykreslený obsah k publikaci do 3DSpace nebo 3DSwym

®

.

Karta Vykreslování byla přejmenována na kartu Prohlížeč výstupu. Klepněte na Nástroje

výstupu (hlavní panel nástrojů). V dialogovém okně Nástroje pro výstup klepněte
na Spustit vykreslování nebo na Zobrazení > Zobrazit prohlížeč výstupu.

Uživatelské rozhraní

Karta Prohlížeč výstupu (dříve karta Vykreslit) je přepracována pro lepší celkový dojem
uživatele.

Mezi oblasti karty Prohlížeč výstupu patří:
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PopisOblast

Zobrazí seznam odesílání úloh
vykreslování. Můžete:
• Sledovat průběh

vykreslování
• Pozastavit nebo uložit

vykreslování
• Spustit opětovné

vykreslování
• Prohlédnout si možnosti

Nástroje pro výstup pro
vykreslování

• Klikněte pravým tlačítkem
na úlohu vykreslování
a klikněte na příkaz
Odstranit úlohu

• Klikněte pravým tlačítkem
na paletu úlohy vykreslení
a:

• Odstraňte nepropojené
úlohy vykreslování

• Řaďte úlohy vykreslení

• Klikněte pravým tlačítkem
na posuvník a přejděte na
různé oblasti

1. Vykreslit paletu úloh

Zobrazuje výstupní obsah,
který se vykresluje. Funguje
také jako prohlížeč obsahu,
kde můžete vidět dokončené
úlohy vykreslování.
V pravém horním rohu
vizualizačního výřezu můžete:

• Publikovat v 3DSpace

.
• Publikovat v 3DSwym

. Publikuje vizualizovaný
obsah do 3DSwym.

2. Pohled vykreslování
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PopisOblast

Umožňuje vybrat vykreslení,
která chcete otevřít nebo
zobrazit v pohledu
vykreslování
Když klepnete na miniaturu,
snímek se otevře v pohledu
vykreslování. Pokud poklepete
na miniaturu, snímek se
otevře v externím prohlížeči.

3. Miniatury obrázků

Pole

Nástroj Pole je evolucí tradičních funkcí Formace.

Pole můžete založit na jednom modelu, který provede instance několikrát nebo na několika
různých modelech.

Klepněte na možnost Projekt > Modely > Nový vzor.

Vytváření polí

Postup vytvoření polí:

1. Klepněte na možnost Projekt > Modely > Nový vzor.

2. V nabídce Paleta na kartě Modely na dílčí kartě Obecné pod možností Formace
určete možnosti.
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Nastavení Formace

Nastavení Formace se použije při vytváření vzoru modelu.

Chcete-li otevřít toto dialogové okno, klepněte na Projekt > Modely > Nový vzor.

Určuje model pro pole. Vybraný model je v 3D pohledu skrytý.

Můžete přetáhnout různé modely do pole a vytvořit tak vlastní pole.
V takovém případě není Formace k dispozici.

Formace

Určuje typ pole: V, Kruh, Mřížka, Rozptyl.Typ

V

Formace V používají úhel k určení úhlu otevření V.

Určuje počet objektů v poli.Počet objektů

Určuje úhel otevření V.Úhel

Určuje vektor, jehož délka definuje vzdálenost mezi instancemi
a jehož směr ovlivňuje orientaci pole.

Vzdálenost XYZ

Určuje otočení instancí v poli v Eulerových úhlech (stupně).Otočení XYZ

Určuje měřítko instancí v poli v rozměrech X,Y a Z.Měřítko XYZ

Akumuluje vzdálenost, otočení nebo měřítko v sekvenci instancí.
Je-li výběr této možnosti zrušen, je vzdálenost, otočení nebo měřítko
absolutní (konstantní).

Relativní

Udává celkový násobitel měřítka pro rozměry X, Y a Z měřítka pro
všechny instance.

Měřítko pro vše
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Kružnice

Pomocí formace Kružnice můžete uspořádat instance v kruhu nebo oblouku. Kružnice
je jediná formace, kde je několik parametrů spojeno tak, že změna jednoho ovlivňuje
ostatní. Pokud například zvýšíte položku Počet objektů, hodnota Vzdálenost XYZ se
sníží, aby zůstal Poloměr stejný.

Určuje počet objektů v poli.Počet objektů

Určuje poloměr kruhového pole.Poloměr

Určuje kružnici nebo oblouk zadáním hodnoty menší než 360°.Úhel

Určuje vektor, jehož délka definuje vzdálenost mezi instancemi
a jehož směr ovlivňuje orientaci pole.

Vzdálenost XYZ

Určuje otočení instancí v poli v Eulerových úhlech (stupně).Otočení XYZ

Určuje měřítko instancí v poli v rozměrech X,Y a Z.Měřítko XYZ

Akumuluje otočení nebo měřítko v sekvenci instancí. Když je výběr
této možnosti zrušen, je otočení nebo měřítko absolutní (konstantní).

Relativní

Udává celkový násobitel měřítka pro rozměry X, Y a Z měřítka pro
všechny instance.

Měřítko pro vše

Mřížka

V závislosti na hodnotě Počet objektů X, Y a Z může být formace Mřížka přímka
(hodnota větší než 1 v jednom rozměru a hodnota 1 v ostatních dvou rozměrech), rovina
(hodnota větší než 1 ve dvou rozměrech a hodnota 1 ve třetím rozměru), nebo krychle
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(hodnota větší než jedna ve všech třech rozměrech). Celkový počet instancí se rovná
součinu Počet objektů X, Y a Z.

Celkový počet objektů je součin hodnot Počet objektů X, Počet objektů Y a Počet
objektů Z.

Určuje počet objektů v rozměru X.Počet objektů X

Určuje počet objektů v rozměru Y.Počet objektů Y

Určuje počet objektů v rozměru Z.Počet objektů Z

Určuje vektor, jehož délka definuje vzdálenost mezi instancemi
a jehož směr ovlivňuje orientaci pole.

Vzdálenost XYZ

Určuje otočení instancí v poli v Eulerových úhlech (stupně).Otočení XYZ

Určuje měřítko instancí v poli v rozměrech X,Y a Z.Měřítko XYZ

Akumuluje vzdálenost, otočení nebo měřítko v sekvenci instancí.
Je-li výběr této možnosti zrušen, je vzdálenost, otočení nebo měřítko
absolutní (konstantní).

Relativní

Udává celkový násobitel měřítka pro rozměry X, Y a Z měřítka pro
všechny instance.

Měřítko pro vše

Rozptyl

Formace Rozptyl umožňuje zcela náhodné uspořádání objektů v určitém rozsahu. Stejné
hodnoty pro Minimum a Maximum vytvářejí pro tento stupeň volnosti deterministickou
transformační hodnotu.

Určuje počet objektů v poli.Počet objektů

Určujeminimální amaximální limity pro náhodný výpočet překladů
(pozice) každé instance.

Rozsah polohy
XYZ
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Určujeminimální amaximální limity pro Eulerovy úhly X, Y, Z pro
náhodný výpočet otáčení každé instance.

Rozsah otáčení
XYZ

Určujeminimální amaximální limity pro náhodný výpočet měřítka
každé instance.

Rovnoměrné určuje náhodnou stupnici v rozměru X, Y a Z.

Rozsah měřítka
XYZ

Udává celkový násobitel měřítka pro rozměry X, Y a Z minimálního
a maximálního měřítka pro všechny instance.

Měřítko pro vše

Zaoblení rohu

Funkce Zaoblení rohu je zesílená pro hladké hrany dílů.

Efekt funkce Zaoblení rohu byl dříve viditelný pouze tehdy, pokud vzhled připojený ke
geometrii nepoužíval mapu struktury povrchu nebo normálovou mapu.

134

SOLIDWORKS Visualize



2021: Všechny pevné hrany
jsou ostré, protože vzhled
přiřazený k dílu používá
mapu struktury povrchu nebo
normálovou mapu.

2022: Zaoblení rohu je
viditelné i tehdy, když vzhled
na dílu používá mapu
struktury povrchu nebo
normálovou mapu.

V nabídce Paleta v záložce Modely na dílčí záložce Pokročilé zadejte Zaoblení rohu
(mm).
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Kosmetické závity

Aby modely vypadaly realističtěji, SOLIDWORKS Visualize automaticky použije normální
mapu na modely importované pomocí kosmetických závitů.
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18
SOLIDWORKS CAM

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Podpora sestavy pro otáčení
• Upravit nastavení barev pro koncové body dráhy nástroje
• Barva zobrazení pro skryté pohyby dráhy nástroje
• Filtr pro frézovací nářadí a soustružnické nástroje a sestavy s textem
• Správa více technologických databází
• Podpora pro nerovinné plochy pro snímání v ose Z
• Revidované parametry dokončování CNC pro přehlednost
• Podporované platformy pro SOLIDWORKS CAM

Software SOLIDWORKS CAM je nabízen ve dvou verzích. Verze SOLIDWORKS CAM Standard
je součástí jakékoli licence SOLIDWORKS s předplatitelskou službou SOLIDWORKS.

Verze SOLIDWORKS CAM Professional je k dispozici jako samostatně prodávaný produkt, který
je možné používat s aplikacemi SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional nebo
SOLIDWORKS Premium.

Podpora sestavy pro otáčení
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Režim otáčení podporuje sestavy obsahující model dílu s jedním otočením.

Je nutné definovat následující:

• Na záložce Stroj dialogového okna Stroj klikněte na položku Souřadný systém
hlavního vřetena pro obrábění dílů v sestavě

• Pod uzlem Správce polotovarů se nachází polotovary pro jednotlivé díly, které budou
uvedeny jako poduzly

• V dialogovém okně Správa dílů se zobrazí soustružený díl, označení vřetena, původ
souřadného systému a rovina řezu soustružnického útvaru.

• V dialogovém okně Pracovní souřadnice vřetena se nachází programovatelná posunutí
pro hlavní vřeteno stroje
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Upravit nastavení barev pro koncové body dráhy nástroje

Na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti můžete použít nastavení barev pro
koncové body dráhy nástroje.

Barva zobrazení pro skryté pohyby dráhy nástroje

Na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti můžete přiřadit barvu k zobrazení
skrytých pohybů dráhy nástroje v grafické ploše.
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Filtr pro frézovací nářadí a soustružnické nástroje a sestavy s textem

Dialogové okno Filtr výběru nástroje umožňuje zadat text pro filtrování nástrojů a sestav
pro frézování a soustružení.

Správa více technologických databází

Na kartě Správa databáze můžete spravovat více technologických databází.

V Nastavení byla karta Propojení databáze přejmenována na Správa databáze.
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Na kartě Správa databáze můžete zadat více zdrojových souborů technologické databáze,
ale k aplikaci můžete přiřadit pouze jednu databázi jako aktivní databázi.

Podpora pro nerovinné plochy pro snímání v ose Z

U cyklů sondy můžete vybrat nerovinné plochy ve směru osy Z.

Cyklus Z sondy je dostupný na kartě Sonda v dialogovém okně Parametry operace.
Výchozím bodem dotyku pro generování dráhy nástroje je nejvyšší bod vybrané plochy
ve směru Z.
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Revidované parametry dokončování CNC pro přehlednost

Záložka NC v dialogovém okně Parametry operace a rozhraní technologické databáze
aktualizovaly a přeuspořádaly štítky za účelem zlepšení čitelnosti parametrů dokončování
CNC.

Podporované platformy pro SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM podporuje 64bitovou verzi SOLIDWORKS 2022 a SOLIDWORKS 2021
spuštěnou na 64bitové verzi systému Windows 10.
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19
SOLIDWORKS Composer

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Import nálepek ze souborů SOLIDWORKS
• Podpora pro vyšší verzi formátů pro importování

Software SOLIDWORKS® Composer™ urychluje tvorbu grafického obsahu 2D a 3D pro
produktovou komunikaci a technické ilustrace.

Import nálepek ze souborů SOLIDWORKS

Můžete importovat nálepky ze souborů SOLIDWORKS do souborů aplikace Composer.

Postup importu nálepky:

• V softwaru SOLIDWORKS Composer klepněte na možnost Soubor > Otevřít a vyberte
soubor SOLIDWORKS. V nabídce SOLIDWORKS vyberte v dialogovém okně možnost
Importovat nálepky SOLIDWORKS.

• V aplikaci Composer klepněte postupně na položky Soubor > Vlastnosti > Výchozí
vlastnosti dokumentu > Upřesňující vlastnosti. V části VSTUP – IMPORT vyberte
možnost IOSWImportDecals. Viz Správa (výchozí) vlastností dokumentu > vstup
v Nápovědě k aplikaci Composer.
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• V aplikaci SOLIDWORKS Composer Sync v dolní části okna klepněte na možnost Další
vlastnosti > Upřesňující vlastnosti. V dialogovém okně pod položkou VSTUP –
IMPORT vyberte Batch.IOSWImportDecals, aby byl povolen dávkový import
nálepek. Viz Synchronizace > Správa výchozích vlastností dokumentu > Upřesňující
vlastnosti v nápovědě k aplikaci Composer.

Podpora pro vyšší verzi formátů pro importování
Aplikace SOLIDWORKS Composer a SOLIDWORKS Composer Sync podporují následující
vyšší verze formátů pro importování:

• ACIS™ až do R2021 1.0
• Pro/E® Creo 1.0 až 6.0
• SOLIDWORKS 2006 až 2022

Viz Import a otevírání souborů > O podporovaných formátech pro importování nebo
synchronizace > O formátech pro importování a typech souborů > O podporovaných
formátech pro importování v nápovědě Composer.
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20
SOLIDWORKS Electrical

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Odkazy v kusovnících
• Přidat datové soubory do exportu PDF
• Testování dotazu v režimu odborníka
• Zobrazení dat ERP ve Správci dílů výrobce
• Zahrnutí datových listů do exportovaných souborů PDF
• Zobrazení podmínky přerušení ve Správci zpráv
• Přepracování uživatelského rozhraní
• Atribut ve směrových šipkách
• Zobrazení všech čísel vodičů na středu čáry
• Integrace služby Electrical Content Portal
• Vylepšení vytvoření připojovacího bodu

SOLIDWORKS® Electrical je samostatně prodávaný produkt.

Odkazy v kusovnících
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V kusovnících můžete spravovat odkazy ve sloučené buňce, například když více součástí
používá stejný díl výrobce.

V kusovníku nebo jiných zprávách zobrazuje prohlížeč zpráv odkazy. Tyto vazby zobrazují
informace, jako jsou vlastnosti, umístění ve výkresech vybraného prvku nebo otevření
výkresu a zvětšení součásti. Klepnutím pravým tlačítkem na odkaz můžete vybrat součást,
kterou chcete zobrazit.

Přidat datové soubory do exportu PDF

Pokud k projektu připojíte soubory PDF jako datové soubory, můžete je exportovat do
exportovaného souboru PDF.

Když vyberete možnost Export datových souborů, zobrazí se zpráva o velikosti souboru
PDF. Soubor PDF shromažďuje všechny datové soubory v nové části.
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Testování dotazu v režimu odborníka

Když upravujete konfigurace zpráv v režimu Odborník, příkaz Otestovat celý dotaz
obsahuje podmínky řazení a filtry.

V konfiguracích sestavy je volba režimu Odborník na kartě Dotaz SQL.

Zobrazení dat ERP ve Správci dílů výrobce

Pokud připojíte data ERP, můžete je zobrazit ve správci Díly výrobce.
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Chcete-li zobrazit data ERP ve správci Díly výrobce, otevřete možnost Konfigurace sloupců
a vyberte data ERP, která chcete zobrazit.

Pokud nepřipojíte data ERP, můžete vybrat pouze možnost Uživatelská data.

Zahrnutí datových listů do exportovaných souborů PDF

Do exportovaných souborů PDF můžete zahrnout datové listy přidružené k dílům výrobce.

Datový list je soubor nebo odkaz přidružený k dílu výrobce. Když exportujete výkresy
projektu do souboru PDF, datové listy se zobrazí v části Datové listy souboru PDF. Klepněte
na možnost Exportovat soubor PDF a výběrem možnosti Vytvořit záložky
a hypertextové odkazy vytvoříte část Datové listy.
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Zobrazení podmínky přerušení ve Správci zpráv

Ve Správci zprávmůžete zobrazit sloupec Podmínka přerušení, který zobrazuje pole,
ve kterém jste vytvořili podmínku přerušení.

Chcete-li zobrazit tento sloupec, vyberte možnost Podmínka přerušení. Tento sloupec
nelze vytisknout.

Přepracování uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní je vylepšeno tak, aby bylo ergonomičtější a uživatelsky přívětivější.
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• Nové ikony
• Pás karet můžete rozbalit nebo sbalit
• Příkazy pro správu externích souborů jsou v nabídce Soubor
• Můžete vybrat tematickou barvu rozhraní
• Příkazy Styl kreslení se přesunou z nabídky Nástroje do nabídky Změnit
• Příkazy Prohledat a Ověřit platnost projektu se přesunou z nabídky Nástroje do

nabídky Projekt

Atribut ve směrových šipkách

Ve funkci Směrové šipky umožňuje atribut#P_CONNECTED_0 zobrazit značku součástí
připojených prostřednictvím šipek.

V nabídce Správce symbolů upravte symbol typu Směrové šipky a přidejte atribut
#P_CONNECTED_0.
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Zobrazení všech čísel vodičů na středu čáry

Když očíslujete vodiče, můžete vybrat konkrétní režim umožňující zobrazení čísla vodiče
uprostřed segmentu čáry.

Když připojíte ekvipotenciál ke třem nebo více součástem, tento režim Zobrazení
umožňuje zobrazit všechna čísla vodičů uprostřed segmentu čáry. Tento režim můžete
vybrat v nabídce Správce stylů vodičů.

Integrace služby Electrical Content Portal
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Portál Electrical Content Portal (ECP) je místo, kde můžete stahovat obsah, jako jsou díly
výrobce, reference kabelů a soubory pro 2D rozvržení.

Ukotvitelný panel zobrazí rozhraní ECP. Umožňuje stáhnout obsah a automaticky ho
rozbalit do odpovídajících knihoven.

Vylepšení vytvoření připojovacího bodu

Připojovací body umožňují připojit vodiče nebo kabely s konektory.

• Příkazy pro vytvoření připojovacích bodů jsou dostupné v nabídce SOLIDWORKS
Electrical.

• Můžete přiřadit připojovací body pomocí vybrání hrany nebo válcového povrchu.
• Chcete-li odstranit přiřazení v tabulce Přiřazení připojovacího bodu, klepněte pravým

tlačítkem na řádek a vyberte Odstranit připojovací body.
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SOLIDWORKS Inspection

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Doplňkový modul SOLIDWORKS Inspection
• Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection je samostatně prodávaný produkt, který můžete používat spolu se
softwarem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium nebo
jako zcela samostatnou aplikaci (viz Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection).

Doplňkový modul SOLIDWORKS Inspection

Aplikační programové rozhraní

Funkce SOLIDWORKS Inspection je k dispozici prostřednictvím rozhraní API (rozhraní pro
programování aplikací).

API nyní můžete nyní použít pro:

• Automatické otevírání souborů SOLIDWORKS
• Vytváření kontrolních projektů
• Exportování zpráv o inspekci podle prvního článku (FAI)
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• Pozice výkresu
• Vyvolání libovolné funkce dostupné v uživatelském rozhraní

Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection
SOLIDWORKS® Inspection je samostatně prodávaný produkt, který můžete používat spolu
se softwarem SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium
nebo jako zcela samostatnou aplikaci (viz Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection).

Podporované typy souboru

Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection podporuje soubory SOLIDWORKS (.SLDPRT,
.SLDASM, .SLDDRW) a NX™/Unigraphics® (.prt).

Smart Extract
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Nástroj Smart Extract zlepšil rozpoznávání znaků a analýzu. Tím se zvyšuje přesnost
při extrahování informací ze souborů pdf.
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SOLIDWORKS MBD

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Vytváření výstupu HTML z 3D PDF
• Nástroj Kóta úhlu DimXpert
• Geometrické tolerování pro DimXpert

SOLIDWORKS® MBD je samostatně prodávaný produkt, který je možné používat s aplikacemi
SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS Premium.

Vytváření výstupu HTML z 3D PDF

Když publikujete 3D PDF modelu, můžete kromě souboru 3D PDF vytvořit soubor .html.

Když jste připraveni publikovat:

1. Klepněte na možnost Publikovat do 3D PDF (panel nástrojů MBD).
2. V dialogovém okně Výběr šablony vyberte šablonu a klepněte na OK.
3. Ve správci PropertyManager Publikovat do 3D PDF pod názvem šablony vyberte

Vytvořit HTML z PDF a klepněte na možnost .
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Nástroj Kóta úhlu DimXpert

Úhlové kóty DimXpert můžete ručně vytvořit pomocí nástroje Úhlová kóta, podobně
jako vytvořit kóty referenčního úhlu pomocí nástroje Inteligentní kóta.

Chcete-li vytvořit kótu úhlu DimXpert, můžete vybrat dva nebo tři prvky DimXpert, kde
první dva výběry definují počátek a třetí výběr vytvoří prvek s tolerancí. Dříve bylo možné
k vytvoření úhlových kót DimXpert použít pouze nástroj Automatické kótovací schéma,
který neumožnil specifický vstup pro kótovaný úhel.

Klepněte na ikonu Kóta úhlu (panel nástrojů MBD Dimension) nebo na nabídku
Nástroje > MBD Dimension > Kóta úhlu.
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Geometrické tolerování pro DimXpert

Geometrické tolerování pro DimXpert zahrnuje kromě několika nových uživatelských
rozhraní popsaných v části Značky geometrické tolerance na stránce 80 kapitoly
Detailování a výkresy několik zlepšení.

V nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > DimXpert můžete určit
možnost Norma Base DimXpert. Pokud vyberete normu ANSI/ASME Y14.5 nebo ISO,
můžete také vybrat datum vydání normy.

Možnosti data vydáníStandard

• 1994
• 2009
• 2018

ANSI/ASME Y14.5

• 1983
• 2004
• 2012
• 2017

ISO 1101

Pokud nejprve klepnete na možnost Geometrická tolerance (panel nástrojů MBD
nebo MBD Dimension), je třeba poté vybrat stávající prvek nástroje DimXpert nebo
definovat nový prvek nástroje DimXpert.

Při výběru prvku software vyhodnotí specifikace prvku a tolerance pro vybranou normu
skicování. V daném dialogovém okně jsou možnosti dostupné na dané normě.
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eDrawings

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Podpora konfigurací
• Možnosti eDrawings v SOLIDWORKS
• Seznam souborů
• Možnosti vlastní vlastnosti
• Uživatelské rozhraní
• Panel Součásti

Aplikace eDrawings® Professional je k dispozici v softwaru SOLIDWORKS® Professional
a SOLIDWORKS Premium.

Podpora konfigurací

Můžete určit konfigurace dílů a sestav SOLIDWORKS, které budou k dispozici, když je
otevřete v eDrawings® pro Mac®.

V aplikaci SOLIDWORKS klepněte ve správci ConfigurationManager pravým tlačítkem
myši na jednu nebo více konfigurací a potom klepněte na Přidat značku Zobrazit data.
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Možnosti eDrawings v SOLIDWORKS
Možnosti související s eDrawings v SOLIDWORKS byly pro snadné použití přejmenovány
a reorganizovány.

V aplikaci SOLIDWORKS klepněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému >
Exportovat. V nabídce Formát souboruvyberte možnost EDRW/EPRT/EASM.

Následující možnosti byly přejmenovány, ale tato funkčnost se nemění.

Předchozí názevNový název

Povolit měření tohoto souboru
eDrawings

Povolení měření

Umožnit export do STL pro díly
a sestavy

Umožnit export STL

Uložit prvky tabulky do souboru
eDrawings

Uložit prvky tabulky

Uložit ve výkresech i data stínováníUložit data stínování

Uložit pohybové studie do souboru
eDrawings

Uložit pohybové studie

Seznam souborů

Seznam souborů v eDrawings pro iOS™ je vylepšen.
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V seznamu můžete provádět následující:

• Viz podrobné informace o souboru
• Klepnutím na možnost můžete seřadit parametry souboru, například název souboru,

datum, příponu a velikost
• Soubory můžete sdílet nebo odstranit tak, že podržíte název souboru

Možnosti vlastní vlastnosti
Můžete uložit uživatelské vlastnosti z dokumentu aplikace SOLIDWORKS do výsledných
souborů eDrawings při použití možnosti Uložit jako dokumentu eDrawings nebo
Publikovat v eDrawings v aplikaci SOLIDWORKS.

U zjednodušených sestav jsou ve výsledných souborech eDrawings k dispozici pouze
uživatelské vlastnosti pro sestavu nejvyšší úrovně.

Vlastnosti určené konfigurací nejsou dostupné pro sestavy otevřené ve zjednodušeném
režimu.

Určení možností uživatelských vlastností:

1. V SOLIDWORKS klepněte na Nástroje >Možnosti >Možnosti systému > Export.
2. V dialogovém okně v nabídce Formát souboruvyberte možnost EDRW/EPRT/EASM.
3. Zvolte možnosti:

• Uložit vlastnosti souboru. Uloží uživatelské vlastnosti z dokumentu aplikace
SOLIDWORKS do výsledných souborů eDrawings při použití možnosti Uložit jako
dokumentu eDrawings nebo Publikovat v eDrawings v aplikaci SOLIDWORKS.

• Uložit vlastnosti souboru pro každou součást v sestavě. (K dispozici, pokud
vyberete možnost Uložit vlastnosti souboru.) Uloží uživatelské vlastnosti včetně
vlastností specifických pro konfiguraci pro každou součást v sestavě SOLIDWORKS.

Když soubor otevřete v eDrawings, nástroj Vlastnosti je k dispozici, pokud má
soubor uživatelské vlastnosti.

Exportování uživatelských vlastností

Když uložíte soubor SOLIDWORKS jako soubor eDrawings z eDrawings, můžete do souboru
eDrawings zahrnout uživatelské vlastnosti.

Postup exportování uživatelských vlastností:

1. V eDrawings otevřete soubor SOLIDWORKS.
2. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
3. V dialogovém okně vyberte možnost Zahrnout vlastnosti souboru a klepněte na

tlačítko Uložit.

Uživatelské vlastnosti a vlastnosti specifické pro konfiguraci v souboru SOLIDWORKS
se uloží do souboru eDrawings.
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Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace eDrawings bylo upraveno s ohledem na snazší použití.

Nástroje Vlastnosti souboru a Fyzikální vlastnosti se změnily na Vlastnosti a Hmota

Chcete-li zmenšit výšku nástrojů v dolní části okna aplikace eDrawings, můžete odebrat
popisy. Klikněte pravým tlačítkem myši na nástroj a vyberte možnost Zobrazit popisy.

Možnost Zobrazit popisy není vybránaMožnost Zobrazit popisy je vybrána
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Panel Součásti

Když v eDrawings pracujete se sestavami, panel Součásti je pro snadné použití vylepšen.

PopisZlepšení

V podokně Součásti jsou k dispozici
následující možnosti:

• Zvýraznit rodiče při umístění nad
položku. Zvýrazní rodičovský řádek,
když umístíte ukazatel myši na podřízený
řádek.

• Zobrazit popisy součástí. Tato
možnost se přesunula z dialogového okna
Možnosti.

Možnosti

Vymaže dříve filtrovaný obsah.Vymazat filtrovaný text

Zobrazí ve stromu součástí uzel sestavy
nejvyšší úrovně.

Zobrazení sestavy nejvyšší úrovně

Zobrazí podokno Součásti v plné výšce, aby
se zmenšilo posouvání.

Výška podokna

Rozbalí nebo sbalí všechny položky pod
vybraným uzlem sestavy.

Rozbalit vše/Sbalit vše
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SOLIDWORKS Flow Simulation

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Obrázek scény.
• Porovnat: Souhrn výsledků
• Porovnat: Sloučené obrázky
• Porovnat: Obrázek Rozdíl
• Zdroj tepla
• Funkce rozsahu
• Odstranění chybějících entit
• Zkontrolovat geometrii
• Cíle
• Obrázek toku
• Parametry povrchu
• Sondy

SOLIDWORKS® Flow Simulation je samostatně prodávaný produkt, který je možné používat
s aplikacemi SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS Premium.

Obrázek scény.
Obrázek scény ukládá všechny zobrazené obrázky, orientaci modelu, zoom a viditelnost
dílu. Přepínání mezi scénami zobrazí obrázky uložené ve scéně a zachová odpovídající
zobrazení modelu, přiblížení a orientaci.

Porovnat: Souhrn výsledků
Porovnání a parametrické studie obsahují souhrn výsledků.

Porovnat: Sloučené obrázky
Pomocí nástroje Compare můžete sloučit obrázky z různých projektů a zobrazit tak
kritické výsledky v jednom snímku.

Můžete například sloučit obrázky obrysů podle maximální hodnoty a zobrazit tak maximální
teplotu pro všechny případy návrhu v jednom snímku.
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Porovnat: Obrázek Rozdíl
Pomocí nástroje Comparemůžete vytvořit obrázek zobrazující rozdíl jednoho konkrétního
případu od referenčního případu.

Zdroj tepla
Specifický výkon (W/m3) může být závislý na místní teplotě (vypočtené v článku) ve
vzorci nebo v závislosti na tabulce.

Funkce rozsahu
Funkce RANGE získává cílové hodnoty kdykoliv během výpočtu. To umožňuje modelovat
složité chování přechodového systému, například snížení výkonu na základě snímače
teploty.

Odstranění chybějících entit
Můžete automaticky odstranit referenční geometrii (plochy, hrany a body) chybějících
nebo potlačených těl z výběru.

Zkontrolovat geometrii
Můžete vytvořit objemová a kapalná těla pro režim Improve Geometry Handling.

Cíle
Po výpočtu můžete na základě definovaných cílů zobrazit cíle rovnic.

Obrázek toku
Obrázek toku můžete zobrazit v Průzkumníku přechodů.

Parametry povrchu
Při vyhodnocování parametrů povrchu se započítává oblast oříznutí.

Sondy
Sondy se kopírují do projektů společně s obrázky definovanými sondami.
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SOLIDWORKS Plastics

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Rozvržení dutiny a vtokového kanálu
• Poradce místa vstřikování
• Databáze plastových materiálů
• Strom PlasticsManager
• Přizpůsobení měřítka pro obrazovky s vysokým rozlišením
• SOLIDWORKS Plastics Solvers

Aplikace SOLIDWORKS® Plastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional a SOLIDWORKS
Plastics Premium jsou samostatně prodávané produkty a lze je použít spolu s aplikacemi
SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.

Rozvržení dutiny a vtokového kanálu

Můžete vytvořit vyhrazené mezní podmínky pro rozložení cyklické a symetrické dutiny
a vtokového kanálu. Během fáze modelování také můžete zobrazit náhled rozložení dutiny
a vtokového kanálu a potvrdit tak jejich konstrukční specifikace.

Chcete-li otevřít možnost Symetrie nebo PropertyManager Cyklický:
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Ve stromu PlasticsManager klepněte pravým tlačítkem naMezní podmínky a klepněte

na položku Symetrie nebo Cyklický .

K vytvoření rozvržení můžete použít objemová těla a vtokové kanály založené na skice.
U rozvržení dutiny s podmínkami symetrie můžete také vizualizovat výsledky pro celé
rozvržení, i když simulace běží pouze pro symetrický díl.

Poradce místa vstřikování

Poradce místa vstřikování posuzuje geometrii dílu, aby identifikoval až čtyři vhodná
místa vstřikování, a to s ohledem na specifikovaný materiál, provozní podmínky a směr
otevření formy.

PropertyManager Poradce místa vstřikování otevřete takto:

Ve stromu PlasticsManager klepněte pravým tlačítkem na Mezní podmínky a pak
klepněte na možnost Poradce místa vstřikování.

Následující tabulka popisuje možnosti správce PropertyManager Poradce místa vstřikování.

Určuje počet vhodných míst pro vstřikování (maximálně čtyři).Počet míst

Určuje rovinu pro směr otevření formy. Výchozí je Přední
rovina, která odpovídá kladné ose Z.

Směr otevření formy

Definuje oblasti modelu, které Poradce místa vstřikování
vyloučí z úvahy.

Vyloučené oblasti

Zobrazuje doporučená místa pro vstřikování a náhled obrázku
výplně. Můžete předpovědět, jak na základě doporučených míst
pro vstřikování plastový materiál vyplní formu.

Náhled výsledku
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Databáze plastových materiálů

Databáze plastových materiálů je aktualizována na základě nejnovějších údajů od výrobců
materiálů.

Odstraněné materiályZměněné materiályNové materiály

Z databáze bylo odstraněno
76 materiálů, protože byly

Přidáno 112 nových druhů
materiálů od těchto výrobců:

• Přejmenování 441 druhů
podle nejnovějších údajů

• SABIC Specialties: 49 podle výrobce duplicitní nebo
zastaralé:

z webových stránek
společnosti SABIC• Polyplastics: 40

• SABIC Specialties: 29• Sloučeno sedmi různých
kategorií výrobců SABIC

• Solvay Specialty
Polymers: 16 • LANXESS GmbH: 17

do jedné kategorie SABIC
Specialties.

• Polyplastics: 4• RadiciGroup: 6
• BASF: 4• LANXESS: 1

• Aktualizace 1167 druhů
z konstantní hustoty na

• ICI: 4
• ARKEMA: 3obecné údaje o tlaku
• DuPont Engineering

Plastics: 2
a teplotě (PVT) pro
zlepšení přesnosti

• DuPont Engineering
Polymers: 2

simulací výplně, dotlaku
a deformací.

• Rhodia Engineering
Plastics: 2

• Rhone-Poulenc: 2
• KUO FU: 2
• CWH, Chemwerk Huls: 2
• DSM Engineering Plastics:

2
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Odstraněné materiályZměněné materiályNové materiály

• UBE: 1

Druh materiálu s konstantní hustotou pro údaje o tlaku, objemu a teplotě (PVT) (2021)

Stejný druh materiálu byl aktualizován o údaje PVT (2022)
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Strom PlasticsManager

Byla vylepšena použitelnost pro strom PlasticsManager.

• Strom PlasticsManager zobrazuje typ simulace pod uzlem studie, aby poskytl větší
přehlednost aktivního modulu analýzy (Plnění, Dotlak, Chlazení a Deformace).

• Modelovací prvky a mezní podmínky jsou filtrovány na základě typu simulace, aby
poskytovaly celkový dojem uživatele zaměřený na simulaci.

• Simulaci můžete spustit bez explicitního vytvoření sítě, pokud jste definovali vstřikovací
jednotku a místo vstřikování. SOFTWARE SOLIDWORKS Plastics před začátkem simulace
automaticky vytvoří síť.

• Síť můžete odstranit z uzlu Objemová síť (nebo Síť skořepiny) ve stromu
PlasticsManager. Klepněte pravým tlačítkem na položku Objemová síť a vyberte příkaz
Odstranit síť.

• Uzel Výsledky se zobrazí po vytvoření sítě.
• Klepnutím pravým tlačítkem na horní uzel studie a klepnutím na příkaz Spustit spustíte

simulaci.
• Klepnutím pravým tlačítkem na Výsledky získáte přístup k těmto funkcím:

• Souhrn a zpráva
• Nastavení roviny ořezu
• Správce izo ploch
• Čára trasy
• Exportovat
• Odstranit všechny výsledky

• Můžete odstranit výsledky pro konkrétní modul analýzy. Například klepněte pravým
tlačítkem na položku Výsledky vyplnění a klepněte na příkaz Odstranit výsledky.
V předchozích verzích byla k dispozici pouze možnost Odstranit všechny výsledky.

• Výraz Výplň nahrazuje termín Plnění ve všech instancích uživatelského rozhraní tak,
aby odpovídal konvenčnímu názvosloví v oboru.

170

SOLIDWORKS Plastics



Přizpůsobení měřítka pro obrazovky s vysokým rozlišením

Aplikace SOLIDWORKS Plastics podporuje monitory displeji o rozlišení 4K a vyšším.

Ikony uživatelského rozhraní se přizpůsobí na vhodnou velikost, takže jejich vzhled nemá
negativní vliv ani nedochází k rozmazání na obrazovkách s vysokým rozlišením a vysokou
hustotou bodů. Uživatelské rozhraní stromu aplikace PlasticsManager, dialogová okna
a správci PropertyManagers reaguje na nastavení měřítka zobrazení systému Microsoft
Windows®.

Ikony s měřítkem textu budou přizpůsobeny velikosti textu.
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SOLIDWORKS Plastics Solvers

Výkon modulů analýzy chlazení a plnění je vylepšen, aby se urychlila celková doba analýzy.

• U simulací, kde analýza chlazení zabírá velkou část celkové doby řešení, se celková
doba řešení ve srovnání s předchozími verzemi snižuje nejméně o 20 %. Na obrázku
je znázorněn nárůst výkonu analýzy chlazení pro tři modely, které mají různý počet
prvků.

• Výkon analýz plnění a balení s možností řešiče Přímý je optimalizován. Celková doba
řešení se oproti předchozím verzím zkrátí přibližně o 50 %. U relativně silných částí,
které jsou síťovány se šestistěnnými prvky, řešič Přímý přesněji předpovídá inerciální
účinky.

Následující obrázek ukazuje zvýšení výkonu pro analýzu výplně a balíčku dvou modelů,
které mají různý počet prvků.
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Chcete-li získat přístup k řešiči Přímý, vyberte v aplikaci PlasticsManager možnost
Globální parametry > Plnění-Dotlak > Nastavení řešiče > Algoritmus objemu
tekutiny (VoF) > Přímý.
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Vyznačení trasy

Tato kapitola obsahuje následující témata:

• Vylepšení narovnané trasy
• Externí spojky v narovnaných trasách
• Kryty konektoru pro spojky
• Kryty konektoru a narovnání trasy
• Výměna spojky v sestavě trasování

Vyznačení trasy je dostupné pouze v softwaru SOLIDWORKS® Premium.

Vylepšení narovnané trasy

Správce vlastností Narovnané trasy umožňuje spravovat vytvoření narovnané trasy ze
sestavy trasy.

• Nástroj pro spuštění Správce vlastností Narovnané trasy je v nabídce SOLIDWORKS
Electrical.

• V části Výběr segmentů horizontální trasy můžete vybrat několik segmentů
nepřetržité trasy, které se mají v konfiguraci narovnání objevovat jako vodorovné.

• Možnost Vytvořit narovnání pouze s čarami umožňuje převést splajny na čáry.
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• Správce vlastností Narovnat trasu automaticky rozpozná připojené segmenty, když
vyberete první úsek skici a zobrazí je ve vybraném dialogovém okně.

• Vyberte možnost Součásti k zachování 3D orientace se smyčkami, aby smyčky
se spojkami udržovaly svoji 3D orientaci, ať je umístíte kamkoli.

• Když je otevřený správce vlastností Upravit narovnanou trasu, klepněte levým tlačítkem
na úsek trasy v grafické ploše, abyste získali přístup k nástrojům pro úpravy.

Externí spojky v narovnaných trasách

V narovnaných trasách můžete vybrat spojky, které nejsou v kabelovém svazku, ale jsou
připojeny ke kabelům.

Chcete-li vybrat konektory, klepněte v nabídce Tabulky spojek Správce vlastností na
možnost Vybrat všechny spojky a odstraňte spojky, které chcete vyloučit.

Výkres narovnané trasy zobrazuje externí spojky. V tabulkách Souhrnné informace
o obvodu se ve sloupcích Od a Do zobrazují značky externích spojek.
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Kryty konektoru pro spojky

Kryty chrání spojky a připojené kabely před elektrickým rušením nebo fyzickým poškozením
v důsledku okolních podmínek. Kryty konektoru mohou obsahovat upínací zařízení.

Chcete-li používat kryt konektoru, je třeba provést následující:

• Přidejte osu do zadního krytu konektoru a zarovnejte kryt konektoru s trasou.
• Přidejte vazbu mezi kryt konektoru a spojku.

Kryty konektoru a narovnání trasy
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Když narovnáte sestavu trasy s krytem konektoru, umístění a orientace krytu konektoru
se správně zobrazí v narovnané trase.

Výměna spojky v sestavě trasování

Když v sestavě trasování nahradíte spojku v seznamu Od-Do, můžete zachovat původní
připojení a elektrická data.

V PropertyManageru Importovat elektrická data vyberte možnost Nahradit součást
a nahraďte stávající spojku novou v seznamu Od-Do. Vyberte možnost Odstranit
existující segment a vytvořte nové vodicí čáry, pokud nemá nová spojka stejná
připojení.

Výběrem možnosti Aktualizovat data přidáte nová data nebo změníte data stávající
součásti bez resetování nezměněných součástí.
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