NOWE FUNKCJE W OPROGRAMOWANIU
SOLIDWORKS® 2022 — SYMULACJA
SOLIDWORKS Simulation
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Nowe złącze cięgłowe

Korzyści

• Nowe złącze cięgłowe można łatwo utworzyć, wybierając
ściany cylindryczne, krawędzie okrągłe i szczyty bez
konieczności wprowadzania zmian geometrii.

Zastosowanie wydajnych
złączy ułatwia konfigurację
i przyspiesza symulację.

• Dostępne są różne połączenia, przekroje poprzeczne
i materiały.
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Siatka mieszana oparta na krzywiźnie jest
teraz domyślna
• Obiekty siatkowe, dla których wcześniej nie można
było tworzyć siatki, można teraz z powodzeniem
tworzyć dzięki ulepszonej siatce opartej na krzywiźnie.

Korzyści
Oszczędność czasu
dzięki bardziej solidnej
i wydajnej siatce.

• Elementy sterujące siatki można określać na obiektach
poza globalnym zakresem, aby zmniejszyć rozmiar
siatki i przyspieszyć czas rozwiązania.
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Ulepszone wiązanie i kontakt

Korzyści

• Możliwość zmniejszenia liczby powiązań pozwala
zwiększyć wydajność i dokładność wiązania i kontaktu.

Obliczenia modeli
z kontaktami i wiązaniami
są znacznie szybsze.

• Znacznie szybsza weryfikacja modeli przy użyciu
solvera iteracyjnego.
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Przetwarzanie równoległe rozszerzone na
większość operacji
• Czas rozwiązania można przyspieszyć dzięki
komunikowaniu danych sztywności opartemu na funkcji
i zastępującemu przetwarzanie oparte na plikach.
• Możliwe jest teraz skorzystanie z rozszerzenia
zakresu przyspieszenia przetwarzania równoległego
na wszystkie złącza i większość operacji przy użyciu
solvera iteracyjnego.
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Korzyści
Rozwiązywanie modeli
dzięki usprawnieniom
przetwarzania
równoległego przebiega
znacznie szybciej.

Szybsze zapisywanie

Korzyści

• Do zapisania modeli SOLIDWORKS wystarczy teraz
krótszy czas, gdy posiadają one badania symulacji.

Znacznie szybsze
zapisywanie badań
symulacji.

• Jeśli co najmniej jedno badanie symulacji nie zostało
zmodyfikowane, czas zapisu będzie znacznie krótszy.

NAJPOPULARNIEJSZY
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Automatyczny wybór solvera równań rozszerzony
Korzyści
3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE
na analizy nielinearne,
częstotliwości i3DEXPERIENCE
wyboczenia

Wbudowany algorytm
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
• Bardziej dokładny
autowybór solvera równań
pozwala
wyboru solvera umożliwia
rozwiązywania i znacznie
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJEzwiększyć szybkośćStandard
Professionalskrócenie czasu
Premium
rozwiązania.
poprawić zużycie pamięci.
• Najlepszy solver wybierany jest automatycznie
MODELOWANIE SUB-D w oparciu o liczbę równań, typ siatki, operacje
W CHMURZE
geometryczne, kontakty, złącza, dostępną pamięć
i wiele innych czynników.
Modelowanie Sub-D w chmurze
Szybkie i łatwe tworzenie kształtów organicznych
dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu do modelowania, które
bezproblemowo współpracuje z rozwiązaniem 3D CAD.

Korzyści

Asystent lokalizacji wtrysku

I WSPÓŁPRACA W

• Dostępne są teraz zalecenia dotyczące maksymalnie
czterech odpowiednich lokalizacji wtrysku, a także
CHMURZE
podgląd sposobu napełniania części.

Dostęp do danych w chmurze i funkcje zarządzania
Przechowywanie i współużytkowanie najnowszych informacji
o projekcie produktu — a także funkcje dostępu i zarządzania —
z centralnej, bezpiecznej lokalizacji.
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Układy wgłębień cyklicznych i symetrycznych

Zarządzanie cyklem życia produktów w chmurze
oraz kanałów wlewowych
Zarządzanie cyklem życia każdego rodzaju treści, np. plików
CAD, modeli symulacji i dokumentacji, w obrębie
wielu jest tworzenie dedykowanych warunków
• Możliwe
dziedzin i rozwiązań CAD. Śledzenie problemów,
zmian i tras dla układów wgłębień cyklicznych
granicznych
oraz zmniejszanie liczby sprzecznych wersji pochodzących
od
i symetrycznych
oraz kanałów wlewowych.
różnych współpracowników dzięki kontroli poprawek.

Optymalne wyniki symulacji
można uzyskać już przy
pierwszej symulacji.

Korzyści
Oszczędność czasu
podczas obliczania
złożonych układów form.

• Podgląd układów wgłębień i kanałów podczas etapu

modelowania pozwala na potwierdzenie ich specyfikacji
Współpraca w chmurze
Współpraca w czasie rzeczywistym za pomocąprojektowych.
konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych,• dostępu
do
Zredukowany
rozmiar modelu pozwala na symulowanie
społeczności, zarządzania zadaniami przy użyciu
tablic
kanban,
złożonych
układów form.
strumieni aktywności, stałych połączeń wideo i czatów. Łatwe
wyszukiwanie, wizualizowanie, przeglądanie i komentowanie
plików SOLIDWORKS i innych bezpośrednio w przeglądarce.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Zarządzanie w chmurze
Monitorowanie wykorzystania licencji, zarządzanie
członkami
Wykres
sceny
oraz przypisywanie i usuwanie licencji przy użyciu jednego
•
Wszystkie
wyświetlane wykresy, orientacja modelu,
pulpitu administracyjnego, co pozwala obniżyć koszty
powiększenie
i widoczność części w obrębie wykresu
administracyjne. Łatwe zapewnianie aktualności
rozwiązań
sceny mogą być przechowywane.
i korzystanie z najnowszych ulepszeń produktów.
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SZKOLENIA I POMOC

• Przełączanie pomiędzy scenami pozwala wyświetlać
wykresy zapisane w scenie i ustawić odpowiedni
TECHNICZNA
widok modelu, powiększenie i orientację.

Szkolenia i pomoc techniczna
Szybkie korzystanie z materiałów szkoleniowych
Porównanie scalonych wykresów
w Internecie, dostęp do aktywnej społeczności, a także
• Łączenie porównywanych wykresów z różnych
wsparcie lokalnego dystrybutora.
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Korzyści
Oszczędność czasu przy
ponownym ładowaniu
wyników dzięki
usprawnionemu tokowi
prac po wynikach.

Korzyści

projektów w jeden obraz pozwala błyskawicznie
zobaczyć najważniejsze wyniki.
• Możliwe jest łączenie wykresów konturowych
wykonanych dla różnych przypadków projektowych
lub trybów mocy.
• Wyraźnie widoczne różnice pomiędzy przypadkami
graficznie wyświetlonymi na wykresie pozwalają
poprawić porównanie po wynikach.

Szybsze i łatwiejsze
odnajdywanie
najważniejszych wyników.
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Użycie dowolnego znaku towarowego firmy Dassault Systèmes lub jej spółek zależnych wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli.
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