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SOLIDWORKS Recap ’14 
 

Hvert år forbedres SOLIDWORKS med flere hundrede små og store ændringer, som er til gavn for alle 
subscribers. Creme de la creme af forbedringerne bliver offentliggjort på SOLIDWORKS’ liste over Top 
Enhancements og fra 2014 til 2019 er det blevet til 256 punkter. I dette blogindlæg får du Edge Teams 
favoritter af favoritterne for version 2014. For at holde bredde har vi kun taget de enhancements med, som 
er til SOLIDWORKS 3D CAD. Så hvis du bruger PDM, Plastics, Simulation, Visualize eller andre af de mere 
specialiserede hjørner af programpakken, så er der helt sikkert også kommet nyt guld til dig. Nederst i 
indlægget finder du link til den fulde liste. 

 

User Interface 
Siden 2014 kan vi udvælge geometri med Lasso Selection – så i 
stedet for at trække et firkantet vindue, kan vi nu vælge at tegne 
en hvilken som helst form og alt indenfor stregen bliver valgt. 

 

 

Samme år blev det muligt at indsætte Standard Mates direkte fra Context 
Toolbar – altså den lille værktøjskasse, som popper op ved siden af din mus, 
når du konstruerer. 

 

 

 

SOLIDWORKS Fundamentals 
Equations er en effektiv måde at overlade regneopgaver til PC-ens hjerne i stedet 
for at belaste sin egen og samtidig slippe for den risiko for regnefejl, som jo er 
menneskelig. I stedet for at indtaste en eksakt numerisk værdi som målsætning, 
kan man starte med = og derefter indtaste et regnestykke bestående af enten 
numeriske værdier eller ligninger med ubekendte, som derefter defineres og 
redigeres i en tabel med Global Variabels. Siden 2014 har disse Equations tilmed 
været konfigurérbare.  
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Når man opbygger assemblies, kan man få brug for at 
kigge ind i ”maven” på den. Det er blevet nemmere i 2014, 
hvor Section View blev tilføjet muligheden for at udvælge 
komponenter, som ikke skal gennemskæres af 
Section View. Og yderligere i 2017 blev det muligt at 
udvælge komponenter som vises transparent i stedet for 
at forsvinde i Section View. 

 

 

 
Drawings and Detailing 
Linear Running Dimensions har været en mulighed længe, og siden 2014 er 
det udvidet med Angular Running Dimension.  

 

 

 

 

 

 

Hvis man nu har lavet en god drawing, men den afbildede 
model skal udskiftes, så kan man gå den tunge vej og slette 
den og starte forfra. Men siden 2014 kan du i stedet 
højreklikke i dit Drawing View og vælge Replace Model. Så 
bevarer du målsætninger og annotations, så vidt det er muligt.  
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Assemblies 

Slot Mates blev indført i 2014 og gør det muligt at definere vandringen i 
et aflangt hul.  

 

 

 

 

Samme år fik vi Spherical og Curvilinear Mates, som 
definerer runde og kurvede former mod hinanden.  

 

 

 

Sketching 

Noget af det som gør 3D modellering så smart, er at de 
er nemme at redigere. Og i 2014 blev det endnu 
nemmere med Replace Entity, som gør det muligt at 
udskifte en Sketch Entity med en anden uden at miste de Sketch 
Relations, som man møjsommeligt har oprettet.  

 

 

 

 

 

 

Dette var et meget lille udpluk af Top Enhancements fra 2014. Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt det ville 
gøre dit arbejde nemmere at komme på subscription, så du løbende kan opdatere din SOLIDWORKS 
installation og fremover få forbedringerne med det samme, så tag et kig på de nedenstående link. Her ligger 
den fulde liste over top enhancements fra 2014. Listen her medtager forbedringer i alle dele af 
SOLIDWORKS – ikke kun 3D CAD, som dette blogindlæg. 

 

https://help.solidworks.com/2014/English/WhatsNew/c_top_enhancements.htm 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål eller er interesseret i at få et tilbud på en backdating, så kender du 
nummeret til Edge-Teams SOLIDWORKS-specialister; 70200392 
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