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SOLIDWORKS Recap ’15 
 

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 2015. 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 

I 2015 fik vi mulighed for at brugertilpasse 
pop up toolbaren, så de værktøjer, du 
bruger mest, kommer ind i toolbaren og dem 
du bruger allermest, kommer til at ligge 
tættest på musemarkøren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle gange har man brug for at vælge den samme 
gruppe elementer igen og igen. Hvis det er ret meget 
mere end 3 stk. eller de skal vælges ret meget mere 
end 3 gange, så er det praktisk, at du siden 2015 har 
kunnet gemme gruppen som et Selection Set. Så er 
du sikker på at få alle med hver gang. 
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Når du er i gang med at redigere en part og der for eksempel skal byttes 
rundt på rækkefølgen af features, så har det siden 2015 været supernemt 
at overskue, hvilke features, der har parent/child-relationer, som påvirker 
redigeringsmulighederne. Med Dynamic Reference Visualization 
behøver du blot hvile musemarkøren over en given feature, så vises med 
blåt, hvilke features, der har parent-relations og med lilla hvilke features, 
der har child-relations. 

 

Parts and Features 

I 2015 blev det muligt at kontrollere sit pattern ved hjælp af 
Reference Geometry, så man ved at angive en flade som 
slutpunkt og størrelsen på mellemrummet mellem 
forekomsterne af den kopierede feature lader 
SOLIDWORKS beregne, hvor mange forekomster der er 
plads til.  

 

Surface-værktøjet har også fået nogle løft. I 2015 
blev det muligt at flade en surface ud – på 
samme måde som man kan udflade en Sheet 
Metal Part.  

I 2016 blev Flatten Surface yderligere forbedret 
med mulighed for at indsætte features, så 
surfaces bliver lettere producerbare ude i 
virkeligheden.  

 

 

Assemblies 

I 2015 blev det muligt at definere to fladers centrum mod hinanden med Profile 
Center Mate, som skar adskillige klik ud af byggearbejdet.  

 

 

 

Og med Width Mate blev det samme år muligt at placere en part mellem to 
afgrænsninger; enten centreret eller med fri vandring eller defineret til en 
procentvis afstand fra afgrænsningerne.  
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Sketching 

Midpoint Line, en linie som tegnes symmetrisk ud fra sit 
midtpunkt, så dagens lys i 2015.  

 

Det virker logisk (og nærmest utænkeligt at 
undvære muligheden for) at definere to rette linier 
med en Equal Lenght relation. Lidt mere 
spidsfindigt, men i virkeligheden lige så anvendeligt, bliver 
det, når to kurver kan sættes til at have samme længde. Det 
har det været siden 2016 og relationen hedder Make Curves 
Equal Lenght.  

 

 

 

 

Toolbox 

Med Customized Configuration Names i Toolboxen er det siden 2015 blevet muligt at lægge for eksempel 
leverandøroplysninger ind i sine Toolbox-komponenter. Det kan være ret praktisk i en stor og til tider 
uoverskuelig database af standardkomponenter.  

 

 

 

Weldments 

Der er også sket forbedringer i Weldment-modulet. I 2015 
blev det muligt at lægge sine End Caps ind i profilet; 
Internal End Caps. 
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Når du tidligere har oprettet en Gusset, har det været en forudsætning at 
de to flader, som skulle støttes, ramte hinanden. Men mange weldment 
profiler har afrundede hjørner, så siden 2015 har du kunnet oprette 
Gussets mellem ”disconnectede” flader og også mellem runde rør.  

 

 

Dette var et meget lille udpluk af Top Enhancements fra 2015. 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 nedenstående link. Her ligger 
den fulde liste over top enhancements fra 2015. Listen her medtager forbedringer i alle dele af 
SOLIDWORKS – ikke kun 3D CAD, som dette blogindlæg. 

 

https://help.solidworks.com/2015/English/WhatsNew/c_top_enhancements.htm 

 

Husk at en subscription også giver adgang til Edge Teams support.  

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. Vi glæder os til at høre fra dig. 
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