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SOLIDWORKS Recap ’17 
 

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 2017. 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. 

 

Parts and Features 

Patterns har fået et par smarte nye detaljer. 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.  

Derudover blev det i 2017 muligt at 
vælge Instances To Skip ved at 
trække et vindue i stedet for at 
klikke på indsættelsespunktet for 
hver Instance.  

 

 

Gemt under Hole Wizard ligger Advanced Hole. Fra 2017-
versionen kan man her opbygge huller eller kanaler med lige så 
mange typer og dimensioneringer, som man ønsker. 

 

 

 

 

 

 

 

Sweep Profile blev så meget nemmere i 2017, da det blev muligt at 
sweepe ved hjælp af faces, edges og curves, som tages direkte fra 
eksisterende geometri uden at skulle oprette en ny sketch og bruge 
Convert Entity til at kopiere entities over. Så nu klikker du blot på 
geometrien og den ønskede sti. BUM!  
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Hvis man opretter Chamfers på overflader, som ikke er 
plane, kan resultatet være svært at forudse med almindelig 
Chamfer. I 2017 blev det derfor muligt at lave en Chamfer 
Offset. Ved at forskyde fladerne indad i parten med en given 
afstand, findes en ny imaginær edge og når man projicerer 
den vinkelret ud på de to oprindelige flader, opstår der to 
edges som bliver afgrænsningen af den nye chamfer.  

 

Drawings and Detailing 

På tegninger af meget store anlæg, 
kan det være svært at få øje på, hvor 
ens Detail Views og Section Views 
kommer fra. Med Drawing Zones, 
som blev introduceret i 2017, får Detail 
Views og Section Views sammen med 
navnet angivet, hvilken zone man skal 
lede i for at finde, hvor Viewet kommer 
fra.  

 

Siden 2017 har det været muligt at 
linke en Note til en tabelcelle. På 
den måde opdateres noten, hvis tabellen ændrer sig.  

 

 

 

Assemblies 

Indtil 2017 blev Distance Mates altid målt til centrum af 
cylinderen, men nu kan man vælge at målsætte til enten den 
nærmeste periferi, den fjerneste periferi eller (selvfølgelig 
stadigvæk) centrum. Eller en kombination af disse. Fine logiske 
ikoner gør det nemt at styre. 

 

Sheet Metal 

Lofted bends i Sheet Metal har siden 2017 gjort livet nemmere, for dem, der arbejder med 
pladebearbejdning. Former, som før krævede mange komplekse bend-features (og som var nøjagtig lige så 
komplekse at redigere), kan 
nu laves med få sketches og 
et intuitivt workflow, som gør 
både den indledende 
konstruktion og den 
efterfølgende redigering til en 
nem og intuitiv opgave.  
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Det, som ser enkelt og pænt og skarpt ud i den digitale model, kan nogle 
gange være mere kompliceret at få til at lykkes ude i virkeligheden. 
Derfor har SOLIDWORKS i 2017-versionen indført Three Bend Corner 
Reliefs, som er et cut out, der hvor 3 buk mødes i et hjørne af en sheet 
metal part. Så nu kan man vælge mellem flere typer af cut outs, så 
modellen bedre ligner det endelig resultat uden brug af bøvlede 
workarounds. 

 

 

En lille men ret handy 2017-forbedring i arbejdet med sketches, ser man, når sketchen 
bliver shaded i en lys blå farve, så snart sketchen bliver en lukket kontur.  

 

 

Samme år blev også Extrude-værktøjet løftet med Shaded Sketch Contours.  

 

 

Toolbox 
Som administrator af Toolboxen kan man 
kun elske 2017-funktionen ”Purge Inactive 
Toolbox Configuration Data”. Ved at 
Purge de biblioteker og konfigurationer som 
kun sjældent eller aldrig bruges, så bliver 
Toolboxen mere overskuelig og hurtigere og 
fejl minimeres. Komponenterne slettes ikke, 
de ”glemmes” blot og kan til enhver tid 
indlæses igen.  

 

 

 

 

Dette var et meget lille udpluk af Top Enhancements fra 2017. 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 2017. Listen her medtager forbedringer i alle dele af 
SOLIDWORKS – ikke kun 3D CAD, som dette blogindlæg. 

https://help.solidworks.com/2017/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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