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SOLIDWORKS Recap ’18 
 

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 2018. 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. 

 

Sheet Metal 

Cuts i krumme flader er en geometrisk finurlighed. På den 
udfladede part, ser det pludselig skævt ud og det er svært at 
målsætte ordentligt. Men ikke siden Normal Cut gav 
muligheden for at fortælle SOLIDWORKS at cuttet skal 
opfattes som værende vinkelret på (eller normal til) fladen. 

 

Med Tab/Slot-funktionen har det siden 2018 været nemt at lave skarpe hjørner i 
sheet metal parter uden bøvlede workarounds. 

 

 

 

Siden 2018 har man kunnet spejle Sketch Entities i en 3D 
sketch. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDWORKS bevæger sig også hen imod at kunne køre på touch-devices. Så i 2018 fik vi Pen, 
Touch- og Gesture-based Sketching til brug på tablets og andre touch-skærme.  
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En ny måde at målsætte en Offset Entity på blev 
introduceret i 2019. Du kan offsette langs med en kurvet 
flade og nu kan du også målsætte langs med den kurvede 
flade i stedet for at angive det lineære mål. 

På illustrationen angiver 4 den kant som er udgangspunkt 
for offset-manøvren og 1 er den offset sketch entity. 
Tidligere har man målsat operationen med en Euclidisk 
Distance (2); altså målt efter en ret linie. Men eftersom 
offset-manøvren bevæger sig ad en kurvet flade, giver det 
god mening også at kunne målsætte Geodesisk (3); altså 
langs den kurvede flade. 

 

Dette var et meget lille udpluk af Top Enhancements fra 2018. 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 2018. Listen her medtager forbedringer i alle dele af 
SOLIDWORKS – ikke kun 3D CAD, som dette blogindlæg. 

 

https://help.solidworks.com/2018/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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