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SOLIDWORKS Recap ’19 
 

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 En-
hancements og fra 2014 til 2019 er det blevet til 256 punkter. I dette blogindlæg får du Edge Teams favorit-
ter af favoritterne for version 2019. 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 speciali-
serede 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 

Siden udgivelsen af 2019-versionen har det været muligt at definere endepunktet af 
sine Chamfers og Fillets i en afstand fra linjestykkets endepunkt, så det bliver en så-
kaldt Partiel Chamfer/Fillet.  

 

 

 

 

Interference Detection er et smart evalueringsværktøj, som fortæller om parterne i 
en assembly passer sammen eller om de overlapper hinanden. Men i 2019-versio-
nen blev det også muligt at tjekke multibody parts for interference. Det er praktisk, 
hvis man for eksempel laver weldment-parter.  

 

 

 

 

Assemblies  

En Bounding Box er en virtuel kasse, som lægges rundt om en konstruktion. 
Det kan bruges til at udregne forbrug af materialer, fordi den angiver mindste 
størrelse af et emne før bearbejdning. Det kan også bruges til at målsætte 
emballage. Hidtil har Bounding Box været et værktøj for parter, men fra 2019-
versionen er det også muligt at oprette Bounding Boxes for assemblies.  
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2019 blev også året, hvor Reference Manager 
fik en grundig makeover. Ved hjælp af 
Reference Manageren har man altid kunnet se 
hvilke parter, der refererer til hvilke andre 
parter samt en status på referencen. Og så 
længe alt er i skønneste orden, er det jo også 
nok. Men som regel er referencer, noget man 
mest lægger mærke til, når de er gået i fisk. Og 
det har tidligere været et større 
detektivarbejde at dykke ned i assemblies og 
åbne de enkelte parter for at finde ud af, hvor 
referencefejlene kom fra og for at reparere 
dem. Men nu kan man helt fra top-assembly-niveau se, hvilke dele, der refererer til hvad – helt ned til 
hvilken type entity, der er tale om. Og når man markerer noget i Reference Manageren, lyser det op som et 
juletræ i det grafiske vindue, så man er helt sikker på at man redigerer de rigtige stumper.  

 

 

Sheet Metal 

I 2019 blev det muligt at linke materialer til 
sheet metal parametre.  
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Sketching 

Med Power Trim trækker du et imaginært viskelæder henover din sketch og 
alt, hvad du rammer på din vej, klippes væk. Meget (!) effektivt. Nogle gange 
lige lovlig effektivt. Så i 2019 fik man et par flueben til at begrænse ”skadens 
omfang” – sådan en slags mellemting mellem ctrl+Z og fast forward. Med 
”Keep trimmed entities as construction geometry” konverteres de 
bortklippede linier til konstruktionsgeometri, så al målsætning og sketch 
relations ikke går fløjten. ”Ignore trimming of construction geometry” 
ignorerer konstruktionslinier og har dermed lidt samme effekt. Meget meget 
praktisk for de hurtige konstruktører 😉😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var et meget lille udpluk af Top Enhancements fra 2019. 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 2019. Listen her medtager forbedringer i alle dele af 
SOLIDWORKS – ikke kun 3D CAD, som dette blogindlæg. 

 

https://help.solidworks.com/2019/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. Vi glæder os til at høre fra dig. 
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