
 3D CAD – 21SOLIDWORKS 20מה חדש 
 

 Drawing Detailingשיפורים ב   
Mode 

 תר ביצועים טובים יו •
שרויות נוספות במצב עבודה זה,  אפ •

, עריכת מידות  Hole callout: כמו

 עוד רט ו קיימות, הוספת מבטי פ

 יתרונות
 

עבודה מהירה יותר  
 בשרטוטי הרכבות גדולות 

 ורים בהרכבותחידושים ושיפ 

רות בהרכבה, כולל  חדי ח  "שמירת דו  •
 Microsoft® Excelרמט  תמונות בפו

צב  אפשרות לשחרור אוטומטי ממ •
Lightweight   לכל פריט

 משתמשים בו. ש
 Patternsשיפורים ב   •

 יתרונות
 

 ן הרכבות מהיר יותר תכנו

 

 Assemblyשיפור ב 
simpilfication 

 לקונפיגורציה Defeatureשמירת ה  •
מעבר מהיר בין מצב "קליל" לרגיל   •

 רכבות י ההשל תת

 תרונותי
 

עבודה קלה יותר עם  
Simplified 

Assemblies 

 ביצועים טובים יותר  
 תצוגה  ביצועי שיפור ב  •
שיפורים משמעותיים בפעולות   •

 והשמירה  הפתיחה
 Circular referencesניתוח והצגת  •

בהוספת קבצים ל  שיפורים   •
SOLIDWORKS PDM 

 יתרונות
 

ודה מהירה יותר  עב
גדולות  בהרכבות 

 סובכות ומ

 

 תכנון חלקים גמיש יותר 

זורים  גם בא  Sheet Metalפעולות  •

 יים. נרפל-לא
 Customאות גם ב  הוספת משוו  •

properties   ובCut-list properties . 

מרים לחלקי  עברת החוה •
Mirror/derived components 

 יתרונות
 

יות תכנון  גמישות ואפשרו
 גמישות יותר 



 

 משתמש חוויית ה 

  Pick toolהגדרת צבעים בעזרת   •

 ונה חיצונית מכל תמ
ו   Shortcut barsדרת חיפוש בהג  •

Commands 

 Systemיות ב הרחבת האפשרו  •
options 

 יתרונות
 

חסכון בזמן ופישוט  
 ליכים שונים תה

 

 קות" יותר "חזסימולציות 

• Mesh diagnostics  בידוד אזורי ,

Mesh  לי איכות נמוכה. בע 

 מהיר יותר  Meshיצירת  •

 אותהתכנסות מהירה יותר לתוצ  •

 תרונותי
 

ות מהירות וקלות  סימולצי 
 יותר לשימוש 

 

 Electrical Routingשיפורים ב  

ם  רויות סידור החוטיפשחידושים בא •
 Clipsבמעבר דרך  

עם ובלי   Spliceחוטים בעזרת חיבור  •

 רכיב חיבור 
  End Terminations  תמיכה ב •

וספריית   Connectorsבטבלאות ה 

Acessories . 

 יתרונות
 

גמישות גדולה יותר  
 בתכנון חיווט חשמלי. 

 

Data Management 

ותמיכה טובה יותר ב   ינטגרציהא •
Windows® Explorer 

רבה יותר בהגדרת  גמישות  •
custom column   

  BOMקשר הדוק יותר עם הגדרת ה  •

 SOLIDWORKS WORKSב 

גדרת  ה בהגדלת ספריית האיקונים  •
Workflows . 

 יתרונות
 

שימוש  כון בזמן בחס
 . PDMבפעולות 

 

 חיבור לענן 

 ענן המידע לאפליקציות ב  העברת  •
ואיכות    Markupשימורים ביכולות ה   •

 הצגת השרטוטים בענן 
טים  פתיחת המודלים והשרטו •

סביבת הענן עם אותם הגדרות  מ
 SOLIDWORKSפתיחה של 

ציות  גוריכולת להגדרת הקונפי •
 רים לענן שנשמ

 יתרונות
 

ף  חבת היכולות ושיתוהר
ת הענן של  התכנון בסביב

 3DEXPERIENCEה 

 


