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  SOLIDWORKS 2018מה חדש 

  חווית משתמש חדשנית 
  יצירת סקיצה"Freehand"  עם עט

 .או מסך מגע
  ביצוע משימות תכנון בעזרת התקני

 .ועוד..) Stylusמגע (
  שימוש בMirror  3בD Sketch. 
  מחוות עכבר משופרות וממשק

  .משתמש מתואם אישית

  יתרונות
  

ר יותר יאינטואיטיבי ומה
לתקשר עם 

®SOLIDWORKS. 

 

 

  אנליזה טופולוגית
  ביצוע אופטימיזציה לצורת המודל

תוך התבססות על הפחתת חומר 
 גלם

  קביעה ובחינת קריטריונים לייצור
  ולחוזק לשם מידול חלקים ייצוריים

   

  יתרונות
  

קבלת מודלים פונקציונאליים 
ומינימליסטיים תוך זמן קצר 
  ע"י מספר איטרציות בודדות

 SOLIDWORKS CAM  
 CAM  ,מבוסס כללים ועם זאת

בסביבה קלה ללימוד, מהירה 
  ועוצמתית.

  יתרונות
  

שילוב תכנון וייצור באופן 
  .חלק

 

 

SOLIDWORKS INSPECION 
  ממדי-מבוסס מודל תלת

  תמיכה בSOLIDWORKS MBD 
 .נוספים 3D CADופורמטי 

  ניתוח אוטומטי של המודל ליצירת
 .מסמך ביקורת איכות

 SOLIDWORKS INSPECTION 
 SOLIDWORKSמשולב המערכת ב 

PDM.  

  יתרונות
  

יצירת מסמכי ביקורת איכות 
ממדי -ישירות ממודל התלת

  .PMIעם נתוני 

חדשים  sheet metalכלי  
  המשפרים את יכולת ייצור החלק

 Tab  וSlot צירת קיבוע עצמילי 
 בחלק עבור ביצוע ריתוכים.

  יצירתNormal Cut  מהבטיח עיבוד
 מתאים לייצור.

 ה כיפופים פינות הבנויות משלוש
 להבנות ולהיפרש בקלות. יכולות

 

  יתרונות
  

כלים חדשים אינטואטיבים 
המשפרים את תהליך 

 sheetהייצור של חלקי ה 
metal.  
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SOLIDWORKS MANAGE  לניהול
  פרוייקטים ותהליכים

SOLIDWORKS Manage  הינו מוצר ניהול
חדש אשר ממנף את יכולות הניהול של 

SOLIDOWRKS PDM  ומוסיף אפשרויות
ניהול מתקדמות, על מנת לנהל את ציר 

הזמן של הפרויקטים, תהליכים הנדסיים 
מורכבים יותר, ניהול פריטים מורחב, מרכז 

  שליטה אינטרקטיבי ודו"חות.
  

  יתרונות
  

יכולות גבוהות לניהול 
נתונים ותהליך שדרוג חלק 

 SOLIDWORKSממערכת 
PDM  

 

 

  בענן SOLIDWORKSחיבור 
 SOLIDWORKS online licensing 

מאפשר שימוש קל יותר של 
 הרישיון שלכם על מספר תחנות.

  ביצועLogin  אוטומטי מעביר את
נה לכל עמדה אחרת.הגדרות התוכ

  פורטל הניהול שלSOLIDWORKS 
מאפשר לנהל בקלות את מוצרי 

SOLIDWORKS .והשירותים השונים 

  יתרונות
  

עם  Desktopהכוח של 
  הנוחות של הענן.

 

 

  Mesh dataעבודה ישירה על 
  ביצוע פעולות ישירות עלmesh 

data  כמוCut, cut with surface, 
Interference check, Combine, 

Intersect, Split,   ועוד 

  המרת גופי סוליד ומשטחים ל
mesh. 

  המרה מהירה של אזורים בmesh 
לגופים משטחיים עבור ביצוע 

reverse engineering.  

  יתרונות
  

עבודה ישירות על גופי 
mesh  ללא צורך להמירם

  למשטחים.

 

 

יותר עבודה מהירה ויעילה 
  בהרכבות

  הסתרה מהירה של פאות בזמן
 .matesיצירת ה 

  מצבghost  להפיכת כל החלקים
 לשקופים.

  אפשרות לחיבור חלקים בין חורים
בעלי סטיה בין המרכזים 

(misaligned holes).  

  יתרונות
  

לעבוד מהר יותר ללא צורך 
להכין את ה הרכבה או 
לבצע טכניקות עבודה 

  מיוחדות.

 

 

שיתוף מידע באופן יעיל יותר 
 MODEL BASEDעבור 

ENTERPRISE  
  ייבוא וייצוא קבציSTEP 242  כולל

 .PMIנתוני ה 
  ייצוא מודלים מפורטיCAD  שונים

 .PMIכולל נתוני ה 
  הצגת מבטי הSOLIDWORKS 

MBD  ב®eDrawings.  

  יתרונות
  

תקשרות מהירה ויעילה 
  יותר.
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  יכולות שרטוט מתקדמות
 Hole callout  לקדחיAdvanced 

holes. 
  ,חתכים מקומיים גם במבטי חתך

 מבטי פרט ועוד.
  לפי שכבות וכך  חתך קווקוהגדרת

  לשלוט על הגדרות הקווקו.

  יתרונות
  

יכולות רחבות ומקיפות יותר 
  ליצירת שרטוטים איכותיים.

 

 

הפקת תוכן חוויתי בעזרת 
SOLIDWORKS VISUALIZE 

  יצירת מציאות מדומה פנורמית
(VR content). 

  360הפקת אנימציות stereo. 
  אנימציותSun studies, 

 Camera fly, exploded views 
  ועוד.

  יתרונות
  

"צלילה" לתוך סצנה תלת 
ממדית, לחקור ולסקור את 
המוצר בקנה מידה אמיתי 

  כולל במצב אנימציה.

 SOLIDWORKSאינטגרציה בין  
ELECTRICAL  וROUTING 

  שילוב ישיר ביןSOLIDWORKS 
Electrical  וSOLIDWORKS 
Routing. 

 SOLIDWORKS Routing Library 
Manager  משמש כפלטפורמה

  מוכרת לאינטגרציה.

  יתרונות
  

ממשק משותף להגדרת 
רכיבי אלקטרוניקה עבור 
SOLIDWORKS Routing  ו

SOLIDWORKS Electrical.  
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  SIMULATION 2018 מה חדש

 

  אנליזה טופולוגית
  לצורת ביצוע אופטימיזציה

המודל תוך התבססות על 
 הפחתת חומר גלם

  קריטריונים קביעה ובחינת
לשם מידול  לייצור ולחוזק

  חלקים ייצוריים

  יתרונות
  

קבלת מודלים 
 פונקציונאליים
תוך זמן  ומינימליסטיים

ע"י מספר איטרציות  קצר
 בודדות

 

 
 

  אינטראקציה בין זורמים
  פתרון בעיות זרימה

שמשלבות מגע בין נוזל 
זרימה בתעלה לגז, כגון: 

פתוחה, פני ים/נהר, נילוי 
  וריקון מיכלים ועוד..

  יתרונות
  

תיאור מדויק יותר של מצב 
המציאות באנליזה, לפתרון 

 בעיות זרימה מורכבות

על  שיפור באנליזות 
  הרכבה

 יבוא תנאי גבול מאנליזה 
של חלק לאנליזה של 
, הרכבה שמכילה אותו
כולל הגדרות רישות, 

   חומרים, ריתומים וכוחות

  יתרונות
  

הגדרת אנליזה על הרכבה 
 בפשטות ובמהירות

 Pinשיפור בהגדרת חיבור  

  הגדרתPin Connector 
 גופים בו זמניתדרך מספר 

  יתרונות
  

פישוט השימוש והדיוק 
בחיבורים באנליזה של 

  מכלול

 ‐Plasticsרישות אוטומטי ב

  ממשק רישות חדש
המאפשר הגדרה קלה 

ואינטואיטיבית של רישות 
המשתנה אוטומטית 
  בהתאם לגיאומטריה

  יתרונות
  

רישות קל ומהיר לקבלת 
 תוצאות מדויקות יותר
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 Flow-סימטריה מעגלית ב

 ה פישוט- 
Computational Domain 

במודלים בעלי  Slice-ל
 מעגליתסימטריה 

  

  יתרונות
  

חיסכון בזמן ריצת 
האנליזה ללא התפשרות 

 על דיוק התוצאות

  Motion-ב פותרןעדכון 
  עדכון פותרןADAMS 

שיפור שיטת פתרון ל
-באנליזות התנועה 

Motion 
  

  יתרונות
  

איכות משופרת בדיוק 
-אנליזות תנועה ב
SOLIDWORKS  

מציאת סינגולריות 
  בתוצאות אנליזת מאמצים

 נקודות  שיפור במציאת
) Hot Spotsסינגולריות (

בפינות חדות של המודל 
באזורי מגע בין גופים ו

  בהרכבה

  יתרונות
  

ם גילוי מוקדם של אזורי
המשפיעים על סינגולריים 

מסתכם , דיוק התוצאות
  באנליזה איכותית יותר

 

  Plastics-תוצאות חדשות ב
  צפיפות ניתוח תוצאות

בסיום תהליך חומר 
של החומר  הדחיסה

 הפסלטי המוזרק לתבנית
  שיפור במדידת

) Warpageההתעוותות (
לאחר חליצת המודל 

 מהתבנית
  

  יתרונות
  

הבנה טובה יותר של 
  המוזרק איכות המודל

 

 ועצמת אקוסטיקה אנליזת
  Flow-ב רעשים

  יכולת חדשה לחיזוי רעש
הנגרם מזרימה דרך 

 המודל
 עצמת קול תוצאות חקירת 

 כמותית ואיכותית
 (בדציבלים)

  

  יתרונות
  

הבנת רעשי עבודה 
  במערכת מתפקדת

  

  



  
  
  
  
 

  – 7 -עמוד מספר 
 

  SOLIDWORKS PDM 2018מה חדש 
עדכון אוטומטי של טבלת 

  רויזיות
 

  ניהול ועדכון אוטומטי של טבלת
  .SOLIDWORKS-הרויזיות ב

  יתרונות
  

הפחתת הכנסת מידע 
ועדכונים באופן ידני 

תהליכי ייעול ובכך 
 שינויים הנדסיים.

 

אוטומטי משרטוטי  PDFיצירת 
SOLIDWORKS  

 

 PDM Standard  ליצור כעת יכול
PDF  משרטוטיSOLIDWORKS 

באופן אוטומטי במהלך תהליך 
  עבודה.

  יתרונות
  

ביטול יצירה ידנית של 
על מנת  PDFקבצי 

להקל על תהליך 
המיגרציה ממערכת 
Workgroup PDM  

 

 Branching and אופציות
Merging  

  
  העבודה: שיפור ניכר ביכולות

 חקירת גישות תכן מרובות 
  הנדסייםהצעת שינויים 
 עבודה עם ספקים וקבלנים  

  יתרונות
  
  בדיקת אפשרויות

שונות לתכן ללא 
השפעה על קבצים 

  מאושרים. 
  ייעול תהליך

העבודה עם 
משתמשים 

  חיצוניים.

 

  3D Interconnectתאימות עם 
  
  קישורים בקבצי זיהויCAD  של צד

.3D Interconnectשלישי באמצעות 
  למידע באמצעות גישה מהירה

Contain, Where used and BOM.  

  יתרונות
  

של צד   CADניהול קבצי
  שלישי בקלות
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ביטול פעולות בעורך 
  הכרטיסים

  
  ביטול שינויים שבוצעו בעורך

הכרטיסים במהלך עבודה על 
 כרטיס.

   

  יתרונות
  

חווית משתמש טובה 
יותר וייעול עריכת 

  הכרטיסים

 

  הודעות אזהרה מפורטות
  
  מפורטות יותר כעת הודעות אזהרה

לא ניתן להעביר קובץ בתהליך  אם
  העבודה.

  מספק מידע טוב יותר למשתמש
בכדי שיידע כיצד לפתור את 

  הבעיה.

  יתרונות
  

השלמה מהירה יותר 
  של שינוי במצב עבודה

 

מוצר חדש לניהול מתקדם של 
  מסמכים

  
 SOLIDWORKS Manage  הינו מוצר

אשר ממנף את יכולות ניהול חדש 
 SOLIDOWRKS PDMהניהול של 

, מתקדמות ומוסיף אפשרויות ניהול
את ציר הזמן של על מנת לנהל 

הפרויקטים, תהליכים הנדסיים 
פריטים מורכבים יותר, ניהול 

מורחב, מרכז שליטה אינטרקטיבי 
 ודו"חות.

   

  יתרונות
  

ניהול יכולות גבוהות ל
ותהליך שדרוג נתונים 

 חלק ממערכת
SOLIDWORKS PDM   

 

 EXALEADשדרוג 
SOLIDWORKS PDM 

Connector  
  
  EXALEAD OnePart Connector 

, PDM WEB APIהמחודש מבוסס 
  לשיפור ביצועים, חסינות ויציבות.

  יתרונות
  

 מיפוי  זמןשיפור ניכר ב
 PDMכספת 

Professional 
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באמצעות  כלי מיגרציה חדש
EXALEAD ONEPART  

 

  לגירסה חדשה הכלי מאפשר מעבר 
 מידע ישן.מיפוי כולל , OnePartשל 

  מכיוון שאין צורך בסקירה מלאה
הזמן מחדש של המידע הנוכחי, 

הנדרש להגדרת מופע חדש של 
OnePart עד פי  10ון פי קטיכול ל

100. 
  בכלי ניתן להשתמשOne Part 

Installer או בממשק שורת הפקודה 
)CLI.(  

  יתרונות
  

העברת מיפוי המידע 
בקלות לגירסה חדשה 

 .EXALEAD OnePartשל 

 

EXALEAD בפורמטים  תומך
  חדשים

  
EXALEAD OnePart   תומך כעת

 :בפורמטים

 AutoCAD® Inventor® V11; 2017 

 SOLIDWORKS 2017 

 SLDDRW text is now searchable 

 Creo® 3 

 NX11  

  יתרונות
  

 CADמיפוי קבצי 
מגרסאות חדשות יותר 

 CADשל מערכות 
  אחרות.

  

 


