
ŘEŠENÍ PRO  
3D KONSTRUOVÁNÍ

SOLIDWORKS® Premium účinně integruje výkonné konstrukční nástroje pro tvorbu 
dílů, sestav a výkresů s vestavěnou simulací, odhadem nákladů, vykreslováním, 
animací a správou produktových dat. To vše vám pomůže zvládnout vaši práci 
rychleji a snadněji než kdy dříve. S inovativními funkcemi softwaru SOLIDWORKS 
Premium hladce zvládnete jednotlivé fáze vývoje výrobků (návrh, ověření, 
spolupráce, výroba) a zvýší se vaše produktivita práce s 3D návrhy.

SOLIDWORKS PREMIUM
VYTVÁŘEJTE SKVĚLÉ NÁVRHY S ŘEŠENÍM SOLIDWORKS



JEDINÝ BALÍK SI PORADÍ SE VŠEMI 
KONSTRUKČNÍMI VÝZVAMI
Software SOLIDWORKS Premium 2016 obsahuje výkonné 
a snadno použitelné funkce, které automatizují konstrukční 
úlohy, usnadňují pracovní postupy a  pomohou vám 
rychle definovat formu, vhodnost použití a  funkčnost 
vašich návrhů. Software SOLIDWORKS Premium jako 
součást řešení SOLIDWORKS pro vývoj výrobků zahrnuje 
nástroje pro simulaci, udržitelné navrhování, technickou 
komunikaci a správu dat výrobku. Posiluje inovativní návrhy 
prostřednictvím specifických nástrojů, které napomáhají 
efektivní práci a lepšímu rozhodování v oblasti navrhování.

UČTE SE RYCHLE, PRACUJTE RYCHLE,  
BUĎTE PRODUKTIVNĚJŠÍ
Software SOLIDWORKS kombinuje snadnost použití 
s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a díky tomu pomáhá 
novým uživatelům rychleji se učit a zkušeným uživatelům 
rychleji pracovat. Společnosti všech velikostí mohou 
SOLIDWORKS Premium využít k uvedení svých produktových 
vizí do života.

Intuitivní uživatelské rozhraní softwaru SOLIDWORKS je 
navrženo pro okamžité dosažení maximální produktivity 
a jeho osvojení a používání je snadné. Uživatelské rozhraní 
snižuje náročnost používání CAD softwaru a potřebujete tak 
méně „výběrů a kliknutí“. Máte snazší přístup k příkazům 
v kontextových nabídkách, panelech nástrojů navržených 
podle funkce návrhu a automatizovanou funkcí vyhledávání 
příkazu, která umožňuje rychle se dostat k libovolnému 
příkazu. Díky rozsáhlé nabídce výukových kurzů a podpůrné 
dokumentaci se s programem rychle seznámíte.

Snadné přizpůsobení  umožňuje dramaticky zvýšit 
produktivitu návrhu. Panely nástrojů, kontextové nabídky, 
zkratky a nastavení prostředí lze přizpůsobit. Gesta myši 
zajišťují rychlý přístup k příkazům a s použitím rozhraní API 
a dávkového zpracování můžete automaticky provádět funkce 
návrhu.

Inteligentní navrhování a detailování pomáhají zvyšovat 
produktivitu uživatelů automatickou detekcí a řešením 
problémů s modelováním a detailováním, které obvykle 
frustrují nové a obtěžují a zdržují zkušené uživatele.



RYCHLÁ CESTA OD NÁPADU K REALIZACI
Větší flexibilita modelování vám pomůže dostat vaše návrhy 
od nápadu až na trh.

Modelování dílů a sestav 
Software SOLIDWORKS Premium umožňuje navrhovat 
výrobky pro široké spektrum odvětví a použití.
• 3D modelování těles: vytváření a úpravy 3D dílů a sestav 

a vytváření 2D výkresů, které se automaticky aktualizují se 
změnami návrhu

• Koncepční návrh: tvorba skic rozvržení, použití motorů 
a sil ke kontrole funkce mechanismů, import obrázků 
a naskenovaných prvků k použití jako referencí při 
vytváření 3D geometrie

• Možnosti konstrukce rozsáhlých sestav: můžete vytvářet 
a spravovat extrémně velké sestavy a pracovat buď 
v podrobném, nebo zjednodušeném režimu

• Pokročilá práce s povrchy: vytváření a upravování složité 
geometrie těles a povrchů včetně elegantních a plynule 
zakřivených C2 povrchů

• Plechové díly: navrhování od začátku nebo převod 3D dílu 
na plechový, včetně automatického rozvinu plechových 
dílů s kompenzací délky ohybu

• Svary: rychlý návrh svařovaných konstrukcí složených  
z konstrukčních prvků, desek a výztuh; knihovna 
předdefinovaných konstrukčních profilů

• Navrhování forem: navrhování lisovaných dílů 
a nástrojů na jejich výrobu, včetně jader a dutin, úkosů, 
automatických dělicích povrchů a součástí sestavy formy

• Navrhování potrubí: generování a dokumentace 
trojrozměrných strojních celků – včetně tras potrubí 
a kompletních kusovníků

• Navrhování elektrických kabelů, kabelových svazků 
a instalačních trubek: vygenerování a zdokumentování 
3D trasy elektrického vedení a vytvoření kusovníku 
v rámci návrhu

Opakované použití návrhů a automatizace
Využijte existující návrhy.

• Vyhledávání v softwaru SOLIDWORKS: možnost 
vyhledání libovolného souboru – v počítači, v síti, 
v systému SOLIDWORKS PDM či na internetu

• SOLIDWORKS Treehouse: vytváření, organizování 
a opakované používání schémat stromu sestavy jako 
výchozího bodu pro nové návrhy

• Automatizovaný návrh: automatizace opakovaných 
činností, jako je generování dílů, sestav a výkresů

• SOLIDWORKS Toolbox: více než milion hardwarových 
součástí a dalších položek pro přidání do vašich sestav; 
zahrnuje automatizované sestavy šroubů

• Online součásti: zkrácení času stráveného navrhováním díky 
použití 2D a 3D katalogových komponent od dodavatelů

Animace a fotorealistické vykreslování
Díky působivé vizualizaci můžete jasně prezentovat svůj 
konstrukční záměr.

• Pokročilé vykreslování: vytvářejte fotorealistické obrázky 
a animace

• Animace procházky a průletu: vytvořte virtuální procházku 
návrhem nebo nahrajte video

• Animace sestavy: demonstrace základní činnosti návrhu 
za použití funkcí pohybu, gravitace a kontaktu součástí 
nebo ručním pohybem součástí; možnost záznamu  
a uložení videa

2D výkresy
Rychlé vytváření 2D výkresů pro výrobu.

• Automatické vytváření pohledu výkresu: přetažením 3D 
modelu do výkresu automaticky vytvoříte pohled

• Automatické aktualizace pohledu výkresu: pohledy 
výkresu se aktualizují automaticky, když se 3D model změní

• Kóty a tolerance: automatické vytváření a umístění kót  
a tolerancí

• Kusovník: automatické kusovníky s poznámkami pozic a 
tabulky přířezů, které se aktualizují se změnou modelu; to 
zahrnuje výstup kusovníků do tabulky Microsoft® Excel®

• Popisy: možnost vytvářet všechny potřebné symboly, 
poznámky, popisy děr a tabulky

• Kontrola norem: automatické porovnání výkresů 
s podnikovými normami pro zajištění konzistence

• Kontrola výkresů: grafické porovnání výkresů kvůli 
pochopení rozdílů a řízení oprav

„ Inovace nám pomohly získat vedoucí podíl na trhu a software SOLIDWORKS je jedním 
z nástrojů, které nám umožňují inovovat zcela svobodně.“

 – Kai Birgen Olsen, výrobní ředitel, Ramboll Offshore Wind



OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI NÁVRHŮ POMOCÍ  
VIRTUÁLNÍHO TESTOVÁNÍ
Ujistěte se, že vaše návrhy budou s pomocí inovativních 
simulačních nástrojů, které jsou plně integrované do CAD 
softwaru SOLIDWORKS, fungovat tak, jak mají. Můžete se tak 
soustředit na řešení komplexních problémů během návrhu. 
Eliminujte rizika inovací a snižujte počet fyzických prototypů, 
ušetříte tak peníze i čas na dokončení výrobku.

Časová pohybová studie
Aplikace SOLIDWORKS Motion používá vazby sestavy, 
kontakty mezi díly a robustní fyzikální řešič k přesnému 
určení fyzikálních dynamických pohybů sestavy pod 
zatížením k ověření, že jste dosáhli splnění konstrukčních cílů 
v provozním cyklu.

Lineární statická simulace
Výpočet napětí, deformací a koeficient bezpečnosti 
s daným zatížením umožňuje intuitivní identifikaci oblastí 
náchylných k selhání nebo oblastí s předimenzovanými 
rozměry. Můžete také vyhodnotit změny v návrhu pro účely 
zvýšení kvality a výkonu.

Informace o pokročilejších funkcích simulace a dalších 
řešeních SOLIDWORKS Simulation se dozvíte na webu  
www.solidworks.com/CZ-simulation.

SOLIDWORKS Sustainability
SOLIDWORKS Sustainability, nyní jako součást softwaru 
SOLIDWORKS Premium, vám umožňuje zhodnotit dopad 
návrhu na životní prostředí, optimalizovat volbu materiálů 
a geometrii dílů, nebo posoudit spotřebu energie výrobku.

SOLIDWORKS FloXpress
Nástroj SOLIDWORKS FloXpress umožňuje vytvoření 
počáteční simulace proudění vody a vzduchu a generování 
souvisejících technických zpráv.

PLŇTE EKONOMICKÉ CÍLE A VYRÁBĚJTE NÁVRHY 
SPRÁVNĚ HNED NAPOPRVÉ
Propojení návrhu, urychlení uvedení do výroby a zefektivnění 
procesu vývoje výrobku.

Návrh z hlediska nákladů a automatické vytváření 
cenových nabídek
• Automatický odhad nákladů: automatický odhad 

výrobních nákladů dílu a sestavy
• Přizpůsobení výrobních nastavení: přizpůsobení  

odhadu nákladů, aby odpovídal vašemu specifickému 
výrobnímu prostředí

Návrh z hlediska vyrobitelnosti návrhu
• DFMXpress: automatická kontrola vyrobitelnosti  

vašeho návrhu
• Porovnání změn dílů a výkresů: grafické znázornění 

rozdílů mezi dvěma verzemi dílu nebo výkresu pomocí 
nástrojů pro srovnávání dílů a výkresů

• Kontrola úkosů, podřezání a tloušťky stěn: automatická 
kontrola problémů s úkosy, podřezáním a tloušťkou stěn 
u lisovaných, odlévaných a kovaných dílů a forem

Detekce kolizí
• Automatická detekce kolizí, kontroly interferencí 

a zarovnání děr: kontrola přesahů, kolizí, vůlí a chyb 
zarovnání děr mezi součástmi

• Analýza tolerancí: automatická kontrola vlivu tolerancí na 
díly a sestavy

Výroba elektrické instalace
• Montážní desky kabelových svazků: automatické 

zploštění kabelových svazků pro tvorbu výkresů 
montážních desek kabelových svazků a seznamů řezů 
kabelů pro výrobu elektrické instalace

Výroba systémů potrubí
• Export: data ohýbání trubek pro CNC, data dílů, kusovníky 

a PCF pro tvorbu potrubí ISOGEN™ 
• Import: generování specifikací trasy ze souborů P&ID



Ostatní datový výstup pro výrobu 
• Rozvinuté tvary plechů: automatické rozvinutí plechových 

dílů s kompenzací ohybů
• Narovnání nerozvinutelných ploch: rozvinutí ploch, které 

vyžadují protažení nebo stlačení materiálu
• 3D tisk/rychlé vytváření prototypů: přímý tisk na 3D 

tiskárnách podporujících formáty 3MF a AMF a výstup 
souborů ve formátu STL a dalších formátech pro rychlé 
vytváření prototypů

• 2D výrobní data: automatický export souborů DXF a DWG 
pro CNC stroje přímo z 3D modelů SOLIDWORKS

• Zjednodušení přípravy výroby: automatický export 
tabulek otvorů, svarů, řezů a děr pro stroj

• Integrace 3D CAM partnerů: automatická aktualizace tras 
nástroje NC přímo v aplikaci SOLIDWORKS – bez nutnosti 
převodu dat pomocí certifikovaných produktů Gold  
Partner CAM

SPOLUPRACUJTE A PŘEDÁVEJTE SVÉ  
NÁPADY RYCHLEJI
Sdílejte CAD data s ostatními a spolupracujte napříč pod-
nikovými odděleními a se zákazníky a dodavateli. Procesy 
mechatronického návrhu, souběžný návrh na jedné platfor-
mě a zefektivnění elektrického/mechanického návrhu vám 
pomohou rychle a snadno finalizovat návrhy výrobků.

Výměna dat
• Import/export: převod CAD dat do formátu splňujícího 

vaše potřeby, jako je například formát IFC pro spolupráci se 
stavebním softwarem AEC

• Existující 2D DWG data: správa návrhů pomocí 2D CAD 
nástrojů SOLIDWORKS

• Automatické rozpoznávání prvků: automatický převod 
CAD dat z jiných zdrojů než SOLIDWORKS pro zrychlení 
budoucích změn návrhů

• Výměna dat ECAD-MCAD: software CircuitWorks™ vám 
umožňuje obousměrnou výměnu dat mezi strojními 
a elektrotechnickými konstruktéry

• Import naskenovaných dat: můžete převést naskenovaná 
data na CAD geometrii softwaru SOLIDWORKS pro účely 
reverzního inženýrství

Nástroje pro spolupráci
• Přezkoumání velkého návrhu: procházení, měření, 

rozdělování rozsáhlých sestav a vytváření snímků 
s komentáři

• Prohlížeč eDrawings®: zobrazení a značení souborů 
SOLIDWORKS s použitím formátu souboru vhodného  
pro zasílání e-mailem; podporuje SOLIDWORKS CAD, 
DWG a množství dalších CAD formátů; podporováno na 
mobilních zařízeních

• Ochrana duševního vlastnictví: skrytí a ochrana  
zvolených aspektů návrhů před sdílením modelů  
pomocí technologie Defeature

SOLIDWORKS Product Data Management (PDM)
• Správa dat: správa dat návrhů za pomoci automatické 

správy revizí, zabezpečení dat a řízení přístupu
• Vyhledávání dat: vyhledávání součástí pro použití 

v nových návrzích a vyhledávání a využívání existujících 
návrhů k opětovnému použití

„ Nástroj SOLIDWORKS Costing nám poskytuje konkurenční výhodu, protože můžeme 
sestavit přesné nabídky. Informace poskytnuté aplikací Costing jsou velmi přesné, a 
proto je používáme jako základ všech našich výrobních nabídek.“

 – výkonný ředitel P. Chandramouli, Domotech Appliances 



ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ
Software SOLIDWORKS nabízí intuitivní 3D vývojové prostředí, 
které pomáhá maximalizovat produktivitu vašich zdrojů pro 
navrhování, abyste mohli vytvářet lepší výrobky rychleji 
a s nižšími náklady. Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro 
návrh, simulaci, technickou komunikaci a správu dat najdete 
na stránce www.solidworks.com/cze_products2016.

VÍCE INFORMACÍ
Chcete-li se dozvědět více o softwaru SOLIDWORKS Premium, 
navštivte stránky www.solidworks.com/cze_premium, 
nebo se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce 
produktů SOLIDWORKS.

Systémové požadavky softwaru SOLIDWORKS najdete na 
stránce www.solidworks.com/systemrequirements.

VÝMĚNA DAT

Software SOLIDWORKS Premium 2016 disponuje vestavě-
nými převodníky, pomocí kterých můžete vyměňovat data 
vytvořená v řadě jiných softwarových aplikací a souboro-
vých formátů.

NATIVNÍ CAD FORMÁTY

• 3D XML
• ACIS
• Autodesk® 3D Studio

Max (3DS)
• Sestava Autodesk

Inventor®

• Díl Autodesk Inventor
• CADKEY®

• CATIA® (volitelné)
• CATIA Graphics
• DWG
• DXF
• eDrawings.

• HCG
• Hoops HSF
• Mechanical Desktop®

• Parasolid®

• Sestava Pro/Engineer®/
Creo®

• Díl Pro/Engineer/Creo
• Rhino
• SLDXML
• Sestava Solid Edge®

• Díl Solid Edge
• Unigraphics® NX

PODPOROVANÉ TECHNICKÉ NORMY

• ANSI
• BSI

• DIN
• GB

• GOST
• ISO

• JIS

EXTERNÍ APLIKACE

• DLL

NEUTRÁLNÍ CAD FORMÁTY

• IDF
• IFC (4.0 a 2x3)
• IGES
• PADS

• ProStep EDMD
• STEP AP203/214
• VDAFS
• VRML

DATA MRAČNA BODŮ/SÍTĚ

• Soubory sítě • Mračno bodů

FORMÁTY PRO 3D TISK

• 3MF
• AMF

• OBJ
• STL

FORMÁTY OBRÁZKŮ A DOKUMENTŮ

• Adobe Illustrator®

• Adobe Photoshop®

• JPG
• Microsoft XAML

• PDF (2D a 3D)
• PNG
• TIFF
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Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví a 
přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení. 
Platforma 3DEXPERIENCE® společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková 
řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault Systèmes 
podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 190 000 zákazníků ve více než 
140 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.

Severní a Jižní Amerika
Dassault Systèmes  
SolidWorks Corporation 
175 Wyman Street 
Waltham, MA 02451 USA 
+1 781 810 5011 
generalinfo@solidworks.com

Ústředí společnosti
Dassault Systèmes 
10, rue Marcel Dassault 
CS 40501 
78946 Vélizy-
Villacoublay Cedex 
France

Dassault Systèmes CZ s.r.o.
+420-543-216-642
info@solidworks.cz

KONTAKTUJTE SVÉHO EDU PRODEJCE:

Ing. Petr Hedrlín
3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7
Tel.: 725 719 563
E-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz 

http://www.solidworks.com/cze_products2016
http://www.solidworks.com/cze_premium
http://www.solidworks.com/systemsrequirements

