
SOLIDWORKS Large Assemblies

010 325 6160
jouni.jalkanen@aipworks.fi

www.aipworks.fi

Jouni Jalkanen
3D-Kaveri

010 325 6160
jesse.kontio@aipworks.fi

www.aipworks.fi

Jesse Kontio
3D-Kaveri

mailto:jouni.jalkanen@aipworks.fi
https://aipworks.fi/
mailto:jesse.kontio@aipworks.fi
https://aipworks.fi/


• Johdanto (2:38)
o Mitä tapahtuu kokoonpanoa avattaessa?
o Mitkä asiat hidastuttavat kokoonpanon käsittelyä?

• Assembly Modes (4:47)

• Performance (17:28)

• Assembly Visualization (Performance Analysis) (22:13)

• Isolate (43:43)

• Configurations (47:05)

• Defeature (51:10)

• Display States (1:07:55)

• SpeedPak (1:12:44)

• Drawing Modes (1:22:28)

• Lisävinkkejä (1:27:25)
o Design Tree – haku kokoonpanon hierarkiasta 
o Lock Rotation – sylinterimäisen muodon lukitus
o Drawing Performance – keventävät asetukset   
o Treehouse – ison kokoonpanohierarkian käsittely
o Mallien sijainti – PDM, pilvi, verkkolevy ja lokaali

Sisältö (esitysajat videolla)



Ovatko kokoonpanosi raskaita käsitellä?

Kysymys/Poll



Mitä tapahtuu kokoonpanoa avattaessa?

1. Osat, komponentit ja alikokoonpanot ladataan muistiin

2. Kaikki muuttuneet osat ja kokoonpanot päivittyvät

3. Mate –ehdot ratkaistaan ja osat paikoittuvat

4. In-Context ja kokoonpanopiirteet päivittyvät

5. Grafiikan päivitys, kokoonpano on valmiina käytettäväksi 

Johdanto



Mitkä asiat hidastuttavat kokoonpanon käsittelyä?

• Uuden osan lisääminen

• Mate –ehtojen lisääminen tai muokkaaminen

• Osien editointi (In-Context)

• Kokoonpanopiirteiden editointi

• Kokoonpanon päivitys (Rebuild/Forced Rebuild)

• Zoomaus ja pyöritys

• Tallennus

Johdanto



• Large Design Review (kevyin) – avaa pelkästään graafisen datan
✓Edit Assembly

• Lightweight – avaa graafisen- ja geometrisen datan
✓Load hidden components

✓Use Speedpak

✓Use Large Assembly Settings

• Resolved (raskain) – avaa kaiken datan muistiin
✓Load hidden components

✓Use Speedpak

✓Use Large Assembly Settings

Assembly Modes



Assembly Modes – Large Design Review 



Assembly Modes – Lightweight 



Assembly Modes – Resolved 



Mitä Assembly Modes –vaihtoehtoja käytät?

Kysymys/Poll



• Valitse System Options → Performance, tässä voit vaikuttaa esimerkiksi mallien yksityiskohtien näkyvyyteen, 
Mate –ehtojen nopeuteen sekä laittaa ruksin Enhanced graphics performance –ominaisuuteen

• Kohdassa Image Quality voit asettaa piirtotarkkuuden tasot sekä varjostetulle- että rautalankanäkymälle

Performance & Image Quality



• Valitse Evaluate→ Performance Evaluation, täällä voit tarkastella kokoonpanon tehokkuuteen liittyviä asioita

• Klikkaa lopuksi Assembly Visualization

Performance – Evaluation



• Jos käynnistit Assembly Visualization –toiminnon suoraan Evaluate –työkalupalkin kautta niin valitse aluksi kuvan 
mukaisesti Performance Analysis

• Nyt voit tarkastella esimerkiksi eri mallien graafisten elementtien määrää, lataus- tai päivitysaikoja ja koittaa sitä 
kautta selvittää syitä kokoonpanon mahdolliseen hitauteen 

Assembly Visualization (Performance Analysis)



• Isolate –toiminto keventää käsittelyä piilottamalla tarpeettomat osat pois näkyvistä  

• Tätä voit hyödyntää esim. osien/alikokoonpanojen liittämisessä (Mate)

Isolate



• Configurations –toiminnolla voit luoda keveitä osakokonaisuuksia ja räjäytysesityksiä  

• Konfiguraatiot voivat sisältää sekä piilotettuja että suppressoituja osia ja alikokoonpanoja

Configurations



• Tools→ Defeature –toiminnolla voit luoda yksinkertaistetun geometriamallin valitsemistasi osista usealla eri metodilla

• Valitut osakokonaisuudet voi jakaa eri ryhmiin (Add Group)

Defeature



Defeature



Defeature



Defeature



Defeature



SW 2021 versio tarjoaa mahdollisuuden tallentaa luotu kevyt geometriamalli yhdeksi konfiguraatioksi!

Defeature



• Voit määrittää Display Style –asetukset esim. kokoonpanokohtaisesti Feature Manager Design Tree –välilehden nuolinäppäimestä avautuvan valikon 
avulla

• Configurations –välilehden alaosassa näkyy Display State –osio, johon voit luoda uuden näkymän ja linkittää sen aktiivisena olevaan konfiguraatioon

• Kokoonpanon kevyen käsiteltävyyden kannalta Transparency –näkymän käyttöä kannattaa rajoittaa mahdollisuuksien mukaan 

Display States



Kun aktivoit konfiguraation, johon olet linkittänyt Display State –näkymän niin paneelin alaosassa ei näy tässä 
tapauksessa muita vaihtoehtoja.   

Display States



• Tätä ominaisuutta kannattaa suosia silloin, kun on tarve tuoda kompleksinen iso alikokoonpano ylemmälle tasolle kevyempänä 
graafisena esityksenä säilyttäen kuitenkin mahdollisuudet Mate –ehtojen antamiseen

• SpeedPak luodaan suoraan jostain tietystä konfiguraatiosta

SpeedPak



• Valitse ne pinnat ja tilavuudet, jotka haluat selkeästi näkyville ja referensseiksi Mate –ehtojen luontia varten ylemmällä 
kokoonpanotasolla

• Muu geometria esitetään ”haamuna” tai poistetaan kokonaan (Remove ghost graphics)

SpeedPak



Quick View –tilaan avatulle piirustukselle ei voi tehdä mitään operaatioita riippumatta siitä, onko piirustus avattu Open
vai Open Read-only valinnalla!

Drawing Modes – Quick View



• Detailing –tilaan avatulle piirustukselle voi tehdä monia operaatioita olettaen, että se on avattu Open valinnalla

• Resolve Drawing –toiminnolla saat muutettua piirustuksen täysin ratkaistuun tilaan ja saat kaikki toiminnot käyttöön 

Drawing Modes – Detailing



• Tehokkain tapa etsiä hierarkiasta esim. tiedostonimellä/numerolla on kirjoittaa hakutieto Filter –kohtaan

• Toinen on Go To –toiminto, jolla voit hakea aina seuraavan hakutiedot täyttävän objektin

Lisävinkkejä – Design Tree



Kaikkien Concentric –ehtojen vapaa kierto kannattaa lukita jos se vaan tilanteeseen sopii, koska 
vapausasteet vievät laskentatehoa koneelta!

Lisävinkkejä – Lock Rotation



System Options → Drawings→ Performance –kohdassa voit vaikuttaa esim. kuvantojen kevennykseen 
liikuteltaessa sekä niiden automaattiratkaisun asetuksiin. 

Lisävinkkejä – Drawing Performance



• Tällä sovelluksella voit luoda isoja rakenteita Top-Down –tyylisesti tai muokata jotain olemassa olevaa

• Haluttu Template –näkymä (1), osien kopiointi (2), Property –tietojen katselu (3), uuden rakenteen julkaisu SW tiedostoiksi (4) sekä 
paljon muuta 

Lisävinkkejä - Treehouse



• PDM – joko SW 3DX-pilvi tai perinteinen SQL-pohjainen palvelin, parhaat vaihtoehdot useamman suunnittelijan ympäristöön 
(dokumenttien käsittely lokaalisti = nopea)

• Pilvi – Dropbox, OneDrive jne., hyviä vaihtoehtoja yhden suunnittelijan tarpeisiin 

• Verkkolevy – yleensä varmistettu mutta riippuen yhteyksistä voi olla todella hidas käyttää

• Lokaali (oma levy) – nopea käyttää mutta riskialtis jos varmuuskopiointi ei ole riittävällä tasolla, muilla ei pääsyä

Lisävinkkejä - Mallien sijainti



Mitä kevennystekniikoita voisit hyödyntää?

Kysymys/Poll
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