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WITAMY W T-FLEX CAD 16 

 

T-FLEX CAD 16 oferuje wiele nowych funkcji i ulepszeń, z których wiele jest wdrażanych zgodnie 

z sugestiami użytkowników. Wśród nich - nowe możliwości rysowania parametrycznego, efektywne 

narzędzia do pracy ze złożeniami, nowe rozwiązania technologiczne dla elektrotechniki i arkuszy blach, 

projektowanie w rzeczywistości wirtualnej (VR) i wiele innych. 

 

>> Niektóre z zamieszczonych zrzutów ekranu pochodzą z wersji angielskojęzycznej << 
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Nowe narzędzia parametrycznego rysowania 

Dodano nowy mechanizm tworzenia parametrycznych rysunków na podstawie parametryzacji wariacyjnej. 

Umożliwia tworzenie rysunków parametrycznych i tworzenie profili przyszłych modeli 3D bez użycia linii 

konstrukcyjnych. W przypadku linii szkicu można teraz stosować różne relacje (ograniczenia) geometryczne 

i wymiarowe, które określają geometrię projektu. Nowy mechanizm jest kolejnym sposobem definiowania 

relacji elementów rysunku wraz z istniejącym mechanizmem opartym na liniach konstrukcyjnych. 

 

Za pomocą tego sposobu definiowania relacji użytkownicy nie muszą z góry myśleć o kolejności tworzenia 

linii, ponieważ ich położenie i relacje mogą być zmienione w dowolnym momencie. 

Oba mechanizmy mogą być używane zarówno indywidualnie, jak i w połączeniu, zapewniając 

użytkownikom szeroki wachlarz możliwości rozwiązywania problemów rysunkowych o różnym charakterze. 

Zwiększona elastyczność i wydajność pracy z dużymi złożeniami 

Ulepszenia w nowej wersji do pracy z modelami złożeniowymi będą bardzo przydatne przy projektowaniu 

złożonych projektów, rozwiązując typowe problemy takich branż jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, 

stoczniowy, inżynieryjny itp. 

 

 

Nowe narzędzia i optymalizacja istniejących mechanizmów modelowania złożeń zapewniają wydajne 

sposoby pracy z dowolnymi obiektami w całej hierarchii złożonego produktu, edytowanie części 

bezpośrednio w samym złożeniu, użycie geometrii dowolnego obiektu jako podstawy dla nowych części 

itp. 
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Projektowanie Arkuszy Blachy 

Narzędzia do projektowania części blaszanych zostały znacznie ulepszone w nowej wersji. 

Dodano nowe operacje - "Narożnik", "Normalne Cięcie", "Wzmocnienie", "Zgięcie typu Most" i "Uskok". 

 

 

Teraz możliwe jest tworzenie kołnierzy za pomocą własnego profilu 3D. Interfejs użytkownika operacji 

został zaktualizowany, dodano nowe funkcje do istniejących poleceń, wprowadzono dynamiczny podgląd 

i ulepszono funkcjonalność manipulatorów. 

Zaktualizowany edytor zmiennych 

Edytor zmiennych wyświetla teraz wyrażenia na ekranie jako całość, podświetla składnię w różnych 

kolorach i pomaga znaleźć potrzebne funkcje i zmienne z listy. 

 

 

Dodano m.in. podpowiedzi i nowe funkcje. 

Jeśli kilka dokumentów używa tych samych zmiennych, można je teraz przechowywać i aktualizować 

w jednym pliku. 

Szczegółowe informacje na temat tych i innych innowacji w T-FLEX CAD 16 są opisane później. 
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Nowa aplikacja typu Add-on do projektowania urządzeń elektrycznych 

T-FLEX Electrical - nowa, w pełni zintegrowana aplikacja dedykowana dla T-FLEX CAD. Zapewnia szeroką 

gamę narzędzi do opracowywania systemów elektrycznych: od budowy obwodów dwuwymiarowych do 

rozmieszczenia modeli 3D elementów elektrycznych, tworzenia drutów, kabli i połączeń, wykorzystania 

i generowania w pełni zintegrowanych specyfikacji, które obejmują zarówno mechaniczne, jak i elektryczne 

części. 

 

 

Projektowanie przy użyciu wirtualnej rzeczywistości 

T-FLEX VR to nowa zintegrowana aplikacja, która pozwala pracować w T FLEX CAD 16 przy użyciu 

technologii VR - wirtualnej rzeczywistości. 

 

Użytkownicy mogą oglądać modele za pomocą okularów VR, a także przenosić obiekty na scenie 

i wywoływać polecenia za pomocą manipulatorów. 

Wyniki działań są wyświetlane w czasie rzeczywistym dzięki synchronicznej aktualizacji. 
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NOWE NARZĘDZIA DO PARAMETRYCZNEGO RYSOWANIA 

W nowej wersji ulepszono mechanizmy projektowania parametrycznego, które są podstawą 

funkcjonalności systemu. 

Przez długi czas jedynym mechanizmem parametryzacji w T-FLEX CAD był mechanizm oparty na liniach 

konstrukcyjnych. Aby utworzyć geometrię rysunku, stosowano linie konstrukcyjne i parametry odniesienia 

tych linii. 

 

Teraz, wraz z tym mechanizmem, dostępny jest mechanizm parametryzacji wariacyjnej. Nowy mechanizm 

umożliwia ustawienie zależności geometrycznych i wymiarowych bezpośrednio na elementach rysunku. 

 

Po pierwsze, mechanizm ten jest wygodny do szybkiego tworzenia profili dla przyszłych modeli 3D. 

Duża liczba poleceń kreślarskich, które wcześniej były przeznaczone do rysowania nieparametrycznego, 

została zaktualizowana, aby obsługiwać nowy parametryczny mechanizm kreślarski. 

PROJEKTOWANIE  WARIACYJNE .  

NOWE MOŻLIWOŚCI PARAM ETRYZACJ I  

Nowe funkcje projektowania są wbudowane w istniejące mechanizmy i narzędzia parametryzacji, 

zapewniając użytkownikom jeszcze bardziej elastyczne możliwości parametryczne. 

Dzięki narzędziom projektowania wariacyjnego stało się możliwe zdefiniowanie zależności między 

elementami geometrycznymi (linie, okręgi, krzywe itp.) za pomocą więzów geometrycznych i wymiarowych. 

Zastosowanie relacji (ograniczeń) pozwala wyeliminować zależność od kolejności tworzenia konstrukcji, 

dając konstruktorowi większą swobodę podczas pracy nad rysunkami. Aby ustawić lub usunąć relacje 

między elementami, można zmienić wartości parametrów modelu w dowolnym momencie podczas 

projektowania. 
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Swoboda w ustawianiu ograniczeń pozwala również na radzenie sobie z cyklicznymi zależnościami. 

Elementy geometryczne nie mają sztywnych zależności hierarchicznych, a zatem relacje mogą być 

swobodnie przypisywane między elementami w dowolnej kolejności.  

Użytkownik ma możliwość pracy z nie do końca zdefiniowanymi rysunkami parametrycznymi. 

 

 

 

Ponadto, projektowanie wariacyjne umożliwia tworzenie rysunków parametrycznych i ustawianie 

początkowych danych do modelowania 3D bez użycia elementów konstrukcyjnych. 

Należy zauważyć, że "klasyczny" mechanizm parametryzacji T-FLEX CAD oparty na liniach konstrukcyjnych 

i nowy, oparty na ograniczeniach, ma swoje charakterystyczne zalety i cechy, które powinny być brane pod 

uwagę podczas użytkowania.  

 

 

Obie technologie można łączyć w jednym modelu, a nawet na jednej stronie, przy użyciu tych samych 

dodatkowych narzędzi parametryzacji: zmiennych i wyrażeń, baz danych, okien dialogowych 

użytkowników, parametrycznych i adaptacyjnych fragmentów itp. 

Relacje (geometryczne i wymiarowe) można również tworzyć między liniami konstrukcyjnymi i liniami 

graficznymi szkicownika. 
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Projektowanie oparte na zależnościach 

konstrukcyjnych 

Nowe projektowanie wariacyjne 

Położenie elementu geometrycznego względem 

wcześniej utworzonych elementów jest określane 

podczas tworzenia 

Pozycję elementu geometrycznego można ustawić lub 

zmienić w dowolnym momencie za pomocą relacji 

Cykliczne zależności nie są możliwe (wcześniej 

zbudowane elementy nie mogą zależeć od elementów 

zbudowanych później) 

Cykliczne zależności między elementami są 

dopuszczalne 

 

Model parametryczny jest zawsze całkowicie i 

jednoznacznie zdefiniowany 

 

Model może nie być całkowicie zdefiniowany, co z 

jednej strony ułatwia jego modyfikację, ale z drugiej 

strony może prowadzić do nieprzewidywalnych 

wyników po zmianach parametrycznych 

Ponowne obliczenie modelu wymaga tylko jednego 

przejścia, co umożliwia szybkie obliczenie modeli z dużą 

liczbą elementów 

Ponowne obliczenie modelu wymaga 

wyspecjalizowanego obliczenia systemu relacji, co 

ogranicza złożoność modelu i szybkość obliczeniową 

Używa elementów konstrukcyjnych, na podstawie, 

których tworzone są właściwe linie graficzne 

 

Nie wymaga użycia linii konstrukcyjnych. Zależności są 

dodawane za pomocą wiązań i wymiarów kontrolnych. 

Zmienne są używane podczas określania parametrów 

elementów konstrukcyjnych 

 

Zmienne są używane, jako wartości wymiarów 

kontrolnych, a także do wygaszania relacji i wymiarów 

kontrolnych dla zmian w schemacie parametryzacji 

 

Nowy mechanizm parametryzacji wariacyjnej nie konkuruje z długofalową skuteczną praktyką mechanizmu 

parametryzacji opartą na liniach konstrukcyjnych. Po prostu jest uzupełnieniem istniejącego mechanizmu, 

który umożliwia: 

- rozwiązywać wygodniej pewną klasę problemów parametrycznych, w tym sytuacje, w których problem 

nie jest całkowicie zdefiniowany na początkowym etapie; 

- pracować w poznany już wcześniej sposób przez użytkowników, którzy przenieśli się z innych systemów; 

- unikać korzystania z linii konstrukcyjnych dla tych, którzy z jakiegokolwiek powodu nie chcą z nich 

korzystać. 

Istniejący mechanizm parametryzacji oparty na liniach konstrukcyjnych pozostaje kluczową 

funkcjonalnością T-FLEX CAD i będzie nadal ewoluował w przyszłości. W szczególności wiele istotnych 

nowości na nim dodano w 16 wersji. Dowiesz się więcej o nich poniżej. 

Można również zauważyć, że T-FLEX CAD jest bez wątpienia jedynym systemem na rynku, w którym dwa 

mechanizmy parametryzacji są realizowane jednocześnie i współistnieją one harmonijnie ze sobą, a nawet 

można je stosować jednocześnie w ramach jednego projektu. Takie podejście zapewnia użytkownikom 

maksymalny poziom elastyczności w zakresie korzystania z niektórych narzędzi parametrycznych, biorąc 

pod uwagę niuanse związane z wdrażaniem konkretnych projektów i osobistymi preferencjami. 

GEOMETRYCZNE REL ACJE (OGRANICZENIA )  

Przeanalizujmy główne punkty pracy z nowym mechanizmem na prostym przykładzie. 

Najpierw należy utworzyć podstawowe elementy geometryczne przyszłego modelu za pomocą polecenia 

Szkic. 

Mechanizm nie zależy od sekwencji kompilacji, więc nie trzeba od razu określać relacji między elementami 

rysunku. 
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Relacje i wymiary dla tworzonych elementów mogą być dodawane automatycznie. 

Automatycznie utworzone wymiary i ograniczenia można zastąpić innymi. 

 

Relacje określają, które elementy są równoległe, które mają równy promień itd. W związku z tym wiązania 

określają geometrię modelu i umożliwiają jego kontrolowanie. 

Aby utworzyć Relację, zaznacz ją w panelu Wstążki lub wywołaj poleceniem SC: Relacje i określ elementy, 

dla których zostanie utworzone ograniczenie. Ograniczenia tego samego typu są tworzone w sposób 

ciągły, tj. Wystarczy wybrać nowe elementy, aby utworzyć kolejne powiązania. 

 

Na przykład, aby utworzyć styczność, musisz określić segment i okrąg. 

 

Aby utworzyć zbieżność dla dwóch linii, należy wskazać kursor na linię, a następnie wybrać punkt, który 

będzie zbieżny z punktem drugiego elementu. Jest to ważne dla tworzenia wiązań, ponieważ jeśli 

wybierzesz tylko dwie linie, system nie będzie mógł dokładnie określić przyszłej geometrii. 

 

Stosowany jest teraz mechanizm przyciągania do charakterystycznych punktów elementów. Do tworzenia 

wiązań można wykorzystać charakterystyczne punkty. Na przykład możesz zablokować położenie okręgu, 

wybierając jego charakterystyczny punkt. 
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Opis można znaleźć w rozdziale "Przyciąganie". 

W przykładzie stworzono ograniczenia poziome , pionowe , prostopadłe , zbieżności  i 

styczności . Wszystkie są wyświetlane na rysunku w postaci ikon obok elementów. 

 

 

Polecenie SC: Relacje pozwala nie tylko tworzyć wiązania, ale także dostarcza informacji o rysunku 

Pole Stopnie swobody pokazuje, ile stopni swobody pozostaje dla elementów rysunku. 

Możesz podświetlić wszystkie elementy, które nie są w pełni zdefiniowane za pomocą opcji Pokaż 

niezdefiniowane linie. 

 

 

 

Po najechaniu kursorem na ikonę relacji zostaną wyróżnione elementy, dla których zostało utworzone 

wiązanie. Możesz usunąć relację, wybierając ikonę i naciskając klawisz <Delete>. 
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Aby uprościć proces projektowania, opcja „Przydziel relacje”  jest dostępna na pasku filtrów 

podczas tworzenie szkicu. Jeśli opcja jest aktywna, to główne relacje, takie jak równoległość, 

prostopadłość i styczność, zostaną utworzone automatycznie przez system. 

Relacje pozwalają określić pozycję elementów tylko częściowo. Jeśli spróbujesz przenieść elementy, nie 

zmienią położenia względem siebie, ale ich rozmiar się zmieni… 

 

PARAMETRYCZNE  WYMIARY  

Aby w pełni zdefiniować rysunek, oprócz relacji geometrycznych należy tworzyć wiązania wymiarowe. 

Wiązania wymiarowe są tworzone za pomocą polecenia D: Wymiar. 

 

Aby zwiększyć wygodę tworzenia wymiarów, dodano możliwość natychmiastowej edycji wartości 

nominalnej bez opuszczania polecenia. W tym celu opcja „Edytuj wartość wymiaru po utworzeniu” 

w opcjach tworzenia wymiaru musi być aktywna. 
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Po utworzeniu wymiaru można przejść do nominalnego trybu edycji, klikając w wartość wymiaru. 

 

Aby pracować z mechanizmem projektowania wariacyjnego, wprowadzono "Wymiary Sterujące". Tryb ten 

jest odpowiedzialny za kształtowanie geometrii, więc gdy ją zmienisz, element się zmieni. 

 

Wartości wymiarów sterujących mają kolorowe tło (domyślnie żółte). Kolor tła wartości wymiaru pokazuje 

ogólnie różne stany wymiaru i geometrii: 

System nie jest w pełni zdefiniowany - tło jest żółte. Jeśli system nie jest zdefiniowany, niektóre 

elementy nadal mają stopnie swobody, dzięki czemu można je zmienić, a tym samym wpłynąć na 

ogólną geometrię modelu. 

 

 

System jest całkowicie zdefiniowany - tło jest zielone. Jeśli system jest zdefiniowany, to elementy nie 

mają stopni swobody, a kształtu geometrii wynikowej nie można zmienić. Po zakończeniu rysowania 

zalecane jest pełne zdefiniowanie systemu. 
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System jest przedefiniowany lub wystąpił błąd podczas ustawiania wartości wymiaru sterującego - 

tło jest czerwone. Jest tak w przypadku, gdy użytkownik utworzył niepotrzebne wymiary sterujące dla 

elementu lub ma ustawione wymiary, których wartości nie można podać, ponieważ ich wartość jest 

wynikowa. 

 

Ta opcja  pozwala zawsze tworzyć wymiary sterujące w poleceniu D: Wymiary  

 

Wprowadzony został typ „wymiaru pomocniczego”. Wymiary pomocnicze mogą jednocześnie sterować 

szkicem, ale nie są drukowane i mogą być ukryte na scenie. 

 

 

Możesz zmienić typ wymiaru w jego menu kontekstowym. Po ręcznym ustawieniu wartości wymiaru 

automatycznie staje się ona sterująca. 
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Użytkownik może również utworzyć wymiar względem początku rysunku. Czasami konieczne jest to, aby 

całkowicie zdefiniować szkic. 

 

 

Za pomocą wymiarów sterujących użytkownik może sterować parametryzacją rysunku. Aby to zrobić, 

musisz podać zmienną lub wyrażenie dla wartości wymiaru. Nazwa wprowadzonej zmiennej jest 

wyświetlana przed nominalną wartością wymiaru. 

 

 

Wymiary dla elementów mogą być tworzone automatycznie. Aby to zrobić, włącz opcję „Utwórz 

wymiary automatycznie”  na pasku filtrów. 

 

Dodano nowe typy wymiarów, które pozwalają kontrolować parametryzację za pomocą nowego 

mechanizmu. Więcej szczegółów na temat tych wymiarów można znaleźć w rozdziale "Wymiary". 

ZAKTUALIZOWANE MOŻLIWOŚCI POLECEŃ I  NARZĘ DZI  RYSOWANIA  

Nie tylko wymiary mogą być pomocnicze, ale także inne elementy (linie, okręgi). Nie są one wtedy 

drukowane i można je ukryć za pomocą opcji Ukryj konstrukcje . 

 

Ważne jest, aby pamiętać, że linie pomocnicze są pełnoprawnymi elementami rysunku, więc również 

dla nich tworzone są ograniczenia i wymiary. 
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W razie potrzeby wszystkie Relacje i tło dla wymiarów sterujących można ukryć za pomocą opcji 

Pokaż/Ukryj Relacje . 

 

Aby ukończyć rysowanie, możesz użyć polecenia Przytnij , aby usunąć wszystkie niepotrzebne 

elementy. 

 

Filtr automatycznego tworzenia relacji i wymiarów jest również dostępny dla polecenia przycinania. 

Relacje dotyczące gotowego rysunku mogą być tworzone automatycznie. Aby to zrobić, użyj polecenia 

Automatyczne Relacje . Jest to wygodne narzędzie do szybkiego tworzenia dużej liczby relacji. 

Polecenie wyświetla liczbę stopni swobody a relacje i wymiary są tworzone tylko w niezdefiniowanej części 

wskazanego szkicu. 

W odpowiednich sekcjach polecenia można określić , które Relacje i Wymiary zostaną utworzone 

automatycznie.  
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Możesz przypisać priorytet tworzenia dla wymiarów. Opcja Pomocniczy pozwala na tworzenie wszystkich 

utworzonych wymiarów jako pomocnicze, a opcja Od punktu zero pozwala systemowi na utworzenie 

dodatkowych wymiarów odniesionych od punktu początkowego strony (0,0). 

W oknie dialogowym Opcje dostępna jest karta Relacje i Wymiary. Użytkownik może określić tu parametry 

automatycznego tworzenia wiązań. 
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PRACA ZE ZŁOŻENIAMI 

Podczas opracowywania nowej wersji T-FLEX CAD szczególną uwagę zwrócono na zarządzanie geometrią 

obiektów, aby poprawić wygodę pracy ze złożeniami i szczegółami. Zwiększono skuteczność poprzednich 

mechanizmów i dodano wiele nowych funkcji. 

 

 Poprawiono mechanizm wypożyczania geometrii do projektowania elementów w zespole. Teraz 

użytkownik może nie tylko tworzyć części w kontekście złożenia w oparciu o istniejącą geometrię, 

ale nawet przesłać tę geometrię do oddzielnego pliku i śledzić jej zmiany. Otwiera to szerokie 

możliwości pracy zespołowej w złożonych projektach; 

 Poprawiona nawigacja złożeń. Drzewo Modelu 3D i okno Struktura Złożenia wyświetla teraz 

informacje o elementach podzespołów na wszystkich poziomach. Użytkownik może natychmiast 

przejść do edycji dowolnego z tych elementów bezpośrednio w kontekście złożenia. 

 

 

ELEMENT Y REFERENCYJNE  

System implementuje nowy mechanizm elementów referencyjnych, który pozwala wypożyczyć 

trójwymiarową geometrię obiektów dla kolejnych operacji. Można wypożyczyć podstawowe elementy 

modelu (węzły 3D, układy współrzędnych, plany pracy, profile 3D, ścieżki 3D, geometrie różnych typów) 

i elementy topologiczne (krawędzie, ściany, wierzchołki). 

 

W poniższym przykładzie ściana korpusu koparki została zapożyczona, aby odnieść się do modelu silnika 

hydraulicznego. 
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Jeśli ta powierzchnia się zmieni, lub jeśli chcesz przesunąć korpus silnika/koparki na scenie, użytkownicy 

nie będą mieli problemu z przyciąganiem do obiektu. Geometria i silnik hydrauliczny poruszają się 

i zmieniają niezależnie od siebie. 
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Aby zaktualizować ścianę geometrii, do której jest przymocowany silnik, można użyć opcji Zaktualizuj 

geometrię podczas przeliczania. 

  

W systemie pojawiło się polecenie Utwórz Element Referencyjny. Tworzy obiekt odpowiedniego typu, 

który przechowuje kopię geometrii elementu źródłowego. Ta kopia "zapamiętuje" informacje o źródle, 

a jej geometrię można aktualizować automatycznie lub ręcznie, w zależności od ustawionych parametrów 

elementu odniesienia. 

Na przykład możesz wyładować kabinę, aby napełnić ją sprzętem. Jeden użytkownik tworzy kabinę, a inni 

użytkownicy nie mają dostępu do tego pliku. 
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Geometria kabiny może zostać przesłana do osobnego pliku, dzięki czemu kilku użytkowników może 

pracować równolegle. Aby to zrobić, tworzony jest fragment w kontekście złożenia, a elementy odniesienia 

są do niego wczytywane. 

 

   

Na podstawie tych nieobciążonych elementów inny użytkownik może stworzyć sprzęt w kabinie, mając 

pełne dane o aktualnych wymiarach kabiny. W tym przypadku możliwe jest przyciąganie do nieobciążonej 

geometrii i aktualizacja niezaładowanej geometrii zgodnie ze zmianami w pliku źródłowym kabiny. 

 

Mechanizm elementów referencyjnych pozwala rozwiązywać problemy z rozwojem skomplikowanych 

zespołów. Na przykład użytkownik może wypożyczyć geometrię elementów z elementów fragmentów 

wyższego poziomu w strukturze zespołu lub z fragmentów umieszczonych w "równoległych" 

podzespołach. 

 

 



T-FLEX CAD 16. Informacje o wersji. 

24 

Przykład wspólnego schematu pracy: 

Geometria jest rozładowywana do osobnego pliku w kontekście złożenia. 

 

Rozładowanie geometrii do pliku: 

 

 

Użytkownik może w dowolnej chwili otrzymywać zmiany przesłanej geometrii z dokumentu źródłowego 

lub aktualizować dokument źródłowy zgodnie ze zmianami w przesłanym pliku w każdym czasie. 

 

Wspólna praca nad projektem: 

 

 

Rezultat równoległej pracy: 

 

 

Mechanizm elementów odniesienia nie powoduje utraty pożyczonej geometrii. Zapewnia również 

integralność modelu w przypadku braku obiektu źródłowego oryginalnej geometrii. Na przykład po 

zmianie nazwy lub usunięciu pliku fragmentu, który jest źródłem geometrii odniesienia, po wystąpieniu 

błędów przeliczania geometrii itp. 

Wprowadzenie mechanizmu elementów referencyjnych umożliwia przeniesienie T-FLEX CAD na nowy 

poziom i znacznie upraszcza projektowanie złożonych produktów dla użytkowników. 
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OKNO "STRUKTURA ZŁOŻENIA”  
Okno Zewnętrzne Linki zostało zmienione na okno Struktura Złożenia i dodano do niego nowe funkcje. 

Okno zapewnia funkcjonalność zarządzania wielopoziomową strukturą modelu złożenia. Informacje 

przedstawione są w formie struktury drzewa. Podczas wyboru fragmentów wyświetlana jest lista zmiennych 

dla tych fragmentów i geometrii odniesienia. 

 

 

W przypadku fragmentów dowolnego poziomu dostępne jest polecenie Otwórz w kontekście. Możesz 

także przejść do edycji w kontekście złożenia, klikając dwukrotnie ten fragment. 

 

Wszystkie fragmenty górnego poziomu, których złożenia zawierają fragment edytowany w kontekście 

złożenia, zostaną oznaczone kursywą. Spowoduje to uproszczenie wyszukiwania edytowanego fragmentu. 
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Dodano możliwość ukrycia standardowych elementów na liście w celu uproszczenia projektowania dużych 

złożeń. Istnieje również możliwość filtrowania elementów konstrukcji złożonych według typów i innych 

cech. 

 

 

Cała geometria wypożyczona z innych plików jest wyświetlana na zakładce Elementy referencyjne. 

Polecenie Utwórz fragment 3D jest teraz dostępne na każdym poziomie struktury złożenia. Polecenie 

umożliwia określenie ogólnych parametrów nowego komponentu złożenia i jeśli to konieczne, rozpoczęcie 

jego edycji w kontekście zespołu. 
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Zaktualizowane okno dialogowe tworzenia fragmentów 3D umożliwia wybór prototypu, na podstawie 

którego zostanie utworzony nowy dokument fragmentu. Można również podać jego numer części, opis, 

oraz np. podać nazwę fragmentu w złożeniu. 

 

Użytkownik może wybrać kolumny, które będą wyświetlane w oknie. 

 

 

WYŚWIETL ANIE STRUKTURY ZŁOŻENIA W OKNIE  "MODEL 3D"  
Okno Model 3D zostało udoskonalone w celu zapewnienia kontroli nad strukturą zespołu. Teraz wyświetla 

strukturę wszystkich fragmentów i podzespołów wchodzących w skład złożenia. Otwórz folder "Model" dla 

fragmentu podzespołu, aby wyświetlić tę strukturę. 

 

 

 

Widok struktury jest dostępny dla wszystkich poziomów złożenia. 
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W przypadku elementów w folderze "Model" dostępne jest również polecenie Otwórz w kontekście. Jeśli 

wywołasz polecenie dla fragmentu lub operacji, system przejdzie do pracy w kontekście złożenia. 

Teraz wszystkie fragmenty i operacje można edytować bezpośrednio w złożeniu. 

Liczba obiektów w folderze jest wyświetlana w drzewie modelu obok nazwy folderu. 

 

W IZUALIZACJA ELEMENTÓ W W KONTEKŚCIE ZŁOŻENIA  

Domyślna geometria, która nie jest używana w kontekście złożenia, staje się półprzeźroczysta. Teraz można 

kontrolować jej wizualizację. Elementy, które nie są używane w kontekście, mogą być wyświetlane również 

„bez zmian” lub jako „ukryte”. 

 

 

 

Okno Struktury złożenia umożliwia zarządzanie trybem widoczności i wizualizacji wszystkich fragmentów 

poza edytowanym modelem. Dotyczy to elementów złożenia na poziomach wyższych lub niższych niż 

edytowany model, jak również fragmentów na tym samym poziomie z nim. Używane są do tego specjalne 

polecenia i kolumny w strukturze zespołu. 
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GEOMETRIA 3D 

TRASA  

Dodana jest możliwość zbudowania krzywej, która nie wymaga dokładnego przejścia przez wszystkie 

określone punkty. Nowy mechanizm umożliwia wygładzanie dużej liczby punktów gładkiej krzywej 

z zadaną dokładnością. 

 

Konstrukcja takiej krzywej występuje w trybie splajnu poprzez punkty. Znacznik punktu interpolacji jest 

dostępny obok każdego z punktów. Wszystkie domyślne punkty to punkty interpolacji. Jeśli usuniesz 

zaznaczenie z punktu, wtedy odchylenie zostanie wzięte pod uwagę. 

 

 

 

Wartość tolerancji krzywej z punktów jest podawana bezpośrednio dla całego splajnu w oknie dialogowym 

parametrów. 

 

 

Listę punktów można pobrać z pliku TXT lub CSV za pomocą polecenia Załaduj z pliku. Aby określić każdy 

punkt, potrzebujesz trzech współrzędnych, które możesz wprowadzić w nowej linii. 
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W trybie Splajnu poprzez Punkty dodano opcję Prostuj według cięciw. 

  

  

Dla Splajnu przez Wielokąt dodany został parametr Waga. Im większa waga punktu, tym krzywa jest 

bardziej przybliżona do punktu. 

 
 

    

 

W trybie Splajnu poprzez Punkty dodana została również opcja Symetrycznie. Ta opcja pozwala oddzielnie 

kontrolować styczność w punkcie. 

         

Teraz, gdy łączysz dwie trasy, możliwe jest określenie parametrów na końcu, aby kontrolować warunki 

brzegowe. 
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ŚCIEŻKA T YPU HELISA  3D  

Dodane został nowe polecenie 3PB: Helisa 3D. Operacja tworzy ścieżkę helisy, którą można użyć do 

poprowadzenia profilu o dowolnym kształcie. 

 

 

 

Możesz określić wykres dla ścieżki helisy, który będzie kontrolował jej parametry. 

Możesz określić długość i wysokość, a także inne opcje. 

 

    

 

Możliwe jest budowanie cylindrycznych, płaskich i stożkowych spiral. 

Dodatkowo można użyć wykresów i zmian wysokości skoku, aby utworzyć helisę. 
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DZIELENIE  ŚCIEŻKI  3D  

Dodano opcję tworzenia ścieżek 3D poprzez podział istniejącej ścieżki 3D za pomocą innych elementów 

modelu. W wyniku operacji tworzone są kopie wybranej ścieżki. Kopie odpowiadają odcinkom między 

elementami używanymi do separacji. 

 

 

OŚ 3D  

Dodano możliwość tworzenia osi 3D w celu rozwiązania następujących zadań: 

 Możliwość wykorzystania osi do określenia osi obrotu lub kierunku podczas tworzenia operacji; 

 Możliwość wstępnego utworzenia wszystkich osi modelu dla tworzenia rzutów; 

 Możliwość tworzenia wymiarów 3D: między osiami, od osi do płaszczyzny konstrukcyjnej itp. 

Należy wybrać polecenie Konwertuj do Osi z menu kontekstowego wybranej geometrii, aby utworzyć oś. 

 

  

 

Dodano nowe polecenie Oś 3D do prostego tworzenia osi 3D na podstawie powierzchni obrotu i krawędzi. 
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PROFIL  3D  

Dodano możliwość utworzenia profilu za pomocą geometrii krawędzi. Służy to tego opcja „Konstruuj Profil 

3D za pomocą krawędzi”  dostępna w automenu polecenia Profil 3D. 

Możesz wybrać krawędzie z już istniejących geometrii do szybkiego konstruowania profili 3D za pomocą 

tej opcji. 

 

Teraz można również zmienić przezroczystość profili 3D. W tym celu do parametrów profilu dodano opcję 

„Pokaż jako druty” i kontrolę przeźroczystości. 

 

 

TWORZENIE  PROFIL I  3D  PRZEZ ROZWINIĘCIE  

Wprowadzono istotne usprawnienia w funkcjonalności tworzenia profili 3D poprzez rozwinięcie. Zamiast 

kilku sposobów rozwijania ścian, dodano jeden tryb Rozwiń powierzchnię, który ujednolica wszystkie 

wcześniejsze metody rozwijania ścian. Po wybraniu kilku sąsiadujących ścian pojawia się opcja Usuń 

przejściowe krawędzie, co upraszcza topologię wynikowego profilu. 

Podczas rozkładania powierzchni można teraz wybierać nieobrotowe powierzchnie. Aby rozwiązać 

problem rozwoju takiej powierzchni lub zestawu powierzchni, realizowany jest iteracyjny algorytm. 

 

 

Dla tego algorytmu można określić parametry dokładności pośredniej siatki obliczeniowej używanej do 

obliczeń iteracyjnych. 
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MODELOWANIE 

ARKUSZ BL ACHY (ELEMENT Y BL ASZANE )  

Poprawiono interfejs i zwiększono intuicyjność użycia wszystkich poleceń arkusza blachy. 

Wszystkie okna dialogowe poleceń zostały zaktualizowane i ujednolicone. Teraz łatwiej jest znaleźć 

parametry, a do wykonania operacji potrzeba mniej kliknięć. 

Wszystkie polecenia elementów blaszanych są dodawane do specjalnej karty na wstążce. 

Dla każdej operacji w arkuszu blachy dostępne jest osobne polecenie. Zwiększyło to szybkość tworzenia 

operacji i ponownego obliczania modelu. 

Oddzielny prototyp ze wszystkimi wymaganymi parametrami został dodany dla Arkusza Blachy w celu 

przyspieszenia procesu modelowania. 

Dodano polecenia do rozwiązania następujących zadań: wykonanie narożników, tworzenie cięć w kierunku 

normalnym do blachy, tworzenie wzmocnień, tworzenie kołnierzy z wykorzystaniem profilu użytkownika, 

tworzenie mostów itp. 

Sugestie użytkowników zostały przyjęte jako podstawa do udoskonalenia funkcjonalności blach. 

Prototyp Arkusz Blachy 

Dodano nowy prototyp "Arkusz Blachy". 

  

 

Zakładka "Elementy Blaszane" z nowymi poleceniami jest domyślnie aktywna po aktywacji prototypu.  

Zakładka "Elementy Blaszane" na Wstążce jest podzielona na części 2D i 3D z zestawem poleceń do 

modelowania i tworzenia rysunków. 
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Specjalna warstwa "Nesting" jest tworzona do integracji z T-FLEX Nesting. Dzięki temu kontury z warstwy 

można automatycznie dodać do projektu nestingu. 

 

 

Dodano specjalną zmienną "s", aby zarządzać grubością części. 

 

 

Strona "Płaski wzór" została stworzona w prototypie. 

 

Interfejs poleceń 

Polecenie Zagnij jest podzielone na osobne operacje - Kołnierz, Brzeg, Zagnij, Zagnij i utnij itp. 

Interfejsy poleceń zostały przeprojektowane, aby ułatwić tworzenie operacji. 

 

Półprzezroczysty podgląd dynamiczny jest teraz dostępny dla wszystkich operacji. Użytkownik natychmiast 

widzi wynik operacji i może ją poprawić bez zakończenia i konieczności wchodzenia w edycję. 

 

   

 

Poprawiono funkcjonalność poleceń: "Zagnij", "Kołnierz", "Brzeg", "Utnij i zagnij", "Kontur kołnierza". 

Manipulatory graficzne służą do określania parametrów elementu (długości, kąta, kierunku zgięć itp.). 
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Manipulatory mogą być przyciągane do obiektów. Oznacza to, że możesz określić obiekty na scenie 3D, 

a parametry operacji zostaną ustawione zgodnie z nimi np. Dojście kołnierza do istniejącej ściany 

z zachowaniem przerwy. 

 

  

 

Sekcja Operandy została dodana do wszystkich operacji blaszanych.  

 

Operacja "Wzmocnienie"  

Dodano możliwość tworzenia żeber wzmacniających dla blachy. W tym celu użyj polecenia Wzmocnienie. 

Polecenie rozwiązuje problem wzmocnienia konstrukcji. 

Każde ze wzmocnień tworzone jest osobno. 

Użytkownik powinien wybrać istniejące zagięcie, dla którego chce 

utworzyć wzmocnienie i określić jego parametry. Możesz określić 

dokładną pozycję wzmocnienia przez odsunięcie od początku 

zgięcia lub wybór płaszczyzny konstrukcyjnej . 

  

Kształt.  Specyficzny kształt wzmocnienia - zaokrąglony lub 

kwadratowy. 
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Głębokość i szerokość określają główne parametry wzmocnień. 

Kąt pochylenia określa kąt ścianek bocznych wzmocnienia. 

 

 

 

Promień stempla i promień matrycy. Pozwala podczas tworzenia wzmocnienia uwzględnić promień 

technologiczny stempla i matrycy. 

 

 

 

Odsunięcie. Określa położenie wzmocnienia. Przesunięcie jest określane na podstawie najbliższej 

płaszczyzny pionowej. Jeśli określono płaszczyznę pracy podczas tworzenia wzmocnienia, przesunięcie jest 

obliczane zgodnie z położeniem tej płaszczyzny. 

 

Kołnierze o nieprostokątnym kształcie 

Teraz można dodać kołnierze o nieprostokątnym kształcie do części za pomocą manipulatorów graficznych 

w operacji "Kołnierz". Funkcjonalność rozwiązuje problem tworzenia trapezowych kołnierzy. 
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Kołnierze z przyciąganiem do geometrii 

Dodano możliwość tworzenia kołnierzy z przyciąganiem i orientacją zgodnie z już istniejącą geometrią: 

 

 przesunięcie kołnierza do wybranej płaszczyzny z kątem nachylenia określonym przez 

płaszczyznę; 

 

 
 

 obrót kołnierza równolegle do wybranego kierunku; 

 

  

 obrót kołnierza równolegle do wybranej płaszczyzny; 
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Płaszczyzny pracy, powierzchnie, ściany mogą być używane do ustawiania kołnierzy. 

Przyciąganiem można zarządzać za pomocą menu kontekstowego po kliknięciu odpowiedniego 

manipulatora przesunięcia lub kąta. 

Kołnierze według profilu użytkownika 

Teraz możliwe jest tworzenie kołnierzy za pomocą profilu 3D użytkownika. Należy wstępnie utworzyć profil 

3D, aby wykonać taki kołnierz. Profil powinien leżeć w płaszczyźnie krawędzi zgięcia. 

 

Do kołnierza można stosować profile wykonane na podstawie linii konstrukcyjnych lub linii szkicu. 

 

 

 

Tworzenie kołnierzy na nie-sąsiednich krawędziach 

Teraz możliwe jest tworzenie kołnierzy i tworzenie brzegów na nie-sąsiadujących krawędziach. Kierunek 

każdego kołnierza można ustawić indywidualnie za pomocą manipulatorów graficznych. Krawędzie są 

przetwarzane automatycznie. 
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Blacha przez Przekroje 

Teraz możliwe jest stosowanie nierównoległych konturów w operacji "Blacha przez Przekroje". 

 

 

Operacja "Narożnik" 

Polecenie Narożnik pozwala tworzyć wykończenia i określać przerwy w ostrych narożnikach części arkusza 

blachy. Pozwala zamknąć kąt dla dowolnych konfiguracji kołnierzy, również nachylonych pod kątem. 
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Cięcie Normalne 

Operacja "Cięcie Normalne" umożliwia utworzenie wycięcia z przerwą na kołnierzu blachy z bocznymi 

ścianami prostopadłymi do głównych powierzchni. 

Operacja powinna być używana do tworzenia wycięć na pochylonych ścianach. Operacja pozwala na użycie 

geometrii części do tworzenia wycięć i do określenia przerwy dla wycięcia bez dodatkowych działań. 

 

   

 

Zagięcie typu Most  

Operacja "Zagięcie typu Most" pozwala utworzyć geometrię przejściową o określonym promieniu gięcia 

między krawędziami dwóch arkuszy o jednakowej grubości. Krawędzie powinny być równoległe. Wynikiem 

jest nowy połączony fragment blachy. 

Dostępne są dwa kształty zagięcia typu most: kształt Y i kształt Z.  

      

Operacja pozwala na projektowanie złożeniowych projektów. Oddzielne części można połączyć ze sobą za 

pomocą przejścia blaszanego za pomocą tej operacji. 
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Uskok 

Operacja „Uskok” umożliwia utworzenie podwójnego zgięcia na części arkusza blachy pod dowolnym 

kątem. Służy do połączenia dwóch równoległych kołnierzy. 

 

       

Rzutowanie Płaskiego Wzoru 

Polecenie Rzut Płaskiego Wzoru daje możliwość szybkiego wykonania rzutu rozgiętej blachy. 

 

 

OPERACJA  “MOST”  

Projektant często staje przed zadaniem połączenia dwóch zestawów powierzchni za pomocą powierzchni 

przejściowej. W tym celu dodano polecenie Most, aby rozwiązać zadanie przy minimalnej ilości czynności. 

Polecenie pozwala utworzyć geometrię, która służy do połączenia dwóch innych powierzchni lub ścian brył.  

 

Możesz określić stopień ciągłości połączenia: "powierzchnia (G0)", "styczna (G1)", "krzywizna (G2)". 

Możesz kontrolować położenie krawędzi mostu za pomocą manipulatorów na scenie 3D lub pól w oknie 

dialogowym operacji. 

Nowo powstały „Most” można zszyć do geometrii źródłowych lub utworzyć z niego oddzielny element. 
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OPERACJA “C IENKOŚCIENNOŚĆ”  

Do polecenia Cienkościenność dodano następujące funkcje: 

 opcja automatycznego zaokrąglenia krawędzi; 

 opcja przetwarzania zachodzących na siebie powierzchni; 

 możliwość tworzenia cienkościenności na podstawie innych cienkościenności z możliwością 

dołączenia lub wykluczenia dodatkowych ścian; 

 manipulatory i dynamiczny podgląd zmian. 

Zaokrąglenie wypukłych krawędzi 

Dodano opcję Zaokrąglij wypukłe krawędzie. Opcja określa zaokrąglenie wypukłych krawędzi, które 

pojawiały się w kierunku odsunięcia ścian. Na przykład, jeśli cienkościenność zostanie utworzona wewnątrz 

wewnętrznych wypukłych krawędzi, zostaną one zaokrąglone, jak na poniższym rysunku. 

 

 

 

Wartość promienia zaokrąglenia należy ustawić w polu Promień zaokrąglenia. 

Typ rozszerzenia ścian 

Opcja Typ rozszerzenia ścian umożliwia przetwarzanie zachodzących na siebie powierzchni, które 

pojawiają się podczas tworzenia cienkościenności. 

System przetwarza zachodzące na siebie powierzchnie niezależnie w trybie Auto. 
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W trybie Rozszerz Odsunięte - priorytet dotyczy odsuwania ścian. Naprawione ściany są przetwarzane 

zgodnie z geometrią odsuwanych ścian. 

 

W trybie Rozszerz Nieruchome - priorytet dotyczy nieruchomych ścian. Przeniesione powierzchnie są 

przetwarzane zgodnie z geometrią nieruchomych ścian. 

 

 

Dodawanie i wykluczanie ścian 

Dodano możliwość dodawania i wykluczenia ścian dla części modelu, jeśli model główny jest już 

cienkościenny. 

Zakładka Dodatkowe została dodana do okna parametrów polecenia. W zakładce dostępne są następujące 

opcje: 

 Dodaj ściany; 

 Wyklucz ściany. 

 

Dodaj ściany. Opcja pozwala określić ściany, które będą uwzględnione w operacji tworzenia 

cienkościenności. 

Aby uzyskać wystającą część geometrii na poniższym obrazku, musisz utworzyć cienkościenność. 
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System nie może samodzielnie określić geometrii, więc musisz ręcznie dodać ściany w operacji. 

   

 

Wynik: 

 

 

Wyklucz ściany. Opcja pozwala określić ściany, dla których cienkościenność nie zostanie utworzona. 

Operacja cienkościenność jest czasami stosowana nie do wszystkich ścian geometrii, ale tylko do jej części. 

W poniższym przykładzie musimy zbudować cienkościenność tylko dla sferycznej części geometrii. 
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Po wybraniu usuniętej ściany, cienkościenność zbudowana dla całego ciała, a nie tylko dla jego kulistej 

części. 

 

Aby uzyskać pożądany wynik, musisz wykluczyć ściany z operacji. 

W tym celu należy określić cztery ściany, które zostaną wykluczone z operacji na zakładce Dodatkowe. 

  

Wymagany model zostanie uzyskany. 
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Inne zmiany w operacji 

W oknie parametrów pojawiły się przyciski umożliwiające określenie kierunku odsunięcia ścian po 

utworzeniu operacji. 

  

 

Dynamiczny podgląd i opcje użycia ciągaczy zostały dodane do polecenia cienkościenność. 

Jeśli opcja Użyj ciągaczy jest aktywna, pojawia się jeden manipulator, który określa grubość ściany 

i kierunek odsunięcia. 

Ciągacz pojawia się również dla każdej ściany, która została dodana do zakładki Dodatkowe. Pozwala 

określić kierunek przesunięcia i grubość ściany dla tej ściany. 

 

OPERACJA "ZAOKRĄGLENIE TRZY ŚCIANY"  

Dodano nowy typ zaokrąglenia - sferyczny. Do wyboru rodzaju zaokrąglenia używane są specjalne ikony. 

  

Kąt pozwala ustawić kąt, w którym boczne ściany uczestniczą w zaokrągleniu środkowej ściany. Parametr 

jest dostępny tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja Propaguj. 
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Dodano nową sekcję do parametrów operacji - Wynik. 

 

  

Opcja Wiele rozwiązań pozwala dokładnie określić, która powierzchnia powinna być zaokrąglona podczas 

wykonywania operacji. Aby zdefiniować tę powierzchnię, musisz określić punkt na scenie 3D za pomocą 

opcji Punkt pomocniczy. Dla przykładu, musimy zaokrąglić model pokazany na poniższym rysunku. 

 

Przy normalnym zaokrągleniu obie połówki detalu zostaną zaokrąglone. 
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Aby zaokrąglić tylko jedną część modelu, musisz wybrać punkt pomocniczy. Tylko najbliższe do danego 

punktu ściany zostaną zaokrąglone. 

 

Podczas korzystania z powyższej opcji parametr Przycinanie przez ściany powinien znajdować się 

w trybie Przez dwie ściany. 

 

Opcja Automenu Tryb wyboru łańcucha gładkich ścian  pozwala uprościć wybór wielu ścian w celu 

utworzenia operacji. 

Jeśli opcja jest aktywna, to po wybraniu ściany system sprawdza, czy obok niej znajdują się gładko 

przylegające ściany. Jeśli takie ściany istnieją, są one również dodawane do operacji. 

 

 

Opcje definiujące rodzaj przycinania ścian zostały dodane do polecenia. 

 

 Bez przycinania – ściana zaokrąglenia tworzy się osobno, tym samym rezultatem jest osobna 

nieprzycięta powierzchnia. 

 

 Utnij obie - wynik będzie również oddzielną powierzchnią. 

 

 Utnij i zszyj - jeśli zaokrąglana powierzchnia znajduje się między dwoma różnymi geometriami, 

wówczas łączy się ona w jedną geometrię. 

 



T-FLEX CAD 16. Informacje o wersji. 

50 

 Utwórz bryłę - jeśli wynik zaokrąglenia tworzy zamkniętą przestrzeń, powstaje bryła. 

 

Teraz możesz utworzyć zaokrąglenie jako oddzielną geometrię. Aby to zrobić, należy włączyć opcję 

Pojedyncza geometria. 

Zakładka Przytnij została dodana do polecenia. Pozwala wybrać elementy na scenie, aby utworzyć operację 

przycinania, a także pozwala na tworzenie pożądanego kształtu zaokrąglenia. 

Tryb przycinania przez ściany jest domyślnie włączony. Opcja ta pozwala na obróbkę brył o różnych 

długościach. 

  

Na przykład utworzono zaokrąglenie trzech oddzielnych powierzchni. 

Bez ucinania. Zaokrąglenie powierzchni nie jest ograniczone. 

 

Przez obie ściany. Powierzchnia zaokrąglenia jest ograniczona długością obu ścian. 
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Przez krótki. Zaokrąglenie zostanie utworzone zgodnie z długością krótszej ściany. 

 

Przez długi. Zaokrąglenie zostanie utworzone zgodnie z długością dłuższej ściany. 

 

Opcja ignoruj środkową ścianę pozwala ignorować środkową ścianę podczas tworzenia powierzchni 

zaokrąglenia. Na przykład opcja może być przydatna podczas tworzenia geometrii z przycięciem w trybie 

przez długi. 

 
 

Opcja jest włączona Opcja jest wyłączona 

 

Użytkownik może również wybrać element na scenie zgodnie z którym geometria zostanie przycięta. 
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Możesz wybrać elementy topologiczne (powierzchnia, krawędź itp.) lub geometryczny (płaszczyzny, 

powierzchnie), aby utworzyć cięcie. 

 

  

 

Możesz również określić kierunek przycinania zgodnie z wybranym elementem. 

 

  

 



T-FLEX CAD 16. Informacje o wersji. 

53 

Zaznaczenie opcji Ucinanie pozwala określić rodzaj przycinania. Jeśli flaga Ucinanie jest włączona, granice 

łączenia są definiowane przez położenie wybranego elementu. 

W przeciwnym razie system tworzy przycinanie prostopadłe do punktu utworzonego za pomocą jednej 

z następujących metod: 

- w przypadku sferycznego zaokrąglenia jest to przecięcie wybranego elementu i zaokrąglanego  

wierzchołka. 

- w przypadku zaokrąglenia typu dysk jest to przecięcie wybranego elementu i określonej instrukcji. 

 

OPERACJA SPRĘŻYNA  

Zestaw opcji dla polecenia Sprężyna został rozbudowany w celu zwiększenia wygody jego używania. 

  

 

Opcja Tryb pozwala określić, czy promień lub średnica będą używane do określenia początku i końca 

sprężyny. Średnicę można określić jako wewnętrzną lub zewnętrzną. 

 

  

Teraz możliwe jest określenie promienia/średnicy drutu sprężyny za pomocą opcji Drut. 
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Sprężyna może być utworzona przy użyciu dowolnej kombinacji danych wejściowych: długość, skok 

i zwoje. System śledzi minimalną liczbę parametrów wymaganych do utworzenia sprężyny. 

Dodano opcję Kąt początkowy. Opcja pozwala ustawić kąt początkowy sprężyny. 

TWORZENIE  PROFIL I  3D  W OPERACJACH 3D  

Teraz możesz utworzyć profil bezpośrednio z poziomu poleceń Wyciagnięcie, Obrót, Arkusz blachy. 

Aktywuj opcję Rysuj profil, aby to zrobić. 

 

 

Po aktywacji opcji system wyświetli monit o wybranie ściany lub płaszczyzny, na której chcesz rysować. 

 

 

 

Po wybraniu płaszczyzny system rozpoczyna rysowanie na płaszczyźnie konstrukcyjnej lub powierzchni. Po 

zakończeniu rysowania system powraca do polecenia modelowania 3D i automatycznie używa profilu do 

utworzenia modelu. 
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Jeśli nie masz żadnych profili podczas wywoływania polecenia modelowania 3D, system automatycznie 

prosi o wybranie ściany lub płaszczyzny w celu utworzenia profilu. 

Dzięki temu mechanizmowi niektóre polecenia rysowania 2D są teraz dostępne w scenie 3D. Po ich 

wywołaniu zostaniesz poproszony o wybranie ściany lub płaszczyzny do utworzenia rysunku. 

RĘCZNA KONTROL A CHARAKTER MASY BEZWŁ ADNOŚ CI  

Teraz możliwe jest ręczne sterowanie charakterystyką masy bezwładności brył, fragmentów 3D 

i powierzchni. W tym celu do parametrów elementów dodano kartę "Charakterystyki". Aby system 

uwzględnił określony parametr, należy aktywować odpowiednią flagę. Aby określić wartość, możesz użyć 

wartości stałych, zmiennych lub wyrażeń. 

 

  

Używane są ręcznie wprowadzone wartości: 

 przy obliczaniu całkowitej masy i współrzędnych środka ciężkości produktu; 

 w poleceniu Zmierz, podczas pobierania masy za pomocą odpowiednich funkcji w edytorze 

zmiennych; 

 podczas tworzenia BOM i innych dokumentów sprawozdawczych. 

 

Mechanizm ten może być stosowany podczas pracy z modelami produktów na dużą skalę, jak również 

z zakupionymi produktami, gdy nie ma dokładnego modelu produktu, a jego parametry wagowe są 

określone w postaci wymagań/danych w specyfikacji technicznej. 

Oprócz określania masy oddzielnych części możliwe jest ręczne określenie charakterystyki całego 

dokumentu. W takim przypadku wartość jest ustawiana w poleceniu Parametry dokumentu. Przydaje się to 

podczas tworzenia bibliotek elementów, a masa fragmentów nie jest obliczana automatycznie, ale jest 

określana ręcznie bez względu na liczbę elementów w podzespole. 
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UPROSZCZENIE  

Dodano możliwość uproszczenia powierzchni splajnowej. Jeśli uproszczenie ściany nie może być wykonane 

poprzez zredukowanie jej do standardowego typu powierzchni, tj. Płaszczyzny, cylindra itp., Wówczas 

powierzchnie są zastępowane jedną powierzchnią z gładką powierzchnią splajnu. To uproszczenie 

poprawia jakość powierzchni. Powstała powierzchnia jest mniej wymagająca dla zasobów komputera. 
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TWORZENIE RYSUNKU/SZKICU 

PRZYCIĄGANIE  

Aby poprawić komfort użytkowania, zaimplementowano nowy mechanizm wiążący. Jeśli jedno z poleceń 

rysowania jest aktywne, wówczas po najechaniu kursorem na obiekt jego punkty charakterystyczne zostaną 

podświetlone. Punkty te można wykorzystać do powiązania wymiarów lub do utworzenia nowych 

elementów rysunku. 

Na przykład mechanizm pozwala utworzyć nowy element względem środka prostokąta. 

  

W podobny sam sposób można uzyskać przyciąganie do charakterystycznych punktów okręgu. 

 

Nowy tryb przyciągania do elementów 3D pozwala tworzyć profile za pomocą przyciągania do węzłów 

i wierzchołków modelu 3D. 

  

Przyciąganie jest aktywne, jeśli włączony jest specjalny filtr „Przyciągaj do elementów 3D” . 
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L INIE  POMOCNICZE  (SERWISOWE )  

Opcja linii pomocniczej została dodana do parametrów linii. 

Teraz podczas wykonywania polecenia Rysuj na Ścianie - linie rzutowania są wyświetlane jako linie 

pomocnicze. Nie można utworzyć profilu na podstawie linii pomocniczych. Ale można je przekonwertować 

na normalne linie. 

Aby utworzyć profil, musisz wybrać niezbędne linie i usunąć zaznaczenie “Pomocnicza” w ich parametrach 

lub wybrać opcję z menu kontekstowego. 

 

 

Linie pomocnicze staną się normalnymi liniami i mogą być użyte do utworzenia profilu. 

  

Dodatkowo można użyć linii pomocniczych do przyciągnięcia do nich nowych elementów. 

 

Jeśli to konieczne, podczas tworzenia rzutu 2D można ręcznie ustawić opcję „Twórz linie pomocnicze”, po 

czym wszystkie linie na utworzonym rzucie staną się pomocniczymi. 
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Kiedy rysujesz na ścianie, to zaznaczenie jest ustawiane automatycznie. 

Linie pomocnicze można ukryć na rysunku w trybie Ukrywania konstrukcji. 

Aby przełączyć typ linii z normalnego na pomocniczy, wygodne jest użycie specjalnych opcji w menu 

kontekstowym. Pozwalają szybko przełączać typ poszczególnych linii lub wszystkich wybranych linii. 

SPL AINY  

Opcja tworzenia splajnu w poleceniu Szkic jest znacznie dopracowana. Splajn jest zbudowany jako gładka 

krzywa bez aproksymacji przez segmenty. 

Gładkość diagramu zależy od podanej tolerancji. 

wartość 0,0001 

 

wartość 0.01 

 

Ogólny scenariusz pracy ze splajnami został rozszerzony o: 

 

 przełącznik typu tworzonego splajnu, wyświetlanie i edycję listy punktów w oknie parametrów; 

 tryby tworzenia niezamkniętej i zamkniętej polilinii; 
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 wyświetlanie współrzędnych, ustalanie węzłów, wskazanie ustawień warunków brzegowych, 

tolerancji punktów i trybu wygaszenia punktu; 

  

  

 

 wyświetlanie współrzędnych, ustalanie węzłów, wskazanie ustawień warunków brzegowych, 

tolerancji punktów i trybu wygaszenia punktu; 

 dodano możliwość łatwego dodawania nowych punktów splajnu i automatycznego ustawiania 

wymiarów punktów splajnowych; 
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 Wprowadzono kilka nowych metod parametryzacji splajnu; 

  

   

 

 Możliwość kontrolowania warunków brzegowych za pomocą ciągaczy (manipulatorów), w tym 

punktów pośrednich splajnu; 

  

   

 

 Zapewniona jest możliwość sterowania wydłużaniem/skracaniem splajnu za pomocą różnych 

metod. 
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 dodano możliwość utworzenia aproksymujących splajnów z określoną tolerancją za pomocą 

parametru Dokładność. Tolerancja jest określona dla całego splajnu, tj. Nie może być różna dla różnych 

punktów. Rozwiązuje to problem tworzenia gładkiego splajnu na dużej liczbie punktów. 

 

 

 

 możliwość wygaszania poszczególnych punktów splajnu przy użyciu parametru Wygaś. Można użyć 

zmiennych lub wyrażeń do kontrolowania wygaszenia. 

 

 

 



T-FLEX CAD 16. Informacje o wersji. 

63 

 

 

 możliwość wyświetlenia krzywizny krzywej za pomocą polecenia menu kontekstowego Pokaż 

krzywiznę i właściwości kontrolne tego schematu zostały dodane dla splajnów. 

 

 

 

Istnieje możliwość kontrolowania długości splajnu za pomocą wymiaru odnośnika. 
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Możesz ustawić wiązania dla innych elementów rysunku. Na przykład, podczas używania wiązań, łatwo jest 

skonstruować splajny, które są styczne i płynnie koniugowane ze sobą lub z innymi liniami rysunkowymi. 

 

SZYKI  2D   

Dodano nowy typ szyku 2D przez krzywą. Umożliwia umieszczanie kopii linii obrazu wzdłuż wybranej 

ścieżki z możliwością kontrolowania orientacji kopii. 

 

W przypadku szyków liniowych i kołowych dodano możliwość kontrolowania zmiennych podczas 

generowania kopii. W tym celu do parametrów szyku dodano parametr Zmień wartość zmiennej. Zmienna 

przyjmuje wartość w zależności od liczby kopii (Przez ilość kopii) lub według odległości od początku ścieżki 

lub zgodnie z wartością kąta (w trybie Przez długość dla szyków liniowych, W trybie Przez kąt dla szyków 

kołowych). 
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WYMIARY  

Dodano możliwość tworzenia wymiarów między okręgami a liniami prostymi/dowolnymi krzywymi. 
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Dodano możliwość tworzenia wymiarów między równomiernymi krzywymi 

 

 

Teraz odnośnik wymiarowy mierzy długość elementu, na którym jest tworzony (linie graficzne, linie szkicu). 

Możesz wybrać dodatkowe elementy, aby utworzyć odnośnik wymiarowy, na którym zostanie wyświetlona 

całkowita długość wszystkich wybranych elementów. 

 

 

Dodano możliwość powiązania wymiaru z punktem zerowym strony. Na przykład pozwala to zablokować 

punkty, które nie wymagają zmiany pozycji podczas zmiany reszty rysunku. 

 

 

 

Teraz możliwe jest tworzenie wymiarów w oparciu o geometrię drutową (ścieżki 3D, profile 3D, osie 3D). 
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ODNOŚNIKI  
Dodano elementy sterujące upraszczające tworzenie notatek. 

 

Elementy kontrolne pozwalają na wpisanie tekstu na półce w odnośnika i utworzenie kolejnych półek. 

Dodano znacznik, który pozwala zmieniać kierunek półek 

 

Dodano znaczniki do tworzenia tekstu na linii odnośnika, wyboru strzałek i ustawień symbolu. 

      

 

SYSTEM WSPÓŁRZĘDNYCH 2D  

Dodano możliwość tworzenia niestandardowych lokalnych układów współrzędnych 2D. LUW istnieje tylko 

dla określonej strony. 

Użytkownik może tworzyć rysunki odnoszące się do własnego LUW, które pozwolą na przeniesienie całego 

utworzonego rysunku podczas przesuwania LUW. 

Możesz utworzyć LUW za pomocą polecenia Utwórz LUW  na Wstążce. 
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Ze specjalnej listy możesz wybrać aktywny LUW, zgodnie z którym wszystkie elementy będą tworzone. 

Aktywny układ współrzędnych jest wyświetlany pogrubionymi liniami na rysunku. 

 

Współrzędne wszystkich utworzonych i edytowanych obiektów zostaną ponownie obliczone zgodnie 

z aktywnym układem współrzędnych. 

 

  

 

Możesz także wybrać odpowiednią opcję z menu kontekstowego LUW. 

  

Współrzędne elementów 2D podane w odniesieniu do układu współrzędnych zostaną ponownie obliczone, 

biorąc pod uwagę jego położenie. 

 

Wygodne jest również powiązanie LUW z rzutowaniem 2D. Pozwala to na tworzenie rysunków 

bezpośrednio na rzutach.  

 

W takim przypadku rysunki, które zostaną utworzone ręcznie, będą przesuwane razem z rzutem 2D. Aby 

to zrobić, wybierz rzut z rozwijanej listy i powiązanie z LUW zostanie wykonane. 
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ELEMENT Y KONSTRUKCYJNE 2D  

Nowe rodzaje styczności okręgów 

Dodano nowe typy styczności okręgów. 

Okrąg styczny do dwóch splajnów. 

 

 

 

Okrąg styczny do splajnu i elipsy. 

 

 

 

Okrąg styczny do dwóch elips. 
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Nowe opcje tworzenia Krzywej Odsunięcia 

Nowe opcje zostały dodane do TO: Utwórz krzywą odsuniętą 

Dodano opcję obsługi narożników. 

 

 

Domyślnie tworzone jest Zaokrąglanie. 

 

Dodano Przez styczności. 

 

 

Dodano Przez krzywe. 
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Krzywa odsunięcia może być skonstruowana ze zmiennym przesunięciem, określonym przez wykres. Należy 

podać typ "Wygładź krzywą" dla wykresu. 

 

  

 

Następnie należy wybrać wykres w parametrach krzywej odsunięcia. 

 

 

 

Odległość do krzywej odsunięcia zostanie obliczona zgodnie z wykresem. 

 

 

Przykład tworzenia krzywej odsunięcia do splajnu za pomocą wykresu funkcji skonstruowanej przy użyciu 

formuły cosinus: 

 



T-FLEX CAD 16. Informacje o wersji. 

72 

Zwiększono dokładność obliczeń splajnów i elips 

Teraz obliczenia splajnów i elips są bardziej dokładne. Poprzednio zostały obliczone przy użyciu polilinii 

i posiadały błąd. 

Teraz splajn tworzony jest przez punkty. Węzeł w splajnie zostanie zlokalizowany bez błędu. Jest to 

widoczne przy mocniejszym powiększeniu. 

ZWIĘKSZANIE  I  ZMNIE JS ZANIE WIELKOŚCI CZCIONKI  

Polecenia Zwiększ rozmiar czcionki i Zmniejsz rozmiar czcionki zostały dodane do paska 

narzędzi Widok w 2D. Zmieniają domyślny rozmiar czcionki, a także domyślny rozmiar strzałek 

dla aktywnej strony, zgodnie z zestawem standardowych rozmiarów czcionek. 
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EDYTOR ZMIENNYCH 

Usprawniono mechanizmy pracy ze zmiennymi, co znacznie uprościło wygodę pracy i wizualną percepcję 

informacji w oknie. 

Składnia jest podświetlona w różnych kolorach, co oszczędza użytkownikom nieporozumień i pozwala 

lepiej postrzegać informacje na ekranie. 

Edytor zmiennych wyświetla więcej informacji. Użytkownik nie musi rozciągać okna, aby zobaczyć całe 

wyrażenie. 

Do edytora dodano następujące funkcje: wyróżnienie użycia zmiennej w innych wyrażeniach, rozwijaną listę 

zmiennych i funkcji, etykietek narzędzi i nowych funkcji. 

INNOWACJE W EDYTORZE ZM IENNYCH  

Elementy różnych typów są teraz wyróżnione w wyrażeniach w różnych kolorach. 

 

 

 

Wszystkie zmienne określone przez użytkownika są wyróżnione w wyrażeniach w osobnym kolorze. 

Użytkownik może ręcznie ustawić kolor podświetlania zmiennej. 

 

 

 

 

Dodatkowo użytkownik może zmieniać kolory podświetlania składni. 
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Jeśli wystąpi błąd w składni wyrażenia, błędne wyrażenie zostanie podświetlone. 

 

 

 

Dodano również tryb wieloliniowy do edytora zmiennych.  

 

 

 

Możliwe jest przejście do następnej linii w wyrażeniu za pomocą kombinacji klawiszy "Ctrl"+"Enter", aby 

sformatować wyrażenia w wygodny sposób w trybie wieloliniowym. 
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Tryb wieloliniowy można włączyć w opcjach lub menu kontekstowym edytora zmiennych. 

 

  

Ponadto można wywołać opcję Pokaż używane zmienne w menu kontekstowym. Gdy ta opcja jest 

włączona, wszystkie odniesienia do do danej zmiennej w wyrażeniach będą podświetlone. 

 

 

 

Etykiety narzędziowe są implementowane w oknie edytora zmiennych. 

Po najechaniu kursorem na zmienną zostanie wyświetlony komentarz. 
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Po najechaniu kursorem na funkcję pojawi się krótki opis i przykład użycia funkcji. 

 

 

 

Jeśli pole należy do bazy danych, wyświetlane są nazwy bazy danych i pól oraz komentarze. 

 

 

 

W przypadku stałych tekstowych wyszukaj obiekt modelu według odpowiedniej nazwy lub identyfikatora. 

Jeśli stała tekstowa określa nazwę obiektu, wyświetlane są dla niego informacje o tym obiekcie. 

 

 

Etykiety narzędzi są aktywne. Po kliknięciu etykiety narzędzia wykonywane jest działanie różniące się dla 

różnych typów danych: 

 Nazwa zmiennej. Jesteś przeniesiony do zmiennej linii; 

 Nazwa funkcji. Wyświetli się pomoc z sekcją zawierającą opis funkcji; 

 Dostęp do pola bazy danych. Pojawi się okno Edytor bazy danych; 

 Identyfikator lub nazwa elementu modelu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje dla 

tego elementu. 

Po wprowadzeniu wyrażenia pojawia się rozwijana lista odpowiednich funkcji, zmiennych, baz danych i pól 

bazy danych. Ta lista zawiera opisy i komentarze do elementów listy. 
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Aby wywołać listę wszystkich dostępnych zmiennych i funkcji, użyj kombinacji <Ctrl> + <Spacja>. 

Gdy użytkownik wybierze funkcję z rozwijanej listy, nawiasy i ograniczniki niezbędne dla wybranego 

wyrażenia zostaną automatycznie wstawione. 

Teraz użytkownicy mogą tworzyć zmienne, których nazwy są takie same jak nazwy funkcji. 

NOWE FUNKCJE  

Funkcja select() służy do wyboru wartości przy użyciu kilku warunków. 

Warunki i wyniki, które zostaną określone, gdy warunek zostanie spełniony, są oddzielone przecinkami. 

Select (Warunek1, Wynik 1, Warunek 2,Wynik2, ..., Wynik jako domyślny) 

Wartość zmiennej będzie wynikiem pierwszego spełnionego warunku lub wyniku domyślnego. 

 

 

 

W przypadku, gdy żadna z powyższych opcji nie jest odpowiednia, a wartość domyślna nie jest ustawiona, 

wartość zmiennej będzie wynosiła zero. 

 

Funkcja switch() służy do wyboru wartości za pomocą jednego warunku. 

Wynik, którego wartość odpowiada warunkowi, zostanie ustawiony jako wartość zmiennej. 

Switch (Warunek, Wartość 1, Wynik 1, Wartość 2, Wynik 2, ..., Wynik jako domyślny) 

 

 

Funkcja root() umożliwia obliczenie pierwiastka danego stopnia dla liczby. 

 

 

Funkcja reverse() umożliwia odzwierciedlenie ciągu lub liczby w odwrotnej kolejności. 

Możesz bezpośrednio wprowadzić dowolną liczbę lub ciąg znaków w odwróconej funkcji. 

 

Możesz także określić zmienną, której wartość zostanie odwrócona. 

 

Ważne jest, aby typ zmiennej odpowiadał rodzajowi wartości (tekstowa/rzeczywista). 

 

Funkcja random(). Zwraca liczbę losową w podanym zakresie. 

 

Funkcja angle() generuje wartość kąta dziesiętnego od stopni, minut, sekund lub od stopni i minut. Funkcja 

przyjmuje trzy lub dwa parametry. 
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Funkcje hiperboliczne sinh, cosh, tanh, asinh, acosh, atanh zostały dodane. 

Functiong(). Zwraca stałą przyspieszenia grawitacji. 

Functione(). Zwraca stałą E. 

ZAPOŻYCZANIE ZMIENNYC H I  BA Z DANYCH  

Zarządzanie zmiennymi dużych złożeń stało się łatwiejsze. W poprzednich wersjach T-FLEX CAD konieczne 

było wykonanie kilka czynności, aby skopiować zmienną fragmentu do zespołu z zachowaniem połączenia. 

Aby zmienić tą zmienną w złożeniu i we fragmencie, użytkownik musiał zmienić zmienną w określonym 

pliku fragmentu. 

  

 

Teraz możesz utworzyć dokument, w którym będą przechowywane wszystkie zmienne i bazy danych. Ten 

dokument powinien zostać dodany do wszystkich dokumentów, w których będą używane zmienne i bazy 

danych. 

 

 

 

Użytkownik może następnie wybrać, które zmienne pożyczyć dla danego pliku. Te zmienne mogą być 

używane jako normalne zmienne fragmentu do tworzenia geometrii. W takim przypadku będzie 

konieczność zmiany zmiennych w jednym pliku. 
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Specjalna komenda służy do wypożyczenia danych z fragmentu. 

    

 

W specjalnym oknie możliwe jest określenie, które zmienne i bazy danych będą używane w złożeniu. 

 

   

 

Wszystkie wybrane zmienne zostaną dodane do edytora zmiennych. 

 

 

Zmienne można wypożyczyć z tego 

samego fragmentu z różnymi warto-

ściami zmiennych zewnętrznych. Na 

przykład, jeśli ten sam fragment śruby 

zostanie wstawiony do zespołu 

o różnych średnicach i długościach. 

W przypadku takiego zapożyczania 

należy dodać przyrostek podczas 

wypożyczania zmiennych z fragmentu. 

Ten sufiks zostanie dodany do 

wszystkich pożyczonych zmiennych po 

symbolu "@". 
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Za pomocą opcji Otwórz dokument źródłowy można otworzyć fragment, od którego została zapożyczona 

zmienna. 

 

   

 

Jeśli wybierzesz opcję Anuluj zapożyczone dane, możesz przerwać połączenie zmiennej z dokumentem 

źródłowym. W takim przypadku zmienna stanie się normalną zmienną złożenia. 

 

UŻYWANIE ZMIENNYCH PO DCZAS WPROWADZANIA KĄTA W OKNIE  

Możliwość użycia zmiennych została dodana w oknie dialogowym wprowadzania kąta dla poszczególnych 

pól wartości. 

 

 

Jeśli ustawiona jest opcja Użyj funkcji "angle", wprowadzone wartości nie są używane jako stała, ale są 

konwertowane przez wywołanie funkcji. W powyższym przykładzie wynikowy ciąg to "angle (150, 30)". 
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WSTAW ZMIENNĄ  

Okno dialogowe Wstaw zmienną zostało przekonwertowane na okno Konstruktor wyrażeń, które 

umożliwia wprowadzanie wyrażeń za pomocą przycisków. 

 

  

 

Przycisk wyboru funkcji pokazuje pełną listę funkcji. Wybrane funkcje zostaną dodane do okna 

dialogowego. 
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UDOSKONALENIA INTERFEJSU I FUNKCJONALNOŚCI 

POWTARZANIE OSTATNICH POLECEŃ  

Dodano możliwość ponownego wywołania jednego z wcześniej wykonanych poleceń. Odpowiednie 

pozycje zostały dodane do menu kontekstowego, które wywoływane jest w oknie roboczym systemu. 

Niektóre z ostatnich poleceń są wyświetlane na samej liście. Niektóre polecenia są wyświetlane w podmenu. 

  

Ilość poleceń dodawanych do listy w celu wykonania ponownego wywołania jest konfigurowana w oknie 

dialogowym Opcje na karcie Opcje dodatkowe. Ilość poleceń bezpośrednio w menu kontekstowym i w 

podmenu jest konfigurowana osobno. 

 

 

 

Lista poleceń dostępnych do ponownego wykonania jest przechowywana osobno dla modelowania 3D, 

rysowania i rysowania na płaszczyznach pracy. 

Możesz powtórzyć poprzednie polecenie, naciskając <Spacja> w trybie gotowości polecenia. 

ZNA JDŹ POLECENIE  

Dodano osobne okno do wyszukiwania poleceń, aby ułatwić 

ich wyszukiwanie. 

Aby wywołać okno, możesz użyć odpowiedniej opcji w 

prawym górnym rogu głównego okna systemu. 

W polu wyszukiwania można wprowadzić nie tylko nazwę, ale 

także opis i synonimy nazwy polecenia. 
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Poprzez menu kontekstowe możesz uzyskać pomoc dotyczącą polecenia i aktywować je. 

  

WSTĄ ŻKA  

Dodano możliwość zwijania/przywracania grup poleceń. 

 

  

 

Użytkownik może ukryć grupy, których nigdy nie używał w Wstążce. 

Ukryte grupy można przywrócić z menu kontekstowego, które wywoływane jest po kliknięciu w puste 

miejsce na Wstążce. 
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Teraz można wywołać menu kontekstowe, w którym użytkownik może określić styl dowolnego przycisku 

na Wstążce lub ukryć go bez otwierania okna Dostosuj. 

 

  

 

Dodano możliwość wstawiania fragmentów z biblioteki do Wstążki w poleceniu SB: Dostosuj. Aby to zrobić, 

wybierz kategorię Wstaw fragment z biblioteki. 

Ta innowacja pozwala tworzyć własne karty Wstążki ze standardowymi elementami lub dodawać je do 

istniejących kart. 

 

  

Ponadto dodano kategorię Utwórz dokumenty z prototypów. 

POT WIERDZANIE ZMIAN I  ZAT WIERDZANIE PRZEZ PODWÓJNY KLIK  

Teraz użytkownik może zakończyć wprowadzanie poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. 

Po ustawieniu lub zmianie parametrów wystarczy dwukrotnie kliknąć dowolne wolne miejsce okna 

roboczego, a działanie zostanie potwierdzone. 

Na przykład wygodnie jest użyć tej funkcji podczas tworzenia kreskowania, splajnów, wyciągania itp. 

 

ROZSZERZONE ET YKIET Y I  OPISY POLECEŃ  

Dodane zostały rozszerzone etykiety narzędzi dla poleceń. Działają zarówno dla wstążki, jak i interfejsu 

tekstowego. Po najechaniu kursorem pojawi się krótka podpowiedź do polecenia. Jeśli pozostawisz kursor 

nieruchomo przez dwie sekundy, pojawi się rozszerzona etykietka z pomocniczym obrazem. 
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Jeśli to konieczne, możesz wyłączyć rozszerzone podpowiedzi w oknie Dostosuj. 

 

   

ROZSZERZONE ET YKIET Y DL A ELEMENTÓW  

Po najechaniu kursorem na elementy (linie konstrukcyjne, linie graficzne, węzły) pojawiają się rozszerzone 

podpowiedzi. Oprócz informacji o nazwie i identyfikatorze elementu zawierają one dodatkowe informacje 

o typie i metodzie tworzenia obiektu. 

Ponadto te wskazówki zawierają ikony obiektów. 
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WYBIERANIE  ELEMENTÓW ZNA JDUJĄCYCH S IĘ  POD KURSOREM  

Poprawiono mechanizm wyboru elementów pod kursorem. W przypadku, gdy istnieje więcej niż jeden 

element dostępny dla zaznaczenia, pokazana jest ilość dostępnych elementów. Jest ona wyświetlana 

z symbolem "+". 

  

Lista elementów zostanie wyświetlona po krótkiej przerwie, jeśli kursor nie porusza się. Możesz wybrać 

wymagany element, klikając odpowiedni element lub tak jak w poprzednich wersjach systemu używając 

kółka myszy. 

  

 

Jeśli elementy pod kursorem mają różne kolory, kolory te są również wyświetlane w etykiecie narzędzia. 

 

SKALOWANIE  PRZY UŻYCI U KÓŁKA MYSZY  

Poprawiona kontrola skali obrazu za pomocą kółka myszy. Po naciśnięciu klawisza <Ctrl> skalowanie 

wykonywane jest ze zwiększonym współczynnikiem. 

W poleceniu Opcje dodano możliwość ustawienia wartości skali podczas obracania kółka myszy. 
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INNE ULEPSZENIA 

MATERIAŁY  

Wartości fizycznych właściwości materiałów są teraz przechowywane razem z jednostkami miary. 

Możesz zmienić jednostkę, klikając ją lewym przyciskiem myszy. Po zmianie jednostek miary następuje 

ponowne przeliczenie. 

 

 

M IERZENIE  

Opcja Utwórz wynik została dodana do polecenia Sprawdź samoprzecięcia. Umożliwia ona zapisanie 

wyniku pomiaru jako oddzielnego obiektu modelu, który jest wyświetlany w drzewie modelu, jak również 

na scenie 3D. Podczas regeneracji modelu element aktualizuje swoje podświetlenie i wskazuje przecięcia 

między określonymi elementami modelu. 
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Możliwość tworzenia wyniku pomiaru krzywizny dla obiektów 3D (ścieżki 3D, krawędzie) oraz dla obiektów 

2D (linie konstrukcyjne, linie graficzne, ścieżki 2D). 

Dane krzywizny mogą być używane dla zmiennych. Dane można pobrać w poleceniu Zmierz, wybierając 

utworzony obiekt pomiaru krzywizny. 

WSTAW FRAGMENT ,  OBRA ZY ,  OBRA ZY 3D  

Po wstawieniu fragmentu, obrazu lub obrazu 3D można zobaczyć wcześniej otwarte lub wklejone pliki na 

specjalnej liście. 

  

Ta sama lista jest dostępna w menu poleceń dla opcji Wybierz plik. 

OBIEKT Y S IATKOWE    

Przekroje można teraz zastosować do obiektów siatkowych. 

  

UŻYWANIE Z  LOGOT YPU PODCZAS GENERACJ I  W IDEO  

Dodano możliwość wyboru obrazu rastrowego w oknach dialogowych nagrywania plików wideo 

w scenariuszach animacji i nagrywania scenariusza. Ten obraz będzie używany jako logo do generowania 

wideo. 

  

Możesz ustawić pozycję logo w oknie dialogowym. 
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WYKRESY  

Jest możliwe tworzenie wykresów kontrolowanych za pomocą formuły w edytorze wykresów. 

 

 

 

Formuła określa zależność wartości funkcji wykresu od argumentu. W tym samym czasie możliwe jest 

określenie połączenia z innymi zmiennymi modelu. Takie wykresy są wygodne w użyciu, na przykład do 

określania nieliniowych charakterystyk materiałów, podczas tworzenia krzywych itp. 
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T-FLEX ELECTRICAL 

T-FLEX Electrical to oprogramowanie linii T-FLEX PLM, które umożliwia rozwiązanie pełnego 

zakresu zadań związanych z projektowaniem produktów elektrycznych. T-FLEX Electrical to moduł 

typu "Add On" wbudowany w interfejs bazowy T FLEX CAD, wraz z innymi aplikacjami. 

T FLEX Electrical daje możliwość zbiorowej pracy użytkowników w ramach tej samej platformy 

i jednej bazy informacyjnej w zakresie zadań związanych z projektowaniem złożonych 

komponentów elektrycznych. 

Projektowanie schematów elektrycznych i opracowywanie modeli trójwymiarowych może 

odbywać się równolegle w ramach jednego projektu inżynieryjnego. Komponenty na diagramie 

i modele 3D komponentów mogą być powiązane. 

 

 

Aplikacja umożliwia tworzenie dowolnych diagramów: schematów elektrycznych, schematów połączeń, 

diagramów "od/do" itp. 

T-FLEX Electrical zapewnia szerokie możliwości współpracy kilku użytkowników w jednym projekcie. 

Korzystając ze schematu strukturalnego, jeden z użytkowników pracuje nad projektem schematu 

elektrycznego, a także innych diagramów, podczas gdy inny użytkownik tworzy wstępny układ w zespole 

3D, a także opracowuje towarzyszącą dokumentację (modelowanie 3D). 

Dystrybucja obejmuje obszerną bibliotekę standardowych komponentów. Ponadto aplikacja zawiera 

narzędzia i metody do tworzenia własnych komponentów (złącza, urządzenia, przekaźniki itp.), Punktów 

połączeń i komponentów kabli dowolnego typu. 
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Informacje o wszystkich komponentach dodanych do diagramu są przechowywane wewnątrz diagramu, 

więc nie ma potrzeby wprowadzania ich osobno. 

  

Każdy ze składników ma nie tylko symbol schematyczny, ale także zestaw cech. Charakterystyki składników 

można zmieniać ręcznie na schemacie. Możesz łatwo znaleźć właściwe elementy w oparciu o określone 

cechy. 
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Możesz natychmiast wygenerować gotowe dokumenty na podstawie komponentów na diagramie: lista 

elementów, tabela "od/do", tabela połączeń. Wszystkie zmiany charakterystyk komponentów na wykresie 

są uwzględniane w raportach. 

 

 

 

Ważną zaletą jest tworzenie złożeń 3D na podstawie diagramów 2D. Można ustanowić powiązania między 

komponentami na diagramie i modelami 3D tych komponentów. Pozwala to uprościć proces układania 

komponentów kabli i edycji gotowego diagramu. 

Aby pracować z aplikacją, użytkownik może załadować model 3D z katalogu w dowolnym formacie 

dostępnym do importu. Użytkownik powinien utworzyć kilka LUW w modelu. LUW będzie wykorzystywany 

jako punkty połączenia. Modele w zespole można podłączyć zgodnie ze schematem. 

Elementy kablowe można układać ręcznie lub w trybie półautomatycznym. W tym samym czasie system 

monitoruje połączenia elementów na schemacie, co pozwala uniknąć ich nieprawidłowego połączenia. 
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Po utworzeniu komponentów kabli możesz automatycznie wygenerować następującą dokumentację: 

 arkusze materiałów i elementy kabli, biorąc pod uwagę długości; 

 tabelę "od/do" i tabelę połączeń uzupełnioną o informacje o komponentach kablowych. 

Można także utworzyć ogólny układ komponentów w projektowanym złożeniu. 

Możesz automatycznie utworzyć spłaszczony schemat. Schemat może zostać rozładowany ze złożenia do 

oddzielnego pliku i można dla niego wygenerować osobną dokumentację. 

 

  

 

System używa mechanizmu, który pozwala aktualizować diagram w złożeniu, dzięki czemu użytkownicy zawsze 
będą otrzymywać najnowsze informacje. 

Moduł elektryczny T-FLEX jest potężnym narzędziem do rozmieszczenia sprzętu o dowolnej złożoności, a gdy jest 
używany z innymi produktami, pozwala przygotować kompletny zestaw modeli, schematów i raportów do 
produkcji. 
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WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ 

Stworzona została nowa aplikacja T-FLEX VR dla użytkowników, którzy chcą korzystać z technologii 

wirtualnej rzeczywistości w swojej pracy. Aplikacja pozwala eksplorować model w przestrzeni wirtualnej 

i wchodzić w interakcje z nią tak, jakby był już wyprodukowanym produktem. 

 

 

 

Aplikacja wymaga HMD (Head-Mounted Display) i kontrolerów wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja 

współpracuje z okularami HTC Vive, Oculus Rift i innymi urządzeniami wykorzystującymi interfejs 

oprogramowania OpenVR. 

T-FLEX VR jest licencjonowany jako oddzielny produkt. 

Po uruchomieniu modułu na Wstążce pojawia się dodatkowa zakładka zawierająca polecenia niezbędne 

do pracy z zestawem wirtualnej rzeczywistości. 

 

 

 

Ponadto polecenia zarządzania poleceniami VR są dostępne dla Kamer utworzonych przez użytkownika w 

modelu 3D. 

Kontrolery pozwalają na przenoszenie obiektów w scenie i wywoływanie poleceń, a HMD daje 

użytkownikowi podgląd modelu na żywo. Synchroniczna aktualizacja pozwala użytkownikowi zobaczyć 

wyniki swoich działań w czasie rzeczywistym. 

Modele T-FLEX CAD nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania do wyświetlania w VR. 
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Użytkownik może dostosować pracę w wirtualnej rzeczywistości w wygodny sposób, dzięki szerokiej gamie 

ustawień. Na przykład możesz obracać się wokół osi pionowej lub możesz przesuwać kamerę tylko w 

poziomie, wybierając odpowiednie opcje. W scenie można określić wygodne źródła światła i ustawić 

wyświetlanie podłogi. 

Można zapisać te ustawienia w osobnym pliku. 

Kontrolery w rękach użytkownika są również wyświetlane na scenie. Nad kontrolerami znajduje się linia 

z podpowiedzią, która pokazuje aktualnie aktywne polecenie. 

Konfiguracja każdego kontrolera jest osobna. Można też wyłączyć niepotrzebne polecenia dla kontrolera. 

Do wyboru aktywnego polecenia służy specjalne menu. 
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Specjalistyczne polecenia T-FLEX CAD i standardowe polecenia kontrolera są dostępne na liście. 

 

Polecenia do nawigacji na scenie: 

 Teleportacja. Jest to tryb w którym użytkownik określa konkretny punkt do którego jest przenoszony. 

Ten tryb nawigacji jest najwygodniejszy podczas pracy z modelami architektonicznymi, gdy użytkownik 

chce "poruszać się" po wirtualnych obiektach; 

 Przejdź do obiektu. W tym trybie użytkownik wskazuje części modelu 3D, który chce zobaczyć bliżej, 

aby w najbardziej komfortowy sposób zbadać wybrany obszar. Ten tryb może być przydatny, jeśli 

potrzebujesz wizualnej oceny przemysłowych modeli 3D z wieloma małymi częściami, które znajdują się 

w pewnej odległości od siebie; 

 Lot. W tym trybie użytkownik wskazuje model 3D, a następnie nie "teleportuje", ale porusza się 

z pewną prędkością, stopniowo zbliżając się do tego punktu. Tryb ten może być przydatny zarówno 

podczas pracy z dużymi modelami architektonicznymi, jak i podczas przeprowadzania wizualnej oceny 

przemysłowych modeli 3D; 

 Ustaw skalę obrazu na 1:1. Po wybraniu tej opcji skala obrazu w przestrzeni wirtualnej zbliża się do 

naturalnej. Opcja ta jest bardzo przydatna w przypadku, gdy skala modelu 3D odbieranego w przestrzeni 

VR powinna odpowiadać skali rzeczywistego produktu; 

 Wybór kamery. Na scenie 3D T-FLEX CAD można operować jednocześnie kilkoma kamerami. Opcja 

Wybierz kamerę pozwala szybko przełączać się między nimi. Jest to bardzo wygodne w tych momentach, 

w których konieczne jest szybkie przełączanie się między znanymi punktami widzenia w przestrzeni VR. Na 

przykładzie prezentacji 3D modeli helikopterów – system po wyborze odpowiedniej kamery pozwala 

natychmiast z zewnątrz – zasiąść w fotelu pilota. 
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Polecenia do pracy z modelem: 

Użytkownik może obracać scenę i zmieniać jej skalę za pomocą manipulatorów. 

 Weź to. Zgodnie z nazwą polecenia pozwala wybrać obiekt, "wziąć" go w rękę (obiekt automatycznie 

przechodzi do manipulatora VR) i pozwala na wizualną ocenę. Gdy obiekt znajduje się w dłoni, może być 

obracany i skalowany przez drugi kontroler VR. Po zakończeniu polecenia obiekt zajmuje swoją początkową 

pozycję w scenie; 

 Przekrój. Gdy to polecenie jest aktywowane, do kontrolera VR dołączona jest płaszczyzna przekroju, 

którą można dynamicznie przesuwać lub ustawiać na wybrane położenie w przestrzeni VR. W tym 

przypadku użytkownik ma możliwość jednoczesnego tworzenia kilku płaszczyzn cięcia. 

 

 

 

 Widok eksplodowanyż. To polecenie umożliwia uruchamianie skryptów animacji (w tym scenariuszy 

tworzenia i rozkładania) utworzonych w T-FLEX CAD. Jak wiedzą użytkownicy T-FLEX CAD, może istnieć 

kilka takich scenariuszy. Użytkownicy T-FLEX VR mogą aktywować różne scenariusze animacji, w zależności 

od tego, które obiekty są wybrane w VR. Na przykład duży zespół może zawierać oddzielne scenariusze 

demontażu różnych podzespołów, które są częścią zespołu głównego. Pozwala to na wykorzystanie VR do 

szkolenia personelu zajmującego się konserwacją, co jest szczególnie ważne, gdy sprzęt jest drogi, 

niebezpieczny lub nadal istnieje tylko jako wirtualny prototyp. 
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Aplikacja T-FLEX VR zawiera polecenia, które nie są dostępne w innych systemach CAD z rzeczywistością 

wirtualną. 

 Wiązania. Jeśli wiązania są tworzone w modelu, użytkownik może przenosić elementy modelu zgodnie 

z określonymi wiązaniami. Wiązania działają tak samo jak w "T-FLEX CAD”. Użytkownik T-FLEX VR może 

"chwycić" i przenieść wybrane elementy w przestrzeń VR, tak jakby poruszał rękami w rzeczywistym świecie. 

W tym przypadku symulowany jest wpływ na mechanizm, tak jakby odpowiednia siła została zastosowana 

do wybranego punktu części. Pod wpływem tej siły część mechanizmu zaczyna się poruszać. Ruch jest 

ograniczony do utworzonych wiązań z innymi częściami i przestrzenią zewnętrzną. Oznacza to, że wybrana 

część pociąga drugą, obraca bieg itd., aż cały mechanizm zostanie włączony w ruch. W tym przypadku 

masa i momenty bezwładności ruchomych elementów są brane pod uwagę podczas ruchu. Jeśli 

odpowiednia opcja jest włączona, komponenty mogą również kontynuować ruch przez bezwładność. 

Pozwala to np. symulować działanie kół zębatych w maszynie itp. 

 Manipulatory. Jak wiadomo, T-FLEX CAD – od samego początku oparty na zasadach pełnej 

parametryzacji, jest dziś jednym z najbardziej zaawansowanych środków projektowania parametrycznego 

na świecie. Rysowanie, model 3D, edytor zmiennych, bazy danych, a nawet, jeśli to konieczne kod programu 

– tak unikalne cechy T-FLEX CAD pozwalają łączyć to wszystko i sprawiać, że funkcjonuje zgodnie z logiką 

osadzoną w modelu. Manipulatory są specjalnymi obiektami modelu 3D, umożliwiającymi zmianę wartości 

zmiennych T-FLEX CAD, a tym samym zmianę geometrii części i złożeń. Ten unikalny mechanizm jest w 

pełni dostępny dla użytkowników T-FLEX VR. Będąc w przestrzeni VR, możesz użyć kontrolerów VR, aby 

przesunąć manipulatory do nowej pozycji. Zgodnie z nową pozycją manipulatorów, a więc nową wartością 

zmiennych, model parametryczny T-FLEX CAD zostanie zaktualizowany, co może prowadzić do zmiany 

geometrii 3D części i złożeń, automatycznej zmiany rysunków i specyfikacji. Tak więc T-FLEX VR jest bardzo 

realistycznym narzędziem do projektowania, przenoszącym ten proces na nowy poziom technologiczny. 


