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Upraszczanie struktury 
importowanych cz!"ci



Import pliku:
Wbudowany translator pozwala na bezpo!redni import

projektów 3D z zachowaniem struktury drzewka.
Podczas konwersji IRONCAD wykorzystuj" technologi"

podwójnego j#dra graficznego ACIS i PARASOLID.

Rozbudowane mo$liwo!ci wymiany plików pozwalaj#

na bezpo!redni import m.in. z programów INVENTOR,

SOLIDWORKS, CATIA, SOLIDEDGE, NX, PRO/E,
AUTOCAD. Dodatkowo system IRONCAD daje

mo$liwo!% bezpo!redniej edycji zaimportowanego

modelu bez konieczno!ci czasoch&onnego odtwarzania

historii operacji.
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Opcje importu:
Importuj#c plik u$ytkownik mo$e wybra% w

eksploratorze plików funkcj" Menu i uruchomi%
polecenie Opcje importu. W opcjach mo$na ustawi%

ogólne parametry importu, a tak$e zmieni% ustawienia

importu dla poszczególnych formatów.



Struktura cz!"ci 
importowanej:
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Z#o$enia importowane s% wraz z zachowaniem

struktury. W drzewku operacji widoczne s%

poszczególne cz!"ci z#o$enia. Kszta#t pojedynczych

cz!"ci tzn. funkcje z których si! sk#ada (wyci%gni!cia,

zaokr%glenia, fazy, otwory itd.) nie s% dost!pne.

IRONCAD rozpoznaje zastosowane na cz!"ci operacje i

daje du$e mo$liwo"& odtwarzania historii operacji w
drzewku sceny. Dodatkowo IRONCAD pozwala na

edycj! bezpo"redni% takiej cz!"ci. Te funkcjonalno"ci

mo$na zobaczy& ogl%daj%c film na kanale YouTube

IRONCAD Polska:

Importowanie plików do "rodowiska IRONCAD

Je"li u$ytkownik wykorzystuje pliki z internetowych

baz CAD3D producentów, których komponenty

umieszcza w swoich projektach cz!sto wa$nym
aspektem jest uproszczenie jej struktury.

https://youtu.be/vujGPZv9suQ


Utwórz kombinacj!
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W menu wst"#kowym w zak$adce Funkcja dost!pne

jest polecenie Utwórz kombinacj!. Mo#e ono pos$u#y%
do po$"czenia ze sob" kilku cz!&ci w jedn" cz!&%. Ta

operacja spowoduje zmian! cz!&ci w funkcje/kszta$ty

jednej cz!&ci. Pierwsza w kolejno&ci zaznaczenia cz!&%

b!dzie sk$ada$a si! z w$asnych funkcji/kszta$tów oraz z

funkcji/kszta$tów utworzonych z pozosta$ych cz!&ci.

Tak uzyskana struktura mo#e zosta% uproszczona

jeszcze bardziej.
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Po!"cz kszta!ty
W menu wst"#kowym w zak!adce Narz$dzia dost$pne

jest polecenie Po!"cz kszta!ty. Zastosowanie polecenia
spowoduje zmian$ funkcji/kszta!tów cz$%ci w jedn"

funkcj$/kszta!t.
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Uproszczona struktura cz!"ci
Cz!"# poddana operacjom Utwórz kombinacj! i Po$%cz

kszta$ty przybiera uproszczon% struktur!. Tak
zmieniona cz!"# jest $atwiejsza w pozycjonowaniu, a

tak&e podczas tworzenia listy cz!"ci nie generuje

dodatkowych komponentów lecz jest reprezentowana

jako jedna pozycja. Je"li tak przygotowany komponent

b!dzie wykorzystywany równie& w kolejnych

projektach warto zapisa# go we w$asnym katalogu.
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Oficjalny dystrybutor: TMSYS sp. z o.o.

ul. Ciep!ownicza 23, 31-574 Kraków

Dzia! handlowy:

tel. 12 362 30 76, tel. 607 933 334

info@ironcad.pl

Oddzia! pó!noc:

ul. Abrahama 6, 84-300 L"bork

Dzia! handlowy:

tel. 59 333 00 95, tel. 510 108 993

polnoc@ironcad.pl


