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INTRODUCERE

Software-ul CAD 3D devine din ce în ce mai comun, iar numărul de programe 

diferite este în creștere constantă. Pentru mulți utilizatori, opțiunea 

de a schimba date între programe este o problemă foarte importantă. 

Sistemele CAD 3D populare pe piață folosesc de obicei un singur motor 

grafic - PARASOLID (Siemens) sau ACIS (Dassault Systems).

Importarea unui fișier salvat pe unul dintre motoarele grafice 

și deschis într-un program cu celălalt tip de motor duce adesea 

la eșecul de deschidere a fișierelor sau la erori.

În ghid, am inclus sfaturi despre cum să evitați erorile atunci 

când importați fișiere din diverse sisteme CAD pe exemplul 

IRONCAD și ce setări sunt cele mai bune de utilizat.



MOTOARE GRAFICE SOFTWARE DIFERITE

Când importați fișiere din alt software CAD 3D, este posibil să aveți probleme 

la deschiderea acestora. Sursa acestor probleme este diferențele dintre 

programele CAD. O mare parte din sistemele CAD 3D populare de pe piață 

salvează geometria 3D creată într-unul dintre cele două motoare grafice 

(nuclee de modelare) - PARASOLID (Siemens) sau ACIS (Dassault Systems). 

Importarea unui fișier într-un program care utilizează un motor grafic diferit 

poate cauza erori de geometrie și inexactități atunci când este importat 

încercând să păstreze fișierul sursă.

De menționat că există multe formate CAD 3D. 

Cele mai populare sunt: ACIS (.sat), IGS (.igs, .iges), 

Parasolid (.x_t, .xmt, .txt), IronCAD (.ics), STEP (.stp, .step), 

Stereolithography (. stl) , TrueSpace (.scn, .cob), 

VRML (.wrl), Wavefront (.obj), CATIA (.CATPart, .CATProduct), 

3D Studio (.3ds), .prt, .asm, .sldprt, . sldasm, .ipt, iam, .par, .psm.

EROAREA 1: 



Când importați în IRONCAD un fișier cu alt format decât 

.ics, calitatea modelului obținut după import poate 

fi afectată de setarea nucleului de modelare implicit 

(motor grafic).

Dacă setăm nucleul de modelare la același, în care 

este salvată geometria importată, excludem practic 

posibilitatea apariției unor erori în geometria importată.

SETARE GREȘITĂ A MOTORULUI GRAFIC

EROAREA 2: 

De exemplu, când importați un fișier din următoarele 

formate: ACIS (.sat), CATIA (.CATPart, .CATProduct), .ipt, 

este o idee bună să setați motorul grafic la ACIS (Dassault 

Systems) înainte de import.

Pe de altă parte, atunci când importați un fișier din 

următoarele formate: Parasolid (.x_t, .xmt, .txt), .prt, .asm, 

.sldprt, .sldasm, merită să setați nucleul de modelare la 

PARASOLID (Siemens) înainte de a importa.



ALEGEREA MOTORULUI GRAFIC ÎN IRONCAD



De menționat că există multe formate CAD 3D. 

Cele mai populare sunt: ACIS (.sat), IGS (.igs, .iges), 

Parasolid (.x_t, .xmt, .txt), IronCAD (.ics), STEP (.stp, .step), 

Stereolithography (. stl) , TrueSpace (.scn, .cob), 

VRML (.wrl), Wavefront (.obj), CATIA (.CATPart, .CATProduct), 

3D Studio (.3ds), .prt, .asm, .sldprt, . sldasm, .ipt, iam, .par, .psm.

ÎNCĂRCAREA FIȘIERULUI CU ERORI

Din păcate, se poate întâmpla ca fișierul importat să fi fost creat prin conversia dintr-un alt format. Într-o astfel de situație, pot 

apărea erori și după import.

În general, dacă după importarea în IRONCAD, la setarea nucleului de modelare la ACIS (Dassault Systems), apar erori de geome-

trie, merită să comutați motorul grafic pe PARASOLID (Siemens) și să îl reimportați. La fel, dacă după import în IRONCAD, la 

setarea nucleului de modelare la PARASOLID (Siemens) înainte de import, apar erori de geometrie, merită să le comutați în ACIS 

(Dassault Systems) și să le reimportați.

Dacă ambele setări menționate mai sus nu permit importarea corectă a geometriei, înseamnă că fișierul importat conține erori 

sau conține geometrie salvată într-un format a cărui conversie în PARASOLID și ACIS generează inexactități. Cel mai frecvent 

rezultat al erorilor este un model de suprafață (în timp ce geometria importată a fost un solid).

Cel mai adesea, această problemă minimizează modificarea setărilor de toleranță, intercalată la suprafață.

Setarea implicită în IRONCAD pentru acest parametru este 0,001 mm. Această precizie a importului este acceptabilă pentru 

majoritatea aplicațiilor de modelare 3D. Modificarea acestui parametru la, de exemplu, 0,01 mm duce uneori la un solid după 

importarea unui fișier care a fost importat ca suprafață cu o precizie mai mare.

EROAREA 3: 



Când importați în IRONCAD un fișier cu alt format decât 

.ics, calitatea modelului obținut după import poate 

fi afectată de setarea nucleului de modelare implicit 

(motor grafic).

Dacă setăm nucleul de modelare la același, în care 

este salvată geometria importată, excludem practic 

posibilitatea apariției unor erori în geometria importată.

SETĂRI DE IMPORTARE

De exemplu, când importați un fișier din următoarele 

formate: ACIS (.sat), CATIA (.CATPart, .CATProduct), .ipt, 

este o idee bună să setați motorul grafic la ACIS (Dassault 

Systems) înainte de import.

Pe de altă parte, atunci când importați un fișier din 

următoarele formate: Parasolid (.x_t, .xmt, .txt), .prt, .asm, 

.sldprt, .sldasm, merită să setați nucleul de modelare la 

PARASOLID (Siemens) înainte de a importa.



Pentru a importa fișiere din Inventor sau SolidWorks, creați un nou document de scenă 3D.

În fila „Echipă”, selectați funcția „Import” / Selectați fișierul 3D.

Puteți importa direct un fișier de asamblare, care „găsește” fișierele piese aferente și creează automat o structură arbore-

scentă similară cu cea pe care am specificat-o într-un alt sistem CAD. În plus, nomenclatorul va fi păstrat. De asemenea, 

puteți importa piese sau subansambluri individuale. Proiectele importate pot fi documentate direct sau editate direct.

CUM IMPORT FIȘIERE ÎN IRONCAD?



IRONCAD vă permite să importați fișiere din multe sisteme CAD 3D. 

Fereastra Import fișier conține o listă de formate care pot fi încărcate 

în program. Asigurați-vă că fișierele componentelor individuale de la, 

de exemplu, Inventor (.ipt), sunt în aceeași locație cu întregul fișier 

de asamblare (.aim).

CUM IMPORT FIȘIERE ÎN IRONCAD?



În ghidul de mai sus, am inclus majoritatea erorilor și informațiilor importante atunci când 

importăm fișiere din alte sisteme CAD. Nu uitați să alegeți setările de import adecvate 

când încărcați proiecte! 

Faceți o programare la noi pentru o prezentare gratuită și fără obligații a programului. 

Specialiștii noștri vor fi bucuroși să vă arate funcționalitățile și capacitățile programului 

IRONCAD CAD 3D.

CONCLUZII

PROGRAME OFERITE



Dacă sunteți interesat de licențe educaționale gratuite pentru soluțiile pe care le oferim,

organizarea de formare sau cooperare în alte domenii, vă rugăm să ne contactați 

prin e-mail sau telefon.

         info@ironcad.ro

        (+40) 0374 861 221

TMSys ROM SRL

Strada Cluj Nr7

300576 Timisoara

CONTACT


