
Foaie de tablă
Importul de extensii dintr-un fișier DXF



1 Import de fișiere dxf

Din fila Sheet Metal, selectați 
elementul Stock și fixați-l 
pe scenă cu LPM.

În continuare, selectați baza ținând apăsată tasta Alt,
faceți clic pe PPM și selectați Edit Cross-Section.



Ștergeți schița existentă prin selectarea întregului contur 
cu Ctrl+A și apoi Delete. Apoi faceți clic pe PPM și selectați Import.

Încărcați fișierul corespunzător.



Se afișează un mesaj care indică faptul 
că importul a fost efectuat cu succes.

În bara de jos a ferestrei, selectați Zoom All (F8) sau faceți clic
pe 2x cu scroll-ul mouse-ului pentru a ajusta schița în fereastra 
de vizualizare.

După cum puteți vedea, schița a fost importată la o distanță mare față de 
sistemul de coordonate local, așa că vom selecta întreaga schiță cu comanda 
rapidă Ctrl+A sau o vom delimita printr-un dreptunghi folosind LPM. Apoi 
selectați opțiunea Move (Mutare).



Ieșiți din schiță selectând Finish (Terminare).



2 Definirea proprietăților foilor

În etapa următoare, definim proprietățile tablei metalice
prin selectarea bazei corespunzătoare. Selectăm foaia,
facem clic pe PPM și mergem la proprietăți piesă.

Din fila Sheet Metal, selectați Select New Stock. 
În fereastra următoare, selectați tabla corespunzătoare.



Pentru a seta foaia implicită, mergeți la Options și apoi 
selectați foaia implicită.



Generarea propriilor linii de îndoire a foilor

În primul rând, funcția Sketched Bend (Schiță de îndoire)
este selectată din fila Sheet Metal.



Programul creează o schiță pe peretele selectat anterior. 
Apoi, pentru a poziționa UW, activăm instrumentul TriBall
(F10) și, selectând o opțiune ca mai jos, îl mutăm în centrul
marginii selectate.

În continuare, trasăm liniile de curbură corespunzătoare.
 Apoi, ieșiți din schiță cu opțiunea Finish (Terminare).



În pasul următor, programul vă redirecționează către fereastra
Properties-Sketch Bend. În câmpul Reference (Referință), indicăm
peretele opus peretelui pe care am făcut schița și schimbăm tipul
liniei de curbură în Center.

Efectul operațiunii efectuate:



În ultimul pas, accesăm din nou operațiunea Sketch Bend,
făcând clic pe ea cu PPM în browserul de scene 3D.

În fereastra Propertis a liniilor de îndoire selectate, indicăm linia
de îndoire și inversăm direcția de îndoire a acesteia
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