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1. Observații generale privind legăturile

Atunci când creați o schiță 2D, în fila Schiță puteți selecta constrângerile relevante

 

 

Mai întâi selectați legătura pe care doriți să 

o aplicați și apoi geometria corespunzătoare a schiței.

După ce a fost selectată o anumită constrângere, în bara de jos apare o instrucțiune 

care descrie pașii care trebuie urmați pentru ca programul să poată aplica corect 

constrângerea selectată.

Exemplu: Instrucțiuni pentru legarea distanței.

La crearea de constrângeri, este important care geometrie este indicată ca fiind 

prima. De exemplu, atunci când se creează o constrângere de paralelism, prima 

curbă selectată "se potrivește" (devine paralelă) cu a doua curbă.

La crearea unei schițe 2D, este posibil să se adauge automat constrângeri 

și cotele în mod automat. Ce constrângeri vor fi adăugate pot fi setate făcând clic 

în interiorul schiței

PPM în interiorul schiței și selectând opțiunea Bonding (Legături). 

Dacă doriți să creați o anumită geometrie de schiță fără adăugarea automată 

a constrângerilor și cotelor, trebuie să desenați cu tasta Ctrl apăsată.
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Dacă doriți să blocați o legătură, faceți clic pe ea cu PPM și selectați Block
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Dacă dorim să eliminăm o anumită constrângere, facem clic pe ea 2x LPM 

sau PPM și debifăm opțiunea de blocare.

În fila Draft (Proiect), când selectăm, de asemenea, Display (Afișare) și sho-

w/hide selected options (Afișare/ascundere opțiuni selectate).

Prin selectarea unei geometrii selectate, de exemplu o curbă, în partea 

stângă apare fereastra Properties, care vă permite să selectați sau să modi-

ficați rapid constrângerea selectată.
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Dacă nu dorim ca aceasta constrângerea de suprapunere să fie blocată în mod 

implicit, atunci când este selectată apare în stânga fereastra Properties (Proprietăți), 

unde putem debifa această opțiune.

2. Tipuri de legături într-o schiță 2D

a. Distanța
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La cotarea cercurilor, este utilă utilizarea tastei Shift. 

În funcție de partea selectată (externă sau internă) a cercurilor, se genere-

ază cotația corespunzătoare.

Exemplu: În figura de mai jos, cota selectată a fost generată fără a se utiliza 

tasta Shift, iar celelalte cu tasta Shift apăsată.

b. Legarea în unghi
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c. Legarea lungimii arcului

d. Legarea unghiului unui arc de cerc

 



e. Orizontal

Programul stabilește curba selectată pe orizontală (adică de-a lungul axei X - axa 

roșie).

f. Vertical

Programul aliniază curba selectată pe verticală (adică de-a lungul axei Y - axa verde).
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g. Perpendicular
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Pentru curbe ca în figura de mai jos, curba care este selectată prima se "aliniază" 

perpendicular pe cealaltă curbă.
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h. Tangente

i. Paralelă
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j. Concentric

k. Lungime egală
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l. Coliniar

m. Punct median

Se leagă punctul selectat de centrul curbei indicate.



n. Compatibil

Proiectează punctul selectat pe curba indicată sau conectează punctul selectat al 

curbei cu punctul celeilalte curbe.

o. Oglindirea

IRONCAD | TriBall

Strona | 15 


