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1. Chei de schimbare a interfeței                                                       

Ctrl + Shift + F9 - Schimbă interfața funcțională a panglicii în interfața clasică iconică.

Ctrl + Shift + R - Ascunde/afișează barele de instrumente.

2.Tastele de funcție File/Edit 

Ctrl + N - Creează un nou proiect.

Ctrl + O - Deschide un proiect creat.

Ctrl + S - Salvează un fișier.

Ctrl + W - Iese din program.

Ctrl + P - Imprimă.

Shift + F1- Fereastră de ajutor contextual.

F1 - Ajutor.

Ctrl + Z - Anulare.

Ctrl + Y - Repetă.

Ctrl + X - Tăiere.

Ctrl + C - Copiere.

Ctrl + V - Lipire.

Ctrl + A - Selectează tot.

Del - Șterge.

Shift + Select - Selectează direct mai multe elemente.

Ctrl + Butonul stâng al mouse-ului - Selectează direct, doar o parte din scenă.

Ctrl + Shift + Butonul Stânga-Mouse - Selectează direct mai multe părți din scenă.

Alt + Butonul Stângul-Mouse - Selectează direct o funcție din scenă.

Alt + Shift + Butonul Stângul de mouse - Selectează direct mai multe funcții din scenă. 

3. Tastele de funcție / atribuțiile camerei

a. Tastele de schimbare a camerei

F2 - Panoramă (panoramare într-un singur plan).

F3 - Orbit (rotire în jurul unei "sfere", sau orbite).

F4 - Roll camera (rulează camera (zoom in fără a pierde unghiul de perspectivă).

F5 - Zoom (mărește imaginea camerei).                                            
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F7 - Look at (îndreaptă vederea spre peretele indicat).

F8 - Fit scene (aliniază vederea modelului la fereastra de lucru).

F9 - Perspective (activează sau dezactivează perspectiva - vedem 

        o parte din elementele care se află în spate).

Ctrl + F2 - Walk (păstrează unghiul de perspectivă, 

         de exemplu, se plimbă în jurul unei încăperi).

Ctrl + F5 - Window Zoom (ajustează vederea la fereastra încercuită cu mouse-ul).

Ctrl + F7 - Target (face zoom la un punct selectat).

Ctrl + F8 - Schimbă modul de afișare a modelului în redare software. 

(disponibil cu ferestrele de scenă dezactivate)

Ctrl + F9 - Schimbă modul de afișare a modelelor în redare de bază OpenGL. 

(disponibil cu ferestrele de scenă dezactivate).

Ctrl + F10 - Schimbă modul de afișare a modelelor în redare OpenGL Advanced. 

(disponibil cu ferestrele de scenă dezactivate).

b. Tastele pentru un mouse cu trei butoane

Butonul din mijloc - Orbit (se rotește în jurul unei "sfere", sau orbitează).

Butonul din mijloc + Shift - Pan (deplasare într-un plan).

Butonul din mijloc + Ctrl - Zoom (mărește camera).

Butonul din mijloc + Ctrl&Shift - Target (Țintă).

c. Microsoft Intellimouse (scroll)

Apăsarea și menținerea apăsată a scroll-ului - Orbit 

(se rotește în jurul unei "sfere", sau orbite).

Rotirea scroll-ului - Zoom (mărește camera).

d. Figura: taste pentru un mouse cu trei butoane

Butonul din mijloc - Pan (se deplasează într-un singur plan).

e. Figura: Tastele pentru Microsoft Intellimouse (scroll)

Butonul din mijloc - Pan (se deplasează într-un singur plan).

Rotație de defilare - Zoom (mărește camera).

f. Tastele la selectarea barei de cameră "Orbit" (Orbită) 

Alt - Forțează rotația în jurul axei verticale/orizontale a obiectului.
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Shift - Forțează rotația în jurul axei verticale/orizontale a scenei.

Ctrl + Alt - Forțează o rotație în jurul axei verticale/orizontale a obiectului cu o 

increment de unghi de 45o.

Ctrl + Shift - Forțează o rotație în jurul axei verticale/horizontale a scenei cu un 

increment de  unghiular de 45o.

g. Tastele la selectarea barei de cameră "Walk" (Plimbare) 

Alt - Forțează rotația în jurul axei verticale/horizontale a obiectului.

Shift - Înclină camera în sus/jos

4.Tastele de funcție ale TriBall

F10 - Activează/ Ascunde instrumentul TriBall pentru forma/piesa selectată.

Ctrl + move (Ctrl + mișcare) - Fixează forma pe puncte în funcție de incrementul 

setat liniară și unghiulară a incrementului.

a. Pentru un TriBall activ

Bara de spațiu - Activează/dezactivează TriBall; comută TriBall între deplasarea 

unui obiect și a TriBall-ului ca întreg și poziționarea TriBall-ului în raport cu obiectul.

b. Mâner de deplasare

Shift + move - Activează tehnologia smart latch: TriBall poate fi 

plasată în centru.

c. Poziționarea TriBall 'a în raport cu curba 3D

P - Inserează un punct (în poziția curentă a TriBall 'a) pentru curba selectată.

d. Poziționarea TriBall'a combinată cu mai multe 

Copiere/Copy Metoda de clonare

Enter - Încheie comanda de poziționare prin copiere/clonare multiplă cu ajutorul TriBall.

P - Inserează punctul de poziționare al obiectului copiat/clonat.

5. Tastele de repoziționare

Shift + move to wall/anchor - Activează tehnologia inteligentă. 

Ctrl + move (Ctrl + mutare) - Fixează forma în puncte în funcție de incrementele 

liniare și unghiulare stabilite.
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a. Tastele la selectarea opțiunii "Aliniere și aliniere" din bara de instru-

mente

Bara de spațiu - Comută opțiunile de poziționare.

Tasta Tab - Comută direcțiile de orientare.

6. Tastele de funcție de randare

Ctrl + R - Activează redarea realistă. 

7. Tastele de schimbare a sistemului de coordonate

A - Afișează toate planurile.

X - Afișează/ascunde planul YZ.

Y - Afișează/ascunde planul XZ.

Z - Afișează/maschează planul XY.

Alt + Z - Activează/ascunde planul XY curent.

Alt + Y - Activează/ascunde planul XZ curent.

Alt + X - Activează/ascunde planul YZ curent.

8. Tastele de schimbare a dimensiunilor inteligente 3D

a. Opțiune activă din bara de instrumente: 

Distance (Dimensiune inteligentă)

Shift + selecție cerc/margine - Se atașează la centrul cercului.

Ctrl + selecție suprafață/formă - Se atașează la ancora formei selectate.

Esc - Anulează opțiunea Smart Dimension (Dimensiune inteligentă).

9. Tastele de funcție pentru crearea profilului de secțiune (sketchpad)

a. În timpul desenării geometriei profilului

Termină desenarea curbei (linie) PPM - Activează caseta de dialog, 

în care puteți introduce valoarea pentru distanță și unghi. 

PPM pe punctul final al curbei (liniei) - Activează o fereastră de dialog 

pentru modificarea coordonatelor X și Y. 

Shift + draw geometry - Dezactivează opțiunile de fixare.

Tab - Comută la Property Browser pentru a introduce valori pentru 

rază și valorile coordonatelor.

LPM + drag - Schimbă o linie în arc de cerc și viceversa la crearea unei polilinii.
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S - Activează bara de instrumente de acces rapid pentru comenzi comune. 

10 Tastele de funcție utilizate la crearea unui 2D (desen)

Shift + select - Permite selecția multiplă.

Ctrl + Shift + B - Comută selecția modului de creare a vederii între 

Project/Detailed (Proiect/Detalii). 

Ctrl + Shift + L - Deschide dialogul fișierelor 3D legate/conectate.

Ctrl + Move selected text box și/sau sheet geometry - Copiază caseta de text 

și/sau geometria foii selectate. caseta de text/geometria selectată în locul 

elementului selectat.

Alt + drag curve/text - Blochează mișcările de repoziționare la orientarea por-

tret și peisaj.

Dublu clic LPM - Editează conținutul rândurilor din tabelul foii de lucru.

 Apăsați Enter pentru a accepta modificările.

a. Text cu linie de referință la vederea de desen selectată

Select Text with Reference Line (Selectare text cu linie de referință) + Shift + 

clic pe geometrie - Leagă textul de vederea desenului selectat.

b. Opțiunea Active Intelligent Dimension (Cota inteligentă activă)

Shift + selecție muchie liniară - Stabilește primul punct de atașare a unei cote 

liniare.

Shift + selecție arc sau cerc - Stabilește primul punct de ancorare al unei cote 

liniare.

Ctrl + F - Comută între opțiunile săgeată de intrare/ieșire.

Tasta Tab atunci când plasați o cotă - Comută între cotele verticale, orizontale 

și paralele.

11. Mânere (dimensiune, suprafață, profil, foaie etc.).

a. Comportament implicit

Shift + drag - Se fixează direct pe perete/ muchie/verigă.

Ctrl + Drag - Tragere cu un increment de distanță specificat.

Ctrl + LPM - Selectare multiplă a mânerelor pentru a schimba dimensiunea.

Dublu clic LPM - Editarea valorii dimensiunii.



IRONCAD | TriBall

Strona | 7

 

b. Tools/Options/Interaction (Instrumente/Opțiuni/Interacțiune) - Activați 

blocarea automată a unui mâner fără tasta Shift.

Shift + drag - Dezactivează fixarea.

c. Clic PPM pe un mâner

Shift + drag - Se fixează pe linie și pe axă.

12. Alte taste de funcție

Esc - Deselectează majoritatea instrumentelor.

Ctrl + drop from catalog - Înlocuiește un obiect existent, cu un obiect din catalog.

Ctrl + K - Comută între tipurile de nuclee de modelare: Parasolid/ACIS.

Ctrl + Alt - Comută între mediile Scene și Drawing.

Shift + clic pe punctul de pornire al unei curbe 3D pe o geometrie 

existentă - Activează automat poziția perpendiculară a curbei.

Ctrl + E - Activează/dezactivează marginile ascunse ale ansamblului/părții 

selectate.

Shift + LPM - Creează o relație perpendiculară pe peretele selectat în 

comanda 3D Sketch (Schiță 3D).

Glisarea din director în scenă PPM - Activează funcția drop as: New Par-

t/Shape Function/Funcție de formă/Funcție de asamblare.

Shift + drag and drop from catalog - Mută obiectul selectat în punctul 

central al unei muchii cilindrice.

PPM + glisare pe obiect - Mută un obiect cilindru în formă de H cu PPM și 

îl aruncă ca Funcție de asamblare; elimină materialul prin mai multe piese 

simultan.

Alt + LPM - Activează filtrul de selecție a formei inteligente (caracteristici).

Shift + Alt + LPM - Permite selectarea multiplă a formelor inteligente (ca-

racteristici). 

Ctrl + LPM - Activează filtrul de selecție a pieselor.

Shift + Ctrl + LPM - Permite selectarea multiplă a pieselor.

Dublu clic LPM - Afișează o casetă de dialog care vă permite să editați 

valorile dimensiunilor inteligente, dimensiunilor schiței, mânerelor. Notă: 

Aceeași acțiune poate fi realizată prin apăsarea Alt+LPM.
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Ctrl + Alt + LPM - Activează lista de muchii/pereți/vertici selectate. 

Shift + Ctrl + Ctrl + Alt + LPM - Activează selecția multiplă din lista de mu-

chii/pereți/vertici selectate.

E - Editează caracteristica selectată.

S - Activează bara de instrumente de acces rapid cu comenzi tipice pentru 

nivelul de acțiune curent.

13. Creați propriile comenzi rapide de la tastatură

Faceți clic pe PPM pe un spațiu gol al barei de instrumente și selectați 

Customize Toolbar/Menu/Keyboard (Personalizați bara de instrumente/-

Menu/claviatura).

 

Apare fereastra corespunzătoare. În fila Keyboard (Tastatură), puteți seta o 

comandă rapidă specifică pentru comanda selectată în categoria

 


