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 TriBall este un instrument patentat al mediului 3D CAD IRONCAD, 

utilizat pentru poziționarea obiectelor într-o scenă 3D. Considerat de 

unii ca fiind cel mai util instrument din istoria CAD.

1.Poziționare:

-părți

-ansambluri

-forme inteligente (funcții)

-schiță plan/profil

-secțiune 3D

-textură

-camere

-lumini punctuale/reflectoare/zone luminoase

-puncte de ancorare și puncte magnetice

Editați: 

-animații

-modelare dinamică prin "tragerea" 

 suprafețelor -> modelare directă directă a fețelor
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 Este posibil să plasați mai multe piese/obiecte în aceeași operațiune 

cu unealta TriBall. Puteți combina piese, găuri, ansambluri și le puteți 

poziționa în același timp, fără a fi nevoie să creați legături între ele.

2.Activarea instrumentului TriBall

Pentru a activa instrumentul TriBall, nu uitați să selectați elemen-

tul/obiectul/operațiunea.

Modul de apelare:

Piese: CTRL+LPM

Operațiuni/funcții: ALT+LPM

echipă: LPM

Alte moduri de apelare sunt disponibile în colțul din dreapta jos:

Există trei moduri de a accesa instrumentul în mediul IRONCAD: 

prin intermediul barei de instrumente de acces rapid, 

prin intermediul barei de instrumente principale:

Instrumente -> TriBall

Echipa -> TriBall

Sau utilizand tasta F10.
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 3.Particularitățile instrumentului TriBall

3.1 Sfera centrală
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 Acest mâner este utilizat în principal pentru a efectua mișcări de la un 

punct la altul.

Dacă faceți clic și țineți apăsat LPM pe minge vă permite să deplasați 

TriBall în toate direcțiile.Dacă faceți clic pe PPM se activează meniul 

contextual.

Pentru a plasa sfera centrală în punctul median, al unei muchii sau 

între două puncte, selectați una dintre opțiunile evidențiate,cu con-

diția să existe un alt obiect în scena 3D (se deplasează întotdeauna 

către celălalt obiect).

Sau utilizand tasta F10.
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 3.2 Sferele interioare

Acestea sunt responsabile de orientarea TriBall. Dacă faceți clic și 

țineți apăsat LPM pe o sferă, puteți modifica orientarea TriBall.

Făcând clic pe PPM se activează meniul contextual.

O sferă interioară umplută corespunde peretelui vizibil al obiectului. 

O sferă interioară goală, pe de altă parte, corespunde peretelui invizi-

bil al obiectului. atunci când obiectul este rotit astfel încât peretele din 

spate să fie vizibil, sfera goală este ocupată, în timp ce sfera plină își 

pierde ocuparea.
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 3.3 Sfere externe

Acestea sunt responsabile de deplasarea elementului/obiectului

/ansamblului.
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 EXEMPLU: Matricea circulară
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 EXEMPLU: Matricea dreptunghiulară
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3.5 Cerc

Este responsabil pentru orice rotație a obiectului/elementului/ansam-

blului. Faceți clic și țineți apăsat PPM pe conturul cercului, apoi rotiți 

perpendicular pe "Screen View", în jurul centrului TriBall.Foarte rar uti-

lizat.

4 Meniul principal TriBall

Dacă se face clic pe PPM în fundal, în timp ce TriBall este activ, se 

afișează meniul principal al instrumentului. Cu ajutorul acestui 

meniu, este posibil să se controleze setările implicite ale TriBall .
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