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 CO NOWEGO W T-FLEX CAD 11 

 Poniższa dokumentacja zawiera przegląd nowych funkcjonalności, możliwości i ulepszeń w systemie  
 T-FLEX CAD wersja 11. Informacje przeznaczone są głównie dla doświadczonych użytkowników którzy 
 opanowali główne narzędzia systemu. Dokładny opis funkcjonalności systemu znajduje się w  
 odpowiednich działach Pomocy oraz Instrukcji Użytkownika. 

 

Zmiany w Interfejsie Użytkownika 
Podczas rozwijania T-FLEX CAD 11 specjalną uwagę przyłożyliśmy do zwiększenia komfortu pracy oraz 
udoskonalenia interfejsu użytkownika. Interfejs stał się bardziej elegancki i nowoczesny, a jego ergonomia 
została znacząco poprawiona, organizując dodatkowo więcej wolnej przestrzeni na ekranie do wykorzystania 
przy głównych zadaniach systemu. 

Nowy Styl Wyglądu 
System otrzymał nowoczesny wygląd. Wygląd dopasowuje się do schematu układu zdefiniowanego dla 
systemu operacyjnego. 
Zostały opracowane nowe pełno-barwne ikony komend dla systemu. Ikony posiadają dwa rozmiary (16 x 16 
i 24 x 24). Rozmiar może być automatycznie dobierany w zależności od aktualnej rozdzielczości ekranu, lub 
może być zdefiniowany przez użytkownika w dowolnej chwili. 

    
Główny Pasek 

Głównym elementem systemowym interfejsu użytkownika został teraz "Główny Pasek" – nowy pasek 
narzędzi z rozszerzonymi możliwościami. 
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Główny pasek posiada zdefiniowane zestawy komend które mogą 
być wybierane przez użytkownika lub być aktywowane 
automatycznie przez system w zależności od wybranego w 
danym momencie zadania i ustawień systemu. 
Zawartość głównego paska jest zorientowana na wykonywanie 
różnych zadań - szkicowania, modelowania 3D, analiz, rysowania 
na płaszczyźnie pracy, operacji na arkuszach blachy, edycji BOM 
itp. 
Dodatkowe aplikacje które są zainstalowane aby pracować wraz z 
T-FLEX CAD, dodają własne specjalistyczne zestawy poleceń do 
głównego paska adresując odpowiednie funkcje. Dla przykładu, 
wczytana aplikacja T-FLEX CAM automatycznie dodaje 
odpowiednią zawartość z ikonami przycisków w celu użycia jej 
głównych poleceń. 
Zestaw komend wybrany przez użytkownika jest pamiętany w 
aktualnym oknie dokumentu i będzie automatycznie przywrócony 
ilekroć okno zostanie zaktywowane. Ustawienie to jest także 
zapisane w pliku dokumentu i jest aktywowane przy każdym 
otwarciu pliku. 

Użytkownik może włączyć wyświetlanie etykiet pod przyciskami głównego paska narzędzi. Jest to wygodne  
gdy zaczynamy pracę z systemem lub gdy pracujemy w wysokiej rozdzielczości. 
 

 
 
Dla użytkowników przyzwyczajonych do pracy z poprzednim układem ikon na głównym pasku, zapewnione 
jest ustawienie "Kompatybilny" jako pasek narzędzi używany w poprzednich wersjach. Jeśli istnieje 
potrzeba, można zamrozić każde ustawienie ikon tak aby uniknąć przełączania do innych ustawień podczas 
aktywowania różnych poleceń. Aby zamrozić ustawienie ikon na głównym pasku, przywołaj menu 
kontekstowe klikając prawym przyciskiem myszy  i wybierz polecenie "Główny Pasek Narzędzi / 
Unieruchom". 

 
 

Ulepszenia Paska Narzędzi 
 

Niektóre przyciski poleceń zostały zgrupowane wewnątrz paska narzędzi 
na podstawie podobieństwa ich funkcjonalności. Po kliknięciu prawej 
strony takiej grupy przycisków, otworzy się pasek narzędzi, z którego 
można wybrać żądane polecenie. Ten tymczasowy pasek narzędzi może 
stać się stałym przez przeciągnięcie go na ekran za pasek tytułowy. Po 
czym można umiejscowić go gdziekolwiek na ekranie. 

Przycisk  w wysuwanym pasku narzędzi służy do wyciągnięcia 
wszystkich przycisków tego paska wprost na główny pasek danego 
zestawu poleceń głównego paska narzędzi, w pełni go rozszerzając. 
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Pasek Narzędzi “Widok” 
Aby zarządzać trybami wyświetlania widoku dokumentów, 
trybami przyciągania i pozostałymi parametrami widoku, 
należy mieć włączony pasek narzędzi "Widok", który nie 
zmienia swej zawartości podczas przełączania się pomiędzy 
dokumentami i widokami. Ten pasek narzędzi zawiera 
wysuwane paski narzędzi do kontroli różnych parametrów. 
Zawierając między innymi, paski kontroli przyciągania 
obiektów oraz zarządzania  punktami widoku. 

Konfiguracja Interfejsu Użytkownika 
Systemowy interfejs użytkownika daje rozszerzone możliwości konfiguracyjne. Zawierając: 
• definiowanie położenia przycisków i pasków narzędzi; 
• edycja obrazów przycisków; 
• możliwość wyświetlania tekstu podpowiedzi bezpośrednio na przycisku; 
• konfiguracja zawartości menu tekstowego; 
• edycja nazw menu tekstowego; 
• możliwość dodania elementów menu do pasków; 
• ukrywanie rzadko używanych elementów menu; 
• możliwość tworzenia własnych pasków; 
• możliwość utworzenia własnych zdefiniowanych przez użytkownika poleceń do uruchamiania makro, 

aplikacji, otwierania dokumentów, otwierania folderów i okien bibliotecznych do zarządzania plikami. 

Zarządzanie Położeniem Okien Narzędziowych 
Mechanizm rozmieszczania okien stał się przejrzysty i wygodny. Zostały dodane nowe sposoby grupowania 
narzędzi i okien. Gdy przeciągamy okno, wyświetlają się dynamiczne znaczniki pomagające zdefiniować 
nową pozycję. Kiedy wskaźnik przenoszonego okna najedzie na znacznik, system wyświetli przezroczysty 
obszar obrazujący nowe położenie okna.  
Pojawianie się okien "pop-up" wzdłuż obwodu głównego systemowego okna pracy stało się wygodniejsze w 
użyciu. 

 
Edytor zmiennych jest przemieszczany na prawą stronę ekranu 
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Zarządzanie Stronami 
Zostały ulepszone narzędzia zarządzania stroną. Zakładki strony mogą być teraz pozycjonowane na dole lub 
górze okna dokumentu. Można użyć menu kontekstowego dostępnego z zakładek stron. Menu kontekstowe 
daje możliwość sortowania stron, kasowania stron, tworzenia nowej strony w wybranym miejscu, zmieniania 
nazwy strony. 
Kolejność stron może być zmieniana przez proste przeciąganie zakładki strony na wybraną pozycję. 
Zostały wprowadzone nowe typy stron – "Tekst" i "Zestawienie Materiałów". 
W statusie strony dokumentu (polecenie Dostosuj|Status), zakładka "Kolory", pozwala użyć trybu w 
którym kolor tła jest wyświetlany tylko w granicach strony. 

 
Okno "Strona Startowa" 

Po uruchomieniu systemu pojawia się okno "Strona Startowa". Zawierające listę ostatnio otwieranych 
dokumentów, listę prototypów pracy do utworzenia nowych dokumentów oraz okno z przydatnymi 
odnośnikami. 
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Samouczek 
Został stworzony samouczek, który pomoże nowym użytkownikom poznać system. Zestaw tematycznych 
lekcji prowadzi użytkownika krok po kroku przez poznawane funkcje i uczy pracy z głównymi narzędziami 
systemowymi.  
Można przeglądać lekcje w osobnym oknie z jednoczesną pracą z w systemie T-FLEX CAD. W ten sposób 
użytkownik może niezależnie powtarzać każdy krok lekcji. W celu pomocy w zrozumieniu materiału, każda 
lekcja zawiera klip wideo oraz dwa modele początkowy i finalny. 

 
Edycja Ikon Dokumentów 

System został wyposażony w nowy 
wbudowany edytor ikon dokumentów. 
Pozwala on na tworzenie oraz edycję 
ikon wyświetlanych w liście 
dokumentów i bibliotek, menadżerze 
plików czy oknie tytułowym 
dokumentu itp. 

 

Edytor ikon wspiera różne formaty i różne zakresy głębi kolorów, import/eksport rysunków z różnych 
formatów bitmap oraz pozwala na automatyczne utworzenie ikon z obrazu rysunku lub z okna 3D. 

  



 

10 

Ulepszenia w Oknach Dialogowych Poleceń 
Pola edycyjne używane w oknach dialogowych pozwalają teraz na podgląd specjalnych symboli i 
formatowań (ułamki, indeksy itp.). Kiedykolwiek wprowadzimy nową wartość tekstową w specjalnym 
zapisie kombinacji symboli, wtedy wyświetli się okno podpowiedzi z podglądem rezultatu wyświetlanego 
docelowo tekstu. 

     
Rozwijana lista wartości dostępna jest pod przyciskiem obok pola 
edycyjnego, także wyświetla poprawnie formatowane  i symbole. 
Ułamki mogą być wstawiane do pola edycyjnego przy użyciu 
specjalnego okna dostępnego z menu kontekstowego pola.  

Zarządzanie Oknami Dokumentu 
Ulepszona została praca zarządzająca oknami pracy w dokumencie. Okna mogą zostać pogrupowane prze 
przeciąganie zakładek w prawą lub dolną część okna systemowego. Grupy mogą być pozycjonowane 
poziomo lub pionowo. Pomiędzy grupami istnieje separator pozwalający na zmianę szerokości grup. 
Kolejność okien dokumentu wewnątrz grupy może być łatwo zmieniona poprzez przeciągnięcie zakładek 
dokumentu. Okna dokumentu mogą teraz być zarządzane używając menu kontekstowego dostępnego na 
wybranej zakładce.  

 
Jeżeli jest taka potrzeba możemy przełączyć sposób pracy wielookiennej na dokumencie w tryb "klasyczny". 
Aby przełączyć tryb, wyłącz zakładki dokumentu w menu kontekstowym dostępnym po kliknięciu  w 
obszarze zakładek. 



 

11 

Zmiany w Poleceniach Modelowania 3D 
Nowa Wersja Jądra Parasolid 

System używa nowej 19 wersji jądra Parasolid z nowo dodanymi funkcjami oraz udoskonalonymi 
algorytmami operacji przetwarzających bryły. Przetwarzanie specjalnych przypadków zostało udoskonalone 
w wielu operacjach. Na przykład, funkcja zaokrąglenia Y wspiera utworzenie zaokrąglenia mimo istnienia 
małych powierzchni które mogą zniknąć po zaokrągleniu, lub krawędzi które tworzą nadmierny podział 
zaokrąglanej powierzchni. We wcześniejszych wersjach operacje te mogły zakończyć się niepowodzeniem. 

   
Małe powierzchnie mogą zniknąć po   

utworzeniu zaokrąglenia 
Dodatkowa krawędź nie przeszkadza w utworzeniu zaokrąglenia 

Polecenia Deformacji 
Nowa grupa poleceń została wprowadzona do systemu w modelowaniu 3D co pozwala zmieniać kształt 
bryły lub powierzchnie przy użyciu różnych manipulacji "deformujących". Nowa grupa poleceń ulokowana 
jest w menu Operacje|Deformacje. Wspólna dla tych poleceń jest metoda uzyskiwania rezultatu. Bazując 
na wyraźnie zdefiniowanych przez użytkownika parametrach lub użytych specjalnych ciągaczach, 
wewnętrzna funkcja jest wykorzystywana wewnątrz modyfikowanej bryły, co deformuje jej powierzchnie. 
W czasie definiowania początkowych warunków dostępny jest aktywny podgląd co pozwala ocenić 
poprawność definiowanych w operacji parametrów. Po zatwierdzeniu funkcji deformującej, cała źródłowa 
bryła lub jej część jest płynnie zmodyfikowana. Topologia zdeformowanej części bryły nie ulega zmianie, co 
oznacza oryginalną ilość ścian, krawędzi zachowaną w przekształcanych wierzchołkach. W razie potrzeby, 
ściany i krawędzie oraz krawędzie specjalnego typu (płaszczyzny, odcinki prostych linii, walce, kołowe łuki 
itp.) są automatycznie zamieniane przez splajnowe powierzchnie i krzywe. 

Przesunięcie 

Ten typ deformacji definiuje układ systemu 
współrzędnych według którego zostaje wyliczone 
obrysowujące pudełko 3D. Można używać lokalnego 
lub globalnego układu  współrzędnych. Zasada 
działania deformacji jest definiowana przez 
przesuwanie wierzchołków obrysowującego pudełka w 
różnych kierunkach. 
Wierzchołki mogą być poruszane wzdłuż dowolnej osi 
układu współrzędnych, wzdłuż krawędzi 
obrysowującego pudełka lub wzdłuż przekątnych 
zewnętrznych ścian pudełka.  
 
 
Aby pomóc w definiowaniu poruszanych wierzchołków w poleceniu przesunięcia, istnieją specjalne 
ciągacze które pojawiają się kiedy wskaźnik myszy zbliża się do wierzchołka obrysowującego pudełka lub 
po kliknięciu na wierzchołek. Dwa typy ciągaczy pomagają poruszać każdym żądanym wierzchołkiem 
wzdłuż krawędzi/przekątnych obrysowującego pudełka lub wzdłuż osi używanego układu współrzędnych. 
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Deformacja Relief 

Ten typ deformacji pozwala zdefiniować regularną 
siatkę punktów na jednej z wybranych ścian 
obrysowującego pudełka, która jest obliczana 
relatywnie do wybranego układu współrzędnych. 
Każdy punkt na siatce może być przesunięty relatywnie 
względem swojej oryginalnej pozycji o wielkość 
określoną przez użytkownika. Ruch wykonywany jest 
poprzez użycie trójwymiarowych ciągaczy. 
Użytkownik może wybrać i poruszyć kilkoma 
punktami symultanicznie. W rezultacie poruszania 
siatką punktów, płaska powierzchnia obrysowującego 
pudełka jest transformowana w powierzchnię 
splajnową 3D, która odwzorowuje transformację bryły 
zadaną przez użytkownika. 

Operacja deformacji relief posiada trzy tryby:  
• jedna strona, gdzie poruszane są punkty ulokowane na jednej ścianie pudełka; 
• obie strony, gdzie punkty położone na przeciwnej ścianie pudełka równocześnie się poruszają. Punkty 

na przeciwnej ścianie do zaznaczonej poruszają się w tym samym kierunku i na tą samą odległość; 
• symetrycznie, gdzie punkty położone na przeciwnej ścianie obrysowującego pudełka poruszają się 

symetrycznie względem symetrycznej ściany pudełka. 

   
 

Skalowanie/Skręcanie 

Operacja skalowania/skręcania pozwala zdefiniować skalę i kąt skrętu w pośrednich przekrojach wzdłuż osi 
wybranego układu współrzędnych. Można definiować różne skale w różnych kierunkach osi współrzędnych. 
Deformacja może być zastosowana do całej bryły lub wewnątrz  granic zdefiniowanych  przez użytkownika. 
Poza skalowaniem i skręcaniem przekrojów, można rozciągać lub ściskać deformowane strefy w kierunku 
wybranej osi deformacji. W ten sposób można wydłużyć lub skrócić całą lub część bryły. 

 
Zginanie 

Operacja zginania pozwala zgiąć bryłę względem wybranej osi i względem ustawionego kąta. Poza kątem 
zgięcia, powinna także zostać zdefiniowana odległość od "neutralnej" powierzchni, która jest powierzchnią 
której punkty nie są poddane na rozciąganie lub ściskanie. Następnym potrzebnym parametrem inicjującym 
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do zdefiniowania jest plan dzielący model źródłowy na część zgiętą i rozgiętą, który zdefiniuje początek 
strefy zgięcia oraz referencyjny punkt dla kąta zgięcia. Następną opcją wspieraną przez operacje jest użycie 
gięcia dwustronnego przez zdefiniowany kąt względem dzielącego planu. 
 

 
Deformacja przez Powierzchnię 

Ten typ deformacji tworzy prawo odwzorowania pomiędzy dwoma powierzchniami i stosuje to prawo na 
oryginalnej bryle. Dane wejściowe zawierają źródłową i docelową powierzchnię oraz trzy pary punktów dla 
poprawnego ustawienia. Rezultat może być odsunięty od powierzchni celu. Deformacja ta posiada dwa tryby 
– «Przez Parametry» i «Minimalne Odkształcenie». Pierwszy tryb używa dokładnej zgodności powierzchni 
przez zaznaczone punkty. Druga opcja utrzymuje proporcję geometrycznych odległości. 

   
 

Deformacja przez Krzywą 

Dla tej deformacji prawo odwzorowania jest zdefiniowane przez dwie krzywe, oryginalnej, związanej z 
źródłowym modelem oraz docelowej krzywej. Użytkownik ma kontrolę nad ustawieniem pozycji rezultatu 
relatywnie do krzywej. Trzy różne opcje pomagają rozwiązać różne typowe zadania. 
•         Krzywa 3D – Krzywa 3D. Ta opcja używa jednej źródłowej krzywej i jednej docelowej krzywej. W 
większości przypadków krzywa źródłowa jest linią prostą. Jednym z przykładów jest składanie oryginalnej 
długości w pierścień. Wynikowa bryła może być określona jako zamknięta. 

   
 
•         Krzywa – Spirala. Krzywa docelowa jest reprezentowana jako krzywa spirali z osiami. Ta opcja różni 
się od poprzedniej metodą kontroli pozycji bryły względem krzywej.   
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•         Para Krzywych – Para Krzywych. Dodatkowe krzywe definiują prawo skręcania rezultatu odnośnie 
głównej krzywej. 

    
 

Dynamiczny Podgląd Rezultatu Operacji 
Możliwość dynamicznego podglądu rezultatu operacji została wprowadzona do podstawowych poleceń 
modelowania 3D (Wyciągnięcie, Obrót, Rura, Zginanie, itp.). Podgląd jest automatycznie przeliczany i 
odświeżany na ekranie na podstawie zaznaczonych elementów źródłowych do wykonania operacji oraz 
względem modyfikowanych parametrów w oknie dialogowym lub na ciągaczach. W tym samym czasie, 
aktualne właściwości materiałowe są nanoszone na podgląd. 
Jeżeli jest taka potrzeba, można wyłączyć tą funkcjonalność w opcjach. 
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Podgląd Zmian w Operacjach 3D 
Dodany został nowy rodzaj podglądu w operacjach modelowania który pozwala zobaczyć modyfikacje 
geometrii przed jej zatwierdzeniem. W tym trybie żółty kolor oznacza objętość która będzie dodana do 
oryginalnej bryły, a niebieski kolor pokazuje odejmowaną objętość. 

   
 
Ten rodzaj podglądu jest zaimplementowany jako dodatkowy przycisk w automenu oraz w oknie 
dialogowym parametrów operacji. Można go także aktywować za pomocą skrótu <Ctrl+F5>. Nowy 
przycisk jest ulokowany obok  przycisku włączającego zwykły podgląd.  

Porównanie Modeli 
Nowe polecenie "Sprawdź Zmiany Modelu" porównuje dwa modele i zaznacza różnicę między nimi. 
Oblicza także objętość różnicy co może być pomocne w niektórych analizach. Polecenie może porównywać 
różne stany tego samego modelu w procesie tworzenia, konfiguracje modelu przy parametrycznych 
zmianach oraz dwa dowolne modele. 
 

 
Rzutowanie 2D 

Obliczanie rzutowania 2D do tworzenia widoków rysunkowych z modeli 3D zostało zoptymalizowane. W 
większości przypadków utworzenie i aktualizowanie rzutowania 2D zabiera mniej czasu i mniej zasobów 
komputera. Zostały dodane nowe typy  rzutowania 2D. 

Nowe Typy Rzutowania 2D 

T-FLEX CAD 11 posiada teraz o wiele szerszy zestaw typów rzutowania 2D wraz z istniejącymi 
rzutowaniami, które składają się z obrazów liniowych: 

• Dokładny (Obraz Liniowy). Ten typ odpowiada istniejącemu w poprzednich wersjach rzutowaniu 2D. 

• Rysunek Wektorowy. Obraz z tego rzutowania całkowicie odpowiada typowi "Obraz Liniowy". 
Tworząc tymczasem nie obraz z linii, ale rzutowanie istniejące tylko jako obraz. Typ ten pomaga skrócić 
czas regeneracji i zredukować zużycie pamięci co może być pomocne przy bardzo dużych modelach.  

• Rendering. Obraz odpowiada trybowi "renderowany" z widoku 3D. 
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• Cieniowany. Rzutowanie odpowiada trybowi "cieniowany" z widoku 3D. 

• Drutowy. Rzutowanie jest tworzone jako widok drutowy i odpowiada podobnemu trybowi z widoku 3D. 
Tryb ten wspiera opcję "Usuń Linie Ukryte". 

 
Wszystkie nowe typy rzutowań 2D wspierają użycie tego rzutowania do utworzenia zwymiarowanej 
dokumentacji. Nowe elementy (wymiary, odnośniki itp.) są tworzone przy użyciu tych samych poleceń jak 
przy rysowaniu 2D i będą wyglądać tak samo lecz będą związane bezpośrednio z obiektami modelu 3D. 
Kreskowania będą generowane dla widoków przekrojów w płaszczyźnie cięcia. Istnieje możliwość 
modyfikowania parametrów kreskowania. 
 

Uwzględnianie Typu Linii podczas Tworzenia Widoków Lokalnego Przekroju 

Możliwość uwzględniania typów linii graficznych w źródłowych granicach kreskowania zostało dodane w 
trybie tworzenia widoku lokalnego przekroju w poleceniu tworzenia rzutowania 2D. Jeżeli linie graficzne są 
falą lub innym zdefiniowanym przez użytkownika typem różnym od prostej geometrii (np. zygzak), wtedy ta 
geometria będzie uwzględniona podczas tworzenia widoku lokalnego przekroju. Uwzględnianie typu linii 
może być aktywowane lub dezaktywowane w opcjach parametrów lokalnego widoku przekroju. 

 
 

Uwzględnianie  Łamania podczas Tworzenia Przekroi i Przycięć 

Jeżeli źródłowe rzutowanie posiada łamanie wtedy może zostać ono uwzględnione podczas tworzenia 
przekroju czy przycięcia bazowanego na przekroju 2D (linii przekroju).  
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Możliwość Uzyskania Osi Gięcia 

Podczas tworzenia rzutowania bryły utworzonej przez rozgięcie modelu blaszanego, system automatycznie 
utworzy rzutowanie osi gięcia jeśli opcja tworzenia osi na rzucie jest aktywna. 
 

 
 

Wyświetlanie Płaszczyzn Pracy 
Do parametrów płaszczyzny pracy został dodany 
parametr "Przezroczystość". Zmiana wartości 
tego parametru wpływa na stopień przezroczystości 
płaszczyzny pracy wyświetlanej w oknie 3D. 
Stopień przezroczystości może być regulowany od 
zera (całkowicie nieprzezroczysta) do 1 
(całkowicie przezroczysta). Jeżeli istnieje taka 
potrzeba, przezroczystość może zostać wyłączona 
w parametrach  OpenGL (polecenie 
Dostosuj|Opcje, zakładka [3D], przycisk 
[OpenGL…]). 

Usprawnienia w Drzewie Modelu 
Użytkownik zyskał możliwość 
dostosowania drzewa modelu w 
celu wyświetlania dodatkowych 
informacji dla obiektów różnych 
typów. W menu kontekstowym, 
dostępnym po kliknięciu prawym 
klawiszem myszy  w drzewie 
modelu, zostało dodane nowe 
polecenie "Wygląd…". Po 
włączeniu polecenia pojawi się 
okno dialogowe ustawień 
reprezentacji.  
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To dostosowanie pomaga nie tylko w ustawieniu wyglądu drzewa 
modelu w bardziej przekonywujący sposób dla użytkownika, ale także 
tworzy optymalizację modelu 3D względem szybkości przeliczenia i 
użycia pamięci. Teraz system może wyświetlać takie informacje obok 
pozycji, jak: czas używany przez komputer do przeliczenia operacji, 
ilość danych geometrycznych pozycji w pamięci oraz ilość pamięci 
potrzebnej do jej wyświetlenia (informacje o osiatkowaniu).  
W czasie pracy z modelami złożeniowymi, informacje o nazwie i kodzie 
oznaczenia komponentu złożenia użytego w BOM jest bardzo pomocne. 
Informacje te mogą być wyświetlane razem z, lub zamiast, nazwy i 
ścieżki pliku fragmentu złożenia. 
Ustawienia zdefiniowane w oknie reprezentacji są zapisane w pliku 
dokumentu i używane za każdym razem gdy dokument jest otwierany. 

Powstała możliwość tworzenia folderów 
dla brył modelu 3D w drzewie 
projektowym. Aby to zrobić, z menu 
kontekstowego uruchom polecenie 
"Przenieś do Folderu". Jeśli folder jest 
już utworzony w drzewie modelu 3D, 
wtedy Bryły mogą być przeniesione 
wewnątrz drzewa używając myszy. W ten 
sposób, można na przykład dodatkowo 
pogrupować Bryły (Fragmenty 3D) 
modelu złożeniowego w foldery bazowane 
na ich powiązaniu z mechanizmem lub 
logicznych grupach. 

 

Praca ze Złożeniami 

Fragmenty 2D 
Polecenia do Tworzenia i Edycji Fragmentów 

Znaczące ulepszenia zostały wprowadzone do poleceń wstawiania i 
edycji fragmentów 2D. Polecenie działa wraz z oknem właściwości co 
pozwala zdefiniować w trybie przezroczystym parametry fragmentu, 
tak jak opcje związane bezpośrednio z samym poleceniem.  
Okno dialogowe do pracy z aktywnymi zmiennymi fragmentu mogą 
teraz być pozycjonowane wewnątrz okna właściwości lub w 
oddzielnym oknie. Tak jak inne okna narzędziowe, samodzielne okno 
zmiennych fragmentu może być pływające lub może zostać 
przymocowane wzdłuż jednej z granic głównego okna systemowego. 
Aby wyodrębnić sekcję związaną ze zmiennymi do samodzielnego 
okna, kliknij przycisk . Aby powrócić do stanu początkowego, 
zamknij samodzielne okno. 
Podczas tworzenia i edycji fragmentu, przezroczysta edycja zmiennych 
jest teraz dostępna przez kliknięcie w polu wartości zmiennej na 
rysunku. Na przykład, przy wstawianiu sformatowanej ramki, wartości 
zmiennych mogą być edytowane bezpośrednio na polu rysunku nawet 
przed potwierdzeniem jego utworzenia. 
Tryb automatycznego potwierdzania utworzenia po wprowadzeniu 
punktów ustawczych pomaga w przyspieszeniu tworzenia prostych 
fragmentów. Tryb ten można aktywować za pomocą nowej opcji  
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"Auto Tworzenie" w specjalnej sekcji [Opcje] okna właściwości 
fragmentów. 
 
Współrzędne punktów ustawczych fragmentów mogą być edytowane 
bezpośrednio podczas wstawiania lub edytowania fragmentu, podobnie 
jak jest to robione podczas tworzenia szkicu. Aby pracować ze 
współrzędnymi punktów ustawczych, specjalna sekcja 
[Współrzędne] jest dostępna w oknie właściwości.  
Nowa możliwość definiowania dodatkowych transformacji 
wstawianego fragmentu używając wektora ustawczego lub łącznika – 
specjalnego elementu systemowego pomagającego połączyć 
parametryczne części wewnątrz złożenia. Dodatkowe transformacje 
mogą zostać zdefiniowane używając albo stałej wartości, zmiennych 
lub innych elementów modelu. Na przykład, można użyć linii 
rysunków aby ustawić pozycję fragmentów. 

 

Dodatkowa transormacja może zostać 
zdefiniowana używając przycisków w 
oknie dialogowym lub przez ciągacze 
umieszczone w punkcie startowym 
wektora ustawczego fragmentów. Gdy 
wskaźnik zbliży się do ciągacza, 
przybierze specyficzny kształt 
odpowiadający transformowanej osi. Po 
kliknięciu lewym klawiszem myszy na 
ciągaczu można zdefiniować nową 
transformację przez przeciągnięcie 
fragmentu na nową pozycję. 
Ciągacz wyświetlany jako system 
współrzędnych pomaga przypisać 
dodatkowe przekształcenia. Jego kolory 
odpowiadają kolorom osi układu 
współrzędnych w widoku 3D. 
 

Podczas używania łączników w tworzeniu rysunku złożeniowego, użytkownik 
może najpierw zdefiniować wymagane zasady wstawienia dla łącznika w pliku 
fragmentu, przez zdefiniowanie czy jest lub nie potrzebne poruszanie 
fragmentem przyczepionym do łącznika wzdłuż wybranych osi. Reguła ta jest 
definiowana w oknie parametrów podczas tworzenia łącznika. 

 
Na przykład, kiedy nakrętka lub podkładka jest mocowana na śrubie, w większości przypadków pozycja 
fragmentów wymaga regulacji, według dodatkowego ruchu względem osi śruby. Zasada jest 
wyspecyfikowana dla łącznika wewnątrz pliku śruby do której będzie wykonane wiązanie, z wykonaniem 
ruchu w osi X (oś śruby). W tym przypadku, każdy fragment który używa tego łącznika będzie 
automatycznie ustawiony w tryb poruszania się wzdłuż osi śruby zaraz po dowiązaniu do łącznika. 
 

  
Podkładka "łapie" łącznik śruby i 

potrzebuje dodatkowego przesunięcia 
wzdłuż osi X. Przesunięcie jest definiowane 

przez węzeł. 

Pod dowiązaniu do łącznika, dodatkowe 
przesunięcie jest definiowane dla nakrętki 

wzdłuż osi X. 

Kompletne połączenie śrubowe. 
Parametry zostały ustawione 

automatycznie odpowiednio do 
łączników. 
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Została dodana nowa możliwość kontroli trybu wstawiania rysunku jako fragment w poleceniu 
Dostosuj|Status… na zakładce [Preferencje] przycisk Fragment. Teraz jest możliwe wcześniejsze 
zdefiniowanie w pliku fragmentu, jaki stan (złożenie czy fragment) zostanie użyty podczas wstawiania pliku. 
Można także ustawić główny wektor ustawczy fragmentu. Tryb "Dynamiczna Edycja Fragmentu" można 
ustawić na zakładce [Preferencje], jest on używany podczas tworzenia i edycji fragmentu. Po 
aktywowaniu tego trybu, edycja zmiennych lub wiązań fragmentu automatycznie powoduje przerysowanie 
elementów powiązanych z fragmentem. W tym przypadku, rysunek wstawianego fragmentu jest 
wyświetlany z tą samą jakością jak w przypadku rezultatu finalnego. Dynamiczny tryb poprawia wizualną 
reprezentację procesu edycyjnego. Może to być bardzo pomocne podczas edycji, np. tabelek, schematów itp. 

Edytor Zmiennych Fragmentu 

Edytor zmiennych fragmentu został rozbudowany. Widok listy zmiennych może być teraz dostosowany. 
Ustawienia dostosowania edytora są dostępne po przywołaniu polecenia "Opcje…" przez menu 
kontekstowe. Użytkownik może także ręcznie narzucić lub zerwać relację z wartościami łączników dla 
zmiennych które są przydzielone instrukcją do automatycznego wiązania z łącznikiem. Relacja jest 
nakładana z flagą która jest ustawiana przy  na ikonie łączników w edytorze zmiennych fragmentów. 

 
Edycja Zmiennych Wielu Fragmentów  

Kiedykolwiek poszczególne fragmenty są jednocześnie wybierane na rysunku, polecenie "Zmienne" 
przywoływane poprzez menu kontekstowe pozwala wyedytować zmienne wszystkich zaznaczonych 
fragmentów jednocześnie. Podczas tego procesu, jeżeli różne nazywające się zmienne mają różne wartości, 
wtedy użytkownik może ustawić czy można modyfikować wartość takiej zmiennej. Aby to obsłużyć, pusta 
kontrolka pojawi się obok wartości takiej zmiennej, która musi być włączona dla edycji. 

 
Łączniki 

Dostępne w poleceniu tworzenia łącznika 2D okno parametrów, daje możliwość zdefiniowania różnych 
parametrów w trybie przezroczystym. Użytkownik może zdefiniować wartości łącznika, zasady wstawiania 
stosowane podczas użycia łącznika, listę powiązanych elementów która pomaga wybrać łącznik w rysunku 
złożeniowym. 
Możliwość kopiowania listy zmiennych łącznika do schowka i wstawienia nowych elementów z tej listy 
została dodana do polecenia tworzenia i edycji łącznika. Pozwala to na kopiowanie listy zmiennych między 
łącznikami. 

Kopiowanie-Wstawianie Zmiennych przez Schowek 

Dwa nowe polecenia zostały dodane do menu kontekstowego fragmentu, które pozwalają kopiować wartości 
zmiennych między fragmentami. Polecenie "Kopiuj Parametry do Schowka" kopiuje wartości 
zmiennych i wyrażenia do wewnętrznego schowka. Polecenie "Wstaw Parametry ze Schowka" 
zamienia wartości zmiennych o tej samej nazwie w zaznaczonym do wstawienia ze schowka fragmencie. 
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Fragmenty 3D 
Łączniki 3D 

Łączniki 3D są nowym elementem modelu który pomaga automatycznie powiązać zewnętrzne zmienne 
parametrycznych elementów modelu złożeniowego 3D który jest składany. Upraszcza to znacząco 
pozycjonowanie części oraz dopasowywanie parametrów podczas projektowania złożeń. Kiedy fragment 3D 
jest dowiązywany do łącznika 3D, wartości zmiennych łączników są automatycznie wprowadzane do 
modelu fragmentów który jest następnie przebudowywany. Podgląd początkowy fragmentów zmienia się na 
dopasowany do wartości zmiennych łącznika.  
Na przykład, potrzebujemy umieścić nakrętkę M10 na śrubie M10. W czasie kiedy śruba była wstawiona do 
złożenia w rozmiarze М10, jej łącznik automatycznie zapamiętał tą średnicę. Wtedy, gdy wstawiamy 
nakrętkę, odpowiedni łącznik do wstawienia nakrętki jest automatycznie wybierany w momencie kiedy 
zaznaczamy elementy śruby. Zmienna odpowiedzialna za średnicę nakrętki ma instrukcję zapytania wartości 
zmiennej z łącznika. Jeśli nazwy pasują, wtedy łącznik śrub dopasowuje wartość nakrętki na М10. Dlatego, 
zaraz po wybraniu łącznika, parametry i wygląd nakrętki są przeliczone zgodnie z przydzieloną śrubą. 

    
Kliknięcie łącznika (krawędź) 

otworu ustawia śrubę w 
miejscu i dopasowuje 

średnicę 

Wybrany zostaje łącznik śruby, 
podkładka przesuwa się do 

ściany płyty 
Wybrany zostaje łącznik śruby, 

nakrętka przesuwa się do ściany 
podkładki, parametry gwintu są 
dopasowywane automatycznie 

Kompletne połączenie 
śrubowe 

Łącznik 3D jest tworzony wewnątrz polecenia tworzenia 
lokalnego układu współrzędnych. Tak właściwie, to jest to 
lokalny układ współrzędnych który posiada zdefiniowane  
wartości zmiennych łącznika oraz może mieć przypisane 
elementy powiązane. Elementy powiązane upraszczają wybór 
łącznika w złożeniu: ilekroć taki element jest wybierany w 
czasie wstawiania fragmentu 3D (na przykład, konkretna 
ściana czy krawędź), łącznik zostawanie wybrany. Łącznik jest 
wyświetlany w widoku 3D w specjalny sposób. 

 
Łącznik                     Standardowy LUW 

Zasada wstawiania może być wyspecyfikowana dla łącznika 3D i będzie aktualna kiedykolwiek dany łącznik 
zostanie wybrany w złożeniu do związania fragmentu. Zasada wstawiania jest dodatkową definicją 
pozycjonowania fragmentu która mówi wzdłuż której osi układu współrzędnych może poruszać się lub 
obracać wstawiany element (zobacz dodatkowe transformacje fragmentów 3D). 

Dodatkowe Transformacje Fragmentów 3D 

Zostały dodane nowe parametry fragmentu 3D - "Dodatkowe Transformacje". Typy transformacji są 
przekształceniami (ruchami) wzdłuż osi współrzędnych łączącego układu współrzędnych oraz obrotów 
wzdłuż tych osi. Wartości dodatkowych transformacji mogą być zdefiniowane jako stała wartość, zmienne 
lub wyrażenia, lub jako połączenie z geometrycznymi obiektami modelu.  
Dodatkowe transformacje są definiowane wewnątrz polecenia 
wstawiania i edycji fragmentu 3D. Kiedy definiujemy 
transformację, możemy użyć ciągaczy które pojawiają się jako 
osie fragmentu docelowego układu współrzędnych. 
Dodatkowe przekształcenia są dodawane przez wybranie 
jednej z osi ciągacza i przesunięcia części w danym kierunku. 
Obrót jest dodawany przez zaznaczenie łuku ciągacza. 
Istnieją dwa tryby pracy z ciągaczami podczas ustalania 
pozycji fragmentu 3D:  
• pierwszy sposób polega na zaznaczeniu elementu ciągacza  

przez przytrzymanie go lewym klawiszem myszy w ten 
sposób przesuwając element. Gdy puścimy klawisz 
myszy, wtedy część będzie ustawiona w przestrzeni 
zgodnie z wartością zdefiniowanej transformacji;  
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Początek wstawiania 

fragmentu (wskazówka 
minutowa) zaznaczając 

krawędź szpilki definiujemy 
docelowy LUW (pozycję  
fragmentu wskazówki) 

Obracamy wskazówką. Aby to 
zrobić, zaznacz pożądany 

element ciągacza i przytrzymaj 
lewy klawisz myszy 

Przeciągnij myszą 
jednocześnie trzymając 

wciśnięty wcześniej klawisz. 
Obróć fragment wokół osi 

Zakończ definicję 
transformacji przez zwolnienie 

klawisza myszy 

• drugi sposób polega na pojedynczym kliknięciu lewym klawiszem myszy podczas zaznaczania ciągacza, 
wtedy obraz fragmentu będzie podążał za wskaźnikiem myszy. Podczas tego procesu, można wybierać 
elementy modelu aby się do nich dowiązać. Ponowne kliknięcie klawiszem lewej myszy zwiąże 
fragment z zaznaczonym obiektem lub zamocuje go w przestrzeni. 

 
Początek wstawiania 
fragmentu (łożyska) 

Zaznacz kołową krawędź aby 
zdefiniować docelowy układ 

współrzędnych (pozycję 
fragmentu) 

Kliknij aby zaznaczyć oś 
ciągacza do zdefiniowania 

przekształcenia wzdłuż 
wybranej osi 

Zaznacz okrągłą krawędź aby 
zdefiniować finalny punkt 

przekształcenia 

Zauważ że podczas definiowania lub edycji dodatkowych transformacji, wielkość inkrementalnego kroku 
jest regulowana. 

Polecenia Wstawiania i Edycji Fragmentów  3D 

Polecenia te zostały znacząco ulepszone w celu większego komfortu i szybkości pracy: 
• została dodana możliwość definiowania dodatkowych transformacji w trybie przezroczystym. Parametry 

dodatkowej transformacji mogą być zdefiniowane używając okna parametrów, dodając żądane 
przesunięcia i obroty za pomocą odnoszących się do nich przycisków. Także, po kliknięciu jednej z osi 
lub łuku ciągacza, system przechodzi w tryb definiowania dodatkowych transformacji relatywnie do 
zaznaczonego elementu ciągacza; 

• podczas edytowania fragmentu można włączać i wyłączać tryb podglądu drutowego. Gdy wyświetlanie 
drutowe jest wyłączone, wstawiany fragment jest wyświetlany na ekranie w swoim oryginalnym 
wyglądzie takim jak po potwierdzeniu tworzenia; 

• przy wybieraniu źródłowego układu współrzędnych do wstawienia fragmentu, pozycja fragmentu jest 
teraz przeliczana dynamicznie w oknie modelu złożenia; 

• klikając jakikolwiek dostępny element modelu podczas edycji fragmentu oznacza akcję zmiany 
docelowego układu współrzędnych, a fragment natychmiast zajmuje nową pozycję względem 
parametrów nowo zaznaczonego układu współrzędnych; 

• klikając centrum ciągacza podczas edycji fragmentu 3D inicjuje zmianę 
układu współrzędnych. Fragment zaczyna poruszać się po ekranie za 
wskaźnikiem myszy, z włączonym dynamicznym przyciąganiem do 
elementów modelu. Następne kliknięcie na wybranym elemencie modelu 
inicjuje utworzenie nowego docelowego układu współrzędnych. Klikając w 
wolnej przestrzeni otrzymamy łączenie względem globalnego układu 
współrzędnych z dodatkowymi transformacjami zdefiniowanymi relatywnie 
do trzech osi; 
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• w pliku fragmentu, w oknie polecenia 
Dostosuj|Status, na zakładce [3D], w opcjach 
przycisku [Fragment…] można włączyć parametr 
"Dynamiczny Podgląd podczas Wstawiania".  

 
W tym przypadku, fragment, podczas wstawiania, przechodzi w dynamiczny tryb przyciągania do 
elementów zaraz po włączeniu pliku. Tryb ten daje możliwość wizualnego zrozumienia procesu 
wstawiania. Jest to bardzo wygodny sposób do stosowania przy wstawianiu fragmentów 3D które nie 
potrzebują dużo czasu do przeliczenia swojej wizualizacji. Parametr ten jest włączony dla elementów 
standardowych z systemowej biblioteki. 

 
Tryb dynamicznego przyciągania jest 

aktywny kiedykolwiek fragment 
biblioteczny jest wstawiany 

W trybie automatycznego przyciągania, fragment 
(śruba) automatycznie przybiera żądaną pozycję 

gdy wskaźnik myszy zbliży się do elementu 
modelu (okrągłej krawędzi otworu) 

Ograniczenia na Stopniach Swobody Fragmentu 3D 

Możliwe jest teraz zdefiniowanie ograniczenia na różnych stopniach swobody we właściwościach fragmentu 
3D. Ograniczenia są definiowane jako przedział limitujący przesunięcie lub obrót według odpowiedniej osi 
układu współrzędnego fragmentu. Ograniczenia te są uwzględniane w poruszaniu elementami za pomocą 
polecenia Narzędzia|Wiązania|Przesuń Powiązane Elementy, jak i podczas przeprowadzania analiz 
dynamicznych. 

   
Wszystkie modyfikacje części będą uaktualniane w złożeniu w momencie zapisania edytowanego fragmentu. 

Projektowanie Zespołowe z  Fragmentami w Kontekście Złożenia 

Teraz kilku użytkowników jednocześnie może mieć dostęp do różnych części tego samego złożenia podczas 
pracy z fragmentem w kontekście złożenia (projektowanie z góry na dół). W poprzedniej wersji  
T-FLEX plik złożenia był zablokowany przez jednego z użytkowników i równoczesne projektowanie było 
niemożliwe. 

Praca z Rysunkami 

Zaznaczanie Elementów 2D 
Zaznaczanie elementów 2D realizowane jest za pomocą czystych kolorów bez trybu wyboru alternatywnego. 
Zapewnia to lepszą ergonomię oraz współpracę z ostatnią wersją sytemu operacyjnego Windows Vista. 
Zaznaczanie i wybieranie są wykonywane o wiele szybciej szczególnie w przypadku bardzo dużej ilości 
elementów. Nowa metoda eliminuje także efekt znikania elementów przy podwójnym wybraniu. Kolory 
podświetlania mogą być ustawiane przez użytkownika dla różnych typów elementów.  
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Podgląd podczas tworzenia elementu w pełnym powiązaniu z parametrami 
Podgląd tworzonych elementów wyświetla je z użyciem wszystkich parametrów włączając w to również 
kolor. Podgląd taki w pełni odpowiada finalnemu obrazowi elementu po zatwierdzeniu wstawiania. Opcja 
działa na liniach rysunków, elementach uszczegółowiających oraz fragmentach 2D. 

Linie Konstrukcyjne 
Polecenie linii konstrukcyjnych zostało udoskonalone. Przejrzystość interfejsu podczas tworzenia różnych 
typów styczności okręgów oraz linii została poprawiona. Teraz, podczas wybierania obiektu, jest możliwe 
zobaczenie linii która będzie utworzona jako podgląd. Na przykład, kiedy użytkownik przesunie kursor do 
okręgu, tworzona linia "wskakuje" tak aby być styczną do okręgu; jeżeli użytkownik wybierze linie i 
przesunie kursor nad następną linię, wtedy w podglądzie zobaczy linię w osi symetrii.  
Zostały dodane nowe typy konstrukcji:  
•         linia styczna do elipsy i okręgu; 
•         linia styczna do dwóch elips; 
•         linia styczna do elipsy i splajnu; 
•         linia styczna do dwóch splajnów; 
•         linia równoległa do drugiej linii i styczna do elipsy; 
•         linia styczna do elipsy pod kątem do innej linii 
Ograniczenie maksymalnie ośmiu linii stycznych do tego samego spajnu zostało usunięte. 

Polecenie Kopiowania-Wstawiania Parametrów Elementu 
Zostało dodane polecenie w menu kontekstowych elementów rysunkowych które pozwala kopiować 
właściwości z jednego elementu na drugi. Polecenie "Kopiuj Właściwości" kopiuje zestaw właściwości 
elementu do wewnętrznego schowka. Polecenie "Wstaw Właściwości" stosuje zestaw właściwości z 
wewnętrznego schowka do wybranych elementów. 

   
Wymiary 
Nowe Typy Wymiarów 

System pozwala na utworzenie nowych typów wymiarów na rysunku:  
• Wymiar kątowy przez cztery punkty. Ten typ wymiaru jest teraz tworzony automatycznie przez moduł 

importowania dokumentu. Jest także pomocny w pewnych przypadkach adnotacji rysunkowych. Na 
przykład, pozwala to utworzyć wymiar z wartościami 0 czy 180°;  

• Wymiar liniowy przez trzy punkty. Ten typ wymiaru może być utworzony ręcznie. Używany także  
gdy importujemy rysunek; 

• Wymiar odnośnikowy. Pozwala utworzyć wymiar podobny z wyglądu do elementu "Tekst Odnośnika". 
Jest używany podczas eksportu/importu, tak samo dobrze jak w przypadkach gdy, na przykład, 
potrzebujemy utworzyć wymiar promieniowy gdzie łuk kołowy jest pominięty z powodu zgrubnego 
uszczegółowienia rysunku. 

   
                Kątowy przez 4 punkty Linowy przez 3 punkty Wymiar odnośnikowy 
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Polecenia Tworzenia i Edycji Wymiarów 

Zostały wprowadzone ulepszenia do poleceń tworzenia i edycji wymiarów aby zwiększyć ich użyteczność, 
w szczególności: 
• dostępne tryby przyciągania wymiaru promieniowego I 

średnicowego są teraz ułożone w liście rozwijanej w automenu; 

  
 

• strzałki edytowanych wymiarów są teraz oznaczone 
numerowaniem początkowym dla wygodniejszej edycji 
parametrów; 

 
 

• dostępny jest rozszerzony zestaw opcji do wyliczenia 
nominalnej wartości wymiaru. Usprawnienie jest dodane do 
wprowadzania poprawek; 

 
 

• podczas tworzenia wymiaru 3D, jest teraz możliwe 
automatyczne wyświetlenie parametrów gwintu;  

• Wymiary 3D mogą być teraz orientowane w granicy planu 
definiowanego przez pozycję dowolnej ściany lub płaszczyzny 
pracy. 

 

Edytowanie Wartości Wymiarów 

Funkcja edytowania wartości wymiarów została ulepszona. Jeżeli użytkownika ma ustawiony rodzaj 
wartości wymiaru na "Ręczny" i zdefiniowaną zmienną lub wyrażenie jako wartość wymiaru, wtedy po 
użyciu polecenia "Ustaw wartość" dla tego wymiaru, system automatycznie zaoferuje modyfikację wartość 
powiązanej zmiennej. Ta funkcja jest wspierana dla obu typów wymiarów 2D i 3D. Pozwala to 
użytkownikowi powiązać wymiary z odpowiednimi zmiennymi oraz, jeśli to potrzebne, ręcznie zarządzać 
parametrami modelu poprzez wymiary. 
 

Nowe Typy Wymiarów 3D 

Polecenie tworzenia wymiarów 3D zostało rozbudowane. Dodając 
nowe typy wymiarowania 3D:  
• pomiędzy płaszczyzną a punktem; 
• pomiędzy płaszczyzną a prostą krawędzią; 
• pomiędzy płaszczyzną a osią powierzchni obrotowej; 
• pomiędzy prostymi krawędziami; 
• pomiędzy krawędzią a punktem; 
• pomiędzy punktami. 
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Elementy Adnotacji Rysunkowej 

Położenie Elementów Adnotacji 3D w Drzewie Modelu 3D 

Drzewo modelu 3D zyskało katalog "Adnotacje 3D". Wszystkie 
elementy adnotacji utworzone na elementach modelu 3D są automatycznie 
do niego wrzucane. Włączając w to wymiary, teksty odnośnika oraz 
symbole chropowatości. 

Własne Odnośniki Tekstowe 

Mechanizm tworzenia własnych odnośników tekstowych pozwala użyć parametrycznych fragmentów dla 
wyglądu obrazu położonego na linii odnośnika. Aby to zrobić, musimy zapisać fragment do odpowiedniego 
folderu <Leader Symbols> należącego do zestawu narzędzi bibliotecznych. W oknie parametrów 
wstawiania odnośników tekstowych zostaną dodane pliki zlokalizowane w tym katalogu jako ich ikony w 
liście dostępnych typów odnośników tekstowych. Pozycja rysunku fragmentu jest definiowana przez wektor 
ustawczy, który musi być utworzony we fragmencie modelu odnośnika. Parametry takiego odnośnika 
tekstowego mogą być kontrolowane przez okno dialogowe z parametrami. Okno dialogowe fragmentu 
dostępne jest poprzez specjalny przycisk w oknie dialogowym parametrów odnośników tekstowych lub 
poprzez polecenie "Właściwości Adnotacji…" w menu kontekstowym takiego odnośnika tekstowego. 

 
Widoki Rysunkowe 

W poleceniu tworzenia i edycji widoku szczegółowego 
dostępne jest teraz okno właściwości, które służy do 
modyfikacji parametrów w trybie przezroczystym. 
Procedura polecenia została uproszczona. 
Podczas tworzenia widoku szczegółowego z podpisem, 
system automatycznie wybiera listę obiektów do 
skopiowania na widok rysunku zgodnie z kształtem i 
wymiarami strefy do powiększenia.  
Podczas tworzenia widoku szczegółowego, można teraz 
użyć nowych stref powiększających: "Owal” i 
"Prostokąt". 
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Obrazy 
Znacznej poprawie uległo polecenie wstawienia obrazu. Polecenie to zostało wyposażone w okno 
właściwości dla przezroczystej edycji parametrów obrazu. Można teraz zdefiniować opcje wstawiania, 
współrzędne wstawiania, jak i wybór strony dokumentowej pliku T-FLEX CAD którą rysunek ma 
przedstawiać. 
Została dodana możliwość wybrania strony do wstawienia jako obraz rastrowy. 
Nowa możliwość pozwala utworzyć "wewnętrzny" obraz utrzymujący relacje z oryginalnym plikiem. 
Możliwość ta pozwala przechwycić w rysunku obraz dokumentu w stanie czasu wstawiania.  

  
Dla jednego z kolorów bitmapy (np. tła) można zdefiniować przezroczystość. Można tak zrobić za pomocą 
nowej opcji w parametrach obrazu – "Przezroczyste Tło". Kolor można wybrać w oknie dialogowym 
parametrów lub bezpośrednio przez kliknięcie ekranu używając specjalnej opcji z automenu. 

Tekst 
System zyskał nową możliwość kontroli współczynnika 
rozszerzenia czcionek TrueType. Można teraz użyć 
innej wartości niż standardowe 1.  
Podczas numerowania listy w akapitach tekstu jest teraz możliwe ustawić ciąg znaków który będzie 
dodawany po numerze. 

 
Polecenie Kopii 2D 

Powstał nowy tryb w poleceniu tworzenia kopii 2D. Nazywa się "Utwórz Kopię na Asocjatywnych 
Konstrukcjach". Pozwala utworzyć asocjatywne kopie elementów konstrukcyjnych. Elementy obrazu 
utworzone w tym trybie będą oderwane od elementów źródłowych i będą dołączone do nowo utworzonych 
elementów konstrukcyjnych. Elementy obrazu mogą być edytowane jeśli trzeba. Zauważ że dla szyków 
utworzonych w tym trybie nie ma możliwości zmiany ilości elementów po utworzeniu. Nowy tryb może być 
użyty w technikach szkicu które używają kopii elementów konstrukcyjnych. 

Wzrost Wydajności Systemu 

Szybsze Wyświetlanie Modelu 3D 
Znaczące ulepszenia zostały wprowadzone do systemu w celu osiągnięcia komfortu pracy z dużymi 
modelami 3D. Dzięki usprawnieniom wprowadzonym w mechanizmie obsługi wewnętrznych danych, duże 
złożenia są teraz znacząco szybciej wyświetlane. Jest to jeszcze bardziej zauważalne podczas pracy na 
komputerach z kartami graficznymi o dużej mocy. 
Podczas pracy z dużymi złożeniami, gdy karta graficzna opóźnia wymaganą szybkość przerysowywania 
modelu, komponenty złożenia są rysowane jako uproszczone bryły w czasie obracania czy przybliżania. 
Pożądana szybkość obracania definiowana jest w oknie polecenie Dostosuj|Opcje na zakładce [3D], 
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przycisk [Uproszczenia…], jako ilość klatek na sekundę. System automatycznie podejmuje decyzję o 
reprezentacji konkretnego komponentu który jest rysowany w zależności od rozmiarów i złożoności 
komponentu. Uproszczona reprezentacja jest najpierw używana dla komponentów małych rozmiarów i z 
wysokim stopniem złożoności obrazu. 

   

Tymczasowe uproszczenie obrazu w celu 
przyspieszenia obracania  modelem w oknie 3D 

Normalny obraz generowany przez mocniejsze 
karty graficzne 

Wielowątkowość w przeliczaniu modeli 3D 
Ulepszenia wprowadzone w T-FLEX CAD 11 pozwalają zatrudnić wielowątkowy mechanizm do 
uruchomienia programu na komputerach z wielordzeniowymi procesorami lub systemach 
wieloprocesorowych. Dając w rezultacie wyższą szybkość przeliczania modeli. Wielowątkowe 
przetwarzanie danych jest używane w przeliczaniu operacji geometrii 3D, generowaniu siatek skończonych 
elementów, czy operacjach konwertowania dokumentu. 

Wsparcie dla Akceleracji Wideo oraz systemu Windows Vista 
Zostały wprowadzone poważne usprawnienia dla wsparcia kart z akceleracją wideo i optymalizacja wsparcia dla 
systemu operacyjnego Windows Vista podczas pracy z grafiką 3D. 

 

Ogólne Zmiany 

Sprawdzanie Pisowni 
Polecenie sprawdzania pisowni tekstu pozwala sprawdzić poprawność pisowni, w zasięgu rysunku czy po 
prostu dowolny tekst wewnątrz pól edycyjnych. 
Sprawdzanie tekstu pisowni ulokowanego na rysunku pozwala wizualnie przejrzeć błędy pisowni i za 
pomocą kliknięcia myszy przejść do następnego słowa do poprawienia. 
Użytkownik ma możliwość jednoczesnego sprawdzania wielokrotności tekstu na stronie. 
Sprawdzanie pisowni wewnątrz pola tekstowego jest włączane poprzez polecenie menu kontekstowego lub 
przez klawisze funkcyjne <Ctrl>+<F11>. 
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Biblioteki 
Istniejące biblioteki “ANSI Inch Parts”, “ISO Metric Parts”, oraz “System” zawarte w instalacji zostały 
rozwinięte. Wraz z nową funkcjonalnością, dodana została możliwość używania łączników i dynamicznego 
przyciągania które je aktywuje.  

Zarządzanie Warstwami 
Możliwość zmiany kolejność warstw została dodana w oknie 
"Warstwy". Zarządzanie obydwa się poprzez przyciski 
[Do Góry] i [W Dół]. Kolejność warstw wprowadzona w tym 
oknie dostępna jest w każdym oknie systemowym które wspiera 
wybieranie warstw. 
 

 

Własne Polecenia 
Nowe polecenie Dostosuj|Polecenie Użytkownika… pozwala użytkownikowi stworzyć własną 
komendę. Takie polecenie może zawierać uruchamianie zewnętrznych aplikacji, makra, otwieranie 
dokumentu, otwieranie okna katalogu i otwieranie okna biblioteki. Do polecenia można przypisać ikonę  
(plik .ico). Każde takie polecenie może być w przyszłości wstawione na pasek systemowy lub do menu 
tekstowego. W tym celu, nowa grupa "Polecenie Użytkownika" została dodana w poleceniu  
Dostosuj|Dostosuj… na zakładce[Polecenia].  
 

   
 

Edytor Zmiennych 
Jedno z najważniejszych narzędzi systemowych – „Edytor Zmiennych” zostało znacząco ulepszone. Wiele 
różnorodnych nowych możliwości zostało dodane, wraz ze zwiększeniem komfortu pracy. Nowe Okno 
Narzędziowe do Pracy ze Zmiennymi Nowe okno "Zmienne" zostało dodane do systemowych aktywnych 
okien narzędziowych, co pozwala pracować ze zmiennymi w trybie przezroczystym, z jednoczesną pracą na 
polu rysunku czy przy modelu 3D. Zostało utworzone nowe okno edytora zmiennych dostępne przez 

polecenie  Parametry|Edytor Zmiennych. Podobnie do innych okien narzędziowych systemu, nowe 
okno może być pływające, wyskakujące lub przymocowane względem jednej ze stron okna systemowego. 
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Działanie okna "Zmienne" jest w pełni przezroczyste. Zmienne mogą być edytowane wewnątrz dowolnego 
polecenia. Cofanie i przywracanie zmian na zmiennych jest wykonywane podobnie do sposobu pracy z 
innymi elementami modelu. Wszystkie działania wewnątrz tego okna są wykonywane przy użyciu skrótów 
klawiszowych lub menu kontekstowego. 
Po zmianie wyrażenia zmiennej w oknie "Zmienne", rysunek przelicza się automatycznie. Każda zmiana 
jest natychmiastowo odzwierciedlana na rysunku. 
Jeżeli użytkownik preferuje pracę z edytorem zmiennych w tradycyjnym oknie edycyjnym, wtedy polecenie 
Parametery|Edytor Zmiennych je przywoła. Okno to zawiera w pełni funkcjonalne menu tekstowe oraz 
pasek narzędziowy. 

Nowy Parametr Zmiennych "Grupa" 

Zmienne systemu T-FLEX CAD zyskały nowy parametr "Grupa" pomagający grupować zmienne 
wewnątrz edytora zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika. 

Dostosowywanie Edytora Zmiennych 

Edytor zmiennych zyskał nową możliwość 
dostosowywania różnych parametrów 
wyglądu według własnych preferencji: 
• sortowanie kolejności zmiennych 

przez dowolny parametr; 
• zmiana kolejności kolumn poprzez 

przeciąganie ich nazw; 
• pokazywanie lub chowanie kolumn w 

razie potrzeby. Można to uzyskać w 
oknie "Opcje" edytora lub przez 
użycie menu kontekstowego; 

• grupowanie przez dowolny parametr 
zmiennej. Grupowanie może być 
aktywowane przez użycie menu 
kontekstowego lub przez wyciągnięcie 
kolumny ze specjalną grupą, 
wewnątrz której można aktywować 
bądź dezaktywować grupowanie; 

• definiowanie parametrów czcionki i koloru tła w wyświetlaniu zmiennych; 
• definiowanie typu linii na siatce tabeli edytora. 
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Możliwość Drukowania 

Edytor zmiennych zyskał funkcję drukowania listy zmiennych. Drukowanie jest wykonywane względem 
ustawień parametrów aktualnego układu edytora. 

Zaznaczanie Wielu Zmiennych 

Edytor wspiera zaznaczanie wielu zmiennych przy użyciu klawiszy <Shift> i <Ctrl>. Jest to przydatne 
podczas edycji właściwości kilku zaznaczonych zmiennych, definiowania parametru "Grupa", kasowania 
lub wykonywania polecenia "Kopiuj". 

Kopiowanie-Wstawianie Zmiennych 

Edytor zmiennych zyskał możliwość używania poleceń "Kopiuj" i "Wstaw" do przenoszenia listy 
zaznaczonych zmiennych z jednego dokumentu do drugiego.  

Stopniowe Cofanie/Przywracanie 

Stopniowe działanie polecenia "Cofnij" i "Przywróć" jest dostępne w każdym oknie edytora zmiennych. 
Ilość kroków cofnięć jest ograniczona przez główne ustawienia systemu. 

Polecenie "Parametry" dla Zmiennej 

Podczas tworzenia zmiennej lub przy użyciu polecenia 
"Parametry…" dla zaznaczonej zmiennej, pojawi się okno 
dialogowe, w którym można modyfikować większość 
parametrów zmiennych, włączając w to jej nazwę. 
Niektóre wartości zmiennej (Lista wartości i wartości łącznika) 
są definiowane w osobnym dodatkowym oknie dialogowym 
włączanym za pomocą przycisków: [Edytuj…] i [Wartości 
łącznika…].  
W zależności od statusu zmiennej, niektóre parametry zmiennej w 
oknie dialogowym mogą być niedostępne lub może ich brakować. 

Diagnozowanie Stanu Błędu  

Znaczącym usprawnieniem do wzoru 
pracy systemu ze zmiennymi jest fakt 
że teraz można kontynuować pracę z 
modelem nawet gdy występują jakieś 
błędy składni pozostawione w 
edytorze zmiennych. Gdy wyrażenie 
zmiennej zawiera błąd składniowy, 
znak wykrzyknika  pojawi się w 
kolumnie "Stan", z wyskakującym 
oknem podpowiedzi gdy najedziemy 
na niego myszką. W tym przypadku, 
zmienna zachowuje swoją starą 
wartość, a tło w polu "Wartość" 
zmieni się na kolor czerwony, 
sygnalizując błąd.  
Jeżeli jest taka potrzeba, użytkownik może aktywować specjalną kolumnę "Wiadomość", która wyświetli 
całą wiadomość błędu. Użytkownik może skończyć pracę z edytorem zmiennych pomimo istnienia błędów i 
wrócić do ich poprawy później. Obecność błędów w edytorze zmiennych nie zapobiega rekalkulacji modelu, 
gdzie niektóre jego elementy są uzależnione od błędnych zmiennych, co dostarcza bardziej elastycznego 
mechanizmu pracy do poprawy problematycznych sytuacji. 
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Możliwość Definiowania Nazw dla Wartości Łącznika  

Aby wesprzeć mechanizm łączników który został wprowadzony wraz z koncepcją nowej wersji systemu, 
zmienne zyskały nową listę parametrów. Pojawiają się one w kolumnie "Parametry Łącznika". Wartości 
łącznika mogą być zdefiniowane w oknie dialogowym zmiennej lub przez podwójne kliknięcie odpowiedniej 
kolumny w edytorze zmiennych.  
Lista wartości łącznika dla zewnętrznej zmiennej specyfikuje nazwy. Specjalne sprawdzanie zostanie 
wykonane w czasie przyłączania danego fragmentu do łącznika. Jeżeli jedna z wyspecyfikowanych nazw 
zmiennych będzie odnaleziona wewnątrz łącznika, wtedy zewnętrzna zmienna odczyta odpowiednią wartość 
z łącznika. Nazwa występująca wyżej w liście będzie użyta w pierwszej kolejności. Na przykład, śruba może 
być wstawiona do gwintowanego jak i gładkiego otworu, dlatego kilka wartości łącznika musi być 
wprowadzonych dla średnicy śruby, dla gwintu i dla gładkiego otworu. W ten sposób, można zdefiniować 
potrzebne warunki dla zmiennych zewnętrznych fragmentu w celu automatycznego czytania wartości 
podczas przyłączania fragmentu do łącznika innego fragmentu wewnątrz złożenia.  
Na przykład, przypuśćmy że budujemy model łożyska którego zewnętrzne parametry są średnicą 
dopasowania. Niech zmienną zewnętrzną będzie "D" reprezentując średnicę łożyska. W celu włączenia tej 
zmiennej do automatycznego pobierania wartości, wartość parametr łącznika musi być dla niej 
zarejestrowana. Nazwa musi być taka sama jak ta użyta w łączniku wałka do którego łożysko będzie 
pasowane, np. może być to wartość "Średnica". Jest to potrzebne w celu automatycznego połączenia 
zmiennych wałka i łożyska, które mogą mieć różne nazwy tej samej wartości (średnicy pasowania). 

   
Zewnętrzna zmienna D łożyska ma przypisaną 

wartość "Średnica" w parametrach łącznika 
Łącznik wałka ma przepisaną wartość 

"Średnica" 

Analizy Ekspresowe 
Jądro obliczeniowe studiów analizy elementów skończonych zostało znacząco poprawione. Ulepszenia 
odnoszą się do zwiększenia wydajności i zredukowania konsumpcji pamięci w trakcie obliczeń. Jądro 
obliczeniowe MES oraz generator siatki MES mogą teraz używać wielowątkowości, gdy komputer oferuje 
wiele procesorów lub wielordzeniowy procesor.  
Zestaw przycisków poleceń analizy automatycznie pojawia się na głównym pasku podczas pracy w oknie 
analiz. 
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Eksport/Import 
Algorytmy importu IGES 3D i STEP zostały ulepszone. Importowanie modeli i złożeń z SolidWorks lub z 
Solid Edge nie potrzebuje zainstalowanych licencji danego oprogramowania. Nowa możliwość 
importowania plików z Autodesk Inventor została dodana, ze wsparciem dla złożeń. AutoCAD 2008 jest 
obsługiwany podczas pracy z formatami DWG/DXF. Powstał nowy import i export do programu 
Rhinoceros. 

   
Autodesk Inventor 2008 przykład zaimportowanego modelu 

   
AutoCAD 2008 przykład wyeksportowanego rysunku 
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