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Användargränssnitt 

Sizebox-handtag  – måttrutan har ny position 

Genom åren har funktionerna i och kring Sizebox-handtagets måttruta justerats en hel del 
för att möta önskningar från användare att förenkla ett av de vanligaste momenten i 
IRONCAD. En fråga som ofta ställs brukar vara hur man undviker att måttet täcker över de 
övriga handtagen (man kan även avmarkera det aktiva handtaget med ett klick) då man är 
på ett visst avstånd från formen som ändras. 

Aktiv:   Inaktiv:  

Med en ny inställning Enable Dynamic Sizebox Dimension Display, som du finner under 
Options, Interaction, kan man välja att visa måttet bredvid muspekaren istället för mitt i 
mellan handtagen. Inställningen är aktiv från start. 

 

 

Sizebox-handtag  – mått från punkt 

Fler alternativ på de röda runda Sizebox-handtagens högerklicksmeny har lagts till för att 
sätta mått från en punkt, eller en centrumpunkt (alltid radiecentrum).  

 

Tidigare har Sizebox-måtten varit begränsade inom sin egen box eller som ett direkt mått 
via en snapp-funktion till något utanför boxen. Nu kan man alltså även lägga ett 
referensmått från något utanför boxen, precis som man sedan tidigare kan göra med 
TriBall eller de röda kantiga Shape-handtagen. 
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Sizebox-handtag  – symmetri via högerdra 

Det finns för närvarande ett flertal sätt att dra i Sizebox-handtag med ”symmetri-effekt”. 
Ytterligare ett alternativ finns nu där man drar i ett handtag med höger musknapp.  

 

Denna ”symmetri-egenskap” ligger kvar mellan handtagen fram tills att formen har 
avmarkerats. Vilket innebär att man, under tiden som formen fortfarande är markerad, kan 
dra med vänster musknapp med bibehållen symmetri-effekt under en begränsad tid. 

Nästa gång formen markeras är handtagen inte längre symmetriska förrän man igen 
använder höger musknapp. 

Markeringsfilter med fler nivåer 

Vid klickmarkering i 3D-scenen behöver man 
ibland kunna komma åt objekt som befinner sig 
bakom andra. Det markeringsfilter som 
introducerades för några år sedan har nu 
uppdaterats med ytterligare nivåer och en 
filtreringsfunktion av markeringstyper. 

 

Genom att vänsterklicka och samtidigt hålla ned knapparna [Ctrl] [Alt] på tangentbordet… 

 

…eller högerklicka och välja Select from the List – öppnas ett fönster med alla de typer av 
objekt som befann sig precis under muspekarens spets vid tid för klicket. 

Verktyget baserade tidigare urvalet enbart på nivåerna yta (Face), kant (Edge) eller punkt 
(Vertex) men har nu även form (Feature/IntelliShape), detalj (Part) och sammanställning 
(Assembly). Dessa visas som egna ikoner (i omvänd ordning) i överkant av verktyget. 

 

Det går att styra urvalet genom att välja bort de typer man inte är intresserad av, för att få 
en kortare lista. På bilden uppe till höger är det t ex enbart IntelliShapes som visas. 
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Kataloger – snappa mot alla kvadranter 

Alla cylindriska konturlinjer har nu 4 kvadrantpunkter när man 
släpper objekt från en katalog. De gröna punkterna som lyser upp 
runt cirkeln baseras på formens orientering och kan därför justeras 
genom att man markerar t ex en Cylinder-shape och vrider den med 
TriBall.  

Kataloger – fönster saknar nu ”x” för stäng 

Det har varit väldigt enkelt att stänga ned katalogfönstret (Catalog Browser) av misstag. 
Det ”stäng-fönster”-kryss som visats i övre högra hörnet har därför plockats bort. 

 

Detsamma gäller de tre egenskapsfönstren Scene Browser, 
Property Browser och Search på vänster sida.  

Det finns sedan många år dedikerade knappar för att visa eller 
stänga dessa fönster, via Quick Access Toolbar i programmets övre vänstra hörn.  

 

 

Kataloger – nya knappar för Back och Lista 

Knappen Back som används för att backa ur en öppnad mapp, 
via en blå pil, har flyttats till katalogens nederkant till vänster. 

 

En ny knapp, More Catalogs, som används för att växla till en annan av de öppnade 
katalogerna, har dessutom introducerats och placerats bredvid i underkanten till höger. 

Kataloger – ersätt länkade filer vid dra-och-släpp 

Genom att dra-och-släppa ut objekt från en katalog, medan man samtidigt håller ned [Ctrl]-
knappen, ersätts det objekt man släpper på i 3D-scenen. 

 

Funktionen har nu byggts ut så att även länkade objekt kan ersättas, vilket gäller både 
externt länkade och internt länkade objekt. En fråga ställs om man vill (Yes) ersätta även 
de länkade objekten eller inte (No). 
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Kataloger – uppdaterade ikoner för multipla objekt 

Om man drar in fler än ett markerat objekt in till en katalog har man 
tidigare fått en standardiserad rödgrön IC-ikon. Nu får man istället 
en miniatyr av just de objekt som var markerade och släpptes till 
katalogen. Detta gäller oavsett om det är en feature, part eller 
sammanställning markerad. 

Kataloger – uppdatering av Common Component-funktionerna 

Funktionen Common Components, vilket är ett sätt att läsa 
in en hel filmapp med *.ICS 3D-modeller till en katalog, har 
utökats med stöd för mappar (Group) och kan nu läsa in 
förändringar gjorda i filmappen på datorn. 

Genom att välja Browse/Update… och markera filmappen 
som innehåller alla komponentfiler, uppdateras katalogen med enbart de 3D-modeller som 
tillkommit sedan tidigare. 

Kataloger – nya och uppdaterade svenska grundkataloger 

Solidmakarna har jobbat vidare med Starter-katalogen och lagt till fler färger, texturer, 
former och webb-länkar. 

 

Nu finns även de kompletta Sheet Metal- samt Animerings-katalogerna som mappar. Nytt 
är bl a mappen 2D Shapes som innehåller ett antal geometrier som gör det enklare att 
komma igång med vissa former. 

 
Även Material-mappen har utökats med fler färdiga material. 
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Maskinelement är en helt ny katalog full med standardkomponenter av olika slag. Många 
av dem är nedladdade från Wiberger. Dra och släpp direkt ut i 3D-scenen eller 
dubbelklicka för att öppna och se innehållet, innan du drar ut ett objekt i 3D-scenen. 

Saxpinne A4 DIN94 

  
Remmar 

Dessutom olika varianter av remmar som går att justera längd och form på genom att via 
de H Cylindrar som man kommer åt under parten i trädet. 

 

Här finns så klart möjlighet att i framtiden bygga upp fler komponenter som t.ex. ännu inte 
finns tillgängliga i IronCAD Mechanical Swe (f.d. IronPRO XT Swe). 
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Statusbar – bredare fält för konfigurationslistan 

Konfigurationslistans meny längst till höger har breddats, vilket även gäller markerings-
filtret (Any etc). 

 

 

Statusbar – visa Area och Längd för markering 

Vid markering av en yta eller kant visas nu area samt längd i nederkantens statusfält 

 

 

TriBall – snabbkommando för Copy/Link 

Eftersom vissa moment där TriBall används är väldigt lika och repetitiva, kan man nu 
snabbt kopiera eller länka (Copy/Link) i en viss riktning via ett kortkommando. 

T ex för att länka en part med 3 nya kopior, kan man göra enligt följande; 

 Aktivera TriBall 
 Markera riktning via ett vänsterklick på det runda röda yttre handtaget på TriBall  

 
 Tryck ned kortkommando, där [C] aktiverar Copy och [L] gör motsvarande för Link. 

 
 Fyll i de värden som krävs (avstånd c-c och antal, osv) och klicka sedan OK. 
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Structured Part – alla verktyg samlade 

Alla verktyg som är kopplade till arbetssättet Structured Part har 
samlats under en ny programflik. 

Eftersom grundarbetssättet i IRONCAD är det som kallas för 
Innovative Part och man vill undvika att av misstag blanda ihop 
dessa, är verktygen för Structured Part nu dolda som standard. De 
är dock enkla att ta fram för den som använder dem ofta. 

 

Växlingsknappen Part Type Mode, som tidigare fanns nere i 
underkant av programmet har även den flyttats dit.  

 

För att ta fram fliken Structured Parts högerklickar man i den aktiva programfliken och 
väljer alternativet Customize Ribbon Bar. 

 

Markera Structured Parts och klicka på knappen Add >> för att lägga in programfliken. 

 

 

Kommentar: Structured Part påminner till största del om det arbetssätt som primärt används i äldre 
traditionella 3D CAD-system som bygger på en mer stelbent struktur, där stor del av tiden läggs till att tänka 
igenom hur man på ”bästa sätt” (s.k. Design Intent) ska bygga upp sin 3D-modell. Ett område där det har 
visat sig vara användbart i IRONCAD är t.ex. värmeformade plasttråg som kräver en väldigt toppstyrd 
struktur kring en importerad kundmodell. En enskild part består oftast av en väldigt lång lista av features, 
som är associativa med varandra på mer eller mindre komplicerade vis. Vi jobbar med att ta fram mer 
utbildningsmaterial kring detta arbetssätt, som dock har en begränsad efterfrågan.  
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3D-modellering 

Pattern – stöd för offset-värde 

Ett nytt alternativ för att räkna ”offset från kant” har lagts till för verktyget Pattern Feature. 

 

På bilden ovan ser vi den nya inställningen Use selected edge as start avstängd, vilket var 
det enda alternativet i tidigare versioner. När man nu istället aktiverar funktionen räknas 
värdet för Offset start exakt från kantens start, istället för hålets position. Se nedan:

 

 

Extrudera från kant(er) med riktningskontroll 

Det går nu att markera en kant som ska utgöra grunden för en extruderad form. 

Genom att kryssa för Add Connected Boundary Edges, strax 
under rutan för den markerade kanten, kommer alla övriga kanter i 
samma plan, som har mjuka radiövergångar, att utgöra grunden 
för extruderingsformen. 

Därefter måste en riktning för extruderingen väljas, vilket kan vara 
en kant men även en yta (då vinkelrät bort från den valda ytan). Inställningen Select Dir1 
finns under Direction 1 för extruderingen. 

Detta kan vara användbart för att bygga t ex en 
gjutform från en ytmodell eller ett delningsplan för 
gjutformer, då formen och extrueringsriktningen är 
associativ med den geometriska kant och yta som 
valts. 
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Skapa ytmodell baserad på riktning 

Ett nytt alternativ har lagts till verktyget Extract Surface för att styra riktningen i vilken en 
ytmodell (ny fristående part) skapas från en annan modell som grund. 

 

Genom att kryssa för Select View Direction väljer man därefter en kant eller yta som 
verkar som riktning för vilken geometri som ska läsas från modellen. 

  

Markera modellen och verkställ. 

 

Ta bort alla markerade ytor direkt 

I samband med tidigare gränssnittsändringar som introducerade egenskapshanteraren 
Property Browser, gjordes verktyget Delete Face om, så att man kunde markera fler ytor 
innan verktyget verkställdes. Väldigt användbart i många fall, då man kunde lägga till fler 
markerade ytor utan att riskera att man råkade avmarkera allt innan verktyget användes 
eller verkställdes. 

Men för enkla snabba markeringar fick man då istället ett extra klick för att verkställa. 

Därför har nu alternativet Delete Directly tillkommit när man högerklickar på en (av flera) 
grönmarkerade ytor, med direkt effekt på markerade ytor utan att behöva verkställa något 
verktygsfönster. 
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Sheet Metal plåtmodellering 

Välj plåttyp i lista direkt vid släpp 

Ett nytt alternativ för att automatiskt visa plåttabellen i samband med att en ny plåt skapas, 
via drag-och-släpp av ikonen Stock från Sheet Metal-verktygen i en katalog. På så vis kan 
man enkelt direkt byta plåttjocklek eller k-faktor osv i ett tidigt och direkt skede. 

 

Längst ned till vänster i verktygsfönstret visas inställningen och kan där stängas av, vilket 
då blir en permanent inställning. Den slås sedan på under Options, Sheet Metal.  

 

Enklare att byta plåttyp och -tjocklek 

Kontrollen för att byta bl.a. plåttjocklek har länge varit gömd bl.a. via egenskaperna för 
plåten, nåbar t.ex. via högerklicksmenyn på en plåt eller långt ned i egenskapsfönstret 
(Property Browser) för en markerad plåt. Knappen i egenskapsfönstret har därför flyttats 
högre upp och lagts bredvid Material-värdet. 

 

Alternativet har dessutom lagts till på plåtars högerklicksmeny. Listan över tillgängliga 
plåttyper visas då direkt. 

 

Plåttjocklek räknas som standard från underkant 

Standardinställningen för en ny plåt har länge varit mitt i tjockleken (Center-Line), vilket 
ibland har gjort det besvärligt att ändra plåttjocklek, om man inte först ändrade till 
underkant (Bottom) som utgångspunkt. Från denna version är standardinställningen nu 
underkant redan från start på nya plåtar. 

  

Property Browser för Sheet Metal Bend 

Många av egenskaperna kopplade till en bock-feature (Bend) finns 
nu tillgängliga via egenskapshanteraren (Property Browser) på 
vänster sida. Därför behöver man inte längre öppna fönstret Bend 
Properties för att se vilka värden bocken använder. 

Vissa förändringar slår dock inte igenom förrän bock-feature har 
avmarkeras.  
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 Dubbelklick för att redigera bocklängd 

Man kan nu redigera längden genom att dubbelklicka med vänster 
musknapp på handtagen i ändarna på en bock som är associativ till 
kanten den är fäst mot. 

 

Tidigare motverkade associationen mot kanten 
möjligheten att ändra längden på bocken via Edit Bend 
Length, när man dubbelklickade på handtaget. Måttet 
återställdes då tillbaks till det föregående värdet. 

Vill man återigen koppla ihop längden på bocken mot 
kantens längd, kan man fortfarande högerklicka och välja 
Associate to Attached Edge End. 

 

 

 

 

  

Mått för bockens längdtillägg 

Måttet som visas vid bockens längdtillägg (Second Bend Stock Length) uppdateras nu 
baserat på den egenskap bocken använder. 

Tidigare visades måttpilarna för längdtillägget enbart mellan bockens längdtilläggs 
geometriska ändar (Flange), enligt den vänstra bilden. Nu visas måttet från den valda 
typen, t ex från skärningspunkten (Outside Sharp), när man dubbelklickar på handtaget. 

        

Grundinställningen för hur nya bockar som släpps på en plåt beter sig, styrs under 
Options, Sheet Metal. Som standard används Flange. 
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Allmänna förbättringar 

Kortkommando för Edit Cross-Section 

Det finns nu ett nytt fördefinierat kortkommando i 3D-scenen för Edit Cross-Section. 

[Alt] [E] – Redigera Sketch (Edit Cross-Section) 

 

Eftersom att [Alt] tvingar markering med vänster musknapp till just features och att 
kortkommandot [E] på en markerad feature redigerar dess egenskaper, ligger [Alt] [E] nära 
till hands för att snabbt redigera sketchen med linjer. 

 

Attachment Point – kopiera/länka behåller association 

Vid kopiering av en befintlig magnetisk fästpunkt (Attachment Points), med TriBall, 
bibehålls associationen mot den geometri (punkt/kant/yta) som originalet använde sig av. 

 

Attachment Point  - definiera om associering utan att flytta 

Ett nytt alternativ Redefine Lock without Changing Position 
på högerklicksmenyn för magnetiska fästpunkter 
(Attachment Points) finns nu där man kan definiera om 
vilken geometri (punkt/kant/yta) som fästpunkten ska vara 
associativ med, utan att den därmed flyttas i rymden till 
exakt den plats man klickar på.  

 

Medan funktionen i alternativet Lock, som funnits sedan 
tidigare, både flyttar och associerar om fästpunkten. 

 

Snittverktyget (Section Tool), förbättrad prestanda 

Avsevärt förbättrad prestanda vid flyttning av Section Tool med TriBall. Genom att alltid 
använda grafisk precision vid flytt och geometrisk precision när snittet är på plats upplevs 
prestandan betydligt bättre vid användning på stora sammanställningar.  
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Online Web Viewer – nytt användargränssnitt 

Ett uppfräschat gränssnitt möter den som använder sig av IronCAD Online Web Viewer 
från 2021. Till vänster stora tydliga knappar för funktioner och inställningar och ett 
strukturträd till höger.  

Online Web Viewer – kameraförbättringar 

Förutom en avsevärt förbättrad 
prestanda vid arbete med stora 
sammanställningar används scrollhjulet 
(även kallad ”mittenknapp”) på 
datormusen för rotation genom att 
tryckas ned, precis som i IRONCAD. 

 

Online Web Viewer – stöd för texturer 

Det finns nu även stöd för texturer, som t ex komposit eller trä- och tegeltextur på en vägg. 

 

Uppdaterade solidkärnor 

Uppdaterade solidkärnor (ACIS och Parasolid) samt stöd för nya versioner av 
originalformat vid import via TRANS-tillägget.  

• CATIA V5: V5R8 – V5–6R2020 
• PTC Creo (Pro/E): Pro/E 16 – Creo 7.0 
• UG NX: 11 – NX 1899 
• Inventor: V11 – V2021 
• SolidWorks: 98 – 2020 
• SolidEdge: V18 – SE 2020 
• JT Import: 8 – 10.2, 10.3, samt 10.5 
• IFC: IFC2x3, IFC4 

 

Stöd för nya KeyShot 10 

KeyShot 10 släpptes i mitten av november 2020 med en 
mängd nya och användbara funktioner.  

Klicka på denna länk för att läsa om nyheter i KeyShot 10 med bl.a. ett flertal färdiga 
animeringseffekter som t.ex. solljus från morgon till kväll, olika roterande effekter. Stöd för 
export till fullfärgs 3D-printers. Olika filformat för VR/AR-export. RealCloth 2.0 som ger fler 
textileffekter. Samt fler färdiga filter och ljuseffekter att välja bland. 

 

Ny versionsnumrering från 2021.00.000 

Med 2021 introduceras en ny versionsnumrering, för 
att tydliggöra vilken version man just nu har jämfört 
med vad som finns tillgängligt. Där betyder de första 
två sifforna 00.000 större uppdateringar som en Product Update. Medan de sista tre siff-
rorna 00.000 betyder mindre uppdateringar som ett Service Pack. 
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2D-ritningsmiljön 

Kataloger med ritningssymboler och -mallar 

Solidmakarna har tagit fram några nya kataloger för 2D-ritningen med färdiga 
ritningssymboler att dra-och-släppa ut på ritningsblanketten. 

Annoteringar 

 

 

 

  

 

 

Samma katalog som följde med v2020 och som innehåller en lämplig blandning av 
ritningssymboler, enkla att släppa ut direkt mot geometriska kanter. Enkel att bygga vidare 
på! 

ICD-mallar 

 

Fler och uppdaterade ritningsramar för våra standardmallar. Du kan själv bygga ett 
liknande bibliotek! Högerklicka i en katalog, välj Objekt…, byt till Skapa från fil. Leta fram 
din 2D-ritningsmall (*.icd) och öppna. Spara katalogen efter varje objekt som skapas och 
stäng sedan den 2D-ritningsmall som öppnats tillfälligt när den lästes in. 

Svets 

 

En katalog full med standardsymboler för svetsarbeten. Dra in en svetssymbol på 
ritningsbladet, högerklicka på svetssymbolen och välj Properties… längst ned, för att 
redigera egenskaperna på svetssymbolen.  
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Fler fördefinierade kortkommandon 

Det finns nu ett flertal fördefinierade kortkommandon även i 2D-ritningen. Är man van att 
arbeta med kortkommandon finns stora fördelar att dra av detta. 

[B] – Stycklista (BOM) 

  

[Shift] [B] – Bruten snittvy (Broken-out Section View) 

[C] – Snittvy (Section View) 

[D] – Anpassa ritningen (Fit Sheet) 

[Shift] [D] – Delförstoringsvy (Detail View)  

[E] – Export 

[Shift] [E] – Växla till avbildad 3D-scen (Edit Scene) 

[F] – Form- och lägetolerans (Feature Control Frame) 

[Shift] [F] – Referenselement (Datum Feature) 

[I] – Posballong (Item Bubble)  

[L] – Inställningar (Styles and Layers) 

  

[N] – Nytt blad (New Sheet ) 

[M] – Måttsättningsverktyget (Smart Dimension) 

[P] – Sheet Setup 

[R] – Färglagd vy (Shaded Rendering) 

[T] – Textverktyget 

 

[U] – Frisläpp mått-texten längsmed måttlinjen (Unlock dimension text)  

[Shift] [U] – Uppdatera markerad vy (Update Selected View) 

[W] – Svetssymbol (Welding Symbol)  
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Revisionsmoln, rektangulärt och fri hand 

Ett nytt verktyg har tillkommit för att rita revisionsmoln på ett 
enkelt sätt.  

Rektangulärt innebär att man ritar en vanlig rektangel, som 
sedan automatiskt förändras till ett moln eller att man på ”fri 
hand” flyttar muspekaren och ett revisionsmoln framträder.  

 

Allt enligt de inställningar för storleken på cirkelbågar som används i 2D-ritningsmallen. 

 

ISO-toleranser för hål och axlar 

En tabell för standardiserade toleranser för hål och axlar finns nu tillgänglig för 
måttsättning (Smart Dimension) under toleransinställningarna (fliken Tolerance) på ett 
markerat mått.  

När en hål- eller axeltolerans ska 
användas kryssar man för Use ISO Code 
system for tolerances, vilket direkt 
öppnar toleranstabellen. 

Välj där mellan tre flikar för antingen 
håltolerans, axeltolerans eller passning 
för hål och axel (…Fits), med antingen 
hål eller axel som bas. 

  

Den valda toleranssymbolens faktiska värde visas i botten av tabellfönstret, baserat på det 
nominella basmått som är satt och det toleransläge och -grad som är valt. 

Man kan även välja att visa både toleranssymbol och toleransens båda gränsmått samti-
digt, genom att kryssa för Show auxiliary tolerance information.   
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Förbättrad snapp-funktion för måttsättning 

Vid områden med överlappande geometri har det med måttsättningsverktygen (Smart 
Dimension) ibland varit svårt att hitta vissa geometriska punkter. 

Detsamma har även gällt vid användning av konfigurationer med dolda (suppress) 
features. Något som nu har åtgärdats. 

Måttsättning av bågar som projiceras som splines/ellipser 

Geometri som avbildas på 2D-ritningen är en representation av en 3D-geometri på ett 
plan. När ritningsvyer eller 3D-modeller avbildade i ritningsvyer är vinklade, medför det 
ibland att runda bågar med en fast radie istället projiceras som splines eller ellipser, något 
som måttsättningen kan har svårt att läsa korrekt och inget mått hittas. 

 

För att undvika detta problem har måttsättningen vid sådana fall ändrats till att automatiskt 
läsa den ”riktiga” geometrin i 3D-modellens feature istället för från den projicerade linjen i 
2D-ritningen. 

Detta kan ta något längre tid att läsa in (mikrosekunder) vid måttsättningen, så man 
behöver ibland vänta en tiondel innan man klickar för att få fram en grönfärgad linje att 
snappa emot. Det brukar också underlätta om man sakta cirklar med muspekaren i ett litet 
område kring den linje som ska måttsättas. 

Vinkelmått på motsatt sida 

För vinkelmått finns ett nytt alternativ för att visa motsatt vinkel mot vad man klickat på. 
Som standard tar måttsättningen den närmaste vinkeln, men via Measure Opposite Side 
Angle Value kan man välja att visa den större vinkeln. 

 

Dynamisk låsning för mått-text 

Vid placering av nya mått med verktyget Smart Dimension kan man nu hålla ned [Ctrl] 
tangenten för att tillfälligt låsa måttlinjens placering med ett fast avstånd från den 
geometriska kanten, samtidigt som mått-texten flyttas i sidled. 

 

Det krävs dock att funktionen Unlock Dimension Text, vilken är nåbar via Property Browser 
eller via kortkommando [U],  är aktiv under tiden måttet skapas. 

  



IRONCAD-nyheter 2021 

 20 

Rev: 201208 

Symbolpalett i Property Browser vid måttsättning 

Vid måttsättning behöver man ibland lägga till vissa symboler som inte finns tillgängliga 
direkt på tangentbordets knappar. Vid måttsättning ser man nu symbolpaletten direkt på 
vänster sida och kan enkelt klicka på den symbol som ska läggas till. 

 

 

Property Browser ej aktiv förrän efter första måttpunkten 

För att undvika missförstånd vid måttsättning hålls egenskapsfönstret (Drawing Property 
Browser) nu inaktiv tills efter första klicket.  

 

Förbättrat stöd för roterade vyer 

Befintliga noteringar och måttsättning ska nu sitta kvar korrekt om 
en vy roteras. Rotationskommandot nås via en vys högerklicks-
meny. 

 

Svets, stöd för kälfog med vinklad tilläggssymbol 

Tidigare har tilläggssymboler på kälsvets enbart kunnat placerats horisontellt ovanpå 
svetssymbolen. Nu finns ytterligare alternativ för struken, rågad och urgröpt svets parallellt 
med den vinklade sidan på kälsvets-symbolen. 

 

 

Svetssymbol, dubbla hänvisningslinjer med knä 

Det går nu att kontrollera båda hänvisningslinjers form på en svetssymbol, om man lägger 
till ett knä efter att fler hänvisningslinjer lagts till. Tidigare var det enbart den första 
hänvisningslinjen som fick ett knä vars form kunde styras exakt. 
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Bruten vy trimmar geometrin vid zick-zacklinje 

För brutna vyer (Broken View) som använder sig av zick-zackade brytlinjer följer nu den 
trimmade geometrin exakt zick-zacklinjens form.  

 

Alternativ att inkludera dolda objekt i Standardvyer 

När man skapar en ny 2D-ritning genom att högerklicka på en part 
eller sammanställning i 3D-scenen, samtidigt som alla andra objekt i 
3D-scenen är dolda, visas nu en fråga om övriga objekt i scenen ska 
inkluderas eller ej i 2D-ritningens vy. 

Svarar man Ja (Yes) kommer alla andra 
objekt i 3D-scenen att inkluderas i 
ritningsvyn. Svarar man Nej (No) är det 
enbart det markerade objektet som 
avbildas i ritningsvyn. 

Det går att stänga av meddelandet permanent via inställningen Do not ask again, vilket 
justerar en global systeminställning Show ignore hidden parts dialog, som senare nås via 
Options, Technical Drawing och Display Options. 

  

Dolda objekt i 3D-scenen uppdaterar inte 2D-ritningen 

I tidigare versioner tvingades 2D-ritningen att uppdatera ritningsvyerna när man i 3D-
scenen hade visat eller dolt objekt via Hide- och Show-kommandon.  

Så är det inte längre, eftersom vyerna i 2D-ritningen inte ska påverkas av vad som döljs 
eller visas via Hide och Show i 3D-scenen. 
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Bulk Drawing Creation – stöd för externa länkar till en och samma 2D-ritning 

Verktyget för massexport av 2D-ritningar, Bulk Drawing Creation, har nu fler alternativ för 
hur externt länkade parter och sammanställningar ska hanteras. 

 

Man kan nu välja om de 2D-ritningar som avbildar varje enskilt objekt ska integreras som 
nya blad i huvudsammanställningens ritning (Include… in main drawing) eller om de 
istället skapar egna fristående 2D-ritningsfiler (Externally… go to separate drawings). Det 
senare alternativet var det enda ”valet” i tidigare versioner. 

Partiell snittvy – bättre stöd för måttsättning till punkter/kanter 

Vid måttsättning till punkter eller kanter i ett partiellt snitt kunde måtten ibland släppa 
associationen vid uppdatering, vilket nu har åtgärdats i v2021. 

 

 

BOM – stöd för pos-ballonger på perspektiv-vyer 

Det går nu att placera ut pos-ballonger även på vyer som använder sig av perspektiv-
inställning. De skapas via verktyget General View och alternativet för perspektiv - 
Create Perspective View for Illustration. 
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BOM – stycklistan ger stöd för tal i bråkformat (tum) 

Stycklistan har nu stöd för visning i bråkformat för värden i tum. 

 

Vybenämningen skala (Scale) kan anpassas 

Det går nu att styra benämningen för värdet View Scale Label t ex till svenska Skala. 

Värdet kontrolleras per vy, eller i 2D-ritningsmallen under Styles and Layers, Views. 

 

Snittlinjen – kontroll av skalningseffekt 

Avståndet mellan snittpilen och snittlinjens 
ände kan sättas med ett fast avstånd. 
Tidigare har avståndet mellan dem  
påverkats av den skala som används på 
vyn där snittlinjen sitter. 

Nu finns en ny inställning End offset ignore view scale som låser avståndet och ignorerar 
vyskalan. Detta rekommenderar vi därför att man använder som standard i sin 2D-
ritningsmall, vilket ändras under Styles and Layers, Section Lines. 

Kataloger – förbättrade ikoner för noteringar 

Ikonen för noteringar som släpps i en katalog har standardiserats och följer ikonen för den 
notering som användes. Se nedan exempel för bl a Svets, Form- och lägetoleranser, 
Referenselement samt Ytstruktur. 

                

PDF-skrivare via Microsoft PDF  

Det finns nu utökat stöd för fler pappersstorlekar vid utskrift via 
MS Print to PDF.  

Dessutom har den inbyggda PDF-exporten i 2D-ritningen nu 
ställts om till att baseras helt på denna tjänst som ingår som 
standard med Windows 10. 
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CAXA Draft 2D CAD 

Symmetrilinje (Symmetrical Line) 

Under fliken Common, knappen Curve, finns nu en ny linjetyp Symmetrical Line. 

 

Fyll område med gradientfärg (Gradient) 

En ny knapp under fliken Common för att fylla upp ett markerat område med två valfria  
gradientfärger enligt 9 st olika fördefinierade standarder för övergång mellan färgerna. 
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Klistra in till koordinat-nollan 

Ett nytt alternativ under fliken Common knappen Paste, för att klistra in linjer som 
automatiskt hamnar på samma position som de kopierades från i ett annat dokument. 

 

Definiera QR- samt streckkod 

Nya verktyg för att skapa QR- och streckkoder finns nu tillgängliga under fliken Insert. 

 

QR-kod 

         

Streckkod 

     


