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IRONCAD-nyheter 2021 Product Update #1 

 
Här går vi igenom många av de mest användbara nyheterna i version 2021 PU1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nyheter i IronCAD DCS 2021 PU1 - den officiella listan med nyheter: 
https://www.ironcad.com/blog/whats-new-in-2021-update/ 
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Allmänna förbättringar 

Symmetri eller inte för Sizebox-handtag 

Det är nu fullständigt förutsägbart att dra i ett Sizebox-handtag med antingen vänster eller 
höger musknapp. Man kan växla direkt mellan vänster och höger musknapp på ett nyss 
markerat handtag, utan att först avmarkera handtaget. 

o Vänster musknapp – endast det handtag som man drar i förändras. 

 
o Höger musknapp – båda handtag (symmetriskt) förändras i den riktning man drar i. 

 

Stöd för större preview-bilder för IC-filer i MS Utforskaren 

När en fil av typen *.ICS eller *.ICD markeras i Windows 
Utforskaren kan man nu få större preview-bilder, om 
man använder sig av stora ikoner. 

Det är också användbart när man använder sig av Utforskarens 
förhandsgranskningsfunktion som oftast visas på höger sida av fönstret. 

Inställningen finns under Options, General. Rekommenderad storlek är 256x256 pixlar 
eller större. 

 

Nytt alternativ för att stänga TriBall via högerklick 

Längst upp i högerklicksmenyn för TriBall (när den är aktiv) kan man nu välja att stänga av 
den. Väldigt smidigt om man helst bara använder 
musens knappar och mer sällan kortkommandon - där 
[Q] eller [Esc] så klart fortfarande gör samma sak. 

 

Stöd för att avmarkera via [Esc]-knappen 

En ny inställning under de generella Options, fliken Interaction gör att man nu kan 
använda [Esc]-knappen som en funktion för att 
avmarkera objekt i 3D-scenen. 

Markera t ex en part, tryck [Esc] (i stället för att klicka i 
bakgrunden eller i trädets bakgrund) – parten avmarkeras direkt. 
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Importerad modell kan direkt hanteras som 1 rad i stycklistan (BOM) 

En ny inställning under Import Options, Set main assembly in 
BOM to Treat as Part, som direkt hanterar den importerade 
sammanställningen som en rad i stycklistan (Bill of Material) 
via inställningen Treat as Part. 

Detta underlättar och förenklar när man importerar modeller 
som annars tar upp många (oftast tomma) rader i 2D-
ritningens BOM. 

 

Förbättringar av Mechanism Mode 

Två mindre justeringar av verktyget, där dels kollisionskontrollen (Collision Detection) är 
avstängd som standard, vilket främst innebär att man snabbar upp initieringen av 
mekanismfunktionen (då inga parters ev. kollisioner 
behöver beräknas) som i stället kan aktiveras manuellt vid 
behov.  

Dessutom är standardläget för markeringsfiltret ändrat till 
Assembly/Part, vilket innebär att man direkt tar hänsyn till trädets struktur (klicka flera 
gånger för att komma ned i strukturen) och kan dra i delsammanställningar. 

 

Tidigare var inställningen satt till Part, vilket innebär att man direkt drar på parter och då 
inte tar hänsyn till t ex delsammanställningar. Inställningen finns fortfarande längst ned till 
höger och ändras manuellt efter behov. 

 

Förbättringar kring Import Reference 2D 

Tre stora förbättringar av verktyget Import Reference 2D, vilket används för att importera 
(ofta större) *.DWG- eller *.DXF-filer till 3D-scenen, har implementerats.  

Dels kan man nu projicera av linjerna via verktyget 
Project till Sketch-planet (Tvärsnittet/Cross-Section) 
och man kan nu även välja att avbilda linjerna som 
hanteras av Import Reference 2D i 2D-ritningen, både 
ICD-ritningen och CAXA 2D.  

Dessutom har prestandan förbättrats dramatiskt på 
större och tyngre filer via stöd för flerkärnig import 
(CPU Multi-Threading). 
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Förbättringar av Front View Definition 

Nu nås Front View Definition för en part även via högerklick på partens (grönmarkerade) 
yta, där kanten närmast muspekaren på ett snabbt sätt även avgör horisontal-riktningen. 

 

För mer avancerade friformer som saknar en plan yta eller raka 
kanter att markera, kan man i stället använda sig av en lokal eller 
global riktning.  

Som komplement till Use Advanced Front View Direction finns nu 
även Use Advanced Horizontal Direction, som på samma sätt har tillgång till partens lokala 
koordinatsystem via ankarpunkten samt det globala koordinatsystemet. Välj ut X-, Y- eller 
Z-riktning och verkställ. 

Fördelen med FVD är att 2D-ritningens vyplacering direkt tar hänsyn till partens egen 
inställda orientering, i stället för 3D-scenens globala standardkamera-orientering, vilket 
kan spara mycket tid. Särskilt när parten inte ligger parallellt med det globala systemet. 

 

Förbättringar av KeyShot-kopplingen 

Förbättrad stabilitet, vid uppdateringar av en redan aktiv rendering  
som överförts från 3D-scenen, via knappen Update KeyShot.  

Bättre kontroll vid upp-/nedskalning av modellens enheter. 

Stöd för senaste KeyShot 10.1. 

 

Förbättringar av importfiltret IC Translator – Rhino 6 

Stöd för import av *.3dm-filer sparade i Rhino 6 finns nu genom  
tillägget IRONCAD TRANS, INOVATE TRANS och COMPOSE TRANS.  
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Sheet Metal plåtmodellering 

Sätt favoriter i plåttabellen 

Det är nu möjligt att minska ner antalet tillgängliga plåttyper genom att sätta ett ”favorit-
filter” via en markering på de typer som man vanligen använder via Options, fliken Sheet 
Metal och Stock. Sätt ett kryss under kolumnen Favorite och växla sedan synlighet via 
knappen Filter Favorites, direkt till höger om listan. 

 

Återställ till den längre kompletta listan via knappen Show All (samma knapp) 

Dessa ”favoriter” kan filtreras fram och visas i listan över tillgängliga plåttyper, både när 
man skapar nya plåtar eller justerar en befintlig plåt. 

Man kan även aktivera inställningen längst ned till vänster via alternativet Filter Favorite 
Stocks and Default. 

 

Där finns även en ny kolumn med en markering per rad för de som är satta som ”favoriter”. 
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Högerdra ny plåt från katalog visar favoritlistan 

Man kan välja att stänga av inställningen att alltid visa ett fönster med en lista över 
plåttjocklekar, via inställningen Display the stock selection dialog on dropping stock, längst 
ned till vänster i dialogrutan med listan över tillgängliga plåttyper. Den kan bli tjatig att se. 

 

För mer kontroll kan man då i stället välja att dra ut en Stock med höger musknapp – de 
gånger man ändå vill visa fönstret och kunna välja bland plåttyper (och sina favoriter). 

Det går precis som tidigare att nå listan via högerklick på parten och Select New Stock 
alternativt via Property Browser för en markerad plåt. 

 

Sätt markering som standardplåt 

Det går nu att välja en ny standardtjocklek direkt via fönstret där man väljer typ av plåt 
genom knappen Set Current as Default. På så vis slipper man gå den längre vägen via 
Options, fliken Sheet Metal och Stock. 

 

Nästa gång man släpper ut en ny plåt (t ex Stock) används den nya standarden direkt. 

Använd vänster musknapp (”direkt effekt”) för att slippa dialogrutor eller höger musknapp 
för att välja en alternativ typ av plåt (och tjocklek). Precis som man gör på de flesta andra 
håll i programmet; vänster ger direkt effekt medan höger ger alternativ! 
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Wellpapp / Corrugated Paper design 

Ett stort arbete har lagts ned på utvecklingen av funktioner inriktat på framtagning av 
wellpapplådor och -insatser (även kallat corrugated paper) via Sheet Metal-verktygen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som särskilt skiljer metall och wellpapp är hanteringen av bocken (Bend), där metall 
har en form av sträckning (även kallad k-faktor) som gör plåten något längre när den 
bockas. 

Där minskar i stället wellpapp i sin ”bockade” eller snarare ”vikta” längd, då man skär i den 
med en kniv alternativt pressar den med ett hjul. Denna minskning kallas i branschen för 
Inside Loss (i regel ett värde någonstans mellan 50% och 75% av tjockleken) och hanteras 
nu av IRONCAD vid utbredning av vikta wellpapplådor och former. 

 

Samtliga Sheet Metal-verktyg har justerats för att ta hänsyn till detta via något som heter 
Custom Unfolded Length, som är en parallell inställning till K-factor och andra faktorer som 
ryms inom vad som är tillåtet för hantering av en bock, genom Bend Allowance. 

Custom Unfolded Length är alltid 2 ggr Inside 
Loss och finns som en egenskap på varje enskild 
part (eftersom Inside Loss oftast är hälften av 
tjockleken, får den samma värde som tjockleken). 

 

Den minsta innerradien sätt oftast till 0,01 mm, vilket är en 
stor skillnad mot metallplåt som oftast använder 1-1,5 ggr 
tjockleken och dessutom sträcks vid bockning. 

Vid arbete med wellpapplådor hanteras vikta kanter (Bend) enklast med Sketched Bend, 
eftersom värdet för Inside Loss där hanteras automatiskt via Bend Allowance och 
Unfolded Length of Part-egenskapen. 

Det gör att en komplett låda eller en insats/inredning oftast 
enbart innehåller 2 st sketcher med samtliga linjer för 
modellens konturer och vikningar.  
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Sketched Bend nu med stöd för skära och ritsa/etsa 

Genom verktyget Sketched Bend finns nu nya 
möjligheter att samtidigt som man bockar, även skära i 
och lägga ut markeringar på materialet. 

Genom att utöka funktionaliteten i verktyget Sketched 
Bend med funktioner från verktyget Punch Bend kan 
man nu även markera de linjer som, parallellt med 
bockande linjer, skär i materialet via Cutting Curves.  

Det finns stöd för flera bocklinjer på samma ställe med 
0 mm mellan sig i kombination med att skärande linjer och bocklinjer kan mötas i ett hörn. 

  

På bilden ovan ser vi en bocklinje (Bend Line) i mörkblått som i var ände har skärande 
blågröna linjer (Cutting Curve), vilket på bilden nedan ger den bockade ”flärpen” längs en 
del av kanten. 

 

I kombination med detta finns även helt ny funktionalitet i form av Cross Break Lines där 
man får linjer som ritsas/etsas in i materialet. 
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Det snabbaste sättet att vika ihop en wellpapplåda eller -insats är genom att importera en 
DXF-fil som innehåller samtliga kontur- samt viklinjer. Först används ytterkonturen i DXF-
filen för att, via en Stock, skapa den utbredda (”ovikta”) grundformen. 

 
Därefter läggs en Sketched Bend och man använder samma DXF-fil, men läser bara in 
linjerna som ska vikas, som Bend Lines. 

 
 
Resultatet blir (i det här fallet) en vikt låda: 

 
 

Spegla en Punch Bend 

Det går nu att använda funktionen Mirror feature även på en Punch Bend.  
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Punktmoln 

Importera flera punktmoln till en 3D-scen 

Tidigare fanns en begränsning där enbart ett punktmoln kunde 
importeras till en 3D-scen. 

Det går nu att importera flera punktmoln till en och samma 3D-scen. 

 

Reducera antalet punkter vid import via en procentfaktor 

En ny inställning under Import Options-fönstret med möjlighet att reducera antalet punkter i 
punktmolnet via en procentfaktor, direkt vid importen. 

 

Stöd för att dölja individuella punktmoln (vid förekomst av multipla punktmoln) 

Det går att dölja enskilda punktmoln, antingen den 
markerade eller alla som inte är markerade.  

Man kan även vända och byta, vad som är dolt och 
inte med varandra, via Reverse Show/Hide. 

 

Stöd för att flytta punktmoln 

Det går nu att flytta punktmoln med TriBall. 
Högerklicka och välj Move Selected. 

 

Stöd för att slå ihop punktmoln 

Vid behov kan man slå ihop (Merge) flera olika punktmoln till ett enda. 

 

Stöd för att dölja eller ta bort punkter i punktmoln via en box 

En ny funktion för att dölja (Hide) eller ta bort (Delete) delar av punktmoln. 

Storleksändra boxen med Sizebox-handtag 
och flytta den med TriBall. 

 
 
 
 
 

Utökad högerklicksmeny för punktmoln 

De alternativ som beskrivs ovan finns nu  
tillgängliga via en utökad högerklicksmeny. 
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2D-ritningsmiljön 

Dubbelklick för att redigera samtliga noteringar 

Det är nu möjligt att dubbelklicka på samtliga noteringar av typen Item Bubbles, Revision 
Tags, Hole Table Items, Feature Control Frame, Datum Feature, Datum Target, Surface 
Texture Symbol och Welding Symbol för att snabbt redigera dem via egenskapsfönstret.  

 

Använd [Mellanslag] för att repetera senast använda kommando 

Tryck ned [Mellanslag] för att repetera det senast använda kommandot i 2D-ritningen. 

Det går att byta vilken tangent som ska användas via Customize Keyboard. 

 

Använd piltangenterna för att justera vyskalan 

Det går nu att använda tangentbordets piltangenter för att ändra skala på 
befintliga vyer, precis som man kan göra direkt när de skapas. 

Markera en vy och använd pil upp eller ner för att ändra skalan. 

 

Snittvy med djup 

Ett nytt alternativ när man skapar snittyver (Section View) för att sätta ett 
visst djup, alltså hur långt fram snittet visar ingående detaljer, på snittvyn. 

Det tillkommer dessutom ytterligare en ”snittlinje”, vilket 
tydliggör var snittet tar slut och som även går att justera 
genom att dra i med muspekaren. 

 

Skalningsfaktor för snittmarkering i snittvyer 

Det finns nu en kontroll av vilken skalningsfaktor som styr avståndet mellan linjerna i en 
snittmarkering (Hatched Region), vilket nås via högerklick på snittmarkeringen och fönstret 
Hatch Area Style Properties där linjernas vinkel och avstånd, i snittmarkeringen, styrs. 

Tidigare har enbart snittmarkeringens orientering varit den egenskap 
som skiljer en part från en annan i ett snitt, men nu kan man på ett 

enklare sätt särskilja olika parter åt via en skalningsfaktor på varje enskild snittmarkering. 

 

Referensmoln använder rektangel som standard 

Standardläget för referensmolnet som implementerades i version 2021 är nu 
ändrat till Cloud by Rectangle i stället för frihand (Freehand).  
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Kontroll av innehåll i stycklista (BOM) via Top-Level Only 

Om man inte använder sig av externt länkade delsammanställningar i 3D-scenen kan man 
nu bättre hantera vad som läses till 2D-ritningens stycklista (Bill of Material) från dessa. 

Varje sammanställning i 3D-scenen har en inställning som heter Assembly Expansion in 
BOM som kontrollerar vad som läses från 3D-scenen till en BOM i 2D-ritningen; själva 
sammanställningens egna namn och nummer på en rad eller motsvarande information 
från all ingående delar i sammanställningen – genom de två alternativen Expand och Treat 
as Part. 

o Med Expand visas ingående delar i BOM med motsvarande många rader. Denna 
inställning används som standard och rekommenderas på externt länkade 
delsammanställningar i dess ”egna ICS-fil”. 
 

o Med Treat as Part visas sammanställningen själv 
på en rad i BOM, vilket brukar vara användbart på en delsammanställning som 
ingår i högre nivåer av sammanställningar och som i sin tur är externt länkad (där 
den i stället är satt till Expand, enligt ovan). Denna inställning måste man byta till 
manuellt i efterhand. 

Med PU1 för v2021 kommer en ny inställning på 
BOM i 2D-ritningen som heter Expand to Children if 
single assembly selected, vilket styr innehållet för en BOM av typen Top-Level Only och 
passar bra för delsammanställningar som inte är externt länkade, som avbildas i 2D-
ritningen. 

Med Top-Level Only visas enbart den högsta (markerade) 
nivån i strukturträdet för 3D-scenen. Markera en vy och skapa 
sedan en BOM som därmed är associativ till den, för att knyta 
innehållet i BOM till vad som avbildas i vyn. 

Den nya inställningen “Expand to children…” växlar mellan att, avstängd (grön nedan); 
enbart visa en enda rad (den enskilda sammanställning som avbildas) eller att, aktiv 
(orange); strunta i själva sammanställningen och i stället visa allt innehåll en nivå ned. 

 

 

 

 

 

 

 

Om man har en enkel trädstruktur som den ovanför och vill visa en BOM som avbildar 
innehållet i filens Delsammanställning 1 (orange), utan att den finns utsparad till en egen 
externt länkad ICS-fil, kan man välja att avbilda delsammanställningen och markera vyn. 
Skapa en ny BOM som är associativ till vyn och se till så att inställningen Expand… är 
aktiv. Om inställningen är avstängd ser man först en BOM enligt den gröna markeringen. 

Inställningen påverkar enbart den BOM som avbildar en enskild delsammanställning. Om 
en vy avbildar flera (mer än ett) parallella objekt påverkar inställningen inte innehållet i 
BOM. Den är då identisk med vyns modeller. 
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Bulk Drawing Creation skalar upp/ned vyerna bättre inom ritningsramen 

Möjlighet till bättre anpassade vystorlekar, t ex 1:7,5 eller 9:1, utan att begränsas 
av det mindre antal skalor som ryms inom standarden (enligt ISO 5455), när 
man skapar 2D-ritningar via massexport (Bulk Drawing Creation). 

Detta reducerar antalet klick i efterhand, vid behov av att 
finjustera vyer som automatiskt skapades i 2D-ritningen. 
Inställningen hittas under Options, Technical Drawing. 

 

Kontroll av filnamn vid DXF/DWG-export av markerad ritningsvy 

Det går nu att kontrollera om vynamnet (t ex FRONT) 
ska ingå i filnamnet eller inte, vid export av en 
markerad ritningsvy i 2D-ritningen.  

Tidigare ingick alltid vynamnet i filnamnet. 

 

Förbättrad texthantering vid kamerazoom och utskrift 

Förbättringar kring hantering av texten i 2D-ritningen, där den tidigare kunde flyttas i sin 
position något när man zoomade in eller ut, samt vid utskrift. Texten ligger stabilare på 
ritningen och är därför mer förutsägbar. 

 


