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INTERFAȚĂ   

• Comenzi organizate în sistem “Ribbon” 
  

• Manager pentru editarea barelor de instrumente   
• Editare meniuri, bare de instrumente, comenzi rapide de la tastatura   
•  Mod “Autocomplete” la tastarea comenzilor   
• Filtre de selecție rapdiă   
• Personalizare a setărilor globale (afișare, căi de salvare implicite a fișierelor, setări utilizator, profile, forma cursorului etc.)   

SETĂRI   

• Manager pentru layere    
• Tipuri de linie, stiluri pentru text, sisteme de coordondate, vederi, blocuri, stiluri de cotare, referințe extrerne   
• Personalizare unități de măsură   
• Fereastră de proprietăți   

COMENZI PENTRU DESENARE CAD    

• 2D : linii, cercuri, arce prin 3 puncte, elipse, poli-linii, dreptunghiuri, poligoane, punctie, linii de tip “spline”   
• Suprafețe primare 3D : cub, piramidă, prismă, con, cilindru, sferă, cupolă   
• Modicări pentru obiecte 2D : copiere/deplasare, offset, scalare, oglindire, matrice   
• Modificări pentru solide 3D : suprapunere/separare   
• Desenele 2D pot fi utilizate la obținerea solidelor 3D : extrudare   
• Suprafețe 3D realizate din poligoane   
• Librărie cu diferite tipuri de hașuri   

FUNCȚIONALITĂȚI CAD   

• Puncte de snap   
• Polar tracking   
• Object snap tracking   
• Puncte de referintă grid   

VIZUALIZARE   

• Controlul UCS-ului și coordonate locale    
• Sistem de coordonate : cartezian, polar, global   
• Stiluri de vizualizare : axe, ascuns, realistic   
• Zoom și pan   
• Ferestre de vizualizare multiple   
• Printare din plansă, din “Model”, configurare setărilor imprimantei   
• Comanda ”PUBLICĂ” pentru printarea mai multor planşe, fie într-un format DWF/PDF, fie folosind un dispozitiv de imprimare   

COTE ȘI ADNOTAȚII   

• Cote : liniare, unghiulare, radiale, diametrale, cote de bază sau continue   
• Linie de indicație și toleranțe   
• Text “Multiline”   
• Tabele   

BLOCURI ȘI REFERINȚE   

• Manager de atribute pentru blocuri   
• manager pentru referințele externe (xref manager)   
• Manager pentru imagini   

INTEROPERABILITATE   

• Import: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT   
• Export: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL   
• Export către PDF 3D   
• Import / Export fișiere ACIS   

LIMBAJE DE PROGRAMARE COMPATIBILE   

• LISP   
• C - Solutions Development System™ (SDS™)   
• C++ Teigha Extensions   
• .NET - Visual Studio Tools for Applications (VSTA)   
• DIESEL - Direct Interactively Evaluated String Expression Language (DIESEL)   
• DCL - Dialog Control Language   

 

 


