DesignCAD 2019
nieuwe functies
1). 3MF export en import
3MF is een nieuw 3D afdrukformaat dat ontwerptoepassingen toelaat om
volledig getrouwe 3D modellen naar een mengeling van andere
toepassingen, platforms, diensten en printers te verzenden.
3MF is een op XML gebaseerd gegevensformaat – door de mens
leesbare gecomprimeerde XML – dat definities inhoud voor
gegevens die betrekking hebben op 3D-productie, inclusief
uitbreidbaarheid van derden voor aangepaste gegevens.
De 3MF bestandsindeling is
• Rijk genoeg om een model volledig te beschrijven, met behoud van
interne informatie, kleur en andere kenmerken.
• Uitbreidbaar
ondersteunt.
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• Interoperabel, compatibel.
• In staat om algemeen te kunnen worden aangenomen.
• Vrij van problemen met andere veelgebruikte bestandsindelingen.
In DesignCAD kan de gebruiker de geometrie en de kleuren van een
mesh exporteren en importeren via de 3MF bestandsindeling.
De onderstaande afbeelding toont de nieuwe indelingen in de
vervolgkeuzelijst van de importfunctionaliteit.

De twee onderstaande afbeeldingen zijn “3MF formaat bestanden” die
geïmporteerd werden in DesignCAD.

2. FBX import en export
FBX “Film Box” een populair 3D-bestandsformaat is een van de
belangrijkste
3D uitwisselingsformaten zoals gebruikt door veel 3D gereedschappen
(tools).
FBX is beschikbaar in zowel binair als ASCII bestandsindeling.
Het formaat is gecreëerd om de interoperabiliteit tussen toepassingen
voor het maken van digitale inhoud te bieden. Er zijn veel
gereedschappen (tools) beschikbaar voor conversie van/naar FBX
bestandsformaat.
DesignCAD heeft de mogelijkheid om de geometrie naar en van het
FBX-bestandsformaat te importeren en te exporteren.

De schermopnamen hieronder tonen de bestanden die zijn geïmporteerd
in DesignCAD uit het FBX bestandsformaat.

3). 2D PDF importeren
Omzetten van plannen in PDF naar vector-formaat
DesignCAD
PDF-plannen automatisch converteren
Importeren en omzetten van plannen in PDF naar vector-formaat en
correct instellen van de schaal. Dankzij het automatisch opzoeken
van punten, kunnen lengtes en oppervlaktes snel en met hoge
nauwkeurigheid bepaald worden zonder dikwijls te moeten
inzoomen.
Overname en automatisch aanmaken van lagen
De lagen van ht basisplan worden overgenomen. Als er geen
bestaande lagen zijn, dan worden deze automatisch gemaakt voor
elke aanwezige kleur om deze elementen indien gewenst te
verbergen.
Importeren van gescande plannen
Als het origineel plan een gescand plan is, dan kan het pdf-plan
geladen worden als achtergrond en op schaal geplaatst worden in
DesignCAD op basis van een gekende afstand. DesignCAD laat toe
om notities, symbolen, maataanduidingen, berekeningen van
oppervlaktes en lengtes en andere nuttige informatie toe te voegen.
DesignCAD-plannen bewaren in PDF-formaat
Plannen in DesignCAD-formaat kunnen naar PDF-formaat
geëxporteerd worden, zodat elke partner in het project de
tekeningen kan raadplegen.
Comeplan raadt ScanPRO aan om gescande plannen te
vectoriseren naar DesignCAD-formaat of AutoCAD (DWG) of
DXF. Meer info hierover op aanvraag.

Verbeteringen
1). ondersteuning voor AutoCAD 2019
Ondersteuning is voorzien in DesignCAD om de AutoCAD 2019
bestands-indelingen (.dwg en .dxf) te importeren of te exporteren.
De gebruikers kunnen de hierboven vermelde formaten in de recentste
versies invoeren of uitvoeren.
Opmerking: de ondersteuning voor AutoCAD bestandsindelingen was al
aanwezig in DesignCAD maar de code en de relevante bibliotheken
moesten echter worden bijgewerkt om ondersteuning voor AutoCAD
2019 te bieden
Hieronder ziet u een afbeelding die een bestand toont dat is
geïmporteerd in DesignCAD 2019. Het bestandsformaat is .dwg en
ontworpen in AutoCAD 2019 de laatste nieuwe versie.

2). 3D print controle gereedschap (tool)
Dit gereedschap bepaalt of een mesh 3D-afdrukbaar is of niet.
Het resultaat is gebaseerd op de gebruikelijke tests voor 3Dafdrukbaarheid.
Algemene informatie omvat:
o

Aantal facetten.

o

Aantal randen.

o

Min XYZ / Max XYZ uitbreidingen.

o

Lengte, breedte, hoogte.

o

Maximale lengte.

o

Minimale lengte.

De testen omvatten:
o Dubbele facetten.
o Samengevouwen facetten.
o Gesloten en waterdicht.
o Variëteit.
o Aantal onderdelen / schalen.
o Normale oriëntatie.
De onderstaande afbeeldingen laten zien hoe dit gereedschap werkt.
Dit gereedschap is uitgevoerd op enkele van de netobjecten (meshobjecten).
De schermafbeeldingen tonen de resultaten.

