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inhoud: 

Kabelverbinding tussen de aansluitingen 2 ( eenvoudig) 

Slang Manager ( niet zo gemakkelijk ! ) 

Maak bewegingen / Movies 

Maak ketens 

 

 

Kabelverbinding tussen 2 connectoren : 

Hier , bijvoorbeeld , Trek de stekker 1 op het doek . 

Terecht draai / drukknop / zoom. 

Witte pijl van rechts -menu (indien nog niet gedaan ) . 

Selecteer plug ( linker muisknop op de groene connector ) . 

[ Shift ] knop ( pijl omhoog op het toetsenbord - Verenigde Mach -knop) en houdt met de linker 

muisknop zilver stekker. 

Dan heb je beide delen van de connector geselecteerd. 

Selecteer nu het menu " Venster " >> " Coördinaten Manager" . 

Verplaats stekker op de rode as ( 2x klik op de linker dubbele pijl ) . 

Coördineert Manager door nogmaals te klikken op in de buurt van het Rode Kruis . 
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Tweede trek de stekker op canvas . 

 

 
 

Witte pijl van rechts -menu (indien nog niet gedaan ) . 

Selecteer dan de eerste groene stekker ( linker muisknop ) . 

Dan weer [ Shift ] toets ingedrukt en selecteer het tweede groene connector . 
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Menu " Edit" >> " te creëren kabel " OK >> 

 

 
 

Slang Manager : 

Hier op een voorbeeld dat ik liever eerst een compressor -cilinder 45 in de we 
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Hier kun je zien hoe het eruit ziet als ik vervagen de component randen ( " View" menu >> 

"component randen trekken " ) . 

Echter , " normale" componenten oplossen in elkaar wanneer de component randen verborgen. Dus 

je moet altijd zichtbaar zijn , het onderdeel randen ech 

 

 
 

Nu begin ik de slang Manager: 

" Window" menu >> " Tube Manager" 

Hier zijn 4 Bekeken : 

pagina 

voorzijde 

bovenaanzicht 

en 3D 

Ik kan zien elke individuele omgaan push (houd linkermuisknop ingedrukt en schuift u met uw 

muis) en terug ( klik met de rechtermuisknop en houd uw muis en schuif omhoog of omlaag) . 
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Selecteer ik op de groene plus " pneumatische slang " v 

 

 
 

Nu moet ik de naald in het rechter menu te kiezen en kunt nu punten in één van de 3 ramen . In de 

3D-weergave is het niet. 

Ik heb een breekpunt op de slang -aansluiting in bovenaanzicht met de linker muisknop i 
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Dit is een beetje te laag is , zoals is te zien in het vooraanzicht . 

Zodat de cross- pijl , gekozen uit het juiste menu en verplaats de basis in het vooraanzicht ( met de 

linker muisknop , de witte bal wordt omhoog gedrukt 

 

 
 

Nu zet meer punten ( Selecteer opnieuw in de juiste menu , de pen ) . 

Hier vindt u enig gevoel van waar de hoeveel er nodig zijn nodig . 

Ik ben het maken van een totaal van 4 punten hier . 
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Zolang de juiste totdat alles past . 

Klaar ! 

 

 
 

Bewegingen / creëren Movies: 

U kunt nemen de FT ontwerpers films maken ook . 

Deze zijn onafhankelijk van de kinematica motor van het programma, dat wordt behandeld in een 

aparte handleiding ( kinematica ) . 

In het volgende voorbeeld verplaatst I slechts een klein deel . Wil je meer bewegen , die dus gaat . 

Men kan alleen verplaatsen 1 stuk op een moment. Dus eerst eerste deel met de linker muisknop te 

selecteren . Sla rode beneden druk op de knop . 

 

 
 

Coördinaten Manager call ( "venster" >> " coördinaten Manager" ) . 
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Selecteer stang ( met de linker muisknop ) . 

[ Shift ] en bovendien selecteren met de linker muisknop rechts deur . 

3x vervolgens op de groene dubbele pijl naar links te klikken . 

Zodat het lijkt alsof : 

 

 
 

Dia teller met de linker muisknop op 20 

Selecteer alleen de deur ( met de linker muisknop ) . De bar diende alleen als hulpmiddel . 

Druk nogmaals op de rode knop opslaan . 

 

 
 

Sluiten Coördinaten Manager opnieuw. 
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Nu kunt u de beweging zien door heen en weer bewegende de teller . 

 

Voor meer delen ga je zo op : 

Frameteller push naar links weer naar 1 . 

Selecteer volgende deel ( linker muisknop ) . 

Druk op de rode knop opslaan . 

Roteren of bewegen met de Manager component Coördinaten . 

Teller 20 dia. 

Selecteer alleen het nieuwe gedeelte ( linker muisknop ) . 

Druk op de rode knop geheugen. 

u.s.w. 

 

 

Maak ketens : 

U kunt nemen de FT - Dseigner kettingen maken ook , maar u kunt niet animeren . 

Dus nogmaals 2 versnellingen 
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De schakels zijn te vinden onder "Wielen " (zoals tandwielen ) 

Man trekt het eerste lid naar een hogere versnelling : 

 

 
 

Nu is het markeren van de versnelling met de linker muisknop 

Krijgt de Coordinate Manager ( menu " Window" >> " te coördineren Manager" ) 

En roteert het tandwiel op de as door het middelpunt ( bij blauw) met 1x dubbele pijl naar rechts . 

 

 
 

Dan trekt men de volgende keten link op de versnelling en zo verder , totdat de versnelling is bezet . 
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De laatste schakel in deze versnelling te schakelen om , om te wijzen op de andere versnelling ( 

rode lijn noot) . 

Dan trekt men de volgende keten link op de versnelling en zo verder , totdat de versnelling is bezet . 

De laatste schakel in deze versnelling te schakelen om , om te wijzen op de andere versnelling ( 

rode lijn noot) . 

 

 
 

Nu kunt u gemakkelijk groeien de keten links naar de andere . 
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Met de tweede versnelling als het gaat met de eerste (links terug naar de trekwerk - dit keer het 

kleintje ) . 

Hier moet men nu markeren versnelling en ketting link , want het is niet waar. 

Dus linker muisknop op versnelling , [ Shift ] en bovendien linker muisknop op de keten link. 
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Bel dan Coördinaten Manager , en draai tot het past . 

 

 
 

Nu weer de kleine versnelling een beetje verder beurt ( met de linker muisknop en kies 1x dubbele 

pijl , klik hier Blue ) . 

 

 
 

Nu trek gewoon de ketting links op kleine spullen zoals de grote versnelling. 
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En de laatste versnelling lijn weer ( dit keer in de grote versnelling) 

 

 
 

Nu weer op te bouwen van de schakels aan elkaar. 
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En de rest van de keten schakels trekken weer op het grote versnelling. Slechts één keer - bij wijze 

van proef . Dan kun je zien hoe je moet corrigeren. Ik heb hier 90 graden schoot de spullen al op de 

blauwe as. 

 

 
 

Je ziet het niet helemaal fit . 
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Dus correct. 

Selecteert u alleen de koppeling waarop u aan de ketting te draaien. Selecteer vervolgens de rest van 

de keten schakels ( houdt u [ Shift ] -Tase ) en roteren ( Coördinaten Manager) 

 

 
 

Nu trekken de overgebleven keten links op de grote versnelling . 

Hier is de transmissie steeds een stuk te roteren . 

Is niet perfect , maar het moet ook niet . Men hoeft alleen maar om te zien hoeveel links je nodig 

hebt . 

 

Klaar ! 
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