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HelixCAD versie 3.06 is vanaf november 2021 beschikbaar. In deze releasenotes geven wij u een 

overzicht van de laatste belangrijkste nieuwe functionaliteiten en ontwikkelingen met de uitleg 
daarvan. Om eenvoudig terug te kunnen kijken naar eerdere aanpassingen vindt u onderaan de 

beschrijvingen van de wijzigingen in eerdere versies.  

 

Vanaf versie 3.01 ontvangt u geen los update medium meer. Updaten kan op elk moment plaats 

vinden vanuit HelixCAD zelf. De uitleg van de werkwijze van updaten vindt u in onze Wiki: 

http://helixcad.helpdocsonline.com/hc/update  
  

De volgende onderdelen worden beschreven in deze releasenotes:  
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Let op: Voor het updaten raden wij u ten zeerste aan een kopie (back-up) van HelixCAD veilig te 

stellen.   
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1. HelixCAD 3.06 Nieuwe functionaliteiten 
 

Textuurgrootte eenvoudig wijzigen 
Texturen zijn afbeeldingen zonder een schaal, daarom is het bijna altijd nodig om na het toewijzen van de 

textuur de schaalinstelling van de textuur aan te passen. 

Het is nu mogelijk om vanuit de tekening eenvoudig en 

snel die schaal aan te passen doordat bij de grippers een 

 voor vergroten en een voor verkleinen wordt 

getoond.  

 

Bij het kiezen van de textuur wordt de laatst gebruikte 

schaal onthouden. Vooral bij een reeks texturen van 

dezelfde leverancier zal de schaal vaak gelijk zijn. 

 

 

Texturen roteren mee met het object 
Texturen roteren mee als het object wordt geroteerd. Daarmee gedraagt de textuur zich nu hetzelfde als 

arcering en verloopkleur.  

 

 

Informatie in het tekenlabel automatisch bijgewerkt 
De tekeninginformatie is sterk aangepast. De inhoud is opgeschoond, versimpeld en opnieuw uitgelijnd. De 

belangrijkste veranderingen op een rij: 

• De volgorde van informatie is nu afhankelijk van de volgorde in de tekening. 

• De informatie in het label wordt automatisch bijgewerkt als de tekeninginformatie is bijgewerkt en 

ook de schaal kan automatisch in de tekening worden gezet. 

De informatie in het label wordt bijgewerkt: 

o Als via het menu Informatie en dan Tekening de informatie is ingevuld. Het aanklikken van 

Update label is niet meer nodig. 

o Bij het aanpassen van tekenschaal of papierformaat. 

o Bij het laden van de tekening. 

• Een aantal velden kunnen automatisch worden gevuld. De belangrijkste zijn: 

Papierformaat, tekenschaal, bestandsnaam 
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Voor de schaal is het belangrijk dat het tekstveld niet schaal, maar drawingscale heet. Dan werkt het 

automatisch bij. 
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Hulp als V-groep niet lukt 
Bij veel gebruikers al wel eens voorgekomen. Bij een poging een V-groep te maken verschijnt de melding dat 
een V-groep alleen mogelijk is bij aaneengesloten vormen. Om de zoektocht naar de oorzaak makkelijker te 
maken is er een hulpmiddel toegevoegd. De oorzaak van de melding wordt vanaf 3.06 aangeduid met een rode 
cirkel. Op die manier is veel eenvoudiger te vinden waar dat moet worden gezocht. 
Wel even opgelet: Dat betekent niet dat een V-groep altijd dicht is. Een V-groep mag één open punt hebben. 
Overlappende of kruisende punten zijn nooit toegestaan. 

 
Herhaal vorm herhaalt binnen de omgegeven vorm 
Het commando <herhaal vorm> is een handig commando dat al lang bestaat. Er is nu toch nog wat aan 
verbeterd. De herhaalde objecten steken niet meer over de vorm waarlangs ze herhaald zijn heen. Het 
herhalen gebeurt altijd aan de hand van het referentie punt en volgt de opgegeven vorm. Daarbij was het altijd 
zo dat het object aan het begin of eind over de vorm waarlangs werd herhaald stak. Het herhalen blijft nu 
binnen de vorm.  
 
Voorbeeld: bij het herhalen van een heestersymbool langs een lijn voor een haag wordt nu het aantal 
symbolen getekend dat binnen de lijn past. Voorheen werd er één symbool teveel getekend omdat het eerste 
en het laatste symbool beiden half over de lijn staken. 
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Inschaduwen HQ in grootformaat (full) 
Bij het renderen van de afbeeldingen (Inschaduwen HQ) is het aantal bestandsformaten dat als uitvoer kan 

worden gekozen sterk uitgebreid. Het is hierdoor mogelijk geworden om afbeeldingen te maken die op groot 

formaat kunnen worden afgedrukt. In de hoogste resolutie (112 megapixel) geeft dat meer dan 100 dpi voor 

een 3x2 meter afdruk.  

 

Er zit wel een keerzijde aan deze mogelijkheid. Alle pixels die worden aangemaakt moeten ook worden 

berekend en met de hoogste resolutie zijn dat nu 64 keer zoveel pixels dan in de vorige maximale resolutie. 

Renderen zal dan 64 keer zolang duren. Het advies is om het renderen eerst met een klein formaat te 

proberen.  

De nieuwe afmetingen zijn mogelijk geworden doordat HelixCAD nu automatisch in de 64 bits modus werkt.  
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HelixCAD automatisch 64 bits 
HelixCAD bepaalt bij het opstarten automatisch of het mogelijk is om als 64 bits applicatie te starten. Het 
grote voordeel: Een 64 bits applicatie kan meer geheugen gebruiken en meer processorkracht benutten. Dat is 
met name te merken met grote tekeningen en opdrachten die veel rekenkracht kosten.  
 
Of er automatisch als 64-bits wordt gestart is te controleren onder Help en dan Over HelixCAD. Achter het 
versienummer staat dan 64 bit. 

 
 

Tekenen rechthoek toont negatieve waarden 
Bij het tekenen van een rechthoek naar links of naar beneden wordt een negatieve waarde getoond. Daarmee 
wordt dezelfde waarde getoond als die moet worden ingevoerd als de afmeting via de commandobalk wordt 
ingevoerd. 

 
 

Extruderen met ingestelde penstijl (full) 
Als bij het commando extruderen de optie <origineel behouden> aan staat, dan wordt voor de extrusie de 

ingestelde penstijl gebruikt in plaats van de penstijl van het te extruderen object. 

 

Wordt een v-groep gebruikt als profiel bij extruderen langs een pad of langs twee paden, dan wordt in de groep 

gekeken wat de penstijl van het nieuwe object moet zijn. 

 

Autocad 2021 import (dwg) 
De import van DWG en DXF bestanden is bijgewerkt naar de import van Autocad 2021.  

Voor de import van Autocad DWG bestanden is een module nodig. Import van DXF-bestanden is een 

basisfunctie. 
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HISTORIE 
Een overzicht van de wijzigingen in de eerdere versies. Vooral bedoeld als naslag en ter herinnering. 

 

HelixCAD 3.02 nieuwe functionaliteiten   
  

Digitaal Terrein Model (full)  
Het Digitaal Terrein Model (DTM) kan op verschillende visuele manieren worden weergegeven. Klik na het 

maken in de wijzigbalk op de button achter <Weergave:> In het menu zijn 3 weergaven beschikbaar:  

  

  
  

  

- Onregelmatig 3-hoekig model:  

(weergave is als hoogtelijnen naar 

vorm)  

  

- Contourlijnen; waarbij er een grotere of fijnere interval kan worden ingesteld  

  

 
  

- Regelmatige mesh:  

(weergave als hoogtelijnen naar mesh) met de optie om de rastergrootte (grover of fijner) in te stellen.  

 
  

  

Achter <DTM Oppervlakte> wordt de totale grondoppervlakte weergegeven, bij <Grond balans> het niveau om 

tot een gesloten grondbalans te komen (geen grond afvoeren of aanleveren).   

  

  
  

  

Klassieke weergave toolbalken  
Onder <Instellingen> <menubalken> zijn de opties <Klassieke stijl toolboxen> / <Nieuwe stijl toolboxen> 

opgenomen. Hiermee kan het uitschuifmenu worden teruggezet naar de klassieke (voor versie 3.0) weergave.   
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Er is tevens een optie 

opgenomen om de 

menubalken te 

vergrendelen.  

  

  

  

Muurconstructie voor 2D  

  

Voor 2D muren zijn van belang:  

- De dikte van de muur  

- Wel/niet weergeven van een spouwmuur  

- Breedte (doorgang) van de deur   

- Breedte garagedeur  

    

De muurconstructie   module is beschikbaar gemaakt  voor gebruik in   2 D .  Vanuit menu  
< Teken> kan worden gekozen voor <Muur 2D >.   

  
Vervolgens tekent u de wenselijke muurdelen.   
  
  
  

    Na selecteren van een muurdeel is in de wijzigbalk de optie <instellen>  beschikbaar.   
Hierin zijn alle (2D én 3D) instellingen opgenomen.    
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- De 2D penstijl voor de muur   

  

Met de opties <Plaats deur> of <Plaats venster> kan je  

gemakkelijk deuren / dubbele deuren / vensters enz. in de  

muur plaatsen.   

  

   

Na de keuze van een (dubbele) deur (solide of venster maakt in 2D niet uit) hoeft men alleen de afstand in te 

geven vanaf waar de deur begint.  

  
  

Vervolgens wordt de deur automatisch (in dit voorbeeld 1 m breed) geplaatst.  

 

- Dubbele deuren krijgen direct de dubbele breedte.   

- Garagedeuren worden direct ingestelde breedte (2.375 m in dit voorbeeld).  

  

Bij vensters (en de schuifpui) wordt na het ingeven van het beginpunt de breedte gevraagd  

  
  

Doorgangen 

worden als 

vierkant blok 

weergegeven en vensters krijgen een extra lijn.    

  
  

  

Exporteer naar fotobestand  
  

De functie om een tekening als een foto te exporteren is 

verplaatst naar menu <Bestand>, <Exporteer> en vervolgens  

<Exporteer fotobestand>.   

De optie in het afdrukmenu is vervallen.  

  

In het nieuwe menu is het exporteren naar een foto eenvoudiger 

doordat standaarden zijn opgenomen.  

  

Er zijn drie keuzes bij <kwaliteit fotobestand>:  

Laag:  b.v. voor gebruik op website. ‘Kleine’ bestandsgrootte (mb’s).  

Middel: prima te gebruiken voor afdrukken. Gemiddelde bestandsgrootte. 

Hoog:  t.b.v. drukwerk. Bestanden kunnen behoorlijk groot zijn.  

  

Bij formaat wordt gekozen hoe groot (in afmeting) het fotobestand moet 

worden: <Gehele pagina> maakt een fotobestand van de pagina zoals die 

onder <Instellingen>, <Pagina instellingen> is ingesteld (op schaal en 

papierformaat).  
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<Huidige weergave> maakt een fotobestand van het beeld zoals op dat moment op het scherm wordt 

weergegeven. (geen schaal, medeafhankelijk van resolutie)    

  

De papierformaten A4, A5 en A6 zijn staand en liggend voor gedefinieerd, hiermee kan een tekening uitsnede 

(op schaal) van die grootte worden gemaakt.  

  

<Variabel venster> trekt u met de muisknop ingedrukt een kader. Dit kader wordt als fotobestand 

geëxporteerd.  

  

<Aangepaste grootte> voorziet in volledig handmatig instelbare instellingen. O.a. voor grootte in cm, grootte 

in pixels en punten per inch (DPI).   

  

Aanpassing koppeling GroenVision (full)  
Er is een aanpassing gedaan om HelixCAD (lokaal geïnstalleerd) te kunnen koppelen met een SaaS (online in 

de cloud) versie van GroenVision.   

  

Uitbreiding functionaliteit grippers  
  

- De object grippers werken nu in een UCS (bijv. bij geroteerde assen)  

  

- Door het ingedrukt houden van de Ctrl-toets blijft, bij verschalen met behulp 

van grippers (1), het aspect-ratio (verhouding horizontaal / verticaal) behouden.  

  

- De hoekpunt-grippers (1-2) volgen nu de ingestelde snap: bij het aanpassen 

wordt het hoekpunt geplaatst op het aangegeven snappunt.  
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Uitbreidingen optie <Variatie>  
De optie variatie is uitgebreid:  

  

- <Variatie> is nu ook beschikbaar aan het commando “Kopiëren”  

  

  
  

-  

<Cirkelvormig herhalen>    .   

Er zijn twee nieuwe variaties toegevoegd:  

  

Vierkant:             Rechthoekig:  

- Rotatie in stappen van 0 /90 / 180 / 270       - Rotatie in twee stappen (0 of 180                      

graden zonder verschaling.                         graden zonder verschaling.  

  

Let op! De variatie optie werkt (nog) niet in combinatie met texturen.  

  

  

  

DWG / DXF  
De import/export van DWG / DXF bestanden is geoptimaliseerd voor de laatste Autocad versies.  

  

Export DWG   

Bij de export naar DWG worden de eenheden voor bemating en tekenen meegenomen.   

  

Import DWG   

Bij de import van DWG worden zg. “Proxy” objecten aangepast naar ondersteunde objecten en de eenheden 

voor bemating en tekenen meegenomen.   

  

Het opschonen van (lege) symbolen bij de import van DWG en DXF tekeningen gaat nu goed.  

  

  

  

  

  

< Variatie>  is toegevoegd aan de commando’s   < Rechthoekig herhalen >                en     
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HelixCAD 3.03 nieuwe functionaliteiten   
  

NIEUW! Vernieuwde weergave <Solide vormen> (full)  
De weergave van een tekening in ingeschaduwde modus is compleet vernieuwd.   

  

- Kies bij de (beeld)weergave in de informatiebalk (onderzijde)  

voor <Solide vormen>.  

  

  

  

- De belichting van Solide tekeningen is verbeterd.  Schaduwen worden realistischer weergegeven en  ook 

slagschaduw wordt getoond.  

  

  

- Er is een omgevingsinstelling bijgekomen om de noordzijde (in graden) in te stellen en om te kunnen zien 

 hoe de (slag)schaduw zich door de dag heen vormt.  
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TIP!: Een mooi beeld gemaakt? Vanuit <Bestand>, <Exporteer> kan het beeld direct worden geëxporteerd door 

te kiezen voor <Exporteer fotobestand>.   

  

  

NIEUW! Wandelfunctie (full)  
Als aanvulling op de nieuwe Solide vormen weergave is er een interactieve wandelfunctie opgenomen. Deze 

wordt geactiveerd vanuit het uitrolmenu bij zoomen en de zoomfuncties.  

  

- Als er gekozen is voor de wandelfunctie kan er ergens in de tekening worden 

geklikt. Hiermee wordt de positie bepaald in de tekening. Het zichtpunt ligt op 

ooghoogte.  

- De kijkrichting wordt ‘gestuurd’ door de muisbeweging (links / rechts / 

boven / beneden)  

  

- Met de toetsen W-S ‘loopt’ u vooruit of achteruit.  

- Met de toetsen A en D ‘verschuift’ u naar links (A) of rechts (D).  

- De toetsen Q en E maken de tijd vroeger (Q) of later (E)  

  

Klik hier voor een voorbeeld.  

  

NIEUW! Inventarisatie van GPS meetpunten (full)  
Er is een nieuwe koppeling gemaakt voor het uitzetten van meetpunten met GPS meetapparatuur. De GPS 

inmeting wordt via reguliere wijze (als tekening geïmporteerd) verwerkt.   

Als er met GPS apparatuur wordt gewerkt kunnen de punten uit de tekening worden uitgezet met de GPS 

apparatuur (afhankelijk van de apparatuur).  

  

   
  
  
     

-   Er kan (in combinatie met de juiste hardware) zonder  
problemen ‘live’ worden gemanoeuvreerd   door de tekening  

) ( inzoomen / uitzoomen/ ‘pannen’ enz. .    
  

-   Deze functi e maakt volledig gebruik van geheugen van de  
videokaart. Minimaal videogeheugen wordt geadviseerd op 2  
Gb.    
Zie oo k   http://www.helixcad.nl/Mogelijkheden/Systeemeise n     

      

http://www.helixcad.nl/Extra/Service_menu/Nieuwsbrief/Solide_weergave_2
http://www.helixcad.nl/Extra/Service_menu/Nieuwsbrief/Solide_weergave_2
http://www.helixcad.nl/Mogelijkheden/Systeemeisen
http://www.helixcad.nl/Mogelijkheden/Systeemeisen
http://www.helixcad.nl/Mogelijkheden/Systeemeisen
http://www.helixcad.nl/Mogelijkheden/Systeemeisen
http://www.helixcad.nl/Mogelijkheden/Systeemeisen
http://www.helixcad.nl/Mogelijkheden/Systeemeisen
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Stap 1: Invoegen meetpunt symbolen  

Maak een symbool waarvan de naam begint met ‘meetpunt’. Indien gewenst  

kunnen wij hiervoor een (kleine) bibliotheek (3 st.) aanleveren.  

  

- Het invoegpunt van het meetpunt symbool vertegenwoordigd het coördinaat.  

- Plaats op ieder wenselijk uit te zetten punt het meetpunt symbool  

  

  

Stap 2: Status / beschrijving  

- Ieder symbool (dat begint met de naam ’meetpunt’) krijgt automatisch een object status.  

- Kies in het menu van de <object status> voor de ingang <GPS Meetpunten>  

- Na het plaatsen of selecteren van een ‘meetpunt’ kan in de <object  status> een aanvullende beschrijving 

worden opgenomen (bijv. put, hek, terras enz.)  

 

  

   Stap 3: Inventarisatie  

- Alle meetpunten zijn geplaatst (en evt. voorzien van een beschrijving).  

- Selecteer alle objecten in de tekening (of het deel waarin de meetpunten zich bevinden).  

- Kies in het scherm van de <Object Status> voor de optie <Inventarisatie meetpunten>.  

- Er verschijnt een lijst met meetpunten.  

- Kies onderin voor <Export as…> en vervolgens voor <CSV File>. Hiermee worden de meetpunten 

opgeslagen in CSV formaat.  

- Neem contact op met de leverancier van uw GPS 

apparatuur om het inlezen van gegevens in de GPS 

apparatuur af te stemmen.  

  

  

  

Terughalen laatste commando   
In de (standaard) toolbox is een nieuw commando 

toegevoegd, <terughalen laatste commando>. Hiermee 

wordt het laatst gegeven commando opnieuw geactiveerd.  

Indien gewenst kan dit commando ook worden ingesteld als macro (@2930)  

 

  

  

  

Lagen   
- Lagen zonder inhoud worden weergegeven in het lagen menu.  

  

- Bij het toevoegen van een laag verschijnt een menu waarin de 

laag- naam en nummer kunnen worden ingegeven. Bestaande 

laag(nummers) kunnen niet worden gebruikt.  

(Werkt alleen i.c.m. de voorkeursoptie ‘genummerde lagen’).   

  



HelixCAD UPDATE 2021 versie 3.06  

 Pagina 16 van 27         

- Bij het wijzigen van de laag (wijzig penstijl), is het complete lagen menu beschikbaar. Hierdoor kunnen bij 

het wijzigen van een laag, bijv. ook lagen aangemaakt worden.  

  

  

  

Hellinghoek    
In het menu <Informatie> en <Twee punten (afstand / hoek) is als uitbreiding de optie <hellingshoek> 

opgenomen. Hiermee wordt gemakkelijk de hellingshoek van bijvoorbeeld een talud of afschot van verharding 

weergegeven. Indien het percentage wordt aangeklikt kan deze direct (als tekst) in de tekening worden 

geplaatst.  

  
  

  

  

Toolboxen    

Er wordt een subtiele lijn rond de vakken in de toolboxen weergegeven   

waardoor deze beter zichtbaar zijn.  

  

De verschillende toolboxen in HelixCAD kunnen ook met tussenruimte van elkaar worden geplaatst.   

  

  

HelixCAD 3.04 Nieuwe functionaliteiten 
 

Snap op laag 
Een nieuwe optie in het lagen menu. Het is mogelijk om voor een laag in- of uit te schakelen of de snap op die 

laag werkt. Dit kan erg handig zijn bij tekeningen waar verschillende objecten in diverse lagen over elkaar heen 

liggen.  

 
 

Aanduiding lege laag 
In het lagen menu is zichtbaar of een laag leeg is. In dat geval verschijnt er een Ø voor de laag 
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Vernieuwd symboolmenu 
Het symbolenmenu is sterk aangepast. Tijdens de update worden de symbool bibliotheken omgezet en 

ingedeeld. De belangrijkste veranderingen op een rij: 

• Indeling in groepen als 2D, 3D en fotosymbolen. Deze indeling wordt tijdens de update automatisch 

verzorgd op basis van de map waarin de bibliotheek staat. 

• Bibliotheken staan op alfabet gerangschikt. 

• Onderverdeling in Systeem bibliotheken en Gebruikers bibliotheken.  

• In eigen bibliotheken zijn symbolen te hernoemen, te verbergen en te verwijderen 

• Symbolen eenvoudig te kopiëren en te slepen naar eigen bibliotheken. 

 

Het kiezen van een bibliotheek 

 
 

Met een keuze voor beheer wordt het beheervenster geopend.  

 

In de gebruikersbibliotheken is een menu beschikbaar voor het beheer van de symbolen. Deze zit onder de 

rechter muisknop. Klik eerst het symbool aan met de linker muisknop en gebruik daarna de rechter muisknop 

om het menu te openen. Bij systeembibliotheken is alleen Kopieer beschikbaar. 
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Vanuit het beheer kan een symbool ook worden gesleept. Om te slepen wordt het symbool eerst geselecteerd 

met een klik en kan daarna worden gesleept naar de bibliotheek waar deze in terecht moet komen. Het slepen 

is een kopieer actie. Het symbool wordt niet verplaatst. 

 

 
Naast de symbolen kunnen ook de bibliotheken worden bewerkt middels de rechter muisknop. Bij de 

systeembibliotheken is alleen de optie Verberg beschikbaar 

 
 
Tip: Maak een groep eigen symboolbibliotheken en zet daar de veel gebruikte symbolen in. Door deze groep 

een naam beginnend met 1 te geven verschijnt deze bovenaan in de uitklaplijst en is daarmee snel te kiezen. 

 

2. HelixCAD 3.05 nieuwe functionaliteiten 
 

Verplaatsen en kopiëren met directe keuze referentiepunt 
Het kopiëren en verplaatsen onder de rechter muisknop is aangevuld met de keuze van het referentiepunt. 
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Zodra in het rechter muisknopmenu wordt gekozen voor kopieer of verplaats wordt direct om het 

referentiepunt gevraagd. Dezelfde keuze die onder refpt in de menubalk zit. 

Het referentiepunt moet gekozen worden, door nogmaals op de rechtermuisknop te klikken wordt het 

standaard referentiepunt van het object gekozen. 

 

Tip: om te verplaatsen is het sneller om de vierkante groene gripper te gebruiken. Klik daar één keer op met 

links en het object komt daarmee aan de kruisdraad te zitten om te verplaatsen. De groene gripper is niet altijd 

beschikbaar.  
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Automatische schetslijn  
 

De automatische schetslijn is aangevuld met een keuzeoptie waarin de drie laatste gebruikte instellingen van 

Detail, Amplitude en Schaal worden bewaard.  

De recent gebruikte instellingen worden als voorbeeld getoond. Omdat de automatische schets altijd 

willekeurig wordt berekend is het resultaat niet exact als het voorbeeld. Het voorbeeld laat alleen de stijl zien.  
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Animatie en foto maken tijdens “walk through” (full) 

Tijdens de functie Walk Through  kan eenvoudig een afbeelding worden gemaakt door op de letter P te 

drukken. Er kan een animatie worden opgenomen met een druk op de letter M.  

 

Maken afbeelding 
Zodra op P wordt gedrukt, verschijnt een venster waar de locatie en de naam waaronder de afbeelding moet 

worden opgeslagen kan worden ingegeven.  

 
 

Maken animatie 
Het starten en het beëindigen van de opname gebeurt beide met de letter M. Zodra wordt afgesloten 

verschijnt de vraag voor grootte en het aantal beelden per seconde. Na deze keuze kan de bestandsnaam 

worden opgegeven.  
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Verbeteringen in solide weergave (full) 
De solide weergave is verbeterd om een realistischer beeld te geven. De belangrijkste veranderingen: 

• spiegeling en lichtbronnen worden ook weergegeven. 

• De weergave van schaduw is verbeterd 

• Schaduw kan worden uitgeschakeld 

• Reflectie van lucht heeft een realistischere kleur 

• De snelheid is verbeterd 

 

Het moment van de dag kan boven in beeld worden gekozen, van voor zonsopgang tot na zonsondergang met 

de omgevingsinstellingen  
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Vernieuwde animatie (full) 
Bij het maken van een animatie is het instellen van de route opnieuw ontwikkeld. De belangrijkste 

veranderingen zijn: 

• Instellen snelheid: Er kan nu gekozen worden tussen een beweegsnelheid of een totale lengte van de 

animatie. 

• Instellen tijdstip: Er kan een tijdstip worden gekozen waarop de animatie wordt gemaakt en daarnaast 

is er de mogelijkheid om de tijd te laten verschuiven, dus een animatie van ochtend tot avond. De 

zogeheten time-lapse. 

• De tussenpunten in de animatie worden bewaard in de tekening en kunnen achteraf worden 

aangepast. 

• De animatie maakt nu direct een avi-bestand, dus een eenvoudig deelbaar filmpje. 

 

 

Instellen van de stappen gaat via “Pad instellingen” 

Als de zichtpunten zijn gegeven worden deze 

weergegeven met grippers. Blauw voor het standpunt 

en groen voor de kijkrichting. Door de grippers te 

verplaatsen wordt de route aangepast.  

 

 

Om een nieuwe route in te stellen staat  in de bovenbalk. Staan de punten goed, 

dan kan met het maken van de animatie worden gestart met .  De animatie wordt gemaakt 

met de weergave die op dat moment actief is, dat wil zeggen in draadmodel, verborgen lijnen of Solide 

vormen.  

Achteraf de eigenschappen van de zichtpunten aanpassen is mogelijk met de knoppen 

 

Met extend path kan een extra zichtpunt worden toegevoegd. Options roept de Pad instellingen op. 
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Digitaal terreinmodel (full) 
Het digitale terreinmodel is vanaf nu als een groep bewerkbaar. Daarmee is het mogelijk om achteraf nog 

hoogtelijnen toe te voegen aan het terreinmodel. 

 

Voorbeeld bij opgeslagen zichtpunten (full) 
Zichtpunten die zijn opgeslagen in het menu weergeven, opslaan zichtpunten worden met een voorbeeld 

getoond op het moment dat wordt gekozen voor Zichtpunt terughalen.  
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3. Totaal overzicht wijzigingen  
 

3.06 
Nieuwe functies 

• Als de applicatie op een 64-bit versie van Windows wordt gestart, start de applicatie automatisch in 

64bit mode. Dit kan eventueel worden uitgeschakeld via een voorkeursoptie. 

• Het "Over HelixCAD..." venster laat zien of de applicatie in 32 of 64 bit modus draait. 

• Objecten op onzichtbare lagen zijn niet langer selecteerbaar. Het lagen scherm is aangepast op dit 

nieuwe gedrag: het onzichtbaar maken van een laag, schakelt de selecteerbaarheid niet automatisch 

uit maar maakt het grijs. 

• Er is een "Verberg laag" functie toegevoegd aan het rechter-muis menu, wat de laag van de huidige 

selectie uit zet. 

• Het lagen-blok aan de rechter kant van het scherm kan nu worden gebruikt om lagen aan en uit te 

zetten. 

• Er is een "Rev" knop toegevoegd aan verbreedde vormen, om de richting van de verbreding om te 

keren. 

• Als er een object met textuur is geselecteerd, zijn er links van het object een "+" en "-" knop om 

dynamisch de textuur-schaal te wijzigen. 

• Als objecten gevuld met een textuur worden getransformeerd (gedraaid/verschaald) zal de textuur 

meedraaien en -schalen met het object (op eenzelfde wijze als verloopkleuren en arceringen dat al 

deden). 

• Als het maken van een V-Groep of G-Groep mislukt, zal er een markering worden geplaatst bij 1 van 

de plekken waar de oorzaak van fout zou kunnen zitten. 

• Het tekeninglabel wordt automatisch ge-update als het wordt ingevoegd, als het papierformaat 

wijzigt, of als de tekening wordt geladen en opgeslagen. 

• Er is een optie toegevoegd aan het "Punt Snaps" menu, waarbij kan worden aangezet dat de ortho 

functie de ingestelde Z-hoogte moet volgen. 

 

Veranderingen: 

• De DWG import module is geüpdatet voor ondersteuning van AutoCAD 2021 bestanden. 

• De import van complexe 3D objecten uit DWG bestanden is verbeterd. 

• Bij de import van DWG tekeningen worden dimensioneringen niet langer herberekend (bij de meeste 

tekeningen zijn dimensioneringen al up-to-date, en het hergeneren veroorzaakt voor sommige 

tekeningen onvoorspelbare crashes). 

• Tekst objecten die de eigenschap "Automatisch omkeren" hebben, worden bij de export naar DWG en 

DXF recht gezet voor export (NB. werkt niet voor tekst objecten binnen gedraaide groepen of 

symbolen). 

• Tekst objecten krijgen bij export naar DWG nu het "Simplex" lettertype, wat beter overeenkomt met 

het in HelixCAD ingebouwde lettertype. 

• Bij de export van vormen naar DWG wordt nu onderscheid gemaakt tussen vlakke vormen (die als 

2DPolyline objecten worden geëxporteerd) en 3D vormen (die als 3DPolyline objecten worden 

geëxporteerd). 

• De "Laag isoleren" functie uit het rechtermuis menu schakelt nu tussen de 3 isolatie-modi. 

• Objecten met een "Gevuld"-e pen kleur, worden niet langer getekend met een lijn-patroon. 

• De "2D" of "3D" voorkeur voor de "Informatie" -> "Afstand/hoek"-functie wordt nu vastgehouden. 

• Sta een veel groter aantal lijnstukken toe bij converteren van lijnen of v-groep naar een vorm. 

• Als de applicatie wordt geïnstalleerd in de "Program Files" systeem directory, zal de applicatie niet 

langer gebruikersinstellingen opslaan in de programma map. In plaats daarvan worden instellingen 

per gebruiker opgeslagen in de "appdata\roaming\rimcad\vfs" directory. 

• Bitmap afbeeldingen met transparante vlakken zullen bij inschaduwen een schaduw geven die het 

silhouet volgt. 
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• De "Converteer" functie in het rechtermuis menu zal direct éénmaal worden toegepast op het 

geselecteerde object. 

• Het "Informatie" -> "Tekening" dialoog is niet langer afhankelijk van de tekeninglabel-velden die in 

dm.ini zijn gedefinieerd. Het dialoog zal alleen velden weergeven die in het label aanwezig zijn, in de 

volgorde zoals ze in het label zijn opgenomen. 

• Het tekening informatie dialoog is opgefrist: een scrollbar kan gebruikt worden om langs de velden te 

navigeren, verouderde knoppen zijn verwijderd. 

• De "Herhaal vorm" functie neemt de breedte van het geselecteerde object in beschouwing: na 

herhalen zal de vorm niet langer voorbij de uiteinden van het pad steken. 

• Als een rechthoek van links naar rechts en/of van boven naar beneden wordt getekend, zal deze 

"negatieve" grootte als een negatieve waarde worden getoond. 

• Als bij extruderen voor "origineel behouden" wordt gekozen, krijgt de extrusie de huidig ingestelde 

stijl. 

• Als bij extruderen niet voor "origineel behouden" wordt gekozen, neemt de functie nu ook een 

eventuele textuur-vulling over in de stijl. 

• Het textuur tabblad bij kiezen van een vulling, houdt de laatst gebruikte verschaling vast. 

• Als vormen worden verdraaid, zal deze transformatie niet langer worden geabsorbeerd in de 

hoekpunten. 

 

Bug-fixes: 

• Incorrect importeren van geroteerde dimensioneringen uit DWG/DXF bestanden is opgelost. 

• Als er een genummerde laag wordt toegevoegd, kan met de omhoog/omlaag pijltjes alleen gekozen 

worden voor nog beschikbare lagen. 

• Het expanderen van een lege groep, zal niet langer zorgen voor een corrupte de tekening. (lege 

groepen of symbolen konden soms worden gevormd bij import van DWG of DXF tekeningen). 

• Het verversen van de schermweergave van de lagen menubalk is opgelost. 

• De functie "Kopieer met ref.pt" werkt nu ook voor getransformeerde objecten. 

• Een probleem met de weergave bij inschaduwen van een geëxtrudeerd symbool is opgelost. 

• Een probleem met inschaduwen met sommige AMD Radion videokaarten is opgelost. 

• Een probleem met het inschaduwen in parallelle projectie, waarbij afhankelijk van het zichtpunt soms 

de hele tekening in de schaduw lag, is opgelost. 

• Een probleem waarbij de import van sommige 3DS bestanden hing is opgelost. 

• Een probleem waarbij de weergave van een ingeschaduwde tekening incompleet was bij het laden, is 

opgelost. 

• De "Extruderen langs pad" en "Extruderen langs twee paden" nemen nu correct een stijl over. 

• Bij het starten van de Walk through functie wordt nu niet meer incorrect een eerdere 'P' of 'M' 

toetsaanslag als nieuwe toetsaanslag geregistreerd. 

• Bij opslaan van een inventarisatie als XLSX worden speciale tekens correct gecodeerd, zodat de 

resulterende bestanden niet langer als beschadigd worden aangemerkt. 

• Bij het plakken van HelixCAD objecten van het klembord, worden alle voorheen ongebruikte lagen 

correct toegevoegd en geactiveerd. 

• Een probleem met het importeren van arceringen uit een DWG bestand is opgelost. 
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3.05 
• Verplaatsen gaat met wijzig ref punt in rechtermuis menu. 

• De symbolenbibliotheek ondersteunt nu een directory structuur van 2 niveaus diep. Bij beheer van de 

bibliotheken is de groep zelf nu ook te selecteren, waardoor de naam van een groep gemakkelijker te 

wijzigen is, en navigatie met het toetsenbord intuïtiever is. 

• De "Walk through" module heeft nu de mogelijkheid om een foto en een filmpje te maken tijdens de 

wandeling. 

• De helptekst in de functie balk is aangepast als de opname van een filmpje start. Verder kan de 

opname nu met de Esc knop worden afgebroken. 

• De prestatie van solide weergave is verder verbeterd. Het stoterige bij het rondwandelen is daarmee 

verminderd.  

• Objecten die licht uitstralen doen dit nu ook in solide weergave. 

• Objecten met spiegelende materiaaleigenschappen worden nu spiegelend weergegeven: 

lichtbronnen zorgen voor glinsteringen, en er is een algoritme toegevoegd om reflecties van nabij 

gelegen objecten te simuleren.  

• Transparante objecten spiegelen nu ook. Verder wordt er nu de correcte lucht/grond kleur gebruikt 

voor reflectie van objecten buiten beeld. 

• Er is een alternatief algoritme voor het weergeven van schaduw geïmplementeerd.  

• De "Omgevingsinstellingen" toolbalk is aangepast: de tijd kan nu worden verschoven van voor 

zonsopkomst tot na zonsondergang. Een Instellingsknop geeft een dialoog waarin de tijd en noord 

richting kunnen worden opgegeven. Ook kan het weergeven van schaduwen in zijn geheel worden 

uitgezet. 

• De animatie-module is herschreven. Invoeren van zichtpunten gaat vergelijkbaar met de oude 

module, echter zijn de punten nu bewerkbaar dmv grippers en worden ze opgeslagen in de tekening. 

Bij het ingegeven pad kun je instellingen doen voor de snelheid en het eventuele tijdverloop (voor 

time lapse filmpjes). 

• Bij het renderen van de animatie wordt nu direct een AVI opgeslagen. Converteer naar animatie is 

daarmee niet langer nodig als aparte optie. 

• Er is een knop toegevoegd om tijdens het invoeren van het pad al instellingen te wijzigen. 

• Digitale terrein model is nu een bewerkbare groep, waardoor extra hoogtelijnen te leggen zijn om het 

grondvlak aan te passen. 

• Het "zichtpunten" venster laat nu een live preview van de opgeslagen aanzichten zien. 

• Zichtpunten in ingeschaduwde tekenmodus worden nu ook ingeschaduwd weergegeven. 

• De automatische schetslijn functie heeft een historie van de 3 laatst gebruikte instellingen. 

• Wegvallen van een stukje verloopkleur bij rechthoekig verloop met schuif helemaal links is opgelost. 

• Bij overlappende verloopkleuren met transparantie kon kleurverschil optreden. Dat is aangepast 

3.04 
• Ondersteuning DWG’s uit AutoCAD 2019. 

• Foutieve weergave van lijnen en arceringen in PDF is opgelost. 

• Transparantie / vulkleur G-groep blijft behouden na de-groeperen. 

• Extruderen langs een pad neemt de penstijl van het profiel over. 

• Optie < degroeperen / expanderen > blijft niet actief. 

• Omwentelingen en bollen hebben hogere minimale resolutie. 

• Het ‘Emmertje’ (Vullen) werkt nauwkeuriger.  

• Crash na wijzigen van muurstijl in bouwmodule is verholpen. 

 


