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PODSTAWOWE TERMINY 3D I ZASADY MODELOWANIA 

W T-FLEX CAD 3D 

Wprowadzenie do modelowania 3D  

T-FLEX CAD 3D jest parametrycznym systemem do modelowania bryłowego i powierzchniowego. 

Wyposażony jest on w większość nowoczesnych narzędzi do tworzenia modeli o różnej złożoności. 

Wsparcie dla eksportu i importu geometrii w większości znanych formatów pozwala na współpracę 

z innymi systemami CAD. T-FLEX CAD 3D zawiera również kompletną linię narzędzi do 

modelowania 2D i rysowania dokumentacji przy uwzględnieniu szerokiej gamy narodowych 

i międzynarodowych standardów rysunkowych. Przed rozpoczęciem modelowania 3D, zaleca się, 

żeby użytkownicy zaznajomili się z technikami modelowania 2D w odpowiedniej sekcji tego 

dokumentu. Pomoże to pojąć główne zasady modelowania z T-FLEX CAD. 

Ten rozdział prezentuje krótki opis wszystkich elementów w T-FLEX CAD 3D oraz podstawowe 

metody i techniki modelowania3D. Następujące rozdziały tego podręcznika będą szczegółowo 

opisywały te elementy. 

Podstawowe Elementy Typologii 

Model w T-FLEX CAD 3D jest zestawem połączonych lub rozłączonych komponentów 

geometrycznych. Poniżej pokazano podstawowe elementy typologii, które mogą tworzyć dowolne 

obiekty geometryczne w T-FLEX CAD. 

Element Bryłowy (bryła) jest zestawem obiektów 

geometrycznych – wierzchołków, krawędzi i ścian, 

które tworzą połączoną zamkniętą objętość. 

Najprostszą bryłą może być wyciągnięta 

powierzchnia graniczna lub kontur.  

 

 

Element Arkusza (powierzchnia) jest zestawem 

obiektów geometrycznych – wierzchołków, krawędzi 

i ścian, które tworzą połączony zamknięty obszar a 

nie tworzą objętości.  
Element 

Powierzchniowy 

Element Bryłowy 
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Ściana jest ograniczoną łatą powierzchni. Granica 

jest reprezentowana przez pętle. Jedna ściana może 

mieć nieograniczoną ilość pętli. Ściana może być bez 

pętli. Jest to przypadek, gdy ściana tworzy zamkniętą 

objętość, taką jak kula. 

 

Pętla jest zestawem krawędzi tworzących jeden 

zamknięty kontur. Pętla jest elementem definiującym 

granice ściany. Każdy wierzchołek pętli łączy nie 

więcej niż dwie krawędzie.  

Krawędź jest segmentem krzywej ograniczonym 

przez dwa wierzchołki. Zamknięta krawędź może 

zawierać tylko jeden wierzchołek. 

 

Wierzchołek jest punktem w przestrzeni służącym 

jako granica dla krawędzi. Jeden wierzchołek może 

należeć do kilku krawędzi. 

Podstawowe Terminy Geometryczne w T-FLEX CAD 3D 

Wszystkie obiekty geometryczne w T-FLEX CAD mogą być klasyfikowane w cztery główne grupy 

przez typ geometrii obiektu: 

 Najprostszym obiektem w trójwymiarowej przestrzeni jest Punkt 3D. Punkt ma tylko jedną 

własność, a mianowicie współrzędne położenia. Może on być definiowany przez węzeł 3D, 

wierzchołek 3D, parametr “przemieszczenia” na krzywej lub powierzchni, 

charakterystyczną właściwość położenia wewnątrz obiektu, taką jak położenie na osi obrotu, 

w centrum łuku lub kuli, na przecięciu obiektów, itp.  

 Drugą grupą obiektów jest geometria “drutowa”, obiekty posiadające podstawowe własności 

długości. Grupa ta uwzględnia wszystkie obiekty liniowe, takie jak krawędzie, ścieżki 3D, 

pętle i profile 3D. 

 Następna grupa zawiera wszystkie obiekty, które są charakteryzowane przez obszar. 

Obiekty te będą traktowane jako geometrie “arkuszy” i zawierają wszystkie typy 

powierzchni, elementów blaszanych, ścianek i zamkniętych profili 3D. Elementy arkuszy 

mogą być produkowane przez większość operacji 3D. 

 Czwarta grupa zawiera wszystkie elementy bryłowe. 

Elementy 3D i operacje 

Tworzenie modelu 3D przeznaczone jest do budowy bryłowych oraz powierzchniowych obiektów 3D 

opisujących pewną objętość lub powierzchnię w przestrzeni 3D. Tworzenie i dalsza modyfikacja 

takich obiektów realizowana jest za pomocą operacji. 

Pętla wewnętrzna Powierzchnia 

Pętla zewnętrzna 

Krawędź 

Wierzchołek 

Krawędź 
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Operacja jest dowolnym krokiem tworzenia modelu 3D, który prowadzi do powstawania nowego albo 

modyfikacji już istniejących bryłowych lub powierzchniowych obiektów geometrycznych. Dla każdej 

operacji dostępne są w T-FLEX CAD oddzielne polecenia. Nazwy poleceń dla tworzenia operacji 

odpowiadają przeznaczeniom operacji. 

Operacje, których wynikiem jest nowy obiekt bryły/powierzchni 3D będą traktowane jako operacje 

podstawowe (wyciągnięcie, obrót, wyciągnięcie po profilach, wyciągnięcie po ścieżce itp.). Operacje, 

które zmieniają geometrię i modyfikują już istniejące obiekty brył/powierzchni będą traktowane jako 

operacje modyfikujące (łączenie/zaokrąglanie, cienkościenność, Boolean itp.). 

Podstawą geometrii dla większości podstawowych operacji są elementy konstrukcyjne 3D. Elementy 

konstrukcyjne 3D są pomocniczymi elementami modelu 3D, które używane są do tworzenia 

trójwymiarowych konturów, definiowania orientacji przestrzennej, określania kierunków, wektorów, 

osi, trajektorii itp. Dla utworzenia każdego z tych elementów dostępne są oddzielne operacje. 
Pewne operacje (np. operacje tworzenia szyków 3D) mogą być zarówno operacjami 

podstawowymi jak i modyfikującymi, w zależności od danych źródłowych i ustawień parametrów. 

Każdy bryłowy i powierzchniowy obiekt 3D na scenie 3D odnosi się do specjalnego elementu w 

strukturze modelu 3D, którym jest Ciało/Geometria. Element “Geometrii” został wprowadzony dla 

wygody użytkownika: gdy nowy obiekt geometryczny jest utworzony przez pierwszą (podstawową) 

operację (geometria bryłowa lub powierzchniowa), może być on w przyszłości obsługiwany jako stały 

element w strukturze modelu 3D. 

Geometria tworzona jest automatycznie po utworzeniu za pomocą operacji podstawowej, bryłowego 

lub powierzchniowego obiektu 3D i jest utrzymywana tak długo jak długo dany obiekt istnieje. Kształt 

oryginalnej objętości lub powierzchni może ulegać zmianie (w wyniku zastosowania operacji 

modyfikujących), ale zawsze odnosi się do tej samej Geometrii, która definiuje parametry tego obiektu 

geometrycznego: nazwa, materiał, kolor, ustawienia renderingu (gęstość siatki, wyświetlanie formy 

drutowej).  

Model 3D może zawierać nieograniczoną ilość Ciał/Geometrii. 

W pewnych poleceniach, Geometrie mogą być użyte jako oddzielne elementy. W takim przypadku, 

obiektem źródłowym będzie geometria ostatniej operacji w historii tworzenia danej Geometrii. Dla 

przykładu, gdy tworzymy rzuty 2D, do rzutowania może być wybrana określona Geometria. Może być 

to wygodne, jeżeli pierwszym etapem projektowym było utworzenie zgrubnego kształtu części lub 

zestawu takich kształtów, podczas gdy drugim – modyfikacje tego modelu za pomocą dodatkowych 

operacji. W ten sposób, rysunek odzwierciedla wszystkie przyszłe zmiany dokonywane w tej części. 
W tym podręczniku, termin “Geometria” (z dużą literą "G") oznacza specyficzny element struktury 

modelu 3D. “Geometria” pisana małymi literami będzie używana dla szybkiego określenia obiektu 

geometrycznego, którym jest objętość lub powierzchnia na scenie 3D. 
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Elementy Konstrukcyjne 3D  
 

Płaszczyzna pracy jest elementem, który pomaga 

zdefiniować wymagane dla operacji 3D dane i przede 

wszystkim utworzyć profil 3D. Model 3D nie może 

być utworzony bez zbudowania płaszczyzny pracy. 

Płaszczyzny pracy mogą być zdefiniowane w oknie 

2D lub 3D bazując na różnych referencjach takich jak 

widoki rysunkowe 2D, rzuty elementów w modelu 3D 

lub elementy 3D, włączając w to inne płaszczyzny 

pracy. 

 

Powierzchnia pracy służy do podobnych celów jak 

płaszczyzny pracy, dostarcza nie-płaskich podstaw 

geometrycznych dla dalszego projektowania. 

Powierzchnią pracy może być cylinder, kula lub 

torus.  
 

Węzeł 3D jest jednym z podstawowych elementów 

konstrukcyjnych używanych dla przedstawienia 

punktu w przestrzeni trójwymiarowej. Istnieje wiele 

metod utworzenia węzłów 3D. Węzeł 3D może być 

określony np. jako charakterystyczny punkt na 

elemencie, odwzorowujący wierzchołek, krawędź lub 

ścianę. Może być również umieszczony przez podanie 

współrzędnych absolutnych lub odsunięcie od innego 

węzła 3D. Węzły 3D mogą być również określone 

przy użyciu węzłów z rysunku dwuwymiarowego i 

płaszczyzn pracy. Węzeł 3D będzie zdefiniowany w 

ten sposób, przez wybranie jednego węzła na jednej 

płaszczyźnie pracy i dwóch węzłów na drugiej innej 

płaszczyźnie pracy, które przedstawiają dwa rzuty 

tego samego węzła. 

 

 

Projektowanie węzła 3D 
(węzeł 2D) 

Węzeł 3D 

Węzeł  3D  

zbudowany 

na krawędzi 

Węzeł 3D 
na osi walca 

Węzeł 3D zbudowany  
na  narożu 
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Profil 3D jest elementem konstrukcyjnym używanym 

do definiowania ścieżki na powierzchni. Profil 3D jest 

jednym z podstawowych elementów, który jest 

używany jako oryginalna referencja dla wielu opcji. 

Profil 3Dmoże być zdefiniowany przez otwarty lub 

zamknięty kontur. Kontur zamknięty definiuje 

umocowany na powierzchni obszar, który może być 

użyty jako podstawa dla operacji tworzenia wielu 

elementów bryłowych. Profil otwarty może być użyty 

jako podstawa do tworzenia elementów arkuszy 

(powierzchni), tylko jako ich składnik geometrii 

drutowej. Istnieje wiele sposobów tworzenia profili 

3D. Może on być rysowany na płaszczyźnie pracy lub 

utworzony od nowa poprzez różne modyfikacje 

istniejącego profilu itp. Jeden profil 3D może 

zawierać kilka konturów tego samego typu. 

Przykładem profilu wielo-konturowego jest element 

tekstu. Profil 3D może być uzyskiwany z kreskowania 

i linii graficznych (gdy jest narysowany na aktywnej 

płaszczyźnie pracy). 

 

 

Lokalny Układ Współrzędnych jest elementem dla 

odniesienia trój-wymiarowych obiektów w 

przestrzeni. Jest on używany dla wstawiania 

fragmentów 3D i innych elementów, kopiowania, 

eksplodowania złożeń itp. Ten element jest 

definiowany przez punkt początkowy i kierunki osi. 

Obiekty chwytają się do systemu współrzędnych 

przez tworzenie zbieżności między układami 

współrzędnych obiektu i celu. 

 

 

Ścieżka 3D jest graniczną trój-wymiarową krzywą ze 

zdefiniowanym kierunkiem. Ścieżki 3D są używane w 

operacjach “Wyciągnięcia po ścieżce”, “Rury”, 

“Wyciągnięcia po profilach”. Ścieżka 3D może być 

zdefiniowana przez kreskowanie, ścieżkę 2D, jako 

łańcuch krawędzi bryły, jako krzywa przechodząca 

przez sekwencję węzłów 3D, przez modyfikację 

istniejącej ścieżki 3D itp. Ścieżka 3D może być 

zamknięta. 

 

Profil 

3D  Na 

płaszczyźnie  

      pracy 

Płaszczyzna pracy Obszar 2D  
(baza dla profilu 3D) 

Profil 3D  
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Ścieżka Rurowa jest ścieżką 3D zawierającą proste 

segmenty liniowe gładko połączone przez łuki. 

Polecenie to jest głównie używane dla modelowania 

rur. Duża różnorodność opcji i dostarczanych 

kontrolek przez to polecenie pomaga szybko i łatwo 

rozwiązać komplet zadań. 
 

Przekrój 3D jest elementem, który głównie wynika z 

wyciagnięcia płaskich krzywych lub polilinii przez 

całą geometrię w kierunku normalnym do planu 

krzywej. W niektórych wypadkach, przekrój 3D 

składa się z jednego lub kilku planów. W tym 

wypadku, może być użyty do utworzenia 

dwuwymiarowych wycięć. Przekrój 3D może być 

zawarty w wizualizacji obiektów  3D i może być 

użyty w operacjach “wytnij”. 
 

Szyk konstrukcyjny jest specjalnym elementem 

konstrukcji złożonej. Szyk konstrukcyjny jest w 

pewien sposób zorganizowanym zestawem kopii 

pewnego elementu konstrukcyjnego, z wyłączeniem 

przekrojów, źródeł światła i kamer. Kopie tworzące 

taki szyk mogą być użyte jako konwencjonalne 

elementy konstrukcyjne. 

Szyki konstrukcyjne tworzone są i edytowane za 

pomocą dowolnej operacji tworzenia szyku 3D. 

 

Źródłowy element 

konstrukcyjny Szyk konstrukcyjny (zestaw 

kopii oryginalnego elementu)  
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Dodawanie Część wspólna Odejmowanie 

Podstawowe operacje trójwymiarowe 
 

Wyciągnięcie tworzy bryłę uformowaną przez prostą 

propagację konturu wzdłuż określonego kierunku. 

Operacja ta tworzy zarówno bryły jak i elementy 

powierzchniowe. Wyciągnięcie może być 

wykonywane nie tylko wzdłuż wektora wyciągnięcia 

ale również normalnie do konturu w jednym lub w 

obu kierunkach. W ten sposób możemy uzyskać np. 

pogrubienie nie planarnej ściany. 

 

 

Obrót tworzy bryłę uformowaną przez obrót konturu 

wokół osi umieszczonej w przestrzeni o odpowiedni 

kąt. Oryginalny kontur może mieć dowolną orientację 

względem osi, ale nie powinien przecinać osi. 

Operacja ta tworzy zarówno bryły jak i elementy 

powierzchniowe. 
 

Operacje Boolean jest przeznaczona do tworzenia 

nowych brył przez kombinację dwóch istniejących 

brył. Typ operacji jest określony jako suma, różnica 

lub część wspólna. 

 

Zaokrąglenie Krawędzi jest operacją, która modyfikuje 

istniejący element przez wygładzenie lub scalenie jej 

wierzchołków, krawędzi i ścian. Główną różnicą tej 

operacji w stosunku do innych typów zaokrąglania 

jest to, że nowa powierzchnia jest tworzona z 

wybranych krawędzi i scalana tylko z sąsiadującymi 

ścianami. Operacja umożliwia również tworzenie faz, 

zaokrąglanie krawędzi z różnymi promieniami 

zaokrąglenia i zaokrąglanie eliptyczne. 
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Zaokrąglenie Ściana-Ściana jest operacją dla tworzenia 

gładkich przejść z jednego zestawu połączonych ścian do 

innego. Zestawy ścian, które są zaokrąglane nie muszą 

mieć wspólnych krawędzi (przecięć). Polecenie ma liczne 

opcje do kontroli kształtu powierzchni zaokrąglenia, 

warunków ucięcia, granic itp.. 

Ta operacja nie powinna być uważana jako substytut dla 

zaokrąglenia krawędzi. Każde z dwóch podejść ma swoje 

własne zalety uzupełniające się nawzajem.  
 

Zaokrąglenie Trzech Ścian jest specjalnym 

przypadkiem zaokrąglenia ściana-ściana 

wydzielonego jako inne polecenie. Operacja tworzy 

powierzchnię przejścia pomiędzy “prawą” i “lewą” 

ścianą, stycznie do ściany “środkowej”.  

Wyciągnięcie po Profilach jest operacją 

przeznaczoną do tworzenia nowego elementu o 

skomplikowanym kształcie geometrycznym. 

Wynikowe powierzchnie splajnu są tworzone na 

prowadnicach drutowych w jednym lub dwóch 

kierunkach i zgodnie z odpowiednimi warunkami 

granicznymi. Podstawowymi elementami dla 

definiowania splajnu mogą być praktycznie dowolne 

elementy trzech typów geometrycznych, “punkty”, 

“druty” i “arkusze - powierzchnie”. W zależności od 

typu podstawowego elementu, wynik będzie albo 

elementem bryłowym albo zestawem powierzchni.  

 

 

Wyciągnięcie po Ścieżce jest operacją tworzącą 

elementy, których powierzchnia jest definiowana 

przez wyciągnięcie profilu o dowolnym kształcie 

wzdłuż krzywej przestrzennej. Operacja zapewnia 

możliwość skalowania profilu i jego skręcanie w 

zależności od trajektorii osi wzdłuż której jest 

wyciągany  

Przez Parametry – ta operacja rozszerza możliwości 

operacji “Wyciągnięcia po ścieżce”. Podstawowy 

profil jest definiowany w taki sposób, że jego 

geometria i orientacja jest prowadzona za pomocą 

zmiennych. Zmienne prowadzące mogą pobierać 

wartości w określonym zakresie. Element jest 

tworzony jako wynik przeliczenia kształtu 

geometrycznego i orientacji profilu przez cały zakres 

wartości zmiennych. 
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Spirala jest operacją dla tworzenia elementów o 

kształcie spirali. Kontur tworzącej może być 

zdefiniowany przez profil dowolnego kształtu. 

Operacja ta może być użyta np. dla modelowania 

rzeczywistej geometrii gwintu. Jednakże, w 

większości przypadków, gdy potrzebne jest tylko 

kosmetyczne przedstawienie gwintu, zaleca się 

zamiast tego użycie polecenia “Gwint”.  

     

Sprężyna jest specjalizowaną operacją dla tworzenia 

elementów o kształcie sprężyny. Różni się ona od 

opcji “Spirala” możliwościami formowania 

końcowych zwojów sprężyny. Tworząca sprężyny 

definiowana jest jako okrąg.  

Utnij jest operacją, która dzieli element na dwie części 

lub odcina część bryły. Powierzchnia tnąca może być 

zdefiniowana jako zestaw połączonych ścianek, 

przekrojów lub płaszczyzn pracy. 
 

Element Cienkościenny jest operacją usuwającą 

wewnętrzny materiał części. Dokonuje się tego 

poprzez wskazanie ścian, które zostaną otwarte 

(usunięte) oraz nadanie odpowiedniej grubości 

pozostałym ścianom. Reszta materiału części zostaje 

wówczas usunięta. Element cienkościenny może być 

utworzony również bez usuwania żadnej ściany. Inna 

specyficzna funkcjonalność pozwala utworzyć nowy 

element poprzez odsunięcie go od już istniejącego 

elementu. 

 

Pochylenie Ściany jest operacją, która pochyla 

wybrane ściany o określony kąt automatycznie 

dopasowując inne zależne ściany. 
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Pochylenie Geometrii jest operacją, która tworzy 

geometrie 3D przez pochylenie w określonym 

kierunku, ścian wybranej geometrii o określony kąt 

względem wybranych krawędzi geometrii. Operacja ta 

znacząco upraszcza projektowanie modeli odlewów. 

W przeciwieństwie do polecenia “Pochylenie Ściany”, 

operacja ta pozwala utworzyć pochylenie dwustronne 

i pochylić ściany geometrii bez posiadania dokładnie 

zdefiniowanych „umocowanych” krawędzi. 

 

Rura – operacja tworzy rurę wzdłuż trajektorii 

przestrzennej (ścieżka 3D). Użytkownik określa średnicę 

rury i średnicę wylotu. Średnica wylotu jest opcjonalna. 

 

Zszyj jest operacją przeznaczoną do tworzenia elementów 

bryłowych lub modeli powierzchniowych z zestawu 

rozłączonych powierzchni sąsiadujących ze sobą, takich 

jak, ściany, profile 3D, elementy powierzchniowe. Podczas 

zszywania i tworzenia bryły, operacja może dodać proste 

powierzchnie w zależności od potrzeb.  

Gwint jest operacją przeznaczoną do tworzenia 

kosmetycznego przedstawienia (imitacji) gwintu na 

cylindrycznych i stożkowych ścianach modelu 3D. Gdy 

tworzymy dokumentację 2D modelu, gwint jest 

automatycznie rysowany z uwzględnieniem konwencji 

rysunkowych. 

 

Otwory jest operacją przeznaczoną do tworzenia 

standardowych otworów. Wraz z programem dostarczona 

jest parametryczna biblioteka standardowych otworów. 

Polecenie wspiera tworzenie szyków otworów, otworów 

przechodzących przez wiele części i otworów 

gwintowanych. Gdy tworzony jest na ścianie otwór 

gwintowany, automatycznie wyświetlana jest 

kosmetyczna imitacja gwintu.  

Operacje Elementów Blaszanych  

Specjalizowane operacje dla elementów blaszanych tworzą oddzielną grupę.  

Profile 3D  
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Utwórz część – operacja tworzy element bryłowy – 

płaską płytę. Podstawowym elementem dla tej operacji jest 

płaski zamknięty profil 3D. Bryła jest tworzona przez 

pogrubienie profilu o określoną grubość. Materiał 

zostaje dodany w kierunku normalnym do profilu na 

jednej lub obu stronach profilu. 

 

Część Płaska  

Zagnij – operacja ta wspiera trzy typy zagięcia, 

“Zagnij”, “Dodaj Kołnierz”, “Utnij i Zagnij”.  

 Pierwszy typ służy do zagięcia już istniejącej 

części, tak jak część, wokół nieskończonej osi 

zdefiniowanej przez parę węzłów 3D lub przez 

prostoliniowy element. 

 Drugi typ wspiera dołączanie kołnierza do części 

w zależności od jego określonej długości, 

szerokości, promienia gięcia i odsunięć od końców 

osi gięcia.  

 Trzeci typ jest przeznaczony dla zaginania 

fragmentu części wzdłuż skończonego liniowego 

segmentu. Jest to wykonywane przez dokonanie 

odpowiedniego wycięcia w oryginalnej części. 

Operacja pozwala na wprowadzenie podcięć 

zdefiniowanych przez ich typ, głębokość i 

szerokość.  
 

 

Operacja „Zagnij” 
 

 

Operacja „Dołącz Kołnierz” 
 

 

Operacja „Utnij i  Zagnij” z podcięciami 

Podcięcia 

 

Rozegnij – operacja ta może być użyta po zdefiniowaniu 

elementu blaszanego, dla rozgięcia elementu 

(wyprostowania) i wykonania np. jego dokumentacji 

w rozwinięciu. 
Ponownie zagnij – operacja ta ponownie zagina wszystkie 

powierzchnie, które poprzednio były “rozgięte”. Pozwala 

to zachować rzeczywisty kształt elementu blaszanego 

na modelu. Jest to istotne, gdy np. wykonujemy 

rysunek zarówno z widokiem rozwiniętym elementu 

jak i z jego całkowicie zagiętym kształtem. 

 

Operacja „Rozegnij” 
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Przetłoczenia – jest to operacja przeznaczona do 

wykonywania zwykłych standardowych cech 

elementów blaszanych. Używa ona biblioteki, 

typowych elementów przeznaczonych do tworzenia 

żeber, żaluzji, wytłoczeń, przetłoczeń itp. Geometrie 

tych cech definiowane są przez profile 3D. 

 

Operacje obsługi ścian 

Zestaw poleceń dla bezpośredniej obsługi ścian geometrii jest zjednoczony w oddzielnej grupie. 

Zszyj jest operacją przeznaczoną do tworzenia elementów 

bryłowych lub modeli powierzchniowych z zestawu 

rozłączonych powierzchni sąsiadujących ze sobą, takich 

jak, ściany, profile 3D, elementy powierzchniowe. Podczas 

zszywania i tworzenia bryły, operacja może dodać proste 

powierzchnie w zależności od potrzeb. 

 Profil 3D 

 

Podziel ściany (Elementy Odcisku) jest operacją, 

która formuje łaty określonego kształtu na już 

istniejących ścianach. W zależności od opcji podziału, 

kształt nowej łaty zależy albo od kształtu elementu 

dzielącego lub od geometrii elementu dzielonego. 
 

Skasuj ściany jest operacją, która pozwala skasować 

jedną lub kilka wybranych ścian. Kasowanie ścian 

przerywa topologię geometrii bryłowej. 

Wprowadzane są przerwy, które unieważniają 

zamkniętą objętość. Jeżeli jest to konieczne, system 

może naprawić to na różne sposoby. 
  

Rozdziel ściany jest poleceniem dla wykluczenia 

wybranych ścian z już istniejącej geometrii i użycia 

ich dla utworzenia nowej geometrii. Przerwy w 

geometrii spowodowane przez ten proces mogą być 

zamykane na jeden z kilku sposobów. 
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Zastąp ściany jest poleceniem dla zamieniania 

geometrycznej powierzchni leżącej u podłoża 

wybranych ścian przez inne powierzchnie. Jako 

powierzchnie zamienników mogą być użyte 

geometrie arkuszy. 
 

Zmień ściany jest poleceniem dla modyfikacji 

parametrów ścian, gdy powierzchnia leżąca u 

podstawy jest analityczna (cylinder, stożek, kula lub 

torus), jak również dla modyfikacji parametrów ścian 

utworzonych przez operację zaokrąglenia. 

 

Przekształć ściany jest poleceniem, które stosuje 

transformację do jednej lub wielu wybranych ścian. 

 
Wydłuż ściany jest poleceniem dla wydłużania 

wybranej ściany (lub wielu ścian należących do 

geometrii powierzchniowej) w określonym kierunku 

i na daną odległość. Kierunek wzrostu ścian 

definiowany jest przez wybranie krawędzi bocznych 

wydłużanej ściany. Można również wydłużyć profile 

3D. 

 

Wypełnij otwór jest poleceniem dla tworzenia jednej 

lub wielu ścian zamykających obszar ograniczony 

przez zamkniętą pętlę krawędzi. Zależnie od 

geometrii początkowej, system może wypełnić obszar 

za pomocą powierzchni analitycznej lub 

prostokreślnej lub przez wyraźnie wyszczególnioną 

geometrię arkusza. 
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Operacje Kopiowania i Wstawiania dla elementów 3D 
 

Wstaw Fragment 3D jest operacją służącą do użycia 

danych geometrycznych oddzielnego modelu 3D w 

celu utworzenia modelu złożenia. Każdy dokument 

T-FLEX CAD zawierający model 3D może być użyty 

jako fragment 3D.  

 

 

 

Wstaw Obraz 3D jest operacją podobną do 

wstawiania fragmentu 3D, z wyłączeniem tego, że 

obraz 3D nie zachowuje asocjatywności między 

elementami ani możliwościami parametrycznych 

modyfikacji. Jest to jedynie pocieniowany obraz 3D 

części, który wygląda dokładnie jak fragment 3D. 

Obrazy 3D są przydatne w końcowym etapie 

projektowania gdy nie oczekujemy więcej 

modyfikacji elementów. Od tego momentu obrazy 3D 

nie podlegają regeneracji, czas regeneracji modelu 

znacząco jest więc redukowany. Obrazy 3D nie mogą 

być użyte jako referencje dla innych modeli. W 

związku z tym, ściany takich obiektów nie mogą być 

wybrane i ani tworzone z nich rzuty. 

Kopia jest operacją przeznaczoną dla tworzenia 

przekształconych kopii elementów, powstających 

przy wykorzystaniu różnych parametrów 

przekształcenia. Operacja kopii wykorzystuje 

elementy “lokalnego układu współrzędnych”. 

 

Symetria jest operacją służącą do tworzenia nowych 

elementów jako kopii oryginalnej części przez 

dokonanie jej lustrzanego odbicia względem 

określonej płaszczyzny symetrii.  

 

Geometryczne  fragmenty 3D 

zawierają parametryczne 

właściwości i relacje 

Odrazy 3D są obrazami 

trójwmiarowymi 
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Podziel jest operacją przeznaczoną do rozdzielenia 

wielu elementów uzyskiwanych z różnych 

operacjach. Elementy wynikowe mogą być w dalszej 

części modyfikowane oddzielnie. Dla przykładu, element 

utworzony przez operację “Szyku” będzie podzielony na 

pojedyncze kopie. Polecenie to może być użyte z 

modelami importowanymi z innych systemów, które 

składają się z wielu elementów. 
 

Model Zewnętrzny jest operacją przeznaczoną do 

importu modelów utworzonych w innych systemach 

bazujących na formacie Parasolid (*.x_t i *.xmt_txt). 

Tak jak obrazy 3D, obiekty te nie posiadają 

właściwości parametrycznych, jednakże ich elementy 

(wierzchołki, krawędzie i ściany) mogą być użyte 

jako referencje dla dalszego projektowania. 
 

Operacje dla tworzenia szyków 3D 

Operacje tworzenia szyków pozwalają jednocześnie utworzyć wiele kopii źródłowych obiektów 3D. 

Obiekty źródłowe dla tworzenia szyków (obiekty dla kopiowania) nie muszą być tylko operacjami 

i Geometriami ale również elementami konstrukcyjnymi 3D i ścianami.  

Umiejscowienie tworzonych kopii (elementów szyku) zależy od typu szyku: liniowy, kołowy, szyk 

przez punkty, szyk przez ścieżkę, szyk parametryczny. 

Szyk Liniowy jest szykiem, w którym kopie 

obiektów źródłowych umieszczane są wzdłuż jednego 

lub dwóch wektorów kierunkowych z określonym 

krokiem. Kopie mogą być umieszczane nie tylko 

w przód ale również w kierunku odwrotnym do 

każdego wektora kierunku. 
 

 

Szyk przez Punkty jest szykiem, w którym pozycje 

kopii szyku definiowane są przez punkty 3D. 

 

Przy wyciągnięciu  profili bazujących na tekście 

każda litera jest traktowana jako osobna bryła. 
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Szyk kołowy jest szykiem, w którym kopie są 

umieszczane na kole wokół osi szyku. Możliwy jest 

również obrót odwrotny, uwzględniający jednoczesne 

tworzenie kopii w dwóch kierunkach obrotu. Jest 

również możliwe tworzenie kopii w drugim kierunku 

– albo wzdłuż osi szyku lub w kierunku 

promieniowym. 

 

Szyk przez ścieżkę jest szykiem, w którym kopie 

umieszczane są wzdłuż jednej lub dwóch krzywych 

przestrzennych. Można ustawić różne sposoby 

orientowania kopii dla każdej krzywej prowadnicy – 

“wzdłuż cięciwy”, “minimalny skręt”, 

“przekształcenie równoległe”.  

Szyk parametryczny jest szykiem, w którym 

pozycjonowanie przestrzenne i parametry kopii 

definiowane są przez określone zasady 

parametryczne. 

 

W zależności od typu kopiowanych obiektów, wyróżniane są następujące typy szyków: szyk elementów 

konstrukcyjnych, szyk operacji, szyk Geometrii i szyk ścian. Wszystkie szyki jednego typu elementów, 

niezależnie od ich właściwości, dzielą specyfiki tworzenia i edycji. 

Szyk elementów konstrukcyjnych tworzy kopie 

dowolnego typu obiektów konstrukcyjnych 3D z 

wyłączeniem przekrojów, źródeł światła i kamer. 

Wynikiem tego jest specyficzny element 

konstrukcyjny 3D – szyk konstrukcji. 

 

Źródłowy element 

konstrukcyjny Szyk konstrukcyjny (zestaw 

kopii oryginalnego elementu)  
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Szyk operacji kopiuje tylko wynik wybranej 

operacji. Jeżeli geometria utworzona przez operację 

jest później przekształcana przez inną operację 

modyfikacji, nie ma to wpływu na szyk.  

 

 

 

 

Szyk Geometrii kopiuje całe Geometrie. Jeżeli taka 

Geometria jest w przyszłości modyfikowana, szyk 

będzie regenerowany, zgodnie z dodanymi do historii 

Geometrii nowymi operacjami. 

 Geometria Źródłowa (operacja) 

Szyk Geometrii (liniowy)    Szyk Operacji (liniowy) 
 

 Geometria Źródłowa po modyfikacjach 

Szyk Geometrii (liniowy)    Szyk Operacji (liniowy) 
 

Szyk ścian używany jest dla dodawania otworów i 

wyciągnięć będących powtórzeniem istniejących 

elementów projektu do Geometrii już istniejących w 

modelu 3D. Każdy szyk ścian jest zawsze oparty na 

jednym modelu: wszystkie kopiowane ściany muszą 

należeć do tej Geometrii.  

     

Polecenia analizy geometrii 

Zmierz jest poleceniem dla definiowania wzajemnych sytuacji pomiędzy obiektami na scenie 3D, np. 

czy jeden element koliduje z innym, jaka jest minimalna odległość między elementami. Poza tym, 

mogą być obliczone dla wybranych elementów, różne charakterystyki geometryczne, takie jak długość 

krawędzi, obszar ściany, współrzędne węzłów itp.. Można również wprowadzić zmienne, które będą 

pobierać przy użyciu specjalnych funkcji, określone charakterystyki z interesujących nas elementów. 

Tak zdobyte charakterystyki mogą być użyte jako dane wejściowe przy dalszym konstruowaniu. 

Właściwości Masy Bezwładności jest poleceniem dla obliczania właściwości masy- bezwładności 

wybranych operacji. Jeżeli jest to konieczne, obliczenia mogą być wykonane względem określonego 

systemu współrzędnych. 

Kontrola Modelu jest poleceniem dla diagnozy wybranych geometrii w celu wykrycia w nich błędów. 

Kontrola Przenikania jest poleceniem dla 

sprawdzania modelu pod kątem wzajemnego 

przenikania i kontaktów między wybranymi 

geometriami. Polecenie to jest szczególnie 

przydatne gdy pracujemy ze złożeniami. 

 
Krzywizna krzywej jest poleceniem dla mierzenia 

krzywizny i promienia krzywizny na wybranych 

krzywych. Krzywa jest wyświetlana w formie 

kolorowej mapy. Aby zmierzyć krzywiznę można 

wybrać krawędzie i ścieżki 3D.  
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Krzywizna powierzchni jest poleceniem dla 

mierzenia krzywizny i promienia krzywizny jednej 

lub wielu wybranych ścian. Można obserwować 

rozkład krzywizny na ścianie (model jest w tym celu 

odpowiednio kolorowany) lub odczytać wartości 

krzywizny w określonym punkcie. 

 
Odchylenie powierzchni jest poleceniem dla 

definiowania odchylenia normalnego od 

określonego kierunku wybranych ścian. Kolorowe 

wyświetlanie ścian pozwala obserwować odchylenia 

na całej ścianie. Można również zmierzyć 

odchylenie w wybranym punkcie. 

 Kierunek 

 
Przerwy powierzchni jest poleceniem dla 

oszacowania przerw między dwoma lub wieloma 

wybranymi ścianami. Polecenie używane jest dla 

analizy modelów Polecenie jest przeznaczone do 

analizy modeli, które uległy uszkodzeniu podczas 

importu lub eksportu.  
Odchylenie normalne jest poleceniem dla 

mierzenia odchylenia między normalnymi 

sąsiadujących ścian szacowanego na określonych 

krawędziach. Kolorowe mapy wyświetlane na 

scenie 3D pomagają obserwować odchylenie 

normalne na całej długości krawędzi. Poza tym, 

można w wybranym punkcie zmierzyć kąt 

odchylenia normalnego.  
Gładkość powierzchni jest poleceniem dla 

oszacowania regularności modelu. Po uruchomieniu 

polecenia na ściany geometrii nakładany jest 

specjalny wzór, zazwyczaj są to jasno-ciemne paski. 

Wzór ten pomaga zazwyczaj określić czy 

sąsiadujące ściany tworzą łagodne przejście lub 

mają gładką krzywiznę. 
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Kontrola Rozdzielenia Modelu jest poleceniem dla 

zidentyfikowania ścian, które nie wyjdą z formy 

przy jej otwieraniu. Dodatkowo podświetlane są 

ściany, których kąt pochylenia względem kierunku 

otwarcia formy jest mniejszy niż założony. 

 Kierunek 

 

Elementy i Operacje Pomocnicze 

Materiał jest elementem systemowym przydzielanym jako parametr to każdego utworzonego ciała. 

Materiał pozwala renderować model komputerowy tak jakby w rzeczywistości wyglądał tworzony 

obiekt. Zawiera on listę charakterystyk materiału rzeczywistego, użytego w aktualnej produkcji. 

Materiał ma następujące parametry: gęstość, luminescencję, atmosferę itp. Materiał całego elementu 

może być przydzielony z poziomu parametrów dowolnej operacji.  

Zastosuj Materiał jest operacją, która przydziela materiał do określonych ścian elementu.  

Przekształcenie jest poleceniem przeznaczonym do definiowania transformacji i obrotu obiektu, który 

zmienia swoje położenie oraz orientację na scenie 3D. Polecenie to pracuje ze wszystkimi operacjami i 

większością elementów konstrukcyjnych 3D. 

Fotorealistyczny Rendering jest poleceniem dla tworzenia plików w formacie BMP zawierających 

fotorealistyczny obraz obiektów na scenie 3D. Jest to wykonywane za pomocą aplikacji POV-RAY, 

która jest dostarczana razem z T-FLEX CAD 3D. Fotorealistyczne zdjęcia są używane również do 

tworzenia klipów animacji.   
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Rzuty 2D  
Opcja Rzuty 2D służy to tworzenia rzutów wszystkich modeli z przestrzeni trójwymiarowej lub 

wybranych modeli lub elementów na płaszczyźnie. Obraz wynikowy wyświetlany jest w oknie 2D. 

Rzutowanie automatycznie tworzy odpowiednie przekroje gdy utworzyliśmy wcześniej np. wycięcia. 

To podejście pozwala uniknąć tworzenia dodatkowych elementów konstrukcyjnych w oknie 2D. Gdy 

wykonamy model trójwymiarowy, opcja Rzutuj 2D utworzy nam wszystkie niezbędne widoki w oknie 

2D. Następnie, widoki takie mogą być użyte do wykonania szczegółowego rysunku technicznego. 

     

Rendering Obiektów 3D  

Widok jest kombinacją parametrów okna 3D, takich jak punkt widoku, odległość do obiektu, 

parametry wizualizacji, typ rzutowania, itp.. Szczególny zestaw tych ustawień może być zapisany, aby 

móc szybko ustawić środowisko 3D w żądanej konfiguracji w przyszłości.  

Typ renderingu jest sposobem renderowania elementów 3D w oknie 3D.  

Pierwszym typem jest Forma Drutowa. Sposób ten jest wygodny w przypadku gdy przednie elementy 

nie blokują elementów znajdujących się za nimi a obiekty znajdujące się wewnątrz są równie dobrze 

widoczne.  

Drugi typ to Cieniowanie. Ściany modelu są wyświetlane w określonym kolorze. 

Trzecim typem jest Rendering - Cieniowanie z Materiałem. Ściany wyświetlają fakturę materiału 

określonego dla całego elementu lub poszczególnych ścian. 

Czwartym typem jest forma drutowa z Usunięciem linii ukrytych. Dla określenia widoczności linii 

użyty jest bardzo szybki algorytm. 

Piątym typem jest forma drutowa z Dokładnym usunięciem linii ukrytych. Forma drutowa jest 

wyświetlana z liniami niewidocznymi usuniętymi dla aktualnej orientacji. Ten typ renderingu jest 

odwrotny do “formy drutowej z usuwaniem linii ukrytych” podczas obracania modelu. 
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Metody Rzutowania definiują sposób w jaki obiekty są przedstawione w środowisku 3D. Może to 

być rzut równoległy bez perspektywy, który nie uwzględnia odległości obiektu od oka i kąta 

perspektywy lub rzut z perspektywą, który uwzględnia wszystkie powyższe parametry. 

   

Płaszczyzna Przekroju jest płaszczyzną umieszczoną równolegle do ekranu podczas gdy jest 

definiowana. Może się ona przesuwać do przodu lub do tyłu wzdłuż ustawionego kierunku i odcinać 

część modelu znajdującego się na ekranie przed płaszczyzną. Jest ona używana dla wizualnej analizy 

wewnętrznych elementów modelu oraz dla wybierania obiektów ze sceny 3D umieszczonych 

wewnątrz modelu. 

                   

Źródło Światła jest elementem przeznaczonym do kontroli oświetlenia środowiska 3D. Oryginalnie 

jest jedno źródło światła zbiegające się z punktem patrzenia. Źródłem światła może być Światło 

Punktowe, Światło Kierunkowe i Projektor. Użytkownik, w zależności od potrzeb może utworzyć 

dodatkowe światła o różnej intensywności i kierunkach, może włączać i wyłączać każde z nich. Źródło 

światła jest wykorzystywane do tworzenia fotorealistycznych obrazów. 

     

Kamera jest elementem, który definiuje punkt patrzenia i kierunek na scenie 3D. Każde okno 3D ma 

jedną domyślną kamerę. Można utworzyć dodatkowe kamery, wybrać i aktywować kamerę. Nowo 

utworzone kamery są ograniczone do lokalnego systemu współrzędnych i mogą być przenoszone 
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razem z nim lub w odniesieniu do niego. Kierunek patrzenia kamery może być również zmieniony. 

Pomaga to obejrzeć wewnętrzne elementy obiektów i utworzyć animowane klipy. 

 

Kamer

a 

Widok z kamery 
 

Animacja Modeli Trójwymiarowych  

Animacja modeli trójwymiarowych jest wykonywana w ten sam sposób jak animacja rysunku, która 

uzyskiwana jest przez modyfikację zmiennych modelu. Użytkownik przydziela zakres i krok dla 

modyfikacji zmiennych. Dlatego regeneracja trójwymiarowych modeli kierowanych przez 

modyfikację zmiennych może być wolniejsza, animacja może nie wyglądać dobrze w interaktywnej 

sesji. Dlatego też, dobrą strategią jest tworzenie plików multimedialnych w formacie *.AVI (klip 

wideo) dla obserwowania animowanych modyfikacji.  

Klip wideo może być utworzony przy użyciu fotorealistycznego renderingu. W tym wypadku każda 

klatka filmu będzie wykonywana przez aplikację POV-RAY.  

Pode jście do Modelowania Bryłowego w T -FLEX CAD 3D 

Główne zalecenia przed rozpoczęciem tworzenia modelu 3D 

Przeanalizuj swoje pomysły zanim rozpoczniesz tworzenie modelu 3D. Stopień automatyzacji 

projektowania zależy od tego, jak dobrą wizję tworzenia swojego modelu ma inżynier. Projektowanie 

parametryczne wymaga zainwestowania dodatkowego czasu w fazie początkowej w celu porównania 

z podejściem nie parametrycznym. Przynosi to jednak olbrzymie korzyści w późniejszych fazach 

projektu, takich jak np. przygotowywanie dokumentacji dla wielu wersji produktu. 
Z powodu wysokiej elastyczności systemu, ten sam rezultat może być osiągnięty na wiele 

sposobów. Jednym z głównych celów projektantów jest znalezienie optymalnego rozwiązania. 

Naturalnie zależy to od tego jak biegle konstruktor posługuje się narzędziami dostarczanymi przez 

system T-FLEX CAD 3D. 

Najpierw, zdecyduj się jakich operacji użyjesz w celu utworzenia elementów części. Ważne jest 

jakiego rodzaju relacje i współzależności będą nałożone na różne elementy. Zdefiniuj odpowiednie 

warunki graniczne. Określ jakie parametry modelu powinny być reprezentowane przez zmienne. 

Podziel skomplikowane złożenia na zestawy fragmentów, obrazów 3D, kopii i elementów 

standardowych. Rozpocznij modelowanie po wcześniejszym przygotowaniu zgrubnego planu układu 

projektu. 
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Parametryzacja i Regeneracja Modelu 

Model T-FLEX CAD jest skonstruowany w następujący sposób. Najpierw, tworzymy nowy element przy 

użyciu operacji 3D bazujących na konstrukcjach i innych elementach pomocniczych 3D. Następnie, 

podstawowy element użyty zostaje do utworzenia innych elementów, które po kolei ulegają modyfikacjom i 

przeróbkom, stając się ciągiem pewnych zależności, warunków granicznych itp.. Każdy element 

konstrukcyjny lub operacja zapisywana jest w historii modelu. Istnieje możliwość zidentyfikowania relacji 

rodzic-dziecko pomiędzy pewnymi elementami. Hierarchię modelu przedstawia struktura drzewa operacji. 

                  

Może zaistnieć sytuacja, że część parametrów operacji elementu rodzica może zostać zmodyfikowana, 

tak aby stworzyć odpowiednie konfiguracje geometrii. Może to powodować, że dzieci będą 

dopasowywały się do geometrii rodzica i parametrycznych zależności modelu. T-FLEX CAD ze 

względu na swoją architekturę, która wspiera parametryzację „na wskroś modelu” umożliwia obsługę 

takich przypadków.  

Słowo “parametryzacja” oznacza szeroki zakres możliwości. Istnieje możliwość wirtualnego 

modyfikowania dowolnych parametrów w dowolnym czasie. Poza tym, parametry nie są ograniczone 

do wartości numerycznych czy tekstowych, mogą być również reprezentowane przez zmienne. 

Zmienne mogą być określane przez różnie wyrażenia, mogą być również uzależnione od innych 

parametrów lub zmiennych. 

 

I tak, gdy zmienimy parametry elementu rodzica, możemy następnie, zregenerować model. Jest to 

wykonywane ręcznie lub automatycznie, system przegląda strukturę modelu i przelicza model 

aktualizując wartości zmiennych. 
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T-FLEX CAD wspiera pełną lub częściową regenerację. Pełna regeneracja jest konieczna po 

aktualizacji całego rysunku lub modelu. Powoduje to przeliczenie wszystkich obiektów od zera. 

Częściowa regeneracja oszczędza czas. System automatycznie analizuje, które obiekty będą 

modyfikowane od czasu ostatniej regeneracji i przelicza tylko te obiekty i ich dzieci. 

Żeby aktualizować model, użyj wybiórczego polecenia regeneracji,  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<Alt><F7> 

lub <3G> 
“Narzędzia|Regeneruj” 

 

Dla pełnej regeneracji zaleca się użycie polecenia, 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3RG> 
“Narzędzia|Pełna 

Regeneracja”  

Techniki Tworzenia Modeli Trójwymiarowych  

T-FLEX CAD wspiera różne techniki tworzenia modeli 3D. Główna zasada projektowania sugeruje 

bezpośrednie podejście do tworzenia modeli 3D czyli “od zera do płaszczyzny pracy do szkicu do 

modelu”. Inne podejście sugeruje użycie wcześniej stworzonych rysunków 2D lub pomocniczych 

konstrukcji 2D. Ta technika może być nazywana “z 2D do modelu 3D”.  

Którakolwiek technika zostanie użyta do modelowania 3D, to te same operacje tworzą geometrię 

bryły. Różnica jest w sposobie tworzenia elementów konstrukcyjnych 3D.  



Modelowanie Trójwymiarowe 

39  

Główne Podejście.  
Poniższy schemat jest przepływem dla głównego podejścia przy projektowaniu 3D. 

 

Rozpocznij tworzenie dokumentu od wybrania odpowiedniego prototypu modelu 3D (3D 

model.GRB). Użyj polecenia “F3: Plik|Nowy Model 3D”. Spowoduje to wywołanie okna 3D ze 

standardowym zestawem płaszczyzn pracy. Wszystko teraz jest gotowe do rozpoczęcia modelowania 

3D.  
Główne podejście do modelowania 3D nie wymaga okna 2D. Wszystkie elementy pomocnicze, 

włączając profile, węzły, ścieżki 3D itp., mogą być konstruowane bezpośrednio w oknie 3D przy 

użyciu takich samych narzędzi rysunkowych 2D. 

Normalnie, operacja wymaga pewnego zestawu elementów konstrukcyjnych 3D, aby została 

zakończona. Żeby utworzyć profil 3D, najpierw wybierz płaszczyznę pracy lub płaską ścianę jako 

podstawę, wówczas dostępne będą wszystkie polecenia rysunkowe 2D. Podobnie jak w 2D, można 

rysować na aktywnej płaszczyźnie pracy nowe linie, kontury itp.. Parametryczne zależności mogą być 

automatycznie wprowadzane do modelu już na tym wstępnym etapie. Operacja 3D, taka jak np. 

wyciągnięcie, może być wywołana bez opuszczania trybu rysowania. System automatycznie utworzy 

profil 3D bazujący na utworzonych liniach graficznych. Minimalizuje to ilość akcji użytkownika 

wymaganych dla utworzenia operacji. Rozważmy np. operację “Obrotu”. Wymagana oś (linia 

kreskowana) i kontur mogą być utworzone bezpośrednio na płaszczyźnie pracy. Zawsze dostępny jest 

podgląd, żeby oszacować wynik operacji. Podgląd aktywuje się automatycznie, dla operacji, które nie 

wymagają wydłużonego czasu obliczeń.  W innych operacjach jest on wywoływany przez specjalne 

polecenie. 

Elementy tworzone na wstępnym etapie projektowania mogą później być użyte w innych operacjach 

takich jak operacje Boolean, zaokrąglanie, pochylanie itp.. 

Wykonany model 3D można użyć do wygenerowania dokumentacji rysunkowej. Potrzebne jest do 

tego utworzenie rzutów rysunkowych, przekrojów i wycięć, które mogą być użyte jako referencje dla 

niezbędnych elementów rysunkowych, wymiarów itp.. 

Stwórz nowy plik ze 

standardową 

płaszczyzną pracy 

Stwórz  konstrykcję 

modelu 3D 
Stwórz detal bazując 

na opcjach 3D 

Zrób dokumentację   

z modelu 3D 
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Technika “z 2D do 3D” 

Poniższy rysunek ilustruje technikę projektowania “z 2D do 3D”. 

 

Często rysunek 2D części jest dostępny zanim rozpoczniemy tworzenie modelu 3D. W takim wypadku 

proponowane jest powyższe podejście do modelowania. W fazie początkowej, dobrze jest mieć 

rysunek 2D części, który zawiera wszystkie niezbędne widoki. Widoki części są lepiej zrozumiałe – 

zgodzie z zasadami projektowania, chociaż nie jest to ściśle wymagane. Pewne relacje parametryczne 

realizowane przez parametryczny model 3D mogą być wprowadzone na etapie rysunku 2D. 

Pierwszym krokiem w modelowaniu 3D jest utworzenie płaszczyzn pracy. Często, dwie lub trzy 

ortogonalne płaszczyzny pracy są wystarczające, aby przedstawić widok z przodu (płaszczyzna 

przednia), widok z góry (płaszczyzna pozioma) i widok z lewej strony (płaszczyzna boczna). 

Dalej, wymagane elementy konstrukcyjne 3D są wprowadzane, jako węzły i profile 3D. Węzły 3D są 

używane jako punkty odniesienia dla profili 3D, wektorów kierunku wyciągnięcia, osi obrotu, itp. W 

przypadku gdy nie można aktywować płaszczyzny pracy, wymagany profil może być zdefiniowany w 

oparciu o kreskowanie 2D. Kreskowanie musi odnosić się do aktualnego rysunku. 

Poza profilami, widoki 2D mogą być użyte do konstruowania węzłów 3D na podstawie węzłów 2D a 

ścieżki 3D na podstawie ścieżek 2D i innych elementów konstrukcyjnych. 
Istnieje możliwość łączenia tych dwóch opisanych powyżej technik. Zauważ, że modelowanie 

trójwymiarowe jest procesem kreatywnym, który nie narzuca nikomu jedynej słusznej metody 

podejścia do konkretnego rozwiązania. Użytkownik otrzymuje niezbędny zestaw narzędzi, dający 

możliwość wyboru najwłaściwszej i najbardziej optymalnej drogi do osiągnięcia założonego celu 

projektowego. 

Tworzenie Złożeń 

Każdy dokument T-FLEX CAD 3D, który zawiera model trójwymiarowy może być wstawiony do 

innego modelu 3D jako fragment. Od tego momentu tak skomponowany model nazywa się złożeniem. 

Tworzenie lub import 

rysunku 2D 

Tworzenie Płaszczyzn Pracy na bazie 

widoków rysunkowych 

Tworzenie Elementów 

Konstrukcji 3D z użyciem 

relacji rzutowania 

Tworzenie Modelu 3D przy 

użyciu Elementów 

Konstrukcji 3D 
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Modele zewnętrzne, importowane w odpowiednim formacie z innych systemów, mogą również być 

użyte w złożeniach.  

Architektura komponentów złożenia T-FLEX CAD ma pewne korzyści. Możemy bowiem utworzyć 

biblioteki parametrycznych elementów w celu ich późniejszego wykorzystania w złożeniach.  

Dokument złożenia zachowuje odniesienie do plików fragmentu. Gdy tylko plik fragmentu ulega 

modyfikacji, automatycznie ulega aktualizacji również odpowiedni komponent złożenia powiązany z 

danym fragmentem. Każdy fragment może mieć zewnętrzne zmienne, które sterują parametrycznymi 

relacjami części. W dowolnym momencie, można albo zmodyfikować oryginalny plik części 

fragmentu albo określić różne wartości zewnętrznych parametrów fragmentu. W drugim wypadku, 

plik części nie ulega zmianie gdy modyfikujemy komponent złożenia – fragment – jest przeliczany 

przez nowe wartości zewnętrznych parametrów. Specjalna funkcjonalność pomaga zachować różne 

zestawy wartości parametrów złożenia tak, żeby ułatwić szybkie ładowanie żądanych kombinacji.  

Każdy plik fragmentu jest odnotowywany w danych zestawienia materiałowego BOM. Jeżeli dane te 

są wprowadzone do każdego pliku fragmentu wówczas zestawienie materiałowe BOM złożenia jest 

tworzone automatycznie. 

Model złożenia może być użyty do tworzenia rysunku złożeniowego, poprzez utworzenie niezbędnych 

widoków, przekrojów czy wyrwań oraz dodanie wymiarów i innych koniecznych symboli 

rysunkowych. 

 

Każdy Dokument T-Flex CAD 
może być użyty jako 

Fragment 

Tworzenie rysunku złożeniowego 

bazuje na modelu złożenia 

Automatyczne generowanie 

BOM obsługuje wiele 

standardów 

Tworzenie złożenia 

wymaga Fragmentów 

3D, Obrazów 3D i 

dodatkowych 

Elementów  

Konstrukcyjnych 3D 

Dodatkowe Konstrukcje 3D 
mogą być dodane podczas 

tworzenia złożenia 

Fragmenty mogą 

być 

transformowane 

tworząc widoki 

eksplodowane 
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Modelowanie Złożenia “Z Góry Na Dół”  

Jest to alternatywne podejście do tworzenia złożeń, przeciwne do typowego podejścia pokrótce 

opisanego powyżej. T-FLEX CAD wspiera tworzenie nowych części na bazie dowolnych elementów 

geometrycznych i typologicznych złożenia „rodzica”. W ten sposób, nie trzeba więcej określać 

warunków położenia i wzajemnych konfiguracji części. Część jest automatycznie umieszczana 

zależnie od punktu odniesienia użytych w definicji części. Parametryczne relacje wewnątrz elementów 

złożenia zostają zapisane w modelu. Jednocześnie gdy modyfikowane są wymiary lub rozmieszczenia 

części, wszystkie związane elementy złożenia są automatycznie dopasowywane.  

Gdy pracujemy na części w trybie złożenia, Wszystkie elementy, które nie są odniesione do części są 

pokazywane jako przezroczyste. Chwytanie działa ze wszystkimi elementami złożenia. Każdy element 

złożenia może być odniesiony do innego w dowolnym momencie. 

Część jest zapisywana w oddzielnym pliku. Część może być otworzona i oddzielnie edytowana 

z poziomu złożenia. Jednocześnie zachowywane są odniesienia do złożenia. 

 Zapisywanie części w 

odpowiednich plikach z 

zachowaniem relacji w złożeniu 

Na częściach można dalej 

pracować i je modyfikować 

Części mogą być 

ponownie użyte w 

innym złożeniu 

Po modyfikacji części wszystkie 

zmiany mogą być przeniesione 

do złożenia automatycznie 

Tworzenie części w 

trybie złożenia 

 

Wskazówki dla Operowania Systemem T-FLEX CAD 3D 

Skorzystajmy z Pomocy 

Istnieje kilka sposobów odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas procesu pracy:   

 Pomoc na temat aktualnego polecenia może być dostępna po wciśnięciu klawisza <F1> lub poprzez 

wybranie polecenia menu “Pomoc|Aktualna”. Gdy nie ma aktywnego polecenia, wciśnięcie <F1> 

lub wybranie “Pomoc|Zawartość” przywołuje zawartość pomocy. 

 Podczas trwania polecenia ograniczone informacje i wskazówki wyświetlane są na pasku statusów. 

 Pomoc w formie dymka z podpowiedzią pojawia się nad przyciskami ikon na pasku narzędzi i na 

elementach graficznych gdy przesuniemy kursor nad element lub pozycję. Dymki podpowiedzi 
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wyświetlają nazwę polecenia lub elementu, typ lub operację rodzica elementu. Wiadomości te są 

dublowane zarówno w pasku statusu jak i w dolnej części okna systemu. 

Tworzenie Nowego Dokumentu. Użycie Szablonów Prototypu.  

Nowy projekt zaczyna się od ustawienia nowego dokumentu. W zależności od naszych planów można 

wybrać odpowiednie opcje dla nowego modelu. Aby rozpocząć tworzenie rysunku 2D lub innych 

konstrukcji 2D w oknie 2D użyj polecenia “FN: Utwórz Nowy Model”. 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<F><N> 

lub 

<Ctrl><N> 

“Plik|Nowy Model 2D” 
 

Spowoduje to otworzenie okna 2D. 

Gdy rozpoczynamy bezpośrednio od tworzenia modelu 3D, użyj polecenia tworzenia nowego pliku, 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<F><3> “Plik|Nowy Model 3D” 
 

Spowoduje to wyświetlenie okna 3D ze standardowym zestawem płaszczyzn pracy. 

Nowy dokument tworzony jest przy użyciu jednego z plików prototypu, którego nazwa jest 

definiowana za pomocą polecenia “Dostosuj|Opcje…”. Pliki te mogą zawierać wiele użytecznych 

elementów i ustawień, zostaną utworzone lub ustawione w nowym dokumencie. W przypadku gdy 

ustawienia nowego dokumentu powinny zostać zmienione, poddaj edycji plik prototypu (dla przykładu 

plik prototypu rysunku 2D o nazwie Rysunek.GRB lub prototyp modelu 3D Model 3D.GRB). 

Pliki prototypów muszą być dostępne w katalogu …T-FLEX CAD\Program\Template. 

Możliwe jest utworzenie dowolnej ilości plików prototypu i użycie ich w zależności od potrzeb. Żeby 

utworzyć nowy plik z pliku prototypu użyj okna dialogowego “Witamy” , które pojawia się po 

uruchomieniu systemu T-FLEX CAD lub podobnego okna “Nowy Dokument z Prototypu” 

wywoływanego przez polecenie “Plik|Nowy z Prototypu”.  
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Każdy folder w katalogu …T-FLEX CAD\Program\Template pojawia się jako zakładka w oknie 

dialogowym. Wszystkie pliki prototypu, które istnieją w odpowiednim katalogu są wyświetlane w 

wybranej zakładce. Dzięki temu, pliki prototypu powinny być umieszczane w katalogu …T-FLEX 

CAD\Program\Template\<Odpowiedni Podkatalog z Plikami Prototypów>. 

Żeby zapisać plik jako prototyp użyj polecenia menu “Plik|Zapisz Jako Prototyp”. Użyj 

pojawiającego się na ekranie okna dialogowego, żeby przydzielić nazwę do pliku, który ma być 

prototypem. Możesz równocześnie utworzyć nowe katalogi (włączając zakładki w oknie dialogowym) 

dla żądanych plików prototypów. Możesz również skasować dowolny plik i katalog prototypu, 

z wyłączeniem katalogu “Wspólne”.  

Interfejs Myszki. Menu Kontekstowe  

Modelowanie części w T-FLEX CAD 3D jest w większości wykonywane za pomocą myszki. 

Klawiatura jest wykorzystywana tylko do wprowadzania wartości numerycznych, nazw i skrótów 

poleceń (zobacz poniżej).  

Użycie lewego przycisku myszy 

 Wskazanie przez kursor ikony i wciśnięcie  wywołuje polecenie reprezentowane przez tą ikonę. 

 Polecenie może być wywołane również przez wskazanie pozycji menu tekstowego i wciśnięcie . 

 Wskazanie kursorem obiektu w środowisku 3D i wciśnięcie , wybiera obiekt. 

 Umieszczenie kursora na elemencie konstrukcyjnym 3D lub operacji i dwukrotne kliknięcie  

wywołuje okno dialogowe “Element/Parametry operacji”. 

 Wciśnięcie i ciągnięcie  obraca przestrzeń 3D. Kursor musi być wewnątrz granic okna 3D. System 

nie powinien być w trybie rysunkowym. 

 Opcja Drag&Drop (Przeciągnij&Upuść) może być użyta dla zarządzania bibliotekami 

i dostosowywania pasków narzędzi oraz okien dialogowych. Umieść kursor nad elementem, wciśnij 

i przytrzymaj  a następnie przeciągnij element do żądanego położenia trzymając jednocześnie 

wciśnięty przycisk.  Więcej informacji znajdziesz w odpowiednim rozdziale dokumentacji.  

Użycie prawego przycisku myszy 

 W trakcie działania polecenia, wciśnięcie  anuluje ostatnio aktywne polecenie.  

 Wciśnięcie  podczas wybierania elementu w przestrzeni 3D odznacza ostatnio wybrane elementy.  

 Jeżeli żadne polecenie nie jest aktywne, wciśnięcie prawego klawisza myszy wywołuje menu 

kontekstowe. Menu składa się z poleceń dostępnych dla aktualnego elementu. Zawartość menu 

kontekstowego będzie różna w zależności od tego gdzie umieścimy kursor. Może to być obszar sceny 

3D, element modelu, obszar poleceń T-FLEX CAD taki jak okno dialogowe, menu lub pasek narzędzi. 

Żeby załadować polecenie, umieść kursor na odpowiedniej linii menu kontekstowego i wciśnij .  
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 Menu kontekstowe może być również wywołane podczas pracy z oknami dialogowymi. 

Zobacz temat “Menu kontekstowe dla pól dialogowych”, rozdział “Dostosowywanie 

rysunku” w podręczniku “Projektowanie dwu-wymiarowe”. 

Opisane funkcje prawego przycisku myszy ustawione są domyślnie, mogą być jednak 

dostosowywane. Żeby to zrobić, wywołaj polecenie “Dostosuj|Opcje” (zakładka 

“Preferencje”). Więcej informacji znajduje się w rozdziale “Dostosowywanie systemu” w 

podręczniku “ Projektowanie dwu-wymiarowe”.  

W trybie  “rysowania 3D” manipulacje myszą są takie same jak w oknie 2D.  

Używanie myszki z pokrętłem (IntelliMouse) 

 Kręcenie pokrętłem myszy powoduje powiększanie i pomniejszanie.  

 Przeciąganie myszy z wciśniętym pokrętłem przesuwa przestrzeń 3D.  

 Pokrętło myszy może być użyte dla alternatywnego wyboru z zestawu elementów 

znajdujących się pod myszką. Tryb wyboru alternatywnego, aktywuje się po dwóch 

sekundach opóźnienia po umieszczeniu kursora nad obiektem. Przeglądanie listy obiektów 

dostępne jest przez pokręcanie pokrętła myszy. 

 Pokręcanie pokrętłem powoduje również przesuwanie się po liście lub polach okien 

dialogowych.  

Wywoływanie poleceń za pomocą klawiatury, przy użyciu myszy i menu tekstowego 

Istnieje wiele metod wywoływania poleceń T-FLEX CAD. Przede wszystkim polecenia mogą być 

wybierane za pomocą myszy poprzez wybór ikon oraz paska przycisków.  
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Polecenie może być również wywołane z menu tekstowego. Wszystkie polecenia T-FLEX CAD są 

grupowane w pewien sposób. Każda grupa ma swoją pozycję w menu.  

 

Dlatego też, dla przykładu polecenia, które służą do tworzenia operacji 3D są grupowane pod nazwą 

“Operacje”. Polecenia rysunkowe są zebrane w menu “Rysuj”. Polecenia do tworzenia konstrukcji 2D 

i 3D są umieszczone w grupie “Konstrukcja”. Polecenia służące do zarządzania plikami są w menu 

“Plik”. Inne grupy zawierają polecenia edycji (“Edycja”), polecenia zarządzania zmiennymi 

(“Parametry”), polecenia narzędziowe (“Narzędzia”), polecenia służące do dostosowywania modelu 

i systemu (“Dostosuj”), kontrolę widoczności (“Widok”), zarządzanie oknami (“Okno”).  Referencje 

i grupa informacji dla poleceń znajduje się w menu “Pomoc”.  Większość poleceń T-FLEX CAD jest 

ograniczona do kombinacji klawiszy funkcyjnych (jednocześnie wciśniętych) lub sekwencji klawiszy 

(wciskanych w kolejności). Przyciski pozycji menu tekstowego zawierają (gdy tylko są zdefiniowane), 

sekwencję skrótów klawiszowych znajdujących się obok nazwy polecenia. Skróty klawiszowe mogą 

zostać zmienione dla dowolnego polecenia. Szczegółowy opis znajduje się w temacie 

“Dostosowywanie Systemu” w rozdziale “Dostosowywanie pasków narzędzi i klawiszy”, zakładka 

“Klawisze” w podręczniku “Projektowanie 2D”. 

Tak jak to było podane wcześniej część poleceń może być wywołanych wprowadzeniem sekwencji 

klawiszy. Szczególnie jest to wspierane dla modelowania 3D, tworzenia rysunków i poleceń 

edycyjnych. Sekwencja klawiszy i nazwa polecenia jest pokazywana w dymkach podpowiedzi i w 

polu wiadomości paska statusów.  

 

 
 

Dymek 

podpowiedzi 

Pomoc paska statusów 

Automen

u 



Modelowanie Trójwymiarowe 

47  

-Tak jak podsystem 2D w T-FLEX CAD, każde polecenie 3D ma dodatkowy zestaw opcji i pod-

poleceń dostępnych z automenu – pasek narzędzi zawiera ikony pod-poleceń i kombinację klawiszy 

funkcyjnych. Kombinacje klawiszy funkcyjnych są wyświetlane w dymkach pomocy. 

Pewne polecenia są najlepiej dostępne z menu kontekstowego. Menu to, dostępne jest po wybraniu 

jednego lub kilku elementów w przestrzeni 3D, takich jak np. ściany. Menu kontekstowe zawiera listę 

poleceń możliwych dla wybranego zestawu. 

Potwierdzanie akcji tworzenia elementu 3D 

W odróżnieniu od elementów 2D, tworzenie elementów trójwymiarowych zajmuje kilka kroków. Nie 

wszystkie z tych kroków są wymagane. Żeby zakończyć definiowanie elementu, użyj dostępną opcję 

“Zakończ wprowadzanie” klikając na ikonę  lub wciskając klawisz <Y>. Opcja ta będzie dostępna 

tylko po zakończeniu minimalnej sekwencji wymaganych akcji.  
Gdy wywołujesz polecenie, upewnij się jakie były opcje przy zamykaniu polecenia. Część poleceń 

pamięta aktualny stan gdy natomiast inne przywracają ustawienia początkowe - domyślne. 

Anulowanie i zamykanie polecenia 

Wychodzenie z polecenia jest realizowane przez wciśnięcie klawisza <Esc> lub . Alternatywnie 

użyj ikony  automenu. Gdy system ma wprowadzone polecenie 3D, bez wykonania czegokolwiek 

(nic nie zostało wybrane), wówczas wywołanie innego polecenia 3D powoduje opuszczenie 

wcześniejszego. Jednakże, gdy coś zostanie wybrane we wcześniejszym poleceniu, wówczas nowo 

ładowane nie zamknie wcześniejszego polecenia a zostanie zagnieżdżone. Po wykonaniu 

zagnieżdżonego polecenia, system powraca do polecenia wcześniejszego. Różni to operacje trybu 3D 

od 2D. Nie działa to w trybie rysunkowym 3D. Żeby powrócić do trybu polecenia oczekującego, 

należy sekwencyjnie zamknąć wszystkie aktywne polecenia. Trwałe wyjście ze wszystkich 

zagnieżdżonych poleceń jest realizowane przez jednoczesne wciskanie <Shift><Esc>. Polecenie 

3D jest automatycznie opuszczane po wywołaniu polecenia 2D. 

Ustawianie parametrów nowego elementu  

Parametry mogą zostać przydzielone do tworzonego elementu lub edytowane na dowolnym etapie 

projektu. Żeby określić parametry operacji użyj Okna Właściwości, które obsługują tryb 

przezroczystości lub Okna dialogowego Właściwości, które pozwala żądać potwierdzenia zanim 

wprowadzone dane zaczną działać.  

Okno dialogowe właściwości jest wymagane dla określenia głównych właściwości elementu lub 

operacji, takich jak: kolor, poziom, materiał itp., jak również parametrów transformacji. Te własności 

są jednolicie zdefiniowane dla wszystkich elementów konstrukcyjnych i operacji w T-FLEX CAD. 

Sposób obsługi tych parametrów jest szczegółowo opisany w dalszym rozdziale tego podręcznika. To 

okno dialogowe może być użyte dla edycji właściwości operacji bez wywoływania polecenia edycji 

operacji.  Jest to szczególnie pomocne gdy operacja, którą edytujemy znajduje się głęboko w historii 

modelu. W przeciwnym wypadku może być wymagane przewinięcie modelu aż do edytowanej 

operacji, co zajmuje dużo czasu i zasobów systemowych. Wygodniej jest wybrać interesującą nas 

operację w drzewie modelu i wywołać okno dialogowe parametrów używając np. menu 

kontekstowego. Okno dialogowe parametrów może zawierać kilka zakładek. Parametry wspólne 

i parametry transformacji są zawsze obecne i są umieszczone na swoich własnych oddzielnych 

zakładkach. Te parametry są wspólne dla większości elementów systemowych; dlatego też opis ich 
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obsługi jest wydzielony do oddzielnego rozdziału tego podręcznika. Wszystkie inne zakładki okna 

dialogowego powtarzają się w oknie właściwości. Z tego powodu, odpowiednie rozdziały będą 

opisywały zarządzanie głównymi parametrami na przykładach okna właściwości. 

Okno właściwości jest zazwyczaj podzielone 

na dwie oddzielne sekcje. Ilość sekcji zależy 

od rodzaju operacji. Każda sekcja okna może 

być rozwinięta lub zwinięta przy użyciu 

przycisków  i . Stan rozwinięcia sekcji 

wewnątrz konkretnej operacji zostaje 

zapamiętany i będzie automatycznie 

przywrócony w przypadku późniejszego 

wywołania tego polecenia.  

Z prawej strony okna służącego do 

wprowadzania danych znajduje się pole 

wyświetlające aktualną wartość parametru. Jest 

to pomocne w przypadkach, gdy parametr jest 

definiowany przez zmienną lub wyrażenie lub 

też gdy jest zdefiniowany “ze statusu” (który 

jest jednolity dla całego dokumentu). 
 

 

Niektóre przyciski automenu, takie jak np. “Akceptuj”, “Wyjście” i “Podgląd” są zdublowane w oknie 

właściwości. Okno właściwości pracuje razem z automenu. Umieszczenie kursora w niektórych 

obszarach okna dialogowego powoduje aktywowanie odpowiednich opcji w automenu, takich jak np. 

opcje wyboru. 

Dla dynamicznej kontroli parametrów definiowanych operacji 3D, wprowadzone są specjalne 

graficzne obiekty pomocnicze nazywane „ciągaczami”. Pojawiają się one automatycznie podczas 

poleceń przeznaczonych do tworzenia lub edycji operacji 3D lub elementów konstrukcyjnych. 

Manipulacja ciągaczami jest automatycznie odzwierciedlana w oknie właściwości. Wprowadzane, za 

pomocą kontrolowanych myszką ciągaczy dane, definiują wartości parametrów numerycznych 

operacji. Jednocześnie na ekranie, może być wiele ciągaczy, kontrolujących różne parametry operacji. 

Jako przykład może być operacja “Zaginij” definiująca ciągacze dla kąta zagięcia, promienia, 

odsunięcia i dwóch przesunięć. Operacja “Zaokrąglij” zapewnia kontrolę zmiennego promienia 

zaokrąglenia itp. Wartości sterowanych parametrów są jednocześnie aktualizowane w oknie 

właściwości edytowanej lub tworzonej operacji. 
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                        Przykłady ciągaczy w poleceniu “Zaokrąglij Krawędź” i “Pochyl” 

Podgląd 

Żeby zobaczyć wynik działania każdej operacji bez jej zakańczania dostępna jest opcja podglądu,  

 
<R> Podgląd Rezultatu Operacji. 

Opcja ta staje się dostępna gdy zostaną zdefiniowane wymagane parametry operacji. Jak tylko ta opcja 

zostanie ustawiona, na ekranie zostaje wyświetlony podgląd rezultatu działania operacji dla aktualnych 

jej parametrów. W przypadku, gdy wynik nas satysfakcjonuje możemy zaakceptować operację 

wciskając . W przeciwnym wypadku wyłącz opcję podglądu wciskając jeszcze raz jej ikonę 

i dopasuj parametry. 

Grupy poleceń T-FLEX CAD 3D 

Polecenia zarządzania płaszczyznami i powierzchniami pracy 

 
<3W>  Konstruuj Płaszczyznę Pracy 

 
<3EW>  Edytuj Płaszczyznę Pracy 

 
<3SU>  Utwórz Powierzchnię Pracy 

 
<3ESU>  Edytuj Powierzchnię Pracy 

 Polecenia dla tworzenia pomocniczych elementów 3D 

 
<3N>  Konstruuj Węzeł 3D 

 
<3PR>  Konstruuj Profil 3D 

 
<3PA>  Konstruuj Ścieżkę 3D 

 
<3SE>  Konstruuj Przekrój 

 
<3O>  Utwórz Lokalny Układ Współrzędnych 

 
<3CA>  Konstruuj Kamerę 

 
<3H>  Utwórz Źródło Światła 

 
<3PP>  Utwórz Ścieżkę Rury 
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 Polecenia dla edycji pomocniczych elementów 3D 

 
<3EN>  Edytuj Węzeł 3D 

 
<3EPR>  Edytuj Profil 3D  

 
<3EPA>  Edytuj Ścieżkę 3D 

 
<3ES>  Edytuj Przekrój 

 
<3EO>  Edytuj Lokalny Układ Współrzędnych 

 
<3ECA>  Edytuj Kamerę 

 
<3EH>  Edytuj Źródło Światła 

 
<3EPP>  Edytuj Ścieżkę Rury 

Polecenia tworzenia modeli 3D 

 
<3X>  Utwórz Wyciagnięcie 

 
<3RO>  Utwórz Obrót 

 
<3B>  Utwórz Operację Boolean 

 
<3DE>  Utwórz Łączenie 

 
<3DF> Utwórz Połączenie Ścian 

 
<3DT> Utwórz Połączenie Trzech Ścian 

 
<3SL>  Utwórz Bryłę Wyciągniętą po Profilach 

 
<3SW>  Utwórz Bryłę Wyciągniętą po Ścieżce 

 
<3SA> Utwórz Parametryczne Wyciągnięcie po Ścieżce 

 
<3PI>  Utwórz Rurę Wyciągniętą po Ścieżce 

 
<3F>  Wstaw Fragment 3D 

 
<3CP>  Utwórz Kopię 

 
<3SY>  Utwórz Bryłę Symetryczną 

 
<3MO>  Wstaw Model Zewnętrzny 

 
<3I>  Wstaw Obraz 3D 

 
<3AL>  Utwórz Szyk Liniowy 

 
<3AR>  Utwórz Szyk Kołowy 
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<3AN>  Utwórz Szyk Przez Węzły 

 
<3AP>  Utwórz Szyk Przez Ścieżkę 

 
<3AA>  Utwórz Szyk Parametryczny  

 
<3SD>  Podziel Bryłę 

 
<3SR>  Utwórz Spiralę 

 
<3SP>  Utwórz Sprężynę 

 
<3CU>  Wytnij Przez Przekroje 

 
<3SH>  Utwórz Element Cienkościenny 

 <3TA>  Utwórz Pochylenie Ścian 

 <3TB>  Utwórz Pochylenie Geometrii 

 
<3AM>  Zastosuj Materiał 

 
<3AT>  Utwórz Gwint 

 
<3H>  Utwórz otwór 

 
<SMC>  Utwórz Nową Część Elementu Blaszanego 

 
<SMB>  Utwórz Zagięcie 

 
<SMU>  Rozegnij Zagięcie 

 
<SMR>  Zagnij Ponownie 

 
<SMF>  Utwórz Cechę Elementu Blaszanego 

 
<SMP>  Parametry Domyślne Operacji Elementu Blaszanego 

 
<3SS>  Zszyj Powierzchnie 

 <3SZ>  Podziel Ściany (Elementy Odcisku) 

 <3ZD>  Skasuj Ściany 

 <3ZX>  Rozdziel Ściany 

 <3ZR>  Zastąp Ściany 

 <3ZC>  Zmień Ściany 

 <3ZT>  Przekształć Ściany 

 <3SX>  Wydłuż Ściany 
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 <3ZF>  Wypełnij Otwór 

 Polecenia edycji modelu 3D 

 
<3EE>  Edytuj Operację 

 
<3EX>  Edytuj Wyciągnięcie 

 
<3ER>  Edytuj Obrót  

 
<3EDE>  Edytuj Łączenie 

 
<3EDF>  Edytuj Połączenie Ścian 

 
<3EDT>  Edytuj Połączenie Trzech  Ścian 

 
<3EB>  Edytuj Operację Boolean 

 
<3ESL>  Edytuj Bryłę Wyciągniętą po Profilach 

 
<3ESW>  Edytuj Bryłę Wyciągniętą po Ścieżce 

 
<3ESA>  Edytuj Parametryczne Wyciągnięcie po Ścieżce 

 
<3EPI>  Edytuj Rurę Wyciągniętą po Ścieżce 

 
<3EF>  Edytuj Fragment 3D 

 
<3ECP>  Edytuj Kopię 

 
<3ESY>  Edytuj Bryłę Symetryczną 

 
<3EM>  Edytuj Model Zewnętrzny 

 
<3EAL>  Edytuj Szyk Liniowy 

 
<3EAR>  Edytuj Szyk Kołowy 

 
<3EAN>  Edytuj Szyk Przez Punkty 

 
<3EAP>  Edytuj Szyk Przez Ścieżkę 

 
<3EAA>  Edytuj Szyk Parametryczny 

 
<3EI>  Edytuj Obraz 3D 

 
<3ESR>  Edytuj Spiralę 

 
<3ESP>  Edytuj Sprężynę 

 
<3ECU>  Edytuj Wycięcie Przez Przekroje 

 
<3ESD>  Edytuj Podzieloną Bryłę 
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<3ESH>  Edytuj Element Cienkościenny 

 <3ETA>  Edytuj Pochylenie Ściany 

 <3ETB>  Edytuj Pochylenie Geometrii 

 
<3ESS>  Edytuj Zszycie Powierzchni  

 
<3EAM>  Edytuj Zastosowany Materiał 

 
<3EAT>  Edytuj Gwint 

 
<3EH>  Edytuj Otwór 

 Polecenia wizualizacji modelu 3D 

 
<3CD>  Pokaż Pozycję Płaszczyzny Cięcia 

 
<3CL>  Włącz Płaszczyznę Cięcia 

 
<3CS>  Ustaw Pozycję Płaszczyzny Cięcia 

 
<3CW>  Pokoloruj Przekrój Płaszczyzny Cięcia 

 
<3RC>  Wybierz Centrum Obrotu 

 
<3RF>  Pełny Obrót 

 
<3RX>  Obrót Wokół Osi Х 

 
<3RY> Obrót Wokół Osi Y 

 
<3RZ> Obrót Wokół Osi Z 

 
<3RS>  Obróć Wokół Osi Globalnej/Lokalnej 

 
<3RA>  Automatyczny Obrót 

 
<3VA>  Auto-Dopasowanie Sceny 3D 

 
<3VB>  Widok Tył 

 
<3VF>  Widok Przód 

 
<3VL>  Widok Lewy 

 
<3VR>  Widok Prawy 

 
<3VT>  Widok Góra 

 
<3VU>  Widok Dół 

 
<3VI>  Aksonometria (przód) 
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<3VK>  Aksonometria (tył) 

 
<3VW>  Widok w Formie Drutowej 

 
<3VS>  Widok Pocieniowany 

 
<3VD>  Widok Renderowany 

 
<3VH>  Widok z Usunięciem Linii Ukrytych 

 
<3VZ>  Dokładne Usunięcie Linii Ukrytych  

 
<3VE>  Rzutowanie Perspektywy 

 
<3VO>  Rzutowanie Równoległe 

 
<3VP>  Ustaw Parametry Widoku 

 
<3VV>  Pokaż Krzywiznę Powierzchni 

 
<3VX>  Widok Eksplodowany  

 
<3VC>  Wybierz Kamerę 

 
<3VG>  Przesuń Kamerę 

 
<3VY>  Widok Ray Tracing  

Polecenia analizy geometrii 

 <PM> 
 Zmierz Element lub relacje między dwoma 

Elementami 

 <3MP>  Właściwości Masy-Bezwładności 

 <QM>  Sprawdź model 

 <QI>  Sprawdź przenikanie modelu 

 <QC>  Pokaż krzywiznę krzywej 

 <3VV>  Pokaż krzywiznę powierzchni 

 <QD>  Pokaż odchylenie ścian 

 <QH>  Pokaż przerwy między ścianami 

 <QN>  Pokaż odchylenie normalne 

 <QZ>  Pokaż gładkość powierzchni (zebra) 

 <QS>  Sprawdź rozdzielenie modelu 
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Polecenia zarządzania modelem 3D 

 
<3G>  Regeneruj Model 3D 

 
<3RG>  Pełna Regeneracja Modelu 3D 

Polecenia dla tworzenia i edycji rysunków 2D na bazie trójwymiarowych modeli 

 
<3J>  Utwórz Rzut 2D 

 
<3EJ>  Edytuj Rzut 2D 

 Polecenie tworzenia i edycji materiałów 

 
<3MT>  Edytuj Materiały 

Wybór elementów. Filtry 

Użytkownik może kontrolować typy elementów, które mają być wybrane za pomocą myszy . Ikony 

filtra wyboru są umieszczone z prawej strony paska narzędzi systemu. Szczegółowy opis zarządzania 

filtrami znajduje się w podręczniku “Projektowanie 2D”, w rozdziale “Główne Koncepcje Działania 

Systemu”. 

 

Żeby zarządzać filtrami upewnij się, że okno 3D jest aktywne. Żeby aktywować okno, kliknij  

w dowolnym miejscu wewnątrz okna. 

Wybór elementu 

Wybór elementu 3D może być wykonany albo w oknie 2D albo 3D. Wybór elementu 3D w oknie 2D 

jest możliwy tylko gdy tworzenie elementu 3D było zrealizowane na podstawie elementów 2D. Dla 

przykładu, rozważmy węzeł 3D zdefiniowany przez dwa węzły 2D. Może on być wybrany albo w 

oknie 3D albo przez dwa węzły w oknie 2D. Oba sposoby powodują wybranie węzła 3D. 

Elementy szkiców 3D mogą być wybrane w trybie “Rysowania 3D” jak również w oknie 2D. 

Wybieranie elementu 3D 

W oknie 3D włączone jest podświetlanie elementów. Gdy kursor zbliża się do elementu 3D 

w przestrzeni 3D, element zostaje podświetlony a obok kursora pojawia się podpowiedź graficzna, 

która wskazuje typ podświetlonego elementu. Gdy kursor jest krótko przytrzymany nad elementem, 

pojawia się w formie dymka pomoc wyświetlająca typ elementu. Aby wybrać element, wciśnij . Aby 

wybrać grupę elementów wciśnij klawisz <Shift> podczas wyboru. 
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W skomplikowanych modelach, pod kursorem może się znajdować wiele elementów tego samego lub 

różnych typów. W tym wypadku należy użyć przycisku “Inny…” menu kontekstowego, który pozwala 

na wybór z listy. Lista składa się z elementów znajdujących się najbliżej kursora, których typ jest 

określony przez filtr wyboru. Alternatywną metodą jest umieszczenie kursora na żądanym elemencie 

i krótkie utrzymanie go nieruchomo. Do kursora zostanie dołączony rysunek “przewijanej listy” 

i dymek z informacją o całkowitej ilości elementów dostępnych dla wyboru w tym punkcie oraz 

aktualny typ elementu. Dymek pozwala przemieszczać się po liście elementów za pomocą środkowego 

pokrętła myszki (jeżeli ją posiadamy). Wciśnięcie  wybiera aktualnie podświetlany obiekt. 

Żeby wybrać profil 3D, umieść kursor na linii konturu. Żeby wybrać bryły, ustaw przełącznik dla 

wyboru operacji i wyłącz wybór krawędzi i ścian. W przypadku trybu “Cieniowania” lub 

“Renderowania” wskaż w dowolnym punkcie bryły. W trybie “Formy Drutowej” wskaż krawędź 

bryły. W przypadku gdy modele nakładają się na siebie na ekranie, zmień orientację modelu, tak żeby 

wyciągnąć żądany model do przodu. 

Wybrane elementy są oznaczane kolorami, zależnymi od typu obiektu i celu 

wyboru. Wszystkie ustawienia kolorów są zdefiniowane w funkcjach 

dostosowywania systemu. 

W części poleceń 3D, różne elementy tego samego typu są zaznaczane różnymi 

kolorami. Dla przykładu, w opcji łączenia trzech ścian, użytkownik określa lewy, 

prawy i środkowy zestaw ścian. W tym wypadku, ściany każdego typu są 

zaznaczane w innym kolorze. Kolory te oznaczają również odpowiednie zakładki 

w oknie dialogowym właściwości, które zawierają listę odpowiednich ścianek.   

Wybór elementu wewnątrz polecenia 

Użytkownik często potrzebuje wybrać kilka istniejących elementów na scenie 3D podczas 

definiowania danych wejściowych dla polecenia. System automatycznie dopasowuje przełącznik dla 

typu elementów wymaganych przez aktualny krok w automenu polecenia. I tak dla przykładu podczas 

definiowania zaokrąglenia włączana jest opcja “Wybierz krawędź”. Przełącznik włącza wówczas tylko 

wybór krawędzi. Następnie można obrócić scenę dla łatwiejszego wyboru, umieścić kursor na 

żądanym elemencie i wcisnąć . W tym wypadku, wybieranie grupy elementów jest realizowane 

przez sekwencyjne wskazywanie krawędzi przy jednoczesnym trzymaniu klawisza <Shift>.  
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Często, wymagane w poleceniu geometryczne dane wejściowe mogą być definiowane przez pewną 

ilość obiektów 3D różnego typu. I tak dla przykładu, kierunek może być definiowany przez obiekt 

drutowy, taki jak krawędzie, ścieżki, profile itp., lub przez parę węzłów 3D lub przez normalną do 

powierzchni planarnej itp.. W tym wypadku, opcje automenu zapewniają rozszerzoną listę ustawień 

filtra dla przełącznika. Dostępność listy jest wskazywana przez czarny trójkąt w prawym dolnym rogu 

przycisku opcji. Uproszczona reprezentacja listy jest również wyświetlana w pasku statusów. 

 

 

Gdy został wybrany zły element (sąsiadujący) użyj opcji automenu, 

  
<I> Wybierz Inny Element 

Sekwencyjne wciskanie ikony przełącza wybór na następne, najbliższe elementy (jeden po drugim) aż do 

osiągnięcia żądanego. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich poleceń 3D wymagających wyboru elementów. 

Anulowanie wyboru 

Podczas działania polecenia, wybór elementów może być anulowany przez wciśnięcie  lub klawisza 

<Esc>. Elementy są odznaczane jeden po drugim w odwrotnym kierunku do wyboru. Wiele poleceń 

pozwala odznaczyć wszystkie elementy na raz przez użycie odpowiedniej ikony automenu. (Zobacz 

odpowiednie tematy w dokumentacji). 

Żeby anulować wybór elementu lub grupy elementów gdy jesteśmy poza poleceniem, po prostu 

wybierz inny element lub kliknij  w pustym polu sceny 3D. 

Szukanie Elementu 

Funkcje przeszukiwania mogą być wywołane w trybie przezroczystości i dostępne są we wszystkich 

poleceniach. W celu szybkiego dostępu do funkcjonalności istnieje pasek narzędzi Przeszukiwania, 

z przyciskiem “Znajdź” i polem wprowadzania danych parametrów szukania jak również przyciskiem 

pozwalającym na wybór z ostatnio znalezionych elementów: .  

Zaawansowane przeszukiwanie dostępne jest poprzez polecenie “Edycja|Znajdź… ”. 
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Otwieranie nowego okna 

Gdy tworzymy nowy dokument z prototypu modelu 3D, najpierw otwiera się okno 3D. Później 

podczas projektowania, użytkownik może potrzebować otworzyć dodatkowe okna 2D lub 3D. Okno 

może być podzielone pionowo lub poziomo przez przeciągnięcie paska separatora, który oryginalnie 

pojawia się jako nacięcie na górze pionowego paska przewijania i z lewej strony poziomego paska 

przewijania. Umieść kursor na tym nacięciu, tak żeby zmienił swój wygląd na rozdzielone strzałki 

i przeciągnij go do żądanego położenia podziału okna, trzymając jednocześnie wciśnięty . Następnie 

zwolnij przycisk myszy, wybierz w odpowiednim oknie dialogowym żądany typ nowego okna 

i wciśnij [OK]. 

      

W ten sposób dzielimy okno na dwa, nacięcie ponownie zmienia kształt w kształt separatora, tak żeby 

można było wykorzystać je w przyszłości do dalszego dzielenia okien. 

Jeżeli oryginalny plik został utworzony z prototypu rysunkowego, pierwsze otworzone będzie okno 

2D. Prostą metodą utworzenia innego okna 3D jest kliknięcie na przycisk z trójkątną strzałką 

znajdujący się w górnym prawym rogu obszaru graficznego aktualnego okna. 

 

Jako wynik, obszar graficzny aktualnego okna zostanie podzielony na dwie oddzielne części, okno 2D 

z lewej strony i okno 3D z prawej. 

W końcu, można również do otworzenia nowego okna użyć polecenia, “WO:Otwórz Nowe Okno” 

poprzez wprowadzenie go z klawiatury lub poprzez menu tekstowe “Okno|Nowe Okno”. 
W zależności od tego jaki typ okna jest aktualnie aktywowany, te same lub inne polecenia nie będą 

dostępne. Tak więc, gdy aktywne jest okno 2D wówczas polecenia wizualizacji 3D nie będą 

dostępne, nie będzie również kontroli widoków 3D. I na odwrót w oknie 3D, polecenia 2D będą 

dostępne tylko w specjalnym trybie – gdy aktywowana jest płaszczyzna pracy. 

Manipulowanie modelem w oknie 3D 

Gdy pracujemy w oknie 3D, model może być obracany, powiększany i pomniejszany oraz przesuwany 

na wiele sposobów. Działanie takie może być wykonane w dowolnym momencie przy użyciu myszy 

lub klawiatury. Gdy używamy myszy, czasami należy ustawić szczególne opcje w pasku narzędzi 

“Widok” (znajdujących się z prawej strony ekranu). 

Przycisk dla 

otwarcia          okna 3D 
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Żeby obrócić scenę 3D podczas pracy na aktywnej płaszczyźnie pracy, użyj przycisku  na pasku 

narzędzi “Kontrola Aktywnej Płaszczyzny Pracy” lub obróć przy pomocy myszy trzymając przycisk 

<Alt>. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale “Praca z oknem widoków 3D”. 

Okno “Model” 

Do otwarcia okna drzewa modelu 3D służy polecenie “Dostosuj|Okna Narzędzi|Okno Drzewa 

Modelu 3D”. Alternatywnie, wciśnij prawy przycisk myszy gdy jesteś w obszarze poleceń okna 

aplikacji, np. nad paskami narzędzi. Wywoła to listę okien narzędzi. Wybierz “Drzewo Modelu 3D”. 

   

Okno o nazwie “Model 3D” pojawi się z lewej strony ekranu. To okno narzędzi odzwierciedla 

strukturę modelu 3D w formie drzewa.  

Geometrie są umieszczane w głównej gałęzi 

drzewa modelu. W zależności od typu 

Geometrii (obiekt bryłowy lub 

powierzchniowy), użyta będzie odpowiednia 

ikona w drzewie modelu. 

Do każdej Geometrii modelu przydzielona jest 

unikatowa nazwa, domyślnie składająca się ze 

słowa “Geometria” i numeru, np.     
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“Geometria_0”. Jeżeli jest to konieczne, każdej 

Geometrii możemy nadać własną 

indywidualną nazwę. 
Operacje tworzenia Fragmentu 3D, Części i 

Szyku 3D mogą być wyświetlane na górnym 

poziomie struktury modelu, wspólnie z 

Geometriami. 

Węzły Geometrii oznaczane są za pomocą 

symbolu . Pozwala to przeglądać historię 

tworzenia danej geometrii. 

 

Wskaż myszką symbol  i kliknij . Gdy gałęzie drzewa modelu z historią Geometrii rozwiną się 

symbol ten zmienia się w . Historia składa się z sekwencji definiujących model operacji, 

wyświetlanych w formie listy. Lista ułożona jest z góry na dół zgodnie z kolejnością tworzenia lub jej 

użycia. Aby ukryć historię Geometrii, wskaż symbol  i kliknij . 

Każdy element modelu umieszczony w historii Geometrii ma unikalną nazwę. Domyślnie składa się 

ona z nazwy typu elementu i numeru, np. “Wyciągnięcie_6”. Jeżeli jest to konieczne, do każdego 

elementu tak jak do Geometrii można przydzielić własną, indywidualną nazwę. Symbol “plus” przed 

elementem oznacza, że element ten bazuje na innych elementach. Aby rozwinąć tą gałąź drzewa 

modelu i zobaczyć „rodziców” elementu, wskaż myszką symbol  i kliknij . Po tym, symbol zmieni 

się w . Jeżeli przed elementem nie ma żadnego symbolu, oznacza to że element jest ostatni w tej 

gałęzi drzewa modelu 3D. 

Jeżeli historia tworzenia może być zbudowana z operacji, wówczas historia będzie wyświetlana 

zamiast rodziców. W ten sposób, symbol  umieszczany jest przed nazwą operacji zamiast symbolu . 

Historia operacji wyświetlana jest w ten sam sposób jak historia Geometrii. 
Operacje Boolean wyświetlane są w specjalny sposób w historii. Typ 

operacji Boolean (suma, różnica lub część wspólna) jest rysowana przed 

ikoną operacji, która była użyta jako drugi operand Boolean. Rysunek 

pokazuje historię operacji “Boolean_2”: geometria “Wyciągnięcie_1” jest 

odejmowana od geometrii “Wyciągnięcie_0”. 
 

Dodatkowo, istnieją trzy specjalne gałęzie drzewa, które zawierają wszystkie istniejące elementy modelu. 

Pomocnicze elementy 3D umieszczone są w gałęzi “Konstrukcje 3D”. Wszystkie operacje są na drugiej 

gałęzi - “Operacje”. Gałąź “Ograniczenia” listuje wszystkie ograniczenia utworzone w danym modelu. 

Wszystkie elementy zapisane są w odpowiednim dla danego typu katalogu: Węzły 3D, Płaszczyzny Pracy, 

Profile 3D itd.; wewnątrz katalogu, elementy sortowane są alfabetycznie. Liczba obok nazwy katalogu 

i dwukropek oznaczają ilość elementów tego typu zawartych w modelu. Rozwijając gałęzie drzewa modelu 

mamy dostęp do każdego elementu w modelu 3D. 
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Wybór obiektów z pomocą drzewa modelu jest czasami w wielu 

poleceniach bardzo wygodne, dla przykładu, gdy wybieranie takiego 

elementu w oknie 3D jest z jakiegoś powodu utrudnione. 

Przez wskazanie elementu w drzewie modelu, masz dostęp do menu 

kontekstowego (wciskając ). Poza tym masz wspólne polecenia dla 

zarządzania wybranym elementem, menu kontekstowe zawiera kilka 

dodatkowych poleceń dla pracy z pewnymi Geometriami, operacjami i 

całymi drzewami modelu:  

Ukryj (dla Geometrii i Konstrukcji 3D). Ustawienie tej flagi powoduje, że wybrany element staje 

się niewidoczny. Dla Geometrii własność ta może być również zdefiniowana w oknie 

dialogowym właściwości, albo za pomocą zmiennej. 

Skasuj część (dla Geometrii). Polecenie kasuje wszystkie operacje i elementy konstrukcyjne 

składające się na daną Geometrię i nie używane dla definiowania innych Geometrii. 

Skasuj (dla operacji i elementów pomocniczych 3D). Polecenie kasuje wybrane operacje lub 

elementy konstrukcyjne 3D. 

Wygaś. Polecenie to wyłącza operację z regeneracji. Pozwala to użytkownikowi tymczasowo usunąć 

elementy modelu 3D. Żeby wybrać wygaszone operacje, użyj okna “Model 3D” lub użyj szukania 

modelu. 

Znacznik. Znacznik może być 

przydzielony do dowolnego elementu dla 

szybkiej nawigacji w drzewie modelu. 

Element z oznaczony przez znacznik 

otrzymuje symbol niebieskiego trójkąta 

obok znacznika typu elementu. Żeby 

ustawić lub odznaczyć znacznik, użyj 

ikony menu kontekstowego 

Znacznik|Wstaw i Znacznik|Usuń. Gdy 

zostanie on ustawiony można nawigować 

z jednego do drugiego znacznika, 

używając menu kontekstowego 
Znacznik|Następny  

i Znacznik|Poprzedni. 

Znajdź. Element może być 

przeszukiwany wewnątrz drzewa modelu. 

Przeszukiwanie jest wykonywane tylko 

wewnątrz gałęzi, które były rozwinięte 

przynajmniej jeden raz w aktualnej sesji. 

Parametry przeszukiwania są podawane w 

oknie dialogowym wywoływanym przez 
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polecenie. 

Sortowanie. Polecenie to jest używane dla ustawienia 

parametrów sortowania. Sortowanie jest wykonywane na części 

drzewa modelu, gdzie ma to sens, jak dla przykładu na górnym 

poziomie wśród operacji modelu jeżeli jest wylistowanych 

kilka z nich. Sortowanie może być wykonane po typie 

elementu, nazwie lub czasie tworzenia. 

Kolory. Nazwy elementów wyświetlane są w jednym z trzech 

kolorów. Elementy różnią się wyglądem w oknie 3D.  
 

Nazwa elementu jest podświetlana w drzewie gdy wskażemy ją kursorem. Jednocześnie, odpowiedni 

element jest podświetlany w oknie 3D. Ten kolor jest również używany do podświetlenia wybranego 

obiektu. 

Użyj Aktywnego Filtru Widoku. Przełącznik okna 3D może być dopasowany dla wyboru elementów 

w drzewie modelu. Żeby aktywować filtr, zaznacz tą pozycję w menu kontekstowym.  

Zmiana kolejności operacji. W pewnych przypadkach, operacje mogą być przestawiane przez 

przesunięcie ich etykiet w drzewie modelu. Powoduje to efektywną zmianę struktury modelu 

i geometrii. Wciśnij  na etykiecie elementu i przeciągnij ją do nowego położenia w drzewie. 

Poniższe rysunki demonstrują wyniki przestawienia elementu w drzewie modelu. Na początku, 

operacja Shell_3 znajdowała się po operacji Boolean_2. Następnie, operacja Boolean, razem 

z operandem Extrusion_1 (cylinder), zostały przestawione po operacji cienkościenności. 

   

Drzewo modelu pomaga szybko utworzyć operacje Boolean wszystkich typów. Jeżeli wybierzesz 

Geometrię i przeciągniesz ją nad inną Geometrię, pojawi się obok wskaźnika symbol „sumy” Boolean. 

Jeżeli dodatkowo wciśniesz klawisz <Ctrl> lub <Shift>, typ operacji Boolean zmienia się 

odpowiednio w różnicę lub część wspólną. Zamiast Geometrii można wybrać operacje, które są 

ostatnie w ich historii. 
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Okno “Diagnozy” 

To okno narzędzi używane jest dla wyświetlania ostrzeżeń i 

wiadomości o błędach. Błędy mogą pojawić się z powodu 

niewłaściwych parametrów operacji, zbyt dużych wartości 

zmiennych, regeneracji z niekompatybilnymi parametrami itp.. 

System stara się zidentyfikować powód błędu i wyświetlić go w 

tym oknie. Poza powodami błędów, system wyświetla informacje 

o błędnych elementach. Błędne elementy i ich zależności 

oznaczane są za pomocą czerwonego krzyżyka w drzewie modelu.  

Menu kontekstowe w oknie diagnozy oprócz standardowych 

dostarcza również pewne specjalne polecenia, jak: 

 

Oczyść okno. Polecenie to oczyszcza okno diagnozy ze zgromadzonych tam wiadomości. 

Edycja. Polecenie to jest dostępne tylko gdy wybrana jest wiadomość. Wywołuje to edycję elementu 

lub operacji powodującej błędy. 

Ukryj. Polecenie to usuwa okno diagnozy. Żeby ponownie je przywołać należy użyć polecenia 

z głównego menu Dostosuj|Okno Narzędzi|Okno Diagnozy. 
Jeżeli pojawi się błąd wewnątrz pliku fragmentu, wówczas okno diagnozy wyświetla operacje z modelu 

fragmentu, które powodują błędy, podczas gdy menu kontekstowe odpowiada innemu poleceniu, 

Pokaż Strukturę Fragmentu. To polecenie wywołuje okno dialogowe “Struktura dokumentu”. 

 

Fragment, w którym został wykryty błąd jest automatycznie podświetlany. Prawa strona okna zawiera 

informacje o zmiennych fragmentu: ich nazwy, wartości i komentarze. Żeby obsłużyć błąd można 

otworzyć plik fragmentu wciskając przycisk [Otwórz]. 

Błąd w modelu fragmentu może być spowodowany przez niewłaściwą wartość zmiennej fragmentu. 

Żeby otworzyć fragment z aktualnymi wartościami zmiennych użyj przycisku [Szczegół]. 
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Pokaż okno automatycznie. Opcja ta powoduje że okno pojawia się automatycznie gdy tylko 

generowana jest nowa wiadomość. Jest to użyteczne w przypadku gdy kilka okien narzędziowych jest 

zgrupowanych razem na jednej konsoli. 

Układanie okien narzędziowych 

Wszystkie okna narzędzi w T-FLEX CAD mogą być łączone we wspólnej konsoli z zakładkami. 

Oszczędza to obszar pracy na ekranie i jest prostsze dla użytkownika od ciągłego dopasowywania 

granic okien podczas pracy z aplikacją. Aby połączyć dwa okna, wskaż jedno z nich na pasku 

tytułowym za pomocą  i przeciągnij je na pasek tytułowy innego okna. Dwa okna zostaną zwinięte 

do wspólnej konsoli. Aby przełączać się pomiędzy nimi użyj zakładek, które pojawiają się na dole 

konsoli. System może automatycznie przełączać się pomiędzy oknami podczas operacji. 

  

Paski narzędzi  

Paski narzędzi zapewniają dodatkową wygodę operowania w T-FLEX CAD 3D. Pracując z paskami 

narzędzi, ich dostosowanie I dostęp do pasków narzędzi są realizowane w ten sam sposób jak w trybie 

rysunkowym 2D. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku “Projektowanie 2D” w rozdziale 

“Główne Koncepcje Działania Systemu”. 

Niezbędne opcje poleceń są ustawiane przy pomocy automenu razem z oknem właściwości, 

podobnie do trybu 2D. Zestaw ikon w automenu jest specyficzny dla każdego polecenia. Jednakże 

część opcji w automenu jest wspólnych dla wszystkich poleceń.  

 
<Y> 

Zakończ wprowadzanie. Potwierdza tworzenie 

elementu. 

 
<P> Ustaw parametry elementu 

 
<I>  Wybierz inny element 

 
<Esc> Anuluj wybór 

  
<F4> Wykonaj polecenie Edycji 

 
<X>  Zakończ Polecenie 

 <F5> Podgląd Wyniku Operacji 
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Dostosowywanie 

Podczas pracy z T-FLEX CAD niezbędne są pewne dostosowania. Ustawienia użytkownika zawierają 

zarówno ustawienia systemowe jak i ustawienia specyficzne dla konkretnego dokumentu. Ustawienia 

systemowe są automatycznie zapisywane w rejestrach Windows i są stosowane przy każdym 

uruchomieniu T-FLEX CAD. Ustawienia specyficzne dla danego dokumentu są zapisywane razem 

z dokumentem. Dostosowywanie systemu jest realizowane za pomocą okna dialogowego “Opcje” 

wywoływanego przez polecenie 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SO> “Dostosuj|Opcje…” 
 

Wszystkie ustawienia systemowe odnoszące się do modelowania 3D znajdują się w zakładce “3D”. 

Więcej szczegółów na temat okna dialogowego “Opcje” znajduje się w podręczniku “Projektowanie 

2D”, w rozdziale “Dostosowywanie Systemu”.  

Dostosowywanie parametrów dokumentu realizowane jest za pomocą okna dialogowego “Status 

Modelu” wywoływanego przez polecenie 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<ST> “Dostosuj|Status…” 
 

Wszystkie ustawienia rysunkowe odnoszące się do modelowania 3D znajdują się w zakładce “3D”. 

Więcej szczegółów na temat okna dialogowego “Status Modelu” znajduje się w podręczniku 

“Projektowanie 2D”, w rozdziale “Dostosowywanie Rysunku”. 
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KRÓTKI KURS WPROWADZAJĄCY W MODELOWANIE 3D 

W tym rozdziale, nauczysz się jak utworzyć trójwymiarowy model przy pomocy prostego przykładu. 

Podręcznik opisuje wszystkie niezbędne kroki w procesie modelowania. W dalszej części, nauczysz 

się podstawowych poleceń i podstaw tworzenia modeli 3D. 

System T-FLEX CAD dostarcza wielu sposobów tworzenia modeli 3D. Jednym z nich jest tworzenie 

modeli 3D w oparciu o przygotowane rysunki 2D lub pomocnicze konstrukcje 2D. Inne metody 

pozwalają na tworzenie większości konstrukcji bezpośrednio w oknie. Konstrukcje te mogą być 

następnie użyte dla wygenerowania dokumentacji rysunkowej modelu we wszystkich niezbędnych 

widokach, przekrojach i wyrwaniach. Tak stworzone obiekty 2D mogą być uzupełnione o niezbędne 

wymiary czy inne elementy rysunkowe. 

Główna Metoda Tworzenia Modeli 3D  

Jak opisano powyżej, metoda ta daje możliwość tworzenia trójwymiarowych modeli bez użycia okna 

2D. Rysunek poniżej pokazuje prostą część, która będzie modelowana. Najpierw utworzymy 

trójwymiarowy model a następnie automatycznie wygenerujemy jego widoki i przekroje w 2D.  

  

Plik modelu znajduje się w katalogu “…Documentation samples\3D Modeling\Brief 

introductory course\Detail 1.grb” 

Model zostanie wykonany w kilku krokach. Najpierw utworzymy początkowe pomocnicze elementy. 

Następnie używając operacji obrotu utworzymy model bryłowy. Po tej operacji utworzymy dodatkowe 

pomocnicze profile wymagane do operacji wyciągnięcia. Profile te utworzone zostaną w oparciu o referencje 

do istniejącej ściany. Wyciagnięcie zostanie odjęte od bryły obrotowej za pomocą operacji. Końcowy kształt 

modelu zostanie osiągnięty przez zastosowanie fazowania dzięki operacji “Zaokrąglenia”.  

Tworzenie elementów pomocniczych  

Rozpocznijmy od szkicowania. Utwórz nowy dokument. 

Na początku modelowania możemy użyć właściwego pliku prototypu z pośród dostępnych w systemie 

T-FLEX CAD (Plik|Nowy Model 3D). 

Masz już utworzony nowy dokument, który ma trzy standardowe płaszczyzny pracy – Przód, Prawo i 

Dół. Okno 3D z tymi trzema elementami otwiera się automatycznie w oknie graficznym po wybraniu. 
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Dla wygody modelowania w oknie 3D dostępne są przez cały czas takie funkcje jak obracanie, 

przesuwania i powiększanie nawet, gdy aktywne są inne polecenia. Uwaga: manipulowanie 

widokami podczas niektórych poleceń wymaga ustawienia specyficznych opcji. Polecenia te 

zostaną opisane poniżej.  

Żeby obrócić scenę wciśnij i przytrzymaj  a następnie poruszaj myszką w zależności od potrzeb. 

Możesz również użyć dwóch par strzałek i pary <Page Up> i <Page Down> dla obrotu wokół 

odpowiednich osi obrotu.. 

Powiększanie może być wykonane w dowolnym momencie przez obrót pokrętła myszy (jak w 

IntelliMouse) lub za pomocą dostarczonych poleceń w pasku narzędzi “Widok” położonym wzdłuż 

prawej granicy okna. Przesuwanie i powiększanie widoku może być również kontrolowane przez 

odpowiednia kombinację <Ctrl>+  i <Shift>+ . 

Gdy przesuwamy kursor w pobliżu płaszczyzny pracy podświetlana jest jej nazwa. T-FLEX CAD 

zapewnia w zależności od wybranych ustawień filtra, podświetlanie, gdy najedziemy kursorem na 

wszystkie elementy w oknie 3D. Ikony wyboru filtra umieszczone są na panelu pasków narzędzi.  

  

Wskaż na element na pasku ikon i po prostu wciśnij .  

Wybierz „Prawą” płaszczyznę pracy. Po wybraniu płaszczyzny uaktywniają się polecenia rysowania 

2D. Użyjemy następnie tych poleceń do tworzenia pomocniczych elementów w oknie 3D. 
Po co potrzebujemy elementów pomocniczych? Pierwsza część, która będzie tworzona jest elementem 

obrotowym. Żeby ją utworzyć będziemy potrzebować konturu i osi obrotu dla konturu.  

Rysowanie w oknie 3D może być realizowane za pomocą wielu narzędzi dostępnych dla rysowania 

2D. W ten sposób można używając środowiska do szkicowania szybko tworzyć nie-parametryczne 

modele. Odpowiednio modelowanie parametryczne wymaga tworzenia linii konstrukcyjnych a 

następnie nałożenia na nie linii graficznych. System automatycznie tworzy profile 3D w oparciu o 

narysowanie linie graficzne, które następnie zostaną użyte w operacjach 3D.  

Żeby rozpocząć rysowanie wywołaj polecenie, 
Klawiatura Menu tekstowe Ikona 
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<L> “Konstrukcja|Linia” 
 

Płaszczyzna pracy może być aktywowana przez dowolne polecenie 2D. Raz 

aktywowana powoduje wyświetlenie na ekranie paska narzędzi Kontrola 

Aktywnej Płaszczyzny Konstrukcyjnej.   

Dla wygody aktywna płaszczyzna pracy jest ustawiana równolegle do ekranu. Jednakże może ona być 

obrócona w dowolny sposób po wybraniu opcji .  

Możliwe jest również otworzenie okna 2D i kontynuowanie rysowania w trybie 2D. W momencie 

zamknięcia okna 2D wszystkie zmiany są odzwierciedlane na scenie 3D. Okno 2D może być 

otwierane lub zamykane przy pomocy ikony . 

Utwórzmy dwie linie bazowe, jedną pionowa drugą poziomą. Żeby to zrobić kliknij na poniższy 

przycisk,   

 
<Х> Tworzy dwie przecinające się linie i Węzeł 

Umieść kursor w dolnym prawym rogu płaszczyzny pracy i kliknij .   

 

W ten sposób utworzyłeś dwie ortogonalne linie i węzeł. Będą one użyte jako referencje dla 

wszystkich dalszych konstrukcji. 

Wciśnij  żeby opuścić ostatnio aktywne polecenie. Jesteśmy teraz w trybie rysowania linii 

równoległych. (Tryb ten jest ustawiony domyślnie w poleceniu Linia). 
Tak jak przy rysowaniu 2D najpierw potrzebujemy utworzyć szkielet cienkich linii a następnie 

umieścić linie graficzne wzdłuż planowanych segmentów. 

Żeby utworzyć linię równoległą wybierz najpierw linie referencyjną, która będzie użyta jako 

równoległa referencja dla nowej linii. Podobnie do operacji 2D, tryb rysowania 3D również obsługuje 

uchwyty obiektów. W ten sposób, żeby wybrać linię przesuń kursor do linii pionowej. Kursor 

wyświetli znacznik taki jak, . Kliknij  i przesuń kursor w lewo. Kursor ponownie zmieni swój 

wygląd – jest to teraz ciągnięta linia równoległa do wybranej.  
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Żeby ustawić linię w konkretnym położeniu po prostu kliknij . 

Jednakże możemy również określić konkretną odległość np. 100 

mm, przez podanie jej w odpowiednim oknie. (W przyszłości ta 

wartość -parametr może być zmieniona w dowolnym momencie 

w zależności od potrzeb). Wciśnij <Enter>  żeby zakończyć 

tworzenie linii.  

Mamy już utworzoną linię równoległą do wybranej w odległości 100 mm od niej. Jak możesz 

zobaczyć ciągnięcie jest dalej kontynuowane. System jest nadal w trybie tworzenia linii równoległych 

w odniesieniu do oryginalnego wyboru. Podaj nową wartość 20 mm z prawej strony, następnie 

zakończ przez <Enter>, co spowoduje utworzenie kolejnej linii. To wszystko teraz o tworzeniu linii 

równoległych. 

Kliknij  lub klawisz <Esc> żeby zakończyć wyjść z trybu tworzenia linii równoległych.  

Dalej w podobny sposób utwórz cztery dodatkowe linie równoległe do poziomej linii bazowej. Użyj 

odległości równych odpowiednio 20, 40, 60 i 100 mm. Rezultat powinien wyglądać tak jak na rysunku 

niżej.  

 

Teraz utwórzmy linie graficzne wzdłuż odpowiednich linii konstrukcyjnych.  

Wywołaj polecenie tworzenia linii graficznych,  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<G> “Rysuj|Linia Graficzna” 
 

Linie graficzne chwytają się elementów konstrukcyjnych – linii, okręgów, węzłów itp., jak również przecięć 

linii konstrukcyjnych. W drugim wypadku, węzeł 2D jest automatycznie tworzony na przecięciu podczas 

tworzenia linii graficznych. Prostoliniowe segmenty linii graficznych tworzą uchwyty na swoich końcach. 

Jeżeli chcemy żeby linie graficzne były chwytane do poszczególnych elementów, przesuń kursor do 

planowanej pozycji. Pozwól, żeby kursor został schwycony przez elementy, czego dowodem jest pojawienie 

się odpowiedniego znacznika na kursorze a następnie kliknij . W ty przykładzie użyj chwytania do 
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przecięć linii konstrukcyjnych i węzłów 2D. Narysuj profil tak jak pokazano na rysunku. Żeby to zrobić 

kliknij  w odpowiednich punktach w kolejności zaznaczonej na rysunku. 

 

Aby zakończyć tryb tworzenia linii ciągłej kliknij . Pamiętaj, że tworzenie linii graficznych jest 

nadal aktywne. Zmień typ linii żeby narysować oś. Żeby to zrobić kliknij na ikonę  na pasku 

narzędzi systemowych i wybierz typ CENTER z rozwijalnej listy.  

 

Narysuj linię osiową jak na rysunku poniżej.  

 

Tworzenie pierwszej operacji obrotu  

Nie musisz wychodzić z trybu rysowania, żeby dokonać wyciagnięcia obrotowego. Po prostu wywołaj 

polecenie “Obrót”,  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 
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<3RO> “Operacje|Obrót” 
 

System automatycznie wykryje oś obrotu oraz kontur wzdłuż utworzonych linii, 

który zostanie użyty jako profil 3D. Możesz podejrzeć wynik jako model w formie 

drutowej. W naszym wypadku kat obrotu wynosi 360 stopni. Pamiętaj wartość 360 

stopni dla kata obrotu jest ustawiona domyślnie w oknie właściwości. Potwierdź 

operację wciskając przycisk akceptacji, co spowoduje utworzenie bryły obrotowej.  

 

 

Tworzenie otworów 

Teraz potrzebujemy wyciąć sześć otworów w części. Żeby je utworzyć ponownie użyjemy trybu 

rysowania 2D, żeby utworzyć elementy pomocnicze. Najbardziej wygodnie będzie narysować je na 

jednej ze ścian.  

Żeby wybrać ścianę, przesuń kursor na żądany element modelu, tak żeby został podświetlony. W tym 

momencie wciśnij  żeby wywołać menu kontekstowe i wybierz pozycję „Rysuj Na Ścianie” (zobacz 

rysunek). 
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Jeżeli żądany element nie został podświetlony, upewnij się, że filtr/przełącznik jest ustawiony dla 

tego typu elementów. Użyj ikony przełącznika na pasku narzędzi systemowych lub wybierz 

odpowiednia kombinację typów z listy.  

Utworzyłeś właśnie nową płaszczyznę pracy bazującą na płaskiej ścianie. Wybrana ściana została 

automatycznie rzutowana na tą płaszczyznę. Tryb rysowania 3D jest teraz ponownie aktywny. Dalsze 

konstruowanie może wykorzystywać chwytanie się do elementów rzutu. 

Projection Graphic Lines

Workplane borders

 

Wywołaj polecenie 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<L> “Konstrukcja|Linia”  

Wybierz następującą opcje z automenu, 

 
<V> Tworzy linię pionową 

Przesuń kursor do centrum okręgu. Podświetli się węzeł 2D centrum okręgu. Można do niego chwycić 

tworzoną pionową linię. Kliknij  żeby uchwycić pionowa linię do węzła 2D. 
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Wywołaj polecenie 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<C> “Konstrukcja|Okrąg”  

Umieść kursor w centrum węzła, żeby wybrać centrum nowego okręgu. Określ promień okręgu równy 80 

mm, podaj go w oknie właściwości. W podobny sposób utwórz inny okrąg o promieniu 10 mm na przecięciu 

poprzedniego okręgu i linii pionowej. 

Następnie narysuj linię graficzną na nowo utworzonym okręgu. Użyj do tego polecenia linii graficznej.  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<G> “Rysuj|Linia Graficzna”  

Kliknij ikonę  na pasku narzędzi systemowych i wybierz z rozwijalnej listy typ CONTINUOUS.  

Przesuń kursor do właśnie narysowanego okręgu. Okrąg zostanie podświetlony oraz pojawi się 

znacznik okręgu. Kliknij wówczas , wówczas zostanie utworzony okrąg graficzny. Na bardzo 

zatłoczonym rysunku z wieloma elementami koło siebie, kursor może być chwytany do niechcianych 

elementów. W takim wypadku, okrąg może być dokładnie wybrany przez wciśnięcie klawisza <C>. 

Spowoduje to wybranie okręgu w pobliżu kursora.  

or

 

Dostępne są dwa sposoby dalszej konstrukcji. W pierwszym możesz narysować pięć okręgów, żeby je 

wyciągnąć i odjąć od pierwszej części. Alternatywne możesz wyciągnąć tylko jeden okrąg a następnie 

utworzyć szyk kołowy 3D i odjąć go za pomocą operacji Boolean od pierwszej części. Pierwsza 

metoda wymaga mniejszej ilości kroków żeby uzyskać końcowy rezultat. Jednakże druga metoda 

może zdecydowanie zmniejszyć czas regeneracji modelu. (W tym prostym przykładzie różnica w 

czasie regeneracji jest ledwo zauważalna. Dodatkowo druga metoda jest zdecydowanie korzystna w 

przypadku skomplikowanych modeli). 
Pierwsza metoda krok po kroku: 

Wygodnym narzędziem dla utworzenia wymaganej ilości kopii okręgu jest polecenie “Utwórz Szyk 

Kołowy”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<XR> “Rysuj|Szyk |Szyk Kołowy” 
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Podczas tego polecenia system czeka na wybranie elementów graficznych. 

Przesuń kursor do obrazu otworu i kliknij  żeby wybrać linię graficzną. 

Gdy wszystko zostało wybrane wciśnij  w automenu. 

Teraz system oczekuje wybrania centrum szyku, którym musi być węzeł 

2D. Zauważ, że domyślnymi ustawieniami dla ilości kopii szyku 

kołowego jest 4, my potrzebujemy sześć. Dlatego, określ aktualne 

parametry w oknie właściwości tak jak pokazano na rysunku z prawej 

strony. 

Teraz możesz wybrać węzeł. Przesuń kursor do węzła centralnego i 

kliknij . Wynik będzie widoczny jak na poniższym rysunku.  
 

 

Następnie, będziemy potrzebowali wywołać polecenia wyciągnięcia profilu,  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3X> “Operacje|Wyciągnięcie”  

System automatycznie utworzy profil 3D z linii rysunkowych i ustawi wektor wyciagnięcia normalny do 

profilu. Domyślne ustawienie wyciągnięcia jest na zewnątrz. Potrzebujemy odwrotnego kierunku. To, co 

powinniśmy zrobić, to umieścić kursor na oknie “długości” okna właściwości i podać wartość 20, następnie 

wcisnąć przełącznik , zmieniający kierunek na przeciwny. Przeciwny kierunek może być również 

ustawiony poprzez podanie ujemnej wartości długości. Można również podejrzeć wynik operacji. 
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Żeby utworzyć otwory w detalu obrotowym, należy użyć opcji “jednoczesnej Różnicy Boolean” przed 

potwierdzeniem polecenia wyciagnięcia, 

 
<-> Odejmowanie 

 

Jedyną częścią, która pozostanie na scenie będzie wynik operacji odejmowania Boolean. Drugi 

operand (narzędzie) będzie zdefiniowany “w locie”. Potwierdź wyciagnięcie wciskając  w 

automenu. 

Spójrz teraz na okno “Model 3D”. Utworzone zostały dwie operacje: Extrusion_1 i Boolean_2. 

 

 

Druga metoda krok po kroku: 

Wywołaj polecenie wyciągnięcia profilu, 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3X> “Operacje|Wyciągnięcie”  

Określ parametr długości równy 20 w kierunku odwrotnym i potwierdź operację wyciągnięcia. 

 

Następnie, wywołaj polecenie tworzenia szyku kołowego, 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3AR> “Operacje|Szyk|Kołowy ”  

Kliknij opcje automenu 
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<B> Wybierz operację 3D źródła 

Wskaż cylinder i kliknij . Gdy wybrany za pomocą  detal nie jest zamierzony, użyj następującej opcji 

automenu, 

 
<I> Wybierz Inny Element  

Gdy wybrana jest odpowiednia operacja, system oczekuje wprowadzenia osi 

obrotu dla szyku. Oś może być określona przez dwa węzły 3D. My mamy już 

parę węzłów 3D na ekranie. Zostały one automatycznie utworzone podczas 

definiowania osi obrotu dla operacji obrotu. Wybierz po kolei oba te punkty.  

Parametry szyku, takie jak ilość kopii i kąt pomiędzy elementami może 

być określona w oknie dialogowym Parametry Szyku.  

Wykonaj operację wciskając  w automenu. 

Następnie potrzebujemy utworzyć operacji Boolean. Wywołaj ją przez: 
 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3B> “Operacje|Boolean”  

Najpierw, wybierz operację Rotation_0, następnie Circular array_2. Wskaż następującą opcję w 

automenu: 

 
<-> Odejmowanie 

Jeżeli jeden operand w operacji Boolean jest szykiem, zaleca się użyć dodatkową opcję “Użyj 

Kopiowania Szyku”. Pozwoli to przyśpieszyć regenerację modelu.  

Wciśnij przycisk  w automenu, żeby wykonać operację. 

Tworzenie Zaokrąglenia/Fazy 

Następnym krokiem jest finalizowanie tworzenia modelu 3D. Uwzględnia on tworzenie fazy i 

zaokrąglenia. 

Wywołaj polecenie 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3D> “Operacje|Zaokrąglenie/Krawędź” 
 

Wskaż następującą opcję w automenu, 

 
<E> Wybierz Krawędź 

System czeka na wybranie krawędzi. Wybierz dwie krawędzie w kolejności pokazanej na rysunku poniżej. 
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Edge 1

Edge 2

 

Następnie, określ parametry operacji. Każda 

krawędź może mieć w oknie właściwości 

przydzielony określony zestaw parametrów 

przez odznaczenie opcji “Właściwości 

Wspólne”.  

Wybierz pierwszą krawędź z listy i określ typ 

łączenia jako Zaokrąglenie z Promieniem 

równym 2 mm. Dla drugiej krawędzi, zdefiniuj 

typ łączenia jako Faza (Odsunięcie) z opcjami 

Odsunięcie1 i Odsunięcie2 równymi 5 mm. 

Potwierdź operację wciskając . Pojawi się 

wynik, tak sam jak to pokazano na rysunku 

poniżej. 
     

 

Zakończy to tworzenie danego modelu 3D. 
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Tworzenie rysunku  
 

Otwórz okno 2D. Zrób to w następujący sposób. Przesuń kursor do 

dolnego lewego rogu okna 3D i umieść go na pasku podziału okna 

przed paskiem przewijania. Gdy kursor chwyci linie podziału 

zmienia się w strzałkę podziału. Wciśnij i przytrzymaj  a następnie 

przesuń go na środek ekranu, tak jak to pokazano na rysunku obok. 

System zapyta się, jaki typ okna powinien być otworzony. Zaznacz 

“Widok 2D” i wciśnij [OK].  

Okna 2D i 3D zostaną umieszczone pionowo obok siebie z paskiem 

przesuwania pośrodku. To samo można zrobić używając polecenia  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<WSR> “ Okno|Podziel Pionowo” 
 

 

 

Nowe okno może być otworzone również za pomocą polecenia 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<WO> “Okno|Nowe Okno ” 
 

Żeby aktywować nowo otwarte okno 2D, umieść na nim kursor i kliknij .  

Teraz możemy dokonać rzutowania i utworzyć przekroje. Wywołaj polecenie tworzenia rzutów 2D,  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3J> “Rysuj|Rzuty 2D” 
 

Wciśnij przycisk automenu  

 <6> Utwórz standardowy rzut 

W pojawiającym się oknie dialogowym, wybierz “Widok Tył” i wciśnij [ОК]. 
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Na ekranie wyświetlony zostanie zielony prostokąt, oznaczający wielkość rzutu, który będzie 

utworzony. Następnie, użyj opcji  

 
<M> Ustaw Punkt Załącznika używając Współrzędnych Absolutnych 

Zdefiniuj punkt załącznika dla rzutowania we współrzędnych absolutnych klikając  w żądanym położeniu 

w oknie 2D. Wciśnij  w automenu, żeby potwierdzić tworzenie rzutu. 

Następnie utwórz przekrój dla części. 

Najpierw, musimy zrobić kilka konstrukcji pomocniczych. Wywołaj polecenie tworzenia linii, 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<L> “Konstrukcja|Linia” 
 

Wskaż opcję automenu dla utworzenia linii pionowych, 

 
<V> Utwórz Linię Pionowa  

Wskaż centrum okręgu i kliknij , tworząc linię w osi symetrii rzutu. 

 

Następnie, wywołaj polecenie tworzenia okręgu, 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<C> “Konstrukcja|Okrąg” 
 

Teraz potrzebujemy zrekonstruować na rzucie okrąg z okręgu graficznego.  

Przesuń kursor do linii graficznej okręgu i kliknij . 
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Teraz, możemy utworzyć punkty chwytające się do przecięcia linii konstrukcyjnych. Wywołaj 

polecenie tworzenia przekroju, 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SE> “Rysuj|Pekrój” 
 

Wybierz dwa punkty przecięcia pomiędzy linią i okręgiem jeden po drugim. Wciśnij  ikonę automenu, 

żeby potwierdzić tworzenie przekroju. 

  

Następnym krokiem będzie utworzenie rzutu nowo utworzonego przekroju 2D. Wywołaj poleceni 

tworzenia rzutu 2D, 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3J> “Rysuj|Rzuty 2D” 
 

W automenu, wybierz po sobie następujące opcje, 

 
<2> Utwórz Widok Przekroju 
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<L> Utwórz Rzut 2D bazując na Przekroju 2D 

Umieść kursor na symbolu przekroju i kliknij . Zarys przekroju pojawi się, przesuwając się wraz z 

kursorem. Zarys rzutu będzie przesuwał się zgodnie z ruchami kursora wzdłuż kierunku rzutowania. Kliknij 

 , żeby umieścić rzut. 

Żeby zakończyć tworzenie rzutu wciśnij  w automenu. 

 

Jeżeli jest konieczne elementy rzutowania (linie graficzne, łuki i okręgi) mogą być użyte jako 

referencje dla wymiarów czy pomocniczych linii graficznych takich jak linie środkowe i atrybuty 

układu rysunku.  
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Metoda  “Z rysunku 2D do modelu 3D”  

Utwórzmy model 3D z rysunku 2D. Model będzie bazował na znajomym rysunku płyty ze stożkowym 

otworem. Tworzenie tego rysunku było w szczegółach opisane w kursie do modelowania 2D. Poniższy 

rysunek przedstawia rysunek 2D i model 3D, który będziemy tworzyli.  

                 

Dokument rysunku znajduje się w katalogu “…Documentation samples\3D Modeling\Brief 

introductory course\Plate 1.grb”. 

Przejdziemy przez kilka kroków projektowych, aby utworzyć model 3D płyty. Pierwszy krok zawiera 

tworzenie płaszczyzn konstrukcyjnych, które później będą użyte do tworzenia reszty elementów 3D.  

W drugim kroku, dokonamy wyciągnięcia zdefiniowanego konturu płyty na głębokość, aby 

dostosować trzywymiarowy kształt płyty. Zostanie to wykonane przez operację wyciągnięcia. 

Następnym krokiem projektowym jest utworzenie ciała stożkowego otworu. Utworzymy go używając 

operacji obrotu. Ostatecznie użyjemy operacji Boolean w celu utworzenia ostatecznego kształtu płyty. 

Od oryginalnego kształtu płyty utworzonego przez wyciągnięcie odejmiemy drugie ciało, utworzone 

przez operację obrotu. 

Pierwszym krokiem w modelowaniu 3D jest utworzenie płaszczyzn konstrukcyjnych tak jak to było 

nadmienione wcześniej. Pamiętaj, że płaszczyzny pracy powinny być utworzone w sposób, który 

uwzględnia relacje rzutowania pomiędzy widokami.  
Jeśli nie są wyraźnie zdefiniowane w rysunku, relacje rzutowania pomiędzy widokami mogą być 

one ustalone przez pomocy użycia asocjatywnych konstrukcji pomocniczych.  

Proces tworzenia modelu 3D wymaga dwóch płaszczyzn konstrukcyjnych. Rozpocznijmy od 

utworzenia węzła 2D definiującego punkt oddzielenia widoków. Żeby utworzyć węzeł, najpierw 

utwórz dwie ortogonalne linie. Umieść te linie tak jak pokazano na rysunku poniżej. 
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Żeby utworzyć Płaszczyzny Pracy. 

Wywołaj polecenie  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3W> “Konstrukcja|Płaszczyzna Pracy” 
 

Ustaw opcję automenu.  

 
<S> Konstruuj Standardową Płaszczyznę Pracy 

W oknie dialogowym wciśnij przycisk [  Przód i Prawo] 

 

Kursor na ekranie otrzyma znacznik węzła . Znacznik ten oznacza, że system jest teraz w trybie 

wyboru. Przesuń kursor do nowo utworzonego węzła, który będzie użyty do uchwycenia płaszczyzn 

pracy i kliknij    lub wciśnij klawisz <N>. Utworzone zostaną na ekranie dwie poziome płaszczyzny 

pracy dla widoku głównego i widoku lewego.  
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Opuść polecenie klikając  lub wciskając ikonę  w automenu. Możesz również wcisnąć klawisz 

<Esc>. 

Teraz możemy kontynuować tworzenie pomocniczych elementów 3D. Najpierw 

otwórzmy okno widoku 3D systemu T-FLEX CAD 3D. Widok 3D może być 

utworzony przez kliknięcie na przycisk z trójkątną strzałką albo w górnym-prawym 

rogu albo w dolnym-lewym aktualnego okna rysunkowego koło paska przesuwania. 

Umieść kursor nad takim przyciskiem w górnym-prawym rogu i kliknij . Aktualne 

okno rysunkowe zostanie podzielone pionowo na dwa okna. Jedno będzie 

wyświetlało dwuwymiarowy rysunek, podczas gdy drugie będzie pokazywało widok 

3D, odzwierciedlając trójwymiarowe elementy i ciała, jakie pojawią się w procesie 

tworzenia modelu 3D.  
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Ustaw właściwość płaszczyzn pracy “Pokaż w Widoku 3D”, żeby móc wyświetlić w oknie 3D. 

Żeby utworzyć główne ciało modelu 3D płyty, wyciągnij kontur obwodu na długość grubości płyty. 

Żeby zdefiniować wyciągnięcie w oparciu o istniejący rysunek 2D, musimy utworzyć w specjalny 

sposób pomocnicze elementy3D: profil 3D i węzły 3D.  

Utwórzmy węzły 3D używając istniejących węzłów 2D i mechanizmu płaszczyzn pracy. Żeby 

utworzyć węzeł 3D, należy określić jeden węzeł na jednej płaszczyźnie pracy lub dwa węzły na dwóch 

różnych płaszczyznach pracy. W obu wypadkach, dwa węzły muszą być położone relatywnie jako dwa 

rzuty węzła 3D na ich płaszczyznach pracy.  

 

Wywołaj polecenie 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3N> “Konstrukcja|Węzeł 3D” 
 

Następnie, kontynuuj wybierając węzły 2D. Przesuń kursor do węzła pierwszego rzutu węzła 3D i kliknij  

tak jak to pokazano na rysunku poniżej. Węzeł 2D i jego płaszczyzna pracy zostanie podświetlona.  

 

Normalnie, podczas wprowadzania poleceń 3D, system dalej oczekuje akcji użytkownika. W 

zależności od tego działania, system przechodzi w jeden lub inny specyficzny tryb. Tryb ten 

zazwyczaj zależy od tego, jaki rodzaj obiektów został wybrany przez użytkownika. Potrzebne 

opcje mogą być automatycznie ustawiane w automenu zależnie od akcji użytkownika i 

specyficznego trybu. Użytkownik może po prostu kontynuować z predefiniowaną sekwencją akcji 

zgodnie z poleceniami na pasku statusów.  

Gdy pierwszy węzeł 2D jest wybrany, system automatycznie włączy tworzenie węzła za pomocą dwóch 

rzutów: 
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 <J> Utwórz Węzeł 3D Przez Dwa Rzuty 

Gdy tylko tryb ten zostanie włączony, użytkownik będzie później pytany o wybranie pierwszego a następnie 

drugiego rzutu węzła 2D, raz i drugi tak żeby zachować jego wybór: 

 
<F> Ustaw Węzeł 3D 1-szego Rzutowania 

 
<G> Ustaw Węzeł 3D 2-ego Rzutowania 

Przesuń kursor do drugiego węzła, reprezentującego drugi rzut węzła 3D i kliknij . Węzeł 2D 

i odpowiednie płaszczyzny pracy, gdzie znajdują się wybrane elementy zostaną podświetlone.  

 

Potwierdź tworzenie węzła 3D wciskając ikonę  w górnej części automenu. Elementy rysunku 2D 

zostaną wygaszone a nowo utworzony węzeł 3D pojawi się na scenie 3D.  
Pamiętaj, że część poleceń 3D jest niedostępnych, gdy aktywny jest widok 2D aktualnego rysunku. 

Żeby uaktywnić te polecenia, aktywuj okno widoku 3D. Żeby to zrobić, kliknij  gdziekolwiek 

wewnątrz okna widoku 3D. Przełączanie z widoku 3D do 2D i z powrotem wykonywany jest w ten 

sam sposób. 

Utwórzmy drugi węzeł 3D. Jesteśmy nadal w poleceniu “3N: Konstruuj Węzeł 3D”. Konstruuj drugi 

węzeł 3D. Żeby to zrobić, potrzebujemy wybrać dwa węzły tak jak pokazano na rysunku poniżej.  

 

Żeby potwierdzić tworzenie drugiego węzła 3D, wciśnij ikonę  w automenu i wyjdź z polecenia. 

Dwa węzły 3D będą wyświetlane w oknie 3D. 
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Następnym krokiem jest tworzenie profilu 3D. Potrzebujemy ustalić relacje pomiędzy profilem i 

rysunkiem. Rysunek na aktywnej płaszczyźnie pracy nie jest dla nas dostępny do czasu, gdy na jednej 

stronie rysunku jest więcej niż jedna płaszczyzna pracy. Dlatego też będziemy kontynuować 

konstrukcję profilu 3D bazując na kreskowaniu i płaszczyźnie pracy. Najpierw utwórzmy 

kreskowanie. 

Podaj polecenie “H: Utwórz Kreskowanie”. Utwórz kreskowanie А na widoku głównym. 

Kreskowanie możemy zrobić niewidoczne przez ustawienie atrybutu “Metoda Wypełnienia” w 

parametrach kreskowania w tryb "Nie Widoczny". Jest to konieczne dla zachowania oryginalnego 

wyglądu rysunku części. 

 

Teraz wywołaj polecenie 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3PR> “Konstrukcja|Profil 3D” 
 

System czeka na dalszą akcję użytkownika. Wybierz kreskowanie А w oknie 2D. Kontur wybranego 

kreskowania oraz płaszczyzna pracy zostaną podświetlone a odpowiedni profil pojawi się w oknie 3D. 
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Gdy tylko kreskowanie jest wybrane, system przechodzi w tryb dla konstrukcji profilu na bazie 

kreskowania i aktywuje następującą opcję w automenu: 

 
<M> Wybierz Węzeł 3D dla Wyznaczenia Płaszczyzny Profilu 

Obok kursora pojawia się znacznik węzła 3D . Użyj kursora żeby wybrać jeden z węzłów 3D w oknie 

widoku 3D. Profil zostanie umieszczony, tak, że przechodzi przez wybrany węzeł 3D. Węzeł oraz wszystkie 

jego referencje 2D i 3D zostaną podświetlone.  

 

Potwierdź tworzenie profilu 3D wciskając ikonę  w automenu. Wszystkie elementy zostaną 

wygaszone. Mamy już utworzony profil 3D. Opuść polecenie żeby kontynuować dalej. 

Wszystkie pomocnicze elementy 3D niezbędne dla konstrukcji trójwymiarowego ciała płyty za 

pomocą opcji wyciągnięcie zostały utworzone.  

Utwórzmy operację wyciągnięcia: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3X> “Operacje|Wyciągnięcie” 
 

Domyślnie następująca opcja będzie ustawiona w automenu,  

 <R> Wybierz kontur 

Możemy teraz użyć właśnie utworzony profil jako kontur, ustawmy filtr dla wyboru profilu 3D. Można to 

zrobić na pasku narzędzi systemowych przez kliknięcie na żądaną ikonę filtru trzymając jednocześnie 

klawisz <Ctrl>. Wszystkie pozostałe filtry zostaną.  
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Przesuń kursor na okno 3D, umieść go na profilu i wskaż jego. Kursor otrzyma znacznik . Kliknij 

 , żeby wybrać profil. Profil zostanie podświetlony w oknie 3D.  

 

Pamiętaj, że wybór wymaganych przez polecenia 3D, elementów 3D może być wykonany albo w 

oknie widoku 2D albo 3D.  Jest to szczególnie istotne dla wyboru węzłów 3D i profilów 3D 

(konturów), które mogą być wybrane w widoku 2D odpowiednio jako węzły lub kreskowania.  

Następnie, musimy określić kierunek i długość wyciągnięcia. W tym przykładzie, długość 

wyciągnięcia jest równa grubości płyty. Ta zależność może być utrzymywana, jeżeli wektor 

wyciągnięcia jest zdefiniowany na podstawie istniejących węzłów 3D.  

Gdy tylko profil 3D jest wybrany włącza się następująca opcja automenu,  

 <F> Wybierz Punkt Początkowy Wyciągnięcia 

Kilka widoków obiektów może być użytych dla określenia punktu 3D. Upewnij się, że aktualny filtr 

na pasku narzędzi systemowych lub w rozwijalnej liście aktywnych opcji, ustawiony jest na wybór 

węzłów 3D. 

Jako kursor jest pojawia się znacznik węzła 3D . Wybierz węzeł 3D, przez który przechodzi plan 

profilu 3D. 

 

Po wybraniu pierwszego węzła 3D, kolejna opcja zostanie automatycznie włączona w automenu,  

 <S> Wybierz Punkt Końcowy Wyciągnięcia 
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Wybierz za pomocą kursora drugi węzeł 3D (wskaż i kliknij  tak jak zwykle). Podgląd aktualnej operacji 

wyciągnięcia pojawi się na ekranie w formie drutowej.  

 

Wciśnij ikonę , w ten sposób kompletując operację wyciągnięcia.  

Wyjdź z polecenia. 

Żeby utworzyć otwór w trójwymiarowym modelu płyty, musimy utworzyć drugie ciało 3D. Później, w 

kolejnych krokach będzie to ciało użyte jako narzędzie dla operacji Różnicy Boolean dla oryginalnej 

bryły płyty. Model 3D otworu jest najprościej utworzyć za pomocą operacji obrotu.  

Żeby utworzyć trójwymiarowy model przez obrót, potrzebujemy zdefiniować pomocnicze elementy 

3D: profil 3D i oś obrotu dla obrotu profilu. Żeby utworzyć oś, musimy utworzyć węzły 3D. 

Rozpocznij konstruowanie przez wywołanie polecenia “3N: Konstruuj Węzeł 3D”. Wprowadź 

polecenie i wybierz węzeł 2D tak jak pokazano na rysunku poniżej, wskazując i klikając . W oknie 

3D pojawi się podświetlony węzeł 3D. 

3D Node

 

Następnie, przesuń kursor do drugiego węzła 2D, definiując drugi rzut węzła 3D i kliknij . 

Podświetlony węzeł 3D w oknie 3D przesunie się wzdłuż osi-Y. 
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3D Node

 

Potwierdź tworzenie węzła 3D wciskając ikonę  w automenu. Podświetlenie zostanie wyłączone w 

obu oknach. 

Utwórz drugi węzeł 3D. Jest to konieczne dla zdefiniowania osi obrotu. System jest nadal w poleceniu 

“3N: Konstruuj Węzeł 3D”. Przejdź przez tworzenie drugiego węzła 3D. Zrób to wybierając dwa 

węzły 2D tak jak pokazano na następującym rysunku. 

3D Node

 

Po zakończeniu wyboru wciśnij ikonę  w automenu i opuść polecenie. 

Następnym krokiem jest utworzenie profilu 3D. 

Utwórz kreskowanie В w widoku bocznym rysunku 2D używając polecenia “H: Utwórz Kreskowanie”. 

Zrób kreskowanie niewidocznym, żeby zachować aktualny wygląd rysunku.  

 

Wywołaj polecenie “3PR: Konstruuj Profil 3D”. 

Użyj kursora do wybrania kreskowania В. Wybrany kontur kreskowania i płaszczyzna pracy zostanie 

podświetlona a profil 3D pojawi się w oknie 3D.  
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3D Profile

 

Gdy tylko kreskowanie jest wybrane, kursor otrzyma znacznik węzła 3D  pytając użytkownika 

o wybranie węzeł 3D dla umieszczenia konturu w przestrzeni 3D. Użyj kursora żeby wybrać jeden 

z węzłów 3D w oknie 3D. Profil zostanie uchwycony do wybranego węzła 3D.  

 

Potwierdź tworzenie profilu 3D wciskając ikonę  w automenu. 

Profil jest już utworzony. Żeby kontynuować tworzenie trójwymiarowego modelu, wyjdź z polecenia. 

Mamy utworzone wszystkie wymagane elementy pomocnicze 3D dla utworzenia trójwymiarowego 

elementu przez operację obrotu. 

Utwórzmy operację obrotu.  

Wywołaj polecenie  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3RO> “Operacje|Obrót” 
 

Po wybraniu operacji obrotu, następujące domyślne ustawienia opcji pojawiają się w automenu, 

 
<R> Wybierz kontur 

Różne elementy mogą być użyte dla operacji obrotu. My użyjemy profilu 3D utworzonego specjalnie w tym 

celu. Przed wybraniem profilu, sprawdź czy na pasku narzędzi systemowych lub w rozwijalnej liście 

ustawione są właściwe opcje filtra. 

Kursor zmienia znacznik na . Żeby wybrać profil, kliknij . Profil zostanie podświetlony w oknie 

3D.  
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Następnie, zdefiniuj oś obrotu wybierając dwa węzły 3D.  

Ustaw następujące opcje w automenu, 

 
<F> Wybierz 1szy Punkt Osi 

Przesuń kursor do węzła 3D tak jak pokazano poniżej i kliknij . 

 

Zostanie po tym aktywowana kolejna opcja w automenu: 

 
<S> Wybierz 2-gi Punkt Osi 

Przesuń kursor do drugiego węzła 3D definiującego oś obrotu i kliknij . Tworzone ciało pojawi się 

w formie podglądu drutowego w widoku 3D. Ikona  będzie dostępna w automenu, oznaczając, że 

operacja obrotu może być teraz zakończona. Wciśnij ikonę. Następujący trójwymiarowy obraz pojawi się w 

oknie widoku 3D. 
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Mamy już utworzone dla ciała 3D, jedno utworzone poprzez operację wyciagnięcia drugie poprzez 

obrót. Teraz użyjmy operacji Boolean żeby uzyskać żądany kształt. Odejmij drugie, obrotowe ciało od 

oryginalnego ciała uzyskanego przez wyciągnięcie. 

Użyj następującego polecenia, żeby zastosować operację Boolean dla brył 3D:  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3B> “Operacje|Boolean” 
 

Po uruchomieniu operacji, włączone zostaną następujące domyślne opcje w automenu: 

 
<F> Wybierz 1-szą Część 

Kursor na ekranie przyjmie następujący wygląd . Wybierz pierwsze ciało dla operacji Boolean w oknie 

widoku 3D. Powinno to być wyciągnięcie, cel odejmowania. Wskaż kursorem na krawędź tej części i kliknij 

. Wybrane ciało zostanie podświetlone w oknie 3D.  

1st body

 

Teraz potrzebujemy wybrać drugie ciało dla operacji Boolean. Automatycznie włączona zostanie 

następująca opcja, 

 <S> Wybierz 2-gą Część 

Wybierz drugie ciało w oknie 3D – ciało, które będzie odejmowane. Wskaż kursor na krawędź bryły 

obrotowej i kliknij . Drugie wybrane ciało zostanie podświetlone w oknie widoku 3D. 

2nd body

 

Następnie, wybierz typ operacji Boolean, który w tym wypadku jest Odejmowanie. Wskaż następującą 

opcję w automenu,  
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<-> Odejmowanie 

i wciśnij . Ikona  stanie się aktywna w automenu. Oznacza to, że operandy zostały ustawione dla 

operacji Boolean. Wciśnij ikonę. Podświetlenie w oknie 3D zgaśnie a operacja zostanie wykonana. 

Żeby wyświetlić pocieniowany model w określonym kolorze, wywołaj polecenie 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3VS> “Widok|Rendering|Cieniowanie” 
 

Podczas tworzenia trójwymiarowego modelu, użyliśmy dwuwymiarowych elementów parametrycznych 

systemu T-FLEX CAD jako referencji. Dlatego też, parametryczne modyfikowanie dwuwymiarowego 

rysunku będzie miało wpływ na modyfikowanie trójwymiarowego modelu. 

Zmodyfikuj jeden lub więcej wymiarów na rysunku 2D używając polecenia “EC: Edytuj 

Konstrukcje”, lub “V: Edytuj Zmienne”.  

 

Następnie wywołaj polecenie  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3G> “Narzędzia|Regeneruj” 
 

Spowoduje to przeliczenie geometrii modelu 3D a model zostanie dopasowany do ostatnich modyfikacji na 

rysunku 2D. 
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PARAMETRY OGÓLNE ELEMENTÓW 3D 

Podobnie do elementów 2D, każdy element 3D ma pewny zestaw parametrów. Część tych parametrów jest 

wspólnych dla wszystkich obiektów systemu, niezależnie od ich wymiarów; inne są specyficzne dla 

elementów 3D, gdy jeszcze inne parametry są właściwe tylko dla specyficznego typu obiektów. Aby 

pominąć opis parametrów ogólnych w każdym rozdziale, zrobimy to raz, przeglądając tylko specyficzne 

parametry w odpowiednich rozdziałach. 

Zakładka „Ogólne”  

Ogólne parametry systemowe elementów 3D są umieszczone w zakładce “Ogólne” okna dialogowego 

parametrów poleceń 3D. Okno to zazwyczaj pojawia się dla operacji w następujący sposób: 

 

Poziom. Wartość poziomu widoczności. Pozwala na kontrolowanie widoczności różnych 

elementów. Jeżeli obiekt użyty w operacji Boolean był utworzony przez operację, której poziom 

widoczności nie znajduje się w przedziale widoczności, wówczas wynikowa geometria tej 

operacji Boolean będzie pozostałą geometrią. Może być to wygodne, gdy tworzymy różne 

modyfikacje części. 

Kolor. Kolor elementu. Jest używany dla wyświetlania operacji w trybach "Formy Drutowej", 

"Cieniowania" i “Usunięcia linii ukrytych". 
Warstwa. Nazwa warstwy, do której przynależą elementy. 

Nazwa. Każdy element 3D ma unikalną nazwę. Nazwa jest używana dla wybierania żądanych 

elementów z listy. Użytkownik może ręcznie zdefiniować nazwę. W tym wypadku system tylko 

kontroluje unikalność podawanej nazwy. Jeżeli użytkownik pominie przydzielenie nazwy, 

wówczas system generuje swoją własną nazwę zawierającą typ elementu i jego numer ID. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

98  

Domyślne nazwy dla każdego typu elementu opisane są w pliku Opernames.ini. 

Ujednolicenie numerowania jest używane dla wszystkich elementów 3D systemu, np. generowane 

są nazwy płaszczyzn pracy: Płaszczyzna Pracy_0, Płaszczyzna Pracy_27, itp.  

Gęstość Siatki. Definiuje jakość renderingu obiektów 3D. Parametr ten może zmieniać się od 0 do 

1. Mniejsza wartość parametru, bardziej realistyczny rendering obiektu, ale dłuższy czas 

przerysowywania. Z “Domyślnymi” ustawieniami, używana jest wartość dla parametru o tej samej 

nazwie, co w poleceniu “Dostosuj|Status”, zakładka “3D”. 

Zewnętrzny. Jeżeli model jest użyty jako fragment 3D, wówczas elementy z ustawionym tym 

atrybutem są dostępne w złożeniu. Może być to użyte dla definiowania operacji. Pozycja takiego 

elementu jest w pełni określona przez położenie jego modelu. Można edytować tylko parametry. 

Elementy sterowane z fragmentów 3D mają specyficzne nazwy (np., element bazujący na profilu 

3D staje się Profilem Referencyjnym _1). Atrybut “zewnętrzny” może być definiowany dla takich 

elementów, pozwalając na ich użycie w złożeniach kolejnego poziomu.  

Wygaś. Przez ustawienie tego atrybutu, operacja może być czasowo wyłączona z regeneracji 

modelu. Wygaszona operacja nie jest wyświetlana na scenie 3D. Ten atrybut może być przydatny 

na etapie tworzenia komponentów skomplikowanego złożenia. Elementy mogą być czasowo 

wygaszone, żeby móc  kontynuować pracę tylko z tymi elementami, które są niezbędne dla 

dalszych konstrukcji. W polu tego atrybutu mogą być wprowadzane zmienne numeryczne. 

Operacja będzie wygaszona, gdy wartość zmiennej nie jest równa zero. 

Widok w Formie Drutowej. Przy ustawionym tym atrybucie, odpowiednie geometrie będą 

wyświetlane jako model drutowy, niezależnie od trybu wyświetlania sceny 3D. 

Materiał. Parametr ten pozwala osiągnąć realistyczne przedstawienie wirtualnych modeli, gdy tryb 

wyświetlania ustawiony jest w pozycji “Widok Renderowany”. Parametr ten używany jest we 

wszystkich elementach, tzn. różnych operacjach tworzących geometrię. Materiał może być 

definiowany przez wybranie go z listy “Nazwa”. Z zaznaczonym atrybutem “Pokaż tylko 

Materiały Modelu”, lista “Nazwa” będzie wyświetlała tylko materiały użyte w aktualnym modelu. 

Materiał jest elementem systemu 3D. Zawiera on listę charakterystyk rzeczywistego materiału, 

które możemy znaleźć w rzeczywistości. Element “materiał” ma takie parametry jak, gęstość, 

kolor odbicia, kolor otoczenia itp. Wszystkie te szczegóły są opisane w oddzielnym rozdziale. Dla 

każdej operacji 3D mogą być podane zmienne tekstowe w polu wprowadzania danych dla 

parametru “Materiał”. 

 

Wartość takiej zmiennej powinna reprezentować nazwę istniejącego 

materiału. Jeżeli tworzymy zmienną bezpośrednio w oknie dialogowym 

parametrów operacji, tworzona jest automatycznie lista predefiniowanych 

wartości takiej zmiennej. Lista zawiera dane dla wszystkich materiałów  
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użytych w aktualnym modelu. 

Jeżeli model jest używany jako fragment 3D, wówczas zmienna może kontrolować materiał 

fragmentu. 

Zakładka “Przekształcenie” 

Zakładka ta zawiera informacje o aktualnych przekształceniach obiektu.  

Dla każdego obiektu 3D może być definiowany zestaw różnych przekształceń modyfikujących jego 

oryginalne położenie w przestrzeni (szczegółowy opis wspieranych przekształceń dostępny jest 

w rozdziale “Przydzielenie Transformacji do Elementów 3D”).  
Dla każdego elementu 3D, domyślnie zdefiniowany jest typ przekształcenia “Odsunięcie/Obrót”- z 

zerowymi wartościami parametru. Jest to inicjowane automatycznie podczas tworzenia elementu. 

Dla fragmentów 3D i Części, automatycznie definiowana jest pewna liczba dodatkowych 

przekształceń. 

Dodatkowe przekształcenia mogą być definiowane w następujący sposób: przez użycie polecenia 

“3EG: Przesuń/Obróć Element” lub bezpośrednio w omawianej zakładce okna dialogowego 

parametrów obiektu. Oba sposoby są równoprawne. Transformacje zdefiniowane przy pomocy 

polecenia “3EG: Przesuń/Obróć Element” będą wyświetlane i dostępne do edycji w oknie 

dialogowym parametrów aktualnego obiektu. Również na odwrót, dowolne zmiany wykonane w 

zestawie parametrów przekształceń obiektów 3D w zakładce “Przekształcenie” okna dialogowego 

parametrów będzie dostępne dla dalszej edycji w poleceniu “3EG: Przesuń/Obróć Element”. 

Główna różnica w użyciu specjalizowanego polecenia i okna dialogowego parametrów jest 

następująca. Gdy tworzymy nowe przekształcenie za pomocą okna dialogowego parametrów, 

referencyjne elementy przekształcenia (oś, wektor, punkt, układ współrzędnych odniesiony przez 

transformację) są definiowane automatycznie przez system. Gdy pracujemy z poleceniem “3EG: 

Przesuń/Obróć Element”, możesz ręcznie zdefiniować pewne elementy referencyjne. 

 

Lista istniejących przekształceń wyświetlana jest w górnej lewej części zakładki. Reszta pól wyświetla 

wartości parametrów aktualnej transformacji (wybranej w liście). Przyciski obok listy przekształceń 

pozwalają zdefiniować nowe przekształcenie ( ), skasować istniejące ( ), przesunąć 
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przekształcenie w górę na liście  i w dół , zdefiniować dodatkowe parametry przekształcenia 

. Kolejność przekształceń w liście, definiuje sekwencje, w jakiej przekształcenia te są 

zastosowywane do obiektu. 

Pola poniżej listy wyświetlają nazwę wybranej transformacji. Można ją zmienić wprowadzając tutaj 

nową wartość.  

Poza parametrami geometrycznymi (odsunięcie, obrót, skala), można zdefiniować dodatkowe 

parametry dla wybranego przekształcenia:  

Wygaś. Ten parametr pozwala na tymczasowe wyłączenie transformacji z obliczania położenia 

obiektu. Jako wartość tego parametru można użyć zmiennej numerycznej. Przekształcenie będzie 

wygaszone, jeżeli wartość zmiennej jest różna od zera. 

Tylko dla eksplodowania. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, przekształcenie będzie uwzględnione 

tylko w stanie eksplodowanym (polecenie “3VX: Widok Eksplodowany”). 

Parametr “Zastosuj przekształcenie eksplodowania elementów bazowych” ma również działanie w 

stanie eksplodowanym aktualnego obiektu 3D. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, wszystkie transformacje 

eksplodowania dla elementów rodziców obiektu 3D będą również zastosowane do tego obiektu. 

Rozważmy np., pod-złożenie śruby i nakrętki. Najpierw zostanie przeprowadzone przekształcenie 

eksplodowania nakrętki a następnie samej śruby. Przy odznaczonej tej opcji, położenie obiektów w 

stanie eksplodowanym definiowane jest tylko przez jego własne przekształcenia.  
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PŁASZCZYZNY PRACY 

Płaszczyzna pracy jest pomocniczym elementem konstrukcyjnym 3D wizualizującym abstrakcyjną 

koncepcję płaszczyzn geometrycznych. Głównym przeznaczeniem płaszczyzn pracy jest przeniesienie 

obiektów dwuwymiarowych do przestrzeni trójwymiarowej. Elementy takie są używane do tworzenia 

na ich bazie płaskich elementów konstrukcyjnych, takich jak węzły 3D, profile 3D, ścieżki 3D, itp.). 

Każda płaszczyzna pracy jest powiązana z pewną stroną rysunku 2D. Można powiedzieć, że 

płaszczyzny pracy zapewniają połączenie pomiędzy stronami 2D i trójwymiarową przestrzenią. 

Poza tym, płaszczyzny pracy są używane jako pomocnicze elementy w różnych operacjach 3D. Dla 

przykładu, pomagają tworzyć płaszczyznę przekroju wewnątrz geometrii w operacji “Utnij przez 

Przekrój” lub pozycjonować plan przekroju, gdy tworzymy przekrój. Normalne do płaszczyzn pracy 

mogą być używane do definiowania kierunku wyciągnięcia lub osi obrotowej itp. 

Wszystkie płaszczyzny pracy w T-FLEX CAD są podzielone na dwie grupy: standardowe 

i pomocnicze. Standard są to płaszczyzny pracy T-FLEX CAD, które są zbieżne lub są równoległe do 

jednego z podstawowych planów współrzędnych globalnego układu współrzędnych (XY, YZ, ZX). 

Takie płaszczyzny pracy są zwykle używane dla tworzenia bazowych konstrukcji 3D. Jednakże, aby 

utworzyć kompletny model 3D, używanie tylko standardowych płaszczyzn pracy może być 

niewystarczające, dlatego też należy stosować pomocnicze płaszczyzny pracy. Te ostatnie są tworzone 

na podstawie innych elementów 2D i 3D: już istniejących płaszczyzn pracy, wierzchołków, krawędzi 

i ścian geometrii 3D, rzutów 2D itp. 

T-FLEX CAD dostarcza polecenia dla tworzenia płaszczyzn pracy: “3W: Konstruuj Płaszczyznę 

Pracy”, które pozwala utworzyć różne ich typy. Poza tym, system dostarcza mechanizm, który 

przyśpiesza tworzenie płaszczyzn pracy i rysowanie na nich: tworzenie płaszczyzn pracy w “trybie 

przezroczystości” i rysowanie bezpośrednio na scenie 3D w aktywnym trybie płaszczyzny pracy.  

Rozpocznijmy pracę z płaszczyznami pracy  

Zapoznajmy się z płaszczyznami pracy, z najprostszymi i najczęściej używanymi technikami pracy. 

Zawiera to tworzenie standardowych planów jako części nowego dokumentu (użycie standardowych 

prototypów) i tworzenie planów w oparciu o płaskie ściany geometrii. Nie wymaga to użycia 

specjalnych poleceń, pozwalających na tworzenie płaszczyzn pracy w „trybie przezroczystości”. 

Gdy tworzymy nowy model 3D bazując na standardowym prototypie, tworzone są na początku 

w modelu trzy standardowe płaszczyzny pracy – “Przód”, “Lewo” i “Góra”. Obraz trzech 

standardowych planów wyświetlany jest na scenie 3D jako trzy przecinające się prostokąty, 

definiujące widoczne granice planów. 
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Zauważ, że granice płaszczyzn pracy są pokazywane na scenie 3D tylko w celach wizualizacyjnych, 

gdyż są one nieskończone. 

Zewnętrzne granice płaszczyzny pracy w oknie 3Dsą rysowanie liniami ciągłymi, podczas gdy 

wewnętrzne linie siatki – cienkimi liniami przerywanymi. Przesunięcie wskaźnika do linii płaszczyzny 

pracy powoduje jej podświetlenie. Płaszczyzna pracy może być wybrana do dalszych manipulacji 

przez kliknięcie , podczas gdy kliknięcie  wywołuje menu kontekstowe dla płaszczyzny pracy. 
Ilość linii siatki w wyświetlanych płaszczyznach pracy można 

ustawić za pomocą polecenia “SO: Ustaw Opcje 
Systemu”, zakładka “3D”. Można tam również zdefiniować 

tryb wyboru płaszczyzn pracy – tylko za pomocą 

prostokątnych linii granicznych lub wszystkich wyświetlanych 

linii. 

Płaszczyzna pracy może być również wybrana w drzewie modelu 

3D, w katalogu “Płaszczyzny Pracy” lub w pod-drzewie 

reprezentującym historię tworzenia niektórych elementów 3D 

bazujących na płaszczyznach pracy. Przyjrzyjmy się na prostym 

przykładzie głównym technikom manipulacji płaszczyznami pracy. 

Przypuśćmy, że musimy utworzyć profil 3D na płaszczyźnie pracy 

“Góra”, aby go następnie użyć do utworzenia bryły 3D. 

Wybierz płaszczyznę pracy “Góra” w oknie 3D lub w drzewie 

modelu i kliknij . W przywołanym menu kontekstowym, wybierz 

pozycję “Rysuj na Płaszczyźnie pracy”. Wybrany plan aktywuje 

się. 
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Tryb aktywnej płaszczyzny pracy jest przeznaczony dla zastosowania elementów 2D umieszczonych 

na planie do przestrzeni trójwymiarowej. Gdy uruchamiamy tryb rysowania na aktywnej płaszczyźnie 

pracy, scena 3D obraca się w taki sposób, że wybrana płaszczyzna pracy staje się ortogonalna do 

kierunku widoku. Od tego momentu, przemieszczenie/obrót sceny 3D jest blokowany. Dodatkowo 

wyświetlany jest pasek narzędzi “Kontrola Aktywnej Płaszczyzny Pracy”. Polecenia 2D stają się 

dostępne w menu tekstowym. 

 

  

 

 

Teraz można rysować na płaszczyźnie pracy jak na zwykłej stronie rysunku 2D. Narysujmy kontur 

przyszłego profilu 3D bezpośrednio na płaszczyźnie pracy w oknie 3D. (Aby to zrobić użyj polecenia 

“G: Utwórz Linię Graficzną” lub “SK: Utwórz Szkic”). Po tym, zakończ pracę na aktywnej 

płaszczyźnie pracy wciskając opcję na pasku przycisków kontroli aktywnej płaszczyzny pracy: 

 

<Shift><End

> 

Zakończ Rysowanie Na Aktywnej Płaszczyźnie 

Pracy 
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Następnie zniknie pasek narzędzi Kontroli Aktywnej Płaszczyzny Pracy a scena 3D ponownie obróci się do 

jej oryginalnego położenia. Polecenia 2D ponownie staną się nieaktywne. Tymczasem pojawi się profil 3D 

na płaszczyźnie pracy “Góra”, powtarzając kształt konstrukcji 2D wykonanej przez nas na płaszczyźnie 

pracy. 

Tryb automatycznego tworzenia profili 3D na płaszczyźnie pracy wspiera użycie nie tylko linii 

graficznych, ale również tekstu i kreskowania. Aby utworzyć parametryczny profil 3D, należy użyć 

linii i kreskowań w ten sam sposób jak to było robione przy tworzeniu parametrycznego rysunku 

(przez chwytanie do linii konstrukcyjnych). 

 

Profil 3D 

    

Przypuśćmy dalej, że profil został użyty w operacji obrotu w wyniku, czego otrzymaliśmy model 3D 

(zobacz rozdział “obrót”). Dodatkowo, należy utworzyć otwór lub rowek na jednej z jego skośnych 

ścianek. Aby to zrobić, należy utworzyć płaszczyznę pracy leżącą na jednej z istniejących ścian 

elementu. Na tej płaszczyźnie, utworzymy profil 3D – kontur przyszłego otworu. Następnie kontur 

może być wyciągnięty na określoną głębokość i odjęty za pomocą operacji Boolean od oryginalnej 

części. Jak to zrobić? Przesuń wskaźnik do żądanej ściany i wywołaj menu kontekstowe. Jeżeli ściana 

jest płaska (jak w naszym przypadku), w menu kontekstowym dostępne będzie polecenie “Rysuj Na 

Ścianie”. Wywołanie tego polecenia spowoduje: zostanie utworzona i aktywowana płaszczyzna pracy 

na wybranej ścianie. Poza tym, ta ściana źródłowa jest automatycznie rzutowana na utworzony plan 

(zobacz rozdział “Rzuty 2D”). Linie rzutowania i ich charakterystyczne punkty można użyć dla 

utworzenia na płaszczyźnie pracy niezbędnych konstrukcji 2D, np. do zdefiniowania kreskowań lub 

linii konstrukcyjnych, do których można się chwytać. 
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 Rzut ściany 

  
Na nowo utworzonym planie, narysujmy kontur otworu a następnie zakończmy rysowanie w trybie 

aktywnej płaszczyzny pracy. Kontur 3D zostanie wyświetlony na scenie 3D, na wybranej ścianie, 

która może być użyta do utworzenia otworu. 

                 

Zauważ, że utworzona na ścianie płaszczyzna pracy nie jest wyświetlana na scenie 3D. Jednak pojawia 

się w drzewie modelu 3D. Aby zrobić taką płaszczyznę widoczną na scenei3D, otwórz okno 

dialogowe parametrów (np. przez wywołanie menu kontekstowego, dla tego planu w drzewie modelu 

3D) i ustaw opcję “Pokaż w Widoku 3D”. 
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 Płaszczyzna pracy 

utworzona na ścianie 

 

 

Jeżeli wybierzesz tą samą ścianę geometrii ponownie i wywołasz menu kontekstowe, znajdziesz w nim 

dwa podobne polecenia: już znane “Rysuj Na Ścianie” i “Rysuj Na Płaszczyźnie Pracy”. Znamy 

już przeznaczenie pierwszego – tworzy inna płaszczyznę pracy bazując na wybranej ścianie. Drugie 

pozwala aktywować już istniejącą płaszczyznę pracy, utworzoną na wybranej ścianie (jeżeli potrzeba 

np. edytować wykonane na tym planie konstrukcje 2D). Jeżeli zostanie utworzonych kilka takich 

planów, żądany plan może być wybrany z rozwijalnej listy. 
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W ten sposób nauczyłeś najprostszej i najczęściej stosowanej techniki tworzenia płaszczyzn pracy. 

Inne techniki tworzenia płaszczyzn pracy używane są w przypadku, gdy standardowe plany I plany 

utworzone na ścianach geometrii są niewystarczające dla rozwiązania stawianych zadań. Techniki te 

używają dedykowanych poleceń. Ale przed nauczeniem się tych technik wyjaśnijmy sobie relacje 

pomiędzy płaszczyznami pracy i rysunkami 2D i przyjrzyjmy się w szczegółach pracy w trybie 

aktywnej płaszczyzny pracy. 

Płaszczyzny pracy i rysunki 2D  

Każda płaszczyzna pracy w dokumencie jest połączona ze stroną rysunku 2D. Za każdym razem, gdy 

tworzymy płaszczyznę pracy, specjalna strona 2D typu “Płaszczyzna Pracy” jest automatycznie 

tworzona w dokumencie. Płaszczyzna pracy będzie wyświetlana na tej stronie jako prostokąt 

definiujący wizualne granice planu w oknie 3D. Nazwa płaszczyzny pracy jest wyświetlana w górnym 

lewym rogu prostokąta. 

Wszystkie konstrukcje 2D wykonane na tych stronach są traktowane przez system jako układ na 

płaszczyźnie pracy zlinkowany do tej strony. Na odwrót, cokolwiek utworzymy bezpośrednio na 

płaszczyźnie pracy w trybie rysowania na aktywnym planie, pojawia się na zlinkowanej stronie 2D 

dokumentu. Faktycznie, można traktować płaszczyznę pracy jako stronę 2D w przestrzeni 3D. Zasada 

ta stosuje się do większości płaszczyzn pracy w T-FLEX CAD. Wyjątek stanowią płaszczyzny pracy 

utworzone na bazie istniejących stron rysunków 2D i ich konstrukcji 2D. Nie jest tworzona oddzielna 

strona dla takich płaszczyzn. Zamiast tego, ustanawiany jest link ze stroną rysunku 2D, która była 

użyta dla utworzenia płaszczyzny pracy. Kilka płaszczyzn pracy tego typu może być połączonych z 

taką stroną w rysunek 2D. Konstrukcje 2D należące do tej strony mogą być zlinkowane do dowolnej 

takiej płaszczyzny pracy. Zwykle, gdy wybieramy na płaszczyźnie pracy elementy 2D przeznaczone 

do utworzenia elementów 3D, system sugeruje płaszczyznę pracy najbliższą do tych elementów, 

oceniając przez prostokątne granice planów. Dlatego też, obrazy 2D mogą być utworzone lub 

edytowane na płaszczyźnie pracy nie tylko w oknie 3D, w trybie aktywnej płaszczyzny pracy, ale 

również w oknie 2D. Aby to zrobić, należy otworzyć stronę rysunku w oknie 2D, zlinkowaną do tej 
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płaszczyzny pracy. To podejście jest bardzo użyteczne, gdy pracujemy z płaszczyznami pracy 

utworzonymi w oknie 2D, które bazują na już istniejących stronach rysunkowych. Płaszczyzny pracy 

mogą być aktywowane tylko, gdy są umieszczone na oddzielnej stronie rysunku 2D. Jeżeli kilka 

płaszczyzn pracy żądanego typu jest zlinkowanych do jednej strony rysunku 2D, nie mogą one być 

aktywowane. 

 
 

Gdy pracujemy ze stronami 2D płaszczyzn pracy, utworzonych w oknie 3D, najpierw upewnijmy 

się za pomocą polecenia “PG: Strony”, że wyświetlanie stron pomocniczych jest włączone i że 

właściwe strony są wyświetlane w oknie 2D. 

Praca z aktywną płaszczyzną pracy  

Tryb rysowania na aktywnej płaszczyźnie pracy jest przeznaczony dla umieszczania elementów 2D na 

planie w przestrzeni trójwymiarowej i ich dalszego wykorzystania przy tworzeniu modelu 3D. 

Przyjrzyjmy się w szczegółach trybowi aktywnej płaszczyzny. 

Aktywacja płaszczyzny pracy 

Płaszczyzna pracy może być aktywowana na kilka sposobów. Wszystkie możliwe sposoby są 

wylistowane poniżej: 

1. Rysowanie na wybranym planie. Umieść mysz na płaszczyźnie pracy i kliknij . Wybrany plan 

zostanie podświetlony. W tym momencie, można rozpocząć tworzenie elementu, używając poleceń 

rysunkowych 2D. Aktywuj polecenie 2D. Aktywuje to płaszczyznę pracy. Pasek narzędzi kontroli 

aktywnej płaszczyzny pracy pojawi się na ekranie, razem z opcjami aktywowanego polecenia 2D. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

109  

2. Aktywacja z menu kontekstowego. Wybierz 

płaszczyznę pracy w oknie 3D lub w drzewie 

modelu i kliknij . W pojawiającym się menu 

kontekstowym wybierz pozycję “Rysuj Na 
Płaszczyźnie Pracy”. 

Jeżeli pozycja taka nie jest obecna w menu, 

oznacza to, że plan nie może być aktywowany. 

Wszystkie niezbędne konstrukcje powinny być 

wykonane w tym wypadku w widoku 2D (na 

stronie, na której jest umieszczona płaszczyzna 

pracy) a następnie naniesione na scenę 3D 

przez użycie odpowiednich poleceń 3D. 

3. Aktywacja z listy. Gdy system jest w trybie 

oczekiwania na polecenie, umieść myszkę na 

pustej przestrzeni na scenie 3D i kliknij . W 

pojawiającym się menu, wybierz pozycję “Rysuj 
Na Płaszczyźnie Pracy …”.  Na ekranie 

zostanie wyświetlona lista dostępnych w tym 

dokumencie do aktywacji płaszczyzn pracy. 

Wybierz w liście żądaną płaszczyznę pracy i 

kliknij [OK]. Na ekranie pojawi się pasek narzędzi 

kontroli aktywnej płaszczyzny pracy. 

 

 

4. Aktywacja po utworzeniu. Gdy tworzymy płaszczyznę pracy na ścianie elementu bryłowego, taka 

płaszczyzna pracy może być aktywowana automatycznie. Aby to zrobić, wskaż myszką ścianę, na 

której ma powstać płaszczyzna pracy i kliknij . W pojawiającym się menu, wybierz pozycję “Rysuj 
Na Ścianie”. Na bazie wybranej ściany utworzona zostanie płaszczyzna pracy, razem ze stroną 

zawierającą wszystkie elementy należące do tej płaszczyzny. Utworzona płaszczyzna pracy będzie 

aktywowana. 

 

  

 

 

5. Aktywacja z menu kontekstowego z wyborem płaszczyzny. Jest to aktywacja istniejącej płaszczyzny 

pracy utworzonej na bazie ściany geometrii. Wskaż myszką ścianę geometrii i kliknij . Jeżeli na tej 

ścianie są płaszczyzny pracy, pojawiające się menu kontekstowe będzie miało pozycję “Rysuj Na 
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Płaszczyźnie Pracy”. Po wybraniu tego polecenia wyświetlona zostanie lista płaszczyzn pracy 

utworzonych na aktualnej ścianie. Płaszczyzna wybrana z tej listy zostanie aktywowana. 

 

 

Kontrola Aktywnej Płaszczyzny Pracy 
 

Po aktywowaniu płaszczyzny pracy, wyświetlony zostaje na ekranie 

pasek narzędzi kontroli aktywnej płaszczyzny pracy. Opcje na tym 

pasku narzędzi pozwalają wykonać następujące akcje:  

 
Obróć Aktywną Płaszczyznę Pracy Ortogonalnie do Kierunku 

Widoku 

Jeżeli trzeba obrócić całą scenę 3D, gdy pracujemy z aktywną płaszczyzną pracy, użyj opcji: 

 Obróć Ekran 3D/Wybierz Elementy 3D 

Można również obrócić scenę 3D za pomocą myszy trzymając wciśnięty klawisz <Alt>. Podczas trybu 

obracania sceny 3D można wybrać elementy 3D (jak dla rzutowania na płaszczyznę pracy, itp.). Aby 

kontynuować rysowanie na aktywnej płaszczyźnie pracy, wyłącz ten tryb. 

Jeżeli preferujesz pracę w oknie 2D, można otworzyć stronę rysunku 2D odnoszącą się do aktywnej 

płaszczyzny pracy. Jest to realizowane za pomocą opcji: 

 Otwórz Okno 2D z Aktywną Płaszczyzną Pracy 

Strona wyświetlana jest w trybie pełnoekranowym. Zawiera ona także rzuty wybranej ściany. Wszystkie 

konstrukcje wykonane na tej stronie są automatycznie przenoszone na aktywną płaszczyznę pracy. Aby 

wrócić do okna 3D, wyłącz tą opcję. 

Jeżeli musimy zrzutować jakieś elementy modelu na płaszczyznę pracy, użyj opcji: 

 Rzutuj Elementy Na Aktywną Płaszczyznę Pracy 

Opcja ta jest dostępna tylko, gdy pracujemy w oknie 3D. Po wybraniu tej opcji, w automenu pojawiają się 

ikony pozwalające na wybranie elementów modelu 3D (operacji, ścian, krawędzi), które chcemy zrzutować 

na aktywną płaszczyznę pracy. Po zakończeniu wyboru, potwierdź tworzenie rzutów za pomocą ikony .  

W celu zrzutowania na aktywną płaszczyznę pracy węzła 3D lub wierzchołka geometrii dostarczona 

jest specjalna opcja: 

 Utwórz Rzut Węzła 3D lub Wierzchołka  

Po aktywowaniu tej opcji, po prostu wybierz węzły lub wierzchołki do zrzutowania na tą płaszczyznę pracy. 
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Jeżeli rzutowane elementy upadną poza wyświetlanymi granicami aktywnej płaszczyzny pracy, ich rzuty na 

płaszczyznę pracy nie będą wyświetlane w oknie 3D. W takim przypadku, może być wygodniej użyć okna 

2D aktywnej płaszczyzny pracy. Alternatywnie, można zmienić wielkość płaszczyzny pracy. 

Aby dopasować płaszczyznę cięcia do aktywnej płaszczyzny pracy (zobacz rozdział “praca w oknie widoku 

3D”), ustaw opcję:  

 Przesuń Plan Cięcia do Aktywnej Płaszczyzny Pracy 

Dodatkową kontrolę płaszczyzny cięcia możemy uzyskać, gdy użyjemy opcji . 

Aby zakończyć rysowanie na aktywnej płaszczyźnie pracy wciśnij ikonę: 

 

<Shift><End

> 

Zakończ Rysowanie Na Aktywnej Płaszczyźnie 

Pracy 

Jeżeli okno 3D jest aktywne, można również wskazać myszką na pusty obszar na scenie 3D i kliknąć 

. Pojawiające się menu kontekstowe będzie miało pozycję “Zakończ Rysowanie Na Aktywnej 

Płaszczyźnie Pracy”. 

Gdy pracujemy w trybie aktywnej płaszczyzny pracy, można użyć dowolnego polecenia tworzenia 

konstrukcji i elementu 2D. Jeżeli została utworzona płaszczyzna pracy na ścianie geometrii, wówczas 

rzut ściany na tej płaszczyźnie pracy będzie automatycznie utworzone na stronie rysunkowej 

zlinkowanej do tej płaszczyzny pracy. Gdy pracujemy z poleceniami rysunkowymi 2D, można 

chwytać elementy konstrukcyjne i geometryczne do linii rzutów i ich punktów łączenia.  

Po zakończeniu pracy na aktywnej płaszczyźnie pracy, system automatycznie utworzy profil 3D, 

używając następujących elementów: kreskowane kontury, linie graficzne i tekst o czcionkach 

TrueType. Jeżeli na stronie 2D płaszczyzny pracy zostało utworzonych kilka kreskowań lub tekstów, 

wówczas są automatycznie tworzone wielokrotne profile 3D (zgodnie z ilością zidentyfikowanych 

kreskowań i/lub tekstów).  

Aby zakończyć pracę na aktywnej płaszczyźnie pracy bez tworzenia profilu 3D, użyj opcji: 

 
<Alt><End> 

Anuluj Rysowanie Na Aktywnej Płaszczyźnie 

Pracy 

Gdy pracujemy a trybie aktywnej płaszczyzny pracy, można wywołać polecenia tworzenia operacji 3D. W 

takim przypadku, system kończy rysowanie płaszczyzny pracy i automatycznie podświetla utworzony profil, 

jeżeli operacja wymaga wybrania takiego profilu. 

Tworzenie płaszczyzny pracy  

Na początku tego rozdziału, opisaliśmy najwygodniejsze sposoby tworzenia płaszczyzn pracy – 

tworzenie standardowych planów razem z nowymi dokumentami (używając standardowych 

prototypów) a później tworzenie płaszczyzn pracy w oparciu o ściany geometrii. Dedykowane 

polecenia “3W: Konstruuj Płaszczyznę Pracy” zapewnia szeroki zakres możliwości tworzenia 

płaszczyzn pracy: 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3W> “Konstrukcja|Płaszczyzna Pracy” 
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Polecenie pozwala utworzyć płaszczyzny pracy następujących typów: 

1. Standardowa Płaszczyzna Pracy. 

2. Płaszczyzna Pracy równoległa do planu geometrycznego definiowanego przez różne elementy 3D 

(ścianę, inna płaszczyznę pracy, płaską krawędź, LUW, itp.). 

3. Płaszczyzna Pracy przechodząca przez punkt 3D (węzeł 3D, wierzchołek geometrii, ścieżkę lub profil 

3D, środek krawędzi, itp.). 

4. Płaszczyzna Pracy przechodząca przez linię 3D. 

5. Płaszczyzna Pracy ortogonalna do krzywej 3D. 

6. Płaszczyzna Pracy styczna do powierzchni. 

7. Płaszczyzna Pracy bazująca na lokalnym układzie współrzędnych. 

8. Kopia istniejącej płaszczyzny pracy (przekształcona). 

9. Płaszczyzna Pracy bazująca na rzutach 2D. 

10. Płaszczyzna Pracy bazująca na lokalnym widoku 2D. 

Tworzenie płaszczyzny pracy równoległej do planu geometrycznego 

Aby utworzyć płaszczyznę pracy równoległą do dowolnego planu geometrycznego, użyj następującej 

opcji w automenu polecenia: 

 
<1> 

Wybierz Plan Definiujący Położenie Płaszczyzny 

Pracy 

Zestaw filtrów dla tej opcji pozwala wybrać element 3D na scenie 3D, definiujący żądany plan 

geometryczny. Może to być inna płaszczyzna pracy, płaska ściana, płaska eliptyczna krawędź, LUW (jeden z 

jego podstawowych planów), itp. 

Po wybraniu elementu 3D na scenie 3D, wyświetlana jest nowa płaszczyzna pracy. Oryginalna 

pozycja tworzonego planu pokrywa się z pozycją planu geometrycznego zdefiniowanego przez 

element 3D „rodzica”. Wyjątkiem jest przypadek tworzenia płaszczyzny pracy na bazie innej 

płaszczyzny – w takim przypadku, domyślnie użyte jest małe odsunięcie początkowe. Położenie 

końcowe tworzonego planu może być zdefiniowane w oknie właściwości polecenia przez podanie 

wartości numerycznej odsunięcia od oryginalnego elementu 3D. Alternatywnie, odsunięcie może być 

zdefiniowane za pomocą myszy bezpośrednio na scenie 3D. Aby to zrobić, należy przesunąć wskaźnik 

do wyświetlanego obrazu tworzonego planu (wskaźnik zmieni się na ), wcisnąć  i trzymając 

wciśnięty lewy przycisk myszy, przesunąć plan do żądanego położenia.  
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 Nowa pozycja tworzonego planu, 

zdefiniowana przez mysz 

Oryginalna pozycja 

tworzonego planu. 

 

 

Można również określić dodatkowy element 3D definiujący położenie płaszczyzny pracy. Aby 

zdefiniować pozycję tworzonego planu używając dodatkowych elementów 3D, używane są 

następujące opcje: 

 
<3> 

Wybierz Pierwszy Punkt Położenia Płaszczyzny 

Pracy 

 
<5> 

Wybierz Powierzchnię, do Której Płaszczyzna Pracy 

jest Styczna 

 
<7> 

Wybierz Krawędź, do której Płaszczyzna Pracy jest 

Styczna 

Płaszczyzna Pracy zostanie zorientowana równolegle do oryginalnego elementu 3D (lub raczej planu 

geometrycznego definiowanego przez ten element) i przejdzie albo przez określony punkt 3D lub stycznie do 

ściany (lub raczej do tworzącej ją powierzchni) albo do krawędzi. Jeżeli zostaną znalezione dwie 

konfiguracje styczności dla określonej ściany lub krawędzi, wybrany zostanie punkt, który był najbliżej 

wskaźnika w momencie wyboru elementu styczności. Płaszczyzna pracy otrzyma nową pozycję natychmiast 

po wybraniu jednego z elementów. 

Jeżeli oryginalny element 3D jest ścianą lub krawędzią, dodatkowa opcja będzie dostępna 

w automenu: 

 
<8> 

Rzutuj Wybraną Ścianę na Tworzoną Płaszczyznę 

Pracy 

Opcja ta pozwala zrzutować wybraną ścianę na stronę tworzonej płaszczyzny pracy. (Opcja jest domyślnie 

włączona). 

Po potwierdzeniu opcji , tworzona płaszczyzna pracy przyjmuje nową pozycję zgodnie 

z określonym odsunięciem. 
Jest inny sposób tworzenia płaszczyzny pracy na elemencie 3D. Gdy system jest w trybie 

oczekiwania na polecenie, przesuń wskaźnik do elementu 3D (płaska ściana lub krawędź) i kliknij 

. W przywołanym menu kontekstowym, wybierz polecenie “Utwórz|Konstruuj Płaszczyznę 

Pracy”. W wyniku, wywołane zostanie polecenie tworzenia płaszczyzny pracy z automatycznym 

wyborem tego elementu 3D.  
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Alternatywnie, gdy wybieramy ścianę, w tym samym menu kontekstowym można wybrać 

polecenie “Rysuj Na ścianie”. W wyniku, zostanie utworzona płaszczyzna pracy bazująca na 

wskazanej ścianie a system przejdzie w tryb pracy na aktywnej płaszczyźnie pracy. 

Tworzenie płaszczyzny pracy przez punkt 3D 

Aby utworzyć ten typ płaszczyzny pracy, należy wybrać następującą opcję w głównym automenu polecenia: 

 
<3> 

Wybierz Pierwszy Punkt Położenia Płaszczyzny 

Pracy 

Po wybraniu tej opcji, można wybrać element 3D na scenie 3D, definiujący żądany punkt. Może to być 

węzeł 3D, wierzchołek geometrii, centrum eliptycznej lub środek prostoliniowej krawędzi, początek LUW, 

itp. Wybrany punkt definiuje początek tworzonej płaszczyzny pracy. Aby zorientować tworzoną płaszczyznę 

pracy, można wybrać prostą krawędź lub określić dwa dodatkowe punkty 3D, przez które będzie 

przechodziła płaszczyzna. 

Prosta krawędź może być określona przy użyciu dodatkowej opcji: 

 
<4> 

Wybierz Prostą Krawędź, Przez Którą Przechodzi 

Płaszczyzna Pracy 

Wybrana krawędź nie powinna przechodzić przez początek układu współrzędnych. W ten sposób, oś Х 

układu współrzędnych płaszczyzny pracy będzie skierowana wzdłuż wybranej krawędzi, podczas gdy oś Y 

będzie przechodziła przez punkt początkowy układu współrzędnych, ortogonalnie do krawędzi. 

Dodatkowe punkty 3D planu są definiowane przez następujące opcje: 

 
<5> Wybierz Drugi Punkt Położenia Płaszczyzny Pracy 

 
<7> Wybierz Trzeci Punkt Położenia Płaszczyzny Pracy 

Po wybraniu trzeciego punktu, obraz tworzonej płaszczyzny pracy zostanie wyświetlony w oknie 3D. Oś Х 

współrzędnych planu będzie przechodziła z pierwszego wybranego punktu do drugiego, podczas gdy oś Y 

będzie do niej ortogonalna. 

Tworzenie płaszczyzny pracy musi być potwierdzone opcją . 

Tworzenie płaszczyzny pracy przez linię 3D 

Płaszczyzna pracy może być zdefiniowana jako przechodząca przez płaską krawędź lub linię 3D 

zdefiniowaną przez prostą krawędź, oś obrotu, oś LUW lub przez inne elementy 3D. Aby zdefiniować 

płaszczyznę pracy takiego typu, używane są następujące opcje automenu polecenia: 

 
<5> 

Wybierz Płaską Krawędź, Przez Którą Przechodzi 

Płaszczyzna Pracy 

 
<6> Wybierz Oś 

Aby wybrać płaską krawędź (opcja ), przesuń kursor do krawędzi i kliknij . Aby wybrać prostą linię 

3D (opcja ), wybierz element 3D odpowiedni dla zdefiniowania prostej linii (osi). Lista elementów 3D 

dozwolonych do wyboru definiowana jest przez stan filtrów wyboru w rozwijalnej liście opcji. 
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Początek układu współrzędnych tworzonej płaszczyzny pracy definiowany jest przez początek 

krawędzi (najbliższy punkt w przypadku krawędzi periodycznej) lub przez środek wybranej linii. Oś Х 

jest skierowana wzdłuż krawędzi (stycznie do krawędzi w przypadku zamkniętych krawędzi) lub 

wzdłuż linii. 

Początkowo, tworzona płaszczyzna pracy może być obrócona wokół wybranej krawędzi lub linii 3D o 

definiowaną w oknie właściwości polecenia numeryczną wartość kąta. Alternatywnie, kat obrotu planu 

może być zdefiniowany za pomocą myszy bezpośrednio na scenie 3D. Aby to zrobić, przesuń 

wskaźnik do obrazu tworzonego planu (wskaźnik zmieni się na ), wciśnij  i trzymając wciśnięty 

lewy przycisk myszy, przesuń plan do żądanego położenia.  

 

Oryginalna pozycja 

tworzonego planu 

Nowa pozycja tworzonego planu, 

zdefiniowana przez mysz 
 

 

Obrót planu może być również zrealizowany względem planu, który może być wybrany opcją: 

 
<3> 

Wybierz Plan Pod Kątem, Przez Który przechodzi 

Płaszczyzna Pracy 

Opcja ta pozwala zdefiniować plan geometryczny przez określenie elementu 3D leżącego na nim: płaska 

zakrzywiona krawędź, ścieżka lub profil, płaska ściana, płaszczyzna pracy, itp. 

Tworzona płaszczyzna pracy zostanie obrócona wokół krawędzi lub linii 3D o określony kąt 

względem wybranego elementu (oryginalnie kąt ten wynosi 0). Kąt obrotu może być zdefiniowany w 

oknie właściwości przez wartość numeryczną lub bezpośrednio na scenie 3D przy użyciu ciągaczy. 

Kąt obrotu płaszczyzny pracy może być również określony przez wybranie dodatkowego punktu 3D, 

przez który będzie przechodził plan. Aby zdefiniować punkt, użyj następującej opcji automenu: 

 
<5> 

Wybierz Węzeł 3D, Który Ustawia Pozycję 

Płaszczyzny Pracy 

Gdy wybierzemy linię 3D lub prostą płaską krawędź, istnieje jeszcze jeden sposób obrotu planu  przez 

określenie ściany, do której płaszczyzna pracy powinna być styczna. Ściana może mieć kształt cylindryczny, 

stożkowy lub kulisty. Ścianę można wybrać za pomocą opcji: 

 
<7> 

Wybierz Powierzchnię, do Której Płaszczyzna Pracy 

Jest Styczna 

Ściana nie może być wybrana, jeżeli jej kształt różni się od wymienionych powyżej lub, jeżeli nie można 

utworzyć stycznej płaszczyzny pracy.  
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Po wybraniu ściany, tworzona płaszczyzna pracy obróci się wokół krawędzi lub linii 3D tak, aby stała 

się styczna do ściany. Tworzenie płaszczyzny musi być potwierdzone opcją . 

Tworzenie płaszczyzny pracy ortogonalnej do krzywej 3D 

Aby ustawić tryb tworzenia tego typu płaszczyzn pracy, w głównym automenu polecenia wybierz 

opcję: 

 
<7> Utwórz Płaszczyznę Pracy Ortogonalną do Ścieżki 

Po wybraniu tej opcji, dostępne stają się następujące akcje: 

 
<2> 

Wybierz Ścieżkę, Do Której Płaszczyzna Pracy Jest 

Ortogonalna 

Opcja ta pozwala wybrać element 3D definiującą krzywą źródłową, do której płaszczyzna pracy powinna 

być ortogonalna. Może to być ścieżka, profil 3D lub jego granica, krawędź lub pętla krawędzi.  

Po wybraniu krzywej źródła, obraz płaszczyzny pracy jest wyświetlany ortogonalnie do krzywej w jej 

punkcie początkowym. Pozycja płaszczyzny pracy może być dopasowana przez wybranie punktu 3D, 

przez który ma przechodzić plan: 

 
<3> 

Wybierz Węzeł 3D, który Ustawia Pozycję 

Płaszczyzny Pracy 

Po wybraniu punktu 3D, płaszczyzna pracy zostanie przesunięta na scenie 3D tak, aby przechodziła przez 

wybrany punkt pozostając jednocześnie ortogonalną do krzywej źródłowej. Początek płaszczyzny pracy 

będzie umieszczony w punkcie przecięcia. Jeżeli wybrany punkt nie leży na ścieżce lub krawędzi, wówczas 

oś X będzie skierowana do tego punktu. W przeciwnym wypadku kierunek osi X będzie definiowany przez 

system automatycznie.  

Tworzenie płaszczyzny musi być potwierdzone opcją . 

Tworzenie płaszczyzny pracy stycznej do powierzchni 

Tryb tworzenia tego typu płaszczyzn pracy jest ustawiany opcją: 

 
<8> 

Wybierz Powierzchnię, Do której Płaszczyzna Pracy 

Jest Styczna 

Po tym, należy wybrać powierzchnię, do której ma być styczna płaszczyzna pracy. Realizuje się to za 

pomocą opcji: 

 
<1> 

Wybierz Powierzchnię, Do której Płaszczyzna Pracy 

Jest Styczna 

Opcja ta pozwala wybrać element 3D odpowiedni dla zdefiniowania powierzchni. Może to być ściana, profil 

3D lub prosta geometria, powierzchnia pracy, płaszczyzna pracy lub płaska krawędź.  



Modelowanie Trójwymiarowe 

117  

Po wybraniu ściany, należy wybrać punkt 3D, którego rzut na wybraną powierzchnię stanie się 

punktem styczności pomiędzy tworzoną płaszczyzną pracy i powierzchnią (rzutowanie jest 

realizowane prze najkrótszy dystans do powierzchni): 

 
<2> 

Wybierz Pierwszy Punkt Położenia Płaszczyzny 

Pracy 

Wybór początku płaszczyzny pracy 

Opcja ta jest dostępna tylko, gdy tworzymy w sposób opisany powyżej płaszczyzny pracy w oparciu o 

elementy 3D. Aby zmodyfikować punkt początkowy wynikający z konstrukcji płaszczyzny pracy, 

można użyć opcji: 

 
<O> Definiuj Układ Współrzędnych Płaszczyzny Pracy 

Po tym, pojawią się w automenu opcje definiujące punkty 3D, których rzuty na tworzoną płaszczyznę pracy 

zdefiniują pozycję i orientację osi lokalnego układu współrzędnych: 

 
<1> 

Wybierz Punkt Definiujący Początek Płaszczyzny 

Pracy 

 
<3> Wybierz Punkt Kierunku Osi X 

 
<F> 

Eliminuj Definicję Współrzędnych Płaszczyzny 

Pracy 

Opcja  pozwala wybrać punkt 3D, którego rzut na płaszczyznę pracy będzie traktowany jako nowy 

początek. Opcja  pozwala wybrać punkt 3D, którego rzut na płaszczyznę pracy będzie definiował 

kierunek osi X współrzędnych planu. Wybór punktu może być anulowany za pomocą opcji . 

Aby opuścić tryb definiowania układu współrzędnych planu, użyj opcji: 

 
<Alt+Down 

Arrow> 
Powróć do Poprzedniego Trybu 

Tworzenie kopii płaszczyzny pracy 

Aby utworzyć konstrukcję tego typu płaszczyzny pracy, wybierz następującą opcję menu głównego: 

 
<А> Utwórz Kopię Płaszczyzny Pracy 

W wyniku, następujące opcje staną się dostępne: 

 
<W> Wybierz Płaszczyznę Pracy Źródła 

 
<1>  Wybierz LUW Źródła 

 
<2> Wybierz Docelowy LUW 

 
<F>  Anuluj Wybór LUW 
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Aby utworzyć kopię wykonaj następujące kroki: 

- Wybierz źródłową Płaszczyznę Pracy. 

Wybór może być wykonany albo w oknie 3D albo w oknie 2D. W zakładce “Przekształcenie” 

parametrów płaszczyzny pracy, można wybrać wartości żądanego odsunięcia i kąta obrotu. Obrót 

w tym przypadku jest realizowany w stosunku do globalnego układu współrzędnych. Jest to 

wystarczające przy tworzeniu kopii. 

- Wybierz LUW źródła. 

Definiowane na tym kroku parametry transformacji wpływają na obrót z względem wybranego układu 

współrzędnych.  

- Wybierz docelowy LUW. 

Pozycja płaszczyzny pracy definiowana jest przez przemieszczenie płaszczyzny pracy źródła między 

układem współrzędnych źródła a docelowym. Dodatkowo, można zdefiniować parametry 

transformacji. Obrót będzie realizowany względem współrzędnych źródła.  

Płaszczyzna pracy tworzona jest na aktualnej stronie rysunkowej. Wszystkie parametry kopii planu, 

które są istotne dla widoku 2D (początek, wyświetlane granice) są takie same jak dla płaszczyzny 

pracy źródła. 

Tworzenie płaszczyzny pracy na bazie lokalnego układu współrzędnych  

Lokalny układ współrzędnych (LUW) jest pomocniczym elementem konstrukcyjnym 3D użytym do 

definiowania pozycji obiektu 3D w przestrzeni. Płaszczyzna pracy bazująca na LUW pokrywa się 

z jednym z jego głównych planów – XY, XZ, YZ. Ponieważ osie LUW mogą być dowolnie 

skierowane, użycie technik konstrukcyjnych pozwala pozycjonować płaszczyznę pracy w przestrzeni 

w żądanym punkcie w dowolnej orientacji. 

Aby utworzyć taką płaszczyznę pracy, w głównym automenu polecenia wybierz opcję: 

  
<L> Konstruuj Płaszczyznę Pracy w Oparciu o LUW 

W wyniku dostępne są następujące akcje: 

 
<N> Ustaw Węzeł Załącznika 

 
<L> Wybierz Docelowy LUW 

 
<B> Definiuj Granice Płaszczyzny Pracy 

Aby utworzyć płaszczyznę pracy, wybierz lokalny układ współrzędnych (w oknie 3D lub w drzewie modelu 

3D) używając opcji . Obraz tworzonej płaszczyzny pracy będzie natychmiast wyświetlony w oknie 3D, 

pokrywając się (domyślnie) z planem XY wybranego LUW. Jeden z rogów wyświetlanego prostokąta 

granicy płaszczyzny pracy będzie w początku LUW. Na tym etapie, można już zakończyć tworzenie planu 

wciskając . W tym przypadku, oddzielna “Płaszczyzna Pracy”- typ strony dla nowej płaszczyzny pracy 

zostanie utworzony na rysunku 2D. 
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Można zmienić domyślne pozycjonowanie planu w odniesieniu do LUW 

źródła. Po pierwsze, można ustawić inny plan podstawowy tego układu 

współrzędnych. Aby to zrobić, w oknie właściwości wybierz żądaną opcję. 

Po wykonaniu tego, obraz płaszczyzny pracy w oknie 3D będzie 

natychmiast dopasowany do nowej pozycji.   

Po drugie, można wybrać węzeł 2D w oknie 2D, używając opcji , aby przydzielić początek układu 

współrzędnych. W tym przypadku, na stronie rysunku 2D tworzona jest płaszczyzna pracy, do której 

przynależy węzeł 2D. Obraz planu w oknie 3D przesunie się tak, aby nałożyć LUW z punktem na 

planie zdefiniowanym przez ten węzeł. 

Na koniec, można dodatkowo zmienić rozmiar i pozycję wyświetlanych granic płaszczyzny pracy, 

używając opcji . Granice są zmieniane w ten sam sposób, jak gdy tworzymy standardowy plan. 

Tworzenie standardowych płaszczyzn pracy (w oknie 3D) 

W tych przypadkach, gdy nowy dokument nie bazował na prototypach standardów, możesz 

potrzebować ręcznie utworzyć jeden lub kilka standardowych planów. Aby to zrobić, aktywuj okno 

3D i w poleceniu tworzenia płaszczyzn pracy wybierz opcję: 

 
<S> Konstruuj Standardową Płaszczyznę Pracy 

 

Standardowa płaszczyzna pracy może być utworzona albo w oknie 2D albo 3D. Sposób tworzenia 

planu i otrzymywany rezultat zależą od tego, które okno było aktywne w chwili wyboru tej opcji. 

Na ekranie pojawia się okno dialogowe z opcjami wyboru 

standardowych widoków. Płaszczyzny pracy będą wykonane 

równolegle do odpowiednich podstawowych planów współrzędnych, 

jak zdefiniowano za pomocą wybranych widoków. Można wybrać 

kilka standardowych widoków jednocześnie z listy znajdującej się po 

lewej stronie. Potwierdzenie wyboru przez wciśnięcie przycisku 

[OK] powoduje automatyczne utworzenie płaszczyzn pracy dla 

wybranych widoków. Oddzielne strony 2D typu “Płaszczyzna Pracy” 

zostaną utworzone dla każdej płaszczyzny pracy. Strony takie nie są 

domyślnie wyświetlane w oknie 2D.  

Wyświetlanie stron płaszczyzn pracy w oknie 2D może być włączone przy użyciu polecenia 

“Dostosuj|Strony”, przez ustawienie opcji “Pokaż Strony/Płaszczyzny Pracy”. Takie płaszczyzny 

pracy są domyślnie wyświetlane w widoku 3D. Pozycja w przestrzeni trójwymiarowej jest określona 

przez współrzędne globalne, które zapewniają wspólny początek dla wszystkich płaszczyzn pracy 

utworzonych w ten sposób.  

Początek każdej płaszczyzny pracy jest umieszczony w centrum prostokąta definiującego wyświetlanie 

płaszczyzny pracy w oknie 3D. Początek standardowej płaszczyzny pracy może być modyfikowany 

tylko w trybie edycji. W tym przypadku, wybór początku jest realizowany w ten sam sposób, jak gdy 

tworzymy płaszczyzny pracy na bazie widoku 2D (sekcja “Tworzenie standardowych płaszczyzn 

pracy w oknie 2D”). 
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Jednoczesne tworzenie dwóch standardowych płaszczyzn pracy 

Okno dialogowe wywoływane opcją  ma inne trzy dodatkowe opcje reprezentowane przez 

przyciski graficzne: [  Przód i Góra], [  Przód i Lewo], [  Trzy 

Standardowe Widoki]. Można używając tych opcji utworzyć jednocześnie kilka standardowych 

widoków. 

Tworzenie standardowych płaszczyzn pracy (w oknie 2D) 

Tworzenie standardowych płaszczyzn pracy w oknie 2D, które jest oparte o już istniejącą stronę 

rysunku 2D, zawierającą konstrukcje 2D, jest najbardziej użyteczną z technik “Z 2D do 3D”. 

Zazwyczaj, standardowe plany są tworzone dla każdego standardowego widoku rysunkowego. 

Konstrukcje 3D na planach są budowane na bazie rysunków w odpowiednich widokach rysunkowych. 

Pozwala to nanieść elementy rysunku 2D na przestrzeń trójwymiarową. 

 

Aby utworzyć standardową płaszczyznę pracy w oknie 2D, użyj opcji . W tym przypadku mamy 

następująca sekwencję kroków: 

1. Określ, do której z podstawowych planów współrzędnych, tworzona płaszczyzna pracy powinna być 

równoległa. Jest to realizowane przez wybranie widoku dla płaszczyzny pracy. Dla przykładu, 

wybierając widok z przodu lub tyłu, zakładamy, że tworzony plan będzie równoległy do planu XZ 

globalnego układu współrzędnych. 

2. Wybierz węzeł 2D na aktualnej stronie rysunku (opcjonalnie w niektórych przypadkach). Węzeł 

będzie na stronie definiował pozycję prostokątów granic płaszczyzny pracy, jak również początek 

współrzędnych lokalnego planu. Jeżeli nie ma jeszcze zlinkowanej do tej strony rysunkowej żadnej 

płaszczyzny pracy, wówczas nie potrzeba określać węzła. W tym przypadku, jeden z rogów ramki 

formatu rysunkowego będzie uważany jako początek lokalnego układu współrzędnych.  

Domyślne granice płaszczyzn pracy są ustawiane w następujący sposób. Wybrany węzeł 2D 

jest uważany jako pierwszy róg prostokąta granicy. Drugi róg jest umieszczany w pobliżu 

rogu ramki formatu rysunkowego. Standardowe plany mają przydzielone specyficzne rogi 
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ramek formatów, widok z przodu jest górnym lewym, widok z dołu – dolnym lewym, 

widok z lewej – górnym prawym. Właściwa definicja wyświetlanych granic płaszczyzn 

pracy pomaga uprościć późniejsze tworzenie konstrukcji 3D na planie z rysunku 2D. Gdy 

wybieramy elementy 2D, które mają być użyte do konstrukcji 3D, należy zdefiniować, do 

których płaszczyzn pracy elementy te należą. System może zrobić to automatycznie przez 

określenie miejsca, jakie gdzie prostokątna granica obejmuje elementy 2D. Jeżeli granice 

planów na stronie 2D nie pokrywają się z odpowiednimi widokami rysunkowymi, wybór 

systemu będzie niewłaściwy i trzeba będzie wybrać płaszczyznę pracy ręcznie. Dlatego też, 

węzeł załącznika powinien być wybrany w taki sposób, żeby prostokąty granic płaszczyzny 

pracy zgodziły się z widokiem rysunkowym rozważanym jako plan. Jeżeli nie można tego 

osiągnąć wybierając węzeł załącznika, wielkość granicy i pozycja tworzonej płaszczyzny 

pracy może być dodatkowo dopasowana tak jak to opisano w następnym paragrafie. 

3. Zmień domyślne ustawienia wyświetlanych granic płaszczyzny w widoku 2D (opcjonalnie). Granice 

mogą być modyfikowane na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wybranie jako drugiego punktu 

granicy innego rogu ramki formatu rysunkowego. Drugim sposobem jest zdefiniowanie granic planu 

od nowa przez określenie pozycji obu narożników (przez wybranie dwóch węzłów 2D). 

4. Wybierz węzeł 3D definiujący pozycję płaszczyzny pracy w przestrzeni (opcjonalnie). Domyślnie, 

standardowa płaszczyzna pracy pokrywa się z jednym z głównych planów współrzędnych 

globalnego układu współrzędnych. Początek jej lokalnego układu współrzędnych jest 

pozycjonowany w tym przypadku w początku współrzędnych globalnych. Zamiast tego, jeżeli 

definiujemy węzeł 3D, tworzony plan jest przenoszony do pozycji zdefiniowanej przez wybrany 

węzeł. Oznacza to, że wynikowy plan będzie równoległy do głównego planu współrzędnych, gdy 

przechodzi przez węzeł 3D. Początek współrzędnych lokalnych planu jest również umieszczany 

w wybranym węźle 3D. 

5. Zdefiniuj wyświetlane granice planu w oknie 2D (opcjonalnie). Domyślne granice płaszczyzny 

pracy są definiowane w następujący sposób. Jako pierwszy punkt jest uważany punkt wybrany w 

kroku 2. Jako drugi punkt jest rozważany najbliższy róg granicy rysunkowej. W przypadku planów 

standardowych, użyty jest konkretny punkt narożnika (dla widoku z przodu – górny lewy punkt, dla 

widoku z dołu – dolny lewy, dla widoku lewego – górny prawy). Użytkownik może modyfikować te 

granice (przez wybranie np. dwóch węzłów 2D). 

6. Po wykonaniu niezbędnych kroków, potwierdź tworzenie płaszczyzny pracy za pomocą opcji: 

 
<Y> Zakończ wprowadzanie 

Płaszczyzna pracy utworzona w ten sposób nie jest wyświetlana domyślnie w oknie 3D. Aby ją 

wyświetlić na scenie 3D, należy ustawić opcję “Pokaż w Widoku 3D” w jej oknie parametrów. 
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Przyjrzyjmy się każdemu krokowi szczegółowo. 

Aktywuj okno 2D i wybierz opcję “Konstruuj Standardową 

Płaszczyznę Pracy”. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z 

wyborem standardowych widoków. W odróżnieniu od jego 

odpowiednika dla tworzenia standardowych planów w oknie 

3D, to okno dialogowe pozwala wybrać tylko jeden widok 

standardowy z listy znajdującej się po lewej stronie. 

Jeżeli nie istnieje żadna płaszczyzna pracy na aktualnej 

stronie rysunkowej, wówczas będzie narysowany prostokąt 

o wymiarach formatu rysunkowego, oznaczający tworzoną 

płaszczyznę pracy.    

Tworzenie płaszczyzny pracy może być zakończone na tym etapie za pomocą opcji . Początek 

lokalnego układu współrzędnych płaszczyzny pracy będzie ustawiony automatycznie. 

Jeżeli jednak, jest przynajmniej jedna płaszczyzna pracy na aktualnej stronie rysunkowej, wówczas 

obraz płaszczyzny pracy będzie wyświetlany na rysunku tylko po wykonaniu dalszych kroków. 

Następujące dodatkowe opcje są dostarczane w automenu polecenia: 

 
<N> Ustaw Węzeł Załącznika 

 
<M> Ustaw Relacje z Węzłem 3D 

 
<B>  Definiuj Granice Płaszczyzny Pracy 

Przypuśćmy, że w poprzednim kroku był wybrany widok “Lewy”. Oznacza to, że tworzona płaszczyzna 

pracy będzie pokrywała się (lub będzie równoległa) z planem YZ globalnego układu współrzędnych. Po tym, 

można wybrać węzeł 2D, który będzie definiował początek lokalnego układu współrzędnych na tej 

płaszczyźnie pracy. Węzeł wybierany jest za pomocą opcji . Tworzenie płaszczyzny pracy może być 

zakończone na tym etapie. W tym przypadku, będzie ona pokrywała się z planem YZ współrzędnych 

globalnych. 

Jeżeli jest to konieczne, granice płaszczyzny pracy ustawione domyślnie mogą być zmodyfikowane 

(opcja ). Gdy wywołamy tą opcję, dostępne stają się dodatkowe opcje automenu: 

 
<B> Ustaw 1szy/2gi Róg Granicy 

 
<Tab> Przełącz Granice Płaszczyzny Pracy 

 
<K>  Eliminuj Granicę 

 
<W> Powróć do Poprzedniego Trybu 

Granice płaszczyzny pracy mogą być redefiniowane na dwa sposoby. Można po prostu wybrać inny róg 

ramki formatu rysunkowego jako drugi punkt, używając opcji : wciskając ikonę raz po raz pozwalasz 

systemowi na przełączanie się przez wszystkie rogi ramki formatu. Alternatywnie, można na nowo 

zdefiniować granice, dołączając im dwa węzły za pomocą opcji . Przywiązanie do węzłów może być 
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anulowane opcją . Końcowym krokiem może być dokładne pozycjonowanie w przestrzeni tworzonego 

planu przez określenie węzła 3D (opcja ). Tak jak w przypadku tworzenia standardowego planu w oknie 

3D, można jednocześnie utworzyć wiele planów w oknie 2D. Jednak, w tym przypadku dostępne są tylko 

dwa przyciski w oknie wywoływanym opcją : [  Przód i Góra] i [  Przód i Lewo]. 

Używając tych opcji, można na raz utworzyć dwie standardowe płaszczyzny pracy. W tym przypadku, po 

prostu określ wspólny początek układu współrzędnych jako węzeł 2D.  

 

Węzeł załącznika 

 

 

Tworzenie płaszczyzny pracy na bazie rzutów 2D 

Płaszczyzna pracy utworzona przez rzuty 2D jest pozycjonowana w ten sam sposób jak plan 

rzutowania wybranych rzutów 2D. Dla przykładu, jeżeli kierunek rzutowania jest definiowany przez 

ścianę geometrii, wówczas płaszczyzna pracy będzie leżeć na tej ścianie. Jeżeli kierunek rzutowania 

był definiowany przez przekrój, wówczas płaszczyzna pracy będzie leżała w płaszczyźnie przekroju 

itp.. Taka technika konstrukcji pozwala na tworzenie, np. płaszczyzn pracy równoległych do planu 

dowolnego przekroju, którego orientacja w przestrzeni jest inna niż każdej innej ściany geometrii lub 

każdej istniejącej płaszczyzny pracy. 

Aby utworzyć płaszczyznę pracy przez rzuty 2D, po prostu wybierz żądany rzut w trakcie polecenia 

tworzenia płaszczyzny pracy. Tworzona płaszczyzna pracy jest umieszczana na tej samej stronie 

rysunku 2D jak wybrany rzut. Początek układu współrzędnych takiego planu nie jest wyraźnie 

zdefiniowany. Jest on przydzielany przez system automatycznie jako pokrywający się z początkiem 

strony rysunkowej zawierającej rzut 2D. 

Aby utworzyć taki plan, wybierz opcję  z głównego automenu polecenia. Jako wynik dostępne 

staną się następujące akcje: 

  
<J> Konstruuj Płaszczyznę Pracy bazując na Rzucie 2D 

  
<B> Definiuj Granice Płaszczyzny Pracy 
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Rzut 2D do użycia dla utworzenia płaszczyzny pracy wybierany jest przez kliknięcie  w oknie 2D, gdy 

opcja  jest aktywna. Po wybraniu rzutu 2D, na aktualnej stronie wyświetlany jest prostokąt, definiując 

granice tworzonej płaszczyzny pracy. 

Wyświetlanie takiej płaszczyzny pracy w widoku 3D kontrolowany jest przez właściwy parametr w 

ustawieniach operacji. 

Granice płaszczyzny pracy są ustawiane przez system. Jeżeli jest to konieczne, mogą one być 

przedefiniowane za pomocą opcji . Tworzeni płaszczyzny pracy kończy wciśnięcie . 

Tworzenie płaszczyzny pracy dla pomocniczego widoku 2D 

Płaszczyzna pracy dla pomocniczego widoku 2D tworzona jest za pomocą opcji: 

 
<D> Konstruuj Pomocniczą Płaszczyznę Pracy 

Tworzenie płaszczyzny pracy dla pomocniczego widoku 2D jest najczęściej używaną techniką “Z 2D do 

3D”. Jako przypomnienie, tworzenie modelu 3D bazuje w tym przypadku na kompletnym rysunku 2D. 

Pierwsze płaszczyzny pracy są tworzone zgodnie z widokami rysunku. Następnie, elementy pomocnicze 3D, 

takie jak węzły i profile są tworzone na bazie konstrukcji 2D. Model 3D jest ostatecznie budowany na bazie 

utworzonych elementów pomocniczych. 

Jeżeli rysunek 2D zawiera tylko główny widok części, wystarczające jest utworzenie wyłącznie 

standardowych płaszczyzn pracy. Jednak, jeżeli dodatkowe widoki są obecne na rysunku (widoki 

pomocnicze lub lokalne przekroje albo proste przekroje ukośne), których plan rzutowania nie jest 

równoległy do żadnej ze standardowych płaszczyzn pracy, może być konieczne użycie płaszczyzny 

pracy bazującej na pomocniczym widoku 2D. Taki plan jest zorientowany ortogonalnie do kierunku 

wybranego widoku pomocniczego. Dlatego też, tworzenie płaszczyzny pracy bazującej na 

pomocniczym widoku 2D sprawdza się w “odtworzeniu” wyimaginowanego planu rzutu 

definiowanego przez widok pomocniczy. 
Uwaga: terminy “rzutowanie”, “przekrój” i “widoki” używane w tym rozdziale odnoszą się do 

ogólnej koncepcji projektowania i konstrukcji, a nie do elementów T-FLEX CAD “Rzut 2D”, 

“Przekrój” lub elementów dekoracyjnych 2D “Widok Rysunkowy”.  

Procedura tworzenia planu 

Warunki wstępne do tworzenia płaszczyzny pracy opartej o widok pomocniczy są następujące. 

Rysunek 2D części musi być wyposażony we wszystkie niezbędne widoki główne i przekroje części, 

włączając źródłowy widok pomocniczy. Źródłowa płaszczyzna pracy musi być utworzona w oknie 2D. 

Ta płaszczyzna pracy musi korespondować z widokiem części, który definiuje kierunek widoku lub 

płaszczyznę przekroju widoku pomocniczego. 

Dla wyjaśnienia, przyjrzyjmy się następującemu przykładowi. Przypuśćmy, że model 3D budowany 

jest na bazie rysunku 2D pokazanego poniżej. Ogólny kształt części został “odtworzony” dzięki 

widokowi z przodu i góry. Teraz, musimy utworzyć rowek na pochylonej ścianie części bazując na 

istniejącym widoku “А”. 
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Aby utworzyć rowek, musimy utworzyć płaszczyznę pracy ortogonalną do kierunku lokalnego widoku 

“А”. Plan ten pomoże utworzyć profil 3D bazując na obrazie widoku. Wynikowy profil będzie 

następnie użyty dla utworzenia rowka za pomocą wyciągnięcia i operacji różnicy Boolean. 

Płaszczyzna pracy widoku “А” będzie ortogonalna do planu “Przód”. Ich linia przecięcia musi być 

ortogonalna do strzałki oznaczającej kierunek widoku.  

Tworzenie płaszczyzny pracy rozpoczynamy od określenia dwóch węzłów 2D (“Węzeł 1” i “Węzeł 

2”) definiujących linię przecięcia pomiędzy tworzoną płaszczyzną pracy i istniejącym planem. Po 

określeniu węzłów, system automatycznie zidentyfikuje oryginalną płaszczyznę pracy i kierunek 

widoku dla “rzutowania” na tworzony pomocniczy plan widoku. Kierunek widoku płaszczyzny pracy 

jest oznaczany przez dwie strzałki, które pojawiają się obok wybranych węzłów. Definiuje to wstępną 

pozycję w przestrzeni tworzonej płaszczyzny pracy. 
Wybór oryginalnego planu i kierunku widoku może być zmodyfikowany, jeżeli jest to konieczne. 

Należy zwrócić uwagę, że kierunek widoku, początkowo zdefiniowany przez system zależy od 

kolejności wyboru węzłów. 

Następnym krokiem jest wybór węzła 2D dla punktu załącznika tworzonej płaszczyzny pracy na 

stronie 2D. Normalnie, wybiera się jeden z węzłów 2D należących do obrazy widoku pomocniczego. 

Ten sam węzeł definiuje granice płaszczyzny pracy i początek jej lokalnego układu współrzędnych. 

Pierwszy róg prostokąta granicy planu będzie w wybranym węźle, podczas gdy drugi, diagonalny – w 

najbliższym rogu ramki formatu rysunkowego na stronie aktualnego dokumentu. W przykładzie, 

wybierzmy “Węzeł 3” jako węzeł załącznika dla tworzonego planu. Nowo utworzony prostokąt 

granicy płaszczyzny pracy jest następnie wyświetlany na aktualnej stronie rysunku. 
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Węzeł 1 

Węzeł 2 

Węzeł 3 

 

Osie lokalnych współrzędnych tworzonego planu są automatycznie obracane, razem z planem, o kąt 

równy to tego pomiędzy linią przecięcia planów i pionem. Zapewnia to właściwą pozycję  

w przestrzeni elementów 3D, które będą tworzone na tym planie z linii widoku pomocniczego. 

Dodatkowo, można zdefiniować węzeł 3D dla tworzonej płaszczyzny pracy, przez który płaszczyzna 

będzie przechodziła. Ten krok jest opcjonalny. Jeżeli nie ma wybranego węzła 3D, wówczas plan 

będzie tworzony w początku współrzędnych globalnych. Plan jest pozycjonowany w przestrzeni w taki 

sposób, że węzeł załącznika 2D, zdefiniowany w poprzednim kroku staje się rzutem tego węzła 3D na 

tworzony plan. Punkt 3D załącznika definiuje dokładne pozycjonowanie tworzonego planu 

w przestrzeni. 

W opisanym przykładzie, pozycjonowanie nowego planu jest dopasowywane przez użycie węzła 3D, 

węzeł “B” (skonstruowanego z rzutów B’ i B’’). W rezultacie, plan przyjmie pozycję pokazaną na 

następnym rysunku.  
Aby zobaczyć pozycję nowego planu w przestrzeni 3D, ustaw opcję w jego parametrach, która 

kontroluje wyświetlanie planu na scenie 3D.  

 
Gdy tworzymy płaszczyznę pracy widoku pomocniczego, można redefiniować granice planu w oknie 

2D. Aby to zrobić, określ węzły 2D na aktualnej stronie dokumentu jako rogi wyświetlanego 

prostokąta granicy planu. Może to być pominięte w opisywanym przykładzie. 
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Zauważ, kreskowanie pokazane jako szare wypełnienie na widoku “А”. Jeżeli tworzysz profil 3D na 

nowym planie bazując na tym kreskowaniu, wówczas profil będzie pozycjonowany dokładnie jako 

element części odwzorowujący widok“А” na nowym planie. 

Jeżeli obraz na widoku “А” był obrócony jak pokazano na rysunku poniżej, wówczas należy 

dodatkowo zdefiniować kąt obrotu utworzonego planu. W takim przypadku, powinny być wybrane 

dwa dodatkowe węzły 2D (“Węzeł 3” i “Węzeł 4”), aby zdefiniować oś obrotu. W rezultacie, lokalny 

układ współrzędnych tworzonego planu jest dodatkowo obracany o kąt równy kątowi między osią 

i linią przecięcia planów. 

 

Węzeł 3 

Węzeł 4 

 

 

Orientacja planu i odpowiedniego profilu 

bez dodatkowego kąta obrotu 

 

 

Orientacja planu i odpowiedniego profilu 

z dodatkowym kątem obrotu 

 

Tworzenie planu 

Tworzenie płaszczyzny pracy na bazie pomocniczego widoku 2D wykonywane jest przy użyciu 

następującej opcji automenu polecenia: 

 
<D> Konstruuj Pomocniczą Płaszczyznę Pracy 

Po wybraniu tego trybu, dodatkowe opcje pojawiają się w automenu: 

 
<D> Wybierz 1szy/2gi Węzeł Kierunku Widoku 

 
<W> Wybierz Inną Płaszczyznę Pracy 

 
<A> Ustaw Obrót Widoku 

 
<Tab> Przełącz Kierunek Widoku 

 
<N> Ustaw Węzeł Załącznika 

 
<M> Ustaw Relację z Węzłem 

 
<B> Definiuj Granicę Płaszczyzny Pracy 

Opcja domyślna  aktywowana jest po włączeniu trybu tworzenia planu za pomocą pomocniczego 

widoku 2D. Opcja ta pozwala wybrać po kolei dwa węzły w oknie 2D (używając ), które definiują linię 

przecięcia planów. Po wybraniu pierwszego węzła, system automatycznie określi i podświetli kandydata 
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oryginalnej płaszczyzny pracy. Jeżeli przez system został wybrany zły plan, można go zmienić opcją . 

Po określeniu drugiego węzła, określony jest kierunek widoku rzutu na ten plan. Początkowo określony 

kierunek widoku może być przełączony przez opcję . 

Po określeniu obu węzłów 2D a tym samym linii przecięcia pomiędzy planami, opcja  aktywuje się 

automatycznie w automenu. Pozwala ona wybrać węzeł załącznika planu na stronie rysunku w oknie 

2D. Tworzenie planu może zostać w tym momencie zakończone wciskając  w automenu polecenia 

lub w oknie właściwości. Alternatywnie, można kontynuować tworzenie planu przez wybranie węzła 

3D, przez który ma przechodzić plan za pomocą opcji . Opcja ta aktywuje się automatycznie 

w automenu po zdefiniowaniu węzła 2D.  

Domyślne granice płaszczyzny pracy mogą być zmodyfikowane używając opcji . Modyfikacja 

granic płaszczyzny pracy pomocniczego widoku 2D jest podobna do modyfikacji granic innych typów 

płaszczyzn pracy opisanych powyżej. 

Dodatkowy obrót systemu współrzędnych planu jest definiowany przez opcję . Po aktywowaniu 

opcji, określ dwa dodatkowe węzły 2D. Kierunek obrotu zależy od kolejności wskazywania węzłów. 

Modyfikowanie wielkości płaszczyzny p racy 

Aby zmodyfikować wyświetlanie granic dowolnej płaszczyzny pracy, która nie jest dołączona do 

konstrukcji 2D, można użyć polecenia "PZ: Ustaw Rozmiar Papieru": 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<PZ> “Dostosuj|Wielkość Strony” 
 

 

Modyfikowanie wyświetlanych granic płaszczyzny pracy zmienia wielkość strony 2D utworzonej dla 

tej płaszczyzny pracy. 

Polecenie jest dostępne tylko, gdy strona jest aktywna w oknie 2D, 

którego wielkość ma być zmieniona lub, gdy płaszczyzna pracy jest 

aktywowana. 

Istnieje jeszcze jeden sposób wywołania tego polecenia. Przesuń 

wskaźnik do płaszczyzny pracy i kliknij . Można to zrobić albo w 

oknie 3D albo 2D. W wywołanym menu kontekstowym wybierz opcję 

“Zmień Wielkość i Pozycję”. (Pozycja ta nie pojawia się w menu 

kontekstowym dla płaszczyzny pracy utworzonej z istniejących stron 

2D wypełnionych konstrukcjami). 

W wyniku opisanego działania, płaszczyzna pracy i odpowiednia stroną 

są wyświetlane jak pokazano: 
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Aby zmodyfikować wielkość płaszczyzny pracy, przesuń wskaźnik do 

jednego z kwadratów na granicy płaszczyzny pracy. Wskaźnik zmieni 

sposób wyświetlania, odzwierciedlając aktualną operację zmiany 

wielkości. Wciśnij  i przesuń myszkę w żądanym kierunku. Dokładne 

wartości mogą być podane w parametrach polecenia. 

Aby przesunąć płaszczyznę pracy, umieść myszkę wewnątrz granicy 

płaszczyzny pracy. Gdy wskaźnik zmieni sposób swojego wyświetlania, 

wciśnij  i przesuń płaszczyznę pracy do żądanej pozycji. 

Nową wielkość i pozycję płaszczyzny pracy trzeba potwierdzić .  

Parametry płaszczyzny pracy  

Jak każdy element systemu, do płaszczyzny pracy przydzielony jest zestaw parametrów. Ich wartości 

mogą być definiowane w oknie dialogowym wywoływanym opcją: 

  
<P> Ustaw Parametry Elementu 

Zakładka “Płaszczyzna Pracy” 

 

Okno dialogowe parametrów płaszczyzny pracy ma dwie zakładki: “Płaszczyzna Pracy” 

i „Przekształcenie”.  

Zakładka “Przekształcenie” jest opisana szczegółowo w rozdziale “Ogólne parametry elementów 3D”. 

Zakładka “Płaszczyzna Pracy” zawiera ogólne parametry systemowe (“Warstwa”, “Kolor”, 

“Poziom”),  parametr “Nazwa” (domyślne nazwy są “Płaszczyzna Pracy_0”, “Płaszczyzna Pracy_1”, 

itp.), które są wspólne dla wszystkich elementów 3D i kilka parametrów specyficznych dla 

płaszczyzny pracy. Są to: 

Typ. Podczas tworzenia planu, nie edytuje się w tym oknie dialogowym typu planu, ponieważ typ 

planu jest zawsze predefiniowany. Gdy edytujemy, można zmienić tylko typy standardowych 

płaszczyzn pracy, np. zastąpić “Przód” przez “Lewo”. 

Skala. Definiuje skalowanie elementów konstrukcyjnych utworzonych z pomocą tej płaszczyzny 

pracy. Domyślną wartością jest “Ze statusu”, którym jest skala strony rysunkowej 2D, na której 

utworzona płaszczyzna pracy bazuje.  

Czasami, konstrukcje 3D są oparte na elementach 2D narysowanych w skali różnej od skali 

strony. W tym przypadku, skala płaszczyzny pracy powinna być zdefiniowana jako równa skali 
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elementów 2D. Przypuśćmy np., że skala strony rysunku 2D jest równa 1:25. Główny rysunek 

części na tej stronie jest wykonany ze skalą strony. Przypuśćmy jednak, że widok lokalny jest 

ustawiony w skali 1:4. Płaszczyzna pracy jest utworzona na tej stronie rysunku. Aby 

przechwycić dane geometryczne lokalnego widoku, ta płaszczyzna pracy powinna używać tej 

samej skali jak widok, tzn. 1:4.  

Zewnętrzny. Ustawienie tej opcji pozwala odnieść się do elementu tworzonego w złożeniu, gdy 

wstawiamy aktualny plik jako fragment. 

Pokaż w widoku 3D. Opcja ta kontroluje wyświetlanie płaszczyzny pracy w widoku 3D. 

Dodatkowy parametr “Odsuń Normalnie” obecny jest w oknie dialogowym płaszczyzn pracy, które 

zostały utworzone jako równoległe do planów geometrycznych zdefiniowanych przez odpowiednie 

elementy 3D. Jest to odsunięcie płaszczyzny pracy od definiującego ją planu geometrycznego. 

 

Wyświetlanie płaszczyzn pracy na scenie 3D jest również efektem ustawień aktualnego dokumentu. 

Następujące parametry są ustawiane w poleceniu “ST: Ustaw Status Modelu”, w zakładce “3D”: 

Orientacja Triad 3D. Parametr ten definiuje orientację układu 

współrzędnych zgodnie ze standardami ANSI lub ISO. Parametr ten 

wpływa na ustawienia widoków modelu 3D. 

Płaszczyzny Pracy/Nazwa Rysunku (Typ). Definiuje, co będzie 

wyświetlane w górnym lewym rogu granicy standardowej płaszczyzny 

pracy: nazwa lub typ (widok z przodu, widok lewy, itp.). 
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POWIERZCHNIE PRACY 

Powierzchnie pracy są pomocniczymi elementami 3D, które reprezentują powierzchnie geometryczne 

pewnego typu. Cylinder, kula lub torus mogą być użyte jako takie powierzchnie. Funkcjonalne 

przeznaczenie powierzchni roboczych jest podobne do płaszczyzn pracy. Ogólnie, są one 

przeznaczone dla nanoszenia obiektów 2D w przestrzeni 3D. Każda powierzchnia pracy jest zawsze 

odniesiona do parametrycznego obszaru na stronie rysunku 2D. Pomocnicze elementy 3D, takie jak 

węzły 3D, profile 3D i ścieżki 3D, mogą być tworzone w oparciu o płaski obraz 2D umieszczony na 

tej stronie. Elementy te będą umieszczone na odpowiedniej powierzchni pracy – cylindrze, kuli lub 

torusie.  

Głównym przeznaczeniem powierzchni pracy jest tworzenie obiektów pomocniczych (profili 3D) dla 

tworzenia części, których powierzchnie są zakrzywione w dwóch kierunkach: łopatki turbiny, śmigła 

łodzi, kadłuby statków, kadłuby samolotów. 

                   

 

                          

Główne koncepcje  

Powierzchnie pracy są definiowane parametrycznie w specjalnych układach współrzędnych: 

- cylindrycznym; 

- sferycznym; 

- toroidalnym (w kształcie pierścienia). 
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Parametryczne współrzędne są zawsze liczone z uwzględnieniem ortogonalnego układu współrzędnych 

(Kartezjańskiego). (Znaczenie i zakres współrzędnych zależy od typu powierzchni). Szczególnym systemem 

Kartezjańskim może być albo globalny system współrzędnych lub specyficznie wybrany lokalny układ 

współrzędnych (LUW).  

Pozycja punktu we współrzędnych cylindrycznych definiowana jest przez trzy parametry: promień 

cylindra, przesunięcie wzdłuż osi cylindra (oś Z) i kąt (lub długość łuku) pomiędzy osią X i wektorem 

promienia rzutu punktu na płaszczyznę X-Y. 

Pozycja punktu we współrzędnych sferycznych definiowana jest przez trzy parametry: promień kuli, 

kąt pomiędzy osią X i wektorem promienia rzutu punktu na płaszczyznę X-Y i kąt pomiędzy 

wektorem promienia punktu i osią Z. 

Pozycja punktu we współrzędnych toroidalnych definiowana jest przez cztery parametry: dwa 

definiują promienie torusa, kąt pomiędzy osią X  i rzutem punktu na płaszczyznę X-Y i kąt pomiędzy 

wektorem promienia punktu i kierunkiem osi Z. 

Parametry definiujące promień cylindra, kuli lub dwóch promieni torusa są nazywane ustalonymi, 

ponieważ są one te same dla wszystkich punktów należących do powierzchni. Jest to stała 

charakterystyka danej powierzchni. Cylinder i kula mają jeden ustalony parametr – promień, podczas 

gdy torus – dwa (dwa promienie torusa).  

Dlatego, pozycja punktu należącego do powierzchni dowolnego typu jest aktualnie definiowany w 

specjalnym systemie współrzędnych przez dwa ortogonalne parametry – współrzędne (U i V). Z 

powodu tego faktu, może być ustalone mapowanie pomiędzy dowolnym ze specjalnych systemów 

współrzędnych a prostokątnym regionie na płaszczyźnie (parametryczny region 2D). Ten region 2D 

reprezentuje “rozwinięcie” powierzchni na płaszczyźnie (zgodnie z zasadami mapowania 

współrzędnych UV we współrzędnych Kartezjańskich dal wybranego typu powierzchni), grając tą 

samą rolę jak obraz płaszczyzny pracy na stronie rysunku 2D. Poza tym, region 2D definiuje zakres 

współrzędnych UV. 

Wprowadzenie parametrycznego regionu 2D pozwala pracować z powierzchnią jak ze zwykłą 

płaszczyzną pracy. 

Graficzna ilustracja 
Parametryczny region 

2D  
Profil w 3D  

Współrzędne sferyczne  

Z

Y

X

R

v

u  

 

Kontur 

Region 

parametryczny 

 

U – kąt od osi X (0-2) 

V – kąt od osi Z (0-) 

R – promień kuli 
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Współrzędne cylindryczne  

v

u

Z

Y

X

R

 

 

Kontur 

Region 

parametryczny 

 

U – kąt od osi X (0-2) lub 

długość łuku liczona od osi X 

(0-2R) 

V  współrzędna Z (-,+) 

R – promień cylindra 

 

Współrzędne toroidalne  

Z

Y

X
u

v

R
r

 

 

Kontur 

Region 

parametryczny 

 

U – kąt od osi X (0-2) 

V – kąt od wektora R w 

płaszczyźnie ZOR (-,+) 

R – duży promień torusa, 

r – mały promień torusa 

 

Kroki tworzenia powierzchni pracy  

Aby utworzyć powierzchnię pracy dowolnego typu należy określić: 

 Parametryczny region 2D (prostokątny region na rysunku 2D) – rozwinięcie na tworzonej 

powierzchni; 

 Wartości parametrów ustalonych dla tej powierzchni (promień kuli lub cylindra lub dwa promienie 

torusa); 

 Regionalny układ współrzędnych Kartezjańskich (globalny układ współrzędnych lub dowolny 

LUW), w odniesieniu, do którego definiowane są współrzędne powierzchni parametrycznej. 
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Parametryczny region  

Parametryczny region 2D powierzchni pracy definiowany jest w oknie 2D przez dwa węzły 2D, które 

określają ich współrzędne diagonalne. Wielkość regionu we współrzędnych parametrycznych jest 

zawsze stała, zależnie od typu tworzonej powierzchni (podane jako “zakresy” w tabeli powyżej). 

Rozmiary regionu wzdłuż osi Х są mapowane na dozwolony zakres parametru U, wzdłuż osi Y – na V 

(odwrotna konfiguracja jest również wspierana). Kierunek osi jest określony przez kolejność wyboru 

węzłów na ich pozycjach. Rysunki poniżej pokazują konfigurację kierunków osi UV w zależności od 

kolejności wyboru węzłów.  

 

Region 
parametryczny 

V 

U 

2 

1 
                       

 

P a r a m e t r i c r e g i o n 

V 

U 
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1 V 

U 

2 

1 

V 

P a r a m e t r i c r e g i o n 

U 

2 

1 

Region 
parametryczny 

 

W sferycznym i toroidalnym układzie współrzędnych, obie osie parametryczne reprezentują wartości 

współrzędnych kątowych. Odtąd cylinder może być “rozwijany” na płaszczyznę bez zniekształceń, 

jednostki liniowe mogą być użyte jako współrzędne cylindryczne. Jednostki osi V są zawsze liniowe, 

podczas gdy jednostki osi U mogą być albo kątowe (kąt pomiędzy wektorem promienia i osią X) albo 

liniowe (U jest liniową odległością mierzoną wzdłuż rozwinięcia cylindra).  

Gdy używamy jednostek liniowych wzdłuż osi U współrzędnych cylindrycznych, drugi węzeł 2D 

definiuje tylko orientację osi. Wielkość regionu parametrycznego wzdłuż osi U w tym wypadku jest 

równy 2R, gdzie R jest promieniem cylindra. Rysunek poniżej pokazuje sposób definiowania 

parametrycznego regionu dla powierzchni cylindrycznej, gdy użyte są jednostki liniowe w obu osiach.  
 

P a r a m e t r i c r e g i o n 

V 

U 

2 

1 V 

P a r a m e t r i c r e g i o n 

U 

2 

1 

V 

U 

2 

1 

R 

Region 
parametryczny 

 

Gdy używamy jednostek kątowych wzdłuż osi U we współrzędnych cylindrycznych, używane są oba 

węzły. Liniowa odległość pomiędzy dwoma węzłami wzdłuż osi U jest traktowana jako równa 

wartości kątowej 2. Współrzędne liniowe w tym kierunku będą konwertowane na kątowe na bazie tej 

stałej. 

Wybór jednostek wzdłuż osi U – liniowe lub kątowe – zależy od konkretnego zadania. Jeżeli 

konstrukcja 2D nanoszona na cylindryczną powierzchnię pracy jest opisana w jednostkach liniowych, 

wówczas może być wygodniej użyć jednostek liniowych wzdłuż obu osi współrzędnych 

cylindrycznych. W tym wypadku, konstrukcja 2D będzie nanoszona na przestrzeń 3D utrzymując 

wszystkie relacje pomiędzy elementami konstrukcyjnymi. Użycie jednostek kątowych w takiej 
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sytuacji spowoduje przekłamanie przy przejściu z 2D do 3D. Jako ilustrację, rozważmy przykład 

tworzenia profilu 3D na cylindrycznej płaszczyźnie pracy używając kreskowania 2D o kształcie 

kwadratu. Można łatwo zobaczyć, że kształt profilu, gdy używamy jednostek kątowych wzdłuż osi jest 

daleki od kwadratu. Tymczasem, gdy użyjemy jednostek liniowych, profil 3D odwzorowuje kształt 

zakreskowanego kwadratu.  

 

Jednostki liniowe 

wzdłuż osi U 
1-szy węzeł parametrycznego 

regionu 2D 

2-gi węzeł parametrycznego 

regionu 2D 

 

 

Jednostki kątowe 

wzdłuż osi U 
1-szy węzeł parametrycznego 

regionu 2D 

2-gi węzeł parametrycznego 

regionu 2D 

 

Użycie jednostek kątowych wzdłuż osi U cylindrycznego układu współrzędnych ma sens tylko 

w przypadkach, gdy oryginalne konstrukcje 2D są opisane przy pomocy wartości kątowych. I tak, 

w kolejnym przykładzie, oryginalne dane 2D dla utworzenia modelu wymiennika ciepła są 

zdefiniowane w wartościach kątowych na powierzchni cylindra. Użycie jednostek kątowych pomaga 

łatwo uzyskać żądany wynik (pod warunkiem, że granice parametrycznego regionu powierzchni pracy 

były zdefiniowane poprawnie).  

 

2-gi węzeł  

parametrycznego  

regionu 2D 

1-szy węzeł parametrycznego 

regionu 2D 
 

Aby pracować komfortowo, gdy używamy jednostek kątowych, używaj następujących zasad. 

Odległości pomiędzy węzłami 2D wzdłuż osi U muszą być ustawione, tak, aby całkowita 

szerokość parametrycznego regionu wzdłuż osi U (to jest, odpowiednia odległość pomiędzy 



Modelowanie Trójwymiarowe 

136  

węzłami definiująca granicę) była wielokrotnością 360 (w stopniach), lub 2 (gdy używamy 

radianów).  

Gdy pracujemy z powierzchniami pracy dowolnego typu, należy pamiętać, że powierzchnie pracy są 

periodyczne w jednym lub obu parametrach UV. Dlatego też, powierzchnia parametryczna ma cykle 

w kierunku, w którym jest periodyczna. Rysunek poniżej pokazuje periodyczność parametrycznych 

regionów 2D dla powierzchni sferycznych i toroidalnych.  
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W przypadku powierzchni cylindrycznej, cykle parametrycznego regionu 2D są tylko wzdłuż osi U.  

 

2-gi węzeł parametrycznego 

regionu 2D 

1-szy węzeł  

parametrycznego regionu 2D 

 

Ustalone parametry powierzchni pracy  

Wartość ustalonego parametru (dwóch parametrów w przypadku torusa) może być definiowana przez 

wartość numeryczną lub może być odniesiona do promienia elementu rysunku 2D – element okręgu 

konstrukcyjnego. W tym wypadku, pozycja okręgu nie ma znaczenia, ważny jest tylko promień. Gdy 

modyfikujemy promień okręgu, parametr (promień) powierzchni pracy będzie odpowiednio dostosowywany. 

Układ współrzędnych powierzchni pracy  

Pozycja powierzchni pracy w przestrzeni definiowana jest przez wybór układu współrzędnych 

Kartezjańskich. Współrzędne parametryczne będą obliczane w odniesieniu do układu. Dowolny LUW 

może być wybrany jako taki układ. Jeżeli nie ma określonego lokalnego układu współrzędnych, użyte 

są współrzędne globalne. 
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Punkt początkowy 

Punkt końcowy 

Układ 

Współrzędnych 

Kartezjańskich 

 

Przykłady użycia powierzchni pracy  
 

Jako prosty przykład użycia płaszczyzn pracy, rozważmy zadanie 

zawijania tekstu na ścianie o cylindrycznej geometrii. Zadanie to jest 

znakomite poprzez tworzenie cylindrycznej powierzchni pracy 

zbieżnej w przestrzeni i orientacji z docelową ścianą geometrii. 

Aby skonstruować taką powierzchnię, utwórz zmienną “R” dla 

zachowania promienia docelowej cylindrycznej ściany i LUW 

bazujący na ścianie docelowej, aby zdefiniować pozycjonowanie 

powierzchni w przestrzeni. 

Zmienna dla promienia ściany tworzona jest przy użyciu polecenia 

“PM: Zmierz Element lub relacje pomiędzy dwoma Elementami”.  
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LUW konstruowany jest w taki sposób, że oś Z pokrywa się z osią cylindra. Kierunek osi X i Y mogą 

być przypadkowe w tym wypadku. 

Gdy konstruujemy samą płaszczyznę pracy, wybierz typ “Cylindryczna”. Zdefiniuj promień 

powierzchni przez zmienną “R”. Używanie jednostek liniowych wzdłuż osi U jest preferowane, odtąd 

w tym wypadku tekst będzie nakładany na przestrzeń 3D bez zniekształceń tekstu. Wybierz opisany 

powyżej LUW jako oryginalny układ współrzędnych Kartezjańskich. 

  

Następnie, utwórz żądany tekst na stronie rysunku 2D, odniesiony do powierzchni pracy. Wówczas, 

zostanie utworzony profil 3D bazujący na tekście na powierzchni pracy. Następnie, wyciągnij 
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utworzony profil na określona odległość i wykonaj operację Boolean, dodając nowo utworzoną 

geometrię i oryginalny cylinder. 

 

 

Odrobinę bardziej złożonym przypadkiem jest zastosowanie tekstu w pewnym położeniu na ścianie. 

Jak w przykładzie, przyjrzyjmy się zadaniu utworzenia tekstu na płytce o kształcie cylindrycznym 

o określonym odsunięciu od boków płytki.  

Promień cylindrycznej powierzchni pracy w tym wypadku powinien być 

równy promieniowi zewnętrznej ściany tabliczki. Powinny być użyte 

jednostki liniowe wzdłuż obu parametrycznych osi. 

LUW określający pozycję w przestrzeni powierzchni pracy musi być 

ściśle określony w tym wypadku w odróżnieniu do przypadku 

poprzedniego. Oś Z powinna nadal być skierowana wzdłuż osi ściany 

cylindra (ściany głównego cylindra lub zewnętrznej ściany tabliczki). Oś 

X powinna być najlepiej skierowana, tak żeby przechodziła przez jeden z 

rogów zewnętrznej ściany tabliczki (np. przez dolny lewy róg). Punkt 

przecięcia pomiędzy osią X i powierzchnią będzie początkiem 

współrzędnych parametrycznych, który pokrywa się z punktem 

początkowym parametrycznego regionu.  

 

Granice parametrycznego regionu 2D na stronie rysunku 2D zostały zdefiniowane jak pokazano na 

jednym z rysunków poniżej. Inny rysunek pokazuje położenie punktu startowego i osi 

parametrycznego regionu po “zawinięciu” na powierzchnię.  

 

 

Granice Tabliczki 

1-szy węzeł parametrycznego 

regionu 2D 

2-gi węzeł parametrycznego 

regionu 2D 
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Granice tabliczki są zaznaczone dla wygody na stronie 

rysunku z parametrycznym regionem 2D. Można to łatwo 

zrobić przez odsuwanie wysokości i szerokości tabliczki 

od węzła parametrycznego regionu. Następnie, tekst jest 

stosowany w żądanej pozycji wewnątrz granic tabelki. 

Następne kroki są identyczne do poprzedniego przypadku. 

Profil 3D jest tworzony w oparciu o tekst 2D na 

płaszczyźnie pracy. Profil jest wyciągany i użyta zostaje 

operacja Boolean dodania wyciągniętych liter do tabliczki.  

Zasady tworzenia powierzchni pracy 

Aby utworzyć powierzchnię pracy użyj polecenia "3SU: Utwórz Powierzchnię Pracy". 
Klawiatura Menu Tekstowe  Ikona 

<3SU> “Konstrukcja|Powierzchnia Pracy” 
 

Polecenie może być wywołane tylko w przypadku, gdy dokument ma przynajmniej jeden element, który 

pozwala zdefiniować powierzchnię pracy, np. dwa węzły 2D. 

Po wywołaniu polecenia należy wybrać typ powierzchni, która ma być utworzona, używając jednej 

z następujących opcji automenu: 

 
<1> Układ współrzędnych sferycznych 

 
<2> Układ współrzędnych cylindrycznych 

 
<3>  System współrzędnych pierścieniowych 

Po wybraniu typu powierzchni, pojawia się zestaw opcji w automenu służący do jej zdefiniowania. Ten 

zestaw opcji jest taki sam dla wszystkich typów powierzchni. Gdy tworzymy powierzchnię pracy, opcje 

aktywują się sekwencyjnie zgodnie z kolejnością wymaganych kroków. 

Pierwszym krokiem jest określenie dwóch węzłów 2D dla zdefiniowania rogów parametrycznego regionu. 

Następujące dwie opcje są dostępne w tym celu: 

 
<N> 

Wybierz węzeł jako początek obszaru 

parametrycznego 

 
<N> 

Wybierz węzeł jako druga granica obszaru 

parametrycznego 

Punkty początkowy i końcowy nie powinny się pokrywać. W przeciwnym wypadku, nie będzie możliwe 

określenie orientacji osi U i V. 

Domyślnie, zakres wzdłuż osi Х parametrycznego regionu jest mapowany na zakres parametru U, oś Y – na 

V. Można to zmienić za pomocą opcji: 

 
<3> Przesuń osie współrzędnych 
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Aby zakończyć tworzenie płaszczyzny pracy, należy również określić wartość ustalonego parametru. Jednak, 

opcja służąca do zakończenia tworzenia powierzchni pracy stanie się dostępna zaraz po zdefiniowaniu 

parametrycznego regionu: 

 
<Y> Zakończ wprowadzanie 

Użycie opcji w tym momencie wywoła okno dialogowe z 

parametrami powierzchni pracy, gdzie można 

zdefiniować wartość promienia (parametr “Promień”). 

Dwa promienie powinny być zdefiniowane w przypadku 

torusa (“Promień” i “Promień Pierścienia”). Można 

tutaj również zmienić oryginalnie wybrany typ 

powierzchni (parametr “Typ”) i wybrać żądane jednostki 

wzdłuż osi U w przypadku powierzchni cylindrycznej 

(parametr “Jednostki”). 

Zamykając okno dialogowe kończymy tworzenie 

powierzchni pracy. W tym wypadku, globalny układ 

współrzędnych użyty jest jako referencja systemu 

Kartezjańskiego dla tworzenia powierzchni pracy. 

 

 

Utworzona powierzchnia pracy nie jest domyślnie wyświetlana na scenie 3D. Aby obejrzeć ją w 

oknie 3D, ustaw opcję “Pokaż w Widoku 3D” w oknie dialogowym parametrów powierzchni. 

Wartość ustalonego parametru może być określona przed potwierdzeniem tworzenia operacji . Aby 

to zrobić można użyć opcji: 

 
<P> Ustaw parametry elementu 

Jeżeli potrzeba powiązać promień tworzonej powierzchni z innym promieniem jakiegoś okręgu na rysunku, 

użyj opcji: 

 
<C> 

Wybierz okrąg dla zdefiniowania powierzchni 

współrzędnych 

Po wywołaniu opcji, określ element okręgu konstrukcyjnego na stronie rysunku 2D.  

W przypadku tworzenia toroidalnej płaszczyzny pracy, promień wybranego okręgu będzie traktowany 

jako pierwszy (główny) promień torusa. Okrąg definiujący drugi promień jest określany za pomocą 

opcji: 

 
<R> Wybierz druga definicję okręgu 

Po powiązaniu promienia (promieni) powierzchni z takimi okręgami na rysunku, odpowiednie parametry 

staną się nieaktywne w oknie dialogowym parametrów powierzchni. 

Aby anulować relacje promieni powierzchni z elementami konstrukcyjnymi, użyj opcji: 

 
<5> Eliminuj definicję okręgu 
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W przypadku torusa, opcja ta anuluje wybór obu okręgów. 

Jeżeli potrzebujesz wybrać lokalny układ współrzędnych jako referencję dla powierzchni pracy, użyj 

opcji: 

 
<L> Wybierz docelowy LUW 

Aby anulować wybór lokalnego układu współrzędnych, użyj opcji: 

 
<7> Eliminuj docelowy LUW 

Wyświetlane granice powierzchni pracy na rysunku pokrywają się domyślnie z określonymi granicami 

parametrycznego regionu. Wyświetlane granice można modyfikować przy użyciu opcji: 

 
<B> Definiuj granice Płaszczyzny Pracy 

 
<Tab> Przełącz granice Płaszczyzny Pracy 

 
<K> Eliminuj granice 

Opcje te działają w ten sam sposób jak te stosowane dla zwykłych płaszczyzn pracy.  
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WĘZŁY 3D 

Węzeł 3D jest elementem T-FLEX CAD reprezentującym punkt w przestrzeni trójwymiarowej. Węzeł 

3D używany jest głównie jako referencja dla chwytania innych trójwymiarowych obiektów: 

dodatkowych płaszczyzn pracy, profili, lokalnych układów współrzędnych itp.. Węzły 3D pomagają 

definiować obiekty niezbędne dla wykonania operacji, takie jak wektor wyciągnięcia czy oś obrotu.  

Istnieje kilka typów węzłów 3D. Można je podzielić na trzy główne grupy: węzły bazujące na 

istniejących elementach 3D, węzły definiowane we współrzędnych absolutnych i węzły bazujące na 

węzłach 2D. 

Wielkość wyświetlania węzłów 3D na ekranie definiowana jest za pomocą polecenia “ST: Ustaw 

Status Modelu” w zakładce “3D”. 

Metody tworzenia węzła  

Aby utworzyć węzeł 3D, użyj polecenia “3N: Konstruuj Węzeł 3D”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3N> “Konstrukcja|Węzeł 3D” 
 

Polecenie to pomaga utworzyć następujące typy węzłów 3D: 

1) Bazując na istniejących elementach 3D: 

- Węzłach 3D; 

- Wierzchołkach; 

- Lokalnych Układach Współrzędnych; 

- Profilach/ścieżkach 3D; 

- Krawędziach; 

- Płaszczyznach pracy; 

- Ścianach; 

- Operacjach; 

- W centrum eliptycznej krawędzi; 

- W centrum kuli lub torusa; 

- Na przecięciu elementów; 

- Przez najkrótszy dystans między elementami; 

- Przez ściany i odsunięcia; 

- W centrum ciężkości; 

2) We współrzędnych absolutnych; 

3) Przez dwa rzuty. 
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Użycie ciągaczy dla utworzenia węzłów 3D  

Ciągacze mogą być używane dla tworzenia węzłów 3D w następujących sytuacjach: we 

współrzędnych absolutnych, relatywnie do innego węzła 3D, wierzchołka lub lokalnego układu 

współrzędnych. Ciągacze mogą być również używane do definiowania węzła w odniesieniu do 

centrum krawędzi eliptycznej lub powierzchni, która jest kulą lub torusem. Ciągacz pojawia się jako 

układ współrzędnych. Pozwala to na przesuwanie węzła 3D wzdłuż jednej osi lub równocześnie 

w dwóch wymiarach. 

 

Ciągacz dla  

zdefiniowania  

pozycji węzła 3D                

 

Wybierz oś ciągacza dla przesunięcia 

węzła wzdłuż jednej osi współrzędnych               

 

 

Aby przesunąć węzeł 3D wzdłuż osi, przesuń kursor do jednej z osi węzła - ciągaczy.  Odpowiednia oś 

zostanie podświetlona na kolor żółty (domyślnie). Po kliknięciu , wybrana oś staje się różowa 

(domyślnie) a ciągacz zaczyna się przesuwać wzdłuż wybranej osi podążając za kursorem. Kolejne 

kliknięcie  umocowuje ciągacz (i odpowiedni węzeł 3D) w miejscu kliknięcia.  

Przesuwanie węzła jednocześnie w dwóch wymiarach realizowane jest podobnie. Aby to zrobić, 

przesuń kursor do ciągacza i umieść go pomiędzy dwoma osiami. Osie zostaną podświetlone. Po 

kliknięciu  ciągacz zaczyna przesuwać się za kursorem w płaszczyźnie określonej przez dwie osie. 

Kolejne kliknięcie  umocowuje go w nowym położeniu. 

Przesuwanie ciągacza tworzonego węzła 3D powoduje aktualizację współrzędnych węzła (odsunięć) 

w oknie właściwości. Na odwrót, zmiana współrzędnych węzła 3D w oknie dialogowym przesuwa 

ciągacze węzła. 

Główne techniki tworzenia węzła na elemencie 3D lub relatywnie do elementu 3D 

Następująca opcja automenu zapewnia większość wspólnych metod tworzenia węzłów 3D na bazie 

istniejących elementów 3D: 

 
<S>  

Utwórz węzeł 3D na elemencie lub w odniesieniu 

do elementu 

Opcja staje się aktywna zaraz po uruchomieniu polecenia. Aby utworzyć 

węzeł 3D na bazie istniejącego elementu 3D, wybierz żądany element 3D 

na scenie 3D lub w drzewie  modelu. Takim elementem 3D może być 

istniejący węzeł 3D, lokalny układ współrzędnych, profil lub ścieżka 3D, 

płaszczyzna pracy, operacja, ściana, krawędź lub wierzchołek geometrii. 

Gdy wybieramy elementy 3D, należy zwrócić uwagę na stan filtra wyboru 

elementów w rozwijalnej liście opcji  lub na panelu systemowym.  

Zależnie od wybranego elementu, wygląd automenu i okna właściwości 

ulega zmianie.  

Wybierz dwie osie ciągacza dla 
przesunięcia węzła w dwóch kierunkach 
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Tworzenie węzła na bazie istniejącego węzła 3D, wierzchołka 3D lub lokalnego układu współrzędnych 

Wybranie istniejącego węzła 3D, wierzchołka 3D lub lokalnego układu współrzędnych wywołuje 

w oknie właściwości okno dialogowe definicji współrzędnych i ciągacz o kształcie systemu 

współrzędnych na scenie 3D. Początek układu współrzędnych ciągacza pokrywa się z wybranym 

elementem 3D (początek w przypadku lokalnego układu współrzędnych). Kierunek osi ciągacza 

pokrywa się z: kierunkiem osi globalnych – gdy wybieramy węzeł 3D lub wierzchołek i z osiami 

wybranego lokalnego układu współrzędnych – gdy wybierzemy lokalny układ współrzędnych 

Pozycja tworzonego węzła definiowana jest w lokalnych współrzędnych lub bezpośrednio na scenie 

3D przy pomocy ciągaczy lub przez podanie wartości numerycznych w sekcji “Współrzędne” okna 

właściwości. Współrzędne absolutne węzła (w globalnym układzie współrzędnych) wyświetlane są 

w sekcji “Współrzędne absolutne” tego samego okna dialogowego. 

Aby szybko wyzerować współrzędne węzła do 0, użyj następującej dodatkowej opcji automenu: 

 
<Z>  

Przesuń punkt do początku systemu 

współrzędnych 

Dodatkowe opcje wywoływane w sekcji “Opcje”, pomagają przełączyć 

polecenie w następujące tryby: 

Włącz ciągacze. Przełącza wyświetlanie ciągaczy węzła 3D na 

scenie 3D. Gdy opcja nie jest zaznaczona ciągacze nie będą 

wyświetlane. 

Zachowaj poprzednie współrzędne. Gdy jest ustawiona, 

współrzędne odniesienia, zdefiniowane dla tworzonego węzła są 

zapamiętywane i będą domyślnie obecne w oknie dialogowym, gdy 

tworzymy następny węzeł. 

Zachowaj wybrany układ współrzędnych. Gdy jest ustawiona, 

wybrany element 3D (wierzchołek lub lokalny układ 

współrzędnych) będzie użyty jako początek przy tworzeniu nowego 

węzła. 

Tworzony węzeł 3D umieszczany jest w określonym położeniu w 

względem elementu rodzica. Po dowolnych modyfikacjach pozycji 

rodzica, utworzony węzeł 3D również ulegnie zmianie zmieniając 

pozycję relatywnie do współrzędnych ustawionych podczas jego 

tworzenia. 

 

Tworzenie węzła bazującego na pojedynczo połączonym profilu 3D, ścieżce 3D lub krawędzi 

Wybór profilu 3D (tylko pojedynczo połączone), ścieżki 3D lub krawędzi aktywuje tryb tworzenia 

węzła na wybranym elemencie. Wybrany element jest podświetlany. Aby utworzyć węzeł po wybraniu 

elementu rodzica wykonaj, co następuje: 

- Wybierz punkt początku dla zdefiniowania pozycji węzła na elemencie rodzica; 

- Określ pozycję tworzonego węzła na elemencie rodzica przez odległości odsunięcia od 

punktu referencyjnego (wzdłuż elementu rodzica). 
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Gdy tryb startuje, okno właściwości wyświetla okno dialogowe dla 

definiowania parametrów węzła. Okno ma dwie sekcje. Sekcja 

“Parametr i Odsunięcie” służy do definiowania punktu referencyjnego i 

pozycji węzła na elemencie rodzica. Sekcja “Współrzędne absolutne” 

wyświetla aktualne współrzędne absolutne tworzonego węzła. 

Punkt początkowy dla pozycjonowania węzła może być określony jako: 

początek, koniec, centrum elementu rodzica lub dowolny punkt 3D. 
Punkt początkowy profilu 3D, ścieżki lub krawędzi może być 

odróżniony od punktu końcowego przez różne metody 

podświetlania: strzałka na jednym z końców podświetlonego 

elementu wskazuje punkt końcowy. W przypadku zamkniętych 

elementów 3D, pozycje początkowa i końcowa pokrywają się.  

W przypadku użycia dowolnego punktu 3D jako początku, istnieją dwie możliwości. Jeżeli wybrany 

punkt należy do elementu rodzica, czas będzie on użyty jako punkt początkowy. W przeciwnym razie, 

punktem referencyjnym będzie najbliższy do wybranego punktu 3D, punkt na elemencie rodzica. 

Wybór punktu początkowego realizowany jest w oknie właściwości z 

listy w pozycji “Początek”. W rozwijalnej liście wartości znajdują się 

następujące opcje: “Początek”, “Koniec”, “Centrum”, “Punkt”. Przed 

wybraniem ostatniej opcji, określ punkt 3D, który będzie użyty jako 

początek dla zdefiniowania pozycji węzła na elemencie rodzica. W 

automenu dostarczana jest dodatkowa opcja dla wybrania punktu: 
 

 
<G> Wybierz punkt dla początku odsunięcia 

Po aktywowaniu tej opcji, można wybrać żądany punkt 3D bezpośrednio na scenie 3D. Węzeł 3D użyty jako 

początek może być również wybrany w drzewie modelu 3D. 

Aby odrzucić wybrany punkt, użyj innej dodatkowej opcji: 

 
<X> Anuluj wybór początku odsunięcia 

Pozycja węzła na elemencie rodzica może być definiowana albo w oknie właściwości albo bezpośrednio na 

scenie 3D. Gdy używamy okna właściwości, najpierw należy wybrać sposób definiowania odległości przez 

ustawienie przełącznika “Przez Parametr/Przez Odsunięcie”: 

- Przez Parametr Odległość od początku ustawiana jest w jednostkach względnych (0 – 

pozycja początku, 1 – odległość równy długości całego elementu rodzica). Dla przykładu, 

jeżeli jako początek użyjemy środka profile/ścieżki, wówczas wartość parametru może się 

zmieniać w zakresie [-0,5;0,5]. 

- Przez Odsunięcie Odległość od początku ustawiana jest w jednostkach modelu. 

Jeżeli użytkownik poda wartość odsunięcia większą niż długość 

elementu rodzica, węzeł tworzony jest na jego końcu. Dodatkowe pole 

pojawia się w oknie właściwości, “Użyte odsunięcie”, które wyświetla 

aktualną odległość od punktu początkowego do utworzonego węzła 

3D. 

Jak parametr lub odsunięcie jest modyfikowane w oknie dialogowym, 

węzeł przesuwa się odpowiednio na scenie 3D. 
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Na scenie 3D wskaż kursor myszy w żądanej pozycji węzła na obiekcie i kliknij . Kolejne kliknięcie 

na scenie 3D spowoduje przesunięcie węzła do nowej pozycji. 
Na początku tworzenia węzła jego pozycja pokrywa się z pozycją kliknięcia myszy podczas 

wybierania elementu 3D rodzica. 

Tworzenie węzła na bazie płaszczyzny pracy 

Wybranie płaszczyzny pracy tworzy węzeł 3D na płaszczyźnie pracy. Pozycja węzła jest definiowana 

we współrzędnych X-Y lub U-V w układzie współrzędnych płaszczyzny pracy. Współrzędne mogą 

być definiowane na scenie 3D za pomocą myszy lub wartości numerycznej w oknie właściwości. 

Po wybraniu planu, pojawia się obraz podglądu węzła w pozycji 

kliknięcia myszy w momencie wybierania planu (lub w początku 

układu współrzędnych, jeżeli plan wybrany został w drzewie modelu). 

Po kolejnych kliknięciach na scenie 3D węzeł zmieni swoje położenie 

do nowego. 

W trybie tym, okno właściwości zawiera pola dla określenia 

dokładnych wartości współrzędnych węzła (sekcja “Odsunięcia”). 

Tymczasem, dodatkowa sekcja “Współrzędne absolutne” śledzą 

pozycję tworzonego węzła we współrzędnych globalnych. 

Opcja “Skala” definiuje sposób określenia współrzędnych węzła: gdy 

ustawimy tą opcję, są to współrzędne X-Y, gdy wyłączymy – 

współrzędne U-V płaszczyzny pracy. 

 

Utwórz węzeł na bazie powierzchni tworzącej ściany  
 

Wybranie ściany jako elementu rodzica pozwala utworzyć węzeł 3D na jej 

powierzchni tworzącej. Pozycja węzła na powierzchni jest ogólnie 

definiowana we współrzędnych U-V.  

W specjalnym przypadku wyboru ściany płaskiej, można zdefiniować 

współrzędne X-Y węzła jako współrzędne lokalne na planie ściany. Pozycja 

początku i kierunki osi X i Y w tym przypadku definiowane są przez system 

dowolnie. Po wybraniu ściany (na scenie 3D lub w drzewie modelu 3D) jest 

ona podświetlana (domyślnie – na zielono). Węzeł będzie wyświetlany w 

punkcie kliknięcia ściany przez mysz. Żądana pozycja może być 

zdefiniowana przez inne kliknięcie  na scenie 3D lub za pomocą okna 

właściwości.  

Rodzaj okna dialogowego w oknie właściwości zależy od typu wybranej 

ściany. Jeżeli ściana jest płaska, okno dialogowe jest podobne, do tego 

używanego dla tworzenia węzła na płaszczyźnie pracy. Pozwala to 

zdefiniować dokładne wartości współrzędnych lokalnych tworzonego węzła 

(X-Y lub U-V, zależnie od stanu opcji “Skala”). Gdy wybieramy nie-płaski 

plan okno dialogowe pozwala zdefiniować tylko współrzędne U-V węzła. 
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Tworzenie węzła na bazie operacji  

Gdy wybieramy operację jako element rodzica, polecenie przełącza się w tryb tworzenia węzła 

w środku ciężkości geometrii lub grupy geometrii, jak opisano poniżej. Wybrana operacja staje się 

pierwszą geometrią w grupie, która będzie użyta dla skonstruowania węzła 3D. 

Specjalne metody tworzenia węzłów bazujących na istniejących elementach 3D 

Specjalne metody tworzenia węzłów 3D bazujących na istniejących elementach 3D oddzielone są 

w automenu do specjalnej grupy opcji, domyślnie nie aktywnych. 

Tworzenie węzła w centrum eliptycznej krawędzi lub centrum kuli lub torusa  

Węzeł 3D może być skonstruowany w centrum lub raczej relatywnie do centrum eliptycznej krawędzi 

lub powierzchni kuli lub torusa. Aby to zrobić, użyj następującej opcji polecenia tworzenia węzła. 

Aby utworzyć węzeł w odniesieniu do centrum eliptycznej krawędzi: 

 <C>  W centrum eliptycznej krawędzi  

Po wywołaniu opcji, określ eliptyczną lub kołową krawędź (zauważ, że okrąg jest specjalnym przypadkiem 

elipsy). Węzeł będzie utworzony relatywnie do centrum elipsy, do której wybrana krawędź przynależy. 

Aby utworzyć węzeł relatywnie do centrum powierzchni kuli lub torusa, użyj opcji: 

 <U> W centrum ściany sferycznej lub torusie  

Po wywołaniu opcji, określ ścianę kuli i torusa. Węzeł zostanie utworzony relatywnie do centrum 

powierzchni (kuli lub torusa), do której należy wybrana ściana. 

W obu przypadkach, tworzenie węzła jest podobne do tworzenia węzła 

relatywnie do innego węzła 3D lub wierzchołka. Wybranie elementu 

rodzica (krawędź lub ściana) wywołuje okno dialogowe dla 

zdefiniowania współrzędnych węzła w oknie właściwości oraz 

wyświetlenie na scenie 3D ciągacza o kształcie układu współrzędnych. 

Początek układu współrzędnych ciągacza pokrywa się z centrum 

krawędzi lub powierzchni (zależnie od użytej opcji). Kierunki osi 

ciągacza pokrywają się z kierunkami osi globalnego układu 

współrzędnych.  

Pozycja tworzonego węzła definiowana jest we współrzędnych 

względnych lub bezpośrednio na scenie 3D za pomocą ciągaczy lub 

przez określenie dokładnych wartości numerycznych odsunięć w sekcji 

“Współrzędne” okna właściwości. Współrzędne absolutne węzła 

(współrzędne globalne) wyświetlane są w sekcji “Współrzędne 

absolutne” okna dialogowego. Aby szybko wyzerować określone 

odsunięcia, użyj dodatkowej opcji automenu: 

 

 
<Z>  Przesuń punkt do początku układu współrzędnych 
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Tworzenie węzła na przecięciu elementów  

Węzeł 3D może być skonstruowany na przecięciu dwóch elementów 3D: pierwszego i drugiego. Aby 

skonstruować węzeł, mogą być użyte praktycznie dowolne elementy: ścieżka i geometria, dwie 

ścieżki, krawędź i geometria, itd. Wybierane pary elementów 3D definiowane są jedynie pod 

względem możliwości przecięcia w wyniku, czego otrzymamy punkt. Aby wyłączyć sytuacje, gdy 

przecięciem wybranych elementów nie jest punkt, tylko krzywa lub linia może być wybrana jako 

pierwszy element, podczas gdy drugim elementem do przecięcia może być krzywa, linia element 

powierzchniowy lub bryła.  

Aby utworzyć węzeł, określ przecinające się elementy. Kolejność 

wybierania elementów nie jest istotna. Drugi element przecięcia może być 

wybrany przed pierwszym. Po określeniu obu elementów, system 

definiuje punkt przecięcia tworząc tam węzeł. Podczas gdy, okno 

właściwości wyświetla jego współrzędne absolutne. Jeżeli istnieje wiele 

punktów przecięcia, wówczas wybierany jest jeden – domyślnie 

najbliższy miejscu, w którym klikneliśmy element podczas jego 

wybierania. Można również wybrać inne przecięcia. 

 

Tryb ten włączany jest przez opcję: 

 
<Q>  Konstruuj węzeł 3D na przecięciu elementów 

Po wywołaniu opcji, polecenie przełącza się w tryb definiowania pierwszego elementu. Pojawiają się 

dodatkowe opcje automenu: 

 
<W>  Wybierz krzywą jako pierwszy element 

 
<L> Wybierz oś jako pierwszy element  

Opcje te pozwalają wybrać krzywą lub linię prostą jako pierwszy element przecięcia. Gdy wybieramy 

element 3D dla linii, zwróć uwagę na stan filtrów wyboru elementu dla tej opcji. 

Aby odrzucić pierwszy wybrany element, użyj opcji: 

 <X> Anuluj wybór pierwszego elementu  

Aby kontynuować definiowanie drugiego elementu, użyj opcji: 

 <T> Wybierz drugi element  
 

Po zdefiniowaniu pierwszego elementu, polecenie automatycznie przechodzi w tryb wyboru 

drugiego elementu. 

Następne opcje używane są w trybie wyboru drugiego elementu: 

 <W>  Wybierz krzywą jako drugi element  

 <L> Wybierz oś jako drugi element  

 <E>  Wybierz powierzchnię jako drugi element  
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 <E>  
Wybierz geometrię powierzchniową jako drugi 

element 

 <B> Wybierz część jako drugi element  

Pozwalają one wybrać krzywą, linię prostą, plan oraz geometrię bryłową lub powierzchniową jako drugi 

element przecięcia. Gdy wybieramy elementy 3D definiujące linię, powierzchnię lub geometrię, używane są 

filtry wyboru elementów. 

Aby odrzucić drugi element, użyj opcji: 

 <X> Anuluj wybór drugiego elementu  

Aby powrócić do trybu określania pierwszego elementu, użyj opcji: 

 <T> Wybierz pierwszy element 
 

Jeżeli wybrane elementy mają wiele przecięć, użyj następującej opcji do wybrania żądanego punktu: 

 <N> Wybierz inne przecięcie  

Tworzenie węzła przez najkrótszy dystans między elementami  

Węzeł 3D może być utworzony przez najkrótszy dystans między elementami 3D: 

 
<R> 

Konstruuj węzeł 3D używając najkrótszej 

odległości między dwoma elementami. 

Po wywołaniu tej opcji, określ dwa elementy 3D. Każdy z nich może być krawędzią, pętlą, ścianą, ścieżką 

3D lub bryłą. Drugi element może być również punktem 3D. Elementy mogą być wybrane w dowolnej 

kolejności, jednakże pamiętaj, że węzeł 3D jest zawsze tworzony na pierwszym elemencie w położeniu 

najbliższym do drugiego elementu.  

Po wybraniu trybu tworzenia węzła 3D przez najkrótszy dystans między elementami, polecenie 

przechodzi w tryb definiowania pierwszego elementu. Pojawiają się następujące dodatkowe opcje 

w automenu: 

 <E>  Wybierz Krawędź  

 <L> Wybierz Pętle 

 <F> Wybierz Ścianę 

 <T>  Wybierz Ścieżkę 3D 

 <B> Wybierz Bryłę 

Opcje te pozwalają wybrać jako pierwszy element obiekt żądanego typu. 

Aby kontynuować definiowanie drugiego elementu użyj opcji: 

 <N> Wybierz drugi element  
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Po zdefiniowaniu pierwszego elementu polecenie automatycznie przechodzi w tryb definiowania 

drugiego elementu. 

W trybie definiowania drugiego elementu, używane są podobne opcje. W automenu pojawiają się 

następujące opcje przeznaczone do wybrania drugiego elementu 3D: 

 <E>  Wybierz Krawędź 

 <L> Wybierz Pętle 

 <F> Wybierz Ścianę 

 <T>  Wybierz Ścieżkę 3D 

 <B> Wybierz Bryłę 

 <V> Wybierz punkt 3D 

Aby powrócić do trybu definiowania pierwszego elementu, użyj opcji: 

 <N> Wybierz pierwszy element  

Tworzenie węzła przez ściany i odsunięcia  

Tworzenie węzła 3D przez ściany i odsunięcia od bryły jest specjalnym przypadkiem tworzenia węzła 

na ścianie. W tym trybie, najpierw określ ścianę bazową, na której będzie umieszczony węzeł. 

Wymagana pozycja węzła na tej ścianie definiowana jest przy użyciu dwóch dodatkowych ścian tej 

samej geometrii, sąsiadujących ze ścianą bazową (mających wspólna krawędź) oraz jego odsunięć. 

Aby utworzyć węzeł, odsunięcia o określonej długości konstruowane są od dodatkowych ścian. Węzeł 

definiowany jest jako punkt przecięcia ściany bazowej i odsunięć.  

Wszystkie trzy ściany mogą mieć powierzchnie tworzące dowolnego typu (plan, torus, kula, stożek, 

powierzchnia splajnowa). Alternatywnie, dodatkowe ściany mogą być wybrane przez wybranie 

krawędzi, które łączą ściany ze ścianą bazową. 

W tym trybie, konstrukcja węzła 3D realizowana jest w następujący sposób: 

- Konstruowane są odsunięcia od dodatkowych ścian. Odległości odsunięć definiowane są 

przez podane  wartości dla tych ścian. W przypadku dodatniej odległości, odsunięcie 

konstruowane jest wewnątrz geometrii, w przypadku ujemnej – na zewnątrz.  

- Obliczane jest przecięcie ściany bazowej i odsunięć dodatkowych ścian. W wyniku, 

w punkcie przecięcia tworzony jest węzeł 3D. 

W prostych przypadkach, powierzchnie ścian mogą być wydłużane poza granice (zarówno bazy jak 

i odsunięć). Dla planu i stożka, wydłużenie te jest nieograniczone, podczas gdy dla torusa lub kuli 

jest ono ograniczone. Pozwala to np. utworzyć węzeł poza granicami powierzchni bazowej, ale 

mimo to leżeć na jej powierzchni tworzącej (gdy odległość odsunięcia jest ujemna). Pozwala to 

również konstruować węzły 3D w sytuacjach, gdy odsunięcia od dodatkowych ścian bocznych nie 

przecinają się ze ściana bazową. 
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 Druga odległość odsunięcia 
Wynikowy węzeł 3D 

Pierwsza odległość 

odsunięcia 

Pierwsza 

sąsiadująca ściana 
Druga sąsiadująca ściana 

Pierwsze odsunięcie Drugie odsunięcie 

Ściana, na której węzeł 3D jest 

konstruowany (ściana bazowa) 

 

Tryb tworzenia węzła 3D przez ściany i odsunięcia jest wywoływany przez następującą opcję 

automenu:: 

 <O> Konstruuj węzeł 3D używając ścian i odsunięć 

Po uruchomieniu tego trybu, pojawiają się w automenu dodatkowe opcje wyboru ścian. Wybierz ścianę 

bazową przy użyciu następującej opcji:  

 <F>  Wybierz ścianę zawierającą węzeł 3D  

Wybrana ściana podświetlana jest na zielono (domyślnie). W automenu staje się dostępny zestaw opcji 

pozwalających na zdefiniowanie dodatkowych ścian lub ich krawędzi: 

 <E> 
Wybierz Krawędź, która ustawia pierwsze 

odsunięcie  

 <T> 
Wybierz Ścianę, która ustawia pierwsze 

odsunięcie 

 <D>  
Wybierz Krawędź, która ustawia drugie 

odsunięcie 

 <G> Wybierz Ścianę, która ustawia drugie odsunięcie 

Wartość odległości odsunięcia od ścian bocznych, definiujących pozycję 

tworzonego węzła 3D, podawane są w oknie właściwości w sekcji 

“Odsunięcia”.  

Ustawienie dodatkowej opcji “Odwróć” przełącza kierunki liczenia 

odległości odsunięcia. Pozycja węzła na ścianie bazowej będzie 

odpowiadać ujemnym wartością odsunięć. Gdy opcja jest wyłączona, 

dodatkowe odsunięcia są wewnątrz geometrii, co oznacza, że węzeł 

tworzony jest wewnątrz ściany. 

Żądana pozycja na ścianie bazowej może być określona bezpośrednio na 

scenie 3D przez kliknięcie . Podczas gdy, okno właściwości będzie 

wyświetlało odpowiednie wartości odsunięć. 
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Tworzenie węzła w środku ciężkości  

Węzeł 3D w środku ciężkości geometrii lub grupy geometrii wykonywany jest za pomocą opcji: 

 <M>  Utwórz węzeł 3D w środku ciężkości  
 

W tym trybie można również użyć opcji wyboru geometrii  definiowanego elementu 3D. 

W trybie tworzenia węzła 3D w środku ciężkości, należy zdefiniować jedną lub kilku geometrii dla 

wyznaczenia węzła. Środek ciężkości obliczany jest dla określonego zestawu geometrii, definiując 

pozycję tworzonego węzła 3D. Podczas obliczania środka ciężkości uwzględniane są aktualne 

parametry materiałowe geometrii. 

Po wywołaniu tego trybu, w automenu pojawiają się dodatkowe opcje niezbędne dla wybrania zestawu 

geometrii: 

 <B>  
Wybierz operację, żeby utworzyć węzeł 3D w 

środku ciężkości  

 <L> Wybierz wszystkie operacje 

Operacje mogą być wybrane na scenie 3D przez kliknięcie  lub w drzewie 

modelu 3D. Wybrane operacje są uwzględniane w liście definiującej operacje 

w oknie właściwości (sekcja “Lista Operacji”).  

Okno właściwości, poza śledzeniem wybranych operacji wspiera inne 

akcje. Dla przykładu można znaleźć masę klikając  na jednej lub kilku 

operacjach z listy wybrany i odczytać wynik w polu “Masa”. Lista może 

być edytowana. Wybrane operacje z listy mogą być usuwane przez 

wciśnięcie przycisku [Skasuj]. 

Dodatkowa sekcja w oknie dialogowym, “Współrzędne absolutne”, 

pozwalają śledzić pozycję tworzonego węzła we współrzędnych 

globalnych. 
 

Jedna lub kilka operacji może być wyłączona z listy nie tylko w oknie właściwości, ale również przez 

bezpośrednie wskazanie ich na scenie 3D. Aby to zrobić użyj opcji: 

 <F> Usuń operację  

 <D>  Usuń wszystkie operacje  

Opcje te stają się dostępne tylko, gdy co najmniej jedna operacja została wybrana. 
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Tworzenie węzła we współrzędnych absolutnych  
 

Aby utworzyć węzeł 3D we współrzędnych absolutnych, użyj opcji: 

 
<A>  

Konstruuj węzeł 3D we 

współrzędnych absolutnych  

Po wybraniu tego trybu, okno właściwości wyświetla okno dialogowe dla 

zdefiniowania współrzędnych absolutnych węzła. Jednocześnie na scenie 3D 

pojawia się ciągacz o kształcie układu współrzędnych. Początek układu 

współrzędnych ciągacza umieszczony jest w punkcie (0,0,0) we 

współrzędnych globalnych. Kierunki osi ciągacza pokrywają się z osiami 

globalnego układu współrzędnych. 

Pozycja tworzonego węzła definiowana jest albo bezpośrednio na scenie 

3D za pomocą ciągaczy albo przez podanie dokładnych wartości 

współrzędnych w sekcji “Współrzędne” okna właściwości. Aby szybko 

odrzucić określoną pozycję węzła, użyj następującą dodatkową opcję 

automenu: 

 <Z>  
Przesuń punkt do początku systemu 

współrzędnych 
 

 

Tworzenie węzła przez dwa rzuty  

Węzeł 3D może być również utworzony na bazie jego dwóch rzutów na różne płaszczyzny pracy. Jako 

rzuty używane są węzły 2D. 

 

Węzeł 1 

Węzeł 1 

Węzeł 4 

Węzeł 3 
Linia 1 

             

Aby utworzyć węzeł 3D, określ dwa węzły 2D leżące na różnych płaszczyznach pracy. Aby utworzyć 

węzeł 3D bezpośrednio na płaszczyźnie pracy, określ tylko jeden węzeł 2D, który jest tylko jednym 

rzutem węzła. Płaszczyzna pracy i współrzędne dwóch węzłów będą definiowały pozycję węzła 3D w 

przestrzeni w tym przypadku. Aby zdefiniować wysokość tworzonego węzła nad płaszczyzną pracy, 

należy określić drugi rzut, tzn. drugi węzeł 2D. Dwa rzuty jednoznacznie definiują punkt w 

przestrzeni. 
Gdy definiujemy węzeł 3D przez jeden rzut, można użyć węzła 2D leżącego na powierzchni pracy. 

W wyniku tego tworzony jest węzeł 3D leżący na danej powierzchni pracy.  
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Gdy definiujemy węzeł za pomocą dwóch rzutów, mogą pojawić się błędne sytuacje. Rzutem jest 

punkt na przecięciu płaszczyzny pracy i normalnej. Drugim rzutem jest drugie przecięcie. Aby 

zdefiniować punkt w przestrzeni, dwie normalne muszą się przecinać. Jeżeli dwa rzuty nie definiują 

punktu w przestrzeni, odpowiednia wiadomość wyświetlana jest w oknie diagnozy. Zasadą jest, ze 

błędy pojawiają się, gdy definiujemy rzuty na dwa widoki, które nie mają dokładnych relacji 

rzutowania. 

Dla przykładu, w przypadku pokazanym na rysunku, można wybrać Węzeł_2, jest to pierwszy rzut, 

który należy do płaszczyzny pracy “Przód”. Jako drugi rzut, można wybrać np. Węzeł_3. Dwa rzuty 

jednoznacznie definiują punkt w przestrzeni. 
Aby utworzyć węzeł 3D w przeglądanym przykładzie, można również użyć Węzeł_3 na widoku z góry 

i Węzeł_4 na widoku bocznym. Aby uniknąć błędnych sytuacji, rysunki na tych widokach mają relacje 

rzutowania, zdefiniowane przez linie rzutowania Linia_1. 

Tryb tworzenia węzła 3D za pomocą dwóch rzutów włączany jest opcją automenu: 

 <J>  Utwórz węzeł 3D przez dwa rzuty  

Po wywołaniu opcji, automenu polecenia wywołuje po kolei opcje dla zdefiniowania rzutów węzłów 2D: 

 <F>  Ustaw węzeł 3D 1szego rzutowania 

 <G> Ustaw węzeł 3D 2giego rzutowania 

Można wybrać węzeł 2D klikając  w oknie 2D. Wybrany węzeł jest podświetlany. Również domyślnie 

podświetlana jest płaszczyzna pracy zawierająca ten węzeł. Aby wybrać inną płaszczyznę pracy użyj opcji: 

 
<W> Wybierz inną płaszczyznę pracy 

Aby anulować użycie drugiego rzutu (w przypadku, gdy jest już zdefiniowany), wciśnij następującą opcję 

automenu: 

 <D> Skasuj 2gi rzut węzła 3D 

Współrzędne absolutne tworzonego węzła śledzone są w oknie właściwości. 
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PROFILE 3D 

Profil 3D jest jednym z najważniejszych elementów w T-FLEX CAD 3D. Profil 3D jest konturem 

zorientowanym w przestrzeni trójwymiarowej. Profil 3D jest tworzony w oparciu o orientację 

elementów użytych dla zdefiniowania profilu (płaszczyzna pracy, powierzchnia pracy, ściana lub 

zestaw krawędzi).  

Profil 3D może być utworzony na bazie parametrycznego konturu 2D umieszczonego na stronie 

płaszczyzny pracy. Pozwala to propagować parametryczne właściwości dwuwymiarowych rysunków 

w obszarze modelowania bryłowego. Wyciągnięcie profilu za pomocą różnych metod w przestrzeni 

jest główną operacją przy tworzeniu geometrii bryłowej. 

Główne koncepcje. Typy profilów  

Geometria profilu 

W ogólnym przypadku, profil 3D jest elementem geometrii arkusza. Dla wygody pracy, profile na 

scenie 3D są zazwyczaj renderowane jako forma drutowa, to znaczy jako zestaw linii granicznych 

(konturów). Można również ustawić tryb wyświetlania profilu 3D w formie arkusza powierzchni. 

 

Profil 3D w trybie drutowym                     

 

Profil 3D w trybie geometrii 

arkusza/powierzchni  

Kontur profilu 3D może być otwarty. Taki profil pojawi się i będzie się zachowywał jak geometria 

drutowa w obu trybach wyświetlania. Dla przykładu, wyciągnięcie takiego profile utworzy geometrię 

arkusza, zamiast bryły tak jak to jest zazwyczaj. 

 

Profil 3D z otwartym konturem 

                        

 

Wynik wyciągnięcia Profilu 3D 

z otwartym konturem 

 

Profil 3D może zawierać kilka konturów (linii granicznych).  

Typy profilów 

Wszystkie profile 3D mogą być podzielone przez sposób ich tworzenia na pięć grup: 

1. Profile utworzone na bazie elementów 2D – kreskowań. 

2. Profile utworzone na bazie elementów 2D – tekst. 
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3. Profile utworzone na bazie elementów 2D – linie graficzne. 

Wylistowane powyżej typy profilów mogą być utworzone ręcznie przez użytkownika, przy użyciu 

dedykowanych poleceń lub mogą być utworzone automatycznie przez system podczas zarządzania 

aktywną płaszczyzną pracy. Profile te są używane w początkowym etapie tworzenia geometrii 

bryłowej. Gdy za pomocą różnych operacji budowana jest geometria, tworzone są nowe powierzchnie, 

ściany i krawędzie, które mogą być użyte dla kolejnych operacji. Elementy te mogą być użyte jako 

podstawa dla tworzenia profilów innego typu: 

4. Profile tworzone na bazie elementów geometrii brył – pętle (zamknięty łańcuch krawędzi) lub ściany. 

5. Profile tworzone przez użycie istniejących profilów. Dla przykładu, można kopiować profile lub 

utworzyć profile odsunięte. Można również rzutować lub ułożyć istniejący profil na trójwymiarowej 

geometrii bryłowej lub na części jego powierzchni. 

6. Profile utworzone przez rozwinięcie powierzchni lub zestawu powierzchni. 

Profile bazujące na elementach 2D  

Profile 3D utworzone z elementów rysunków 2D są szeroko używane w konstruowaniu modeli 3D. 

Aby utworzyć profil, można użyć, kreskowań, tekstów elementów graficznych umieszczonych na 

płaszczyźnie pracy i stronie powierzchni pracy. Gdy używamy elementów 2D leżących na stronie 

płaszczyzny pracy, wynikowy profil 3D będzie płaski. Profil 3D utworzony z elementu 2D na 

płaszczyźnie pracy będzie powtórzeniem kształtu powierzchni bazowej. 

Profile bazujące na kreskowaniach 

Gdy tworzymy profile 3D bazujące na kreskowaniach, ich plan (powierzchnia) pokrywa się 

z płaszczyzną pracy lub powierzchnią, której strona zawiera oryginalne kreskowanie.  

Płaski profil 3D (bazujący na kreskowaniu na płaszczyźnie pracy) może być umieszczony 

w przestrzeni. Można tego dokonać używając węzła 3D, przez który plan tworzonego profilu powinien 

przechodzić. Jeżeli nie jest to wystarczające, można udoskonalić pozycję profilu 3D w przestrzeni 

przez określenie węzła 2D (na płaszczyźnie pracy zawierającej kreskowanie), do którego wybrany 

węzeł 3D powinien być chwycony. 

 

Oryginalne kreskowanie 

i dodatkowy Węzeł 3D 
           

 

Tworzenie profilu z 

kreskowania bez 

dodatkowego Węzła             

 

Tworzenie profilu z 

kreskowania z 

dodatkowym Węzłem             

 

Tworzenie profilu z kreskowania 

z dodatkowym 3D i 2D  

Aby utworzyć profil 3D, można użyć dowolnego kreskowania, włączając kreskowanie utworzone 

podczas tworzenia dokumentacji 2D. Może ono być dowolnego typu: kreskowanie, wypełnienie, 

zarys lub ukryte. Jednakże, kreskowania utworzone z rysunków 2D, nie zawsze są odpowiednie dla 
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utworzenia profile odpowiedniego kształtu. W tym przypadku, można utworzyć specjalne 

kreskowanie dla profile 3D. Jeżeli takie kreskowanie nie jest niezbędne na rysunku 2D, zaleca się 

użycie typu “Niewidocznego” lub umieszczenie takiego elementu na specjalnej warstwie. 

Zauważ, że jedna płaszczyzna pracy (lub raczej jej strona) może zawierać kilka kreskowań, każde z 

nich może zostać użyte dla utworzenia profilów 3D. 

Samo przecinające się kontury 

Użycie samo przecinających się konturów kreskowanych nie jest dozwolone dla tworzenia profilu 3D. 

Dla przykładu, jeżeli kreskowanie składa się z dwóch konturów, wówczas sytuacja pokazana na 

rysunku z lewej strony jest poprawna. Rysunek z prawej strony pokazuje sytuację, która generuje 

niepoprawny kontur. 

 

Początkowo, profil 3D powinien być utworzony na bazie właściwego konturu kreskowania. Jednakże, 

po edycji elementy konturu 2D, mogą powodować sytuacje problematyczne takie jak kontury samo 

przecinające. W tym przypadku, wyświetlana jest w oknie diagnozy, wiadomość o błędzie 

a regeneracja profilu 3D jest zawieszona aż do momentu usunięcia błędu.  
Zasada ta (o unikaniu samo przecinania się elementów konturów 2D używanych do tworzenia 

profilów 3D) stosuje się nie tylko do profilów utworzonych z kreskowań. Samo przecinania należy 

unikać również, gdy używamy tekstów (część czcionek TrueType tworzy samo przecięcia w 

pewnych kombinacjach liter) i linii graficznych. 

Profile bazujące na tekście 

Profile 3D bazujące na tekstach 2D tworzone są identycznie jak w przypadku kreskowania. Dla 

pozycjonowania płaskiego profile w przestrzeni mogą być określone dodatkowe węzły. Istnieje jednak 

ograniczenie, gdy tworzymy profil 3D bazujący na tekście. Wspierane są tylko czcionki TrueType. 

Tekst w tym przypadku jest traktowany jako związek zamkniętych konturów, gdzie każdy kontur jest 

oddzielnym znakiem. Dlatego też wynikowy profil 3D jest wielo-konturowy. 
Jeżeli w tekście, który nie może być transformowany do linii konturowych profile są elementy 

stykające się, są one ignorowane. Dla przykładu, jeżeli w tekście został wstawiony symbol 

chropowatości, wówczas tylko litery I cyfry w notacji chropowatości będą użyte dla generowania 

linii konturu, podczas gdy sam styl symbolu chropowatości będzie ignorowany. 
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Tworzenie Profilu 3D z tekstu na Planie Pracy 
         

 

Tworzenie Profilu 3D na Powierzchni Pracy 
 

Profile bazujące na liniach graficznych na płaszczyźnie pracy  

Profil 3D może być utworzony na bazie wszystkich linii graficznych leżących na określonej 

płaszczyźnie pracy. Wymagane linie mogą tworzyć dowolny obraz. Może to być połączona sekwencja 

tworząca zamknięty lub otwarty kontur lub po prostu zestaw oddzielnych linii. Linie graficzne mogą 

się przecinać. Jednakże w tym przypadku, można użyć opcji pogrubiania dla tworzonego profilu 

(zobacz sekcję “Pogrubianie płaskiego profilu”). 

Jeżeli obraz na płaszczyźnie pracy jest później modyfikowany (np. są dodane nowe linie graficzne lub 

istniejące są wykasowane), profil 3D utworzony na bazie tych linii zostanie odpowiednio 

dostosowany. 

 

Obraz na Planie Pracy                                   

 

Profil 3D  

W odróżnieniu od kreskowania, linie graficzne na stronie płaszczyzny pracy zawsze tworzą 

pojedynczy profil 3D. Aby utworzyć inny profil 3D na tym samym planie, użyj mechanizmu 

kreskowania. 

Automatyczne tworzenie profile z elementów 2D (na aktywnej płaszczyźnie pracy) 

Profil 3D może być utworzony automatycznie na koniec sesji na aktywnej płaszczyźnie pracy. W tym 

przypadku, płaszczyzna pracy musi zawierać przy najmniej jeden element 2D dowolnego typu:  

 Kreskowanie; 

 Linia graficzna utworzona przez polecenie “SK: Utwórz Szkic” lub “G: Utwórz Linię 
Graficzną” (linie rzutów 2D nie są rozważane w tym przypadku); 
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 Tekst (używając czcionek TrueType). 

Algorytm tworzenia profilu 3D zależy od elementów 2D obecnych na płaszczyźnie pracy. 

W przypadku, gdy tylko linie graficzne są obecne na płaszczyźnie pracy, system automatycznie tworzy 

nowy pojedynczy profil (kontur pojedynczy lub z wielu konturów). Gdy później dodajemy nowe linie 

graficzne, system automatycznie doda kontury do istniejącego profilu. Jeżeli zidentyfikowane linie 

graficzne przecinają się, wówczas użyj opcji pogrubiania dla utworzenia profilu 3D. 
Jeżeli kilka różnych typów elementów jest obecnych na aktywnej płaszczyźnie pracy, wszystkie 

odpowiednie dla utworzenia profilu, wówczas system pracuje różnie. Linie graficzne są ignorowane w tym 

przypadku. Profile bazujące tylko na kreskowaniu i tekstach będą tworzone na końcu sesji aktywnej 

płaszczyzny pracy. Oddzielny profil będzie utworzony dla każdego kreskowania i każdego tekstu. Tylko, 

jeżeli nie można utworzyć profile 3D z kreskowania lub tekstu, utworzone będą profile bazujące na liniach 

graficznych. 

Profile bazujące na elementach 3D  

Profile bazujące na pętlach lub ścianach 

Ten typ profilu 3D tworzony jest w oparciu o pętle (zamknięty łańcuch krawędzi) lub powierzchnie 

(zestaw ścian) bryły 3D. Geometria tego typu profilu jest w pełni zdefiniowana przez wybrane 

elementy geometrii 3D i dopasowuje się do modyfikacji samej geometrii. Ten typ profilu nie musi być 

płaski. 

Rzutowanie profilu na ścianę lub geometrię 

Profil 3D może być utworzony jako rzut innego istniejącego profile 3D na wszystkie ściany geometrii 

3D lub na jego pojedynczą ścianę. W przypadku rzutowania na wszystkie ściany, wybierana jest sama 

geometria, gdy rzutujemy na ścianę – określona ściana. W tym przypadku, pamiętaj o następujących 

ograniczeniach: rzut wybranego profile musi całkowicie mieścić się wewnątrz wybranych ścian. 

Wektor rzutowania oryginalnego profile definiowany jest albo przez dwa węzły 3D lub przez użycie 

lokalnego układu współrzędnych, którego oś X będzie wzięta jako wektor rzutowania. Jeżeli wektor 

rzutowania nie jest zdefiniowany, wówczas rzutowanie jest konstruowane wzdłuż normalnej do 

wybranej ściany. Wybranie geometrii jest równoznaczne z wybraniem zestawu ścian. Dlatego też, 

w tym przypadku wektor rzutowania będzie zdefiniowany jako normalna do najbliższej ściany. 

 
Dwa Profile 3D są Rzutami tego 

samego oryginalnego profilu na 

ściany geometrii. Niebieskie strzałki 

(nie pokazywane na scenie 3D) 

wskazują kierunek wektora 

rzutowania definiowanego przez 

Węzły 3D. 

Oryginalny Profil 3D 

 

Kopiowanie profilu 3D 

Aby utworzyć profil 3D jako kopię istniejącego profile, po prostu wybierz oryginalny profil 3D. Tak 

utworzony profil będzie pokrywał się w przestrzeni z profilem oryginalnym. Różne przekształcenia 



Modelowanie Trójwymiarowe 

161  

zdefiniowane wśród parametrów profile będą zastosowane względem układu współrzędnych 

globalnych. 

Jeżeli jest konieczne, można dodatkowo określić układ współrzędnych oryginału i układ docelowy. 

W tym przypadku, kopiowany profil zostanie przesunięty z oryginalnego układu współrzędnych do 

docelowego. Parametry przekształcenia definiowane dla profile będą w tym przypadku zastosowane 

z uwzględnieniem układu współrzędnych oryginału.  

Możliwość kopiowania profilów 3D uwalnia użytkownika od tworzenia dodatkowych płaszczyzn 

pracy. 

Odsunięcie profilu 3D 

Odsunięte profile 3D mogą być konstruowane tylko z płaskich profilów 3D. Oryginalny profil może 

być wielokonturowy. 

Aby utworzyć profil odsunięty, wybierz oryginalny profil i określ względem niego odsunięcie. 

Odsunięcia mogą być zdefiniowane na dwa sposoby: 

 Przez zdefiniowanie węzła 3D, przez który ma 

przechodzić odsunięcie. Węzeł powinien leżeć w 

planie oryginalnego profilu. 

 Przez podanie numerycznej wartości odsunięcia dla 

profilu docelowego względem oryginału. 

Rysunek pokazuje przykład tworzenia odsunięcia profilu na 

ujemną odległość. 

Rysunek ten umieszczony jest w katalogu 
“Documentation samples \3D 

Modeling\3D Profiles\Offset 

Curve.GRB”. 

 

Oryginalny Profil 3D 

Profil odsunięty 

 

Gdy tworzymy odsunięcie możliwe są trzy sposoby łączenia przerw między odsuniętymi konturami: 

Naturalnie – krzywe, które tworzą oryginalny kontur są naturalnie kontynuowane. Linie proste 

są kontynuowane jako linie, łuki jako zaokrąglenia. 

Zaokrąglenie – zaokrąglenia są konstruowane między sąsiadującymi końcami tworzonych 

konturów. 
Wydłużenie – przerwy są zamykane prze linie proste do końców odsuniętych konturów. 

 

Kontynuowany naturalnie 
                  

 

Zaokrąglany 
                  

 

Wydłużany 
 

Jeżeli oryginalny profil do odsunięcia zawiera wewnętrzną pętlę, jej odsunięcie może być definiowane 

oddzielnie, niezależnie od znaku odsunięcia. Można wybrać jedną z dwóch opcji: 

Powiększ – odsunięcie wewnętrznego konturu jest wykonywane przez rozszerzenie 

oryginalnych konturów, niezależnie od znaku odległości odsunięcia. 
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Zmniejsz – odsunięcie wewnętrznego konturu jest wykonywane przez obkurczenie oryginalnych 

konturów. 

 Oryginalny profil 

Odsunięcie dodatnie, wewnętrzny 

kontur powiększony  

Odsunięcie dodatnie, wewnętrzny 

kontur zmniejszony 

  

Układanie profile na ścianie lub geometrii 

Ta funkcjonalność pozwala utworzyć nowy profil przez położenie 

oryginalnego płaskiego profilu na ścianie lub zestawie ścian 

geometrii.  

Jak to działa? Na planie profilu wybierany jest punkt, który będzie 

związany z punktem na ścianie. Wybrany na profilu punkt jest 

rzutowany na punkt wybrany na ścianie. Po tym, profil jest 

zawijany wokół ściany, tak jak papierowa naklejka na butelce. Do 

precyzyjnego pozycjonowania profilu można użyć dodatkowych 

elementów. Punkt referencyjny na planie profilu użyty do 

rzutowania na powierzchnię definiowany jest przez węzeł 3D leżący 

na oryginalnym profilu. 

Obszar dla profile, który będzie nałożony może być reprezentowany 

przez oddzielną ścianę geometrii lub przez zestaw sąsiadujących 

ścian. 

 

Transformacja profilu jest wykonywana bez rozdarć lub skurczenia jego powierzchni – obszar 

oryginalnego i wynikowego profilu jest ten sam. Warunek ten stanowi ograniczenie względem użytej 

ściany lub zestawu ścian. 
Ściany dozwolone do nakładania profilu są to ściany, które mogą być utworzone przez proste 

wyciągnięcie. Jednakże, nie muszą być one utworzone prze operację wyciągnięcia. Dla przykładu, 

dozwolony jest cylinder, chociaż mógł on być utworzony przez proste wyciągnięcie jak również 

przez obrót. Z drugiej strony stożek, kula czy torus nie jest dozwolony, ponieważ nie może być 

utworzony przez proste wyciągnięcie. 

Punkt na ścianie użyty dla umocowania oryginalnego profilu definiowany jest przez węzeł 3D. Profil 

mocowany jest do pierwszego wybranego punktu (pierwszy punkt wybrany na profilu jest chwytany 

do punktu na ścianie). Następnie konstruowany jest plan przechodzący przez węzeł 3D wybrany na 

ścianie ortogonalnej do wszystkich użytych ścian. Jeżeli wybrane ściany były konstruowane przez 

wyciągnięcie, wówczas plan ten powinien być ortogonalny do kierunku wyciągnięcia. Profil będzie 

leżał wzdłuż linii przecięcia między tym planem i wybranymi ścianami. Na tym etapie istnieją dwie 

możliwości zdefiniowania kierunku, wzdłuż linii przecięcia, w którym będzie układany profil. Profil 

może być układany w jedną ze stron punktu referencyjnego (zobacz rysunek). 
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 Plan ortogonalny do wybranych ścian 

(nie wyświetlany na scenie) 

Linia przecięcia między 

ścianami i planem 

Wybrane ściany 

Pierwszy Węzeł 3D na 

oryginalnym profilu 

Oryginalny profil 

Drugi możliwy kierunek 

układania 

Pierwszy Węzeł 3D na ścianie dla 

uwiązania profilu 

Pierwszy możliwy 

kierunek układania 

 

Plan ortogonalny do wybranych ścian, przecięcie między planem i ścianami oraz wektor kierunku 

układania profilu nie są wyświetlane na scenie. Pokazane są one na rysunku tylko w celach 

ilustracyjnych. 

Aby zdefiniować unikalny kierunek układania profilu, można wybrać drugi punkt na użytych ścianach. 

Wybrany węzeł określi, który z możliwych kierunków zostanie użyty dla ułożenia profilu. 
Jeżeli zestaw ścian został zdefiniowany w taki sposób, że pierwszy punkt należy do ściany bocznej, 

wówczas kierunek układania jest określany automatycznie – w kierunku sąsiadujących ścian. Jest 

to przypadek, w którym nie trzeba wskazywać drugiego punktu na ścianie. 

Oba opisane powyżej przypadki są zilustrowane na następujących rysunkach: 

 

Pierwszy Węzeł 3D na 

ścianie dla uwiązania profilu 

Wynikowy kierunek układania 

Drugi Węzeł 3D na ścianie 

dla określenia kierunku 

 Wynikowy kierunek układania 

Pierwszy Węzeł 3D na ścianie 

dla uwiązania profilu 

 

Rysunek z prawej strony pokazuje przypadek, gdy pierwszy wybrany (na powierzchni) węzeł 3D należy do 

ściany bocznej. W tym przypadku kierunek układania jest określany automatycznie. 

Na drugim rysunku, orientacja profilu na ścianie musi zostać wskazana ręcznie. 

Wektor definiujący orientację profilu na ścianie (zestawie ścian) może być zdefiniowany na dwa 

sposoby: używając drugiego punktu na planie profilu lub bez tego. Wektor ten nie jest wyświetlany na 

scenie i pokazany jest tylko na rysunku. Gdy używamy drugiego punktu, początek i koniec nowego 

wektora będzie zdefiniowany przez pierwszy i drugi punkt na planie profilu. W przypadkach, gdy 

drugi punkt na planie profilu nie jest wybrany, kierunek określany jest przez następujący algorytm: 

- Wektor kierunkowy układania zaczyna się w pierwszym punkcie na powierzchni, który jest 

rzutowany na plan profilu. Daje to kierunek nowego wektora dla orientacji profilu. 

- Początek wektora orientującego profil umieszczony jest w pierwszym punkcie na planie profilu. 
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Pierwszy Węzeł 3D na ścianie 

dla uwiązania profilu 

Wynikowy wektor 

kierunku układania 

Wynikowy profil 

Drugi Węzeł 3D wybrany  na 

planie oryginalnego profilu 
Oryginalny profil 

Oryginalny wektor dla 

profilu na powierzchni 

Normalna do planu oryginalnego 

profilu (wyświetlana na scenie) 

Normalna do powierzchni 

w pierwszym punkcie 

(wyświetlana na scenie) 

 

Pierwszy Węzeł 3D na ścianie 

dla uwiązania profilu 

Wynikowy wektor 

kierunku układania 

Wynikowy profil 

Wektor orientacyjny dla 

profilu na powierzchni 
Oryginalny profil 

Normalna do planu 

oryginalnego profilu 

(wyświetlana na scenie) 

Normalna do powierzchni 

w pierwszym punkcie 

(wyświetlana na scenie) 

 

Strzałka, która jest rysowana z pierwszego punktu na profile i na ścianie pokazuje kierunki normalne 

do planu profile i do powierzchni. Gdy układamy profil, plan profile jest przeorientowywany tak, aby 

jego normalna pokrywała się z normalną do powierzchni w pierwszym wybranym punkcie. Kierunek 

normalny planu profilu może być przełączony na przeciwny. Pozwala to przełączyć układany profil o 

180° wokół osi kierunku układania. 

Konstruowanie rozwinięć ścian prostokreślnych 

Aby skonstruować profil 3D jako rozwinięcie powierzchni prostokreślnej, wybierz ścianę 

odpowiedniego typu. Ściana może być zamknięta lub otwarta, z lub bez otworów różnego kształtu. 

Profil konstruowany jest w planie stycznym do powierzchni oryginalnej ściany. Punkt styczności 

definiowany jest przez węzeł 3D leżący na rozwijanej ścianie. Jeżeli wybrana ściana jest zamknięta 

(periodyczna), ten sam węzeł 3D użyty jest dla zdefiniowania linii podziału rozwinięcia. Linia 

podziału jest to linia tworząca przechodząca przez dany węzeł. 
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Wybranie ściany prostokreślnej i 

Węzła 3D dla utworzenia profilu 

rozwiniętego 
       

 

Profil wynikowy – rozwinięcie 

ściany prostokreślnej 
    

 

Widok planu profilu 

 

Tworzenie rozwinięcia ściany cylindrycznej  

Aby utworzyć profil 3D jako rozwinięcie ściany cylindrycznej, wybierz ścianę do rozwinięcia i węzeł 3D 

definiujący punkt styczności dla planu ściany, z którego profil rozwinięcia będzie utworzony. 

Jeżeli ściana jest zamknięta, może przez niego przechodzić linia tnąca rozwinięcie:  

 Tworząca przechodząca przez węzeł 3D użyty dla zdefiniowania punktu styczności między planem 

profilu i powierzchnią wybranej ściany. 

 Tworząca przechodząca przez dodatkowy węzeł 3D. 

 Ścieżka 3D. Ścieżka musi spełniać następujące wymagania:  

- Musi leżeć na tej samej powierzchni geometrycznej jak rozwijana ściana. (Aby to osiągnąć, można 

utworzyć najpierw pewną ścieżkę 3D a następnie rzutować ją na ścianę. Można również utworzyć 

ścieżkę we współrzędnych cylindrycznych o tej samej pozycji i promieniu jak rozwijana ściana). 

- Końce ścieżki muszą leżeć na końcach granic ściany. 

Rysunek pokazuje przykład konstruowania profilu 3D jako 

rozwinięcia zamkniętej cylindrycznej ściany, korzystając z trzech 

metod podziału rozwijanej ściany. Węzeł 1 był użyty dla 

zdefiniowania punktu styczności między profilami i oryginalną 

ścianą, jak również dla zdefiniowania linii podziału dla jednego z 

profilów. Dodatkowy Węzeł 2 i ścieżka 3D użyte były dla 

zdefiniowania linii podziału rozwinięcia w dwóch innych 

przypadkach. Profile wynikowe leżą w tym samym planie, stycznym 

do powierzchni oryginalnej ściany w punkcie zdefiniowanym przez 

Węzeł 1, ale różnią się linią podziału.  

 

Węzeł 1 

Węzeł 2 

Ścieżka 3D 

Rozwijana 

ściana 
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Profil z linią cięcia zdefiniowaną 

przez ten sam węzeł co punkt 

styczności (Węzeł 1)                  

 

Profil z linią cięcia zdefiniowaną 

przez dodatkowy węzeł 3D 

(Węzeł 2)                  

 

Profil z linią cięcia zdefiniowaną 

przez dodatkową ścieżkę 
 

Tworzenie rozwinięcia ściany stożkowej 

Aby utworzyć profil jako rozwinięcie ściany stożkowej, wybierz ścianę stożkową. Do wyboru 

dozwolone są ściany, których wydłużone końce tworzą stożek kołowy. 

Tworzony profil konstruowany jest w planie stycznym do powierzchni oryginalnej ściany, tak jak w 

przypadku innych typów rozwijanych profilów. Punkt styczności definiowany jest przez węzeł 3D 

leżący na ścianie. Dla zamkniętych ścian może być zdefiniowany dodatkowy węzeł 3D, który użyty 

będzie dla zdefiniowania linii podziału rozwinięcia. Węzeł definiuje wybór tworzącej, wzdłuż której 

będzie podział rozwinięcia ściany. Jeżeli nie został zdefiniowany dodatkowy węzeł, rozwinięcie 

przecinane jest wzdłuż tworzącej przechodzącej przez węzeł 3D definiujący punkt styczności między 

profilem i ścianą. 

 

Wybranie ściany do rozwinięcia 

   

 

Wynikowy profil jako 

rozwinięcie ściany stożkowej 
   

 

Widok planu utworzonego profilu 

 

Tworzenie rozwinięcia zestawu ścian 

Tworzenie profilu 3D jako rozwinięcie zestawu ścian jest podobne do tworzenia innych profilów 

rozwinięcia. 

Aby utworzyć taki profil, wybierz ściany geometrii do rozwinięcia. Wybrane ściany muszą mieć 

wspólne krawędzie. Gdy tworzymy profil, każda powierzchnia ściany jest rozwijana (jeżeli jest płaska 

i rozwijalna), a zestaw ścian jest rozwijany względem wspólnych krawędzi. 
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Pozycja profilu w przestrzeni definiowana jest przez węzeł 3D na jednej z wybranych ścian. Plan 

profilu będzie styczny do ściany w punkcie zdefiniowanym przez wybrany węzeł. 

  

Gdy tworzymy profil możliwych jest kilka rozwiązań. (Przykład rozwija wszystkie ściany sześcianu). 

Domyślnie, system znajduje rozwiązanie automatycznie. Aby wykonać specyficzną konstrukcję 

profilu, można dodatkowo wybrać krawędzie “ciągłe”, które będą użyte jako linie rozwinięcia. Gdy 

określamy krawędzie, można zdefiniować powiązania między wszystkimi niezbędnymi ścianami. W 

przeciwnym razie podczas tworzenia profilu ignorowane będą, ściany, dla których krawędzie “ciągłe”, 

które powinny łączyć inne ściany w zestawie nie są zdefiniowane. 

 

Wybór rozwinięcia automatycznie wywołany przez system 

               

 

Rozwinięcie profilu 3D utworzone z określonymi „ciągłymi” krawędziami 

„Ciągłe” krawędzie 

 

Pogrubianie płaskich profilów  
 

Reprezentację każdego płaskiego profilu można zmienić 

używając Trybu pogrubiania. W trybie tym, linie 

konturu profilu są odsuwane. Na bazie tych linii 

tworzony jest nowy pogrubiony kontur. Geometria 

konturu może w tym przypadku ulec zmianie, będzie to 

wyraźnie widoczne podczas wyświetlania wynikających 

z nich profilów blachy lub geometrii bryły. 

Gdy tworzymy profil 3D w oparciu o elementy 2D, 

użycie tego trybu może być jedyną metodą 

konstruowania profilu. Dzieje się tak, np., gdy 

oryginalne linie graficzne, kreskowania lub styl tekstu  
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użyty dla konstruowania profilu ma samo przecięcia lub 

rozwidlenia.  

W tym przypadku, system nie będzie w stanie utworzyć profilu w tym trybie, chyba, że automatycznie 

poprosi użytkownika o włączenie trybu pogrubiania. 

 

Oryginalny profil wyświetlany w formie 

drutowej i formie arkusza i jego wyciągnięcie 

Pogrubiony profil wyświetlany w formie 

drutowej i formie arkusza i jego wyciągnięcie 

Wyświetlanie arkuszy 

Wyświetlanie drutów 

 

Pogrubianie profilu 3D zależy od następujących parametrów, które wpływają na kształt wynikowy: 

- Typ pogrubienia (kierunek odsunięcia oryginalnych linii konturu); 

- Odległość odsunięcia (dystans) od oryginalnych linii konturu profilu 3D; 

- Manipulacje końcami nowymi liniami konturu profilu 3D; 

- Manipulowanie przerwami pomiędzy końcami odsuniętych linii konturu profilu 3D; 

- Manipulowanie zamkniętymi obszarami (specyficzne dla profilów 3D utworzonych z linii 

graficznych na płaszczyźnie pracy). 

Manipulowanie przerwami i manipulowanie zamkniętymi obszarami pracuje w taki sam sposób jak 

odpowiednie parametry podczas tworzenia odsunięcia profilu. Reszta parametrów jest opisana tutaj. 

Różne kształty oryginalnych konturów profilu 3D prowadzą do różnego zachowania tego trybu. 

Typy pogrubiania i odsunięcia linii  

Odsunięcia mogą być wykonywane w jedną lub obie strony oryginalnych linii, na specyficzną równą 

lub unikatową odległość w każdym kierunku. Odległość odsunięcia definiowana jest przez wartość 

numeryczną. 

W teorii, sposób konstruowania odsunięć determinowany jest przez typ pogrubienia, który pozwala na 

następujący wybór: 

 Na zewnątrz, Do wewnątrz – linie odsunięcia konstruowane są w jedną stronę linii oryginalnego 

konturu; dla zamkniętych konturów, kierunek odsunięcia względem oryginalnych linii definiowany 

jest przez wybrany tryb (tzn. przez powiększenie lub pomniejszenie konturu); kierunek odsunięcia dla 

otwartych konturów jest automatycznie wskazywany przez system. 

 Symetrycznie – odsunięte linie konstruowane są na równych odległościach po obu stronach linii 

oryginalnego konturu; 
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 Dwustronnie – Odsunięte linie konstruowane są na różnych odległościach po obu stornach 

oryginalnego konturu. 

Zależnie od wybranego typu pogrubiania, wymagane są jeden lub dwie Odległości odsunięcia. Jedna 

wartość wymagana jest dla trzech pierwszych wyborów pogrubiania (“na zewnątrz”, “do wewnątrz”, 

“Symetrycznie”), dwie, – gdy wybrana zostanie opcja “Dwustronnie”. 

Jednak, w rzeczywistości, kształt linii odsuniętych określany jest oprócz typu pogrubiania, przez 

kształt oryginalnego konturu. Zależy on od obecności w oryginalnym konturze samo przecięć lub 

rozgałęzień, jak również zamkniętych obszarów. Dla przykładu, kontur z samo przecięciami lub 

rozgałęzieniami w większości przypadków nie może być pogrubiony na dwie strony z różnymi 

odległościami odsunięcia. Użycie opcji “Na zewnątrz” lub “Do wewnątrz” również nie jest dozwolone 

dla takiego konturu. Wynik poddania go opcji “Dwustronnie” będzie również zależał od obecności 

zamkniętych obszarów w konturze. Ten typ pogrubiania nie jest również możliwy, jeżeli nie ma takich 

obszarów w konturze oryginalnego profilu. Aby być precyzyjnym, użycie opcji w tym przypadku da w 

wyniku ten sam kształt jak wybranie opcji “Symetrycznie”, tzn. ta sama odległość odsunięcia będzie 

utrzymana na obu stronach linii oryginalnego konturu (druga odległość odsunięcia będzie 

ignorowana). Jeżeli kontur z samoprzecięciami lub rozgałęzieniami posiada zamknięte obszary, 

wówczas odsunięcia do wewnątrz (tworzone wewnątrz zamkniętych pętli) używają jednej odległości, 

podczas gdy odsunięcia na zewnątrz (pozostałe) - drugiej. 

 

Manipulowanie końcami linii w pogrubianych profilach  

Gdy pogrubiamy otwarte kontury, końce odsuniętych linii mogą zostać połączone na dwa sposoby: 

Zaokrąglenie – końce linii odsuniętych łączone są za pomocą łuku kołowego. 

Przez linię – końce linii odsuniętych łączone są za pomocą linii prostej. 

 

Obsługa końców typu 

„Zaokrąglenie” 

Obsługa końców typu 

„Przez Linię” 
 

Tworzenie profile 3D  

Aby utworzyć profil 3D, użyj polecenia “3PR: Konstruuj Profil 3D”. Polecenie wywoływane jest 

przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3PR> “Konstrukcja|Profil 3D”  
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Aby utworzyć profil 3D, po wywołaniu polecenia, wybierz żądany typ konstrukcji profilu. Dalsze kroki 

zależą od wybranego typu profilu. 

Tworzenie profilu 3D w oparciu i kreskowanie 2D lub tekst  

Aby utworzyć profil 3D bazujący na kreskowaniu 2D lub tekście, użyj następujących opcji głównego 

automenu polecenia: 

 
<H> Wybierz Kreskowanie 

 
<A> Wybierz Tekst 

Normalna metoda tworzenia profilu 3D bazującego na kreskowaniu lub tekście zawiera następujące kroki: 

1. Wybór kreskowania lub tekstu (w oknie 2D lub na aktywnej płaszczyźnie pracy). Definiuje to 

jednocześnie płaszczyznę pracy lub powierzchnię pracy, do której domyślnie należą wybrane elementy. 

(Kreskowanie lub tekst należy do płaszczyzny pracy, jeżeli są umieszczone wewnątrz granic 

płaszczyzny pracy w oknie 2D lub w położeniu w pobliżu granic takiego planu). Kreskowanie 

i płaszczyzna pracy (powierzchnia) oznaczane są jako wybrane w oknie 2D. Tymczasem, obraz 

podglądu tworzonego profilu pojawia się w oknie widoku 3D.  

Aby zmienić wybór płaszczyzny pracy, użyj opcji: 

  
<W> Wybierz Inną Płaszczyznę Pracy 

Będzie to miało skutek w wyborze innej płaszczyzny lub powierzchni pracy. Kolejne użycie tej opcji 

pozwala przejść przez wszystkie obecne na aktywnej stronie płaszczyzny pracy. Tymczasem, można 

tworzony profil dynamicznie jest dopasowywany w oknie 3D. 

Gdy używamy elementu 2D leżącego na płaszczyźnie pracy, tworzenie profilu jest 

finalizowane w tym punkcie. W przypadku płaskiego profilu, można dodatkowo: 

2. Wybierz węzeł 3D, do którego ma być uchwycony plan konturu: 

 
<M>  

Wybierz Węzeł 3D dla wyznaczenia płaszczyzny 

Profilu 

3. Wybierz węzeł 2D na konturze, aby go chwycić do specyficznego węzła 3D: 

  
<N> Wybierz Węzeł do przesunięcia do Węzła 3D 

Aby zakończyć tworzenie profilu 3D, użyj opcji automenu  lub odpowiedniego przycisku w oknie 

właściwości.  

Aby cofnąć chwytanie do węzłów, użyj następujących opcji automenu: 

  
<K> Zerwij link z węzłem 3D 

 
<F>  Zerwij link z węzłem 

Opcje te cofają odpowiednie akcje zmiany pozycji konturu.  
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Tworzenie profilów 3D z linii graficznych na płaszczyźnie pracy  

Aby utworzyć profil 3D z linii graficznych na płaszczyźnie pracy, użyj następującej opcji głównego 

automenu polecenia: 

 
<W> Utwórz profil przez szkic 

Aby utworzyć profil, po włączeniu tego trybu, wybierz w oknie 3D lub w drzewie modelu 3D żądaną 

płaszczyznę pracy potwierdź tworzenie profilu za pomocą . 

Automatyczne tworzenie profilu podczas pracy na aktywnej płaszczyźnie pracy 

Aby automatycznie utworzyć profile 3D, wybierz aktywną płaszczyznę pracy (polecenie “Rysuj Na 
Płaszczyźnie Pracy” w menu kontekstowym). Gdy tylko na płaszczyźnie pracy utworzone są niezbędne 

elementy 2D, takie jak linie graficzne, kreskowania czy tekst, tworzony jest profil zaraz po zakończeniu sesji 

na aktywnej płaszczyźnie pracy – wciśnięcie opcji: 

 

<Shift><End

> 

Zakończ Rysowanie na Aktywnej Płaszczyźnie 

Pracy 

Po zakończeniu tego trybu profil 3D będzie utworzony automatycznie. 
 

                 

Mechanizm aktywnej płaszczyzny pracy pozwala konstruować profile na płaskich ścianach 

trójwymiarowych geometrii. Aby to zrobić, przesuń wskaźnik nad płaską ścianę i kliknij  

a następnie w wywołanym menu wybierz pozycję “Rysuj na Ścianie”. Na bazie wybranej ściany 

utworzona zostanie nowa płaszczyzna pracy z odpowiednią stroną. Wszystkie nowo utworzone 

elementy 2D będą umieszczane na niej. Utworzona płaszczyzna pracy będzie aktywna a na ekranie 

pojawi się pasek narzędzi dla kontroli płaszczyzny pracy (zobacz rozdział “Płaszczyzny Pracy”). 

Wybrana ściana jest rzutowana automatycznie na płaszczyznę pracy. Następnie wykonaj kroki opisane 

powyżej. 

Aby zrzutować na aktywną płaszczyznę pracy inne elementy modelu, użyj opcji: 
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Tworzenie profilu 3D na bazie pętli lub ścian  

Aby utworzyć profil 3D bazujący na pętli lub ścianie, użyj następującej opcji głównego automenu 

polecenia: 

 
<L> Wybierz Pętlę 

 
<F> Wybierz Ścianę 

Aby utworzyć profil, po włączeniu tych trybów, kliknij  na odpowiedni element 3D w oknie 3D: 

pętlę (zamknięty zestaw krawędzi geometrii) lub ścianę. Wybrane elementy są podświetlane. Gdy 

wybieramy zestaw ścian geometrii, można, jeżeli jest to konieczne modyfikować wybór: pojedynczą 

ścianę – klikając  ponownie na ścianę, wszystkie aktualnie wybrane ściany – za pomocą opcji 

automenu: 

 
<K> Anuluj Wybór 

Aby zakończyć tworzenie profilu, użyj . 

Tworzenie profilu –rzutowanie istniejącego profilu na ścianę lub geometrię 

Profil – rzut innego profilu 3D na ścianę lub geometrię – tworzony jest za pomocą kolejnej opcji 

automenu: 

 
<J> Konstruuj Profil 3D jako rzut profilu na Ścianę 
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Wybór geometrii lub ściany, na którą będzie dokonywany rzut oryginalnego profilu 3D wykonywany jest 

przez następującą opcję automenu: 

 
<В> Wybierz Bryłę 

  
<F> Wybierz Ścianę, na którą będzie rzutowany Profil 3D 

Geometria lub ściana może być wybrany w oknie 3D przez kliknięcie . Geometria może być również 

wybrana w drzewie modelu 3D. Wybrana geometria lub ściana jest podświetlana w oknie 3D. 

Rzutowany profil wybierany jest (bezpośrednio w oknie 3D lub drzewie modelu 3D) za pomocą opcji: 

  
<R> Wybierz Profil 3D do Zrzutowania 

Ten tryb wyboru jest wystarczający dla rzutowania w kierunku normalnym. (W tym przypadku, tworzenie 

profilu może być zakończone przez wciśnięcie ). W innych przypadkach, należy zdefiniować wektor 

rzutowania dla oryginalnego profilu poprzez kolejne wybranie dwóch węzłów 3D lub przez wybranie 

lokalnego układu współrzędnych. 

Aby zdefiniować wektor za pomocą dwóch węzłów 3D, po kolei użyj opcji: 

 
<M>  

Wybierz pierwszy węzeł 3D wektora kierunku 

rzutowania 

  
<S> 

Wybierz drugi węzeł 3D wektora kierunku 

rzutowania 

Aby wybrać lokalny układ współrzędnych, użyj opcji automenu: 

  
<L> Wybierz LUW definiujący kierunek rzutowania 

 

Gdy wybieramy elementy w opisanej kolejności, system automatycznie przełącza opcje dla 

wykonania kolejnego kroku. Można wybrać opcje w dowolnej kolejności; jednak w tym przypadku 

należy wciskać odpowiednie opcje ręcznie. 

Kopiowanie profilów 3D  

Aby utworzyć profil 3D jako kopię istniejącego profilu, użyj opcji: 

 
<M>  Utwórz profil 3D jako kopie innego profilu 3D 

Aby utworzyć kopię profilu, najpierw na scenie 3D lub w drzewie modelu 3D wybierz oryginalny profil 3D. 

Opcja wyboru profilu aktywuje się automatycznie w chwili włączenia tego trybu: 

 
<T>  Wybierz profil do skopiowania 

Gdy profil jest wybrany, można zakończyć tworzenie operacji wciskając . Utworzony profil będzie 

w tym przypadku pokrywał się z oryginałem (jeżeli nie zdefiniowaliśmy żadnej transformacji dla niego).  

Aby zdefiniować układ współrzędnych, który determinuje przesunięcie tworzonego profilu względem 

oryginału, użyj następujących opcji automenu:  

 
<1>  Wybierz LUW źródła 
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<2> Wybierz docelowy LUW 

Wybrane lokalne układy współrzędnych są podświetlane na scenie 3D. Obraz podglądu tworzonego profilu 

pojawia się w miejscu określonym przez wybrane lokalne układy współrzędnych. 

Wybór układów współrzędnych może być natychmiast odrzucony za pomocą opcji: 

 
<F>  Anuluj wybór LUW 

Tworzenie profilu 3D - odsunięcie  

Aby utworzyć odsunięcie, wybierz opcję 

  
<Q> Konstruuj profil odsunięty od Profilu 3D 

Oryginalny profil może być wybrany na scenie 3D lub w drzewie modelu 3D lub za pomocą opcji:  

 
<T>  Wybierz profil 3D 

Węzeł 3D określający odległość odsunięcia profilu, definiowany jest za pomocą opcji automenu: 

 
<N>  Wybierz odsunięcie za pomocą Węzła 3D 

Kolejna opcja automenu służy do odrzucenia wyboru węzła 3D: 

 
<K>  Zerwij link z Węzłem 3D 

Aby zdefiniować odległość odsunięcia za pomocą wartości numerycznej, 

można użyć okna właściwości polecenia (parametr “Odsunięcie” w sekcji 

okna dialogowego o tej samej nazwie). Inne parametry odsunięcia mogą być 

również tutaj zdefiniowane. Wybór manipulowania przerwami 

pojawiającymi się w odsuwanym konturze definiowany jest przez parametr 

“Typ Przerwy”. Wybór manipulowania wewnętrznymi konturami profilu 

(jeżeli są) definiowany jest przez przełącznik “Kontury Wewnętrzne”.  

Układanie profilu na ścianie lub geometrii  

Tryb układania profilu na ścianie wywoływany jest przez następującą opcję głównego automenu 

polecenia: 

 
<D> Połóż profil na sekwencji ścianek 

Aby utworzyć taki profil, wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz oryginalny profil 3D: 

 
<1> Wybierz profil płaski 

2. Wybierz pierwszy węzeł 3D dla zdefiniowania orientacji profilu na powierzchni:  

 
<2> Wybierz punkt na planarnym profilu 

Opcja ta aktywuje się automatycznie zaraz po wybraniu profilu. 
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3. Wybierz drugi węzeł 3D dla zdefiniowania orientacji profilu na powierzchni (opcjonalnie):  

 
<3> Wybierz drugi punkt na płaskim profilu 

4. Wybierz ścianę lub zestaw ścian, na których będzie ułożony profil:  

 
<4> Wybierz powierzchnię 

Błędny wybór może być anulowany używając opcji: 

 
<7> Anuluj wybór powierzchni 

5. Wybierz pierwszy węzeł 3D dla ustawienia orientacji profilu na wybranym zestawie ścian: 

 
<5> Wybierz punkt na powierzchni 

6. Wybierz drugi węzeł 3D dla ustawienia orientacji profilu na wybranym zestawie ścian (opcjonalnie): 

 
<6> Wybierz drugi punkt na powierzchni 

7. Przełącz (jeżeli konieczne) kierunek normalnej planu profilu na przeciwny (opcjonalnie): 

 
<Tab> Zmień orientację profilu 

Pogrubianie płaskiego profilu  
 

Tryb pogrubiania profilu 3D dowolnego typu może być ustawiony w 

oknie właściwości polecenia, w sekcji “Grubość”. Aby włączyć ten tryb 

potrzeba: 

1. Zaznaczyć pole “Grubość”; 

2. Wybrać typ pogrubiania profilu z listy “Typ Grubości”: “Na 

zewnątrz”, “Wewnątrz”, “Symetrycznie”, “Dwustronnie”; 

3. Określ odległość odsunięcia od oryginalnego konturu. Jeżeli w 

poprzednim kroku wybrana została opcja “Dwustronnie”, określ dwie 

wartości odsunięć;  

 

4. Zdefiniuj sposób manipulowania przerwami, które pojawiają się 

podczas pogrubiania w odsuwanych konturach przez wybranie żądanej 

opcji z rozwijalnej listy parametrów “Obsługa przerw”: “Okrągła”, 

“Przez linię”, “Przez krzywą”.  

5. Wybierz sposób manipulowania końcami tworzonych konturów z rozwijalnej listy parametrów 

“Obsługa końców”: “Okrągły”, “Przez linię”. 

6. Dla profilów 3D tworzonych z linii graficznych na płaszczyźnie pracy, można dodatkowo zdefiniować 

sposób manipulowania zamkniętymi konturami przez wybranie jednej z następujących opcji z 

rozwijalnej listy odpowiednich parametrów: “Pogrubianie” lub “Obszar zamknięty”. 
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Parametry profilów 3D  

Tak jak inne elementy systemu, każdy profil 3D ma zestaw parametrów, które są takie same dla 

wszystkich typów profilów. Wartości parametrów mogą być definiowane przez wywołanie okna 

dialogowego parametrów za pomocą opcji: 

  
<P> Ustaw parametry elementu 

Okno dialogowe parametrów profilu 3D ma trzy zakładki: “Ogólne”, “Grubość” i “Przekształcenie”. 

Zakładka “Grubość” zawiera parametry, które dublują zawartość sekcji o tej samej nazwie w oknie 

właściwości używanym podczas polecenia tworzenia profilu, jak opisano powyżej. Zakładka “Ogólne” 

i “Przekształcenie” są opisane z e szczegółami w rozdziale “Wspólne parametry elementów 3D”. 

Opiszemy tutaj tylko specjalne parametry dla profilów 3D dostępne w zakładce “Ogólne”: 

 

Gęstość Siatki. Definiuje jakość renderowania obiektów trójwymiarowych. Mniejsza wartość 

parametru (gładszy), bardziej realistyczny rendering obiektu. Tymczasem, zwiększa się czas 

przerysowywania. Jeżeli użyta jest wartość “Domyślna”, wówczas aktualna wartość jest brana 

z identycznego parametru polecenia “Dostosuj|Status”, zakładka “3D”. 

Zewnętrzny. Jeżeli użyty jest model jako fragment 3D, wówczas profile z ustawionym tym 

parametrem są dostępne w trybie złożenia. Mogą być użyte do tworzenia operacji. Pozycja 

takiego profilu jest w pełni zdeterminowana przez pozycję jego odpowiedniego modelu. Tylko 

parametry mogą być modyfikowane. Profile uzyskane z fragmentów 3D mają specjalne nazwy 

(Profil Referencyjny Nr). Do profilów tych mogą również być przydzielony atrybut Zewnętrzny, 

który pozwala na ich użycie w złożeniach wyższego poziomu. 

Auto odświeżenie danych z Płaszczyzny Pracy. Jeżeli flaga ta jest oczyszczona, zmiany na 

stronie płaszczyzny pracy nie będą odzwierciedlone w profilu 3D nawet po pełnej regeneracji 

(tak jak np. dodanie nowych konturów jako linii graficznych). 

Widok w formie drutów. Flaga ta kontroluje sposób renderingu profilu na scenie 3D. Jeżeli jest 

wyczyszczona, profil jest renderowany jako geometria arkusza. Flaga jest włączona domyślnie 

a profil wyświetlany jest w formie reprezentacji drutowej. 
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Konwertuj do splajnu. Parametr ten pozwala konwertować każdy kontur profilu w pojedynczy 

splajn. Każdy kontur tak konwertowanej ścieżki lub profilu zawiera pojedynczy segment, 

z usuniętymi wierzchołkami pośrednimi. Dokładność przybliżenia kontrolowana jest przez 

parametr od 0.0 (Zgrubnie) do 1.0 (Dokładnie) za pomocą suwaka lub przez pole wprowadzania 

dokładności, podobnie do gęstości siatki. W pewnych przypadkach, takie profile 3D są bardziej 

odpowiednie niż te oparte na poliliniach (jak np. w przypadku operacji „Wyciągnięcie po 

Profilach”). 

Parametr ten nie wpływa na kombinację profilów, w przypadku, gdy kilka ścian ma sąsiadujące 

krawędzie (np., jeżeli profil jest utworzony z zestawu sąsiadujących ścian). 
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LOKALNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH 

Lokalny układ Współrzędnych (LUW) jest pomocniczym elementem konstrukcyjnym 3D, który 

pozwala pozycjonować obiekty 3D w przestrzeni. LUWy są szeroko stosowane w modelowaniu 3D, 

np. dla budowania złożeń 3D, kopiowania geometrii 3D, definiowania transformacji itp.. 

LUW wyświetlany jest na scenie 3D jako trzy nazwane strzałki, wskazujące kierunki osi danego 

układu współrzędnych. Punkt, z którego są rysowane strzałki jest początkiem LUW. Wielkość obrazu 

LUW kontrolowana jest przez polecenie “ST: Ustaw Status Modelu”, w zakładce “3D”, przez 

parametr “Wielkość|LUW”. 

 

Kroki tworzenia LUW 

Ogólnie, tworzenie LUW składa się z następujących kroków: 

1. Wybranie początku LUW. Lokalny układ współrzędnych tworzony jest w wybranym punkcie początku 

z tą samą orientacją osi jak w globalnym układzie współrzędnych. 

2. Wybranie kierunku osi -X. Kierunek osi -X LUW wynikający z poprzedniego kroku jest ustawiany 

w określonym kierunku. 

3. Wybranie kierunku osi -Y. Kierunek osi -Y LUW wynikający z poprzedniego kroku jest ustawiany 

w określonym kierunku. 

4. Wybranie powierzchni dla dalszej reorientacji. LUW wynikający z poprzedniego kroku jest 

przeorientowywany w taki sposób, że oś –X zaczyna wskazywać najbliższy punkt na określonej 

powierzchni. 

5. Wybranie powierzchni styczności. LUW wynikający z poprzedniego kroku jest przeorientowywany 

tak, żeby osiągnął styczność z określoną ścianą/powierzchnią. 

6. Wybranie żądanej transformacji LUW. LUW wynikający z poprzedniego kroku jest obracany wokół 

jego osi. 

Niektóre kroki mogą zostać ominięte. Jedynym wymaganym działaniem jest wybranie początku LUW. 
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Definiowanie początku LUW 

Początek LUW definiowany jest przez punkt 3D. LUW tworzony jest w określonym punkcie 3D 

z orientacją osi (X’, Y’, Z’ na rysunku) pokrywającą się z osiami globalnego układu współrzędnych.  

 LUW 

Pierwszy 

Węzeł 3D 

Układ Współrzędnych 

Sceny 

 

Definiowanie kierunku osi –X LUW 

Aby zdefiniować kierunek osi –X tworzonego LUW, określ albo kierunek samego wektora lub jego 

punkt końcowy 3D (pierwszy punkt wektora jest punkt 3D definiujący początek LUW). W wyniku, 

układ współrzędnych jest przeorientowywany w taki sposób, że oś –X uzyskuje żądane położenie.  
Obrót osi definiowany jest w następujący sposób: konstruowany jest plan przez dwie pozycje osi -

X –starą (wynikającą z poprzedniego kroku) i nową (definiowaną w aktualnym kroku). Normalna 

do tego planu, przechodząca przez początek LUW, jest dokładnie osią obrotu. 

 

Pozycja LUW po 

określeniu  początku 

Pozycja LUW po określeniu  

kierunku osi X 

Punkt 3D definiujący koniec 

wektora kierunku osi X 
 

Definiowanie kierunku osi –Y LUW 

Kierunek osi Y definiowany jest tak jak w przypadku osi X, albo za pomocą wektora kierunku lub prze 

punkt 3D końca (pierwszym punktem wektora jest punkt definiujący początek LUW). 
Krok jest wykonywany tylko pod warunkiem zakończenia poprzedniego kroku, którym jest 

wybieranie kierunku osi X. Nie można zdefiniować kierunku osi Y bez określenia kierunku osi X. 
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Wektor kierunku osi Y nie definiuje kierunku osi Y a raczej pozycję planu XY, w którym oś musi być 

umieszczona. Plan będzie przechodził przez oś X LUW i określony wektor kierunku osi Y. W wyniku, 

oś X LUW utrzymuje swoją pozycję a oś Y jest lokowana w określonym planie pod kątem 900 do osi 

X. Kierunek osi Z jest definiowany automatycznie bazując na osi X i Y. 

 

Pozycja LUW po określeniu  

kierunku osi Y 

Punkt 3D definiujący 

koniec wektora 

kierunku osi Y 

Pozycja LUW po określeniu  

kierunku osi X 

 

Zmiana orientacji osi X LUW w kierunku najbliższego punktu wybranej powierzchni 

Zmiana orientacji osi X LUW w kierunku najbliższego punktu na powierzchni używana jest 

w przypadku, gdy nie jest możliwe osiągnięcie żądanej pozycji LUW przez wybranie wektora 

kierunku osi X.  

Po wybraniu powierzchni reorientacji, tworzony LUW jest reorientowany w taki sposób, że jego oś X 

jest kierowana w kierunku punktu wybranej powierzchni, który jest najbliżej początku LUW. 

 

Oryginalna pozycja LUW 

Pozycja LUW reorientacji 

Ściana, której 

powierzchnia definiuje 

reorientację LUW 

 

Powierzchnia reorientacji może być reprezentowana przez powierzchnię pracy lub plan. Można 

również wybrać ścianę, płaską krawędź lub prosta geometrię (geometrię, której wszystkie ściany leżą 

na jednej powierzchni). W tym przypadku powierzchnia reorientacji reprezentowana jest przez 

podstawę geometryczną powierzchni wybranego elementu. 

Reorientacja LUW jest realizowania w podobny sposób do obrotu LUW podczas definiowania 

oryginalnego kierunku osi X. 
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Chwytanie LUW do punktu styczności na powierzchni 

Chwytanie LUW do punktu styczności na ścianie pozwala dopasować pozycję początku tworzonego 

LUW.  

Nowa pozycja początku LUW definiowana jest w następujący sposób: równolegle do planu YZ LUW 

tworzony jest plan pomocniczy styczny do wybranej powierzchni. Jeżeli istnieje kilka takich planów, 

wybierany jest najbliższy do początku LUW. Punkt przecięcia planu pomocniczego i osi X stanie się 

nowym początkiem LUW. 

 

Powierzchnia styczności 

Plan pomocniczy 

Oryginalna pozycja LUW 

Nowa pozycja LUW 

Pozycja LUW 

po chwytaniu 

 

Powierzchnia styczności definiowana jest w ten sam sposób jak powierzchnia reorientacji. Aby to 

zrobić, można wybrać powierzchnię pracy lub plan, ścianę, płaską krawędź lub prostą geometrię. 

Jednakże stosowane są w tym wypadku ograniczenia:  

 Jeżeli jako powierzchnia styczności użyty jest plan (płaszczyzna pracy, plan podstawy płaskiej ściany 

lub płaskiej krawędzi), musi on być prostopadły do osi X LUW; 

 Jeżeli powierzchnia styczności definiowana jest przez ścianę cylindryczną – oś cylindra musi być 

prostopadła do osi X LUW. 

Modyfikowanie orientacji osi LUW 

Aby modyfikować orientację LUW, należy użyć krokowego obrotu LUW wokół którejś z jego osi. 

W jednym przejściu, LUW jest przeorientowywany o 900 wokół wybranej osi. Dodatkowo mamy 

korzyść z cyklicznego obrotu osi LUW. Wynik cyklicznego obrotu jest pokazany na poniższym 

rysunku. 

X

Y

Z

Tab

Y'=(X '*Y)*X 'Z'=X '*Y '

Z

Y

X

Z

X

Y

Tab

 

Jeżeli oba sposoby modyfikacji orientacji LUW są połączone razem (obrót wokół osi i obrót 

cykliczny), wówczas zdefiniowane obroty wokół osi są wykonywane najpierw a cykliczne obroty 

później. 
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Tworzenie LUW 

Aby utworzyć LUW, użyj polecenia “3O: Utwórz Lokalny Układ Współrzędnych”: 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3O> “Konstrukcja|LUW” 
 

Gdy tworzymy LUW, okno właściwości i automenu polecenia są używane razem.  

Aby wybrać element geometryczny definiujący pewne właściwości LUW (początek, kierunek osi X 

i Y, powierzchnię reorientacji itp.) należy po prostu odnieść się do odpowiednich pól w oknie 

właściwości. W tym przypadku, opcja dla definiowania danego parametru aktywuje się automatycznie 

w automenu. Combo box opcji pozwala ustawić filtry dla wyboru elementów geometrycznych. Można 

również na odwrót: po aktywowaniu jednej z opcji automenu, system przełącza się automatycznie do 

odpowiedniego pola okna właściwości parametrów LUW, odpowiadającego tej opcji. 

Zauważ, że elementy geometryczne, definiujące różne parametry LUW (początek, kierunek osi X i Y, 

powierzchnię reorientacji itp.) mogą być wybrane w dowolnej kolejności. Będą one jednak stosowane 

w kolejności opisanej wcześniej w tym rozdziale. 

Aby wybrać punkt 3D definiujący początek LUW, przejdź do pola 

“Początek” okna właściwości (sekcja “Parametry LUW”). Następująca 

opcja automenu stanie się aktywna: 

 
<1> 

Wybierz Węzeł 3D lub wierzchołek jako 

początek LUW 

Gdy punkt 3D początku układu współrzędnych jest wybrany, obraz 

tworzonego LUW zostanie wyświetlony w oknie 3D. Jak będziesz definiował 

resztę parametrów, obraz LUW będzie się zmieniał. 

Aby zdefiniować kierunek osi X, użyj pola “Kierunek X” okna 

właściwości i opcją automenu: 

 
<2> Wybierz punkt ustawiający kierunek osi X 

Kierunek osi Y LUW definiowany jest w polu “Kierunek Y” okna 

właściwości i opcją automenu: 

 
<3> Wybierz punkt ustawiający kierunek osi Y 

 

 

Powierzchnia, której najbliższy punkt definiuje reorientację osi X LUW, określana jest w polu “Obróć do 

Powierzchni”. Odpowiednią opcją automenu jest: 

 
<4> Obróć LUW, żeby był ortogonalny do ściany 

Aby wybrać powierzchnię styczności, użyj pola “Przesuń do Powierzchni” okna właściwości i opcję 

automenu: 

 
<5> Odsuń LUW, żeby był styczny do Ściany 



Modelowanie Trójwymiarowe 

183  

Elementy wybranej geometrii (węzeł 3D, wierzchołek, krawędź, itp.) są specyfikowane w odpowiednich 

polach okna właściwości. Aby odrzucić element, kliknij w to pole i wciśnij przycisk [Skasuj]. 

Aby zmodyfikować orientację osi LUW, użyj następujących opcji: 

 
<A> Obróć LUW wokół osi X o 90° 

 
<O> Obróć LUW wokół osi Y o 90° 

 
<Z> Obróć LUW wokół osi Z o 90° 

Cykliczne przydzielanie osi LUW jest realizowane za pomocą opcji: 

 
<Tab> Zmień orientację osi LUW 

Dodatkowo, w oknie właściwości polecenia można określić parametry 

wymagane, gdy używamy tego LUW dla pozycjonowania fragmentów. 

Szczegółowy opis tych parametrów znajduje się w sekcji “Parametry 

LUW” tego rozdziału. 

Gdy żądany LUW jest zbudowany, potwierdź jego utworzenie za pomocą 

 (w oknie właściwości lub automenu polecenia). Aby odrzucić 

tworzenie danego LUW użyj opcji automenu: 

 
<F> Odtwórz LUW Celu 

 

 

 

Parametry LUW 

Parametry LUW są definiowane w oknie dialogowym wywoływanym opcją: 

 
<P> Ustaw parametry elementu. 

Pewne parametry okna dialogowego są wspólne dla wszystkich elementów 3D. Ich szczegółowy opis 

znajduje się w rozdziale “Ogólne parametry elementów 3D”. Poniżej znajduje się opis parametrów 

specyficznych tylko dla LUW. 

Można zdefiniować następujące parametry LUW w zakładce “Ogólne”: 

Komentarz. Parametr ten pozwala określić tekst opisu danego LUW. Komentarz pomaga wybrać 

układ współrzędnych z listy dostępnych dla pozycjonowania, gdy wstawiamy fragment 3D. 

Użyj dla wstawienia Fragmentu. Gdy używamy model jako fragment 3D, jego pozycjonowanie 

jest wykonywane przez wyrównanie dwóch LUW razem. Jeden układ współrzędnych jest 

połączony do modelu wstawianego fragmentu 3D (źródło), drugi – do modelu złożenia (cel). 
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Model fragmentu 3D może mieć wiele LUW, jednak nie wszystkie z nich będą użyte do 

pozycjonowania. Parametr ten służy do zaznaczenia tych, które mogą być użyte do 

pozycjonowania. Gdy montujemy fragment 3D, tylko układy współrzędnych z tym parametrem 

pojawią się w liście źródeł. 

Takie układy współrzędnych wyświetlane są w specjalny sposób w oknie 3D. W ich początku 

rysowana jest kula. Cecha ta pomaga odróżnić je od pozostałych. 

 

LUW z włączoną flagą „Użyj dla 

wstawienia Fragmentu” 
            

 

LUW z wyłączoną flagą „Użyj dla 

wstawienia Fragmentu” 
 

Grupa parametrów “Stopnie Swobody” pozwala określić parametry fragmentu, używane do 

obliczania jego pozycji, gdy używamy Ograniczeń i w poleceniu 

“Narzędzia|Ograniczenia|Przesuń Element Ograniczenia”. W tym przypadku, dany LUW 

musi być podczas pozycjonowania fragmentu użyty jako LUW źródła. 

Zewnętrzny. Jeżeli model użyty jest jako fragment 3D, wówczas parametr ten ustawia, że lokalny 

układ współrzędnych tego modelu staje się dostępny również w modelu złożenia. Może być to 

użyte dla pozycjonowania innych modeli 3D. Pozycja takiego układu współrzędnych 

definiowana jest przez pozycję fragmentu 3D. Układy współrzędnych przywrócone z układów 

współrzędnych fragmentu 3D mają specjalne nazwy (“Link do LUW_1(LCS_0)”). Można 
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ustawić opcję “Zewnętrzny” dla takiego LUW również, ponieważ pozwoli to na użycie ich 

w modelach złożenia następnego poziomu. 

W zakładce “Eksplodowanie”, można określić transformacje, które będą zastosowane do danego 

LUW w trybie eksplodowanym (polecenie “Narzędzia|Eksploduj”), gdy użyty jest on w modelu 

złożenia. 
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ŚCIEŻKI 3D 

Ścieżka 3D używana jest jako pomocniczy element 3D w wielu operacjach 3D systemu. Reprezentuje 

ona przestrzenną krzywą, która może składać się z segmentów różnych typów. 

Każda ścieżka 3D posiada kierunek i dlatego też punkt końcowy i początkowy. Kierunek ścieżki 3D 

będzie wpływał na rezultat w wielu operacjach. Ścieżka 3D może być otwarta lub zamknięta. Punkty 

początkowe i końcowe zamkniętej ścieżki pokrywają się. 

Metody Tworzenia Ścieżek 3D  

Dla tworzenia ścieżek 3D używane jest polecenie “3PA: Konstruuj Ścieżkę 3D”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3PA> “Konstrukcja|Ścieżka 3D” 
 

Polecenie to jednoczy różne metody tworzenia ścieżek 3D. Metody te mogą być podzielone na dwie grupy: 

 Tworzenie ścieżek 3D w oparciu o już istniejące elementy 3D: 

- Ścieżka 3D bazująca na sekwencji połączonych krawędzi; 

- Ścieżka 3D jako splajn 3D przez punkty 3D; 

- Ścieżka 3D jako sekwencja ścieżek 3D; 

- Ścieżka 3D jako rzut ścieżki 3D na ścianę; 

- Ścieżka 3D jako kopia istniejącej ścieżki 3D; 

- Ścieżka 3D jako krawędź obrysu; 

- Ścieżka 3D jako odsunięcie od krzywej (Ścieżki 3D) leżącej na powierzchni; 

- Ścieżka 3D bazująca na przekroju geometrii przez płaszczyznę; 

- Ścieżka 3D przez parametrycznie zmieniające się węzły 3D. 

 Tworzenie ścieżki 3D bazującej na elementach 2D (umieszczonych na płaszczyznach pracy lub 

powierzchniach pracy): 

- Ścieżka 3D przez kreskowanie; 

- Ścieżka 3D przez ścieżkę 2D; 

- Ścieżka 3D przez dwa rzuty (dwie ścieżki 2D). 

Aby utworzyć ścieżkę 3D, należy wykonać następujące kroki: 

1. Wybierz metodę tworzenia ścieżki 3D. 

Każda metoda ma oddzielne opcje wewnątrz automenu polecenia. Po wybraniu jednej lub 

innej metody, automenu dostarcza dodatkowych opcji odpowiednich dla danej metody 

tworzenia ścieżki 3D. Niektóre metody tworzenia ścieżki 3D mogą być automatycznie 

aktywowane przez system, jeżeli po wprowadzeniu polecenia wybierzemy na scenie 3D lub 

w drzewie modelu 3D, obiekt źródłowy pewnego typu. Dla przykładu, wybranie węzła 3D 
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aktywuje tryb tworzenia ścieżki 3D za pomocą punktów 3D; po wybraniu ścieżki 3D – tryb 

tworzenia kopii ścieżki 3D; wybranie ścieżki 2D na aktywnej płaszczyźnie pracy ustawia 

tryb tworzenia ścieżki 3D za pomocą ścieżek 2D. 

2. Wybierz obiekty źródłowe dla tworzenia ścieżki i wymagane parametry (jeżeli jest to konieczne); 

3. Potwierdź za pomocą  w automenu lub w oknie właściwości polecenia. 

Tworzenie Ścieżek 3D Bazujących na Elementach 3D  

Tworzenie Ścieżki 3D jako Splajnu przez Punkty 3D 

Splajny konstruowane są na bazie zestawu punktów 3D. Punkty zestawu określają punkty kontrolne 

splajnu. Modyfikowanie pozycji punktów 3D źródła będzie miało wpływ na kształt Ścieżki 3D 

zbudowanej przez te punkty. 

Istnieją trzy typy splajnów 3D: 

 Polilinia 3D jest krzywą utworzoną z prostych segmentów łączących punkty zestawu źródłowego. 

Polilinia może być albo otwarta albo zamknięta (jeżeli utworzona jest zamknięta polilinia, pierwszy 

punkt 3D źródłowego zestawu używany jest dwukrotnie – dla zdefiniowania pierwszego i ostatniego 

punktu w ścieżce);  

 

Polilinia otwarta 

                     

 

Polilinia zamknięta 

 

 Splajn 3D przez węzły jest splajnem przez wszystkie punkty kontrolne. Taki splajn może być 

periodyczny lub nieperiodyczny. Gdy tworzony jest splajn periodyczny, pierwszy punkt 3D jest 

używany dwukrotnie. Gdy tworzymy nieperiodyczny splajn 3D przez węzły, można dodatkowo 

określić wektor kierunku splajnu na granicach splajnu (początek i koniec); 

 

Nieperiodyczny splajn 3D przez węzły 
         

 

Periodyczny splajn 3D przez węzły 

       

 

Nieperiodyczny splajn 3D, przez węzły z 

określonymi kierunkami w punktach granicznych 
 

 Splajn 3D przez polilinię (NURBS – non-uniform rational B-spline) – splajn pewnego stopnia przez 

polilinię kontrolną. Punkty kontrolne używane są dla budowania polilinii kontrolnej. Sam splajn nie 

przechodzi przez nie (z wyłączeniem pierwszego i ostatniego punktu w przypadku otwartego splajnu). 

Parametry splajnu pozwalają określić stopień, wagi punktów kontrolnych, typ parametryzacji 

i pozycje węzłów parametryzacji. 

Tak jak w poprzednim przypadku, splajn 3D przez polilinie może być periodyczny lub 

nieperiodyczny. 
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Nieperiodyczny splajn 3D przez polilinię 
                     

 

Periodyczny splajn 3D prze polilinię 
 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako splajn 3D, w automenu polecenia wybierz opcję: 

 
<S> 

Konstruuj Ścieżkę 3D jako splajn oparty na Węzłach 

3D 

Tworzenie Splajnu 3D zwykle zaczyna się od określenia zestawu punktów 3D, przez które będzie 

konstruowany splajn. Dla wybrania punktów 3D używana jest następująca opcja automenu: 

 
<M> Dodaj Punkt 3D do Splajnu 

Wybrane punkty 3D dodawane są w oknie właściwości do listy punktów 

kontrolnych splajnu. Aby wykluczyć jeden z punktów, wskaż go w liście i 

kliknij [Skasuj]. 

Typ tworzonego splajnu – periodyczny lub nieperiodyczny (zamknięty lub 

otwarty w przypadku polilinii) – jest również determinowany przez 

parametry okna właściwości (check box “Periodyczny”). Gdy flaga jest 

oczyszczona, tworzony jest splajn nieperiodyczny (lub otwarta polilinia). 

Gdy flaga jest ustawiona, splajn będzie periodyczny (zamknięty w 

przypadku polilinii). 

Dalsze kroki tworzenia splajnu zależą od jego typu. Wybór typu splajnu 

jest również realizowany w oknie właściwości polecenia (parametr 

“Typ”). Wygląd okna właściwości i automenu zmienia się zgodnie z 

wybranym typem. 

 

Ścieżka 3D jako polilinia nie używa więcej parametrów. Jego tworzenie jest kończone w tym punkcie. 

Gdy tworzymy ścieżkę 3D jako splajn przez węzły, następujące pary opcji są dostępne w automenu dla 

zdefiniowania kierunków splajnu w punktach granicznych: 

 
<L> Ustaw kierunek początku Splajnu  

 
<R> Ustaw kierunek końca Splajnu 

Gdy wybieramy opcję  lub , automenu przywołuje opcje dla wyboru drugiego punktu wektora 

kierunku lub sam wektor w odpowiednim punkcie granicznym: 

 
<N> Ustaw kierunek początku Splajnu przez Punkt 3D 

 
<D> Ustaw kierunek początku Splajnu przez Wektor 

 
<N> Ustaw kierunek końca Splajnu przez Punkt 3D 
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<D> Ustaw kierunek końca Splajnu przez Wektor 

Aby zdefiniować drugi punkt wektora kierunku, wybierz dodatkowy punkt 3D. Wektor kierunku będzie 

wskazywany z odpowiedniego punktu granicznego do określonego punktu 3D. Aby dokładnie określić 

wektor kierunku, należy wybrać element 3D odpowiedni dla zdefiniowania wektora w przestrzeni. Wektor 

kierunku tworzony jest przez równoległe przesunięcie wybranego wektora do punktu granicznego splajnu. 

Długość każdego wektora kierunku wpływa na kształt tworzonego splajnu – dłuższy jest wektor, na 

dłuższą część krzywej ma wpływ ten wektor. Długość wektora może być określona automatycznie 

(bazując na definiujących ją elementach 3D) lub może być ustawiona ręcznie. Domyślnie, długość 

wektora jest brana z definiujących go elementów 3D. Dla przykładu, gdy definiujemy wektor kierunku 

za pomocą punktu 3D, długość wektora będzie równa odległości między określonym punktem 3D 

względem punktu granicznego splajnu. 

Aby ręcznie określić długość wektora kierunku w początku lub końcu 

splajnu należy: 
1. W grupie “Dodatkowe parametry” okna właściwości polecenia 

ustawić odpowiednią flagę: “Styczny początek” lub “Styczny koniec”. 

2. W dostępnym poniżej polu danych podaj żądaną długość wektora.  

By porzucić wybrany wektor kierunku na początku albo końcu splajnu, możesz użyć opcji automenu: 

 
<K> Oczyść kierunek na początku Splajnu 

 
<F> Oczyść kierunek na końcu Splajnu 

Gdy tworzymy splajn 3D przez polilinię, kształt tworzonej krzywej 

determinowany jest przez parametry splajnu w oknie właściwości polecenia: 

 Współczynniki wagi wszystkich bazowych punktów 3D splajnu. 

Współczynnik musi być większy lub równy 0. Bardziej jest to waga 

punktu, w pobliżu, których przechodzi splajn. Domyślna wartość 

ustawiana dla wszystkich punktów kontrolnych splajnu wynosi “1”. Aby 

zmodyfikować wartość pewnego punktu, wybierz go w liście i podaj 

żądaną wartość w polu “Waga”. 

 Stopień wielomianu funkcji kawałkami ciągłe, opisuje tworzonego 

splajnu opisuje parametr “Stopień”. Maksymalną dozwoloną wartością 

stopnia jest ilość punktów kontrolnych splajnu minus jeden. Domyślna 

wartość ustawiona dla splajnu z minimum czterema punktami 

kontrolnymi wynosi 3.  

Im wyższy jest stopień splajnu tym bardziej “sztywny” się on staje. Oznacza to, że splajn 

słabo zareaguje na przesunięcie konkretnego punktu kontrolnego. Splajny o niskim stopniu 

przechodzą w pobliżu punktów kontrolnych i zmiany w ich pozycjach mocno wpływają na 

kształt splajnu. 

 Typ parametryzacji (“Długość cięciwy”, “Jednolity”, “Dośrodkowy” i “Ręcznie”). W przypadku 

ujednolicenia parametryzacji, kształt krzywej nie dostosowuje się do długości segmentów polilinii 

kontrolnej, co może powodować wierzchołki i samo-przecięcia na małych segmentach. Dwa inne typy 

parametryzacji (Długość cięciwy i Dośrodkowy) nie zdarza się to, podczas gdy różne długości 
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segmentów polilinii tworzą różne udziały. Wpływ typu parametryzacji na kształt tworzonej krzywej 

jest nieliniowy i może być różny w każdym przypadku. 

W przypadku ręcznej parametryzacji, użytkownik może 

zmienić kształt krzywej za pomocą ręcznej zmiany 

pozycji węzłów parametryzacji splajnu. Najbardziej 

wygodną metodą jest robienie tego bezpośrednio na 

scenie 3D za pomocą ciągaczy definiujących pozycje 

każdego węzła parametryzacji.  

 

Ciągacze dla 

węzłów 

parametryzacji  

Ścieżka 3D przez Połączone Krawędzie 

Ścieżka 3D tworzona jest przez zestaw krawędzi geometrii, profil 3D lub inną ścieżkę. Zestaw 

definiowany jest przez kolejno wybierane krawędzie. Wybrane krawędzie muszą być połączone 

nawzajem, tworząc ciągły łańcuch. Dozwolony jest również zestaw składający się z pojedynczych 

krawędzi. 

Sekwencja gładko połączonych krawędzi może być znaleziona przez system automatycznie po 

wybraniu jednej ze składowych krawędzi. 

 

Ścieżka 3D przez połączone krawędzie 
                  

 

Wybrana krawędź 

Gładko połączone krawędzie 

automatycznie znalezione 

przez system 

 

Ta metoda tworzenia ścieżki 3D może być ustawiona przez następującą opcję automenu polecenia: 

 
<E> Konstruuj Ścieżkę 3D używając sekwencji krawędzi 

Po włączeniu tej opcji, następująca pomocnicza opcja aktywuje się automatycznie w automenu: 

 
<E> Wybierz Krawędź 

Opcja ta pozwala wybrać wszystkie niezbędne krawędzie przez kolejne wskazywanie ich na scenie 3D za 

pomocą . 

Dla automatycznego wyboru sekwencji gładko połączonych krawędzi należy aktywować inną opcję: 

 
<S> Wybierz gładki łańcuch krawędzi 

Po aktywowaniu tej opcji, po prostu wybierz krawędź, która przynależy do żądanej sekwencji. Reszta 

krawędzi zostanie wybrana automatycznie. 

Aby wykluczyć kilka konsekwentnie wybranych krawędzi zaczynając od ostatniej, użyj opcji: 

 
<D> Skasuj ostatnią Krawędź ze Ścieżki 3D 
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Aby anulować wybór wszystkich krawędzi naraz, użyj opcji: 

 
<К> Anuluj wybór 

Ścieżka 3D jako Sekwencja Ścieżek 3D 

Ta metoda pozwala utworzyć ścieżkę 3D przez połączenie pewnej ilości ścieżek 3D. Jako źródło 

dozwolona jest dowolna ścieżka z wyłączeniem ścieżek zamkniętych. 

Wynikowa ścieżka 3D tworzona jest w następujący sposób: początek drugiej ścieżki przeniesiony 

zostaje do końca pierwszej wybranej ścieżki 3D przez równoległe przesunięcie, początek trzeciej 

ścieżki jest przenoszony do końca drugiej itd. Każda kolejna ścieżka jest łączona do końca 

poprzedniej. 

 

Pierwsza 

ścieżka 3D 

Druga ścieżka 3D 

Trzecia 

ścieżka 3D 
         

 

Wynikowa ścieżka 3D 
 

Aby utworzyć w ten sposób ścieżkę 3D wybierz opcję: 

 
<T> 

Konstruuj Ścieżkę 3D używając sekwencji Ścieżek 

3D 

Wybór ścieżek 3D realizowany jest na scenie 3D (przez ) lub w drzewie modelu 3D przez aktywację 

opcji: 

 
<T> Wybierz Ścieżkę 3D 

Ostatnio wybrana ścieżka 3D może być anulowana za pomocą opcji: 

 
<D> Skasuj ostatni splajn 3D 

Ścieżka 3D Rzut Ścieżki 3D na Ścianę lub Geometrię Operacji 

Ścieżka 3D może być utworzona jako rzut innej już istniejącej ścieżki 3D na wszystkie ściany 

geometrii operacji lub na oddzielną ścianę. W przypadku takiego mapowania na wszystkie ściany, 

wybierz samą geometrię operacji, w przypadku mapowania na oddzielnej ścianie – określoną ścianę. 

Rzut na ścianę konstruowany jest jako linia przecięcia między wybraną ścianą i powierzchnią 

utworzoną przez wyciągnięcie źródłowej ścieżki w kierunku wektora rzutowania. Gdy mapujemy na 

geometrię operacji, wówczas rzuty ścieżki tworzone są na każdej ścianie. Wynikowe elementy (tzn. 

wyniki mapowania ścieżki na każdą ścianę) łączone są w jedną ścieżkę. Elementy, które nie mogą być 

połączone są odrzucane. 
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Gdy tworzymy ścieżkę 3D jako rzut, tylko te części ścieżki 3D są używane, które całkowicie 

mapują się na ścianę lub geometrię. 

Gdy tworzymy ścieżkę 3D, pierwszy segment ścieżki 3D źródła musi być wśród wynikowych 

mapowań. 

Wektor rzutowania dla ścieżki źródłowej definiowany jest albo przez węzły 3D albo przez lokalny 

układ współrzędnych, którego oś-X będzie traktowana jako wektor rzutowania. Jeżeli wektor 

rzutowania nie jest określony wówczas: 

- Gdy rzutujemy na oddzielną ścianę, użyta będzie normalna do ściany.  

- Gdy rzutujemy na wszystkie ściany geometrii operacji, każdy punkt ścieżki źródłowej 

wyciągany jest w kierunku punktu na wybranej geometrii, który jest najbliższy do 

poprzedniego punktu.  

 Dwie ścieżki 3D – rzuty tej samej 

Ścieżki źródłowej na ściany geometrii. 

Niebieskie strzałki (nie pokazywane na 

scenie 3D) oznaczają kierunek 

wektorów rzutowania zdefiniowanych 

przez Węzły 3D. 

 

Przerywane linie wskazują kontynuację 

rzutu na tylnią ścianę geometrii. 

Ścieżka 3D 

źródła 

Wektor rzutowania 

 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako rzut innej ścieżki 3D, wybierz opcję: 

 
<J> 

Utwórz Ścieżkę 3D jako rzut na Ścianę lub 

Geometrię 

Tworzenie ścieżki 3D zaczyna się od wybrania geometrii lub ściany, na której będzie mapowana ścieżka. 

Aby je wybrać, użyj następujących opcji: 

 
<В> 

Wybierz operację, na której ścieżka 3D będzie 

mapowana 

  
<F> 

Wybierz ścianę, która będzie użyta do rzutowania 

ścieżki 3D 

Ściana lub geometria operacji wybierane są na scenie 3D za pomocą . Geometria operacji może również 

być wybrana w drzewie modelu 3D przez wskazanie w nim żądanej operacji. 

Ścieżka 3D źródła wybierana jest za pomocą opcji: 

 
<T> Wybierz ścieżkę do zrzutowania na ścianę 

Wektor rzutowania może być definiowany przez dwa węzły 3D przy pomocy opcji: 

 
<M> 

Wybierz pierwszy węzeł 3D wektora kierunku 

rzutowania 
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<S> 

Wybierz drugi węzeł 3D wektora kierunku 

rzutowania 

Aby zdefiniować wektor rzutowania za pomocą LUW (wzdłuż osi -X), użyj opcji: 

  
<L> Wybierz LUW definiujący kierunek rzutowania 

Tworzenie Kopii Ścieżki 3D 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako kopię istniejącej ścieżki, wybierz po prostu ścieżkę 3D źródła. Nowa 

ścieżka będzie pokrywała się w przestrzeni ze ścieżką 3D źródła. Jeżeli wśród parametrów tworzonej 

ścieżki określone są dowolne transformacje, będzie to wykonane względem globalnego układu 

współrzędnych. Dodatkowo, można określić źródło w układzie współrzędnych celu. W rezultacie, 

kopiowanie zostanie wykonane w kierunku z układu współrzędnych źródła do układu współrzędnych 

celu. Transformacje definiowane w tym przypadku ze ścieżki będą wykonane względem określonego 

położenia transformacji. 

Wynikowa ścieżka może być kopią tylko części ścieżki 3D źródła. Aby to zrobić, określ początkowe 

i końcowe granice kopiowania: dwa punkty 3D na ścieżce źródła definiują kopiowaną część. Jeżeli 

wybrane punkty 3D nie leżą na ścieżce źródłowej, granice kopiowanej części są determinowane przez 

punkty na ścieżce, które są najbliższe do wybranych punktów. 

Można również określić tylko jedną granicę kopiowania. W tym przypadku, jako druga granica użyty 

zostanie przeciwny koniec ścieżki. 

 Ścieżka 3D źródła 

LUW źródła 

LUW źródła kopii 1 

LUW źródła kopii 2 

LUW źródła kopii 3 

LUW źródła kopii 4 

Węzeł 3D definiujący 

początkową granicę 

kopiowania 

Węzeł 3D definiujący 

końcową granicę 

kopiowania 

Kopia 1 – Ścieżka 3D bez 

określania granic kopiowania 

Kopia 2 – Ścieżka 3D z określaną 

początkową granicą kopiowania 

Kopia 4 – Ścieżka 3D z określaną 

końcową granicą kopiowania 

Kopia 2 – Ścieżka 3D z określaną 

początkową i końcową granicą 

kopiowania 

 

Aby utworzyć kopię ścieżki 3D użyj następującej opcji w głównym automenu polecenia: 

 
<М> Utwórz kopię 

Tworzenie kopii ścieżki rozpoczyna się od wybrania ścieżki 3D źródła. Ścieżka 3D wybierana jest albo 

bezpośrednio na scenie 3D lub w drzewie modelu 3D. W tym celu użyj opcji automenu: 

 
<T> Wybierz Ścieżkę 3D 
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Aby wybrać układ współrzędnych źródła i celu, zastosuj następujące opcje: 

 
<1> Wybierz LUW źródła 

 
<2> Wybierz LUW celu 

 
<F> Anuluj wybór LUW 

Granice kopiowania definiowane są przez następujące opcje: 

 
<S> Ustaw początkową granicę kopiowania 

 
<E> Ustaw końcową granicę kopiowania 

 
<D> Oczyść granice kopiowania 

Ścieżka 3D jako Krawędź Obrysu 

Tworzenie Ścieżki 3D jako krawędzi obrysu może być użyteczne dla definiowania linii rozdzielenia, 

gdy projektujemy formy.  

Konstruowanie krawędzi obrysu geometrii może być schematycznie opisane w następujący sposób: 

wyobraźmy sobie linie przestrzenne rysowane równolegle do kierunku widoku przez każdy punkt na 

powierzchni geometrii. Punkty na powierzchni geometrii, w których taka linia tylko dotyka geometrii 

(bez przecinania jej) są kandydatami dla krawędzi obrysu. 

Aby utworzyć ścieżkę 3D, określane są geometria źródła i kierunek widoku. System analizuje 

powierzchnię geometrii, szukając punktów spełniających definicję krawędzi obrysu. Wynikowy 

zestaw punktów jednoczony jest w jedną krzywą – ścieżkę 3D. 

 

Geometria źródła 

Ściana, której normalna 

definiuje kierunek 

widoku 

Krawędź obrysu 

(wynikowa 

ścieżka 3D) 

 

Jeżeli nie jest możliwe połączenie wszystkich znalezionych punktów w jedną krzywą, system 

wykonuje zestaw oddzielnych segmentów krawędzi obrysu. Użytkownik ma możliwość wyboru 

segmentu, który użyty zostanie dla zbudowania wynikowej ścieżki 3D. Można wybrać jednocześnie 

wiele segmentów krawędzi obrysu. W tym wypadku, utworzona zostanie wielokrotna ścieżka 3D 

zamiast pojedynczej, zgodnie z ilością wybranych segmentów. 

 Kierunek widoku definiowany jest przez 

normalną do górnej ściany. 

Zidentyfikowane przez system  

segmenty krawędzi obrysu pokazywane 

są jako żółte i niebieskie linie   
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Możliwa jest sytuacja, gdy wektor kierunku widoku równoległy jest do kilku ścian geometrii. W tym 

przypadku, wszystkie punkty takiej ściany spełniają definicję krawędzi obrysu, to jest, system znajduje 

„powierzchnię” obrysu zamiast krawędzi. Sytuacja ta jest rozwiązywana przez system przez 

konstruowanie krawędzi obrysu przez pierwsze punkty spotkane na takiej ścianie. W wyniku, bardzo 

często konstruowana jest krawędź obrysu wzdłuż jednej z bocznych krawędzi takiej ściany. Lepszy 

kształt krawędzi obrysu zostanie uzyskany dzięki zastosowaniu “pionowego” przetworzenia ściany. 

W tym trybie, system rysuje krawędź obrysu prosto przez ścianę. 

 

Konstruowanie krawędzi obrysu bez 

wykonywania „pionowej ściany” 
                   

 

Konstruowanie krawędzi obrysu z 

wykonywaniem „pionowej ściany” 
 

 Opcja “pionowego” przetwarzania ściany dostępna jest wśród parametrów tego typu ścieżki 3D. 

Aby utworzyć krawędź obrysu, w głównym automenu polecenia wybierz następującą opcję: 

 
<O> Konstruuj ścieżkę 3D jako obrys 

Geometria, której krawędź obrysu będzie konstruowana jest wybierana za pomocą opcji: 

 
<1> Wybierz geometrię 

Kierunek widoku jest definiowana albo przez dwa węzły 3D albo przez jeden element 3D odpowiedni dla 

definiowania wektora: 

 
<2> Wybierz pierwszy punkt 3D kierunku widoku 

 
<3> Wybierz drugi punkt 3D kierunku widoku 

 
<4> Wybierz kierunek widoku 

Po określeniu geometrii źródła i kierunku widoku, na scenie 3D pokazany zostanie obraz krawędzi obrysu.  

W przypadku, gdy system nie może utworzyć pojedynczej krawędzi obrysu, scena 3D będzie 

pokazywała jeden ze zidentyfikowanych segmentów krawędzi obrysu. Aby utworzyć ścieżkę 3D 

bazującą na tym, po prostu potwierdź utworzeni ścieżki za pomocą . 

Aby utworzyć ścieżkę 3D bazująca na innym segmencie krawędzi obrysu, użyj dodatkowej opcji: 

 
<Tab> Zmień Obrys 

Opcja ta pozwala przechodzić w koło przez znalezione przez system segmenty krawędzi obrysu (klikając 

opcję powodujemy wyświetlenie na ekranie kolejnego segmentu krawędzi obrysu). 

Aby jednocześnie utworzyć ścieżki 3D przez kilka takich segmentów, użyj opcji: 

 
<5> Dodaj segment ścieżki do listy 
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<6> Skasuj segment ścieżki z listy 

Wybór wielu segmentów krawędzi obrysu wykonywany jest w następujący sposób: użytkownik przechodzi 

w koło przez wszystkie segmenty krawędzi obrysu utworzone przez system i kolejno wyświetlane na ekranie 

z pomocą opcji . Aktualnie aktywny segment wyświetlany jest na scenie 3D w kolorze niebieskim. Gdy 

żądany segment pojawi się na ekranie, kliknij . Segment zostanie dodany do listy segmentów użytych do 

utworzenia ścieżki 3D. Następnie, przywoływany jest za pomocą opcji  następny segment itd.. Segmenty 

krawędzi obrysu wybrane dla utworzenia ścieżki 3D pozostają na scenie 3D, podświetlone na jasny turkus. 

Aby odrzucić segment linii błędnie wskazany dla utworzenia ścieżki 3D, wywołaj go na scenie 3D za 

pomocą opcji  i kliknij . 

Tworzenie Odsunięcia do Ścieżki 3D 

Ten sposób tworzenia ścieżki 3D pozwala utworzyć krzywe 3D następującego typu: 

1. Ścieżka 3D jako odsunięcie od płaskiej ścieżki 3D 

2. Ścieżka 3D jako odsunięcie od krzywej 3D na powierzchni 

3. Ścieżka 3D jako odsunięcie 3D od ścieżki 3D. 

Wszystkie metody tworzenia ścieżki 3D jak np. odsunięcie od innej ścieżki 3D są zjednoczone 

w automenu pod opcją: 

 
 

Konstruuj Ścieżkę 3D jako odsunięcie do istniejącej 

Ścieżki 3D 

Rozwijalna lista tych opcji zawiera trzy opcje wyboru sposobu tworzenia ścieżki 3D jako odsunięcia. 

 

Ścieżka 3D jako odsunięcie od płaskiej ścieżki 3D 

Aby utworzyć ścieżkę – odsunięcie płaskiej ścieżki 3D, wybierz ścieżkę źródła i określ odsunięcie 

względem ścieżki 3D źródła. Odsunięcie może być definiowane na dwa sposoby: 

 Przez określenie węzła 3D, przez który przechodzi 

odsunięcie. Węzeł musi leżeć w planie ścieżki źródła. 

 Przez wartość numeryczną odsunięcia odsuniętej 

ścieżki od ścieżki źródłowej. 

Rysunek przedstawia przykład tworzenia odsuniętej ścieżki 

z przesunięciem zdefiniowanym za pomocą węzła 3D. 
Tworzenie tego typu ścieżki jest podobne do 

tworzenia profilu 3D jako odsunięcia od innego 

płaskiego profilu 3D (zobacz rozdział “Profile 3D”). 

 

Odsunięta Ścieżka 3D 

Ścieżka 3D Źródła 

 

Przerwy powstałe między segmentami odsuniętej ścieżki mogą być wykonane na trzy sposoby: 
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Naturalny – krzywe zachowują ciągłość ścieżki źródłowej. Linie proste są kontynuowane przez 

linie, łuki są zaokrąglane itd.. 

Zaokrąglenie – między końcami sąsiadujących segmentów generowanej ścieżki tworzone jest 

zaokrąglenie. 

Wydłużenie – do wiszących punktów, które są styczne do segmentów ścieżki przy przerwach, 

dodane są linie proste. 

 

Naturalny 
                  

 

Zaokrąglenie 
                  

 

Wydłużenie 
 

Gdy tworzymy odsunięcie do ścieżki o skomplikowanym kształcie, mogą pojawiać się pętle samo 

przecięć w konturze nowej ścieżki. Dodatkowy tryb ucinania pętli pomaga usunąć je automatycznie. 

 

Tworzenie Ścieżki 3D – odsunięcie 

płaskiej ścieżki 3D bez ucinania pętli 

Odsunięta ścieżka 3D 
Ścieżka 3D źródła 

               

 

Tworzenie Ścieżki 3D – odsunięcie 

płaskiej ścieżki 3D z ucinaniem pętli 

Odsunięta ścieżka 3D 

 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako odsunięcie od istniejącej płaskiej ścieżki 3D, użyj opcji: 

 
<F> 

Konstruuj ścieżkę 3D jako odsunięcie od istniejącej 

planarnej ścieżki 3D  

Pierwszym krokiem w tworzeniu ścieżki 3D jest wybranie źródłowej płaskiej ścieżki 3D za pomocą operacji: 

 
<T> Wybierz planarną ścieżkę 3D 

Następnie należy określić żądane odsunięcie za pomocą węzła 3D lub wartości numerycznej. Węzeł 3D 

wybierany jest za pomocą opcji: 

 
<N> Wybierz Wierzchołek 3D w płaszczyźnie ścieżki 3D 

Aby odrzucić wybrany węzeł, można użyć opcji: 

 
<K> Anuluj wybór węzła 3D 
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Wartość numeryczna odsunięcia podawana jest w oknie właściwości 

polecenia. Definiowane są tutaj również inne parametry. Opcja wykonywania 

przerw, jakie powstają podczas tworzenia ścieżki odsuniętej definiowana jest 

przez parametr “Typ Przerwy”. Tryb kasowania pętli włączany jest po 

ustawieniu flagi “Usuń pętle”. 
 

Ścieżka 3D jako odsunięcie od krzywej 3D leżącej na powierzchni 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako odsunięcie do krzywej 3D na powierzchni, wybierz krzywą źródłową – 

ścieżka 3D. Odsunięcie będzie konstruowane jako odsunięcie punktów oryginalnej krzywej 

o określoną odległość wzdłuż powierzchni ściany, na której leży krzywa źródłowa. Ścieżka 3D źródła 

musi koniecznie leżeć na ścianie geometrii – albo bryłowej albo powierzchniowej. 

 Odsunięta ścieżka 3D 

(ujemne przesunięcie) 

Ścieżka 3D źródła 

Odsunięta ścieżka 3D 

(dodatnie przesunięcie) 

  

 

Odsunięte ścieżki 3D 

Ścieżka 3D źródła 1 

Ścieżka 3D źródła 2 

 

Ściana, na której leży wybrana ścieżka 3D definiowana jest przez system automatycznie. Istnieje 

jednak możliwość zmiany wyboru oferowanego przez system (np., jeżeli ścieżka 3D utworzona była 

na krawędzi dzielącej dwie ściany geometrii). 

 

Przełączenie ściany. Ścieżka 3D źródła na krawędzi i należąca do dwóch ścian geometrii arkusza.  

Ścieżka 3D źródła 

Odsunięta Ścieżka 3D 

Odsunięta Ścieżka 3D 

 

Przesunięcie odsunięcia od krzywej źródłowej może być definiowane przez wartość numeryczną lub 

przez funkcję tabularyczną. Tabela definiująca odległość odsunięcia pozwala utworzyć odsunięcie 

o zmiennym przesunięciu od krzywej źródłowej. Tabela przesunięć określa pozycję punktów 

kontrolnych na ścieżce źródła i ich odpowiednie wartości przesunięć. 

Dokładność konstruowania wynikowej ścieżki 3D jest definiowana albo przez ilość punktów, przez 

które tworzona jest ścieżka lub przez tolerancję odsunięcia. Gdy używamy tolerancji odsunięcia, 

ścieżka konstruowana jest w taki sposób, że wynikowa odległość krzywa-do-cięciwy dla dowolnej 
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danej pary punktów sekwencyjnych nie przekracza określonej wartości dokładności. Większa użyta 

ilość zestawu punktów dla odsunięcia lub wyższa użyta określona dokładność, bardziej precyzyjnie 

będzie skonstruowana ścieżka odsunięta. 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako odsunięcie do istniejącej płaskiej ścieżki 3D, użyj opcji: 

 
<D> 

Konstruuj ścieżkę 3D jako odsunięcie ścieżki 3D na 

powierzchni 

Po aktywowaniu tego trybu, wybierz źródłową ścieżkę 3D przez opcję: 

 
<Z> Wybierz ścieżkę na powierzchni 

Wielkość odsunięcia i dokładność konstruowania definiowane są w oknie dialogowym parametrów ścieżki: 

 
<P> Ustaw parametry elementu 

 

Aby zdefiniować przesunięcie za pomocą wartości numerycznej, ustaw “Typ Odsunięcia” na “Stałe” 

i podaj żądaną wartość w polu “Odsunięcie”. Aby użyć funkcji tabularycznych odsunięć, ustaw 

parametr “Typ Odsunięcia” na wartość “Funkcja”. Z prawej strony pojawi się przycisk [Tabela 

Odsunięć], wywołujący okno dialogowe definiujące tabelę odsunięć. 

 

Okno dialogowe “Odsunięcia” pozwala utworzyć lub 

edytować tabelę przesunięć. 

Aby dodać nowy rząd, ustaw kursor na jednym z 

istniejących rzędów w tabeli i kliknij [Dodaj]. NA 

ekranie pojawi się okno dialogowe “Odsunięcie”. Określ 

w nim pozycję nowego punktu kontrolnego (parametr 

“Długość”) i wielkość jego odsunięcia (parametr 

“Odsunięcie”).  

Okno dialogowe “Odsunięcie” jest również używane dla 

edycji istniejących rzędów w tabeli (przez kliknięcie 
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przycisku [Edycja]). 

Przycisk [Skasuj] pozwala skasować wybrany rząd z 

tabeli przesunięć. 

Aby zdefiniować dokładność konstruowania wynikowej 

ścieżki, zdecyduj się na parametr używany do tego celu – 

“Ilość Punktów” lub “Tolerancja” – i podaj wartość 

wybranego parametru w polu z prawej strony. 

Ściana, na której odsunięcie będzie tworzone może być 

zastąpiona za pomocą opcji: 

 

 
<Tab> Wybierz inną ścianę 

W tym samym celu można użyć przełącznik “Kierunek odsunięcia” w oknie parametrów odsunięcia.  

Ścieżka 3D jako odsunięcie 3D od ścieżki 3D 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako odsunięcie 3D, wszystko, co potrzeba to określić źródłową ścieżkę 3D 

(dowolnego kształtu), odległość odsunięcia i kierunek odsunięcia. Kierunek odsunięcia zdefiniuje 

kierunek odsunięcia każdego punktu ścieżki źródłowej. Następnie skonstruowany zostanie Splajn 3D, 

łączący wszystkie takie punkty utworzone przez odsunięcie. Ścieżka 3D utworzona jako odsunięcie 

3D może być użyta np. w procesie CAM dla utworzenia trajektorii przesunięcia narzędzia w celu 

zastosowania korekcji narzędzia; również przy modelowaniu form można użyć odsunięcia dla 

utworzenia powierzchni rozdzielenia (podziału) formy (używając krawędzi obrysu i odsunięcia do 

niego). 

Istnieją dwie metody definiowania kierunku odsunięcia: 

 Wektor kierunkowy. Pojedynczy wektor kierunku definiowany jest dla całego odsunięcia – za pomocą 

dwóch punktów 3D, prostej krawędzi, normalnej do płaskiej ściany lub płaszczyzny pracy. 

By wykonać odsunięcie, każdy punkt ścieżki 3D źródła odsuwany jest o określoną odległość 

wzdłuż wektora zdefiniowanego jako iloczyn wektorowy stycznej do ścieżki w danym 

punkcie i określonego wektora kierunku odsunięcia. Oznacza to, że odsuwany punkt jest 

przesuwany jednocześnie w kierunku prostopadłym do wektora kierunku i stycznej do ścieżki 

źródła. 

 Wektor kierunku zdefiniowany przez 

Węzły 3D  

(schematycznie pokazany przez 

niebieską strzałkę na rysunku, nie jest 

wyświetlana na Scenie 3D) 

Odsunięta Ścieżka 3D 

Ścieżka 3D źródła 

 
 Kierunek od geometrii. Ten sposób tworzenia odsunięcia 3D tworzy Ścieżki 3D jako “kontynuację” 

powierzchni geometrii arkusza (stycznie). Kierunek odsunięcia definiowany jest przez geometrię 

operacji, której powierzchnia ma być wydłużona. Ścieżka 3D musi leżeć na tej samej geometrii.  

Zaleca się użycie geometrii arkusza, która leży na jednaj powierzchni, podczas gdy ścieżka 

źródłowa – ścieżka 3D konstruowana będzie wzdłuż ograniczających krawędzi tej geometrii 
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arkusza. Użycie innych konfiguracji danych źródłowych prowadzi do nieokreślonego 

wyniku tworzenia odsunięcia.. 

Aby utworzyć odsunięcie, każdy punkt źródłowej ścieżki 3D jest odsuwany o określoną odległość wzdłuż 

wektora definiowanego jako iloczyn wektorowy stycznej ścieżki i normalnej do powierzchni prowadzącej 

w danym punkcie. 

 Kierunek odsunięcia 

zdefiniowany przez 

geometrię arkusza 

Odsunięta Ścieżka 3D 

Ścieżka 3D źródła 

 

Razem z dowolną metodą tworzenia odsunięcia można zastosować dodatkowe zastrzeżenie odsunięcie 

z obrotem. W tym trybie, wektor odsunięcia obliczany dla każdego punktu ścieżki źródłowej jest 

dodatkowo obracany wokół stycznej ścieżki o określony kąt. Odsunięcie 3D z obrotem może być 

użyteczne, np. w operacjach CAM – dla konstruowania ścieżek prowadzących, definiujących kąta 

pochylenia narzędzia. 

 
Kierunek odsunięcia 

definiowany przez normalną 

do płaskiej ściany 

Ścieżka 3D źródła 

Kąt  

obrotu Ścieżka 3D 

Odsunięcie bez obrotu 

Ścieżka 3D 

Odsunięcie z obrotem 

 

Aby utworzyć ścieżkę 3D jako odsunięcie 3D, użyj opcji: 

 
<D> Konstruuj ścieżkę 3D jako odsunięcie od ścieżki 3D 

Pierwszym krokiem w tworzeniu ścieżki 3D jest wybór ścieżki 3D źródła za pomocą opcji: 

 
<A> Wybierz ścieżkę 3D 

Następnie, należy zdefiniować kierunek odsunięcia.  

Aby zdefiniować wektor kierunku, używane są następujące opcje: 

 
<B> Wybierz pierwszy wierzchołek lub Węzeł 3D 

 
<C> Wybierz drugi wierzchołek lub Węzeł 3D 
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<D> Wybierz krawędź prostą 

 
<E> Wybierz ścianę planarną 

 
<F> Wybierz Płaszczyznę Pracy 

Pierwsze dwie opcje (  i ) pozwalają zdefiniować wektor kierunku za pomocą dwóch punktów 3D. 

Pozostałe pomagają wybrać obiekt 3D odpowiedni dla zdefiniowania wektora kierunku. 

Aby zdefiniować kierunek odsunięcia z geometrii, użyj opcji: 

 
<G> Wybierz geometrię (operację) 

Wielkość odsunięcia określany jest w oknie parametrów ścieżki: 

 
<P> Ustaw parametry elementu 

Wartość odsunięcia określana jest w oknie dialogowym przez 

parametr “Odległość”. 

Można tutaj również włączyć tryb odsunięcia z obrotem, jeżeli 

jest to konieczne. W tym celu, po prostu podaj żądaną wartość 

kąta obrotu w polu parametru “Kąt” (domyślnie jest ustawiona 

wartość “0”). 

 

Tworzenie Ścieżki 3D Bazującej na Przekroju Geometrii przez Plan 

Aby utworzyć ścieżkę 3d, należy określić tnącą płaszczyznę pracy i geometrię źródła (operacja). 

Ścieżka zostanie utworzona wzdłuż konturu przecięcia między geometrią i płaszczyzną pracy.  
Ścieżka 3D konstruowana jest tylko, jeżeli w wyniku przecięcia wybranej geometrii przez 

płaszczyznę powstanie pojedynczy kontur. Jeżeli geometrią źródła jest bryła, kontur będzie 

zamknięty. Cięta geometria arkusza da w rezultacie kontur otwarty. 

 

Ścieżka 3D 

Wynikająca z przecięcia 

geometrii przez plan 

Płaszczyzna tnąca 

Kształt wynikowej 

Ścieżki 3D 
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Tryb ten jest inicjowany przez opcję: 

 
<В> 

Utwórz Ścieżkę 3D jako przecięcie Geometrii I 

Płaszczyzny Pracy 

Automenu polecenia dostarcza opcji dla wyboru płaszczyzny tnącej i geometrii operacji: 

 
<1> Wybierz Płaszczyznę Pracy 

 
<2> 

Wybierz operację, aby utworzyć Węzeł 3D w środku 

ciężkości 

Tworzenie Ścieżki 3D przez Parametryczną Zmianę Punktu 3D 

Sposób tworzenia ścieżki 3D przez parametryczną zmianę punktu 3D używany jest dla tworzenia 

trajektorii złożonych geometrii. 

Krzywa przestrzenna ścieżki powstaje przez “wyciągnięcie po ścieżce” punktu 3D wzdłuż dowolnej 

lub specjalnie zdefiniowanej trajektorii przestrzennej. “Wyciągnięcie po ścieżce” punktu realizowane 

jest przez wielokrotne kopiowanie źródłowego punktu 3D. Wynikowy zestaw punktów łączony jest za 

pomocą splajna i budowana jest ścieżka 3D. Wynikowa ścieżka 3D może być zamknięta. 
Gdy konstruujemy taką ścieżkę, użyty jest ogólny mechanizm, który tworzy efekt końcowy oparty 

na parametrycznym kopiowaniu elementu źródła. Mechanizm ten użyty jest w operacji 

“Parametryczne Wyciągnięcie Po Ścieżce” – gdy tworzymy geometrię bazującą na “wyciągnięciu 

po ścieżce” (kopiowaniu) profilu. Jest to również używane w operacji “Szyk Parametryczny”, 

gdzie wynikiem operacji jest zestaw parametrycznie zmieniających się kopii obiektu źródłowego. 

Algorytm ten jest opisany szczegółowo w rozdziale “Parametryczne Wyciągnięcie Po Ścieżce”. 

Aktualny rozdział zapewnia tylko krótki opis i kilka przykładów użycia tego mechanizmu. 

Aby utworzyć ścieżkę 3D przez parametryczne zmienianie punktu, należy zdefiniować zasadę, zgodnie, 

z którą będą konstruowane kopie źródłowego punktu 3D.  

Tak zwany układ współrzędnych aktualnej kopii obliczany jest dla każdej kopii punktu. Kopiowanie 

punktu 3D wykonywane jest w kierunku od układu współrzędnych źródła do obliczonego układu 

współrzędnych celu aktualnej kopii. Użytkownik może wybrać jeden z lokalnych układów 

współrzędnych dostępnych w modelu. Jeżeli nie wybrano lokalnego układu współrzędnych, wówczas 

układem współrzędnych źródła będzie albo globalny układ współrzędnych albo układ współrzędnych 

pierwszej kopii, zależnie od metody obliczania układu współrzędnych aktualnej kopii. 

Układ współrzędnych aktualnej kopii (tj. jego początek i orientacja osi) może być zdefiniowany na 

jeden z dwóch sposobów: 

 Swobodna orientacja kopii. Zasady modyfikacji parametrów układu współrzędnych 

aktualnej kopii punktu 3D opisane są przez wyrażenia.  

 Orientacja kopii za pomocą krzywych 3D lub powierzchni. Aby zdefiniować przestrzenną 

pozycję układu współrzędnych aktualnej kopii, używane są istniejące krzywe 3D, 

powierzchnie lub inne geometrie. Przez ukierunkowywanie układu współrzędnych kopii, 

użytkownik kontroluje pozycję każdej kopii punktu 3D. 

Ukierunkowywanie układu współrzędnych kopii wykonywane jest przez parametry operacji. Istnieją 

dwa typy parametrów – parametry sterujące i parametry sterowane. 
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Parametry sterowane są to parametry, których wartości obliczane są automatycznie w procesie 

tworzenia kopii punktu. Można przydzielić niezależne zmienne, aby odczytywać wartości takiego 

parametru.  

Parametry sterujące są to elementy z zależnościami zdefiniowanymi przez użytkownika. Elementy 

zmiennych sterujących pozwalają podać pewne wyrażenia, które mogą zawierać dowolne zmienne 

systemu. Dla przykładu, uwzględnienie zmiennej reprezentującej numer ID kopii punktu 3D w takim 

wyrażeniu spowoduje, że wartość tego parametru będzie zależna od numeru kopii. 

Pewne parametry operacji mogą być czasami sterowane a czasami sterujące. Wiodący parametr 

“Numer Kopii” jest zawsze sterowany. Jest on koniecznie wymaganą i niezależną zmienną, która 

może być przydzielona do aktualnej wartości numeru kopii podczas obliczania operacji. Numer kopii 

automatycznie zmienia się podczas obliczeń od 1 aż do określonej wartości z przyrostem, co 1. 

Obliczenia wykonywane są w następującej kolejności: najpierw, inkrementowany jest numer kopii, 

następnie obliczane są parametry sterujące, po czym obliczana jest reszta parametrów sterowanych i na 

koniec wykonywana jest kopia. Wszystkie kopie punktu 3D utworzone w taki sposób są jednoczone 

w jeden splajn. 

W głównym automenu polecenia dla tworzenia ścieżki 3D dostępna jest ikona do aktywowania tego trybu: 

 
<P> 

Utwórz Ścieżkę 3D przez parametryczną zmianę 

Węzłów 3D 

Gdy tryb jest aktywny, następujące akcje stają się dostępne: 

 
<R> Wybierz Węzeł 3D lub Wierzchołek 

 
<1> 

Wybierz Krzywą 3D definiującą położenie układu 

współrzędnych  

 
<2> 

Wybierz Krzywą 3D definiującą kierunek X układu 

współrzędnych 

 
<3> 

Wybierz Krzywą 3D definiującą kierunek Y układu 

współrzędnych 

 
<4> 

Wybierz powierzchnię definiującą kierunek X układu 

współrzędnych  

 
<5> 

Wybierz powierzchnię definiującą kierunek Y układu 

współrzędnych 

 
<6> Wybierz LUW źródła 

 
<7> 

Anuluj wybór elementów definiujących układ 

współrzędnych 

Jak to było nadmienione wcześniej, można odróżnić dwa sposoby tworzenia ścieżki przez parametryczną 

zmianę punktu 3D. Przyjrzyjmy się przykładom każdej z nich. 
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Metoda swobodnej orientacji kopii 

Gdy tworzymy ścieżkę tą metodą, wszystko, co jest potrzebne to wybranie węzła 3D, określenie ilości 

kopii i przydzielenie niezależnej zmiennej do parametru “Numer kopii”. Przez używanie zmiennej 

przyjmującej wartość aktualnego numeru kopii, można utworzyć pewne zależności w sterowaniu 

zmiennymi wejściowymi, jak również w konstrukcjami 2D lub 3D, które z kolei definiują pozycję 

punktu 3D źródła. 

Przykład 1 

Przyjrzyjmy się użyciu parametrycznej ścieżki na przykładzie tworzenia modelu krzywki. Przykład ten 

można znaleźć w bibliotece “Documentation samples”, katalog “3D Modeling/3D 

Paths/Cam.grb”. Dane źródłowe reprezentowane są przez wykres definiujący powierzchnię 

krzywki. 

 
Wykres 

Oś wykresu 

Długość czytana przez 

zmienną „L” 

Węzeł 2 

Węzeł 4 

Węzeł 3 

Węzeł 1 

Kąt definiowany 

przez zmienną „a1” 

„Zawinięta” 

oś wykresu 

Pozycja na wykresie 

definiowana przez 

zmienną „a” 

 

Między węzłem 1 i 2 konstruowany jest parametryczny segment. Jego pozycja definiowana jest przez 

wartość parametru “a” w zakresie od 0 do 1, włącznie. Jak zmienna “a” zmienia się, linia przesuwa 

się z punktu 1 do punktu 2. Wynikowa linia będzie kalkulować oś wykresu i krzywą wykresu. Między 

tymi punktami może być konstruowany segment. Jego długość będzie równa aktualnej wartości 

funkcji reprezentowanej przez wykres. Odczytana wartość długości segmentu zapisywana jest 

w zmiennej “L” (wartość ta jest pobierana przez funkcję). 

Aby skonstruować Ścieżkę 3D powtarzającą kontur powierzchni krzywki, należy utworzyć taki węzeł 

3D, który będzie zmieniał swoją pozycję przestrzenną zgodnie z zasadą zdefiniowaną przez wykres, 

gdy zmienna zmienia się razem z przydzielonym licznikiem kopii. Taki węzeł może być wygodnie 

utworzony przez dodanie kilku dodatkowych konstrukcji 2D bazujących na już dostępnych danych. 

Aby uzyskać krzywkę żądanej wielkości, oś wykresu musi być “owinięta” na okrąg o określonym 

promieniu. W danym przykładzie, konstruowany okrąg ma promień 50 mm. Nowa linia musi być 

utworzona przez centrum okręgu pod kątem do poziomu. Zmienna “a1” powinna być przydzielona 

do parametru definiującego kat pochylenia tej linii. 

Węzeł 3 konstruowany jest na przecięciu okręgu i pochylonej linii. Węzeł 4 konstruowany jest na 

odległości “L” od węzła 3 wzdłuż pochylonej linii. Węzeł 3D konstruowany jest na bazie węzła 2D - 

4. W tym celu, na istniejącej stronie, utworzona została płaszczyzna pracy a “Widok z przodu”. 

Teraz, musimy powiązać wszystkie zmienne w taki sposób, żeby węzeł 3D mógł być budowany 

zgodnie ze zmianą licznika kopii. Może być to osiągnięte przez wprowadzenie zamiast ustalonych 
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wartości pewnych zmiennych, następujących wyrażeń, które będą utrzymywały zależności od numeru 

kopii: 

 

Ponieważ wartości parametru “Numer Kopii” zawsze zaczyna się od jeden, czasami niezbędne 

jest dopasowanie (–1) w wyrażeniach używających zmiennej “Numer kopii”. 

W tym punkcie, może być konstruowana parametryczna ścieżka 3D. Należy zdefiniować dwa parametry 

w oknie dialogowym parametrów: podaj ilość kopii i przydziel zmienną, która będzie działać jako licznik 

kopii. W tym danym przykładzie, parametr “Numer Kopii” przydzielony jest do zmiennej “s”. 

    

Pierwsza kopia węzła 3D pokryje się z jego pozycją 101-

szą. W rezultacie zostanie utworzona zamknięta ścieżka 

3D. Jej geometria będzie odpowiadać kształtowi krzywki. 

Następnie, aby utworzyć geometrię krzywki, wyciągnij 

ścieżkę w kierunku normalnym o 50 jednostek i utwórz 

geometrię bryły używając operacji “Zszyj” i bazując na 

otrzymanej powierzchni arkusza. 

Na koniec, można utworzyć cylindryczny otwór wzdłuż 

osi krzywki (przez wyciągnięcie okręgu z automatycznym 

odjęciem od głównej geometrii). 
   

Metoda orientowania kopii przez ścieżki lub powierzchnie 

Metoda orientowania kopii za pomocą ścieżek lub powierzchni jest wygodna, gdy inne metody 

zawodzą, które powinny definiować zasadę zmieniania parametrów kopii przez wyrażenia. W takich 

przypadkach, może być wygodne użycie różnych krzywych 3D lub powierzchni dla zdefiniowania 

pozycji i orientacji aktualnego układu współrzędnych kopii. 
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Przykład 2 

Jako przykład użycia parametrycznej ścieżki 3D z orientacją 

kopii przez ścieżki lub powierzchnie, rozważmy budowanie 

ścieżki 3D definiującej zewnętrzną granicę powierzchni typu 

“fale”. Na rysunku, jest to oznaczone jako ścieżka 3D - 2.  

Aby skonstruować taką ścieżkę, należy wybrać: 

- węzeł 3D źródła, którego pozycja zmienia się zależnie 

od numeru tworzonej kopii w procesie tworzenia 

ścieżki; 

- ścieżkę 3D definiującą pozycję początku układu 

współrzędnych dla każdej kopii; 

 

Ścieżka 3D -1 

Ścieżka 3D -2 

 

- powierzchnię, definiującą orientację osi X układu współrzędnych każdej kopii. 

Tworzona ścieżka powinna powtarzać kształt zewnętrznej granicy geometrii arkusza źródłowego. 

Dlatego też, aby zdefiniować początki układów współrzędnych kopii, powinniśmy użyć ścieżki 3D 

wykorzystującej krawędzie geometrii arkusza źródła – ścieżka 3D -1. 

Aby otrzymać węzeł 3D źródła, tworzona 

jest pomocnicza płaszczyzna pracy, która 

jest prostopadła do ścieżki 3D -1 i 

przechodzi przez jeden z wierzchołków 

geometrii arkusza źródłowego. 

Na płaszczyźnie pracy tworzone są 

niezbędne konstrukcje 2D. Szukany węzeł 

3D tworzony jest na bazie węzła 2D na 

płaszczyźnie pracy – Węzeł 2 (Node 2). 

Węzeł 2 został skonstruowany w 

następujący sposób: najpierw, utworzony 

został na płaszczyźnie pracy we 

współrzędnych (0,0) Węzeł 1 (Node 1) 

(odpowiadający wierzchołkowi geometrii 

arkusza źródłowego, przez który 

przechodzi płaszczyzna pracy). Przez ten 

węzeł rysowana jest linia pozioma. W 

odległości “y” od Węzła 1 rysowana jest 

linia pionowa,  prostopadła do linii 

poziomej. Węzeł 2 leży na tej linii w 

odległości “L” od punktu przecięcia linii. 

Wartość zmiennej “L” definiowana jest w 

taki sposób, żeby zmieniała się wraz ze 

zmianami w liczniku kopii ścieżki 3D. 

Dlatego też, podczas procesu tworzenia 

ścieżki 3D, pozycja Węzła 2D – 2, 

 

Ścieżka 3D -1 Źródłowa 

geometria arkusza 
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zmienia się zgodnie z zasadą sinusoidalną, 

wraz z aktualnym numerem kopii i w ten 

sposób tworzony jest na jej bazie węzeł 

3D. 

Aby zdefiniować orientację osi X układów 

współrzędnych kopii z postępem 

parametrycznego tworzenia ścieżki, 

potrzebujemy wyszczególnić samą geometrię 

arkusza źródłowego. Jeżeli nie jest wybrana 

żadna powierzchnia, wówczas orientacja osi 

będzie zdefiniowana na bazie wektora krzywizny 

ścieżki 3D - 1, której kierunek może zmienić się 

nagle. 

Należy w oknie parametrów ścieżki zdefiniować 

następujące opcje: ilość kopii (zmienna “q”), 

zmienną licznika kopii (w danym przykładzie, 

jest to zmienna “n”) i parametr sterujący 

“Parametr na ścieżce”. 

Gdy ścieżka 3D jest utworzona, bazująca na niej 

powierzchnia “fali” może zostać utworzona za 

pomocą operacji “Wyciągnięcia po profilach”. 
Ten przykład znajduje się w bibliotece 

“Documentation samples”, 

katalog “3D Modeling/3D Paths/ Para-

metric path with copies orientation by 

path and surface.grb”. 

 

 

Ścieżki 3D Bazujące na Elementach 3D  

Kreskowania, ścieżki 2D i splajny 2D mogą być użyte dla utworzenia ścieżki, która jest umieszczona 

na stronach skojarzonych z płaszczyznami pracy lub powierzchniami pracy. Gdy używamy elementy 

2D leżące na stronie płaszczyzny pracy, wynikowa ścieżka 3D będzie płaska. Ścieżka 3D bazująca na 

elemencie 2D leżącym na powierzchni pracy będzie odzwierciedlała kształt użytej powierzchni. 

Tworzenie Ścieżki 3D Bazującej na Konturze Kreskowania 

Aby utworzyć ścieżkę 3D, wybierz na płaszczyźnie pracy lub powierzchni kreskowanie 2D, którego 

kontur ma utworzyć ścieżkę. Domyślnie, plan (powierzchnia), w której tworzymy ścieżkę 3D będzie 

leżała, pokrywała się z płaszczyzną pracy lub powierzchnią, której strona zawiera źródłowe 

kreskowanie 2D. 

Dla bardziej szczegółowego pozycjonowania ścieżki 3D można określić węzeł 3D, przez który 

płaszczyzna lub powierzchnia ścieżki musi przechodzić. Plan (powierzchnia) ścieżki odsuwana jest 

przez równoległe przejście. Jeżeli to nie wystarcza, pozycję ścieżki 3D można dalej dostosowywać 

przez określenie węzła 2D (na płaszczyźnie pracy zawierającej kreskowanie), który będzie wyrównany 

z wybranym węzłem 3D. 
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Ta metoda tworzenia ścieżki 3D Ta metoda tworzenia ścieżki 3D w pełni odpowiada tworzeniu 

profilu 3D opartego na konturze kreskowania. Szczegółowy opis tej możliwości dostępny jest w 

rozdziale “Profile 3D”. 

Aby utworzyć ścieżkę 3D za pomocą tej metody, wybierz następującą opcję w głównym automenu 

polecenia: 

 
<H> Utwórz ścieżkę 3D z kreskowania 

Po jej aktywowaniu, pojawiają się w automenu następujące opcje: 

 
<H> Wybierz kreskowanie 

 
<M> Wybierz Węzeł 3D dla ustawienia planu Ścieżki 3D 

 
<N> Wybierz Węzeł do przesunięcia do Węzła 3D 

 
<K> Zerwij link z Węzłem 3D 

 
<F> Zerwij link z Węzłem 2D 

 

Pewne pozycje mogą być niedostępne na różnych etapach tworzenia. Ostatnie ikony stają się 

dostępne tylko po określeniu ścieżki 3D i jej punktów uchwytów.  

Pierwszym krokiem tworzenia ścieżki 3D (a często jedynym) jest wybór kreskowania źródłowego. 

Kreskowanie wybierane jest w oknie 2D lub na aktywnej płaszczyźnie pracy, gdy opcja  jest 

aktywna. 

Płaszczyzna pracy lub powierzchnia, z którą przesuwana krawędź może być powiązana jest określana 

przez system automatycznie. Jeżeli do tej samej strony rysunkowej odniesione są również inne 

płaszczyzny pracy lub powierzchnie w automenu pojawia się opcja: 

 
<W> Wybierz inną płaszczyznę pracy 

Opcja ta pozwala przechodzić w pętli, cyklicznie przez płaszczyzny pracy lub powierzchnie aż 

wybierzemy żądaną. 

Węzeł 3D definiujący pozycję ścieżki w przestrzeni może być wybrany przez aktywowanie opcji . 

Węzeł 2D na stronie źródłowego kreskowania wybierany jest przy pomocy opcji . Wybrane węzły 

mogą zostać odrzucone przez opcje  i . 

Tworzenie Ścieżki 3D ze Ścieżki 2D 

Aby utworzyć ścieżkę 3D, kilka ścieżek 2D wybieranych jest kolejno. Ścieżki muszą leżeć na stronie 

2D (stronach) połączonych z płaszczyznami pracy lub powierzchniami i muszą być otwarte.  

System automatycznie determinuje płaszczyznę pracy lub powierzchnię dla każdej wybranej ścieżki 

2D. Jeżeli automatyczny wybór jest niepoprawny, użytkownik może to naprawić ręcznie. Kolejny 

segment 3D tworzonej ścieżki jest konstruowany na bazie ścieżki 2D i płaszczyzny pracy 

(powierzchni). Wszystkie wynikowe segmenty są łączone w następujący sposób: początek drugiego 

segmentu łączony jest z końcem pierwszego, początek trzeciego – z końcem drugiego itd. Innymi 
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słowy, metoda ta może być traktowana jako wariacja jednej z powyżej opisanych metod – tworzenie 

ścieżki 3D jako sekwencji ścieżek 3D. 

Dla bardziej precyzyjnego umiejscowienia ścieżki 3D w przestrzeni, można określić węzeł 3D, do 

którego plan (powierzchnia) segmentu pierwszej ścieżki 3D będzie chwytana (tego odnoszącego się do 

pierwszej określonej ścieżki 2D). Dodatkowo, aby dopasować pozycję ścieżki 3D, można określić 

węzeł 2D na stronie pierwszej ścieżki 2D. Ten węzeł 2D będzie wyrównany z wybranym węzłem 3D. 

Tworzeni ścieżki 3D przy pomocy tej metody realizowane jest z pomocą opcji: 

 
<C> Utwórz Ścieżkę 3D ze Ścieżek 2D 

Po aktywowaniu tego trybu, w automenu polecenia pojawia się kilka pomocniczych opcji dla wyboru 

pożądanych obiektów. 

Aby wybrać ścieżki 2D, użyj opcji: 

 
<C> Wybierz Ścieżkę 2D 

 
<D> Anuluj wybór ostatniej ścieżki 2D 

Opcja  pozwala odrzucić ostatnio wybraną ścieżkę 2D. 

System automatycznie znajduje płaszczyznę pracy lub powierzchnię dla każdej wybranej ścieżki 2D. 

W przypadku możliwości wielu wyborów, w automenu pojawia się dodatkowa opcja: 

 
<W> Wybierz inną płaszczyznę pracy 

Węzły dla dokładnego pozycjonowania w przestrzeni tworzonej ścieżki 3D wybierane są przez następujące 

opcje: 

 
<M> Wybierz Węzeł 3D dla ustawienia planu Ścieżki 3D 

 
<N> Wybierz Węzeł do przesunięcia do Węzła 3D 

 
<K> Zerwij link z Węzłem 3D 

 
<F> Zerwij link z Węzłem 2D 

Utwórz Ścieżkę 3D Używając Dwóch Rzutów 

Ścieżka 3D tworzona jest przez dwa rzuty na głównych płaszczyznach pracy. Rzuty ścieżki 3D 

reprezentowane są przez ścieżki 2D. 
Wybierane ścieżki 2D muszą całkowicie i unikalnie definiować pozycję i kierunek ścieżki 3D w 

przestrzeni. W przeciwnym wypadku, miejsce ścieżki 3D w przestrzeni będzie niewłaściwe lub 

system wyświetli wiadomość o błędzie podczas tworzenia ścieżki 3D. 
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Ten przykład jest umieszczony w bibliotece “Documentation samples”, katalog “3D 

Modeling/3D Paths/ Drawing 1”. 

Ta metoda tworzenia ścieżki 3D aktywowana jest przez opcję: 

 
<Q> Utwórz Ścieżkę 3D używając dwóch rzutów 

Po wywołaniu tej opcji, w automenu pojawiają się następujące opcje: 

 
<F> Wybierz pierwszy rzut (Ścieżka 2D) 

 
<S> Wybierz drugi rzut (Ścieżka 2D) 

Opcje te pozwalają wybrać dwa rzuty tworzonej ścieżki w oknie widoku 2D. Płaszczyzny pracy, na 

których umieszczone są rzuty wybierane są przez system automatycznie. W przypadku wielu opcji 

wyboru dla wyboru płaszczyzn pracy, w automenu pojawia się dodatkowa opcja: 

 
<W> Wybierz inną płaszczyznę pracy 
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ŚCIEŻKA RURY 

Ścieżka rury jest specjalnym typem ścieżki 3D, który skomponowany jest z segmentów prostych. 

Sąsiadujące proste segmenty łączone są łukami o określonym promieniu. Ten typ ścieżki jest głównie 

przeznaczony dla definiowania specjalnej trajektorii używanej dla tworzenia rurociągów. 

Tworzenie ścieżki 3D rury  

Dla tworzenia ścieżki rurociągu dostępne jest specjalne polecenie: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3PP> “Konstrukcja|Ścieżka Rury”  

Jako punkty definiujące używane są węzły 3D. Można użyć istniejących węzłów 3D lub utworzyć nowe 

w tym poleceniu używając planu rysunkowego (praca z planem rysunkowym będzie szczegółowo opisana 

poniżej). Gdy używamy planu rysunkowego, węzły 3D będą utworzone na nim wszędzie tam gdzie 

klikniemy myszką. 

Następujące opcje używane są do definiowania ścieżki rury: 

 
<A> Dodaj Węzeł 3D do końca Ścieżki 

Opcja włącza i wyłącza tryb dodawania węzła do końca ścieżki. Gdy włączymy ten tryb, można wprowadzać 

punkty tworzonej ścieżki (używając istniejących węzłów 3D lub tworząc nowe). 

 
<D> Skasuj Węzeł 3D ze Ścieżki 

Opcja ta pozwala kasować węzeł ze ścieżki. Kilknij po prostu myszką na węzeł, który chcesz skasować. Po 

kliknięciu, ścieżka przyjmie nową konfigurację, łącząc dwa najbliższe punkty ścieżki. W tym przypadku, po 

potwierdzeniu utworzenia ścieżki, węzeł wykluczony w ten sposób, jeżeli był utworzony na planie 

rysunkowym zostanie skasowany. Węzeł pozostanie, jeżeli był utworzony w inny sposób. 

                          

Opcja ta pozostaje aktywna aż jakaś inna opcja zostanie wybrana. 

 
<R> Wstaw Węzeł 3D do Ścieżki 

Opcja pozwala wybrać węzeł wewnątrz ścieżki. Po wskazaniu tej opcji, w automenu pojawia się i aktywuje 

dodatkowa opcja: 
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<N> Wybierz segment Ścieżki do wstawienia Węzła 3D 

Wybierz segment ścieżki, który przeznaczony jest do podzielenia na dwie części przez wstawienia 

dodatkowego punktu. Wybrany segment ścieżki oznaczany jest przez dwustronną strzałkę, podczas gdy 

odpowiednia opcja włączona w automenu, pozwala wybrać dodatkowy węzeł. Po tym, wskaż punkt za 

pomocą myszy, przez który powinna przechodzić nowa ścieżka. W wyniku, wybrany segment ścieżki 

zostanie podzielony na dwa segmenty  

                         

Jeden z utworzonych dwóch segmentów (normalnie, następny w kierunku ścieżki) pozostanie 

wybrany. Wskazuje to, że możesz kontynuować wstawianie nowych punktów. Jeżeli w tym momencie 

będziesz chciał przełączyć się na inny segment ścieżki, wstawiając tam punkt, wówczas aktywuj 

odpowiednią opcję dla ręcznego wybrania segmentu ścieżki. Ustawiony tryb pozostanie aktywny aż 

wybierzesz inny tryb. 

Sąsiadujące segmenty ścieżki łączone są razem za pomocą łuku o określonym promieniu. Każde 

zaokrąglenie wykonywane jest automatycznie. Domyślnie, używany jest promień, który ustawiony jest 

w parametrach polecenia. Aby zmodyfikować promień zaokrąglenia między pewnymi segmentami, 

użyj opcji: 

 
<K> Ustaw Promień w Węźle Ścieżki 

Po wywołaniu tej opcji, wybierz punkt przecięcia dwóch segmentów 

ścieżki, między którymi chcesz zmienić promień. Pojawi się okno 

dialogowe, wyświetlające określony promień zaokrąglenia w wybranym 

punkcie. Gdy oczyścimy opcję “Użyj wartości domyślnej”, będziemy 

mogli ręcznie określić promień dla poszczególnych punktów. 

Można również określić lub zmodyfikować promień zaokrąglenia 

ścieżki w oknie dialogowym parametrów polecenia.  

Aby wywołać okno dialogowe parametrów ścieżki użyj opcji: 

 
<P> Ustaw parametry elementu  

Okno dialogowe parametrów ścieżki ma trzy zakładki. Dwie z nich (zakładka “Ogólne” i zakładka 

“Przekształcenie”) są wspólne dla wszystkich elementów 3D. Zawartość tych zakładek była szczegółowo 

opisana w rozdziale “Ogólne parametry elementów 3D”.  

Zakładka “Promień Zaokrąglenia” zawiera parametry specyficzne dla rury: 
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Wspólny Promień. Parametr definiuje domyślny promień zaokrąglenia dla wszystkich punktów 

ścieżki. 

Minimalna Długość Segmentu. Ustawia minimalną dopuszczalną długość segmentów rury. 

Parametr służy do kontroli i ostrzegania użytkownika o niewłaściwej definicji węzłów rury.  

Promień w Węzłach. Ten panel parametrów wyświetla tabelę, gdzie podane są nazwy wszystkich 

węzłów 3D, w których pojawia się promień ścieżki oraz odpowiednie promienie zaokrąglenia. 

“Wspólny” oznacza, że promień zaokrąglenia w tym punkcie jest taki sam jak promień 

określony przez powyższy parametr. Podwójne kliknięcie  na rząd wywołuje okno dialogowe 

dla modyfikacji wartości promienia. Obliczony promień jest wynikowym promieniem po 

regeneracji. Dla przykładu, jeżeli promień został określony niewłaściwie i nie może być 

utrzymany między dwoma segmentami ścieżki, system automatycznie obliczy największy 

możliwy w tym przypadku promień, który będzie użyty dla zaokrąglenia. Wartość tego 

promienia będzie wyświetlana w kolumnie “Obliczony promień”. 

Przełączanie kierunku ścieżki na przeciwny realizowane jest przez opcję: 

 
<J> Zmień kierunek ścieżki 

Dwie ścieżki mogą zostać połączone za pomocą opcji: 

 
<U> Scal dwie ścieżki 

Aby to zrobić, należy określić ścieżkę, która powinna być zlinkowana do tworzonej ścieżki. Jako rezultat, 

system połączy koniec oryginalnej ścieżki z punktem początkowym ścieżki wybranej. Jeżeli się one 

pokrywają, nie tworzony jest żaden dodatkowy segment ścieżki. W przypadku, gdy przestrzenne położenie 

ścieżki nie pozwala na połączenie (np., jeżeli wynikiem jest samoprzenikająca się ścieżka), odpowiednia 

wiadomość zostanie wyświetlona w oknie diagnozy. 
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Istniejąca ścieżka może być podzielona na dwie ścieżki w określonym punkcie za pomocą polecenia: 

 
<В> Podziel Ścieżkę w Węźle 

Punkt podziału określany jest na jeden z następujących sposobów: 

1. Określ istniejący węzeł należący do oryginalnej ścieżki. 

2. Wybierz segment ścieżki (za pomocą opcji , która staje się dostępna po ustawieniu trybu podziału 

ścieżki w punkcie). Następnie, wybierz element definiujący punkt podziału. Wybrany segment ścieżki 

zostanie oznaczony dwustronną strzałką. Punkt podziału może w tym przypadku być określony 

w następujący sposób: 

- Wskaż punkt na wybranym segmencie ścieżki. Węzeł 3D zostanie utworzony w miejscu 

kliknięcia myszą. Dokładnie ten punkt stanie się punktem podziału. 

- Określ węzeł 3D lub wierzchołek. Normalnie zostanie skonstruowany z określonego 

punktu na segmencie ścieżki. Oryginalna ścieżka zostanie podzielona w jej punkcie 

przecięcia. 

- Określ powierzchnię, której punkt przecięcia z opisanym segmentem stanie się punktem 

podziału. 

Współrzędne wstawianego do ścieżki punktu mogą być określone w oknie właściwości polecenia. 

Okno właściwości pozwala łączyć metody definiowania pozycji węzłów ścieżki. Część węzłów może 

być wybranych przez kliknięcie  w oknie 3D, podczas gdy inne będą określane przez dokładne 

współrzędne lub wartości odsunięć: 

Współrzędne Względne. Ustawiają tryb, w którym współrzędne są 

określane względem pozycji poprzedniego węzła w ścieżce. 

X, Y, Z. Wartości współrzędnych węzła (absolutne lub względne 

zależnie od stanu flagi “Współrzędne względne”). 

Długość. Długość segmentu ścieżki wynikająca z dodanie węzła. 

Przycisk  pozwala zmienić wartości współrzędnych na przeciwne. 

Przycisk  używany jest dla podglądu wyników. Przycisk  

zatwierdza dane węzła i powoduje przejście do wprowadzania 

następnego węzła.  
 

Plan rysunkowy 

Plan rysunkowy używany jest, gdy węzły 3D mają być utworzone we współrzędnych absolutnych 

bezpośrednio na scenie 3D. Węzły 3D tworzone są na planie rysunkowym, ich położenie jest 

definiowane przez wskazanie myszą . Ścieżka rury z zaokrągleniami jest automatycznie 

konstruowana przez węzły 3D utworzone w ten sposób. Gdy plan rysunkowy jest aktywowany, nowy 

segment ścieżki rury wyświetlany jest w trybie ciągnięcia. 

Plan może być przesuwany w przestrzeni i przeorientowany oraz skierowany przez różne elementy 

3D. Aby aktywować plan rysunkowy należy użyć opcji: 

 
<M> Konstruuj Węzeł 3D w Planie Rysunkowym 
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Zauważ, że opcja ta jest tylko dostępna z otwartym oknem 3D. Wywołanie pewnych poleceń pośrednich 

może automatycznie zamknąć tą opcję. 

Po wywołaniu tej opcji, na ekranie wyświetlany jest prostokąt, który pomaga zwizualizować pozycję 

planu rysunkowego. Granice prostokąta nie ograniczają planu rysunkowego. Początkowo plan 

rysunkowy jest pozycjonowany w następujący sposób: normalna do planu rysunkowego jest zgodna z 

osią Z globalnego układu współrzędnych. 

 

Dodatkowo na ekranie wyświetlany jest pasek narzędzi “Zarządzanie Planem Rysunkowym”. 

 

Ten pasek narzędzi może być wywołany przez inne dwa sposoby: z listy “Pasków Narzędzi”, przez 

kliknięcie prawego klawisza myszy  nad jednym z wyświetlanych pasków narzędzi lub za pomocą 

polecenia “SB: Pokaż Paski Narzędzi”. 

Początkowo, gdy plan nie jest powiązany do żadnego elementu systemu, może być manipulowany jak 

cała scena 3D. Można przeorientować plan używając myszy i zdefiniować punkt początkowy ścieżki 

za pomocą myszy. Punkt utworzony w ten sposób będzie rzutowany na plan tylko, jeżeli kąt między 

normalną do planu rysunkowego i normalną do planu ekranu jest mniejszy niż 60°. W przeciwnym 

razie system wyświetli błąd. 

 
Konstruuj Węzeł 3D w Planie Rysunkowym  

Opcja ta kontroluje obecność planu rysunkowego na ekranie. Jeżeli pasek narzędzi “Zarządzanie Planem 

Rysunkowym” nie jest używany, plan rysunkowy będzie umieszczony na ekranie dowolnie. 

 
Automatycznie Przesuń Plan Rysunkowy przez Ścieżkę 3D 

Przy włączonej tej opcji, plan rysunkowy jest przerysowywany po dodaniu każdego segmentu ścieżki, 

tak żeby dopasować wszystkie segmenty ścieżki przynależące do tego planu.  

Przesuwanie planu rysunkowego 

Aby zmienić położenie planu rysunkowego na scenie, użyj opcji: 

 Przesuń Plan Rysunkowy 

Dla przesunięcia planu rysunkowego, używany jest ciągacz. Plan rysunkowy będzie przesunięty o określoną 

odległość równolegle do jego oryginalnej pozycji. 
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Po wielu manipulacjach planu, dostępna staje się opcja: 

 
Przesuń Plan Rysunkowy do poprzedniej pozycji 

Za pomocą tej opcji, można przywrócić poprzednią pozycję planu. Na planie powinny być utworzone 

jakiekolwiek konstrukcje, przywrócona może być tylko jedna poprzednia pozycja. 

 Przesuń Plan Rysunkowy wzdłuż normalnej do punktu 

Po wybraniu tej opcji, system pozwoli na wybranie węzłów 3D i wierzchołków definiujących przejście 

równoległe planu rysunkowego do poziomu wybranego elementu. 

Następująca opcja pozwala ustawić odległość przesunięcia planu rysunkowego: 

 Przesuń Plan Rysunkowy wzdłuż normalnej o odległość  

Przez tą opcję można wybrać istniejący węzeł 3D: 

 Skieruj Plan Rysunkowy do punktu modelu  

W wyniku, plan zostanie przeorientowany w taki sposób, żeby przejść przez określony węzeł 3D i węzeł 3D 

utworzony na tym planie. Między tymi dwoma węzłami zostanie utworzony segment ścieżki. 

 

Obracanie planu rysunkowego 

Opcja, która uruchamia obrót planu rysunkowego jest aktywna tylko, gdy włączony jest tryb 

“Automatycznie Przesuń Plan Rysunkowy przez Ścieżkę”. 

 
Cykliczny ortogonalny obrót Planu Rysunkowego 

Po wywołaniu tej opcji, wykonywana jest reorientacja, która jest sekwencyjnym obrotem wokół osi X, Y, Z 

globalnego układu współrzędnych. 

Po utworzeniu pierwszego segmentu ścieżki, który używany jest jako oś obrotu podczas orientacji 

planu rysunkowego dostępne stają się następne opcje. Jeżeli jest kilka segmentów, obrót wykonywany 

jest przez ostatnio wprowadzony segment. 

 Obróć Plan Rysunkowy 

Jeżeli opcja ta jest aktywna, wówczas plan rysunkowy może być obrócony wokół ostatniego segmentu 

ścieżki. Obrót wykonywany jest za pomocą ciągacza. Wskaż myszą ciągacz, wciśnij  i trzymając przycisk 

przeciągnij wskaźnik wokół ekranu. Plan będzie obracał się w odpowiednim kierunku. Aby umocować plan 

w żądanej pozycji, wyłącz tą opcję. 
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Obróć Plan Rysunkowy do punktu 

Jeżeli obrót powinien zakończyć się po osiągnięciu/chwyceniu pewnego elementu 3D, wówczas wybierając 

tą opcję można wskazać za pomocą myszy żądany punkt 3D (węzeł 3D, wierzchołek geometrii lub profilu, 

itd.) i kliknij . Po tym, plan obróci się wokół ostatniego segmentu ścieżki w taki sposób, żeby przechodził 

przez wybrany punkt 3D. Następnie opcja deaktywuje się. Jeżeli w tym przypadku, klikniesz myszkąw pustą 

przestrzeń, opcja również się wyłączy a plan uzyska poprzednie położenie. 

 
Obróć Plan Rysunkowy o 90 stopni 

Kolejne wybieranie tej opcji powoduje cykliczny obrót planu rysunkowego o 90° wokół ostatniego segmentu 

ścieżki lub prostopadle do ostatniego segmentu ścieżki w jego końcu i kończy się w oryginalnej pozycji. 

Gdy tryb “ Automatycznie Przesuń Plan Rysunkowy przez Ścieżkę” jest wyłączony dostępne są 

inne opcje. Pozwalają one wyrównać plan do wybranej ściany: 

 Obróć Plan Rysunkowy Równolegle do Ściany 

Aby przesunąć plan rysunkowy wzdłuż jego normalnej do przecięcia z osią wybranej powierzchni 

obrotowej, użyj opcji: 

 
Przesuń Plan Rysunkowy do osi powierzchni obrotowej 

Plan może być przeorientowany względem ostatniego segmentu ścieżki, tak żeby stał się prostopadły do 

wybranej ściany, dzięki użyciu opcji: 

 Obróć Plan Rysunkowy ortogonalnie do ściany 

 

Jeżeli wybrana ściana jest powierzchnią splajnową, wówczas w miejscu kliknięcia myszą zostanie 

utworzony plan styczny do ściany. Plan rysunkowy będzie prostopadły do tego planu stycznego. 

 
Ustaw Plan Rysunkowy do Węzła Ścieżki 

Opcja ta pozwala przeorientować plan rysunkowy w taki sposób, żeby przechodził przez dwa 

segmenty ścieżki spotkane w określonych węzłach ścieżki. 

 
Obróć Plan Rysunkowy i scenę do planu widoku  
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Opcja ta pozwala reorientować plan rysunkowy równolegle do planu ekranu. 

Jeżeli plan rysunkowy jest zdefiniowany wewnątrz modelu i poza tym konstrukcja jest zasłonięta 

przez część modelu, można użyć opcji: 

 
Umieść Płaszczyznę Cięcia w położeniu Planu 

Rysunkowego 

W tym przypadku, użyty jest plan cięcia, który jest wyrównany z ustanowionym planem rysunkowym. 

Odcina to część geometrii, która aktualnie umieszczona jest między punktem obserwacji i planem 

rysunkowym. W ten sposób, nie tworzona jest nowa geometria. Wyrównany plan cięcia będzie aktywny 

podczas działania tej opcji lub do momentu, gdy plan rysunkowy zmieni swoje położenie. Tak utworzony 

przekrój może być pomalowany (zobacz rozdział “Praca z oknem widoku 3D”). 

 

Tryb tworzenia segmentów prostopadłych może być ustawiony za pomocą opcji: 

 
Konstruuj ortogonalne segmenty 

W tym przypadku, każdy nowo utworzony punkt jest rzutowany na plan w taki sposób, że nowo utworzony 

segment jest dokładnie prostopadły do poprzedniego, niezależnie od tego, gdzie na planie był wskaźnik w 

chwili jego wyboru. Jeżeli segmenty mają być utworzone w oparciu o pozycję wskaźnika, opcja ta powinna 

być wyłączona. 

Tryb uchwytów 

 Chwyć segment Ścieżki 3D do wybranego kroku kąta 

W tym trybie, podczas gdy wskaźnik ciągle porusza się w koło, system będzie chwytał nowe węzły ścieżki 

do pozycji na planie rysunkowym, które zapewniają, żeby kąt między poprzednim i nowo utworzonym 

segmentem będzie wielokrotnością wartości kroku kąta obrotu zdefiniowanego w parametrach planu. 

 
Użyj uchwytów liniowych 

W tym trybie, podczas gdy wskaźnik ciągle porusza się w koło, system będzie chwytał nowe węzły ścieżki 

do pozycji na planie rysunkowym, które zapewniają, żeby długość nowo utworzonego segmentu była 

wielokrotnością wartości krok liniowy zdefiniowanego w parametrach planu. 

 
Wygaś wybór elementów 3D 
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Gdy powyższa ikona jest wciśnięta, wybór elementów 3D dla tworzenia nowych segmentów ścieżki jest 

niedostępny. 

Chwytanie segmentów ścieżki do elementów modelu 3D 

Opcje wylistowane poniżej używane są zarówno, gdy konstruujemy nowe segmenty ścieżki jak i gdy 

edytujemy segment ścieżki. Aby chwycić istniejący segment to elementu modelu 3D, wybierz opcję 

 a następnie użyj opcji , określ segment ścieżki, wybierz jeden z trybów uchwytów i element 

3D. 

 
Konstruuj segment Ścieżki 3D przez Krawędź 

Po wybraniu opcji, w automenu pojawi się następująca ikona: . Gdy wskaźnik będzie poruszał się 

po modelu podświetlane będą krawędzie. 

Gdy wybrana zostanie krawędź prosta, wyświetlany jest tworzony segment ścieżki. Będzie on 

umieszczony na linii równoległej do wybranej krawędzi. Jeden z końców przynależy do końca 

poprzedniego segmentu a drugi jest definiowany przez położenie wskaźnika (umieść myszkę 

w żądanym położeniu i kliknij ).  

 
Konstruuj segment Ścieżki 3D przez oś powierzchni 

obrotowej 

Opcja ta pracuje podobnie do poprzedniej, z wyjątkiem tego, że wybierana jest powierzchnia obrotowa 

a segment tworzony jest wzdłuż linii równoległej do osi obrotu wybranej powierzchni. 

 Wydłuż segment Ścieżki 3D do Ściany 

Opcja ta używana jest, gdy edytujemy segment ścieżki. Aby wykonać tą opcję należy wykonać: 

- Podać tryb edycji. 

- Wybrać segment ścieżki. Wybrany segment jest oznaczany czerwoną strzałką. 

- Wybrać ścianę. Jeżeli ściana jest równoległa do edytowanego segmentu, system 

wyświetli informacje o błędzie. 

Segment jest wydłużany do punktu przecięcia ściany i linii rzutowanej z segmentu linii. Segmenty 

sąsiadujące z edytowanym będą odpowiednio przebudowane. Tryb edycji segmentu ścieżki pozostaje 

aktywny.  

 
Konstruuj segment Ścieżki 3D prostopadle do Planu 

Rysunkowego  

Opcja ta dostępna jest tylko, gdy używamy planu rysunkowego. Pozwala ona utworzyć segment 

normalny do planu rysunkowego, przez aktualny węzeł ścieżki. Gdy tworzymy nowy segment, 

domyślnie tworzony jest segment o długości ustawionej w oknie parametrów ścieżki rury przez 

parametr “Minimalna długość segmentu” (zakładka “Promień Zaokrąglenia”). 

Podczas edycji, segment ścieżki zaczyna być ciągnięty. Gdy mysz przesuwa się, punkt końcowy 

segmentu przesuwa się wzdłuż linii normalnej do planu rysunkowego. Pozycja punktu końcowego 
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ustawiana jest przez kliknięcie  lub przez podanie wartości współrzędnych w oknie właściwości 

polecenia. 

Parametry planu rysunkowego 

 Właściwości Planu Rysunkowego 

Kolor. Ten parametr ustawia kolor prostokąta, który służy do 

wizualizacji planu rysunkowego. 

Krok Siatki. Ustawia krok Siatki. 

Chwytanie segmentów ścieżki: 

Krok Liniowy. Definiuje wartość przyrostu długości 

segmentu ścieżki (gdy przesuwa się mysz, koniec segmentu 

ścieżki będzie chwytany do takiego położenia na planie 

rysunkowym, dla którego długość segmentu będzie 

wielokrotnością wartości kroku liniowego). 

Krok Kątowy. Definiuje wartość przyrostu kąta segmentu 

ścieżki (gdy przesuwa się mysz, koniec segmentu ścieżki 

będzie chwytany do takiego położenia na planie 

rysunkowym, dla którego kąt między poprzednim i 

aktualnie tworzonym segmentem będzie wielokrotnością 

wartości kroku kątowego).  

 

Maksymalny Kąt Obrotu. Ustawia ograniczenie kąta między sąsiadującymi segmentami ścieżki. 

Anuluj wybór węzłów 3D lub wierzchołków. Gdy ustawimy tą flagę, nie będzie dozwolony 

wybór węzłów 3D i wierzchołków podczas definiowania ścieżki rury (ikona  na pasku 

narzędzi “Zarządzanie Planem Rysunkowym” będzie wciśnięta). 
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PRZEKROJE 

Przekrój 3D jest pomocniczym elementem konstrukcyjnym 3D w T-FLEX CAD. Jest on używany 

jako obiekt przekroju podczas tworzenia rzutów 2D (dla otrzymywania widoków wyrwań 

i przekrojów) w operacji "Cięcie przez przekrój". Przekrój 3D może być użyty, gdy oglądamy obiekty 

sceny 3D, pomagając szybko przeegzaminować wewnętrzną strukturę modelu bez zmieniania go. 

Przekrój 3D jest obiektem arkusza utworzonym przez wyciągnięcie określonej krzywej (linii 

przekroju) na nieskończoną odległość i w określonym kierunku. Kierunek widoku przekroju 3D 

definiuje część modelu, która powinna pozostać jako wynik zastosowania przekroju do rzutu 2D, 

model na scenie 3D lub, gdy tniemy przez przekrój. 

Przekrój wyświetlany jest na scenie 3D za pomocą linii kropkowanych wskazujących granice 

przekroju 3D. Strzałki na obrazie przekroju 3D wskazują kierunek widoku.  

Zauważ, że granice przekroju w oknie 3D w kierunku wyciągnięcia krzywej źródłowej są użyte tylko 

po to, żeby pokazać przekrój na scenie 3D. Granice przekroju w innych kierunkach są szczegółowo 

określone przez granice krzywej źródłowej. Dlatego też, gdy tworzymy przekrój 3D, należy upewnić 

się, że krzywa bazowa całkowicie przecina model 3D. W przeciwnym wypadku, tylko część modelu, 

którą przecina krzywa bazowa przekroju 3D będzie poddana przekrojowi. 
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Główne podejścia do tworzenia przekrojów 3D  

Przekrój 3D może być utworzony na trzy sposoby: 

 bazując na widoku 3D; 

 bazując na płaszczyźnie pracy; 

 bazując na rzucie 2D. 

Podejścia te różnią się w sposobie definiowania krzywej źródłowej przekroju 3D i kierunkiem jej 

wyciągnięcia. Kierunek widoku przekroju 3D jest dowolnie definiowany przez system, niezależnie od 

techniki tworzenia, jednakże użytkownik może zawsze przełączyć go. 

Przekroje 3D, utworzone na bazie rzutu 2D i płaszczyzny pracy, domyślnie nie są wyświetlane na 

scenie 3D. Aby wyświetlić taki przekrój w oknie 3D, ustaw flagę “Pokaż Obraz w Widoku 3D” 

w parametrach przekroju. 

Przekrój 3D bazujący na widoku 3D 

Krzywa, która kieruje tworzeniem przekroju 3D jest określana przez zestaw punktów 3D (Węzły 3D 

lub wierzchołki geometrii). Wybrane punkty 3D są łączone przez proste segmenty. Przekrój 3D 

konstruowany jest przez wyciągnięcie wynikowej polilinii w kierunku normalnym do ekranu (w chwili 

wyboru pierwszego punktu). 
Przed utworzeniem przekroju 3D, należy wskazać na scenie 3D, żeby ustawić ją prostopadle do 

żądanego kierunku tworzenia przekroju. Można to zrobić np. używając polecenia “3VP: Ustaw 
Parametry Widoku”, wybierając z jego pomocą żądaną pozycję widoku. Lub też, jeżeli przekrój 

3D ma być utworzony prostopadle do pewnej ściany lub płaskiej krawędzi modelu, można użyć 

polecenia “3VN: Obróć Normalnie do Wybranych Elementów”. 

Przekrój, utworzony w oparciu o widok 3D, wyświetlany jest tylko w oknie 3D. 

Przekrój 3D bazujący na płaszczyźnie pracy 

Krzywa bazowa przekroju 3D definiowana jest przez elementy 2D leżące na płaszczyźnie pracy: 

- zestaw węzłów 2D (dwa lub więcej węzłów); 

- ścieżkę 2D; 

- notację widoku (przekrój 2D), utworzoną przez polecenie “SE: Utwórz Przekrój”. 

Wynikowa płaska krzywa jest wyciągnięta prostopadle do płaszczyzny pracy, która jest odniesiona do 

źródłowych elementów 2D. 

Gdy używamy węzły 2D, krzywa tworzona jest jako polilinia (wybrane węzły są łączone za pomocą 

prostych segmentów). Przekrój 3D będzie składał się w tym przypadku z płaskich segmentów.  

Jeżeli wybrana jest ścieżka 2D, krzywa bazowa przekroju 3D będzie dokładnie odzwierciedlała kształt 

ścieżki. Ścieżka 2D może być dowolnym kształtem. Dlatego też, ścieżki 2D pozwalają utworzyć 

przekroje 3D zawierające segmenty wybranych okręgów lub powierzchni splajnowych. 

Przekroje 3D, utworzone na bazie węzłów 2D i ścieżek 2D, wyświetlane są w oknie widoku 2D za 

pomocą linii kropkowanych ze strzałkami ma końcach, wskazującymi kierunek widoku przekroju. 
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Notacja widoku jest zazwyczaj używana, gdy przekrój 3D jest utworzony na bazie istniejącego 

rysunku 2D. Krzywa bazowa przekroju 3D powtórzy kształt przekroju 2D, utworzonego za pomocą 

polecenia “SE: Utwórz Przekrój”. Taki przekrój 3D nie jest wyświetlany w oknie 2D. Można 

dowiedzieć się o jego obecności na rysunku z drzewa modelu 3D lub z menu kontekstowego dla 

przekroju 2D. 

 

 

Tworzenie przekroju 3D w oparciu o przekrój 2D 

Ten sposób tworzenia przekroju jest prawie identyczny do tworzenia przekroju bazującego na 

płaszczyźnie pracy. Przekrój konstruowany jest prostopadle do kierunku rzutowania źródłowego rzutu 

2D. Krzywa bazowa przekroju 3D definiowana jest przez elementy 2D na rzucie: zestaw węzłów 2D, 

ścieżkę 2D, notację widoku. 
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Taki przekrój 3D może być utworzony automatycznie w poleceniu tworzenia rzutu 2D, gdy 

konstruujemy lokalny widok lub przekrój bazujący na notacji widoku 2D. 

Zastosowanie przekroju do modelu 3D 

Przekrój 3D może być użyty dla obserwowania modelu 3D. Pomaga to szybko przeegzaminować 

wewnętrzną strukturę modelu i oszacować kształt modelu ustawionego za pomocą tego przekroju 3D.   

Gdy obserwujemy model z pomocą przekroju 3D, geometria jest “krojona” przez przekrój 3D na dwie 

części. Scena 3D wyświetla tylko część krzyżującą się ze strzałkami kierunku widoku przekroju 3D. 

W ten sposób, nie wykonywane jest żadne rozdzielenie, model sam pozostaje niezmieniony, to, co jest 

zmieniane to tylko sposób jego renderowania na scenie 3D. 
Zauważ, że gdy zastosujemy przekrój na scenie 3D, nie można wybrać ani krawędzi, ścian lub 

wierzchołków ani nie można zapisać dokumentu. Aby wykonać którąkolwiek z tych czynności, 

należy anulować przekrój. 

Aby zastosować przekrój do modelu, wywołaj polecenie “Widok|Zastosuj Przekrój”. Wyświetlone 

zostanie okno dialogowe, listujące wszystkie istniejące przekroje w dokumencie. Wybierz w liście 

żądany przekrój (zostanie on podświetlony zarówno w oknie 2D jak i na scenie 3D) i wciśnij przycisk 

[OK] w oknie dialogowym. Przekrój zostanie zastosowany do modelu. 

Istnieje inna metoda wywołania tego polecenia. W trybie czekania na polecenie, kliknij prawy 

przycisk myszy  w oknie widoku 3D. W pojawiającym się menu kontekstowym, wybierz polecenie 

“Zastosuj Przekrój…”. W wyniku pojawi się opisane okno dialogowe. 

Przekrój może również być zastosowany do modelu z menu kontekstowego dowolnego przekroju 3D 

(przez kliknięcie prawego przycisku myszy ). W tym przypadku, nie trzeba wybierać przekroju. Do 

modelu zostanie zastosowany przekrój, którego menu kontekstowe było wywołane.  

Anulowanie przekroju jest realizowane przez odpowiednie polecenie, które można uruchomić 

z menu kontekstowego przekroju 3D (wybierając go w oknie 3D lub w drzewie modelu 3D). 

Tworzenie przekroju 

Aby utworzyć przekrój, użyj polecenia “3SE: konstruuj Przekrój”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SE> “Konstrukcja|Przekrój” 
 

Po wywołaniu polecenia, automenu będzie oferowało zarówno ogólne opcje systemowe jak i opcje dla 

wyboru metody tworzenia przekroju 3D: 

 
<W> Konstruuj Przekrój Używając Płaszczyzny Pracy 

 
<V> Konstruuj Przekrój Używając Rzutu 2D 

 
<R> Konstruuj Przekrój Używając Widoku 3D 

Tworzenie przekroju bazującego na widoku 3D 

Po wybraniu opcji , automenu dostarczy dodatkowych opcji dla wybrania punktów 3D, krzywej 

źródłowej tworzonego przekroju i dla przełączenia kierunku widoku przekroju. 
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Punkty 3D mogą być wybrane za pomocą następujących opcji: 

 
<N> Wybierz Węzeł 3D 

 
<V> Wybierz Wierzchołek 

Używając tych opcji można wybrać tyle punktów 3D ile potrzeba. Jeżeli jakiś punkt został wybrany 

omyłkowo, gdy wybierałeś punkty, anuluj wybór i zdefiniuj punkty na nowo. Aby anulować wybór zestawu 

punktów, użyj opcji: 

 
<K> Eliminuj Wszystkie Węzły Przekroju 

Aby przełączyć kierunek widoku, oferowany przez system, użyj opcji: 

 
<Tab> Przełącz kierunek widoku 

Po wybraniu punktów 3D i kierunku widoku przekroju, potwierdź tworzenie za pomocą opcji  w oknie 

właściwości lub w automenu. 

Tworzenie przekrojów bazujących na płaszczyźnie pracy 

Przekrój może być konstruowany w ten sposób albo w oknie 2D (na stronie rysunku 2D odniesionej do 

płaszczyzny pracy) lub w oknie 3D na aktywnej płaszczyźnie pracy. 

Po aktywowaniu tego trybu za pomocą opcji , wybierz elementy 2D definiujące krzywą źródłową 

przekroju. Może być to zrealizowane za pomocą następujących opcji automenu: 

 
<N> Wybierz następny węzeł przekroju 

 
<C> Wybierz ścieżkę 2D 

 
<M> Wybierz Przekrój 2D dla Utworzenia Przekroju 3D 

Płaszczyzna pracy użyta jako podstawa dla konstrukcji przekroju 3D, jest automatycznie wybierana przez 

system. W takich przypadkach, gdy można wybrać inną płaszczyznę pracy (np., gdy kilka płaszczyzn pracy 

jest umieszczonych na danej stronie 2D), automenu zapewni opcję pozwalające zmienić płaszczyznę pracy: 

 
<W> Wybierz Inną Płaszczyznę Pracy 

Aby przełączyć kierunek widoku przekroju, tak jak w poprzednim przypadku użyj opcji: 

 
<Tab> Przełącz kierunek widoku 

Po wybraniu krzywej źródłowej, płaszczyzny pracy i kierunku widoku przekroju, potwierdź jego tworzenie 

za pomocą opcji  w oknie właściwości lub automenu. 

Tworzeni przekroju bazującego o rzuty 2D 

Tworzenie w ten sposób przekrojów 3D realizowane jest za pomocą opcji . Tworzenie takiego 

przekroju jest dokładnie identyczne do poprzedniej metody (tworzenie przekroju 3D bazującego na 

płaszczyźnie pracy). 
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Przekrój 3D bazujący na rzutach 2D może być utworzony przez system automatycznie (bez 

wywoływania polecenia “3SE: Konstruuj Przekrój”) wewnątrz polecenia tworzenia rzutu 2D, 

gdy konstruujemy widok przekroju lokalnego lub przekrój bazujący na notacji widoku 2D. 

Definiowanie parametrów przekroju 3D 

Definiowanie parametrów przekroju jest realizowane za pomocą okna parametrów (opcja ). 

Kolor z Brył. Gdy flaga ta jest włączona, wówczas 

powierzchnia generowana jako wynik 

zastosowania przekroju będzie wyświetlana w 

tym samym kolorze jak model. Gdy flaga jest 

oczyszczona, użyty zostanie kolor określony w 

tym oknie dialogowym. 

Pokaż w Widoku 3D. Definiuje wyświetlanie 

planu przekroju w widoku 3D. 

Kolor przekroju. Kolor ten jest użyty dla 

rysowania przekroju w oknach 2D i 3D.  

 

Dodatkowo, kolor ten jest użyty dla pomalowania wynikowych powierzchni powstałych po 

przecięciu modelu, gdy oczyszczona jest flaga “Kolor z Brył”. 
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WYCIĄGNIĘCIE 

Operacja wyciągnięcia tworzy bryły przez wyciągnięcie elementu definiującego kształt – kontur 

wyciągnięcia. Wyciągnięcie jest najbardziej popularną operacją w systemie modelowania bryłowego. 

Operacja wspiera dwa typy wyciągnięcia: wyciągnięcie wzdłuż pewnego wektora i wyciągnięcie 

w kierunku normalnym do powierzchni konturu bazowego. Typ wyciągnięcia określa przydzielenie 

kierunku I sposobu tworzenia wyciągnięcia. 

Kontur wyciągnięcia może być wykonany z geometrii obiektów drutowych lub powierzchniowych. 

Wynikiem wyciągnięcia jest element bryłowy lub powierzchniowy, w zależności od typu geometrii 

konturu. 

Długość wyciągnięcia (lub początek I koniec wyciągnięcia) może być definiowany przez różne 

warunki, w tym ograniczenie przez inne elementy. 

Główne koncepcje. Możliwości operacji  

Wyciągany kontur  

Wyciągany kontur może być zrobiony z obiektów geometrii drutowej i powierzchniowej. Jednocześnie 

można wybrać kilka elementów. W tym wypadku, elementy są najpierw łączone a następnie 

wyciągane razem. Jednakże tylko obiekty tego samego typu mogą tworzyć wybraną grupę elementów, 

albo obiekty drutowe albo powierzchniowe. Mogą to być profile i ściany 3D lub ścieżki i krawędzie. 

Wynikiem wyciągnięcia konturu drutowego jest element powierzchniowy. Wyciągnięcie konturu 

powierzchniowego tworzy element bryłowy. 

              

Kierunek wyciągnięcia 

Trajektoria wyciągnięcia konturu jest definiowana przez kierunek wyciągnięcia. W zależności od typu 

wyciągnięcia, kierunek może być definiowany przez normalną do oryginalnej powierzchni konturu lub 

przez określony wektor. 

W obu wypadkach można zmieniać kierunki wyciągnięcia konturu na przeciwne (w przód lub w tył). 

Kierunek w przód jest zbieżny z kierunkiem normalnej lub wektorem wyciągnięcia. Kierunek w tył 

jest to kierunek przeciwny do kierunku do przodu. Można również wyciągać dwustronnie, w tym 

wypadku kontur jest wyciągany w obu kierunkach. Domyślnie, system tworzy wyciągnięcie w przód 

(“pierwszy” kierunek). 
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Wyciągany kontur 

Wyciągnięcie w kierunku przednim 

Wyciągnięcie w kierunku 

odwrotnym 

Kierunek normalnej lub wektor 

 

Wyciąganie w kierunku normalnym 

Wyciąganie wzdłuż normalnej jest domyślnym ustawieniem systemu, gdy wybieramy powierzchnię 

lub płaski kontur drutowy. Każdy punkt na konturze jest przemieszczany wzdłuż oddzielnej linii 

definiowanej przez kierunek normalnej do powierzchni konturu w tym punkcie. W tym wypadku, 

wyciągnięcie może być opisane jako odsunięcie od oryginalnego konturu zdefiniowane przez 

określoną długość wyciągnięcia. 

W rzeczywistości, płaskie kontury są wyciągane najczęściej, z tymi samymi kierunkami normalnych 

we wszystkich punktach konturu. W praktyce, można traktować, że płaski kontur w tym wypadku jest 

przekształcany równolegle do jego oryginalnej pozycji wzdłuż wspólnej linii zdefiniowanej przez 

pojedynczą normalną do płaszczyzny konturu. Dlatego też wyciągnięcie normalne do płaskiego 

konturu będzie widziane jako specjalny przypadek wyciągnięcia wzdłuż konkretnego wektora. 

               

 

Wyciąganie nie-płaskich konturów 
     

 

Wyciąganie płaskich konturów 
 

Wyciąganie wzdłuż konkretnego wektora 

Gdy kierunek wyciągnięcia może być zdefiniowany przez normalną (np., jeżeli został wybrany nie płaski 

kontur drutowy) lub wyciągnięcie musi być w konkretnym kierunku, wówczas jego definicja może zawierać 

konkretny wektor kierunku. 

Wektor kierunku wyciągnięcia może być zdefiniowany na dwa sposoby: 

1) Przez określenie pary punktów 3D (początek i koniec wektora); 

2) Przez wybranie pewnych elementów modelu 3D właściwych dla zdefiniowania wektora 

w żądanym kierunku (niezależnie od długości).  

Dwa punkty 3D definiują początek i koniec wektora wyciągnięcia. Punkty 3D mogą być zdefiniowane 

przez węzły 3D i wierzchołki. Można również wybrać inny element definiujący żądany punkt. Dla 

przykładu, można wybrać krawędź – w tym wypadku, środek krawędzi będzie użyty jako punkt 3D. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

230  

Wybranie układu współrzędnych definiuje punkt w jego początku. Wybranie ściany, która jest częścią 

kuli lub torusa – wybiera punkt w centrum kuli/torusa itd.. 

 
Dynamiczny podgląd 

Wyciągany kontur 

Punkt początkowy 

Punkt końcowy 

Wektor Wyciągnięcia 

(niewidoczny na scenie) 

    

W późniejszym podejściu, wybrany obiekt 3D definiuje wektor kierunku wyciągnięcia. Odpowiednimi 

typami obiektów są płaskie zakrzywione krawędzie, płaszczyzny pracy, płaskie ściany, powierzchnie 

(kierunek jest określany jako normalna do wybranego elementu), prostoliniowe krawędzie (wektor 

pokrywa się z wybraną krawędzią), układy współrzędnych (kierunkiem jest jedna z osi), 

ściany/powierzchnie, które są częścią cylindra lub torusa (kierunek wektora jest kierunkiem osi 

ściany/powierzchni). 

 

Ta oś ściany cylindrycznej definiuje 

kierunek wektora wyciągnięcia 

Dynamiczny podgląd 

Wyciągany kontur 
 

Definiowanie długości wyciągnięcia 

Długość wyciągnięcia może być określona na jeden z trzech sposobów:  
1) Przez długość definiowanego wektora kierunku wyciągnięcia; 

2) Przez konkretną wartość numeryczną, mierzoną od oryginalnej pozycji konturu; 

3) Przez ograniczenia wyciągnięcia. 

Definiowanie długości wyciągnięcia za pomocą długości wektora kierunku 

W przypadkach, gdy kierunek jest definiowany przez dwa punkty 3D lub prostą krawędź, długość 

wyciągnięcia może być sterowana przez długość definiowanego wektora kierunku wyciągnięcia. 

Długość wektora wyciągnięcia w tym wypadku jest definiowany przez odległość pomiędzy 

określonymi punktami lub długość wybranej krawędzi. Wyciągnięcie jest wykonywane prosto 

z oryginalnego położenia konturu o wielkość równą długości wektora. Długość wyciągnięcia w 

kierunku odwrotnym (w tył), jeżeli jest to potrzebne, może być definiowana przez konkretną wielkość 

lub ustawiana jako równa długości wyciągnięcia w kierunku do przodu. 
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 Krawędź  definiuje kierunek 

wektora wyciągnięcia 

Dynamiczny podgląd 

Wyciągany kontur 
 

Definiowanie długości wyciągnięcia za pomocą wartości numerycznej 

Bez względu na sposób definiowania kierunku wyciągnięcia, długość wyciągnięcia w kierunku 

w przód (z oryginalnej pozycji konturu) może być definiowana przez konkretną wartość numeryczną. 

Długość wyciągnięcia w kierunku odwrotnym, jeżeli jest to potrzebne, definiowana jest przez 

konkretną wartość numeryczną lub można ustawić żeby była ona równa długości wyciągnięcia 

w kierunku w przód. 

 Krawędź  definiuje kierunek 

wektora wyciągnięcia 

Dynamiczny podgląd 

Wyciągany kontur 
 

Definiowanie długości wyciągnięcia przez granice wyciągnięcia 

Dla konturów płaskiej powierzchni, długość wyciągnięcia może być definiowana przez określenie 

granic wyciągnięcia. Wyciągnięcie w tym wypadku jest realizowane od jednej granicy do drugiej. 

 

Płaski kontur wyciągnięcia 

Kierunek wyciągnięcia 

Ściany - granice wyciągnięcia 

Wynikowe wyciągnięcie 

 

Typy granic 

Warunki graniczne mogą być następującego typu: 

Odsunięcie od płaszczyzny 

oryginalnego konturu  

Tworzona geometria jest ograniczona przez płaszczyznę 

równoległą do oryginalnego profilu, na określonej 

odległości od niej 

Do powierzchni 
Tworzona geometria jest ograniczona przez 

powierzchnię 
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Do ściany 
Tworzona geometria jest ograniczona przez określoną 

ścianę 

Do części 
Tworzona geometria jest ograniczona przez określoną 

bryłę 

Najbliższa ściana 
Tworzona geometria jest ograniczona przez najbliższą 

ścianę określonej bryły w danym kierunku  

Przez wszystko 
Tworzona geometria jest ograniczona z obu stron przez 

określone bryły 

Do arkusza 
Tworzona geometria jest ograniczona przez określony 

element arkusza 

Aby wyciągnięcie do określonych granic zakończyło się sukcesem upewnij się, że wyciągany 

kontur w pełni obejmuje element 3D oznaczony jako granice wyciągnięcia. 

Odsunięcie od płaszczyzny oryginalnego konturu 

Odsunięcie od płaszczyzny oryginalnego konturu może być określone jako jedna z granic 

wyciągnięcia. W tym wypadku, wyciągnięcie jest ograniczone przez określoną odległość od 

oryginalnego konturu. 

 

Pierwsze odsunięcie ograniczające wyciągnięcie 

Drugie odsunięcie ograniczające wyciągnięcie 

Wyciągany kontur 

 

Ograniczenie przez powierzchnię 

Jedno z ograniczeń może być zdefiniowane przez płaszczyznę pracy lub powierzchnię. Również 

dozwolona jest ściana, płaska krawędź lub prosta geometria (geometria ze wszystkimi ścianami na 

jednej powierzchni) – w tym wypadku ograniczenie wyciągnięcia jest definiowane przez powierzchnię 

geometryczną, do której przynależy wybrany element.  

Tworzone wyciągnięcie jest ograniczone przez cała powierzchnię. Jeżeli powierzchnia była 

zidentyfikowana przez element należący do niej, powierzchnia jest wydłużana poza granice elementu 

tak daleko jak to możliwe. Niektóre złożone powierzchnie, takie jak powierzchnia warstwy ściany 

elementu zdefiniowanego przez splajn, jak te tworzone przy pomocy operacji “Wyciągnięcia po 

Profilach”, nie mogą być wyciągnięte. W tym wypadku, granice powierzchni pokrywają się 

z granicami definiującego ją obiektu. 
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Kontur wyciągnięcia 

Ściana definiująca powierzchnię 

granicy wyciągnięcia 

    

 

Wyciągnięcie do 

powierzchni 

 

Dodatkowo, można wykonać odsunięcie od określonej powierzchni (dodatnie odsunięcie jest po zewnętrznej 

stronie powierzchni). 

 

Wyciągnięcie do powierzchni 

bez odsunięcia 

     

 

Wyciągnięcie do powierzchni 

z odsunięciem 

 

Ograniczenie przez ścianę 

Jeżeli jest wybrana opcja “do ściany”, tworzona geometria jest wyciągana w określonym kierunku i 

ograniczona jest przez określoną ścianę. Jeżeli kontur tylko częściowo przecina wybraną ścianę, 

wówczas sąsiadujące ściany będą użyte również jako ograniczenie. 

 

Kontur wyciągnięcia 

Granica wyciągnięcia 

      

 

Wyciągnięcie do ściany 

 

Ograniczenie przez część 

Jako ograniczenie wyciągnięcia może być użyty element bryłowy. Tworzona geometria jest wyciągana 

w określonym kierunku aż nie przetnie się ze ścianami określonej bryły. Ograniczenie wyciągnięcia 

jest realizowane w ten sam sposób jak w przypadku ograniczenia określoną ścianą. 
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Jeżeli bryła ograniczająca kilka razy przecina się z tworzoną geometrią, wyciągnięcie wykonywane 

jest do miejsca, które jest najbliższe pozycji kursora w chwili, gdy klikaliśmy wybierając bryłę. 

 

Kontur wyciągnięcia 

Geometria użyta jako granica wyciągnięcia 

     

 

Kontur wyciągnięcia 

Geometria użyta jako granica wyciągnięcia 

     

Ograniczenie przez część jest mocniejszą techniką niż ograniczenie przez określoną ścianę, ponieważ 

po zmianie w typologii wybranego obiektu, różne ściany mogą działać jako ograniczenia 

wyciągnięcia. (Ściana wybrana jako ograniczenie w czasie wyciągania może później zostać 

przesunięta lub może całkowicie zniknąć). 

   

Ograniczenie przez najbliższą ścianę 

Specjalnym przypadkiem wyciągnięcia do części jest wyciągnięcie do najbliższej ściany części 

w określonym kierunku. W tym wypadku, jest to zawsze pierwsze przecięcie z wybraną częścią 

w określonym kierunku wyciągnięcia (w przód lub w tył). 

Następujące warunki muszą być przestrzegane, gdy definiujemy ten typ ograniczenia: 

1) Określone ograniczenia wyciągnięcia (przynajmniej jedno, które jest “Najbliższą ścianą”) musi 

być na różnych stronach oryginalnego konturu. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy 
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drugie ograniczenie wyciągnięcia jest definiowane przez odsunięcie od płaszczyzny 

oryginalnego konturu. 

2) Część, której najbliższa ściana będzie ograniczeniem wyciągnięcia, musi znajdować się 

w kierunku do przodu od oryginalnego konturu, gdy definiujemy pierwsze ograniczenie 

i w kierunku w tył (odwrotnym), gdy definiujemy drugie ograniczenie.  

Cylindryczna geometria została 

wybrana, żeby zdefiniować obie 

granice typu „Najbliższa ściana”                                

 

Wyciągnięcie wynikowe 

 

Przez wszystkie geometrie 

Jeszcze inną wariacją ograniczenia wyciągnięcia przez przecięcie z bryła jest opcja “Przez wszystko”. 

Co jest specjalnego w tym przypadku, jednoczesne definiowanie obu ograniczeń wyciągnięcia 

i żądanej operacji odejmowania lub części wspólnej Boolean. Wielkość wyciągnięcia jest definiowana 

przez rozmiar wybranej bryły ograniczającej. Bryła ta będzie użyta jako element obiektu/celu dla 

operacji Boolean. Technika ta może być użyta, np. tworzymy otwory przelotowe w bryle. 

 

Kontur wyciągnięcia 

Geometria której gabaryty definiują 

długość i granice wyciągnięcia 

          

Ograniczenie przez element arkusza 
 

Ograniczenie wyciągnięcia przez element arkusza powierzchni jest 

realizowany podobnie do ogólnego przypadku ograniczenia 

elementem bryłowym. Jako ograniczenie wyciągnięcia może być 

wybrana operacja (powierzchnia), ściana lub profil 3D. Tworzona 

geometria jest wyciągana w określonym kierunku aż do przecięcia 

z określonym arkuszem powierzchni. Jeżeli arkusz przecina się 

kilka razy z tworzoną geometrią, wyciągnięcie wykonywane jest do 

miejsca, które jest najbliższe pozycji kursora w chwili, gdy 

klikaliśmy wybierając bryłę.  
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Dodatkowe cechy wyciągnięcia 

Tworzenie pochyleń 

Podczas tworzenia wyciągnięcia na bocznych ścianach mogą być automatycznie stosowane 

pochylenia. Wszystkie boczne ściany tworzonej bryły są pochylane względem oryginalnej pozycji 

o określony kąt. 

Kierunek pochylenia zależy od określonego kąta i typu geometrii. Jeżeli wynikiem wyciągnięcia jest 

bryła wówczas dodatnia wartość kąta odpowiada za pochylenie do środka bryły. Podanie ujemnego 

kąta pochylenia spowoduje pochylenie ścianek na zewnątrz. 

 

Wyciągnięcie bryły bez pochylania 
        

 

Wyciągnięcie bryły z dodatnim 

kątem pochylenia         

 

Wyciągnięcie bryły z ujemnym 

kątem pochylenia  

Gdy tworzymy element powierzchniowy, wybór kierunku pochylenia jest wybierany przez systemu. 

Jeżeli wybór systemu różni się od żądanego, po prostu zmień znak kąta. 
Kąt pochylenia może być definiowany albo oddzielnie dla każdej strony wyciągnięcia (jeżeli długość 

wyciągnięcia była definiowana za pomocą wartości numerycznej lub przez długość wektora kierunku) lub 

może być jednakowy dla całego wyciągnięcia (jeżeli wyciągnięcie było zdefiniowane przez określenie 

granic). 

 

Kontur wyciągnięcia 

Oddzielne pochylenia wykonane są w kierunku w przód i w 

odwrotnym  kierunku wyciągnięcia, którego długość 

definiowana jest przez wartości numeryczne.                     

 

Jednolite pochylenie utworzone 

na ograniczonym wyciągnięciu  

Tworzenie zaokrągleń i faz 

Podczas wyciągnięcia, tworzone krawędzie boków mogą być natychmiast łączone. W przypadku 

wyciągnięcia elementów bryłowych, zaokrąglenia i fazy mogą być również zastosowane na ścianach 

końcowych wyciągnięcia. 
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Wynikowe wyciągnięcie 

bez zaokrągleń i faz     

 

Wyciągnięcie z fazą zastosowaną 

do jednej ze ścian końcowych     

 

Wyciągnięcie z zaokrągleniem 

jednej ze ścian końcowych     

 

Wyciągnięcie z zaokrągleniem 

ścian bocznych  

Tworzenie elementów cienkościennych 

Użycie dodatkowego trybu tworzenia elementów cienkościennych powoduje inne wyciągnięcie. Jako wynik, 

tworzona jest geometria podobna do tej utworzonej przy pomocy operacji “Element Cienkościenny”. Tryb 

ten jest dostępny tylko, gdy wyciągamy płaskie kontury. 

Gdy wyciągany jest dowolny płaski kontur w trybie cienkościenności, początkowo tworzone jest 

wyciągnięcie powierzchniowe. Od tego momentu jest ono wykonywane zależnie od wybranego typu 

ściany: 

 Bez grubości – wynikowe wyciągnięcie pozostaje bez zmian (używane do tworzenia elementów 

powierzchniowych bazujących na konturze arkusza; dla konturu drutowego, wynik jest taki sam jak 

w trybie zwykłym);  

 

Oryginalny profil arkusza                       

 

Geometria arkusza  

 Z pogrubieniem ścian bocznych realizowanym na wiele sposobów (do wewnątrz, na zewnątrz, 

symetrycznie, dwustronnie z różnymi grubościami w kierunku wewnętrznym i zewnętrznym 

względem oryginalnych ścian) – tworzy to bryły cienkościenne z elementu powierzchniowego przez 

pogrubienie jego ścian.  

 

Geometria bryły cienkościennej  

Nowe ściany w elemencie cienkościennym są tworzone przez wyciągnięcie odsuniętego od oryginału 

konturu. Kształt ścian zależy od wyboru obsługiwanych przerw podczas tworzenia konturu 

odsuniętego: 
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Przez krzywą – krzywe odsunięte oryginalnego konturu są przedłużane aż do ich 

przecięcia.  

Przez linię – krzywe odsunięte oryginalnego konturu są wydłużane w ich wolnych końcach 

przez styczne segmenty liniowe. 

Zaokrąglenie – wolne końce sąsiadujących odsuniętych krzywych są łączone za pomocą 

promienia. 

 

Tworzenie geometrii cienkościennej 

na zewnątrz z obsługą przerw „przez 

krzywą”             

 

Tworzenie geometrii cienkościennej 

na zewnątrz z obsługą przerw „przez 

linię” 
            

 

Tworzenie geometrii cienkościennej 

na zewnątrz z obsługą przerw „przez 

zaokrąglenie” 
 

Tworzenie “dołu” i  “góry” 

Gdy tworzony jest element cienkościenny, istnieją tylko boczne ściany. Jeżeli jest to konieczne, można 

automatycznie dodać “dół” i “górę” – ściany zakrywające o określonej grubości do wynikowej bryły. 

 

Wyciągnięcie konturu drutowego z 

pogrubieniem bocznych ścian                  

 

Wyciągnięcie konturu 

drutowego z pogrubieniem 

bocznych ścian (przekrój)  

 

Wyciągnięcie konturu drutowego z 

pogrubieniem bocznych ścian i 

dodaniem „dołu” i „ góry”                   

 

Wyciągnięcie konturu 

drutowego z pogrubieniem 

bocznych ścian i dodaniem 

„dołu” i „ góry” (przekrój) 
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Użycie tworzonych geometrii w operacjach Boolean 

Aby przyśpieszyć modelowanie, dostarczona jest opcja przeznaczona do łączenia tworzonego 

wyciągnięcia z jednoczesną operacją Boolean.  

 

Oryginalna geometria 

 

Tworzenie wyciągnięcia 

 

 

Wynikowe wyciągnięcie 

bez operacji Boolean 

 

Wynikowe wyciągnięcie z 

operacją „Różnica” Boolean 
 

Tworzenie operacji wyciągnięcia  

Operacja wyciągnięcia tworzona jest za pomocą polecenia “3X: Utwórz Wyciągnięcie”. Polecenie 

może być wywołane w jeden z następujących sposobów: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3X> “Operacja|Wyciągnięcie” 
 

W poleceniu tym automenu i okno właściwości wykorzystywane są razem. Pracują one razem i uzupełniają 

nawzajem. Stan automenu zależy od aktualnego kroku w definiowaniu operacji i od celu i typu wybranych 

obiektów. 

Aby utworzyć operację należy wykonać następujące kroki: 

1. Wybierz wyciągany kontur 

2. Zdefiniuj kierunek wyciągnięcia (opcjonalne, gdy wyciągamy w kierunku normalnym) 

3. Zdefiniuj długość lub granice wyciągnięcia (opcjonalne w wielu wypadkach) 

4. Zdefiniuj dodatkowe parametry (pochylenie, łączenie, cienkościenność, utwórz operację 

Boolean) (Opcjonalne) 

5. Potwierdź utworzenie operacji 

Wybieranie konturu do wyciągnięcia 

Aby utworzyć operację, najpierw zdefiniuj kontur do wyciągnięcia. Po wywołaniu operacji, 

następująca opcja automatycznie aktywuje się w automenu: 

 
<R>  Wybierz Kontur 

Opcja ta zawiera listę filtrów dla wybierania elementów 3D dozwolonych jako kontury do wyciągnięcia: 

pętla, krawędź, ściana, profil 3D i inne elementy drutowe i powierzchniowe. Gdy wybieramy elementy, 

zwróć uwagę na ustawione filtry. Użycie filtrów jest opisane w szczegółach w rozdziale “Podstawowe 

terminy 3D i zasady modelowania z T-FLEX CAD 3D”. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

240  

Aby zdefiniować kontur do wyciągnięcia, przesuń kursor w oknie 3D nad dany element. Wskazany 

element zostanie podświetlony a obok kursora pojawi się podpowiedź z jego nazwą. Aby go wybrać 

kliknij  . 
Profile 3D, które bazują na kreskowaniach mogą być wybrane przez wskazanie oryginalnego 

kreskowania w oknie 2D. 

Po wybraniu konturu do wyciągnięcia, w automenu pojawia się opcja pozwalająca na odrzucenie 

konturu: 

 
<H>  Anuluj wybór konturu 

Wywoływanie polecenia z automatycznym wyborem konturu 

Sprytną metodą obsługi wyciągnięcia jest wywołanie polecenia z automatycznym wyborem konturu.  

Uruchom tryb “rysowanie na płaszczyźnie pracy” (zobacz rozdział “Płaszczyzny pracy”) i narysuj 

kontur. 

 

Następnie, bez opuszczania aktywnej płaszczyzny pracy np. za pomocą , wywołaj polecenie “3X: 

Utwórz Wyciągnięcie”. System wówczas automatycznie utworzy profil 3D bazując na “ciągłych” 

liniach graficznych lub kreskowaniu i wybierze je jako kontur wyciągnięcia. 

Definiowanie kierunku wyciągnięcia 
 

Po wybraniu powierzchni lub płaskiego konturu drutowego, system 

automatycznie odsunie go, aby utworzyć wyciągnięcie w kierunku 

normalnym. Jest to wskazywane przez podgląd drutowy tworzonej 

geometrii, wyświetlany w scenie 3D. Nie trzeba w tym wypadku 

definiować kierunku wyciągnięcia. Użytkownik może zmienić 

rodzaj wyciągnięcia przez proste określenie innego kierunku 

wyciągnięcia, definiując wektora kierunku. 

 

Jeżeli nie jest wyświetlany podgląd na scenie 3D, oznacza to, że w tym kierunku nie można wykonać 

wyciągnięcia. Następująca opcja pozwala zdefiniować wektor kierunku wyciągnięcia za pomocą 

elementu modelu 3D: 

 
<D>  Wybierz Kierunek 
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Opcja ta pozwala wybrać element 3D odpowiedni dla zdefiniowania wektora kierunku wyciągnięcia. 

Rozwijalna lista dostępna w tej opcji zawiera filtry dla wyboru odpowiednich obiektów. Gdy wybierasz 

elementy zwróć uwagę na ustawione filtry. 

Następujące opcje automenu pozwalają zdefiniować wektor kierunku wyciągnięcia za pomocą dwóch 

punktów 3D (aktywuj po kolei): 

 
<F>  Wybierz Punkt Początkowy Wyciągnięcia 

 
<S>  Wybierz  Punkt Końcowy Wyciągnięcia 

Punkt 3D może być definiowany przez wybranie węzła 3D, wierzchołka 

na bryle, profil lub ścieżkę. Poza tym, wybór krawędzi określa środek 

krawędzi jako punkt 3D (dla krawędzi prostych) lub centrum (dla 

krawędzi, które są pełnymi okręgami, łukami lub elipsami). Wybierając 

ścianę, która jest częścią kuli lub torusa określa centrum kuli/torusa jako 

punkt. Wybór układu współrzędnych określa jego początek jako punkt 

3D. 

Zestaw elementów dostępnych do wybrania definiowany jest przez 

stan filtrów wyboru w rozwijalnej liście powyższej opcji. 

Poza tym opcje automenu, bezpośrednio mogą być definiowane w 

oknie dialogowym właściwości. Przycisk  pomaga szybko zmienić 

kierunek wybranego wektora lub normalne powierzchni na przeciwne. 

Ostatnia opcja w grupie definicji kierunku w automenu Anuluje wybór 

wektora:  

 
<K>  Wyzeruj Wybór Kierunku 

Definiowanie długości wyciągnięcia 

Sposób definiowania długości wyciągnięcia jest wybierany w sekcji “Parametry Ogólne” okna 

właściwości polecenia. Sekcja ta zawiera dwie grupy parametrów – “Pierwszy Kierunek” i “Drugi 

Kierunek”. Każda grupa zawiera listę opcji definiujących sposób określenia kierunku oraz typu 

warunków granicznych.  

Definiowanie długości wyciągnięcia przez długość wektora kierunku lub wartość numeryczną 

Opcją domyślną dla wyciągnięcia w pierwszym kierunku (w przód) jest “Automatycznie”. Pozwala 

ona systemowi automatycznie wybrać sposób definiowania długości wyciągnięcia w pierwszym 

kierunku (w zależności od sposobu definiowania kierunku wyciągnięcia).  

Gdy definiujemy kierunek wyciągnięcia za pomocą wektora, 

system próbuje zdefiniować długość wyciągnięcia przez długość 

wektora. Jest to możliwe tylko, gdy wektor definiowany jest przez 

dwa punkty 3D lub prostą krawędź. Okno wprowadzania danych 

długości wyciągnięcia w pierwszym kierunku staje się 

niedostępne dla edycji. Wartość numeryczna wyświetlana w tym 

oknie odpowiada wartości określonej przez długość wektora. Aby 

unieważnić ten tryb, można włączyć tryb wprowadzania długości 
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wyciągnięcia (w pierwszym kierunku) za pomocą wartości 

numerycznej. Aby to zrobić, po prostu zmień opcje definiująca 

długość na “Przez wartość”. 

 

Gdy definiujemy wektor kierunku w inny sposób (np. za pomocą 

osi ściany cylindrycznej lub przez normalną do powierzchni), 

podobnie jak przy wyciągnięciu normalnym, długość 

wyciągnięcia może być zdefiniowana przez długość wektora 

kierunku. W tej sytuacji, system będzie oferował wprowadzenie 

długości wyciągnięcia za pomocą wartości numerycznej. Pole 

danych “Długość” stanie się dostępne. Należy w nim określić 

żądaną wartość długości wyciągnięcia (w pierwszym kierunku).  

 

Domyślnie, nie jest wykonywane wyciągnięcie w drugim kierunku. 

Grupa “Drugi Kierunek” ma ustawioną w tym wypadku opcję 

“Nie”. Pola wprowadzania danych długości wyciągnięcia i 

pochylenia w drugim kierunku są nieaktywne.  

Aby wykonać wyciągnięcie w drugim kierunku, wybierz z listy inną 

opcję definiowania długości. Aby mieć wyciągnięcie w drugim 

kierunku równe długości wyciągnięcia w pierwszym kierunku, 

wybierz opcję “Symetrycznie”. Pole danych “Długość” pozostaje w 

tym wypadku nieaktywne.  

Aby zdefiniować wyciągnięcie w drugim kierunku przez podanie 

niezależnej wartości numerycznej, wybierz opcję “Przez wartość”. 

Pole wprowadzania danych będzie dostępne. 

 

 

Podgląd w formie drutowej na scenie 3D pokazuje wynik wyciągnięcia z określonymi parametrami. 

Poza tym, pozwala na wprowadzenie przy użyciu myszy wartości długości wyciągnięcia w obu 

kierunkach zarówno w przód jak i w tył bezpośrednio na scenie 3D. 

Gdy zbliżymy kursor do tworzonej geometrii, zmienia on 

znacznik na  (dla wyciągnięcia w pierwszym kierunku) lub  

(dla wyciągnięcia w drugim kierunku). Ciągnięcie myszki z 

wciśniętym  dynamicznie zmienia długość wyciągnięcia. 

Wartość numeryczna aktualnej długości jest pokazywana w oknie 

właściwości. 
Próbkowanie danych wprowadzanych za pomocą myszy zależy 

od powiększenia obiektu, np. jednokrotne powiększenie może 

zdefiniować 10-cio krotny krok próbkowania. 

 

Zauważ, że w trybie definiowania długości wyciągnięcia w pierwszym kierunku za pomocą długości 

wektora wyciągnięcia, podgląd drutowy na scenie 3D pozwala dynamicznie zmieniać tylko długość 

w drugim kierunku. W wypadku definiowania długości wyciągnięcia w drugim kierunku za pomocą 

opcji “Symetrycznie”, długość w tym kierunku nie może być również modyfikowana za pomocą 

myszy. 
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Definiowanie ograniczeń wyciągnięcia 

Cała reszta opcji dla definiowania długości wyciągnięcia odpowiada trybowi definiowania długości 

wyciągnięcia za pomocą granic. Mogą to być: “Przez wszystko”, “Do powierzchni”, “Do ściany”, 

“Do części”, “Do arkusza”, “Odsunięcie”, “Najbliższa ściana”. 

Definiowanie granic wyciągnięcia jest realizowane przez jednoczesne 

użycie okna właściwości i automenu. W parametrach ogólnych okna 

właściwości, wybierz typ każdej granicy w pierwszym i drugim 

kierunku. Jeżeli jest to konieczne mogą być tam również definiowane 

parametry każdego ograniczenia. 
Nazwy grup (“Pierwszy Kierunek”, “Drugi Kierunek”) dla 

określenia ograniczeń są jednoznaczne. Położenia granic są 

powiązane z kierunkami wyciągnięcia. Wyjątkiem tutaj jest 

warunek graniczny typu “Najbliższa ściana”, która jest 

definiowana dla szczególnego kierunku wyciągnięcia.  

Po wybraniu typów ograniczenia, następujące opcje zostaną aktywowane w automenu: 

 
<T> Wybierz 1-szą Ścianę 

 
<B> Wybierz 2-gą Ścianę 

Opcje te są używane do wybierania elementów 3D definiujących warunki graniczne. Opcje te mają 

rozwijalne listy zawierające filtry dla wyboru elementów 3D. Obecność i zawartość listy jest określona przez 

typ odpowiednich granic. 

Ostatnia opcja w grupie automenu anuluje wybór. W zależności od stanu polecenia, może to być jedna 

z następujących ikon anulowania granic: 

 
<U> Wyzeruj Wybór 1-szej Granicy 

 
<U> Wyzeruj Wybór 2-giej Granicy 

 
<U> Wyzeruj Wybór Granic 

Opcja  jest dostępna, gdy definiujemy pierwszą granicę (ustawioną za pomocą opcji ). Opcja  

jest dostępna, gdy definiujemy drugą granicę (ustawioną za pomocą opcji ). W innym stanie polecenia 

(np. po opcji wyboru konturu lub kierunku), dostępna jest opcja odrzucenia obu granic . 

Gdy używamy ograniczeń, wektor kierunku wyciągnięcia jest wyświetlany na scenie 3D jako 

niebieska strzałka. Elementy wybrane jako granice są również podświetlone (domyślnie na kolor 

niebieski).  
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 Ściany – granice  wyciągnięcia 

Kierunek wyciągnięcia 

Kontur wyciągnięcia 

 

Podgląd drutowy tworzonego wyciągnięcia nie będzie wyświetlany w tym wypadku. Aby podejrzeć 

wynik operacji, użyj opcji podglądu w automenu lub odpowiedni przycisk w oknie właściwości:  

 
<F5> Podgląd Wyniku Operacji 

Typ pierwszej granicy może być wybrany wśród parametrów wyciągnięcia w pierwszym kierunku. 

Następujące opcje mogą być wybrane z listy: 

Odsunięcie. Jest to typ warunku “Odsunięcie od płaszczyzny 

oryginalnego konturu”. W parametrach wyciągnięcia, w polu 

“Odsunięcie” podaj wartość wyciągnięcia od płaszczyzny 

oryginalnego konturu. 

Do powierzchni. Jest to typ warunku “Do powierzchni”. Na 

scenie 3D, wybierz powierzchnię/płaszczyznę pracy, ścianę, 

płaską krawędź, Prostą część lub profil. Lista elementów, 

które można wybrać definiowana jest przez stan filtrów opcji 

. 

Jeżeli jest to konieczne, można w polu “Odsunięcie” podać 

wartość odsunięcia od określonej powierzchni. 

 

Do ściany. Jest to typ warunku “Do ściany”. Na scenie 3D, wybierz ścianę ograniczającą dla 

wyciągnięcia. 

Do części/geometrii. Jest to typ warunku “Do części”. Na scenie 3D, wybierz ścianę 

ograniczającą dla wyciągnięcia. Jeżeli geometria ograniczająca przecina się kilka razy 

z wyciągnięciem, wykonywane jest przecięcie, które było najbliżej położenia kursora podczas 

wybierania geometrii.  

Najbliższa ściana. Jest to typ warunku “Najbliższa ściana”. Na scenie 3D, wybierz geometrię 

z najbliższą dla wyciągnięcia ścianą działającą jako ograniczenie. 
Określona geometria musi być umieszczona właściwie. Dla pierwszej granicy, wybrana geometria 

powinna leżeć w pierwszym kierunku w stosunku do konturu wyciągnięcia. Dla drugiej granicy, 

geometria powinna leżeć w drugim kierunku. 

Przez wszystko. Jest to typ warunku “Przez wyciągnięcie poza geometrię narzędzia”. Dla tego 

warunku granicznego, druga granica nie jest zdefiniowana. 
Gdy używamy tego typ warunku granicznego, musi być włączony tryb tworzenia operacji Boolean 

(“Różnica” lub “Część Wspólna”). Geometria, której wydłużenie definiuje długość wyciągnięcia, jest 

traktowana jako geometria narzędzia dla operacji Boolean.  
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Do arkusza. Jest to typ warunku “Ograniczenie przez geometrię arkusza”. Na scenie 3D, wybierz 

geometrię arkusza powierzchniowego, ścianę lub profil 3D. Lista elementów, które mogą być 

wybrane jest definiowana przez stan filtrów w opcji . 

Typ drugiej granicy definiowany jest wśród parametrów wyciągnięcia w ten sam sposób również dla 

drugiego kierunku. Lista elementów 3D, które mogą być wybrane dla każdego typu warunku 

granicznego definiowana jest przez stan opcji . 

Definiowanie dodatkowych cech operacji 

Wynik dodatkowych cech wyciągnięcia nie jest odzwierciedlany na podglądzie tworzonej geometrii na 

scenie 3D. Aby podejrzeć rezultat, użyj opcji .  

Operacja Boolean połączona z wyciągnięciem nie jest wyświetlana w podglądzie, tak jakby to była 

oddzielna operacja. Wynik operacji Boolean pojawi się tylko po zakończeniu wyciągnięcia. 

Tworzenie pochyleń 
 

Wartość pochylenia podawana jest w oknie właściwości. W 

przypadku definiowania długości wyciągnięcia za pomocą 

konkretnej wartości numerycznej lub za pomocą wektora kierunku, 

oddzielne wartości są określane dla pochyleń w pierwszym i drugim 

kierunku. 

Aby utworzyć pochylenie w obu kierunkach, zaznacz opcje 

“Pochyl” w odpowiedniej grupie (“Pierwszy Kierunek”, “Drugi 

Kierunek”). Wówczas pola wprowadzania danych stają się dostępne 

dla podawania wartości numerycznych dla pochylenia. Jeżeli długość 

wyciągnięcia jest definiowana przez granice wówczas pochylenie 

jest jednakowe wzdłuż wyciągnięcia. Jego wartość numeryczna 

definiowana jest w grupie pierwszej granicy wyciągnięcia 

(“Pierwszy Kierunek”). 

 

Tworzenie zaokrąglenia/fazy krawędzi 

W sekcji “Parametry Zakończenia” okna właściwości mogą być definiowane parametry różnych 

łączeń: 

Grupy “Ściana Początkowa” i “Ściana Końcowa” definiują 

parametry łączenia na końcowych ścianach wyciągnięcia. Aby 

utworzyć łączenie zaznacz, odpowiednią pozycję, wybierz z listy 

typ łączenia – “Zaokrąglenie” lub “Faza” i określ wielkość 

łączenia. 
Ściana początkowa oznacza pierwszą ścianę końcową, gdy 

przesuwamy się wzdłuż wyciągnięcia w pierwszym kierunku. 

Opcja “Zaokrąglenie” ustawia tryb zaokrąglania bocznych 

krawędzi wyciągnięcia. Promień zaokrąglenia definiowany jest 

przez parametr “Promień”. 
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Tworzenie cienkich ścian, “dołu” i “góry” 

Parametry wyciągnięcia elementu cienkościennego mogą być definiowane w sekcji “Cienkie Ściany” 

okna właściwości. Aby włączyć tryb tworzenia elementu cienkościennego, zaznacz pozycję “Cienkie 

Ściany”. Po zaznaczeniu tej pozycji, następujące parametry tego trybu stają się dostępne: 

Grubość. Definiuje sposób pogrubiania ścian tworzonego elementu 

cienkościennego. Z listy można wybrać następujące opcje: 

Nie. Bez pogrubiania bocznych ścian (wynikiem wyciągnięcia 

będzie element powierzchniowy). 

Na zewnątrz, Do wewnątrz, Symetrycznie, Dwustronnie. 

Definiują różne sposoby pogrubiania. Wynik użycia każdej z tych 

opcji jest pokazany na rysunkach poniżej. Grubość ścian jest 

definiowana przez parametry “Wartość 1” i “Wartość 2”. 
 

 

Nie (bez pogrubiania) 
                        

 

Na zewnątrz 

Wartość 1 

                  

 

Do wewnątrz 

Wartość 

 

 

Symetrycznie 

Wartość 1 

          

 

Dwustronnie 

Wartość 2 

Wartość 1 

 

Sposób zamknięcia przerw pomiędzy utworzonymi odsuniętymi ścianami definiowany jest prze 

parametr “Przerwa”: “Przez Linię”, “Zaokrąglenie”, “Przez krzywą”. 

Aby utworzyć “dół” i “górę”, zaznacz odpowiednie pozycję w oknie dialogowym i określ grubości 

tych elementów. 

Użycie utworzonego wyciągnięcia w operacji Boolean 

Aby utworzyć operację Boolean, wykonaj następujące kroki: 

1. Włącz tryb tworzenia operacji Boolean za pomocą opcji automenu 

 
<Ctrl+B>  Wybierz oryginalną część dla operacji Boolean 

Operacja Boolean jest tworzona, gdy ikona jest wciśnięta. 

2. Z rozwijalnej listy dostępnej w opcji wybierz typ operacji: 
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<Ctrl+'+'> Suma 

 
<Ctrl+'-'> Różnica 

 
<Ctrl+’*’> Część Wspólna 

3. Wybierz geometrię obiektu/celu dla operacji Boolean (w pewnych przypadkach opcjonalne), używając 

opcji automenu 

 
<Ctrl+T>  Wybierz docelową część dla Boolean 

Jeżeli tylko jedna część istnieje na scenie 3D, jest ona wybierana automatycznie. Nowa geometria 

tworzona przez operację wyciągnięcia staje się geometrią narzędzia dla operacji Boolean. 

Po potwierdzeniu tworzenia, najpierw za pomocą operacji wyciągnięcia tworzona jest część 

a następnie wykonywana jest operacja Boolean. 
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OBRÓT 

Operacja obrotu tworzy bryły przez obrót w przestrzeni definiującego kształt elementu – obracanego 

konturu wokół osi. Powierzchnia profilu może być dowolnie umieszczona względem osi, ale nie może 

jej przecinać. Płaskie kontury nie muszą być ortogonalne (leżeć w tej samej płaszczyźnie) do osi 

obrotu. 

Obracany kontur może być wykonany z geometrii drutowych lub powierzchniowych. Wynikiem 

operacji obrotu jest geometria powierzchniowa lub bryłowa, zależnie od typu geometrii konturu. 

Oś obrotu może być definiowana przez dowolne odpowiednie dla niej elementy 3D: węzły 3D, 

krawędzie, osie powierzchni obrotu, osie współrzędnych, itp. 

Główne koncepcje. Możliwości operacji  

Operacja obrotu ma wiele wspólnego z operacją wyciągnięcia, ponieważ obie operacje należą do 

grupy operacji kinematycznych. Obie operacje mają te same zasady wyboru oryginalnego konturu, 

tworzą geometrie tego samego typu i udostępniają te same dodatkowe funkcjonalności. Dlatego też, 

w rozdziale tym nie będziemy koncentrować się na możliwościach operacji obrotu wspólnych dla obu 

operacji i już opisanych w rozdziale “Wyciągnięcie”. 

Obracany kontur 

Obracany kontur może się składać z jednego lub kilku obiektów drutowych lub powierzchniowych. 

Jeżeli wybieramy kilka obiektów, tylko obiekty tego samego typu są dozwolone, albo wszystkie 

drutowe albo wszystkie powierzchniowe. 

Wynikiem obrotu konturu drutowego jest element powierzchniowy. Wyciągnięcie powierzchni tworzy 

bryłę. 
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Oś obrotu 
 

Oś jest reprezentowana przez wektor. Określony kontur 

jest obracany wokół tej osi. Kierunek obrotu konturu 

definiowany jest przez regułę śruby prawoskrętnej: obrót 

jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, gdy patrzymy w 

kierunku strzałki. 

Oś może być zdefiniowana albo przez parę punktów 3D 

dla osi, które przez nie przechodzą lub przez wybranie 

elementu modelu 3D odpowiedniego dla zdefiniowania 

linii. 

 

Oś obrotu 

Kierunek 

obrotu konturu 
 

Jeżeli jako pierwszy punkt był wybrany węzeł 3D, który bazował na węźle 2D, wówczas wystarczy 

tylko jeden punkt. W tym wypadku, kierunek jest definiowany przez normalną do płaszczyzny 

konstrukcyjnej, do której należy węzeł 2D. Oś może być wyraźnie zdefiniowana przez następujące 

obiekty 3D: płaskie zakrzywione krawędzie, które są łukami (w tym wypadku, oś krawędzi łuku jest 

używana jako oś obrotu), proste krawędzie (oś pokrywa się z krawędzią), układ współrzędnych 

(używana jest jedna z osi), powierzchnie/ściany, które są częścią cylindra lub torusa (oś 

powierzchni/ściany jest używana jako oś obrotu), krzywe zmienne (oś jest definiowana przez 

normalną lub binormalną do krzywej w określonym punkcie). Kierunek osi jest definiowany przez 

kierunek wybranego elementu. 

 

Drugi punkt osi obrotu 

Obracany kontur 

Pierwszy punkt osi obrotu 

                 

 

Obracany kontur 

Krawędź definiująca oś obrotu  

Kąt obrotu konturu  

Obrót jest wykonywany od oryginalnej pozycji konturu o kąt określony przez użytkownika, ale nie 

większy niż 360 stopni (pełny obrót). Dodatkowo, może być określony początkowy kąt obrotu. W tym 

wypadku, kontur będzie obracany wokół osi startując od położenia zdefiniowanego przez początkowy 

kąt obrotu i obracany wielkość zdefiniowaną przez kąt obrotu.  



Modelowanie Trójwymiarowe 

250  

 

Obracany kontur 

Obrót 360 stopni (pełny obrót) 

     

 

Obracany kontur 

Pewien kąt obrotu 

     

 

Obracany kontur 

Pewien kąt obrotu z niezerowym 

kątem początkowym  

Kąt początkowy i kąt obrotu są definiowane albo przez wartości numeryczne w oknie właściwości 

operacji lub przez określenie dodatkowych punktów 3D. 

Dodatkowe cechy operacji obrotu  

Dodatkowe funkcje operacji obrotu zawierają: 

 Zaokrąglanie krawędzi bocznych wynikowej geometrii. Poza tym, dla geometrii utworzonych przez 

obrót o kąt mniejszy niż 360 stopni, dla końcowych ścian może być wykonane zaokrąglenie lub faza; 

 Tryb tworzenia elementów cienkościennych; 

 Użycie tworzonych geometrii w operacji Boolean. 

Szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w rozdziale “Wyciągnięcie”. 

Tworzenie operacji obrotu 

Aby utworzyć geometrię przez operację obrotu, użyj polecenia “3RO: Utwórz Obrót”. Polecenie 

można wywołać w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3RO> “Operacje|Obrót” 
 

Podczas tworzenia operacji należy wykonać następujące kroki: 

6. Wybierz obracany kontur 

7. Określ oś obrotu 

8. Zdefiniuj kąt początkowy i kąt obrotu (opcjonalne w niektórych wypadkach) 

9. Zdefiniuj dodatkowe parametry (opcjonalne, wykonywane jak opisano w rozdziale 

“Wyciągnięcie”). 

10. Potwierdź tworzenie operacji 

Wybór konturu i osi może być automatyczny, jeżeli wywołamy polecenie w aktywnym trybie 

rysowania na płaszczyźnie pracy. W tym wypadku, system automatycznie utworzy profil 3D bazując 

na ciągłych liniach graficznych lub kreskowaniach i wybierze je jako kontur dla obrotu. Jeżeli 

pojedyncza linia osiowa była utworzona na płaszczyźnie pracy, zostanie ona automatycznie wybrana 

jako oś obrotu. 
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Wybór obracanego konturu 

Aby utworzyć operację, najpierw zdefiniuj kontur obrotowy. Po wywołaniu polecenia, następująca 

opcja jest automatycznie aktywowana w automenu: 

 
<R>  Wybierz kontur 

Aby wybrać kontur dla obrotu, przesuń kursor nad żądany element w oknie 3D. Wskazany element zostanie 

podświetlony a obok kursora pojawi się dymek z jego nazwą. Kliknij  żeby wybrać. 

Profile 3D bazujące na kreskowaniach mogą być wybierane przez wskazanie oryginalnego 

kreskowania w oknie 2D. 

Po wybraniu obracanego konturu, pojawi się opcja w automenu pozwalająca na odrzucenie konturu: 

 
<H>  Anuluj wybór konturu 

Definiowanie osi obrotu 

Po wybraniu obracanego konturu, zdefiniuj oś obrotu.  

Aby zdefiniować oś za pomocą pewnych elementów modelu 3D, użyj opcji automenu:  

 
<A>  Wybierz oś obrotu 

Opcja ta pozwala wybrać element 3D, właściwy dla zdefiniowania osi obrotu. Rozwijalna lista tej opcji 

zawiera odpowiednie filtry dla wyboru różnych obiektów. Zwróć uwagę na aktywne filtry podczas wyboru 

elementów. 

Aby zdefiniować oś obrotu przez dwa punkty 3D, użyj następujących opcji automenu (aktywuj 

sekwencyjnie): 

 
<F>  Wybierz 1-szy punkt osi 

 
<S>  Wybierz 2-gi punkt osi 

Punkt 3D może być definiowany przez wybór węzła 3D, wierzchołka 

geometrii, profilu lub ścieżki. Poza tym, może być wskazana krawędź – w 

tym wypadku, punkt 3D będzie zdefiniowany przez koniec krawędzi (dla 

krawędzi prostych) lub centrum (dla krawędzi, które są łukami, okręgami 

lub elipsami). Wybierając ścianę, która jest częścią kuli lub torusa, 

otrzymamy punkt w centrum kuli/torusa. Wybór układu współrzędnych da 

nam jego początek jako punkt 3D. 

Zestaw elementów dozwolonych dla wyboru jest zdefiniowany przez 

stan filtrów wyboru znajdujących się w rozwijalnej liście 

opisywanych opcji. 

 

Oś może być zdefiniowana przez pojedynczy punkt przez wybór jako pierwszy punkt węzła 3D 

bazującego na węźle 2D. W tym wypadku, oś definiowana jest przez normalną do płaszczyzny 

pracy, do której należy węzeł 2D. 
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Kierunek osi definiowany jest przez kolejność wyboru punktów 3D 

lub automatycznie z wybranych elementów 3D. Aby odwrócić 

kierunek, użyj przycisku  w oknie właściwości. Przełączenie 

kierunku osi przełącza kierunek obrotu konturu na przeciwny. 

Po zdefiniowaniu osi, w oknie 3D wyświetlany jest drutowy podgląd 

wyników obrotu, ze strzałką pokazującą pozycję i kierunek osi 

obrotu.  

Definiowanie kąta początkowego i kąta obrotu 
 

Kąt początkowy i kąt obrotu definiowane są w oknie właściwości 

polecenia w sekcji “Parametry Obrotu”. Domyślnie, system oferuje 

obrót 360-stopni (pełny obrót konturu) i zerowy kąt początkowy (kontur 

będzie obracany z jego oryginalnego położenia). 

Jeżeli jest to potrzebne, domyślne parametry mogą być zmienione. Kat 

obrotu definiowany jest przez parametr “Kąt”. Aby zmienić kąt 

początkowy obrotu, podaj żądaną wartość w polu “Kąt Początkowy”. 
 

Podgląd drutowy na scenie 3D pokazuje wynik obrotu z aktualnymi 

parametrami. Zarówno kąt początkowy jak i kąt obrotu mogą być 

zdefiniowane bezpośrednio na scenie 3D. Gdy zbliżymy kursor do 

podglądu tworzonej geometrii, jego wygląd zmienia się na  (dla kąta 

początkowego) lub  (dla kąta obrotu). Przeciągnięcie kursora z 

wciśniętym  dynamicznie zmienia wartość odpowiedniego kąta. 

Numeryczna wartość kąta jest wyświetlana w oknie właściwości.  

Parametry obrotu mogą być definiowane przez dodatkowe punkty 3D wybierane z pomocą 

następujących opcji automenu: 

 
<1>  Wybierz początkowy węzeł 3D obrotu 

 
<2> Wybierz końcowy węzeł 3D obrotu 

Opcje te są sekwencyjnie dostępne po zdefiniowaniu osi obrotu. Obie opcje zawierają rozwijalną listę 

z filtrami dla wyboru elementów właściwych dla zdefiniowania punktu 3D. 

Gdy używamy punktów 3D, weź pod uwagę typ obracanego konturu. Jeżeli kontur jest płaski, 

wówczas określone punkty definiują pozycję początkową i końcową płaszczyzny konturu podczas 

obrotu (płaszczyzna konturu będzie przechodziła przez określone punkty w tych położeniach). 

Dlatego, pierwszy punkt definiuje kąt początkowy a kombinacja dwóch – kąt obrotu. Można również 

tylko określić pierwszy punkt a następnie podać numerycznie kąt obrotu w oknie dialogowym 

parametrów. 
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Gdy używamy punktów 3D dla nie płaskich konturów, zawsze definiuj oba punkty. Pamiętaj o tym, że 

w takim wypadku, pozycje punktów definiują tylko kąt obrotu, jako że kąt początkowy jest zawsze 

ustawiony na zero (obrót rozpoczyna się od oryginalnego konturu). 

Po zdefiniowaniu punktów 3D, dynamiczne modyfikacje kąta nie są już możliwe na scenie 3D. 

Odpowiednie pola wprowadzania danych dla parametrów w oknie właściwości polecenia stają się 

również niedostępne. 

Wybór punktów 3D może być anulowany za pomocą opcji automenu: 

 
<K> Anuluj wybór punktów dla obrotu 
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OPERACJA BOOLEAN 

Operacja Boolean tworzy nową geometrię bazując na dwóch lub więcej istniejących geometriach. 

W wyniku operacji tworzona jest nowa geometria, która jest kombinacją geometrii źródłowych.  

Ogólne koncepcje. Możliwości operacji  

Typy operacji Boolean 

Istnieją trzy typy operacji Boolean:  

 Suma. Wynikiem tej operacji jest geometria, która jest zjednoczeniem wszystkich części będących 

podmiotem operacji. 

 Różnica. Ta operacja odejmuje jedną geometrię od innej. 

 Część Wspólna. W wyniku tej operacji powstaje geometria, która jest częścią wspólną (przecięciem) 

geometrii biorących udział w operacji. 

 

„Suma” Boolean 
           

 

„Różnica” Boolean 
          

 

„Część Wspólna” Boolean 
 

Operacje Boolean  

Geometrię łączone w operacji Boolean nazywane są operandami operacji Boolean. Operandami 

operacji Boolean są narzędzia i cele (obiekty). Geometrie, na których pracujemy nazywane są 

“Celami” Boolean. Geometrie używane dla manipulacji nazywane są “Narzędziami”. Możemy 

uzyskać różne rezultaty w zależności od tego, która geometria jest celem a która narzędziem. 

 

Geometria 

Celu 
Geometria 

Narzędzia 
       

 

Geometria 

Celu 
Geometria 

Narzędzia 
 

Operacja Boolean może być również definiowana na zestawie geometrii, z których część jest wybrana 

jako cel inne jako narzędzie. W takiej operacji, wszystkie cele są jednoczone w jedną geometrię a 

wszystkie narzędzia są jednoczone w drugą. Następnie na takich geometriach wykonywana jest 

operacja Boolean. W wyniku uzyskujemy pojedynczą geometrię składającą się z wielu geometrii. 
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Wynik „Różnicy’ Boolean na 

zestawie narzędzi i celów 

(geometria wieloobiektowa) 

Geometrie narzędzia 

Geometrie celu 

 

Wyniki operacji Boolean 

Operandy mogą być albo geometriami bryłowymi albo powierzchniowymi. Poprzez wybranie różnych 

kombinacji operandów i używając różnych opcji można uzyskać różnorodne wyniki operacji Boolean. 
Zauważ, że w pewnych przypadkach, niedozwolone kombinacje typów operandów w operacji 

Boolean nie utworzą poprawnego rezultatu. 

Poniżej, przyjrzymy się kombinacją operandów i wynikom odpowiednich operacji Boolean. 

Wybór typu wynikowej geometrii 

W pewnych przypadkach, operacja Boolean może utworzyć albo geometrię bryły albo powierzchnię. 

Użytkownik może wybrać typ wynikowej geometrii za pomocą parametru “Utwórz geometrię”. 
Ta uzupełniająca opcja pozwala wybrać jeden lub drugi typ wynikowej geometrii, w miarę 

możności z uwzględnieniem reszty warunków. Jeżeli wybrany typ geometrii nie może być 

wygenerowany przez operację, to ustawienie parametru zostanie zignorowane.. 

Traktowanie geometrii arkuszy/powierzchniowych 

Geometria powierzchniowa użyta jako operand Boolean, może być traktowana w poleceniu jako 

właściwa geometria powierzchniowa lub jako pół-przestrzeń. W zależności od traktowania geometrii 

powierzchniowej i od tego czy będzie ona użyta jako cel lub narzędzie uzyskiwane będą różne 

rezultaty. 

Jeżeli operand o geometrii arkusza traktowany jest jako pół-przestrzeń, wówczas normalne wektorów 

powierzchni geometrii arkusza będą wyświetlane na scenie. Kierunek tych wektorów określa, która 

pół-przestrzeń jest wybrana, determinując rezultat operacji.  

Operacja “Suma” 

Poniżej wymienione są wyniki operacji „Sumy” Boolean w zależności od kombinacji różnych typów 

operandów: 

Cel/Obiekt Narzędzie Rezultat 

bryła bryła bryła  
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powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 
bryła powierzchnia 

bryła 
powierzchnia (pół-

przestrzeń) 
bryła  

powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 

powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 

powierzchnia 

(z rogami) 

powierzchnia powierzchnia 
powierzchnia 

(zszyta) 

 

Bryła + Bryła 
Jeżeli zarówno cel jak i narzędzie są bryłami, wówczas wynikiem operacji będzie pojedyncza 

geometria jednocząca wszystkie części geometrii będących przedmiotem operacji. 

 Geometrie narzędzia 

Geometria celu 

Wynik „Sumy” Boolean na 

geometriach narzędzia i celu 
 

Arkusz + Bryła 
Wynikiem operacji jest arkusz/powierzchnia, która jest “odciskiem” arkusza w części geometrii 

bryłowej. W zależności od wybranej pół-przestrzeni, “odcisk” tworzony jest albo w dolnej albo 

w górnej części.  
Pamiętaj, że arkusz musi w pełni przecinać się z bryłą. 
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Geometria 

narzędzia 

Geometria arkusza Celu 

(Dolna pół-przestrzeń) 

Geometria arkusza Celu 

(Górna pół-przestrzeń) 
Wynik „Sumy” Boolean na 

geometriach arkusza i bryły 
 

Bryła + Arkusz 
Jeżeli jako cel wybrana jest bryła, natomiast jako narzędzie – arkusz powierzchni, wówczas 

domyślnym wynikiem „Sumy” Boolean będzie bryła. Ściany geometrii powierzchniowej utworzą 

dodatkową objętość dla bryły. 

Geometria arkusza musi być zdefiniowana jako pół-przestrzeń w tej instancji polecenia. 
Zauważ, że ten typ operacji Boolean wymaga, żeby geometria powierzchniowa formowała 

zamkniętą objętość, gdy jest jednoczona z bryłą. W przeciwnym razie, operacja nie utworzy 

poprawnego rezultatu.  

Gdy wybieramy geometrię powierzchniową, należy uważać na kierunek wektorów normalnych. 

Z powodu pewnych kierunków normalnych może być produkowany niewłaściwy wynik. W takim 

przypadku, należy określić inną pół-przestrzeń za pomocą parametru “Traktowanie operandów”. 

 

Bryła 

Geometria celu 

Geometria 

narzędzia  -

powierzchnia 

               

 

Wynik „Sumy” Boolean na 

geometriach bryły i powierzchni 
 

Arkusz + Arkusz 

Suma dwóch geometrii arkuszy (powierzchni) daje w wyniku powierzchnię. Aby tworzenie 

zakończyło się powodzeniem, ściany geometrii arkuszy muszą albo mieć wspólne krawędzie lub 

zbiegać się wewnątrz tego samego obszaru. Funkcjonalność ta jest podobna do operacji “Zszyj”. 

Różnica jest w tym, że „Suma” Boolean nie eliminuje przerw między geometriami, podczas gdy 

“Zszycie” próbuje utworzyć nową – ciągłą powierzchnię. 
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 Geometria arkusza -  

narzędzie 

Geometria arkusza -  

cel 

              

 

Wynik „Sumy” Boolean 

geometrii arkuszy 
 

 Operacja “Różnicy” 

Poniżej znajdują się wyniki “Różnicy” Boolean dla różnych kombinacji typów operacji: 

Cel Narzędzie Rezultat 

bryła bryła bryła 

powierzchnia bryła powierzchnia 

bryła 
powierzchnia  

(pół-przestrzeń) 
bryła  

powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 

powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 

powierzchnia 

(z rogami) 

Bryła - Bryła 

Wynikiem “Różnicy” Boolean dwóch brył będzie geometria celu z usuniętą objętością zdefiniowaną 

przez geometrię narzędzia.  

 

Geometria narzędzia 

Geometria celu 

Wynik „Różnicy” 

Boolean bryły i bryły 

 

Gdy tworzymy “Różnicę” Boolean, system chroni przed sytuacjami, w których geometria celu 

może mieć część o ścianach zerowej grubości. Może to przerwać topologię modelu. 
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Geometria narzędzia 

Geometria celu 

Styczny kontakt operandów 

może zerwać topologię  w 

wyniku operacji Boolean 
 

Arkusz - Bryła 

Gdy odejmujemy bryłę od arkusza/powierzchni, tworzony jest w geometrii powierzchni otwór 

o kształcie narzędzia bryłowego. 

 Bryłowa geometria 

narzędzia 

Powierzchniowa  

geometria narzędzia 
Wynik „Różnicy”  Boolean 

geometrii bryłowej od 

powierzchniowej 
 

Bryła - Arkusz (pół-przestrzeń) 

Odejmowanie geometrii arkusza/powierzchni od bryły pozostawia część geometrii bryłowej odciętej 

za pomocą powierzchni. W tym przypadku, geometria arkusza musi być zdefiniowana jako pół-

przestrzeń. Zależnie od wybranej pół-przestrzeni, pozostaje albo górna labo dolna część bryły. Ten typ 

operacji Boolean jest analogiczny do operacji “Utnij”. 

 

Wynik operacji „Różnicy” 

geometrii arkusza  (górna pół-

przestrzeń) od geometrii bryłowej 
     

 

Wynik operacji „Różnicy” 

geometrii arkusza  (dolna pół-

przestrzeń) od geometrii bryłowej 
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Operacja “Część Wspólna” 

Wyniki operacji “Części Wspólnej” Boolean na różnych kombinacjach typów operandów: 

Cel Narzędzie Rezultat 

bryła bryła bryła  

powierzchnia bryła powierzchnia 

powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 
bryła bryła  

bryła 
powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 
bryła 

powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 

powierzchnia 

(pół-przestrzeń) 

powierzchnia 

(z rogami) 

 

Bryła ∩ Bryła 

Wynikiem przecięcia dwóch geometrii bryłowych jest geometria, która jest częścią wspólną 

wszystkich operandów. 

 

Wynik operacji „Część Wspólna” Boolean 

Geometria celu 

Geometria narzędzia 

 

Arkusz (pół-przestrzeń) ∩ Arkusz (pół-przestrzeń) 

Jeżeli geometrie arkuszy (powierzchni) pokrywają się wewnątrz pewnego rejonu, wówczas ich 

wspólna część jest pozostawiana jako wynik “Części Wspólnej” Boolean.  

 

Wynik „Części Wspólnej” 

dwóch geometrii arkuszy 
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Arkusz ∩ Bryła 

Jeżeli jako cel wybrany jest arkusz, podczas gdy jako narzędzie wybrana jest bryła, wówczas 

w wyniku operacji “Części Wspólnej” Boolean zostanie utworzony arkusz, który jest częścią wspólną 

dwóch operandów. 

 

Bryłowa geometria 

narzędzia 

Geometria celu 

-arkusz 

                    

 

Wynik „Części Wspólnej” Boolean 

geometrii arkusza i bryły 
 

Bryła ∩ Arkusz (pół-przestrzeń) 

Wynikiem wykonania “Części Wspólnej” Boolean geometrii arkusza traktowanej jako pół-przestrzeń 

i bryły, będzie część geometrii bryły odcięta przez arkusz. Wynik wykonania tej operacji jest podobny 

do wyniku “Różnicy” Boolean arkusza (pół-przestrzeni) odjętego od bryły. Różnica jest w tym, że 

wynik operacji “Część Wspólna” jest inna część bryły. Zauważ, że kolejność wyboru operandów nie 

wpływa na wynik. 

 

Wynik „Części Wspólnej” 

Boolean geometrii arkusza (górna 

pół-przestrzeń) i bryły 

   

 

Wynik „Części Wspólnej” 

Boolean geometrii arkusza (dolna 

pół-przestrzeń) i bryły 
 

Operacje Boolean na geometriach arkuszy (pół-przestrzenie) 

Jednym wskazanie do używania operacji Boolean na geometriach arkuszy jest tworzenie rogów. 

W tym przypadku, arkusze określone w poleceniu muszą przecinać się i muszą być traktowane jako 

pół-przestrzenie. W zależności od kierunków normalnych powierzchni arkusza i typu użytej operacji 

Boolean, jako rezultat tworzone są różne geometrie arkuszy.  Zauważ, że kierunki normalnych są 

zachowywane na geometrii wynikowej. 
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Geometria Narzędzia 

Geometria Celu 

Rezultat „Sumy” 

Boolean geometrii 

arkuszy 

Rezultat „Różnicy” 

Boolean geometrii 

arkuszy 

Rezultat „Części 

Wspólnej ” Boolean 

geometrii arkuszy 

 

Jeżeli jeden arkusz nie przecina całkowicie drugiego, Boolean nie chce działać. Aby naprawić tą sytuację, 

wśród parametrów operacji Boolean dostarczona jest opcja dla wydłużenia krawędzi celu lub narzędzia aż do 

granicy geometrii. W tym przypadku, linia przecięcia między dwoma geometriami zostanie stycznie 

wydłużona aż do wybranej krawędzi lub granicy jednego z operandów. 

 

Rezultat „Sumy” Boolean 

geometrii arkuszy 

Linia przecięcia wydłużona 

stycznie na geometrii narzędzia Geometria  

narzędzia 

Geometria celu 

 

Globalne i Lokalne Operacje Boolean 

Jeżeli jako operandy wybrane są geometrie arkusza lub bryły, wywołujemy takie instancje operacji 

Boolean jako „Globalne”. Gdy tworzymy taką operację Boolean, system automatycznie określa które 

ściany geometrii są wymagane w operacji i znajduje ich przecięcia. Jeżeli Boolean wykorzystuje 

geometrycznie złożone geometrie lub dużą ilość operandów, wówczas szukanie wszystkich przecięć 

może znacząco opóźnić wykonanie polecenia. Poza “Globalnymi” operacjami Boolean, T-FLEX 

wprowadza również operacje “Lokalne”. W odróżnieniu od “Globalnych” operacji Boolean, których 

operandy są zawsze geometriami, “Lokalne” operacje Boolean poza operandami geometrii zawsze 

używają ścian. Operandy typu ściana mogą być wybrane z pomocą zakładki “Ściany” w parametrach 

operacji. W pewnych przypadkach, użycie “Lokalnej” operacji porównując z “Globalną” operacją 

Boolean znacząco oszczędza czas potrzebny na regenerację modelu, ponieważ podczas wykonywania 

operacji, przecięcia szukane są tylko wśród wybranych ścian. Dla przykładu, aby utworzyć otwór 

w innej skomplikowanej geometrii, jeżeli wiesz zawczasu, że tylko kilka ścian będzie się przecinało, 

można w parametrach operacji określić przecinające się ściany. 
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Należy zachować ostrożność, gdy wybieramy ściany dla “Lokalnej” operacji Boolean. Jeżeli 

wybierzemy niewłaściwe ściany w wyniku możemy uzyskać błędną geometrię. 

 

Ściany geometrii  

celu 

Ściany geometrii  

narzędzia 
Rezultat lokalnej 

„Różnicy” Boolean 
 

Wybranie określonych ścian dla operandów “Lokalnej” operacji Boolean z włączoną opcją “Tnij przez 

Ściany Pierwszych Operandów”, pozwala utworzyć geometrie jak na rysunkach pokazanych poniżej. 

W tym przypadku, aby utworzyć operację Boolean, najpierw będą określone linie przecięcia między 

granicami operandów a następnie uformowane zostaną zamknięte pętle wzdłuż tych linii przecięcia 

i granic ścian operandów celu. 

 

Wynik lokalnej „Różnicy” Boolean 

Ściany geometrii 

narzędzia 

Ściany geometrii 

celu 

 

W pewnych przypadkach, opcja “Użyj Sąsiadujących Ścian” może być wygodniejsza w użyciu dla 

celu lub narzędzia. Wszystko czego potrzeba jest wybranie jednej ściany operandu a system 

automatycznie zdefiniuje sąsiadujące ściany w taki sposób, żeby linie przecięcia między ścianami 

operandu uformowały zamkniętą pętlę. W tym przypadku, zmiany w ilości ścian tworzących 

zamkniętą pętlę w wyniku modyfikacji operandu, nie będą powodowały błędnego wyniku operacji 

Boolean. 
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 Ściany celu 

Wybrane ściany 

narzędzia 

Sąsiadujące ściany 

określone przez 

system 

Zamknięta pętla 

krawędzi na przecięciu 

operandów 
 

Selekcyjne Operacje Boolean 
 

Gdy przecinają się, ściany operandu tworzą wspólne krawędzie. 

Krawędzie te dzielą geometrię operandów na części. Istnieją 

wewnętrzne części (współdzielone przez operandy) i zewnętrzne 

części operandów. Gdy tworzymy operację Boolean, można 

wyspecyfikować zewnętrzne części operandów, które pozostaną w 

wynikowej geometrii lub przeciwnie będą z niej wydzielone. Część 

operandu definiowana jest przez elementy topologii, takie jak 

wierzchołki, krawędzie lub ściany. Aby wybrać część operandu, 

należy określić jeden z takich elementów w parametrach operacji w 

zakładce “Wybór”.  

 

Geometria celu 

Wewnętrzna część  

geometrii narzędzia 

Zewnętrzna część   

geometrii narzędzia 

 

Rysunek poniżej pokazuje przykład użycia selektywnej operacji “Sumy” Boolean, której wynikiem 

jest geometria zawierająca tylko wybrane części narzędzia. 
 

Geometria celu 

Geometrii 

narzędzia 

Krawędzie definiujące części narzędzia do 

pozostawienia w wynikowej geometrii 

Wynikowa geometria 

zawiera tylko wybrane 

części geometrii narzędzia 

 

W pewnych przypadkach, wybrany element topologii nie definiuje dokładnie żądanej części. Dla 

przykładu, jak pokazano na rysunku poniżej, wybrana ściana należy do kilku zewnętrznych części 

narzędzia. Aby unikalnie zdeterminować żądaną część, należy utworzyć węzeł 3D na tej ścianie a 
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następnie wybrać ten węzeł 3D za pomocą opcji “Wybierz punkt pomocniczy”. W tym przypadku nie 

musisz wybierać ściany. 

 Węzeł 3D 

definiujący części 

narzędzia 

Ściana narzędzia 

nie definiująca 

jednoznacznie 

części 

Część narzędzia z wykluczeniem z 

wynikowej geometrii, które było 

zdefiniowane przez Węzeł 3D 
   

Ustawianie Dopasowania Elementów 

W przypadku, gdy operandy mają zbieżne rejony, polecenie zapewnia funkcję dodatkowego określenia 

zgodności topologicznej regionów operandów. Polecenie wybiera odpowiedni algorytm dla tworzenia 

operacji Boolean bazując na tej informacji. 

Funkcja ta umożliwia: 

1. Przyśpieszenie regeneracji operacji Boolean z powodu konkretnie określonego typu kontaktu. 

2. Skuteczne tworzenie operacji Boolean w przypadkach, gdy mogłoby być to niemożliwe bez 

znajomości dopasowań. Przykładem takiej sytuacji jest kontakt między powierzchnią splajnową 

i analityczną (Boolean na cylindrze i ścianie helisy na rysunku poniżej). 

Polecenie ma zastosowanie dla czterech typów dopasowań: 

 Dokładne – granice elementów topologicznych zbiegają się wewnątrz określonej tolerancji. 

 Zawiera – granica drugiego elementu całkowicie leży wewnątrz obszaru granicy pierwszego elementu.  

 Zachodzi – granica jednego elementu częściowo zbiega się z granicą innego elementu. 

 Odciśnięty – granice odciśniętych elementów topologicznych zbiegają się. 

Tabela poniżej prezentuje opis typów dopasowań dla operandów o różnej topologii: 
Typ 

Dopasowania 

Kontaktu 

Dokładny Zawiera Zachodzi Odciśnięty 

Wierzchołek 

Wierzchołek 
– – – 

Rzuty 

wierzchołków 

operandów są 

zbieżne 

Krawędź 

Krawędź 

Krzywe krawędzi są 

zbieżne wewnątrz 

określonej tolerancji. 

Odpowiednie 

wierzchołki krawędzi są 

zbieżne wewnątrz 

Krzywe krawędzi są 

zbieżne wewnątrz 

określonej tolerancji. 

Granice drugiej krawędzi 

są całkowicie wewnątrz 

pierwszej krawędzi 

– 

Odciśnięte 

krawędzie 

operandów są 

zbieżne 
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określonej tolerancji. 

Ściana  

Krawędź 
– 

Krzywa krawędzi leży na 

powierzchni ściany 

wewnątrz określonej 

tolerancji. Krawędź 

całkowicie leży 

wewnątrz granicy ściany. 

Krzywa krawędzi leży na 

powierzchni ściany 

wewnątrz określonej 

tolerancji. Krawędź może 

przecinać granice ściany 

(krawędzie). 

– 

Ściana  

 Ściana 

Powierzchnie ścian są 

zbieżne wewnątrz 

określonej tolerancji. 

Każda krawędź 

pierwszej ściany ma 

pasującą krawędź na 

drugiej ścianie. 

Dozwolona jest 

nieścisła zbieżność 

krawędzi. 

Powierzchnie ścian są 

zbieżne wewnątrz 

określonej tolerancji. 

Druga ściana całkowicie 

zawiera się wewnątrz 

pierwszej ściany. Żadna 

krawędź drugiej ściany 

nie przecina granic 

pierwszej ściany. 

Krawędzie mogą być 

zbieżne. 

Powierzchnie ścian są 

zbieżne wewnątrz 

określonej tolerancji. 

Granice jednej ściany 

mogą przecinać granice 

innej ściany. Krawędzie 

ścian mogą być zbieżne. 

– 

 

Element celu 

Ściana spirali 

(helisa) 

Element narzędzia 

Ściana cylindra 

Wynik „Sumy” 

Boolean 
 

 Krawędzie celu 

Ściana narzędzia 

Wynik „Różnicy” 

Boolean 
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Dopasowanie może być dokładne lub przybliżone. Dokładne dopasowanie zakłada, że operandy mają 

tylko opisane kontakty i żadnych więcej nałożeń czy przecięć. Jeżeli ustawione jest niedokładne 

(“tolerowane”) dopasowanie, system będzie szukał innych przecięć operandów, poza 

wyszczególnionymi kontaktami. Ten typ procesu zajmuje więcej czasu w porównaniu do dokładnego 

dopasowania; jednak w pewnych przypadkach jest to jedyny możliwy sposób utworzenia operacji 

Boolean.  

Rysunek poniżej ilustruje definiowanie dopasowania w operacji „Sumy” Boolean na połowie kuli 

i stożku o wspólnej podstawie. Jeżeli dopasowanie jest zdefiniowane jako zbieżne ściany w podstawie 

i użyta zostanie opcja dokładnego dopasowania, wówczas operacja Boolean nie będzie możliwa do 

utworzenia, ponieważ istnieje inna wspólna krawędź na przecięciu operandów, która nie jest opisana 

wśród dopasowań. W tym przypadku, użyta zostanie tylko opcja niedokładnego dopasowania, która 

znajdzie to drugie przecięcie podczas procesu.  

 Stożek Celu 

Półkula Narzędzia 

Określone 

dopasowanie 

zbieżność ścian 

operandów 

Wspólna krawędź 

Zostało znalezione 

przecięcie operandów, 

gdy użyto niedokładnego 

dopasowania  
 

Łączenie Nowych Krawędzi 

Inną możliwością operacji Boolean jest łączenie nowych krawędzi. Przez nowe krawędzie rozumiemy 

krawędzie utworzone jako wynik przecięcia się ścian operandów. Gdy geometria operandów zmienia 

się, system automatycznie śledzi zwiększającą się lub zmniejszającą się ilość nowych krawędzi 

i tworzy łączenie. W poleceniu można wybrać typ łączenia: zaokrąglenie lub faza i określić promień 

łączenia.  

 

Cel 

Narzędzie 
Wynik „Różnicy” Boolean z fazami 

utworzonymi na nowych krawędziach 
 

Brakujące Operandy 

Gdy tworzymy operację Boolean, można włączyć opcję “Zgoda na brakujący operand”. Ta technika 

jest często stosowana w modelowaniu parametrycznym, gdy jeden z elementów modelu musi być 
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wykluczony w pewnych instancjach. Jak pokazano na rysunku poniżej, nakrętka może być w dwóch 

instancjach: z i bez rowka. Aby zrealizować obie instancje w jednym modelu, można wygasić 

narzędzie, podczas utrzymania reszty kolejnych operacji bazujących na Boolean (w przykładzie, jest to 

gwint kosmetyczny na ścianie operacji Boolean).  

Jeżeli opcja ta jest wyłączona, wówczas pojawi się błąd podczas ponownego tworzenia operacji 

Boolean z wygaszonym operandem. 

 

Geometria 

celu 

Geometria 

narzędzia 
Wynik „Różnicy” 

Boolean 

Wynik zastosowania gwintu 

kosmetycznego na ścianie 

Boolean (instancja 1) 

Wynik wygaszenia 

geometrii narzędzia 

(instancja 2) 
 

Tworzenie Operacji Boolean 

Polecenie tworzenia operacji Boolean może być wywołane na jeden z następujących sposobów: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3B> “Operacje|Boolean”  

W poleceniu są używane razem automenu i okno właściwości. Działają one razem i uzupełniają się 

nawzajem. Stan automenu zależy od kroku definiowania operacji i od przeznaczenia i typu wybieranych 

obiektów. 

Aby utworzyć operację należy wykonać następujące kroki: 

1. Wybierz operandy Boolean. 

2. Wybierz typ operacji Boolean. 

3. Specjalne części operandów dla tworzenia selektywnych operacji Boolean (opcjonalnie). 

4. Definiuj dopasowania elementów (opcjonalnie). 

5. Definiuj dodatkowe parametry (jeżeli jest to konieczne). 

6. Definiuj parametry łączenia (opcjonalnie).  

7. Potwierdź utworzenie operacji. 

Główne Parametry Operacji 

Wybór operandów 

Wybór operandów globalnej operacji Boolean 
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Aby wybrać operandy globalnej operacji Boolean, użyj następującej opcji: 

 
<1> Wybierz Operandy Boolean  

W tym punkcie stają się dostępne następujące opcje automenu: 

 
<F> Wybierz 1-szą geometrię 

 
<S> Wybierz 2-gą geometrię 

Gdy jedna z tych opcji jest aktywowana, uaktywniany jest odpowiedni panel 

wyboru celów i narzędzi w oknie właściwości. Również na odwrót, gdy 

będziesz poruszał się w panelach okna właściwości odpowiednie opcje w 

automenu będą aktywowane. 

Geometrie celu i narzędzia mogą być wybrane albo bezpośrednio na scenie 

3D lub w drzewie modelu 3D. Geometrie celu są podświetlane na scenie 

na zielono, narzędzi – na żółto. Operand wybrany w oknie właściwości jest 

podświetlany na scenie na niebiesko. 

Aby skasować dowolny operand z listy, wybierz okno “Właściwości” a 

następnie wciśnij przycisk [Skasuj]. 
 

Aby anulować wybór wszystkich operandów, użyj opcji: 

 
<D> Anuluj wybór wszystkich operandów 

Gdy operacja Boolean jest utworzona, geometrie operandów zostaną usunięte ze sceny pozostawiając tylko 

geometrię wynikową. Dla każdego operandu można włączyć opcję “Zachowaj geometrię źródła”. W tym 

przypadku, geometria operandu z włączoną tą opcją zostanie pozostawiona na scenie po utworzeniu operacji.  

Jeżeli jako operand wybrany jest arkusz, należy określić traktowanie tej 

geometrii. Istnieją trzy sposoby traktowania geometrii arkuszy: jako 

geometria arkusza lub jako górna lub dolna pół-przestrzeń. W zależności 

od jego definicji w systemie, wyniki operacji Boolean będą różne. Sposób 

traktowania geometrii arkusza można określić przez wybór odpowiedniej 

wartości w liście combo box parametrów traktowania operandów.  

Wybór operandów dla operacji Boolean 

Aby uruchomić tryb wyboru powierzchni dla utworzenia lokalnej operacji Boolean można użyć opcji 

automenu: 

 <3> Wybierz lokalne ściany  

Alternatywnie, aby aktywować ten tryb można przełączyć się na zakładkę “Ściany” w oknie “Właściwości”. 

W tym momencie dostępne stają się następujące opcje w automenu: 

 
<F> 

Wybierz lokalne ściany dla pierwszych 

Operandów 

 
<S> Wybierz lokalne ściany dla drugich Operandów 
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Gdy operandy są wybrane, można kontynuować wybieranie ścian 

geometrii dla utworzenia lokalnej operacji Boolean. Można to zrobić na 

scenie przez wzmiankowane opcje automenu lub wybierając panel na 

zakładce “Ściany”. 

Gdy tworzymy operację Boolean można ominąć wybór operandów i 

bezpośrednio przejść do trybu wyboru ścian. W tym przypadku, geometrie, 

których ściany zostały wybrane będą automatycznie dodane jako operandy 

w odpowiednich zakładkach w parametrach operacji. 

Podświetlanie ścian celów i narzędzi jest analogiczne do tego z wyboru 

operandów. Aby usunąć ścianę, wybierz ją w liście w zakładce “Ściany” i 

wciśnij przycisk [Skasuj]. 

W pewnych przypadkach, należy włączyć opcję “Tnij przez Ściany 

Pierwszych Operandów”, aby uzyskać poprawny rezultat operacji. 

Aby anulować wybór wszystkich lokalnych ścian, użyj opcji: 

 

 
<D> Anuluj wybór lokalnych ścian 

Gdy tworzymy lokalną operację Boolean, można zaangażować ściany 

sąsiadujące z wybraną ścianą. Aby to zrobić, wybierz odpowiednią pozycję w 

combo box parametru “Użyj Sąsiadujące Ściany”. 
 

Wybór typu operacji Boolean 
 

Wybór typu operacji wykonywany jest albo przez parametr “Typ 

Operacji” w oknie właściwości lub za pomocą następujących opcji 

automenu:  

 
<+> Suma 

 
<->  Różnica 

 
<*> Część Wspólna 

Gdy operacja Boolean jest wywoływana pierwszy raz w sesji, w automenu automatycznie ustawiana jest 

„Suma” jako typ operacji Boolean. Przy kolejnych wywołaniach Boolean, jako domyślny typ będzie 

ustawiany typ używany w poprzedniej operacji Boolean. 

Wybór części operandów 

Aby utworzyć selektywną operację Boolean, użyj następującej opcji: 

 <2> Wybierz część operandów 

Alternatywnie, aby aktywować ten tryb można przełączyć się na zakładkę “Wybór” w oknie “Właściwości”. 

W tym przypadku, następujące opcje stają się aktywne w automenu: 

 
<F> Wybierz element 

 
<H> Wybierz punkt pomocniczy 
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Z tymi opcjami, można wybrać elementy definiujące części operandów. 

Nazwy wybranych elementów zostaną dodane do listy w zakładce 

“Wybór” w oknie “Właściwości”.  

Na tej samej zakładce, można wybrać działanie dla wybranych części 

operandów: pozostaw lub wyklucz z wynikowej geometrii. Wybrana akcja 

będzie działała na wszystkich wybranych częściach operandów. 
 

Wybór dopasowania elementów 

Aby zdefiniować dopasowania elementów, użyj opcji: 

 
<4> Wybierz pasowania 

Alternatywnie, aby aktywować ten tryb przełącz się na zakładkę “Dopasowania” w oknie “Właściwości”. 

Wówczas następujące opcje w automenu stają się dostępne: 

 <F> Wybierz pierwszy obiekt/element pasowania 

 
<S> Wybierz drugi obiekt/element pasowania 

Użyj tych opcji do wybrania par elementów dla zdefiniowania dopasowań. 

Nazwy wybranych elementów są wyświetlane w zakładce “Dopasowania” 

okna “Właściwości”. Dla każdej pary elementów może być przydzielona 

dokładna lub przybliżona (tolerancyjnie) opcja dopasowania. Typ 

dopasowania wybierany jest z combo box „Dopasuj” na tej zakładce.  
Zauważ, że ustawienie typów dopasowania w combo box może być 

różne, zależnie od szczególnej kombinacji topologii elementów w 

parze (zobacz tabelę w temacie “Ustawianie dopasowania 

elementów”). 

W zakładce tej można określić tolerancję dopasowania. 
 

Dodatkowe Parametry Operacji 

Wydłużanie Krawędzi Operandów 

Jeżeli w poleceniu jako operandy używane są geometrie arkusza 

zdefiniowane jako pół-przestrzenie, wówczas może być konieczne 

wydłużenie krawędzi, tak aby osiągnęły przecięcie operandów i aby 

polecenie operacji Boolean mogło zakończyć się powodzeniem. Aby to 

zrobić, wybierz typ obiektu, do którego krawędzie geometrii celu lub 

narzędzia będą wydłużane. Może być to zrobione przy użyciu 

odpowiednich dodatkowych parametrów.   
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Wybór typu wynikowej geometrii 

Jeżeli operacja Boolean dopuszcza utworzenie albo bryły albo arkusza, 

wówczas żądany typ może być ustawiony za pomocą opcji “Utwórz 

Geometrię” w dodatkowych parametrach operacji. Domyślnie polecenie 

będzie tworzyło wynikową geometrię preferowanego typu.   

Jak było wzmiankowane wcześniej, opcja ta jest uzupełniająca. Jeżeli wybrany typ geometrii 

wynikowej jest niemożliwy, parametr ten będzie ignorowany. 

Użyj szyku kopiowania 

Jeżeli użyty jest szyk 3D jako jeden z operandów, można znacząco 

zredukować czas wykonywania operacji Boolean przez włączenie 

parametru “Użyj Szyku Kopiowania”. 

 

Zgoda na brakujący operand 

Przez włączenie parametru “Zgoda na brakujący operand” w tworzonej 

operacji Boolean, będziesz mógł w przyszłości wygasić jeden z operandów 

i nadal utrzymać rezultat operacji Boolean.  

 

Łączenie nowych krawędzi 

Aby włączyć tryb łączenia nowo tworzonych krawędzi będących 

wynikiem przecięcia geometrii narzędzia i celu, włącz parametr “Łącz 

Nowe Krawędzie”. Po tym, dostępna stanie się grupa parametrów dla 

wyboru typu łączenia (“Zaokrąglenie”, “Faza”) i wielkości łączenia 

(parametr “Promień”).  

Atrybuty Operacji Boolean 

Przy włączonym parametrze “Atrybuty z operacji źródłowej”, można wybrać operand, którego 

atrybuty będą transferowane na geometrię wynikową (kolor, gęstość siatki i materiał). Jeżeli wiele 

geometrii celu i narzędzi z różnymi atrybutami jest używanych w operacji Boolean, wówczas atrybuty 

dla wynikowej geometrii będą transferowane z operandu, który jest pierwszy w liście operandów celu 

lub narzędzi. Jeżeli parametr ten nie jest ustawiony, wówczas atrybutami dla rezultatu operacji 

Boolean będą te ustawione wśród parametrów operacji Boolean.  
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Specyfika Obsługi Operacji Boolean 

Reprezentacja operacji Boolean w oknie “Model 3D” 

Po utworzeniu, operacja Boolean umieszczana jest w katalogu “Boolean” 

w oknie “Model 3D”. Przed każdą operacją Boolean wyświetlana jest ikona 

określająca typ operacji (  Suma,  Różnica,  Część Wspólna).  

Boolean pojawia się w specjalny sposób w drzewie modelu 3D. Gdy 

rozwiniemy strukturę Geometrii, Boolean pojawia się jako ikona przed 

geometrią narzędzia. Rysunek z prawej strony pokazuje “Boolean_2”: i 

część wspólną “Wyciągnięcie _0” i narzędzia “Wyciągnięcie_1”.  

Po kliknięciu prawego klawisza myszy  na ikonie przed operandem w drzewie modelu, pojawia się 

menu kontekstowe operacji Boolean. Alternatywnie menu kontekstowe Boolean może być dostępne 

jako menu kontekstowe geometrii narzędzia w drzewie modelu. 
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Tworzenie operacji Boolean w drzewie modelu 3D 

Można utworzyć operację Boolean w drzewie modelu 3D bez wywoływania polecenia tworzenia 

Boolean. 

Wybierz geometrię w drzewie modelu 3D, a następnie przeciągnij ją 

i upuść na innej geometrii przy wciśniętym lewym klawiszu myszy. To 

automatycznie utworzy „Sumę” Boolean. Gdy dodatkowo przytrzymamy 

wciśnięty klawisz <Ctrl>, utworzona zostanie „Różnica” Boolean. 

Zamiast <Ctrl>, przytrzymaj klawisz <Shift> , a utworzona zostanie 

„Część Wspólna” Boolean. Ciągnięta geometria jest narzędziem 

a geometria na która upuszczamy narzędzie jest celem. 

 

Automatyczne tworzenie Boolean połączone z tworzeniem innych operacji 

Większość operacji T-FLEX CAD pozwala automatycznie tworzyć 

operację Boolean. Tworzona w tych operacjach geometria jest zawsze 

narzędziem Boolean. Cel jest wybierany wśród wszystkich istniejących 

geometrii modelu 3D. 

 
 

Kasowanie Operacji Boolean 

Jeżeli Boolean jest górnym poziomem drzewa, wówczas po jej skasowaniu, geometrie operandów tej 

operacji Boolean zostaną pozostawione w modelu. Jednak, jeżeli operacja Boolean ma już zależności, 

wówczas podczas jej kasowania pojawi się okno “Skasuj Elementy”. Jeżeli wybierzesz opcję 

“Wyklucz wybrane elementy z drzewa modelu” w oknie dialogowym, wówczas zostanie wywołane 

inne okno, “Wybierz operację dla ponownego przydzielenia operacji dziecka”, które oferuje wybór 

jednego z operandów Boolean, na który mogą być transferowane wszystkie zależności.  

    
Rysunek poniżej pokazuje strukturę geometrii Body_0. Najpierw wykonana została „Różnica” Boolean 

szyku kołowego “Circular Array_2” z operacji obrotu “Rotation_0” a następnie zastosowany został gwint 

“Thread_4” na ścianie Boolean. Przypuśćmy, że spróbujemy skasować “Boolean_2” z opcją wykluczenia 

elementu z drzewa modelu. Teraz, jeżeli wybierzemy operację “Rotation_0” w oknie dialogowym “Wybierz 
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operację, do której wszystkie referencje będą ponownie przydzielone”, wówczas operacja “Thread_4” stanie 

się dzieckiem operacji “Rotation_0”. 

 Gwint zastosowany jest 

na ścianie operacji 

Boolean_3 

          

 Gwint zastosowany na 

ścianie operacji Rotation_0 

Model po zdefiniowaniu Boolean i 

ponownym przydzieleniu jej 

zależności do operandu Rotation_0 
  

Gdy jeden z operandów jest skasowany i element wykluczony z drzewa modelu, wówczas sama 

operacja Boolean również zostanie skasowana. 

Operacje Boolean na fragmentach 3D 

Użycie fragmentów 3D jako operandów jest unikatową cechą T-FLEX CAD. Znacząco rozszerza to 

możliwości tworzenia parametrycznych modeli 3D i złożeń. W czasie wstawiania fragmentu 3D do 

złożenia, istnieje możliwość utworzenia operacji Boolean z geometriami złożenia. Więcej szczegółów 

na temat możliwości użycia fragmentu 3D jako operandu znajduje się w rozdziale “Tworzenie 

Złożenia 3D” i jego temacie “Przygotowanie dokumentu T-FLEX CAD dla użycia jako fragment 3D” 

oraz w rozdziale “Dostosowywanie rysunku”, temat “Zakładka ‘3D’”.  

Zastosowanie gwintu przez operacje Boolean  

Jeżeli na ścianie jednego z operandów jest zastosowany kosmetyczny gwint a ta ściana jest w 

kontakcie ze ścianami innego operandu, wówczas możliwe jest automatyczne utworzenie 

kosmetycznego gwintu na ścianie wynikowej geometrii. Dla przykładu, jak pokazano na rysunku 

poniżej, geometria z gwintem kosmetycznym na ścianie jest odejmowana od geometrii bazowej. W 

tym przypadku, gwint kosmetyczny jest automatycznie tworzony na nowo utworzonej ścianie 

wynikowej geometrii. 
Zauważ, że gwint na ścianie operandu narzędzia musi być “Wewnętrzny”, żeby gwint w otworze 

wynikowej geometrii również był utworzony jako “Wewnętrzny”. 
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 Geometria narzędzia 

Geometria z wewnętrznym 

gwintem 

Geometria celu 

Gwint kosmetyczny 

utworzony na ścianie 

wynikowej geometrii 

Wynik „Różnicy” Boolean 
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ŁĄCZENIE/ZAOKRĄGLANIE KRAWĘDZIOWE  

Operacje łączenia/zaokrąglania krawędziowego wykonują przejście pomiędzy dwoma lub więcej 

sąsiadującymi powierzchniami należącymi do jednego elementu bryłowego. Łączenie może być 

wykonane zarówno na elementach bryłowych jak i powierzchniowych.  

Istnieje kilka typów łączenia: 

- fazowanie (odsunięcie; długość-kąt); 

- zaokrąglenie; 

- zaokrąglenie ze zmiennym promieniem zaokrąglenia (kołowe, eliptyczne). 

W wyniku operacji, krawędź pomiędzy dwoma ścianami jest zastępowana dodatkową powierzchnią 

(powierzchnia łączenia) realizującą wymagane przejście z jednej ściany do innej. 

Główne Koncepcje. Możliwości operacji  

Jako obiekty operacji łączenia/zaokrąglania krawędziowego są krawędzie elementów 

powierzchniowych i bryłowych. Dodatkowo, mogą być wybrane niektóre wierzchołki na przywołanej 

krawędzi w zależności od kształtu, jaki chcemy osiągnąć. Zestaw opcji automenu pozwala wybrać 

różne obiekty poza krawędziami takie jak: pętle, ściany, wierzchołki i operacje. Pozwala to wybrać 

pewną podstawową kombinację krawędzi. Dlatego też np. wybierając wierzchołek, wybieramy 

wszystkie krawędzie stykające się w wierzchołku. Wybierając pętle zgodnie z jej definicją wybieramy 

wszystkie krawędzie tworzące tą pętlę. Wybierając ścianę, w wyniku wybieramy wszystkie otaczające 

ją krawędzie (pojedyncze lub wielokrotne pętle). Wybierając bryłę automatycznie zaznaczmy 

wszystkie jej krawędzie odpowiednie dla łączenia. 

Jest bardzo ważne, żeby zrozumieć jak są utrzymywane 

informacje o oryginalnych elementach użytych do łączenia. 

Oryginalne elementy wybrane do łączenia są pamiętane w 

historii modelu. Dlatego też w przypadku wybrania ściany, w 

drzewie modelu zachowywana jest referencja do tej ściany. W 

tym wypadku, zestaw krawędzi do łączenia jest budowany od 

nowa dla każdej regeneracji. Ten sposób wyboru przynosi 

korzyści posiadania bardzo silnej operacji. Jeżeli typologia 

wybranych obiektów ulegnie zmianie (dla przykładu zmieni się 

ilość krawędzi), operacja będzie poprawnie regenerowana z 

nowym zestawem krawędzi wymaganego obiektu. W 

przeciwnym wypadku, jeżeli była wybrana specyficzna 

krawędź, która może później zniknąć, wówczas system może 

generować błędy. 
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Każda wybrana krawędź ma kierunek wskazywany przez 

strzałkę. Inne warunki definiujące łączenie zależą od kierunku. 

Ogon strzałki definiuje początek kierunku. Zgodnie z zasadami, 

powierzchnia znajdująca się z prawej strony krawędzi jest 

nazywana zazwyczaj pierwszą powierzchnią łączenia, 

powierzchnia znajdująca się z lewej strony strzałki nazywana 

jest drugą powierzchnią łączenia.  

Typy łączenia/zaokrąglania 

Zaokrąglenie 

Zaokrąglenie jest najbardziej typowym sposobem łączenia ścian. Powierzchnia jest tworzona wzdłuż 

wybranych krawędzi, zapewniając gładkie przejście z jednej ściany do innej. Każdy przekrój 

powierzchni łączenia dla tej opcji jest łukiem o określonym promieniu.  

Żeby zrozumieć jak działa opcja zaokrąglenia, wyobraźcie sobie kulę o określonym promieniu, która 

toczy się wzdłuż wybranej krawędzi, dotykając ścian sąsiadujących do krawędzi. Ślad kuli 

reprezentuje powierzchnie łączenia dla danych krawędzi. Powierzchnia może być definiowana w 

pojedynczym lub wielu przejściach, szczególnie, jeżeli różne krawędzie są zaokrąglane różnymi 

promieniami. Aby połączyć zaokrąglenia wielu krawędzi mogą być konstruowane skomplikowane 

powierzchnie splajnowe. 

Operacja może dodawać lub usuwać materiał, w zależności od tego czy kąt pomiędzy powierzchniami 

łączonych krawędzi jest wypukły czy wklęsły. 

 

    

Tocząca się kula musi dotykać przy najmniej jednej sąsiadującej ściany. W przeciwnym wypadku 

pojawi się błąd raportowany przez system. 

Zaokrąglenie ze zmiennym promieniem  

Ten sposób zaokrąglenia tworzy powierzchnię o zmiennym promieniu. Definiowana jest lista 

krytycznych punktów. W punktach tych można ustawić różne wartości promienia zaokrąglenia. 

Pozycja każdego punktu definiowana jest jako procent długości krawędzi. Początkowo, lista zawiera 

dwa punkty na 0% i 100% długości krawędzi.  
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Jeżeli wybranych jest kilka krawędzi, można zdefiniować pozycje punktów jako procent całkowitej 

długości łańcucha dla wszystkich konsekwentnie sąsiadujących krawędzi. Łączenia krawędzi nie 

muszą być łagodne. Dla całego łańcucha krawędzi używany jest jeden kierunek. Jest on definiowany 

przez kierunek pierwszej krawędzi w łańcuchu. 
Gdy zdefiniujemy ten typ zaokrąglenia dla zamkniętych pętli krawędzi, zawsze należy upewnić się, 

że promień początkowy i końcowy jest taki sam. 

Możliwy jest specjalny tryb w pewnych wypadkach, który pozwala określić własne parametry 

zmiennego zaokrąglenia dla każdej krawędzi indywidualnie. Gdy zaokrąglamy w tym trybie łagodny 

łańcuch krawędzi, należy upewnić się, że promienie są równe w stykających się końcach 

sąsiadujących krawędzi.  

Zaokrąglanie eliptyczne ze zmiennym promieniem 

Ten typ zaokrąglenia pozwala na utworzenie zaawansowanej powierzchni łączenia. Wielkość i kształt 

powierzchni łączenia jest definiowana przez odsunięcie od pierwszego i drugiego zestawu ścian 

(zgodnie z tym jak zostały oznaczone) i przez wartość rho (wypukłości). 

   

W zależności od wartości rho przekroju poprzecznego, wynikowe powierzchnie dzielone są na trzy 

grupy: 

 Pierwsza grupa to taka gdzie wartość rho jest pomiędzy 0 i 0.5, wyłączając granice. 

Wynikiem jest eliptyczny kształt przekrojów poprzecznych powierzchni. 

 Druga grupa jest ograniczona do powierzchni z rho równym 0.5. Ta wartość rho odpowiada 

parabolicznemu kształtowi przekroju poprzecznego powierzchni łączenia. 

 Trzecia grupa leży w zakresie od 0.5 do 1 (wyłącznie). W tym wypadku powierzchnia 

łączenia ma kształt hiperboliczny. 
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Kształt powierzchni może być definiowany w dowolnym punkcie na krawędzi lub łańcuchu krawędzi. 

Lista jest zarządzana w ten sam sposób jak w przypadku zaokrąglenia z kołowym zmiennym 

promieniem. 

Odsunięcia od ścian definiują granice powierzchni łączenia. Algorytm tworzenia powierzchni łączenia 

jest wspólny dla zaokrąglenia eliptycznego i fazowania. Jest to zilustrowane na następujących 

rysunkach: 

                     

1. Odsunięcie powierzchni jest konstruowane w odległości „Odsunięcie 1” od drugiej ściany.  

2. Drugie odsunięcie powierzchni jest konstruowane w odległości „Odsunięcie 2” od pierwszej 

ściany.  

3. Linia przecięcia pomiędzy dwoma odsunięciami jest rzutowana na oryginalne ściany, definiując 

w ten sposób granice powierzchni łączenia. 

W specjalnych przypadkach łączenia dwóch płaskich, ortogonalnych ścian, odległość od zaokrąglanej 

krawędzi do granicy bocznej powierzchni łączenia jest równa wartości odsunięcia. 

Fazowanie 

Wzdłuż wybranego zestawu krawędzi może zostać skonstruowane fazowanie. Faza może być 

zdefiniowana za pomocą dwóch odsunięć od sąsiadujących ścian lub za pomocą kąta pochylenia 

i promienia. Algorytm tworzenia fazy za pomocą odsunięć i kąta pokazany jest na następujących 

rysunkach: 
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Drugie odsunięcie jest obliczane na podstawie kąta, przez pomnożenie wartości pierwszego odsunięcia 

przez tangens kąta. Dalsze obliczenia pokazują algorytm konstrukcji fazy za pomocą dwóch odsunięć.  

Gdy tworzymy fazę, nie jest wymagane żeby ściany były płaskie a krawędzie prostoliniowe. Mogą one 

mieć dowolne kształty geometryczne (zobacz rysunki poniżej). 

     

Specyfika łączenia/zaokrąglania zestawu krawędzi  

Automatyczne łączenie/zaokrąglanie wierzchołków  

Pojedyncza operacja może być użyta dla zaokrąglenia wszystkich krawędzi schodzących się do 

jednego wierzchołka. Krawędzie mogą być albo wypukłe albo wklęsłe. Jednoczesne zaokrąglanie 

krawędzi automatycznie powoduje zaokrąglenie wierzchołka gdzie schodzą się krawędzie. 

                
Aby uniknąć zaokrąglania wierzchołka, należy dokonać zaokrąglenia za pomocą dwóch operacji, 

pierwsza zaokrągli dowolne dwie krawędzie spotykające się w wierzchołku a druga zaokrągli trzecią 

krawędź. Wynik operacji będzie w tym wypadku wyglądał jak poniżej: 
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Czasami nie jest możliwe zaokrąglenie wszystkich krawędzi naraz i system raportuje błędy. W tym 

wypadku, spróbuj utworzyć żądane zaokrąglenia po kroku. 

W ten sposób, dzięki właściwemu użyciu operacji możemy z powodzeniem zaokrąglić praktycznie 

dowolne krawędzie modelu. 
Zaleca się, jeżeli jest to możliwe, użycie kilku operacji, gdy zaokrąglamy wiele krawędzi jednej 

bryły. Preferuj raczej zaokrąglanie naraz zestawu krawędzi za pomocą jednej operacji niż jednej 

krawędzi za pomocą kilku operacji. Dzięki takiemu podejściu regeneracja modelu jest znacznie 

szybsza a algorytmy zaokrąglenia są lepiej wykonywane. 

Łączenie/zaokrąglanie dwóch z trzech krawędzi stykających się w wierzchołku  

Gdy zaokrąglamy parę krawędzi o takiej samej wypukłości, konstruowane są dwie powierzchnie 

łączenia – jedna na krawędź. Wierzchołek w tym wypadku nie jest zaokrąglany; na przecięciu 

powierzchni łączenia tworzona jest nowa krawędź.  

Jednakże, gdy zaokrąglamy parę krawędzi o przeciwnej wypukłości, wierzchołek gdzie spotykają się 

krawędzie jest zaokrąglany automatycznie. 

 

Wykonywanie wierzchołków łączących krawędzie różnej wypukłości  

Rozważmy specjalny przypadek, kiedy to różne wypukłości spotykają się w wierzchołku.  

Czy powinny to być tylko dwie krawędzie tej samej wypukłości, czy może powinno się użyć opcji 

pozwalającej również zaokrąglić ich wspólny wierzchołek. To może wymagać wybrania również 

wierzchołka. Wyniki mogą wyglądać jak na rysunkach poniżej: 
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Zaokrąglanie grupy krawędzi z odsunięciem od wierzchołka  

Gdy zaokrąglamy grupę krawędzi spotykających się w wierzchołku można określić odsunięcie od 

wierzchołka. Poniższe rysunki pokazują kilka przykładów zastosowania odsunięcia: 

   

Można zobaczyć, że odsunięcie definiuje strefę gładkiego przejścia z jednej powierzchni zaokrąglenia do 

innej. Określony promień zaokrąglenia nie jest gwarantowany w strefie przejścia. 

Parametr “Odsunięcie” na dowolnym początku i końcu krawędzi. Jednakże, odsuwanie może być 

wykonane tylko dla zestawu trzech lub więcej krawędzi spotykających się w wierzchołku. Część 

spotykających się krawędzi może być skierowanych w kierunku przeciwnym a część w kierunku 

wierzchołka. Upewnij się więc, że odsunięcia są zdefiniowane po stronie wierzchołka dla wszystkich 

krawędzi. Jeżeli krawędź jest połączona z dwoma wierzchołkami, każdy podlega odsunięciu, 

Wówczas odsunięcia są definiowane zarówno dla końca jak i początku krawędzi. 

W niektórych wypadkach, system T-FLEX CAD pozwala na automatyczną synchronizację 

parametrów “odsunięcia” dla krawędzi o przeciwnych kierunkach. Dzieje się tak, np., gdy wybieramy 

grupę krawędzi przez wskazanie wierzchołka. (Szczegóły definiowania kroków odsunięcia znajdują 

się dalej).  

Podczas definiowania parametrów operacji, dostępne są specyficzne, dynamiczne ciągacze 

umożliwiające zaznaczenie odsunięć na krawędziach. Ich wygląd i położenie pomagają łatwo 

odzwierciedlić parametry odsunięcia i są modyfikowane za pomocą myszy. 

Specjalne wykonywanie zaokrąglenia krawędzi  

Kształt-Y 

Rozważmy, dwie krawędzie o przeciwnej wypukłości, które są styczne w wierzchołku z trzema lub 

więcej spotykającymi się tam ścianami. W takim wypadku, dostępna jest specjalna procedura dla 

zaokrąglenia wierzchołka nazywana zaokrągleniem o Kształcie Y. W ten sposób, powierzchnie 
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wychodzą pomniejszone w strefie przejścia wokół wierzchołka w stosunku do tradycyjnej metody 

zaokrąglania. 

   

Prezentowana metoda zaokrąglania wierzchołków jest odpowiednia tylko dla tworzenia stałych lub 

zmiennych promieni zaokrąglenia. 

Kasowanie Typologii  

W przypadkach, gdy powierzchnia zaokrąglenia całkowicie obejmuje inne elementy typologiczne, 

istnieją dwie możliwe metody wykonania operacji. System może zachować wszystkie elementy 

typologiczne, ucinając lub wydłużając wszystkie niezbędne części wymaganej powierzchni. 

Alternatywnie, może być pozostawiona tylko powierzchnia zaokrąglenia, z wykasowanymi 

wszystkimi obejmowanymi elementami. 

   

Wykonywanie przelewania  

W rzeczywistych sytuacjach, przelewanie może często pojawiać się pomiędzy powierzchniami 

zaokrąglenia i niektórymi elementami geometrii bryły, które nie są sąsiadującymi ścianami 

zaokrąglanych krawędzi. W takich wypadkach, system może użyć specjalnych opcji dla wykonania 

różnych typów przelania. Wykonywane są cztery typy przelania: 

 Gładkie Przelanie – Gdy wykonana jest powierzchnia zaokrąglenia, która gładko łączy się 

z innymi zaokrągleniami/łączeniami bryły. Powierzchnia jest definiowana w strefie 

przejścia, tak żeby zapewnić styczność do oryginalnej ściany i powierzchni, która zostanie 

do niej dołączona. 

 Zachowanie ostrych krawędzi – gdy zaokrąglamy powierzchnię “przesuwając się 

stopniowo” nad krawędź nie będącą przedmiotem zaokrąglenia. Powierzchnia zaokrąglenia 

tworzona jest w pobliżu strefy kontaktu z krawędzią przez metodę toczącej się kuli. 

Powierzchnia jest wyciągana po ścieżce przez toczącą się kulę na górę krawędzi 

“ograniczającej”, dotykając jednej z oryginalnych ścian. Gdy wykonujemy przelanie, które 

zachowuje ostre krawędzie „klifu”, można dodatkowo użyć lub zrezygnować z algorytmu 

dla wykonywania przypadków, gdy tylko część łączonej powierzchni (na bokach – końca 

„klifu”/ostrej krawędzi) “przechodzi stopniowo” na ostrą krawędź tego „klifu”. 

Wyłączenie bardzo skomplikowanych algorytmów, które nie są wymagane może znacznie 

przyśpieszyć czas obliczeń i regeneracji modelu. 
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 Przelanie z Odcięciem - Karb– zaokrąglenie jest konstruowane w taki sposób, że element 

wpływający na przelanie jest ignorowany. Powierzchnia zaokrąglenia, w tym wypadku nie 

jest deformowana, a powierzchnie elementu karbu są ucinane lub wydłużane do 

zaokrąglenia. 

 Wewnątrz ostrych naroży – niektóre części modelu będącego przedmiotem zaokrąglenia 

reprezentowane są przez powierzchnie o małym promieniu krzywizny, których kula 

wykonująca zaokrąglenie nie może obtoczyć utrzymując kontakt ze ścianami bocznymi. 

W takim przypadku, system może użyć specjalnego procesu dla wykonania zaokrąglenia 

o określonym promieniu w zakrzywionej strefie: 

- Ostre łączenia – w tym przypadku, system wykona zakrzywione strefy używając 

najszybszego algorytmu. Algorytm przyjmuje, że powierzchnie w tych strefach tworzone 

są wyłącznie przez zaokrąglenia o stałym promieniu. Jeżeli zdefiniowany jest typ 

oryginalnej powierzchni a nowe łączenie nie może być utworzone, wyświetlony zostanie 

błąd. 

- Ostre ścianki – system wykonuje zakrzywione strefy, przyjmując, że strefa o małym 

promieniu krzywizny w pełni rozszerza się przez którąś ze ścian bocznych. 

- Ostre częściowo – jest to najbardziej złożony, ale i wszechstronny algorytm. Pozwala on 

wykonać przypadki, gdy strefa o małym promieniu krzywizny pokrywa część ściany 

bocznej łączenia. W tym przypadku, powierzchnia łączenia jest dodatkowo dzielona, tak 

żeby poprawnie wykonać zaokrąglenie. 

Dzięki wymienionym opcjom, system może wykonać odpowiedni typ przelania, gdy tylko się ono 

pojawi. Gdy pomiędzy aktualnie tworzonym zaokrągleniem i kilkoma innymi zaokrągleniami pojawią 

się różne typy przelania wówczas system znajdzie najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Kolejność 

zastosowania możliwych rozwiązań w takim wypadku będzie następująca: najpierw gładkie przelanie, 

następnie przelanie z ostrymi krawędziami „klifami” i na końcu przelanie z odcięciem. Typ wykonania 

zakrzywionej strefy zależy od wybranego algorytmu. 
Użytkownik może kontrolować zachowanie się systemu, gdy pojawi się przelanie. Użytkownik zwykle 

zajmuje się tym, gdy wyniki odbiegają od oczekiwań. Można ustawić dowolne kombinacje opcji przelania. 

System stara się zastosować wszystkie trzy typy metod przelania w prezentowanej kolejności. 

Jeżeli któryś z typów przelania jest wyłączony, zostaje on wykluczony z listy i nie jest stosowany. 

Jeżeli wszystkie trzy opcje są wyłączone, gdy pojawi się w stosunku do ścian i krawędzi przelanie 

zaokrąglenia, wówczas system rezygnuje z zaokrąglenia i raportuje informację o nieudanej operacji.  

Następujący zestaw przykładów demonstruje możliwości operacji, gdy użyjemy różne typy wykonania 

przelewów: 
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1. Przykłady wykonywania przelewów: włączanie i wyłączanie opcji gładkiego przelania. Opcja 

“Przelanie z Odcięciem - Karb” nie jest stosowana w tym przykładzie.  

 

2. Przykłady wykonywania przelewów: Włączanie i wyłączanie opcji “Zachowanie ostrych 

krawędzi”. Opcja “Wykonywanie gładkiego przelania” nie jest stosowana w tym 

przykładzie.  
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3. Przykład konstruowania powierzchni zaokrąglenia z włączoną opcją “Zachowanie ostrych 

krawędzi”. Jest to sytuacja, gdy powierzchnia łączenia o określonym promieniu, nie może być 

wykonana stycznie do obu ścian zaokrąglanej krawędzi. Gdy opcja jest wyłączona system 

raportuje błąd o nieudanym zaokrągleniu. 

            

4. Przykłady wykonywania stref o małym promieniu krzywizny na łączonych ścianach bocznych w oparciu 

o różne algorytmy. System wykonuje korekcję powierzchni łączenia, w obszarach, w których obok 

promienia krzywizny ściany bocznej łączenia, tworzony jest promień łączenia. 

  

Model oryginalny  Wykonywanie typu “Ostre łączenia” 

  

Model oryginalny  Wykonywanie typu “Ostre ściany” 

  

Model oryginalny  Wykonywanie typu “Ostre częściowo” 
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Zasady definiowania operacji  

Polecenie “3DE:Utwórz Łączenie” jest używana do łączenia krawędziowego. Polecenie to można 

wywołać w następujący sposób:  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3DE> “Operacje|Zaokrąglenie|Krawędź”  

Polecenie można również wywołać z menu kontekstowego przez wciśnięcie prawego klawisza myszy  po 

wybraniu dowolnego elementu właściwego dla łączenia. Są to ściany, krawędzie, pętle, wierzchołki 

i operacje. 

 

Następująca sekwencja działań zostanie wykonana podczas tworzenia operacji łączenia: 
1. Wybierz elementy do połączenia. 

2. Zdefiniuj parametry łączenia. 

3. Potwierdź operację. 

Jak wybrać obiekty  

Po załadowaniu polecenia, aktywowane są główne opcje w automenu. Pozwalają one na wybór odpowiednich 

obiektów dla operacji: 

 
<N> Wybierz Ściany, Krawędzie, Wierzchołki. 

Wybór elementów jest wykonywany w oknie 3D. Przesuń kursor nad żądany obiekt. Element, który 

wskażemy zostanie podświetlony i pojawi się obok myszki dymek podpowiedzi identyfikujący 

element. Kliknij  żeby wybrać. 

Użycie głównych opcji nie jest zawsze wygodne. Automenu dostarcza również specjalizowanych opcji 

ustawiających system dla wyboru obiektów szczególnego typu. Opcje te są tutaj wylistowane 

w kolejności pojawiania się ich w automenu: 

 <V> Wybierz Wierzchołki 

Opcja ta ustawia system na wybór wierzchołków. Gdy wybieramy wierzchołek wybierane są również 

wszystkie krawędzie spotykające się w tym wierzchołku. Automatycznie definiowany jest zerowe odsunięcie 

od wybranego wierzchołka dla w ten sposób zdefiniowanej grupy krawędzi. Jeżeli nie zgadzają się kierunki 

spotykających się krawędzi, parametry “Start” i “Koniec” są synchronizowane, tak żeby dla wszystkich 

krawędzi odsunięcie było definiowane w wybranym wierzchołku. 
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Następna opcja jest używana dla wyboru wierzchołków bez automatycznego wyboru krawędzi. Jest to 

niezbędne dla tworzenia niektórych specjalnych przypadków łączenia takich jak np. zaokrąglenie 

o kształcie Y oraz wykonywanie wierzchołków łączących krawędzie o przeciwnej wypukłości. 

Poniższa opcja włącza lub wyłącza tą opcję:   

 
<Z> 

Pozwól na Wybór Wierzchołka Bez Wyboru 

Krawędzi 

W ten sposób wybór wierzchołków nie powoduje wyboru krawędzi. Wybrany wierzchołek dodawany jest do 

listy elementów do łączenia. 

 
<E> Wybierz Krawędź 

Opcja ta ustawia system na wybór krawędzi. Może ona być użyta razem z aktywowaną opcją wyboru 

sekwencji gładko połączonych krawędzi (gładkiego łańcucha): 

 
<S> Wybierz Sekwencję Gładko Połączonych Krawędzi 

Gładki łańcuch to zestaw krawędzi tworzących otwartą lub zamkniętą gładką krzywą (krzywa C2). 

Gdy używamy tego trybu wszystkie krawędzie tworzące gładki łańcuch razem z wskazaną krawędzią 

są wybierane automatycznie. 

Następne opcje pozwalają wybierać pętle, ściany i operacje: 

 
<L> Wybierz Pętlę (zamknięty kontur) 

Użytkownik nie musi definiować startu i końca krawędzi tworzących zamkniętą pętlę. W tym wypadku, 

parametry łączenia są ustawiane jednocześnie dla wszystkich krawędzi. Indywidualne parametry mogą być 

definiowane dla pojedynczej krawędzi w pętli. Dla wygody, jako pierwsza ściana łączenia traktowana jest 

ściana otaczająca pętlę. Będzie to również pierwsza ściana dla każdej krawędzi w pętli. Pamiętanie tej 

konwencji jest istotne, gdy tworzymy fazę. 

 
<F> Wybierz Ścianę 

Tak jak w poprzednim wypadku, część parametrów jest użytych dla wszystkich krawędzi wybranej ściany. 

Wybrana ściana jest również traktowana jako pierwsza ściana łączenia dla każdej krawędzi. 

 
<B> Wybierz Bryłę 

Po wybraniu operacji, wszystkie krawędzie bryły właściwe dla łączenia są dodawane do wybranej listy. Jest 

to bardzo różniąca się metoda w stosunku do poprzednich opcji. Pozwala ona definiować indywidualne 

ustawienia dla różnych krawędzi jednej wybranej bryły. 

Wszystkie wybrane obiekty mogą zostać odznaczone (anulowane) przy pomocy następującej opcji: 

 
<K> Anuluj Wybór 

Wszystkie wybrane obiekty dla łączenia tworzą listę w oknie właściwości 

operacji. 
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Definiowanie parametrów operacji. Użycie ciągaczy 

Parametry operacji mogą być definiowane na dowolnym etapie tworzenia operacji. Parametry operacji 

mogą być definiowane w oknie właściwości, który obsługuje przezroczysty tryb wprowadzania 

danych lub w oknie dialogowym parametrów, które wymaga potwierdzenia zanim zmiany będą 

miały efekt. Okno właściwości pracuje razem z pomocniczymi elementami graficznymi zwanymi 

“ciągaczami”.  

Okno właściwości operacji “Łączenie Krawędzi” zawiera trzy ekrany: “Parametry Ogólne”, 

“Przelewanie”, “opcje”. Część kontrolek w oknie właściwości może być ukrytych lub zastępowanych 

przez inne. Zależy to od typu łączenia wykonywanego elementu (krawędź lub wierzchołek). 

Zalecamy rozpoczęcie definiowania parametrów po wybraniu elementów do łączenia. Wszystkie 

wybrane obiekty – krawędzie, ściany, pętle i wierzchołki – są wyświetlane w oknie “Lista”. 

Parametry łączenia mogą być definiowane dla szczególnych obiektów przez wybranie ich w liście. 

Oryginalnie, parametry łączenia są ustawiane takie same dla wszystkich elementów. Jest to 

sygnalizowane przez flagę “Właściwości Wspólne”. Indywidualne parametry łączenia mogą być 

definiowane dla każdego elementu w liście po wyłączeniu tej opcji. 

Typ łączenia może być wybrany z rozwijalnej listy. W zależności od typu łączenia, pojawiają się 

odpowiednie kontrolki służące do definiowania atrybutów parametrów dla tego typu.  

Używanie ciągaczy  

Ciągacze są elementami graficznymi pomagającymi w sposób transparentny w dynamicznym 

definiowaniu głównych parametrów numerycznych łączenia. Ciągacze pojawiają się automatycznie po 

wybraniu elementów do łączenia. Ich ilość, wygląd i wielkość zależą od typu zaokrąglenia, typu 

wybranych obiektów i wartości parametrów modyfikowanych przez ciągacze.  

Ciągacze są wyświetlane w wielu kolorach. Domyślnie, aktywny ciągacz (jeden może być 

manipulowany za pomocą myszy) jest czerwony, pozostałe (nieaktywne) są żółte. 
Używając ciągaczy dla łączenia wielu krawędzi może pojawiać się opóźnienie w odpowiedzi 

systemu, szczególnie na słabych komputerach. Aby przyśpieszyć system w takiej sytuacji można 

wyłączyć ciągacze. Jest to kontrolowane za pomocą odpowiedniego checkbox’u na ekranie 

“Opcje” okna właściwości. 

Następne paragrafy opisują wszystkie typy manipulatorów dla każdego typu łączenia. 

Definiowanie zaokrąglenia o stałym promieniu  

1. Wybierz obiekty do zaokrąglenia. Wygodnie jest zrobić to na początku. Jednakże, jeżeli jest to 

potrzebne, obiekty mogą być wybrane na dowolnym etapie definiowania operacji. 

2. Ustaw typ łączenia w rozwijalnej liście na “Zaokrąglenie”. 

3. Ustaw promień zaokrąglenia. Początkowo, może on być ustawiony zgrubnie za pomocą 

ciągaczy. 

Dla zaznaczenia i modyfikacji promienia zaokrąglenia, ciągacze wyświetlane są na każdej 

wybranej krawędzi: jeden dla krawędzi prostej, dwa dla krzywej i cztery na każdą zamkniętą 

krawędź. 
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Początkowo dla wszystkich krawędzi wykonywanych przez operację ustawiona jest pojedyncza 

wartość promienia. Przesunięcie jednego ciągacza powoduje automatyczne dostosowanie 

pozostałych ciągaczy. Żeby zdefiniować indywidualne właściwości dla kilku krawędzi, wybierz 

je z listy i odznacz opcję “Właściwości Wspólne”. Od tej pory możliwe jest ustawianie 

indywidualnych wartości promienia w oknie “Promień”. Kontrolujące promienie ciągacze na 

takich krawędziach działają niezależnie od innych. 

4. Potwierdź tworzenie opera wciskając przycisk . 

Definiowanie zaokrąglenia kołowego o zmiennym promieniu zaokrąglenia 

1. Wybierz krawędzie do zaokrąglenia. 

2. Wybierz typ “Zmienna” w rozwijalnym menu okna 

właściwości. W celu zdefiniowania reszty parametrów pojawią 

się niezbędne kontrolki. 

3. Następnie, ustaw punkty pośrednie, żeby zdefiniować 

specyficzne promienie dla każdego z nich. 

Ważne: początkowo, system próbuje skomponować jeden łańcuch (nie 

koniecznie gładki) wszystkich wybranych krawędzi. Jeżeli jest to 

niemożliwe, wówczas komponowanych jest kilka łańcuchów. 

Wewnątrz każdego łańcucha krawędzi, zestaw punktów jest 

rozprowadzany wzdłuż pełnej ścieżki łańcucha.  

System może automatycznie komponować łańcuchy z krawędzi 

oznaczonych flagą “Właściwości Wspólne”. Jeżeli flaga “Właściwości 

Wspólne” jest wyłączona dla kilku krawędzi wówczas cały zestaw 

punktów zostanie rozprowadzony tylko wzdłuż tej krawędzi i 

pozostanie dla niej specyficzny. 
Jeżeli kilka krawędzi, które maja gładki łańcuch jest 

wykonywanych jednocześnie, podczas gdy flaga “Właściwości 

Wspólne” jest wyłączona, upewnij się, że promień na każdej 

stronie łączących się krawędzi jest równy. 
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Lista punktów definiujących promień jest wprowadzana w oknie “Pozycja”. Początkowo istnieją 

w liście tylko dwa punkty – “Start” i “Koniec”, odpowiednio w położeniu 0% i 100% długości 

krawędzi (łańcucha). Punkty te są zawsze obecne i ich pozycja nie jest modyfikowalna. 

Żeby dodać nowy pośredni punkt wciśnij przycisk [Dodaj]. Pojawi się nowy ciągacz na krawędzi 

kontrolujący pozycję i promień zaokrąglenia nowego punktu. Przesuwając ciągaczem można 

regulować oba parametry. 

   

Aktualna pozycja punktu pośredniego jest wyświetlana w oknie “Pozycja (%):”. Dokładna 

wartość może być również tutaj podana za pomocą klawiatury.  

Żeby dopasować wartość promienia w punkcie pośrednim, najpierw wybierz ten punkt z listy 

“Pozycja”. Wartość promienia może być podana w polu “Promień:”. 

4. Potwierdź tworzenie operacji wciskając przycisk . 

Definiowanie zaokrąglenia eliptycznego o zmiennym promieniu 

1. Wybierz krawędzie do zaokrąglenia. 

2. Wybierz typ “Zmienna (elipsa)” w rozwijalnym menu okna właściwości. Pojawią się 

niezbędne kontrolki definiujące resztę parametrów. 

3. Następnie, ustaw punkty pośrednie, które chcesz zdefiniować wraz z wartościami odsunięcia 

i rho (wypukłość) w każdym punkcie. 

Zaokrąglenie eliptyczne bazuje na specjalnych punktach, tak jak poprzednio przy zmiennym 

promieniu zaokrąglenia. Techniki definiowania punktów są podobne do tych opisanych dla 

zmiennego kołowego promienia zaokrąglenia. Różnica pomiędzy tymi typami zaokrąglenia leży w 

sposobie definiowania kształtu zaokrąglenia. 

Przy tej metodzie zaokrąglenia, definiowane są dwa odsunięcia w każdym punkcie, definiujące granicę 

zaokrąglenia w danym przekroju poprzecznym i wartość rho (wypukłości) krzywej przekroju 

poprzecznego.  
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Ogólnie zalecana jest następująca procedura dla definiowania parametrów zaokrąglenia powierzchni 

w tych punktach:  

3.1 Wybierz żądaną krawędź w liście wybranych elementów. 

3.2 Otwórz listę punktów. 

3.3 Dodaj żądaną ilość punktów pośrednich; zdefiniuj ich położenie na krawędzi lub łańcuchu 

krawędzi. 

3.4 Przejdź przez punkty na każdej krawędzi definiując ich położenie i wartości rho (wypukłość). 

Definiowanie Fazy 

1. Wybierz krawędzie dla fazy. 

2. Wybierz typ łączenia “Faza (Odsunięcie)” lub “Faza (Długość+Kąt)”. 

3. Definiuj parametry fazy. Zestawy parametrów są różne dla różnych typów fazy. Najprostszym 

sposobem jest zgrubne ustawienie wartości fazy przy pomocy ciągaczy. Dokładne wartości 

mogą być podane w oknie właściwości.  

    

Gdy definiujemy fazę za pomocą odsunięć, jeden ciągacz definiuje pierwsze odsunięcie a drugi 

drugie. Kierunek krawędzi określa, który bok krawędzi jest pierwszy a który drugi. Kierunek 

krawędzi może być przełączony przez włączenia opcji “Odwróć”. Opcja ta pracuje 

indywidualnie na każdej krawędzi i nie zależy od ustawień “Właściwości Wspólne”. 
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Gdy definiujemy fazę za pomocą kąta, drugi ciągacz będzie odpowiedzialny za parametr 

“Kąta”. Specjalna opcja może być ustawiona w oknie właściwości obok pozycji “Kąt” 

blokująca drugi ciągacz i ustalająca stałą wartość kąta. W ten sposób, możliwe jest przesuwanie 

pierwszego ciągacza, gdy drugi pozostaje niezmienny. 

4. Potwierdź operację. 

Manipulowanie specjalnymi opcjami łączenia 

Kasowanie Typologii. Specjalna flaga “Skasuj elementy” w oknie 

właściwości kontroluje kasowanie typologii. Ta funkcjonalność jest 

dostępna dla wszystkich typów łączenia. 

Wykonywanie Przelewania. Wykonywanie przelewania jest definiowane 

przez trzy opcje w oddzielnej sekcji okna. Wszystkie te flagi są domyślnie 

włączone. Z takimi ustawieniami, system stara się zastosować wszystkie 

możliwe typy przelewania w kolejności pojawiania się opcji. 
Algorytm wykonywania stref z małym promieniem zaokrąglenia wybierany 

jest z listy combo box.  

 

Propagowanie łączenia na krawędzie styczne. Funkcjonalność wyboru gładko połączonych 

łańcuchów jest dostępna dla wszystkich typów zaokrąglenia. Krawędzie, które gładko łączą się z 

wybranymi zostaną również połączone. Łączenie jest propagowane w kolejności elementów 

znajdujących się w oknie “Lista”. Funkcjonalność ta szuka gładkiej ciągłości aktualnie łączonych 

krawędzi. Gładki łańcuch może oryginalnie istnieć lub być tworzony jako nowe krawędzie powstające 

na granicy łączenia. W wypadku skutecznego zdefiniowania gładkiego łańcucha system próbuje 

propagować łączenie wzdłuż całego łańcucha. 

Opisana opcja  ma podobne zadanie. Jednakże, gdy wybieramy krawędź przy użyciu tej opcji, 

wszystkie elementy identyfikowanego łańcucha są umieszczane w oknie “Lista”. Gdy używamy opcji 

“Propaguj”, lista może nie zawierać wszystkich krawędzi łączonego łańcucha, wystarczy jedna 

krawędź. Jest to ważne w przypadku możliwości zmiany typologii modelu, gdy zawartość gładkiego 

łańcucha może ulec zmianie. W ten sposób, można wybrać tylko jedną “najbardziej stabilną” krawędź 

całego łańcucha łączenia.  

Definiowanie łączenia o Kształcie - Y 

1. Wybierz krawędzie do zaokrąglenia. 

2. Wybierz wierzchołek, który ma być użyty do zaokrąglenia o Kształcie Y. Żeby wybrać 

wierzchołek bez wybierania krawędzi użyj opcji automenu 

 <Z> 
Pozwól na Wybór Wierzchołka bez Wyboru 

Krawędzi 

3. W liście obiektów do zaokrąglenia wybierz wierzchołek i ustaw dla niego opcję “Kształt -Y”. 

Jeżeli zaokrąglenie o Kształcie –Y nie może być w danym wierzchołku utworzone, system 

spróbuje utworzyć standardowe zaokrąglenia ignorując opcję “Kształt -Y”. 
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4. Określ promienie zaokrąglenia dla krawędzi. Można tego dokonać za pomocą odpowiednich 

ciągaczy lub podając wartości w polu “Promień”, które staje się dostępne po podświetleniu 

krawędzi w oknie “Lista”. 

     

 

5. Potwierdź operację wciskając . 

Definiowanie sferycznego zaokrąglenia naroża i odsunięć od naroża 

Parametry odsunięcia dla wierzchołka mogą być definiowane dla wszystkich typów łączenia 

krawędziowego z wyłączeniem fazy. Zalecane są następujące kroki, gdy planujemy utworzyć 

zaokrąglenie naroża: 

1. Wybierz obiekty dla zaokrąglenia (krawędzie), można to zrobić 

wybierając wierzchołek, w którym oczekujemy zaokrąglenia. 

Upewnij się, żeby wyłączyć opcję  tak żeby razem z 

wierzchołkiem można było wybrać wszystkie krawędzie.  

Gdy wybieramy krawędzie w ten sposób, automatycznie ustawiane 

są zerowe odsunięcia od wybranego wierzchołka. Jest to 

wskazywane przez specjalne ciągacze wyświetlane w pobliżu 

wierzchołka.  

Okno “Lista” wyświetla tylko krawędzie sąsiadujące z 

wierzchołkiem. Sam wierzchołek nie jest umieszczany w liście. 

2. Określ wartości odsunięć. Może być to wygodnie zrobione za 

pomocą ciągaczy sterujących odsunięciem.  

 

Na początku dla wszystkich krawędzi ustawiona jest opcja “Właściwości Wspólne”. Pozwala 

to na ustawienie równych odsunięć dla wszystkich krawędzi spotykających się w wierzchołku. 

Modyfikacja jednego odsunięcia powoduje ustawienie tej samej wartości dla pozostałych. Jest 

to pokazywane przez jednoczesną modyfikację kształtu i pozycji ciągaczy.  

Żeby zdefiniować różne wartości, wyłącz opcję “Właściwości Wspólne”. Nie może to być 

wykonane dla wszystkich krawędzi jednocześnie. Indywidualne właściwości mogą być 

ustawione dla poszczególnych krawędzi tylko przez wyłączenie dla nich flagi “Właściwości 

Wspólne”. Dla pozostałych krawędzi nadal będzie aktywna opcja właściwości wspólnych. 
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Wartości odsunięcia są wyświetlane w oknie właściwości w polach “Start” lub “Koniec” 

– w zależności od tego gdzie na krawędzi jest odsunięcie. Dokładną wartość można podać 

w odpowiednich polach. Przed każdą pozycją znajduje się checkbox aktywujący parametr 

“Odsunięcie” w starcie lub końcu krawędzi. Jak wybierzemy krawędzie w opisany sposób 

(przez wybór wierzchołka), system automatycznie zaznaczy odpowiednie końce dla krawędzi 

spotykających się w wierzchołku. Jest to robione w zależności od orientacji każdej krawędzi w 

grupie. Część krawędzi ma odsunięcie w starcie inne w końcu, w każdym razie wszystkie mają 

odsunięcie od strony wierzchołka, w którym się spotykają. 

Dla ostatecznej kontroli, można ręcznie zdefiniować parametry odsunięcia używając opisanych 

opcji (flag). Dla podejrzenia wyników zaokrąglenia można w międzyczasie użyć ciągaczy. 

3. Definiuj wartości promieni dla każdej krawędzi do zaokrąglenia. Wspierane są dowolne typy 

zaokrąglenia z wyłączeniem fazy. Parametry zaokrąglenia są przydzielane do krawędzi 

w zależności od typu zaokrąglenia w jeden z opisanych powyżej sposobów. 

4. Potwierdź operację wciskając . 

Wykonywanie wierzchołków łączących krawędzie o różnej wypukłości 

Ta specjalna metoda dostępna jest tylko dla zaokrąglenia o stałym promieniu.  

Załóżmy, trzy krawędzie spotykające się w wierzchołku, dwie o tej samej wypukłości i trzecia 

o przeciwnej wypukłości. Żeby zaokrąglić dwie krawędzie tej samej wypukłości z wykonaniem 

wierzchołka, dodatkowo wybierz wierzchołek łączący krawędzie. Żeby wybrać sam wierzchołek użyj 

następującej opcji, 

 <Z> 
Pozwól na Wybór Wierzchołka bez Wyboru 

Krawędzi 

Wierzchołek będzie dodany do okna “Lista” w oknie właściwości. Pozostałe parametry są definiowane 

w sposób opisany dla łączenia o typie “Zaokrąglenie”. 
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ŁĄCZENIE ŚCIAN 

Operacja łączenia ścian umożliwia tworzenie powierzchni łączenia pomiędzy jednym zestawem 

gładko spotykających się ścian a innym. Zestawy łączonych ścian nie muszą mieć wspólnych krawędzi 

(przecięć). Łączenie może być zrealizowane zarówno na elementach bryłowych jak 

i powierzchniowych. Polecenie ma wiele opcji służących do kontrolowania kształtu powierzchni 

łączenia, definiowania warunków ucięcia, granic itp. Nie traktuj tej operacji jako alternatywy do opcji 

zaokrąglenia krawędzi. Te dwa podejścia mają swoje korzyści i ograniczenia uzupełniając się 

nawzajem. 

Główne koncepcje. Możliwości operacji  

Dwa zestawy ścian do połączenia są zazwyczaj nazywane ścianą prawą i lewą. W większości 
przypadków, mogą one być dowolnie usytuowane w przestrzeni i mogą mieć dowolną geometrię 
powierzchni. System konstruuje powierzchnie łączenia prawej i lewej ściany w kilku krokach.  

 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 

 Najpierw, wyliczany jest zestaw płaszczyzn dla ustawienia przekrojów poprzecznych. 
Położenie każdej płaszczyzny zależy od istnienia i kształtu pomocniczych prowadnic 
kierunkowych, jak również od algorytmu obliczeniowego poszczególnych typów łączenia. 
Można uzyskać różne wyniki łączenia poprzez manipulowanie orientacją płaszczyzn 
przekrojów.  

 Następnie, definiowane są dwa punkty na każdej płaszczyźnie, które będą granicami 
przyszłej powierzchni łączenia. Jeden punkt należący do ściany prawej drugi do lewej. Będą 
one odniesione jako punkty kontaktu powierzchni łączenia. Zestaw punktów kontaktu na 
prawej i lewej ścianie tworzą dwie linie kontaktu. Pozycja punktów na każdym przekroju 
poprzecznym zależy od kształtu i wzajemnego ułożenia ścian, oraz algorytmów 
obliczeniowych poszczególnych trybów łączenia.  

 Na koniec, system oblicza każdy przekrój poprzeczny powierzchni łączenia, łącząc dwa 
punkty obliczone w poprzednim kroku. Kształt przekroju poprzecznego łączenia zależy od 
pozycji punktów kontaktu i od wybranych algorytmów geometrycznych. 

 Wynik końcowy może również być efektem działania wielu dodatkowych funkcji 
i warunków granicznych. 
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Prowadnice Kierunkowe 

Prowadnice kierunkowe definiują pozycje płaszczyzn przekrojów poprzecznych łączenia. Jako 

prowadnice można użyć ścieżek 3D. Prowadnice kierunkowe są używane do konstruowania 

większości typów łączenia. Często, gdy wszystkie parametry pojawiają się w celu zdefiniowania, 

przycisk potwierdzenia nie jest jeszcze dostępny, potrzebne są wówczas prawdopodobnie prowadnice. 

Jeżeli prowadnica jest zbyt krótka dla skonstruowania całej powierzchni łączenia, system wydłuża 

prowadnice przy pomocy prostoliniowych segmentów stycznych do ścieżki 3D w jej końcach. Jeżeli 

prowadnica jest dłuższa niż jest to potrzebne, system spróbuje automatycznie zdefiniować niezbędne 

części ścieżki 3D. Czasami, operacja może być utworzona bez prowadnic jak w przypadku prostego 

zaokrąglenia typu Tocząca się Kula. 

Typy Łączenia 

Istnieją dwa typy łączenia. Każdy typ wywołuje swoje własne algorytmy konstruowania płaszczyzn 

przekrojów poprzecznych dla obliczenia powierzchni łączenia. 

Łączenie typu Tocząca się Kula 

W tym typie łączenia, płaszczyzny przekrojów poprzecznych są tworzone ortogonalnie do prawej 

i lewej ściany. Ten typ łączenia w trybie “Stały promień” i “Stałą szerokość” nie wymaga prowadnic.  

W trybie “Stały promień”, wirtualna kula o określonym promieniu definiuje punkty kontaktów, w 

których dotyka ona prawej i lewej ściany. Kula ta “toczy się” przez całą drogę wzdłuż prawej i lewej 

ściany i pozostawia dwie linie kontaktu. Płaszczyzny przekrojów poprzecznych w danym momencie 

przechodzą przez tak wyznaczone punkty kontaktu oraz przez centrum wirtualnej kuli. 

Łączenie typu tocząca się kula jest jedynym typem wspierającym tryb “Stała szerokość”. W tym 

wypadku, system automatycznie umieszcza płaszczyzny przekroju poprzecznego dla lepszego 

spełnienia wymagań specyficznego trybu łączenia. W tym wypadku również nie są wymagane 

prowadnice. 

Tryb “Zmienny promień” zawsze wymaga zastosowania prowadnic. Aktualny punkt na prowadnicy 

jest używany do definiowania najbliższych punktów na powierzchni łączenia. W tych punktach 

konstruowane są normalne do powierzchni prawej i lewej ściany. Płaszczyzna przekroju poprzecznego 

przechodzi przez aktualny punkt i prowadnice. Normalna płaszczyzny jest obliczana jako wynik 

skrzyżowania się dwóch powyższych normalnych powierzchni. W specjalnych wypadkach płaskich 

powierzchni ścian, można powiedzieć, że płaszczyzna przekroju poprzecznego przechodzi przez 

aktualny punkt na prowadnicy i jest ortogonalna do obu ścian. 

Łączenie typu Dysk 

Płaszczyzna jest konstruowana ortogonalnie do prowadnic przez każdy punkt na prowadnicy. 

Aktualny przekrój powierzchni łączenia jest obliczany na takiej płaszczyźnie. 
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Łączenie typu Tocząca się Kula Łączenie typu Dysk 

Łączenie Izoparametryczne 

Jest to zaawansowany typ łączenia. Łączenie Izoparametryczne jest specjalnym typem przeznaczonym 

do projektowania turbin. Jest ono używane do tworzenia zaokrąglenia pomiędzy łopatką turbiny 

i podstawą.  Łączenie izoparametryczne jest najlepsze dla tego typu części. 

Łączenie izoparametryczne jest podobne do łączenia typu Dysk. W tym wypadku, płaszczyzny 

przekrojów poprzecznych są zorientowane wzdłuż linii izoparametrycznych powierzchni łopatki. Z 

tego powodu, powierzchnia łopatki tworzy pierwszy zestaw powierzchni (lewa ściana). 

Prowadnice kierunkowe muszą leżeć na lewej ścianie (definiują one izolinie). Ustalona jest zależność 

pomiędzy punktami na prowadnicy i powierzchnią łopatki. Następnie tworzony jest określony przekrój 

poprzeczny powierzchni łączenia stycznie do aktualnej izokrzywej. 

                 

Łączenie typu Tocząca się Kula Łączenie Izoparametryczne 

Rysunek znajdujący się z lewej strony pokazuje łączenie typu tocząca się kula z samoprzecinającymi się 

strefami. Rysunek znajdujący się z prawej strony demonstruje łączenie typu izoparametrycznego bez skaz.  

Tryby Łączenia 

Tryby łączenia definiują sposoby obliczania granic powierzchni łączenia w aktualnym przekroju 

poprzecznym. Obliczane są tylko punkty graniczne (punkty kontaktu) w aktualnych przekrojach 

poprzecznych powierzchni łączenia. To, co będzie konstruowane pomiędzy punktami granicznymi 

zależy od wybranego kształtu powierzchni łączenia. 
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Stały promień 

W tym trybie, powierzchnia łączenia jest konstruowana tak, że ma stały kształt w przekroju łączenia. 

Termin “promień” w nazwie trybu jest tylko konwencją. Faktycznie, różnorodność tego typu zawiera, 

poza zaokrągleń o kształcie stożkowym, faz i powierzchni o gładkiej krzywiźnie (zobacz poniżej 

“Kształty powierzchni łączących”). Zależy to od określonego kształtu łączenia. Gdy wybierzemy 

stożkowy kształt przekroju poprzecznego, powierzchnia konstruowana jest z każdym przekrojem 

poprzecznym, który jest łukiem kołowym o określonym promieniu. 

Zmienny promień 

Ta metoda łączenia wspiera powierzchnię łączenia z parametrami kształtu zmieniającymi się 

w przekroju łączenia. Wszystkie parametry przekroju poprzecznego kontrolowane są przez specjalne 

punkty pomocnicze rozmieszczane wzdłuż powierzchni łączenia. Punkty kontaktu są obliczane 

w trybie zmiennego promienia bazując na dwóch zakresach definiowanych dla każdego takiego punktu 

pomocniczego. Takie podejście jest używane dla obliczania punktów kontaktu poprzez zakres tak jak 

w poleceniu “Zaokrąglenie Krawędź”. Rozdział Łączenie/Zaokrąglanie Krawędziowe (zobacz temat 

“Zaokrąglenie eliptyczne o zmiennym promieniu”) opisuje i ilustruje szczegółowo to podejście. 

Operacja łączenia o zmiennym promieniu w opcji “Zaokrąglenie Ściana-Ściana” różni się od 

zaokrąglenia eliptoidalnego o zmiennym promieniu z opcji “Zaokrąglenie Krawędź”. Przede 

wszystkim, różni się sposobem konstruowania płaszczyzn przekrojów poprzecznych. Po drugie 

możliwościami tworzenia innych kształtów przekrojów (poza stożkowym). 

Stała szerokość 

W tym trybie łączenia, przekroje poprzeczne łączenia konstruowane są na bazie warunku stałej 

szerokości cięciwy. Tworzone są cięciwy łączące punkty kontaktu w przekrojach poprzecznych. Ten 

typ łączenia jest szczególnie pożądany, gdy kąt pomiędzy ścianami zmienia się w przekrojach 

łączenia. W tym wypadku, można określić przybliżoną ilość dodatkowego materiału przekrojów 

poprzecznych, która będzie utrzymywana wzdłuż łączenia. 

    

Tryb “Stała szerokość” pracuje tylko z łączeniem typu “tocząca się kula”. 
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W tym trybie łączenia, parametrami kształtu są szerokości cięciwy i stosunek zakresów dla punktów 
granicznych powierzchni łączenia. Stosunek zakresów inny niż 1 tworzy łączenie ze stałą cięciwą i 
asymetrycznym przekrojem poprzecznym. 

W trybie stałej szerokości, system automatycznie określa kształt stożkowego przekroju 
poprzecznego. 

Kształty powierzchni łączenia 

Obsługiwane są trzy różne kształty powierzchni łączenia. 

Stożek 

Stożek jest jednym z kształtów, które mogą być utworzone jako przekroje poprzeczne, są to również 
okręgi, elipsy, parabole i hiperbole. W trybie stałego promienia, jeżeli wybierzemy kształt typu 
“stożek”, wówczas przekroje poprzeczne łączenia są łukami o określonym promieniu. W trybie 
zmiennego promienia, Kształt przekrojów poprzecznych zależy od parametrów “przekrzywienia” 
i wartości rho stożka. Różne wartości tego parametru mogą powodować utworzenie kształtu elipsy, 
paraboli i hiperboli. 
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Faza 
 

Przekrój poprzeczny łączenia typu Faza definiowany 

jest w następujący sposób. Punkty kontaktu, obliczane 

w każdym przekroju poprzecznym są połączone 

liniami prostymi. Faza jest obsługiwana dla wszystkich 

typów i trybów łączenia. 

 

Kształt typu ciągła krzywizna 

Ten sposób łączenia zapewnia ciągłość krzywizny powierzchni gdzie powierzchnia łączenia styka się 

ze ścianami. Innymi słowy, powierzchnia łączenia ma tą samą krzywiznę w punktach kontaktu jak 

odpowiednia ściana. W trybach łączenia “Stały promień” i „Stała szerokość” kształt powierzchni 

zależy od pojedynczego parametru “Łagodność” kontrolującego gładkość przejścia z jednej ściany do 

drugiej. 

    

Możliwa jest zarówno wartość gładkości większa niż zero jak i nieograniczone maksimum. Z 

wartością gładkości zbliżoną do 0, przekrój poprzeczny łączenia staje się bliższy fazie. Jednakże, jeżeli 

potrzebujemy prawdziwej “Fazy” zaleca się zamiast tego ustawić parametry kształtu fazy. 

Tryb “Zmienny promień” dostarcza dwa parametry służące do kontroli łączenia, z przekrojami 

poprzecznymi o ciągłej krzywiźnie – “Odsunięcie” i “Głębokość”.  
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Te dwa parametry razem definiują najgłębszy punkt na aktualnym przekroju poprzecznym łączenia –

“Punkt Głębokości”. “Odsunięcia” definiują pozycje “punktu głębokości” pomiędzy dwoma punktami 

kontaktu. Parametr zmienia się wyłącznie od 0 do 1. Punkt głębokości dochodzi do lewej ściany, gdy 

odsunięcie zbliża się do zera a do prawej ściany, gdy odsunięcie zbliża się do jedności. “Głębokość” 

definiuje pozycję “punktu głębokości” pomiędzy cięciwą łączącą dwa punkty kontaktu i przecięciem 

stycznych do ścian. Parametr zmienia się wyłącznie pomiędzy 0 i 1. Przy wartości bliskiej 0, “punkt 

głębokości” dochodzi do cięciwy biegnącej między punktami kontaktu, przy wartości zbliżonej do 1 – 

dochodzi do przecięcia stycznych do lewej i prawej ściany. 

Specjalne Możliwości  

Odcięcie - Karb  

Czasami, łączone ściany mogą zawiera wtrącenia typologii (Odcięcia-Karby), które przecinają linie 

kontaktu powierzchni łączenia. Specjalna opcja “Odcięcie-Karb” pomaga zidentyfikować takie 

wtrącenie i umożliwia utworzenie połączenia wydłużonego w obszarze wtrącenia, ucinając 

jednocześnie powierzchnię łączenia do powierzchni sąsiadujących ze ścianą. Bez tej opcji łączenie 

zatrzyma się przed obszarem wtrącenia, w którym to linia kontaktu zostaje przerwana. 
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Propagacja styczności 

Ta opcja łączenia pozwala wydłużyć powierzchnię łączenia na sąsiadujące ściany gładko łączące się 

z wybranymi ścianami. Upraszcza to definiowanie operacji pozwalając wybrać tylko jedną 

powierzchnie na ścianie. System próbuje rozciągnąć powierzchnię łączenia na wszystkie sąsiadujące 

ściany tak daleko jak to możliwe. 

     

Opcja propagacji nie może być użyta dla łączeń typu Dysk i Izoparametrycznego. 

Opcja Propaguj jest odpowiednia, gdy definiujemy warunki graniczne (zobacz szczegóły poniżej). 

Daje to możliwość podania tylko jednej krawędzi dla zdefiniowania warunków granicznych, jeżeli 

wszystkie krawędzie graniczne łączą się w gładki łańcuch. 

 

Ucinanie z płaszczyznami 

Płaskie ściany i płaszczyzny pracy mogą być użyte dla ograniczenia obszaru łączenia. Jedna 

płaszczyzna ograniczenia dzieli powierzchnię łączenia na dwie części pozostawiając tylko jedną część 

na ekranie. Sumarycznie można zdefiniować dwie płaszczyzny graniczne. Dwie płaszczyzny będą 

otaczać z dwóch boków centralną część detalu. 
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Ważne jest, żeby zapamiętać to, że dzieląc powierzchnię łączenia płaszczyzna graniczna jej nie ucina. 

Powierzchnia łączenia jest dzielona wzdłuż płaszczyzn przekrojów poprzecznych w punkcie przecięcia 

między płaszczyzną granicy i kręgosłup łączenia (Blend spine).  

Łączenie i ucinanie 

Gdy tworzymy łączenie typu ściana-ściana, mamy wybór opcji ucinania dla końcowych granic 

powierzchni łączenia. Geometria ścian sama nie jest dystrybuowana przez ucinanie powierzchni 

łączenia. Łącznie dostępne są cztery opcje ucinania: 

 Bez ucinania. Gdy ucinanie jest wyłączone, powierzchnia jest wydłużona do końców obu 

ścian.  

 Krótkie ucinanie. Powierzchnia łączenia jest ucinana przez granice końca krótszej ściany.  

 Długie ucinanie. Powierzchnia łączenia jest ucinana przez granice końca dłuższej ściany.  

 Ucinanie ścianki do ściany. Powierzchnia łączenia jest ucinana przez granice końców obu 

ścian. Jednocześnie krawędź boczna powierzchni łączenia konstruowana jest tak, żeby 

zachować styczność do obu krawędzi bocznych ścian tnących. 

Trzy pierwsze opcje mogą być użyte tylko do łączenia elementów powierzchniowych. 
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Ucinanie ściany 

Dodatkowo podczas ucinania powierzchni łączenia mogą być również ucinane ściany wzdłuż linii 

kontaktu.  

   

Wybieranie wynikowej typologii  

Operacja łączenia ściana –ściana może być zapisana w strukturze modelu w kilku wariantach 

typologii. Wybór typologii jest powiązany z opcją ucinania-ścian (poprzedni temat). Dostępne są 

cztery rozwiązania: 

 “Oddziel część” oznacza, że żadna ściana nie będzie ucinana a powierzchnia łączenia 

pozostanie niezależnym elementem. Obiekty wybrane jako ściany dla łączenia pozostaną w 

strukturze modelu w oryginalnym stanie. Operacja łączenia będzie reprezentowana przez 

oddzielny element powierzchniowy – powierzchnię łączenia. 

 “Utnij na obu ścianach” ucina obie ściany wzdłuż linii kontaktu bez dołączania 

powierzchni łączenia do żadnej ściany. Ta sytuacja ma praktyczne zastosowanie tylko dla 

powierzchni.  

Struktura modelu będzie odzwierciedlać na górnym poziomie samą operację łączenia 

ściana-ściana. Operacje, których powierzchnie były wybrane jako ściany zostaną zapisane w 

historii modelu o jeden poziom niżej. Jednocześnie, operacja łączenia będzie 

reprezentowana przez trzy elementy powierzchniowe. Oznacza to, że gdy np. zastosujemy 
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operację 3SD:Podziel Bryłę dla łączenia, wówczas zostaną utworzone 3 oddzielne 

powierzchnie, dwie ucięte ściany i powierzchnia łączenia. 

 “Dołącz do lewej ściany” ucina obie ściany i dołącza powierzchnie łączenia do ścian. Jeżeli 

łączenie było wykonane pomiędzy dwoma różnymi powierzchniami wówczas trzy elementy 

są scalane w jedną część. Operacja użyta jako lewa ściana będzie dalej używana jako 

referencja w strukturze modelu. 

 “Utwórz część” ucina obie ściany, dodaje łączenie do ścian i tworzy bryłę, jeżeli jest to 

możliwe. To rozwiązanie może być użyte tylko razem z opcją ucinania “Ścianki do ściany”. 

Opcja ta jest podobna do poprzedniej. Specyfika tej opcji jest taka, że system próbuje 

utworzyć bryłę. Jest to realizowane, gdy geometria wynikowa formuje zamkniętą objętość. 

Rozwiązanie z użyciem  punktu ustawczego 

W niektórych wypadkach, może być konstruowanych kilka powierzchni łączenia dla tego samego 

zestawu ścian. Można zaakceptować je wszystkie. Można jednak wskazać szczególne rozwiązanie. 

System zaakceptuje rozwiązanie najbliższe do wybranego węzła. 

  

Wykonywanie zakrzywionych stref (wewnętrznie ciasnych) 

Algorytm dla wykonywania zakrzywionych stref pozwala utworzyć łączenia w obszarach, gdzie 

wartość promienia krzywizny ścian bocznych jest mniejszy niż promień łączenia. Opcja ta dostępna 

jest tylko dla łączenia typu tocząca się kula o przekroju stożkowym i o stałym promieniu. Ta 

funkcjonalność opisana jest szczegółowo w rozdziale “Łączenie/Zaokrąglanie krawędziowe”. 

Warunki graniczne 

Styczność do ścian 

W przypadku, gdy powierzchnia łączenia przelewa się poza łączone ściany (prawą lub lewą ścianę) 

wówczas system może dopasować powierzchnię łączenia, tak żeby zachować przez powierzchnię 

łączenia przelewane krawędzie. Powoduje to zmianę linii kontaktu powierzchni łączenia w obszarze 

przelania krawędzi, tak żeby utrzymać zbieżność na krawędzi. Dopasowanie powierzchni łączenia jest 

realizowanie, podczas gdy zachowany jest warunek styczności na powierzchni ścian w punktach 

kontaktu.  

Gdy nie można dopasować powierzchni łączenia wewnątrz rozmiaru ścian, mogą być wybrane dwa 

typy ograniczeń - “Jedna ściana styczna” lub “Dwie ściany styczne”. 

Warunki graniczne są definiowane przez wybranie krawędzi lub zestawu krawędzi należących do 

jednej lub drugiej ściany, nazywanych “liniami trzymającymi” (holdline).  
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Jeżeli wybrana jest styczność do jednej ściany wówczas przeciwległa linia kontaktu powierzchni łączenia nie 

jest naruszana. Jeżeli wybrana jest styczność do dwóch ścian, wówczas przeciwległa linia jest zniekształcana 

symetrycznie.  

 

Odwrócona styczność do ścian  

Warunki graniczne definiowane są przez krawędź lub zestaw krawędzi należące do jednej ze ścian 

(linia trzymająca). Przy zbyt małych wartościach promienia powierzchnia łączenia nie może być 

skonstruowana, system zmienia wówczas linię kontaktu na linię trzymającą (holdline). Powierzchnia 

łączenia jest styczna do powierzchni ścian wzdłuż linii kontaktu. Jeżeli ponownie wybrana zostanie 

styczność do jednej ściany, wówczas przeciwległa linia kontaktu łączenia nie jest naruszana. Gdy 

wybierzemy odwróconą styczność do dwóch ścian wówczas przeciwległa granica jest zniekształcana 

symetrycznie. W ten sposób powierzchnia łączenia nie jest już więcej definiowana przez promień 

a przez narzucone warunki graniczne. 

 

Krawędź Klifu 

Jest to przelanie z “ostrymi krawędziami”, gdy styczność nie jest utrzymywana na krawędziach 

granicznych.  

Przelanie krawędzi przez powierzchnię łączenia jest pozostawiane bez zmian. Powierzchnia łączenia 

jest konstruowana bez zniekształceń w taki sposób, że rozpina ona przekroje poprzeczne między 

ścianą i linią kontaktu jednego boku oraz krawędzią klifu drugiego boku, bez zmieniania sposobu 

prowadzenia kształtu przekroju poprzecznego. 
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Żeby to zrozumieć, rozważ prosty przykład łączenia sferycznego ze stałym promieniem. Wyobraźmy 

sobie kulę o danym promieniu toczącą się na jednej ścianie i utrzymującą kontakt z ostrą krawędzią 

innej ściany.  

   

Przy tych ograniczeniach nie jest zachowana styczność powierzchni łączenia wzdłuż krawędzi klifu, 

jednak kształt przekrojów nie jest zniekształcany i jest tworzony zgodnie ze specyficznymi zasadami 

dla powierzchni łączenia. 

Kroki definiowania operacji  

Polecenie tworzenia operacji może być wywołana w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3DF> “Operacja|Zaokrąglenie|Ściana-ściana”  

Dla obsługi polecenia i definiowania niezbędnych komponentów używane są okno właściwości i automenu. 

Pracują one jednocześnie i uzupełniają wzajemnie. Wygląd automenu zależy od etapu definiowania operacji 

i od przeznaczenia oraz typu obiektów, które są wybierane. Tryb wyboru obiektów może być sterowany 

przez automenu albo okno właściwości. 

Żeby utworzyć operację postępuj w następujący sposób: 

11. Wybierz pierwszy zestaw ścianek (lewa ściana) 

12. Wybierz drugi zestaw ścianek (prawa ściana) 

13. Określ typ łączenia (jeżeli konieczne) 

14. Wybierz kręgosłup (jeżeli konieczny, zależnie od typu łączenia) 

15. Określ tryb łączenia (jeżeli konieczne) 

16. Określ kształt przekroju poprzecznego łączenia (jeżeli konieczne) 

17. Określ parametry geometryczne przekroju poprzecznego łączenia  

18. Określ warunki graniczne i przelewanie (opcjonalnie) 

19. Potwierdź tworzenie operacji 
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Używanie ciągaczy i dekoratorów 

Gdy definiowana jest operacja łączenia ściana-ściana, parametry dzięki pomocy elementów 

pomocniczych mogą być określone a różne obiekty wybierane w oknie 3D. Elementy te pomagają 

szybko przeglądać i modyfikować konfiguracje tworzonych operacji. Ich ilość, kształt i wielkość 

zależy od definiowanych właściwości operacji, poza tym od przeznaczenia wybranych obiektów i od 

typu oraz wartości kontrolowanych parametrów. Elementy, które dynamicznie kontrolują parametry 

nazywane są “Ciągaczami”. Elementy, które jedynie wyświetlają te same lub inne właściwości 

operacji nazywane są “Dekoratorami”. 

Ciągacze wyświetlane są w różnych kolorach. Domyślnie, aktywny ciągacz (w tym samym czasie 

można manewrować jednym ciągaczem) jest koloru czerwonego, pozostałe - żółtego. Dekorator jest 

domyślnie w kolorze niebieskim. 

Ciągacze są używane dla szybkiego podglądu wyników i ich korekty, dlatego też kształt aktualnej 

powierzchni łączenia powstaje z ograniczoną dokładnością. Ciągacz nie kalkuluje wszystkich 

szczegółów przekroju poprzecznego w przypadku powierzchni ze stałą krzywizną i nie odpowiada za 

takie ustawienia jak “Wypukłość”, “Łagodność”, itp.. 
Używanie ciagaczy z licznymi aktywnymi obiektami na słabych komputerach może powodować 

opóźnienia w odpowiedzi systemu. Żeby przyśpieszyć pracę w takim wypadku, należy wyłączyć 

ciągacze. Wyłącznik ciągaczy znajduje się w zakładce “Opcje” okna właściwości. 

Dalej znajduje się opis wszystkich typów manipulatorów i dekoratorów stosowanych do łączenia 

ścian. 

Wybieranie zestawu ścian 

Normalnie, operacja jest definiowana poczynając od wybrania zestawu ścian, między którymi będzie 

tworzone łączenie. Zestawy lewej i prawej ściany są formowane, gdy aktywna jest jedna z poniższych 

opcji: 

 <L> Wybierz lewą Ścianę 

 <R> Wybierz prawą Ścianę 

Przełączanie się pomiędzy opcjami jest realizowane przez wciskanie 

przycisków ikon w automenu. Włączenie opcji automatycznie aktywuje 

odpowiednią zakładkę okna właściwości. Lista wybranych ścianek lewej 

lub prawej ściany wyświetlana jest w odpowiedniej zakładce. Przełączanie 

się między zakładkami okna właściwości również aktywuje odpowiednie 

opcje wyboru ścian. 
 

Ściany wybieramy za pomocą myszy w oknie 3D. 

Wybrane ścianki lewej ściany są domyślnie podświetlane na zielono, prawe ścianki na - żółto. 

Ustawienia koloru podświetlania są wykonywane w oknie dialogowym dostosowywania systemu. 

Kolor aktualnie podświetlanej ściany jest odzwierciedlany w kolorze kwadratu znajdującego się na 

górze każdej zakładki. 

Dekorator jest wyświetlany na środku każdej ściany w kształcie strzałki oznaczającej, stronę ściany 

sąsiadującą z powierzchnią łączenia. Ogólnie, dwie ściany tworzą cztery ćwiartki, każda właściwa dla 
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utworzenia powierzchni łączenia. Powstaje ona w ćwiartce, w której strzałki są skierowane w tą samą 

stronę. 

 

Dla brył, kierunek strzałek jest określany automatycznie. Dla elementów powierzchniowych kierunek 

ścianek może być kontrolowany ręcznie przez użytkownika. W celu ustalenia kierunku należy włączyć 

lub wyłączyć opcję “Odwróć”. 

Aby wyłączyć ściankę z zestawu ścian, po prostu wybierz ją z listy na odpowiedniej zakładce w oknie 

właściwości i wciśnij przycisk [Skasuj]. 

Wybór trybu łączenia 

Tryb łączenia może być definiowany (modyfikowany) na dowolnym etapie w ustawieniach operacji. 

Nazwa trybu wybierana jest z rozwijalnego menu w oknie właściwości. Dostępne są trzy tryby: “Stały 

promień”, “Zmienny promień” i “Stała szerokość”. 

 Ustawienia trybu “Stały promień” 
 

W trybie “Stałego promienia”, użytkownik potrzebuje dodatkowo 

określić „promień” powierzchni łączenia. Okno do wprowadzania 

“promienia” pojawia się w oknie właściwości zaraz po wybraniu tego 

trybu. Domyślnie, system ustawia promień równy 10 jednostkom.  

Pole to jest synchronizowane z ciągaczami. W zależności od wyboru kształtu powierzchni łączenia, 

ciągacz jest rysowany jako łuk lub segment liniowy (tylko przy tworzeniu fazy). Ilość manipulatorów 

zależy od ilości ścianek w zestawie prawej lub lewej ściany. Wszystkie manipulatory aktualizują się 

jednocześnie razem z odpowiednimi parametrami np. “promień”. 

 Ustawienia trybu “Zmienny promień” 
 

Tryb “Zmiennego promienia” zapewnia więcej kontrolek w innych 

częściach okna właściwości.  

Na dole okna właściwości znajdują się standardowe kontrolki dla 

manipulowania punktami pośrednimi dla łącza o zmiennym 

promieniu. Specjalna opcja “Pozycje” steruje listą punktów 

pomocniczych. Punkty “Start” i “Koniec” są zawsze obecne. Inne 

punkty są nazywane podczas ich tworzenia. Dodawanie i kasowanie 

punktów jest realizowane za pomocą przycisków [Dodaj] i 

[Skasuj]. Pozycja punktu jest określana w specjalnym oknie  
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przez procent całkowitej długości powierzchni łączenia.  

Tryb “Zmienny promień” wymaga ustawienia dwóch odsunięć dla każdego punktu pomocniczego. 

Początkowo, system ustawia drugie odsunięcie równe pierwszemu, zgodnie z ustawieniami w check 

box’ie znajdującym się w oknie właściwości przed drugim odsunięciem. Z tymi ustawieniami, oba 

odsunięcia zmieniane są jednocześnie. Jeżeli ten check box jest wyzerowany wówczas, można ustawić 

indywidualne wartości dla drugiego odsunięcia.  

Pozycje punktów pomocniczych i ich wartości odsunięć mogą być definiowane przez ciągacze.  

 

Ustawienia trybu „Stała szerokość” 
 

Tryb “Stałej szerokości” wymaga dwóch parametrów numerycznych – 

“Szerokość” i “Współczynnik”. Domyślnie system ustawia szerokość 

o wartości 10 jednostek i współczynnik równy (-1). 

Pola te są synchronizowane z odpowiednimi ciągaczami. W zależności 

od 
 

wyboru kształtu łączenia, ciagacz jest pokazywany jako łuk lub segment liniowy (tylko dla fazy). Ilość 

ciągaczy zależy od ilości ścianek na lewej i prawej ścianie. 

Wybór typu łączenia 
 

Typ operacji łączenia może być wybierany z listy rozwijalnego menu 

w oknie właściwości. Można wybrać jeden z trzech typów: “Tocząca 

się kula”, “Dysk”, “Izoparametrycznie”. System domyślnie ustawia 

„toczącą się kulę”.  

Wybór prowadnic 

Aby włączyć tryb wyboru prowadnic aktywuj następującą opcję automenu,  

 <S> Wybierz ścieżkę 3D jako parametryczną prowadnicę 

Ścieżkę 3D wybieramy za pomocą myszki w oknie 3D lub w drzewie modelu. 

Nazwa wybranej ścieżki 3D wyświetlana jest w oknie właściwości.   

Tylko jedna ścieżka 3D może być użyta jako prowadnica. Jeżeli przez pomyłkę wybierzemy złą 

ścieżkę, wówczas można wybrać inną. Wybranie nowej ścieżki 3D anuluje poprzednią i tylko ostatnia 

zostanie użyta jako prowadnica. 
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Jeżeli w danym momencie nie ma zdefiniowanej dla opcji łączenia ściana-ściana żadnej ścieżki 3D, 

nową ścieżkę 3D można utworzyć wewnątrz polecenia łączenia. Żeby to zrobić, załaduj polecenie 

tworzenia ścieżki 3D i wykonaj niezbędne działania. Po zakończeniu definiowania i opuszczeniu 

polecenia tworzenia ścieżki, system automatycznie powróci do polecenia tworzenia łączenia.  

Żeby odrzucić ścieżkę 3D użyj opcję automenu: 

 <W> Anuluj wybór ścieżki 3D 

Definiowanie kształtu przekroju poprzecznego 
 

Kształt przekroju poprzecznego może być wybrany z rozwijalnej listy 

okna właściwości. Lista zawiera trzy opcje: “Stożek”, “Faza” i 

“Stała krzywizna”. Domyślnie zdefiniowany jest kształt stożka. 

W zależności od trybu łączenia można wybrać kształt przekroju   

poprzecznego, w oknie właściwości pojawiają się lub znikają dodatkowe kontrolki służące do 

kontrolowania kształtu przekroju poprzecznego i jego parametrów geometrycznych. 

Ustawienia przekroju poprzecznego stożka 

Gdy używamy trybu łączenia o “Stałym promieniu” nie wymagane są żadne dodatkowe ustawienia. 

W tym trybie, wybranie kształtu stożka powoduje, że przekroje poprzeczne łącza są łukami. 

Dodatkowy parametr “Ukośnie” definiowany jest w trybie “Zmienny 

promień” stożkowego przekroju poprzecznego. Wartość parametru 

jest definiowana oddzielnie dla każdego punktu charakterystycznego 

zmiennego zaokrąglenia. Domyślnie wartość rho równa jest 0.5 dla 

tego parametru. W tym wypadku, 

 

przekrój poprzeczny jest parabolą. Przy mniejszej wartości przekrój poprzeczny staje się elipsą, przy 

większej wartości – hiperbolą. Parametr ten nie może być mniejszy lub równy 0 i większy lub równy 

1. 

W trybie “Stała szerokość” kształt stożkowego przekroju zależy od definicji samego trybu, 

w szczególności od parametru “Odsunięcie”. Jeżeli współczynnik odsunięcia jest równy 1, wówczas 

przekrój poprzeczny łączenia staje się łukiem kołowym, w przeciwnym wypadku staje się parabolą. 

Ustawienia fazy 

Nie wymagane są żadne dodatkowe ustawienia dla tego kształtu łączenia dla wszystkich trybów. 

Punkty kontaktu, obliczane dla każdego przekroju poprzecznego, w zależności od wybranego trybu są 

łączone linią. 

Ustawienia przekroju poprzecznego o stałej krzywiźnie 

Przekrój poprzeczny o stałej krzywiźnie może być realizowany tylko dla łączenia typu tocząca się 

kula. Dlatego też wybór tego kształtu dla przekroju automatycznie przełącza system w tryb toczącej 

się kuli. 

W trybach “Stały promień” i “Stała szerokość”, kształt przekroju 

poprzecznego kontrolowany jest przez jeden parametr “Łagodność”. 

Wartość gładkości musi być zawsze większa od zero. System 

domyślnie ustawia ten parametr równy 1. 
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W trybie “Zmienny promień”, kształt przekroju poprzecznego o stałej 

krzywiźnie zależy od dwóch parametrów – “Odsunięcie” i 

“Łagodność”. Oba parametry zmieniają się wyłącznie w zakresie od 0 

do 1. Domyślana wartość to 0.5. Wartości tego parametru definiowane 

są oddzielnie dla każdego charakterystycznego punktu zmiennego 

zaokrąglenia. 

 

Definiowanie warunków granicznych 

Wszystkie typy warunków granicznych są definiowane wzdłuż specjalnie wybranych krawędzi. Aby 

przejść do trybu wyboru krawędzi należy wybrać ikonę automenu: 

 <C> Ustaw ograniczenia 

Włączenie tej opcji automatycznie aktywuje zakładkę “Ograniczenia” w oknie 

właściwości. Okno wyświetla listę wybranych krawędzi. Przełączenie z 

dowolnego trybu na tą zakładkę okna właściwości aktywuje tryb wyboru 

krawędzi. 

Typ warunków granicznych może być wybierany z rozwijalnej listy. 

Dostępnych jest pięć opcji: “styczny”, “stożek”, “odwrócony styczny”, 

“odwrócony stożek” i “klif”. Domyślnie system ustawia “styczny”. 

Każda krawędź ograniczenia wymaga indywidualnych ustawień typu 

warunków  
 

granicznych, w konkretnej kolejności. Najpierw, należy wybrać krawędź ograniczenia z pełnej listy 

krawędzi a następnie zdefiniować (jeżeli potrzeba) typ warunku granicznego używając rozwijalnej 

listy. 

Żeby usunąć krawędź z listy krawędzi ograniczających wciśnij w oknie właściwości w zakładce 

“Ograniczenia” przycisk [Skasuj]. 

Należy pamiętać, że ograniczenia mogą pracować tylko w połączeniu z kompatybilnymi 

parametrami geometrycznymi powierzchni łączenia, które są definiowane przez tryb łączenia i 

kształt przekroju poprzecznego. 

Dlatego też, jeżeli parametry przekroju poprzecznego chronią powierzchnie łączenia przed 

osiągnięciem linii trzymającej (holdline) wówczas osiągnięcie warunku styczności na jednej lub 

obu ścianach jest niemożliwe. I na odwrót, jeżeli jest narzucone ograniczenie “odwrócony 

styczny”, wówczas odpowiedni “promień” powierzchni łączenia jest taki, że łączenie nie osiąga 

linii trzymającej (holdline) lub ściany w strefie działania ograniczenia. 

Z tego powodu często ciągacze przestają działać na powierzchni łączenia ograniczonej do pewnych 

warunków granicznych. Dla przykładu, gdy tworzymy powierzchnię łączenia o “odwróconej styczności”, 

która początkowo nie dosięga do ścian, ciągacze nie są wyświetlane. Odwrotnie, gdy tworzymy 

powierzchnię łączenia “styczną do ścian”, która nie mieści się wśród ścian wówczas ciągacz odzwierciedla 

największy mieszczący się łuk. 
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Ustawienia przelewania 

Odcięcie-Karb. Propagacja styczności 
 

Dla włączenia odcięcia – karbu i ustawienia propagacji styczności 

dostarczane są w oknie właściwości odpowiednie atrybuty. Parametry te 

są dostępne dla wszystkich typów łączenia.  

Ustawienia planów granicznych  

Zajmijmy się jedną z następujących opcji automenu ustawiających pierwszy i drugi plan graniczny: 

 <F> Ustaw pierwszy plan graniczny 

 <D> Ustaw drugi plan graniczny 

Po aktywowaniu opcji, płaszczyzny pracy i płaskie ściany staną się wybieralne w oknie 3D. Można je 

wybierać za pomocą myszy albo w oknie 3D albo w drzewie modelu. 

Gdy wybieramy plan graniczny, jej dekorator wyświetlany jest w niebieskim kolorze. Dekoratorem 

jest prostokąt rysowany na planie granicznym. Wielkość prostokąta jest obliczana odpowiednio do 

wielkości lewej i prawej ściany. Strzałki normalnych są rysowane w rogach prostokąta, wskazując 

stronę powierzchni łączenia, która będzie zachowana. 

             

Po wybraniu pierwszego lub drugiego planu granicznego, okno 

właściwości wyświetli checkbox “Odwróć” zamiast poprzedniego 

statusu “nie wybrano”, przełączenie strony „do zatrzymania” 

wskazywane jest przez strzałki.  

Gdy ma być użyty tylko jeden plan graniczny wówczas zdefiniuj tylko “Pierwszy” plan. Oba 

plany graniczne “Pierwszy” i “Drugi” powinny być zdefiniowane tylko, gdy mają one być użyte 

jednocześnie. 

Aby odrzucić wybrane plany graniczne użyj następujących opcji automenu: 

 
<Z> Anuluj Wybór Pierwszego Planu Granicznego 

 
<X> Anuluj Wybór Drugiego Planu Granicznego 
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Opcje ucinania końcowego 
 

Opcje ucinania końcowego dla powierzchni łączenia mogą być 

wybrane w oknie właściwości z rozwijalnej listy. Dostępne są cztery 

opcje: “Ścianki do Ściany”, “Bez ucinania”, “Długie ucinanie”, 

“Krótkie ucinanie”. Domyślnie ustawiona jest opcja “Ścianki do 

ściany”.  

Definiowanie typologii geometrii wynikowej  
 

Opcje definiowania topologii geometrii wynikowej mogą być 

wybrane w oknie właściwości z rozwijalnej listy. Dostępne są 

cztery opcje: “Oddzielna część bez ucinania”, “Oddzielna 

część ucięte na obu ścianach”, “Utnij na obu ścianach i 

dołącz” i “Utnij, dołącz i utwórz część”. Domyślnie ustawiona 

jest opcja “Utnij na obu ścianach i dołącz”.  

Dopasowywanie rozwiązania przez węzeł  

Jeżeli operacja łączenia ma kilka zestawów wynikowych powierzchni łączenia, możemy użyć węzła 

3D, żeby zdefiniować zestaw łączenia, który ma pozostać. Wybór węzła 3D jest realizowany przez 

aktywację następującej opcji automenu: 

 
<E> 

Wybierz węzeł 3D, który definiuje tylko jedną 

najbliższą powierzchnię jako wynik 

Po wybraniu, nazwa węzła jest podawana w oknie właściwości operacji 

łączenia. Następnie, użytkownik potrzebuje wyraźnie określić czy wybrać 

rozwiązanie przez węzeł 3D lub użyć wszystkich możliwych rozwiązań. Typ 

rozwiązania jest wybierany z rozwijalnej listy zawierającej dwie pozycje: 

“Wszystko” i “Użyj punktu dopasowania”. Ten przełącznik pomaga szybko 

zmienić typ rozwiązania bez rezygnowania z wybranego węzła 3D.  

 

 

 
Aby odrzucić wybór węzła 3D użyj opcji automenu: 

 
<N> Anuluj Wybór Węzła 3D 
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POŁĄCZENIE TRZECH ŚCIAN  

Operacja łączenia trzech ścian tworzy powierzchnię łączenia z 

jednego zestawu gładko połączonych ścian do innego takiego 

zestawu. Powierzchnia łączenia tworzona jest jako styczna do 

jeszcze innego trzeciego zestawu ścian. Typową sytuacją, dla 

których adresowana jest ta operacja jest tworzenie gładkiej 

powierzchni przejścia pomiędzy dwiema przeciwległymi 

ścianami i wzdłuż wąskiego paska powierzchni bocznej 

elementu cienkościennego. Zestawy ścian które mają być 

łączone nie muszą mieć wspólnych krawędzi (przecięć).   

 

 

Łączenie może być wykonane zarówno na modelach 

bryłowych jak i powierzchniach. Operacja ta może być 

rozważana jako specjalny przypadek łączenia ściana-

ściana, wydzielonego do oddzielnego polecenia. 

Ponieważ łączenie trzech ścian obsługuje wiele 

koncepcji łączeń ściana-ściana, odwiedź najpierw 

sekcję “Łączone ściany” gdzie znajdują się szczegóły 

dotyczące pewnych terminów i koncepcji. 

Główne Koncepcje. Możliwości operacji  

Główne koncepcje operacji  

Trzy zestawy ścian stanowią podstawę operacji “Łącz Trzy Ściany”. Ściany te nazywają się “prawa”, 

“lewa” i “centrum”. Wszystkie ściany wewnątrz każdego zestawu muszą się gładko stykać. Ostre 

krawędzie nie są dozwolone. Same ściany nie muszą się ze sobą gładko łączyć. Wszystkie zestawy 

ścian mogą znajdować się na elemencie bryłowym lub na jednym, dwóch lub trzech elementach 

powierzchniowych. Łączenie trzech ścian, nie może być utworzone pomiędzy ścianami różnych 

elementów bryłowych lub zmieszanych elementów bryłowych i powierzchniowych. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

318  

   

Oryginalna konfiguracja Wynikowe łączenie 

Łączenie trzech ścian ma zawsze typ dysku. Płaszczyzny przekroju to zestaw płaszczyzn 

ortogonalnych do prowadnicy i przechodzących przez trzy punkty styczności gdzie powierzchnia 

łączenia jest styczna do ścian. Kształt przekroju łączenia jest zawsze reprezentowany przez łuk 

kołowy. Przekrój poprzeczny przecina trzy ściany. Łuk na przekroju tworzony jest, tak żeby zawsze 

był styczny do każdej ściany. 

       

Rysunki przedstawiają geometrię powierzchni łączenia w zależności od krzywej prowadzącej - prowadnicy  

Krzywa prowadząca jest zawsze reprezentowana przez ścieżkę 3D. Prowadnica nie musi mieć ostrych 

naroży. Jeżeli prowadnica jest zbyt krótka dla zdefiniowania wszystkich przekrojów poprzecznych, 

jest ona wydłużana przez segmenty liniowe styczne do końców. 
Jeżeli ściana lewa i centralna są dopasowane do siebie (maja wspólny zestaw krawędzi) krawędzie 

te mogą być użyte jako prowadnica. W tym wypadku wybieranie krzywej prowadzącej jest 

opcjonalne. 

W rzeczywistości, krawędzie pomiędzy prawą i lewą ścianą często mają skomplikowany kształt. 

W takim wypadku, powierzchnia łączenia może nie zostać z powodzeniem utworzona pomiędzy 

trzema ścianami. Utworzenie nowej krzywej prowadzącej może znacząco pomóc.  
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Utwórzmy prowadnicę prostszą niż geometria 

krawędzi ale w przybliżeniu odzwierciedlającą 

kształt krawędzi. Zobaczmy dwa typowe przykłady: 

Przykład 1. Wymagane jest zaokrąglenie bocznego 

paska łopatki wirnika. W tym wypadku system nie 

może użyć krawędzi pomiędzy lewą i centralną 

ścianą z następującego powodu. Krawędź ma zbyt 

mały promień w zaznaczonym okręgiem obszarze. 

Przekroje poprzeczne zaokrąglenia mogły by 

przecinać same siebie gdybyśmy utworzyli je 

normalnie do krawędzi. Dodatkowa prowadnica 

(ścieżka 3D) pomaga w tym wypadku utworzyć 

łączenie w przybliżeniu odzwierciedlając kształt 

krawędzi i jednocześnie omijając wzmiankowaną 

pułapkę. 

       

Przykład 2. W tym przykładzie, lewa i prawa ściana 

są fragmentami stożka. Część jest szeroka w 

środkowym fragmencie. Na pierwszy rzut oka 

promień krawędzi nie jest zbyt mały. Jednakże ze 

względu na szerokość części i zakrzywienie krawędzi 

w przeciwnym kierunku, system znacznie zwiększa 

promień powierzchni łączenia co powoduje 

powstanie samoprzecięcia powierzchni. Użycie 

płaskiej prowadnicy o kształcie takim jak na rysunku 

łatwo tworzy powierzchnię łączenia. 
    

Dodatkowe możliwości 

Gdy łączymy trzy ściany elementu bryłowego, wynikiem zawsze będzie bryła. Gdy łączymy elementy 

powierzchniowe, system automatycznie analizuje wyniki rozważając możliwość utworzenia jednego 

elementu. Gdy możliwe jest utworzenie jednego elementu powierzchniowego, lewa i prawa ściana są 

ucinane za pomocą powierzchni łączącej. Ściana centralną wówczas znika. Powierzchnia łącząca jest 

wydłużana i ucinana do ścian. W przypadku gdy nie ma możliwości aby scalić wyniki w jedno ciało, 

system zwraca zestaw oddzielnych elementów powierzchniowych. 

Propagacja Styczności 

Tak jak w innych poleceniach łączenia (zaokrąglania), opcja ta zapewnia możliwość wydłużenia 

powierzchni łączenia trzech ścian na sąsiadujące do wybranych ściany, jeżeli te sąsiadujące ściany 

gładko się ze sobą stykają. Upraszcza to definiowanie operacji przez wskazanie tylko pojedynczych 

ścian. System spróbuje rozszerzyć powierzchnie łączenia na wszystkie sąsiadujące ściany tak tylko jak 

to jest  możliwe. 
Gdy użyjemy opcji propagacji styczności, upewnij się że prowadnice zapewniają odpowiednie 

referencje dla utworzenia łączenia w całym rozszerzonym obszarze łączenia. 
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Przykłady użycia funkcji propagacji styczności. 
Krawędź pomiędzy lewą i centralną ścianą użyta jest tutaj jako prowadnica. 

Definiowanie kroków operacji  

Operacja tworzenia łączenia może być wywołana w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3DT> “Operacje|Zaokraglenie|3 Ściany”  

Okno właściwości i automenu są używane dla obsługi polecenia i definiowania niezbędnych komponentów. 

Działają one jednocześnie i rozszerzają nawzajem. Tryb wyboru obiektów może być obsługiwany za pomocą 

automenu lub za pomocą okna właściwości.  

Żeby utworzyć operację, wykonaj następujące kroki: 

20. Wybierz pierwszy zestaw ścian (lewa ściana) 

21. Wybierz drugi zestaw ścian (ściana centralna) 

22. Wybierz trzeci zestaw ścian (prawa ściana) 

23. Wybierz prowadnicę (jeżeli jest potrzebna) 

24. Określ parametry operacji (jeżeli jest to potrzebne) 

25. Potwierdź utworzenie operacji 

Wybieranie zestawu ścian 

Normalnie, definiowanie operacji rozpoczyna się od wybrania zestawu ścian, pomiędzy którymi 

będzie konstruowane łączenie. Zestawy lewej, centralnej i prawej ściany są formowane gdy jedna 

z następujących opcji automenu jest aktywna: 

 <L> Wybierz lewą Ścianę 

 <C> Wybierz Ścianę centralną 

 <R> Wybierz prawą Ścianę 
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Przełączanie się pomiędzy opcjami jest realizowane poprzez wciskanie przycisku 

ikony w automenu. 

Włączenie opcji automatycznie aktywuje odpowiednie zakładki okna 

właściwości. Lista wybranych ścianek prawej lub lewej ściany jest 

wyświetlana w odpowiedniej zakładce. Przełączanie się pomiędzy 

zakładkami okna właściwości również aktywuje odpowiednią opcję wyboru 

ścian. 

Wybór ścian jest realizowany przy użyciu myszki w oknie 3D. 

 

Wybrane lewe ściany podświetlane są domyślnie na kolor zielony, prawe ściany – niebieski. Zestaw 

ścian centralnych jest wyświetlany w kolorze żółtym. Ustawienia kolorów podświetlania można 

zmienić w oknie dialogowym dostosowywania systemu. Aktualny kolor podświetlania wskazywany 

jest przez kolorowy kwadrat widoczny na zakładce każdego zestawu ścian. 

System wyświetla w środku każdej ściany strzałki definiujące kierunek dopasowania powierzchni 

łączenia. Łączenie jest tworzone na stronie wskazywanej przez wszystkie trzy strzałki. 

                 

Kontrola kierunku strzałek jest realizowana za pomocą pozycji “Orientacja” 

z prawej strony listy ścian na każdej zakładce okna właściwości. Wybór 

dokonywany jest z poziomu rozwijalnej listy. Dla elementów bryłowych, 

kierunek strzałek jest określany automatycznie. W tym wypadku, opcja 

“Auto” jest ustawiona dla wszystkich ścian. Dla elementów 

powierzchniowych, kierunek ścian może być sterowany ręcznie przez 

użytkownika.  
 

Żeby zmienić domyślny kierunek strzałek systemu, wybierz jedną z dwóch dostępnych ustawień 

orientacji, “Normalnie” lub “Odwrotnie”. 

Żeby wyłączyć ścianę z zestawu ścian, wybierz ją na liście w oknie właściwości na odpowiedniej 

zakładce i wciśnij przycisk [Skasuj]. 

Wybór prowadnicy 

Żeby włączyć tryb wyboru prowadnicy, aktywuj następującą opcję automenu,  

 <W> Wybierz krzywą grzbietu 
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Wybór ścieżki 3D jest realizowany za pomocą myszki w oknie 3D lub w 

drzewie modelu. Nazwa wybranej ścieżki 3D jest wyświetlana w oknie 

“Prowadnica” okna właściwości. Rozwijalna lista wyświetla nazwy 

wszystkich ścieżek 3D obecnych w modelu.  
 

Lista ta jest wygodna gdy użytkownik zna dokładną nazwę ścieżki 3D, którą chce zastosować jako 

prowadnica. Żeby odrzucić  wybór ścieżki 3D, wskaż w liście “Bez prowadnic” lub użyj opcji 

automenu: 

 <K> Anuluj wybór 

Tylko jedna ścieżka 3D może być użyta jako prowadnica. Jeżeli np. zła ścieżka została wskazana przez 

pomyłkę można ponownie wybrać drugą właściwą. Wybór nowej ścieżki 3D anuluje wcześniejszy wybór 

i ostatnio wybrana ścieżka będzie użyta jako prowadnica. 

Specjalne ustawienia 

Propagacja styczności 

Żeby włączyć opcję propagacji styczności zaznacz odpowiednią opcję w 

oknie właściwości. 
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WYCIĄGNIĘCIE PO PROFILACH 

Operacja ta tworzy geometrię bryłową o skomplikowanym kształcie. Polecenie jednoczy trzy dalsze 

polecenia, “Wyciągnięcie po profilach”, “Siatka powierzchni” i “Bryła prostokreślna”. Operacja 

“Wyciągnięcie po profilach” może być budowana praktycznie na każdym elemencie modelu 

bazującym na jednym z trzech głównych typów geometrii, “punkt”, “drut” i “arkusz”. W zależności od 

typu geometrii elementów bazowych, możemy w wyniku uzyskać geometrię bryłową lub 

powierzchnie. Wynikowe powierzchnie splajnowe konstruowane są na bazie określonego zestawu 

przekrojów i prowadnic określających warunki brzegowe. Wśród ustawień operacji dostępny jest 

moduł optymalizacji, który wymusza generację prostych analitycznych powierzchni wszędzie gdzie to 

możliwe. 

Główne koncepcje. Możliwości operacji  

“Punkt” w przestrzeni trójwymiarowej może być definiowany przez węzeł 3D, wierzchołek 3D 

i parametr “pozycji” obiektu. Elementy geometrii “drutowej” (z długością/obwodem, ale bez obszaru) 

zawierają wszystkie obiekty liniowe – krawędzie, ścieżki 3D, pętle i pewnego typu profile 3D. 

Czasami, system może automatycznie wydzielić geometrię żądanego typu z obiektów arkuszy, takich 

jak ściany. Elementy “arkuszy” (z obszarem, ale bez objętości) zawierają wszystkie typy powierzchni, 

ścian i profilów 3D utworzonych z zamkniętych konturów. Czasami wynikiem operacji jest 

powierzchnia (zestaw powierzchni). 

Gdy wybieramy elementy, zawsze trzeba uważać na aktywne filtry 

wyboru. Są one bardzo wygodne, gdy umieszczamy kursor na grupie 

elementów i nie możemy zidentyfikować żądanego obiektu. Dlatego też, 

np., gdy chcemy wybrać tylko jedną krawędź na profilu zamiast całego 

profilu, filtr powinien być ustawiony na wybór krawędzi. 

Aby włączyć niezbędny filtr, można użyć rozwijalnej listy pod aktualnie 

aktywną opcją automenu. Opcje posiadające takie rozwijalne listy 

oznaczone są czarnym trójkątem w prawym dolnym roku ikony. Lista 

dostępnych dla danej opcji filtrów dostępna jest przez wciśnięcie i 

przytrzymanie . Uproszczony zestaw dostępnych filtrów jest 

jednocześnie wyświetlany na panelu systemowym w formie odpowiednich 

przycisków. 
Aby włączyć jeden filtr i jednocześnie wyłączyć pozostałe, wciśnij 

przycisk filtra za pomocą  trzymając wciśnięty klawisz <Ctrl>. 
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Przekroje 

Przekroje definiują kształt powierzchni wzdłuż pierwszego kierunku. Aby utworzyć najprostszą 

instancję operacji, muszą być wybrane minimum dwa przekroje. 

Przekrój może być reprezentowany albo przez obiekt arkusza albo przez obiekt drutowy. Obiekt 

drutowy może być albo zamkniętą albo otwartą pętlą. Przekrój może składać się z kilku części, które 

mogą być swobodnie dodawane lub usuwane podczas ustawiania operacji. Zestaw obiektów 

tworzących jeden przekrój musi mieć geometrię tego samego typu. Dla przykładu jeden przekrój może 

być skomponowany z zestawu ścieżek i krawędzi lub alternatywnie zestawu sąsiadujących ścian. 

 Przekrój 1 

Przekrój 2 

Przekrój 3 

 

Kontury wszystkich przekrojów użytych dla utworzenia powierzchni wynikowej muszą być tego 

samego typu – zamknięte albo otwarte. Wyjątek stanowi geometria “zaciśniętej tuby”. W tym 

przypadku, większość przekrojów definiowanych jest przez przekroje zamkniętych pętli, podczas gdy 

pierwszy i ostatni przekrój zdefiniowany jest przez otwarty “drut”. Aby z sukcesem utworzyć taką 

geometrię, dokładnie spełnij zestaw warunków wylistowanych poniżej. 

 

Przekrój 1 

Przekrój 2 
Przekrój 3 

   

Jako przekroje mogą być użyte profile wielo-konturowe, jeżeli mają tą samą typologię. Dla przykładu, mogą 

to być podobne profile lub kopie tego samego wielo-konturowego profilu. W tym przypadku, nie trzeba 

określać żadnych innych parametrów (prowadnic, dopasowań, warunków granicznych). 
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Jako pierwszy i ostatni przekrój może być użyty punkt. W tym przypadku powierzchnia będzie się 

zwijać w punkcie końcowym. 

 

Profil 3D 1 

Początkowy 

Węzeł 3D 

Profil 3D 2 Profil 3D 3 

Końcowy 

Węzeł 3D 

 

Przekroje posiadają taką właściwość jak kierunek skrętu konturu. Gdy definiujemy operację, na 

wskazanym przekroju rysowana jest strzałka pokazująca kierunek konturu. Kierunek konturu jest 

używany dla obliczenia powierzchni, powinien on być dopasowany dla wszystkich wybranych 

przekrojów. W większości przypadków, system może automatycznie określić kierunek konturów, tak, 

aby z powodzeniem utworzyć geometrię. Jednakże, jeżeli jest to konieczne można ręcznie przełączyć 

kierunek każdego przekroju. 

Punkty dopasowania 

Punkty dopasowania pozwalają zdefiniować propagację powierzchni między charakterystycznymi 

punktami różnych przekrojów. Zawsze istnieje jedno dopasowanie między punktami w przekrojach. 

Oryginalnie, jest to ustawiane między punktami początkowymi przekrojów. Nowe sekwencje punktów 

dopasowania mogą być ręcznie dodawane przez użytkownika. Każda sekwencja punktów 

dopasowania, włączając punkty początkowe może być edytowana. Podgląd operacji w oknie 3D 

wyświetla każdy zestaw punktów dopasowania połączonych za pomocą linii prostych jak tylko 

elementy zostaną wybrane.  
W przypadku otwartych konturów, punkty początkowe mogą być zdefiniowane tylko na końcach 

przekrojów. 

Każdy zestaw punktów dopasowania zawiera jeden punkt dla każdego przekroju, z wyłączeniem 

przekrojów końcowych zdefiniowanych przez pojedynczy punkt. Punkty dopasowania mogą być 

zdefiniowane przez węzły 3D, wierzchołki przekroju lub punkty zdefiniowane na krawędzi przekroju 

za pomocą parametru “pozycja”.  
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 Przekrój 1 Przekrój 2 Przekrój 3 

Sekwencja przekrojów 

początkowe punkty 

dopasowania    

 Przekrój 1 Przekrój 2 Przekrój 3 

Sekwencja przekrojów 

początkowe punkty 

dopasowania 
   

Jeżeli końcowe przekroje są otwarte a pozostałe zamknięte (jak w przypadku “zaciśniętej tuby”), 

wówczas muszą być spełnione następujące warunki podczas definiowania punktów dopasowania: 

1. Przy najmniej dwie sekwencje punktów dopasowania muszą być zdefiniowane 

przechodzące przez początek i koniec pierwszego i ostatniego otwartego drutu.  

2. Zamknięte profile nie powinny mieć “swobodnych” wierzchołków, tzn. wierzchołków nie 

użytych jako punkty dopasowania w żadnej sekwencji.  

3. Wszystkie sekwencje punktów dopasowania muszą spotykać się w początku lub końcu 

pierwszego i ostatniego otwartego drutu.  

Prowadnice 

Prowadnice są podobne do przekrojów i używane są dla definiowania kształtu wynikowej powierzchni 

w kierunku przekrojów. W przeciwieństwie do przekrojów, prowadnice mogą być wykonane tylko 

z geometrii drutowej. Jeżeli wybrany zostanie obiekt arkusza, zamiast niego zostanie użyty jego 

obwód. Wszystkie obiekty muszą mieć ciągła pierwszą pochodną, tzn. “drut” nie może mieć żadnych 

ostrych krawędzi. Innym warunkiem jest to, aby prowadnica przecinała się ze wszystkimi przekrojami, 

włączając te zdefiniowane przez pojedynczy punkt. Prowadnica może się składać z kilku gładko 

połączonych obiektów liniowych.  
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 Profil 3D 

(Przekrój 1) 

Ścieżki 3D 

(prowadnice) 

Ścieżki 3D 

Profil 3D 

(Przekrój 2) 

   

Prowadnice mogą być otwarte lub zamknięte. Zamknięte prowadnice używane są dla tworzenia 

zamkniętych geometrii. 

Zamiast prowadnic, można użyć ścieżkę 3D, zastępując wiele prowadnic przechodzących przez 

punkty wszystkich przekrojów. Ścieżka definiuje warunki graniczne dla całej wynikowej powierzchni 

i może być wprowadzona, gdy żaden inny warunek graniczny nie został określony. Ścieżka nie musi 

się przecinać z przekrojami. Kolejne rysunki demonstrują operacje utworzone bez ścieżki i bez 

prowadnic (rysunek z lewej) i z użytą jedną ścieżką 3D (rysunek z prawej).  

 

 
Profil 3D 1 

Profil 3D 2 

Ścieżka 3D 

Profil 3D 3 

  

Warunki graniczne 

Warunki graniczne nakładają dodatkowe ograniczenia na kształt powierzchni wynikowej.  

Dla wszystkich przekrojów i prowadnic mogą być zdefiniowane następujące warunki graniczne: 

 Ściany – pomaga to określić pierwszą pochodną (kierunek) w każdym punkcie krawędzi 

przekroju i na segmencie prowadnicy lub drugą pochodną (krzywiznę) tylko dla krawędzi 

przekroju. Kierunek jest uzyskiwany ze ściany w punkcie styczności między ścianą i ramką 

krawędzi. Ściana wybrana dla zdefiniowania warunku musi kończyć się na krawędzi 

przekroju lub prowadnicy, dla której stosowany będzie warunek.  

 

Warunki ściany nie są wprowadzone 
 

 

Ściany definiują styczność 
 

 

Zachowana krzywizna  

 Wektory – są one używane dla definiowania pierwszej pochodnej (kierunku) powierzchni 

wynikowej w pewnym punkcie na konturze przekroju lub prowadnicy.  



Modelowanie Trójwymiarowe 

328  

  

 Wektor 1 
Przekrój 2 

Prowadnica 1 

Prowadnica 2 

Wektor 2 

Przekrój 1 

Kierunek 

śledzenia 

konturu 

         

 

Wektory nie wprowadzone 
 

Następujące warunki graniczne możliwe są na przekrojach 

początkowym i końcowym: 

 Normalnie (na zewnątrz) – powierzchnia wynikowa 

konstruowana jest ortogonalnie do planu przekroju. Wektor 

normalny liczony jest automatycznie i zawsze wskazuje na 

zewnątrz tworzonej geometrii. 

 Normalnie (do profilów) – tak samo jak powyżej. Wektor 

normalny uzyskiwany jest z profilu. Jest to spuścizna po 

wcześniejszych wersjach T-FLEX. 

 Stycznie – wynikowa powierzchnia tworzona jest stycznie 

do planu przekroju. 

 

Trzy powyższe warunki mogą być definiowane tylko dla przekrojów, które są planarne lub są 

częścią planu. 

 Geometria – geometria dostarcza warunku styczności. Geometria musi bezpośrednio 

przylegać do przekroju za pomocą jednej ze ścian, najlepiej ze ścianą pasującą do przekroju 

Warunek styczności (kierunki) uzyskiwany jest z bocznych ścian geometrii.  

 Profil 3D 1 

Profil 3D 2 
Profil 3D 3 

Geometria  

początkowa 

(Wyciągnięcie) 

Geometria  

końcowa 

(Wyciągnięcie) 
   

Warunki graniczne dla przekrojów – punktów początkowych i końcowych – mogą być definiowane jako 

wektor normalny planu przechodzącego przez punkt. Powierzchnia wynikowa będzie styczna do tak 

zdefiniowanego planu.  
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2-gi Węzeł 3D dla 

definiowania warunku 

w Przekroju2 

Znacznik dopasowania 

przekroju 

Przekrój 1 

(Ściana) 

Przekrój 2 

(Węzeł 3D) 

Wektor definiujący dla 

warunku Przekroju2  

Brak Warunków Granicznych 

 

Warunek graniczny 

tylko na przekroju 2 

 

Warunki graniczne na 

obu przekrojach 
 

Wszystkie warunki graniczne dla przekrojów, wylistowane powyżej wzajemnie się wykluczają. 

Oznacza to, że do pewnego obszaru lub punktu nie wolno przydzielić kilku warunków granicznych. 

W przypadku zamkniętej powierzchni nie jest dozwolony żaden warunek dla przekrojów końcowych. 

Różne warunki graniczne mogą powodować konflikt. Tylko jedna ściana powinna pokrywać się 

z krawędzią przekroju lub prowadnicą. Jeżeli więcej niż jedna ściana odnosi się do krawędzi wówczas 

warunek graniczny jest ignorowany a system generuje odpowiednie ostrzeżenie. Warunek graniczny 

nie musi być definiowany przez wektor na przecięciu przekroju i prowadnicy. Nie powinny być 

również zdefiniowane dwa wektory w tym samym punkcie. 

Wsteczne możliwości 

T-FLEX CAD wersja 8 używa nowego mechanizmu tworzenia geometrii, który jest w pełni 

kompatybilny z poprzednimi wersjami. Obiekty ze starych wersji są poddawane starym 

mechanizmom, które są całkowicie wstecznie kompatybilne. Po dowolnych modyfikacjach, stary 

obiekt jest konwertowany do nowej wersji, z użyciem nowego mechanizmu. Konwersja obiektów do 

nowego formatu operacji może być odrzucona przez polecenie Cofnij. Anuluje to również każdą 

zmianę wykonana na danych obiektu. 

Kroki definiowania operacji “Wyciągnij po Profilach”  

Polecenie tworzące operację można wywołać w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SL> 
“Operacje|Wyciągnięcie po 

Profilach”  

Dla manipulowania poleceniem i definiowania niezbędnych komponentów używane są okno właściwości 

i automenu. Pracują one jednocześnie wzajemnie się uzupełniając. Stan automenu zależy od etapu 

definiowania operacji i od przeznaczenia i typu wybranych obiektów. Tryby wyboru obiektów mogą być 

manipulowane albo przez automenu albo przez okno właściwości. 

Powierzchnia operacji jest obliczana na bazie szkieletu elementów i specyficznych warunków 

granicznych. Elementami szkieletu są przekroje i prowadnice. 

Aby utworzyć operacje wykonaj następujące kroki: 

26. Zdefiniuj przekroje 
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27. Zdefiniuj prowadnice (opcjonalnie) 

28. Zdefiniuj punkty dopasowania (opcjonalnie) 

29. Zdefiniuj warunki graniczne (opcjonalnie) 

30. Potwierdź tworzenie operacji 

Wybór przekroju 

Tworzenie operacji zawsze rozpoczyna się od wybrania przekrojów. Wymagane są minimum dwa 

przekroje. Jako przekroje mogą być użyte dowolne elementy systemu zawierające geometrie drutowe 

lub powierzchniowe.  

Aby rozpocząć tryb wyboru przekroju, kliknij na pustą linię w panelu “Przekroje”. Panel ten znajduje 

się w zakładce [Przekroje] okna właściwości. Automenu automatycznie przełączy się w tryb 

wyboru przekrojów.  

Następujące opcje stają się aktywne. 

 
<U> Wybierz przekroje 

Ta opcja jest odpowiedzialna za tryb wyboru przekroju. 

 
<R> Wybierz profil 3D  

Opcja ta pozwala na ustawienie filtrów wyboru obiektów przekrojów. 

Czarny trójkąt w prawym dolnym rogu ikony rozwija listę dostępnych 

filtrów. 

Następnie kontynuujemy wybierając obiekty w oknie 3D. Każdy wybrany 

element będzie dodawany na koniec listy przekrojów. Przekroje mogą być 

przesuwane w górę lub w dół listy za pomocą odpowiednich przycisków. 

Aby usunąć dowolny obiekt z listy w dowolnym panelu okna dialogowego, 

podświetl obiekt w liście i wciśnij przycisk [Usuń] lub klawisz <Del>. 
OGRANICZENIA: Początkowy i końcowy przekrój nie mogą być 

przesuwane w liście, jeżeli są zdefiniowane przez punkty lub, jeżeli są 

zdefiniowane specyficzne warunki graniczne dla przekroju 

początkowego i końcowego. 

 

Każdy przekrój może być skomponowany z kilku obiektów tego samego 

typu. Panel “Kompozycja” powinien być używany do takich złożonych 

przekrojów. Panel ten wyświetla listę nazw wybranych elementów dla 

każdego przekroju. Aby dodać zawartość do przekroju, kliknij na panel 

“Kompozycja” a następnie dodaj obiekty. 
OGRANICZENIA: Przekrój może być skomponowany tylko z 

obiektów o tym samym typie geometrii. 

 

Jeżeli z jakiegoś powodu system wykryje błąd podczas kompozycji konturu 

przekroju, przekrój ten będzie oznaczony przez symbol “*”. Może się to 

stać z wielu powodów. Dla przykładu, podczas regeneracji modelu 

wygenerowane zostały przerwy lub znikły elementy, które były częścią 

przekroju. 
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Domyślnie włączony jest tryb wyboru łańcucha gładkich krawędzi. W trybie tym, wybranie jednej 

krawędzi powoduje automatyczne wybranie gładko sąsiadujących z nią krawędzi, tzn. takich, które 

mają ciągłość wybranej krawędzi wewnątrz pierwszej pochodnej i są bez ostrych rogów. Włączanie 

i wyłączanie tej opcji jest realizowane przez odpowiednią opcję automenu: 

 <G> Wybierz sekwencję gładko połączonych krawędzi. 

Obiekty punktowe – węzły 3D i wierzchołki mogą być wybrane jako przekroje końcowe (początkowy lub 

końcowy). Aby zdefiniować taki przekrój, aktywuj następującą opcję automenu: 

 <E> Wybierz węzeł 3D 

Przełączając opcje filtra można wybrać dowolny obiekt definiujący punkt w przestrzeni trójwymiarowej: 

węzeł 3D, wierzchołek 3D, centrum łuku, centrum kuli, układ współrzędnych. Nowy przekrój – punkt będzie 

zawsze na końcu tzn. na początku lub końcu listy przekrojów. 

Wyświetlanie szkieletu operacji podczas definiowania przekrojów 

Elementy wybrane jako przekroje są domyślnie podświetlane na zielono. Aktywny przekrój jest 

podświetlany na czerwono, przekrój, na którym aktywnie manipulujemy. Dla przykładu, praca na 

kompozycji przekroju aktywuje go. Ustawienia kolorów podświetlania są wykonywane w oknie 

dialogowym dostosowania systemu.  
Kolorowy kwadrat w zakładce [Przekroje] jest wypełniany kolorem aktualnych ustawień 

podświetlania przekrojów. 

Punkt początkowy jest ustawiany dla każdego 

wybranego przekroju. Zestaw punktów początkowych 

tworzy pierwszą sekwencję dopasowania. Jeżeli 

przekroje są zamknięte, wówczas punkt startowy 

ustawiany jest w pobliżu kursora w wierzchołku 

przekroju. Dla otwartych przekrojów, punkt 

początkowy ustawiany jest w najbliższym końcu 

“drutu”. Jeżeli zdefiniowana przez system 

konfiguracja początków przekrojów nie jest właściwa, 

można ją zmienić lub można dodać nowe 

dopasowania. Dokładny opis sposobu dopasowania 

znajduje się poniżej. 

W każdym początku przekroju wyświetlana jest 

strzałka wskazująca kierunek konturu. Aby operacja 

zakończyła się sukcesem, we wszystkich przekrojach 

powinien być zdefiniowany ten sam kierunek. 

Kierunek konturu może być odwrócony przez 

wciśnięcie flagi “Rewers”. Przełączenie flagi 

przesuwa strzałkę początku do przeciwległego końca 

konturu. 

 

 

Kierunek śledzenia 

dla Przekroju 1 

Kierunek śledzenia 

dla Przekroju 2 

Punkt początku 

Przekroju 1 

Punkt początku 

Przekroju 2 

Punkt początku 

dopasowania 

Przekrój 1 

Przekrój 2 
 

W przypadku zamkniętych konturów, system próbuje automatycznie zsynchronizować kierunki, przy 

użyciu opcji “Autorewers”. 
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Definiowanie punktów dopasowania  

Gdy przekroje są zdefiniowane, system potrzebuje powiązać je nawzajem. Trzeba zdefiniować jak 

skonfigurować powierzchnię. Jedna sekwencja dopasowania jest tworzona automatycznie przez 

system i przechodzi przez początki zdefiniowanych przekrojów. W skomplikowanych przypadkach, 

może nie być to wystarczające.  

 

Przekrój 1 

Przekrój 2 

Początkowy 

punkt 

dopasowania 

„Dodatkowa” 

ściana   

 

Przekrój 1 

Przekrój 2 

Początkowy 

punkt 

dopasowania 

Dodatkowa 

sekwencja 

dopasowania 

 

Przekroje dzielone są na sektory za pomocą punktów dopasowania. 

Pewne tworzące tworzonej powierzchni przechodzą dokładnie przez 

punkty dopasowania. Obszar między sektorami dzielony jest na równą 

ilość elementów, tak żeby podstawowe tworzące przechodziły przez nie. 

Powinien być przynamniej jeden wierzchołek wewnątrz sektora między 

dowolnymi dwoma punktami dopasowania na przekroju, system dzieli 

odpowiednie sektory dopasowania we wszystkich przekrojach w tej 

samej proporcji. Dzięki temu możemy osiągnąć równa ilość sektorów we 

wszystkich przekrojach. Może to prowadzić do tworzenia dodatkowych, 

czasami niepożądanych krawędzi i ścian. Dlatego też, optymalnym 

rozwiązaniem jest definiowanie punktów w wierzchołkach przekrojów. 

Ten sposób definiowania punktów dopasowania powinien być stosowany, 

gdy tylko jest to możliwe. 

Aby przełączyć się w tryb definiowania punktów dopasowania, idź do 

zakładki [Pasowania] okna właściwości operacji. Zakładka ta posiada 

dwa powiązane panele z listami sekwencji i odpowiednimi punktami 

dopasowania. Każda sekwencja zawiera jeden punkt na przekrój, z 

wyłączeniem przekroju składającego się z jednego punktu. Punkty są 

porządkowane od przekroju początkowego do końcowego. Zawartość 

sekwencji może być podejrzana w panelu o nazwie “Punkty”. 

 

Aby zdefiniować nową sekwencję, umieść kursor na pustej linii w panelu “Dopasowania”. System jest 

teraz gotowy do definiowania punktów. Następujące opcje są aktywowane w automenu.  

 <C> Wybierz Węzeł 3D na korespondującym Profilu 3D 

Opcja ta ustawia tryb wyboru punktów dopasowania. 

Domyślnie, wszystkie trzy typy punktów są odpowiednie dla tego polecenia. Automenu pozwala 

ustawić filtr dla wyboru tylko jednego typu obiektów: tylko węzły, tylko wierzchołki lub tylko punkty 

na krawędziach. W tym celu używane są następujące opcje automenu: 



Modelowanie Trójwymiarowe 

333  

 <A> Wybierz Wszystkie punkty 

 <N> Wybierz Węzły 3D 

 <X> Wybierz Wierzchołki 

 <K> Wybierz Punkty na Krawędziach 

W oknie 3D, pierwszy przekrój jest aktywowany i automatycznie podświetlany na czerwono (domyślnie). 

Gdy punkt jest wybrany na pierwszym przekroju, podświetlony zostaje drugi przekrój itd., aż wybrane 

zostaną wszystkie przekroje. Podświetlane są również wszystkie wierzchołki aktywnych przekrojów. 

Włączane jest chwytanie do obiektów, pomagające wskazać wierzchołek lub węzeł 3D przekroju.  

Jeżeli chwytanie do wierzchołków i węzłów nie jest wymagane, wówczas punkt może być 

umieszczony na wybranej krawędzi. W tym przypadku, pozycja punktu na krawędzi będzie 

definiowana przez parametr zmieniający się od 0 (początek krawędzi) do 1 (koniec krawędzi). 

Kierunek krawędzi jest taki sam jak kierunek skrętu konturu.  

Punkt może być wybrany przez umieszczenie kursora nad żądanym obiektem i kliknięcie . Wybór 

obiektów odbywa się zgodnie z ustawionymi filtrami. 

Flaga “Automatycznie” używana jest dla automatycznego umieszczania punktów dopasowania. 

Automatyczne punkty dopasowania mogą być definiowane tylko dla płaskich zamkniętych konturów 

pod warunkiem, że więcej niż jeden przekrój ma przerwaną pierwszą pochodną (ostry róg). Gdy flaga 

“Automatycznie” jest oczyszczona punkty utworzone automatycznie konwertowane są w 

modyfikowalne obiekty. 
OGRANICZENIE: Przecinanie się sekwencji punktów dopasowania jest niedopuszczalne.  

Aby edytować sekwencję lub obiekty punktowe, po prostu wybierz ja w oknie właściwości, po czym 

ją przedefiniuj przez wybranie innego punktu w oknie 3D. W celu edycji całej sekwencji (punkt 

początkowy jest pierwszy), wybierz obiekt “Punkt początkowy” na zakładce “Dopasowania” 

a następnie wskazuj po kolei żądane punkty na każdym przekroju. Podświetlanie i chwytanie do 

obiektów działa tak jak w początkowym definiowaniu sekwencji. Aby edytować konkretny punkt 

w sekwencji, najpierw wybierz ten punkt w liście w panelu “Punkty” a następnie wybierz inny obiekt 

w oknie 3D. Odpowiedni przekrój jest podświetlany podczas edycji punktu.  

Po zakończeniu edycji wybranego obiektu, system kontynuuje z następnym obiektem w liście – 

punktem lub sekwencją albo, jeżeli edytowany obiekt był ostatni na liście, oferuje definiowanie nowej 

sekwencji. 

Aby usunąć dowolną pozycję z panelu, wybierz ją i wciśnij klawisz <Del> lub przycisk [Usuń]. 

Wybór prowadnic 

Prowadnice są bocznymi elementami szkieletu operacji. Definiowanie prowadnic jest bardzo podobne 

do procedury definiowania przekrojów. 
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Aby przełączyć się w tryb definiowania prowadnic, idź do zakładki 

[Prowadnice] okna właściwości. Tak jak zakładka Przekroje, zawiera 

ona trzy panele, “Prowadnice”, “Kompozycja” i “Styczność”. Ostatnia 

będzie użyta, gdy definiujemy warunki graniczne (zobacz poniżej). Gdy w 

kompozycji konturu pojawi się błąd, wówczas prowadnica zaznaczana jest 

przez “*”. 

Aby wybrać nową prowadnicę, kliknij na nową linię panelu “Prowadnice”. 

Po przełączeniu się na zakładkę, automenu przechodzi w tryb wyboru 

prowadnic. Niezbędne opcje stają się dostępne. 

 <V> Wybierz Prowadnice 

Opcja ustawia tryb wyboru prowadnicy. Dla wygody można ustawić 

odpowiednie filtry wyboru obiektów. Przyciski filtra umieszczone są na panelu 

systemowym lub w rozwijalnej liście odpowiedniej opcji automenu. 

 

 

 <R> Wybierz Profil 3D 

Opcja ta umożliwia filtrowanie wybieranych obiektów. Czarny trójkąt w dolnym prawym rogu ikony 

zawiera rozwijalną listę filtra. 

Domyślnie, włączony jest tryb wyboru łańcucha gładkich krawędzi. 

 <G> 
Wybierz sekwencję gładko połączonych 

krawędzi. 

Elementy mogą być wybrane w oknie 3D lub drzewie modelu.  

OGRANICZENIE: Prowadnica musi przecinać się ze wszystkimi przekrojami, włączając przekrój 

z pojedynczego punktu. 

Wyświetlanie szkieletu operacji podczas definiowania prowadnic 

Elementy wybrane jako prowadnice podświetlane są domyślnie na żółto. Aktywna prowadnica 

podświetlana jest na czerwono. Prowadnica staje się aktywna po wybraniu jej w liście prowadnic. 

Ustawienia kolorów podświetlania wykonywane są w oknie dialogowym dostosowywania systemu. 
Kolorowy kwadrat w zakładce [Prowadnice] wypełniony jest kolorem aktualnego podświetlenia 

dla przekrojów. 

Na każdej prowadnicy wyświetlana jest strzałka wskazująca jej kierunek. Kierunek powinien być 

ustawiony z pierwszego przekroju do ostatniego. Dla otwartych prowadnic kierunek definiowany jest 

automatycznie. Kierunek skrętu zamkniętego konturu może być przełączony za pomocą flagi 

“Rewers”. Gdy użyte są zamknięte kontury, system w trybie “Autorewers” próbuje zsynchronizować 

kierunki.  

Ścieżki 3D użyte zamiast prowadnic.  

Kierunek konstrukcji powierzchni może być definiowany w każdym przekroju.   
Ta funkcjonalność jest zachowywana głównie dla kompatybilności ze starszymi wersjami. Gdy od 

nowa tworzymy operację wyciągnięcia po profilach, powinny być użyte prowadnice i warunki 

graniczne dla pełnej kontroli kształtu powierzchni. 
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Aby przejść do trybu wyboru ścieżki, kliknij myszką wewnątrz panelu “Ścieżka 3D”. Aktywowana 

będzie opcja automenu: 

 <W> Wybierz ścieżkę 3D dla wyboru orientacji 

Następnie można wybrać ścieżkę 3D w oknie 3D lub drzewie modelu. 

Wybrana ścieżka w następujący sposób wpływa na kształt geometrii: Dla 

wszystkich punktów dopasowania definiowane są wektory w pobliżu 

punktu na ścieżce. Następnie obliczana jest powierzchnia geometrii przy 

użyciu algorytmu najmniejszego skrętu. Aby odrzucić wybór ścieżki, 

umieść kursor w panelu “Ścieżka” i wciśnij <Del> lub przycisk [Usuń]. 

Drugi kierunek może być definiowany przez prowadnicę albo 

ścieżkę, ale nie przez obie. Jeżeli użyta jest ścieżka, wybór 

prowadnicy jest blokowany i na odwrót, jeżeli przynajmniej jedna 

prowadnica była wybrana, wówczas panel “Ścieżka” staje się 

niedostępny.  

Definiowanie warunków granicznych 

Dla różnych komponentów operacji mogą być zdefiniowane różne warunki graniczne. Definiowane są 

one, żeby uzyskać powierzchnię ściśle pasującą do zakładanego projektu, zawierającą różne cechy 

łączenia. 

Warunki na przekrojach końcowych 

Te warunki graniczne są specyficzne i mogą tylko być definiowane dla przekrojów początkowych 

i końcowych, jeżeli przekroje te bazują na płaskich konturach. Informacje geometryczne zawarte 

w płaskim konturze są wystarczające dla określenia zasad konstrukcji powierzchni w pobliżu danych 

przekrojów. 

Możliwy jest wybór tylko dwóch warunków określających jak 

powierzchnia spotyka się z przekrojem – ortogonalnie lub stycznie do 

planu przekroju. Stopień skrętu powierzchni definiowany jest przez 

wielkość reprezentowaną przez długość wektora. 

Aby zdefiniować taki warunek, wykonaj następujące kroki: 

1. W liście przekrojów wybierz żądany przekrój końcowy. 

Wybrany przekrój zostanie aktywowany i podświetlony na 

czerwono. 

2. Jeżeli geometria tego przekroju jest właściwa, wówczas staje się 

dostępna lista na tej samej zakładce okna dialogowego 

zawierająca następujące cztery warunki: “Nie”, “Normalnie (na 

zewnątrz)”, “Stycznie”, “Normalnie (do profilów)”. Wybierz 

żądane warunki. 

3. Podaj żądaną wartość numeryczną w polu “Długość”. 

 

Wartości podawane są w absolutnych jednostkach modelu. Dlatego też żądana wartość zależy od 

wielkości modelu. Większe modele wymagają większych wartości, aby uzyskać ten sam rezultat. 
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Długość = 3 

Długość = 3 

    

 

Długość = 10 

Długość = 10 

 

 

Długość = 10 

Długość = 50 

 

Warunki graniczne na przekrojach końcowych mogą być definiowane przez styczność lub geometrię. 

W przypadku styczności do ścian geometrii sąsiadujących z przekrojem tworzona będzie powierzchnia 

splajnowa. 

Aby zdefiniować taki warunek graniczny wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz żądany przekrój końcowy w liście przekrojów. Wybrany przekrój stanie się 

aktywny i podświetli się na czerwono. 

2. Kliknij myszką na panel “Styczność”. Jeżeli został wybrany przekrój końcowy wówczas 

w automenu aktywowana jest opcja wyboru geometrii (inne dostępne opcje w automenu dla 

wyboru ścian opisane są poniżej). 

 <B> 
Wybierz Bryłę dla ustawienia warunków 

początkowych 

 <B> Wybierz Bryłę dla ustawienia warunków końcowych 

To, która opcja jest aktywowana zależy od tego czy został wybrany przekrój początkowy czy końcowy. 

3. Wybierz geometrię. Wykonywany przekrój musi pasować do ściany na geometrii. 

Konstruowana powierzchnia będzie miała styczność do sąsiadujących ścian geometrii. 

Warunki dla przekrojów definiowanych przez pojedynczy punkt 3D. 

Można utworzyć plan przechodzący przez pojedynczy punkt. Powierzchnia zbiegająca się w przekroju 

punktowym będzie styczna do tego planu. Aby zdefiniować plan w przestrzeni, wymagany jest 

dodatkowy obiekt dla zdefiniowania normalnej planu. Krzywizna powierzchni definiowana jest przez 

długość wektora. 

Aby zdefiniować warunki graniczne należy wykonać następujące kroki: 

1. Wybierz żądany przekrój końcowy w liście przekrojów. 

2. Kliknij panel “Styczność”. Jeżeli wybrany jest przekrój 

składający się z jednego punktu wówczas dla wyboru nowych 

obiektów dostępne stają się następujące opcje automenu: 

 <S> Wybierz pierwszy punkt piramidy 

Pierwsza opcja ustawia filtr dla wyboru punktów (węzły 3D, 

wierzchołki itp.). 

Druga opcja przeznaczona jest dla wyboru obiektów 

definiujących kierunek, takich jak proste krawędzie, ścieżki, 

profile, osie obrotu dla operacji obrotowych, układy 

współrzędnych, itp.. 
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 <D> 
Wybierz kierunek wektora dla punktu 

końcowego  

3. Używając jednej z opcji, wybierz w oknie 3D punkt lub kierunek. Po wybraniu, nazwa 

wybranego obiektu zostanie wyświetlona w panelu “Styczność”. 

4. Określ długość wektora. Zrób to podając wartość w polu “Długość”. 

Warunki dla pewnych przekrojów i prowadnic 

Warunki graniczne mogą być za pomocą ściany zdefiniowane dla każdego przekroju i prowadnicy. 

Przedmiotem pewnych ograniczeń, taki warunek może definiować kierunek (pierwsza pochodną) lub 

krzywiznę (drugą pochodną) tworzonej powierzchni w obszarze obok aktualnie aktywowanego 

elementu. 

Aby określić warunek graniczny za pomocą ściany wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz element, który będzie przedmiotem definiowania warunku granicznego. Przekroje 

są wybierane z panelu “Przekroje” w zakładce [Przekroje], podczas gdy prowadnice 

z listy “Prowadnic” w zakładce [Prowadnice]. Wybrany element zostanie aktywowany 

i podświetlony na czerwono. 

2. Kliknij myszką na panel “Styczność”. W automenu aktywuje się opcja dla wyboru 

powierzchni styczności: 

 <F> Wybierz Ściany Styczne 

3. W oknie 3D wybierz ścianę, która będzie definiowała warunki graniczne na przekroju lub 

prowadnicy. Jeżeli kilka ścian przylega do szkieletu elementu, wybierz je wszystkie. 

Pamiętaj przy tym o następujących ograniczeniach: 

 Aktualny element (przekrój, prowadnica lub ich segment) musi całkowicie leżeć na 

wybranej ścianie. 

 Wybrana ściana musi kończyć się na aktywnym elemencie. 

 Jeżeli dwa elementy szkieletu przecinają się, ich odpowiednie ściany muszą definiować 

ten sam kierunek. Oznacza to, że jeżeli prowadnice są zdefiniowane w operacji wówczas 

ten warunek graniczny nie jest akceptowalny dla całego przekroju. W pewnych 

specjalnych przypadkach, gdy użyte są otwarte przekroje, system pozwala użyć warunek 

graniczny, gdy istnieje jedna prowadnica. 

W przypadku naruszenia tych ograniczeń, warunek styczności będzie ignorowany a w oknie 

diagnozy pojawi się odpowiednia wiadomość. 
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Wynika z tego, że rozważany warunek graniczny może być wybrany 

tylko na pewnych segmentach prowadnicy. Tymczasem prowadnica 

musi być zdefiniowana przez zestaw gładko połączonych 

elementów. 

Wybrane ściany są podświetlane na zielono (domyślnie). 

4. Podaj wartość w polu “Długość” dla wybranych powierzchni 

styczności. Wartość ta określa stopień wpływu warunku 

granicznego na krzywiznę tworzonej powierzchni w obszarze w 

pobliżu aktualnego elementu szkieletu. 

5. Włącz dodatkową flagę “Zachowaj krzywiznę” (opcjonalnie). 

Zabezpieczy to istniejącą drugą pochodną w obszarze, gdzie 

aktualny element szkieletu spotyka się z wybranymi ścianami. 

Bez tego tylko pierwsza pochodna jest zagwarantowana. 
 

Wektory warunku granicznego  

Warunek graniczny może być zdefiniowany przez wektor w dowolnym punkcie na elemencie szkieletu 

operacji “Wyciągnięcia po profilach”, takich jak punkt, przekrój, prowadnica czy punkt dopasowania.  

Wektory definiowane są w specjalnym oknie dialogowym wywoływanym po wciśnięciu przycisku 

[Wektory] w oknie dialogowym operacji. Przycisk ten obecny jest na wszystkich trzech zakładkach 

okna operacji. Okno dialogowe Wektory pozostaje włączone nawet, gdy przełączamy się między 

zakładkami okna operacji. Jego zawartość zmienia się w zależności od trybu i od tego, jaki element 

jest aktywny. 

I. Definiowanie wektora na elementach szkieletu 

Aby zdefiniować wektor na bazie przekroju lub prowadnicy należy wykonać następujące kroki: 

1. Wybierz element szkieletu jako baza wektora. Aby to zrobić przełącz się do odpowiedniej 

zakładki okna operacji i wybierz z listy element szkieletu. Po wybraniu przekroju lub 

prowadnicy, ten element szkieletu stanie się aktywny i podświetlony na czerwono.  

2. Wywołaj okno dialogowe wektorów wciskając przycisk [Wektory]. 

3. Kliknij myszką na pusta linię z symbolem trójkropka w panelu “Wektory” okna dialogowego 

wektorów. System uruchomi tryb definiowania wektorów. Wszystkie wierzchołki aktywnego 

przekroju/prowadnicy są podświetlane. Włączają się następujące filtry w automenu: 

 <A> Wybierz Wszystkie Punkty 

 <N> Wybierz Węzły 3D 

 <X> Wybierz Wierzchołki 

 <K> Wybierz Punkty na Krawędziach 

Pierwsza opcja jest aktywna domyślnie. 

4. Zdefiniuj wektor w przestrzeni. Istnieje kilka sposobów definiowania wektora. Różnica polega 

na sposobie definiowania punktu początkowego, kierunku i długości wektora. 
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Punkt początkowy może być zdefiniowany w następujący sposób: 

 W wierzchołku na przekroju/prowadnicy. Wskaż za pomocą 

kursora jeden z wierzchołków przekroju/prowadnicy. Nazwa 

wierzchołka jest wprowadzana w polu “Pierwszy Punkt” okna 

Wierzchołków. 

 W węźle 3D na krawędzi przekroju lub prowadnicy. Wskaż 

kursorem na przekroju (prowadnicy) węzeł 3D. Nazwa węzła 3D 

jest wprowadzana w polu “Pierwszy Punkt” okna Wierzchołków. 

 W pozycji na dowolnej krawędzi przekroju (prowadnicy) przez 

zdefiniowanie parametru pozycji punktu na krawędzi. Punkt 

tworzony jest przez kliknięcie gdziekolwiek na krawędzi 

przekroju (prowadnicy). Nazwa krawędzi jest wprowadzana w 

polu “Pierwszy Punkt”. Pozycja punktu definiowana jest wzdłuż 

krawędzi przez parametr. Parametr przyjmuje wartości od 0 do 1 

i może być modyfikowany. 

 

W oknie 3D na szkielecie rysowana jest strzałka wskazująca wektor.  

Po określeniu punktu początkowego, w oknie dialogowym Wektory dostępne stają się dodatkowe 

parametry pozwalające na zdefiniowanie kierunku wektora. Kierunek wektora może być zdefiniowany 

na jeden z następujących sposobów: 

 We współrzędnych absolutnych, zakładając, że punkt początkowy wektora kierunku 

umieszczony jest w początku <0,0,0>. Przy opcjonalnym wyborze lokalnego układu 

współrzędnych, kierunek obliczany jest we współrzędnych względnych. 

 We współrzędnych sferycznych. Aby zdefiniować kierunek 

wektora muszą być określone dwa. 

 Przez wybranie punktu końcowego. Wybierz obiekt definiujący 

punkt w przestrzeni trójwymiarowej – węzeł 3D, wierzchołek, 

centrum łuku itd.. Gdy przełączymy się w tryb wyboru kierunku 

za pomocą drugiego punktu, system udostępnia następującą opcje 

z rozwijalna listą filtrów: 

 <S> Wybierz Drugi Punkt Wektora 

Przez element definiujący kierunek. Może to być krawędź, łuk, 

ściana, płaska ścieżka lub profil 3D, powierzchnia obrotowa, 

układ współrzędnych. Kierunek uzyskiwany jest również 

z samego elementu. Może to być np. kierunek normalny do 

płaskiego elementu lub kierunek wzdłuż osi obrotu. Gdy 

definiujemy kierunek z elementu aktywuje się następująca opcja 

automenu: 

 

 
 

 
 

 

 <D> Wybierz Kierunek Wektora 

Aby zdefiniować lokalny układ współrzędnych, kliknij na pole “LUW:”. W automenu pojawi się opcja: 
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 <L> Wybierz LUW 

Wybierz układ współrzędnych w oknie 3D lub w drzewie modelu. Pozwoli to zdefiniować współrzędne 

wektorów kierunkowych względem wybranego układu współrzędnych. Dla każdego wektora może być 

zdefiniowany oddzielny układ współrzędnych. 

5. Przekrój pozwala na dwa typy współrzędnych wektora. Typ warunku 

definiowany jest jednocześnie dla wszystkich wektorów 

skonstruowanych na jednym elemencie szkieletu. Wybór 

dokonywany jest z listy w oknie dialogowym Wektory: 

 Definicja długości wektora. 

 Definicja współczynnika skali. W tym przypadku, operacja 

automatycznie oblicza wartość absolutną pochodnej wzdłuż 

określonego kierunku i mnoży ja przez współczynnik skali. 

 

6. (Opcjonalnie). Dla pojedynczego elementu szkieletu może być zdefiniowanych więcej niż jeden 

wektor. Aby zdefiniować nowy wektor dla już używanego elementu szkieletu wykonaj punkt 3. 

II. Definiowanie wektorów w punktach dopasowania 

Wektor definiowany w punktach dopasowania określany jest na tych samych zasadach jak wektory 

opisane powyżej dla elementów szkieletu.  Jedyna różnica polega na tym, że punkt dopasowania 

wybrany dla  

zdefiniowania wektora automatycznie staje się punktem początkowym.. 

Następujące kroki definiują wektor w punkcie dopasowania: 

1. Przełącz się na zakładkę [Dopasowania] okna dialogowego 

operacji. 

2. W liście “Dopasowania”, wybierz żądaną sekwencję punktów 

dopasowania. 

3. W liście “Punkty”, wybierz żądany punkt dopasowania. 

4. Wywołaj okno dialogowe Wektorów wciskając przycisk 

[Wektory]. 

5. Ustaw flagę “Wektor w punkcie”. Utworzy to nowy wektor w 

wybranym punkcie dopasowania. 

6. Zdefiniuj kierunek i długość wektora (zobacz powyżej). 

 

Ustawianie dodatkowych parametrów operacji 

Flaga “Periodyczna” używana jest dla tworzenia zamkniętych geometrii lub powierzchni. Jeżeli flaga 

ta jest ustawiona, przekrój końcowy będzie połączony z początkowym. Parametr ten może być 

ustawiony, jeżeli przekroje początkowy i końcowy nie są pojedynczymi punktami i jeżeli nie zostały 

zdefiniowane specjalne warunki dla profilów początkowego i końcowego.  
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Przekrój 1 

(Profil 3D) 

Przekrój 2 

(Profil 3D) 

Przekrój 3 

(Profil 3D) 

Prowadnica 2 

(zamknięta 

ścieżka 3D) 

Prowadnica 1 

(zamknięta 

ścieżka 3D) 

  

Jeżeli prowadnice są używane razem z atrybutem “Periodyczna” muszą być one zamknięte. 

 

Przekrój 1 

(ścieżka 3D) 

Początek 

dopasowania 

Prowadnica 

(zamknięta 

ścieżka 3D) 

Przekrój 3 

(ścieżka 3D) 

Przekrój 2 

(ścieżka 3D) 

      

Flaga “Liniowa” – jeżeli jest ustawiona, tworzona jest 

powierzchnia prostokreślna w przeciwnym razie powierzchnia 

splajnowa. Powierzchnia prostokreślna produkowana jest przez 

wyciągnięcie prostoliniowej tworzącej między dwoma przekrojami.  

Flaga “Cienkościenna”. Jeżeli przekroje definiowane są przez 

elementy geometrii arkusza, wówczas atrybut ten definiuje 

tworzenie powierzchni zamiast geometrii bryły. 

 

 

Parametry łączenia 
 

Jeżeli wynikową geometrią jest bryła, wówczas można zastosować 

opcje zaokrąglania i fazowania. Zaokrąglenie i fazę można 

utworzyć niezależnie na powierzchniach początkowej i końcowej. 

Ściana początkowa. Ustawienie tego atrybutu definiuje tryb 

łączenia krawędzi na oryginalnej powierzchni, tzn. 

powierzchni na boku przekroju początkowego. Łączenie może 

być zdefiniowane jako “Zaokrąglenie” lub “Faza”. Parametr 

definiujący wielkość łączenia określana jest w polu obok. 

Ściana końcowa. Ustawienie tego atrybutu definiuje tryb 

łączenia krawędzi na docelowej powierzchni, tzn. 

powierzchni na boku przekroju końcowego. Łączenie może 
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być zdefiniowane jako “Zaokrąglenie” lub “Faza”. Parametr 

definiujący wielkość łączenia określana jest w polu obok. 

Parametry optymalizacji 

Parametr “Tolerancja” określa maksymalną dozwoloną przerwę między profilami i prowadnicami. 

Dlatego też np. ustawienie zgrubnej (dużej) tolerancji w pewnych przypadkach pozwala manipulować 

sytuacjami, gdy przekroje i prowadnice nie przecinają się, ale przechodzą obok siebie. Tolerancja 

definiuje odległość między nimi, którą system może zignorować zakładając, że prowadnice i przekroje 

przecinają się. Poza tym, tolerancja wpływa na minimalną wielkość krawędzi profilu, która jest 

definiowana jako dziesięciokrotna wartość tolerancji. W rezultacie, to samo ograniczenie jest użyte 

jako minimalna odległość między dwoma odrębnymi punktami dopasowania na profilu, jak również 

między punktami początkowymi wektorów definiujących warunki graniczne. Dolna granica tolerancji 

to 10-8. Należy jednak pamiętać, że zbyt mała tolerancja może spowolnić operacje systemu. Domyślna 

wartość tolerancji systemu to 10-5.  

Flaga “Uprość geometrię” używana jest dla uproszczenia geometrii i typologii wynikowej 

powierzchni. Po włączeniu tej flagi, tworzone są tam gdzie to jest możliwe powierzchnie analityczne 

takie jak torusy, cylindry, kule i płaszczyzny zamiast splajnowych. 
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WYCIĄGNIĘCIE PO ŚCIEŻCE 

Operacja Wyciagnięcia po Ścieżce pozwala utworzyć bryłę przez wyciąganie konturu wzdłuż przestrzennej 

ścieżki. Operacja ta należy do rodziny operacji nazywanych “kinematycznymi”, w wyniku tworzenia, bryła 

wyciągana jest przez oryginalny kontur a ten przesuwany jest wzdłuż ścieżki prowadzącej. W zależności od 

typu geometrii oryginalnego konturu (kontur może mieć geometrię drutową lub powierzchniową), operacja 

utworzy element powierzchniowy lub bryłowy. Podczas wyciągania konturu wzdłuż ścieżki można kontrolować 

jego orientację, skręt i skalę. 

Główne możliwości operacji  

Kontur 

Każdy obiekt o geometrii drutowej lub powierzchniowej może być użyty jako oryginalny kontur. Można 

również użyć profilu 3D o wielu konturach. Wyciąganie konturu oznacza umieszczanie jego wielu instancji 

wzdłuż wybranej ścieżki. Instancja konturu będzie odniesiona jako przekrój pośredni. Aby zdefiniować 

przekroje pośrednie, system oblicza orientację systemu współrzędnych takich przekrojów pośrednich. 

Oryginalny układ współrzędnych jest obliczany jako referencja dla orientacji oryginalnego konturu. 

Tworzenie instancji konturu realizowane jest przez przekształcanie oryginalnego konturu do obliczonego 

systemu współrzędnych danego przekroju pośredniego.  

 

Trajektoria 

Kontur źródłowy Przekroje pośrednie 

 

Oryginalny system współrzędnych obliczany jest w początku ścieżki. Dwie z jego osi ustawione są prostopadle 

do ścieżki a jedna jest styczna do ścieżki w punkcie startu. Pozycja oryginalnego konturu umocowana jest z 

uwzględnieniem oryginalnego układu współrzędnych. Wyciąganie konturu realizowane jest przez umieszczanie 

oryginalnego układu współrzędnych razem z konturem w innych punktach na ścieżce, w których zdefiniowane 

są układy współrzędnych dla przekrojów pośrednich. 

Kontrola orientacji konturu 

Wygenerowana może być różna geometria zależnie od pozycji przekrojów pośrednich względem ścieżki. 

Podczas tworzenia operacji można zdefiniować jeden z trzech sposobów orientacji konturu: 

- Prostopadle do trajektorii. Plan X-Y układu współrzędnych przekrojów pośrednich jest zawsze 

zorientowany prostopadle do trajektorii. Wektor styczności tworzonego przekroju w punkcie definiuje oś Z 

lokalnego układu współrzędnych. 
Tryb ten jest pierwszorzędny dla płaskich konturów. Gdy tworzymy operację, plan płaskiego konturu jest 

zawsze zorientowany prostopadle do ścieżki wiodącej w każdym pośrednim punkcie. Gdy używamy konturu nie 

płaskiego, system automatycznie oblicza “średnie normalne”, które używane są do orientacji konturu. Gdy 
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używamy nie płaskich konturów, zaleca się użycie dodatkowych korekcji pozycji oryginalnego konturu (zobacz 

poniżej), żeby uzyskać oczekiwany wynik. 
 

Trajektoria 

Oryginalny kontur 
  

- Równolegle do oryginalnego profilu. Osie współrzędnych każdego przekroju pośredniego są 

zorientowane równolegle do osi oryginalnego układu współrzędnych. Wyciągnięcie jest w tym przypadku 

równoległym przekształceniem oryginalnego konturu. 
 

Trajektoria 

Oryginalny kontur 
 

Po prowadnicach. Operacja tworzona jest przez wyciagnięcie konturu wzdłuż trajektorii, podczas gdy 

orientacja konturu jest w kierunku punktów dodatkowych prowadnic. W tym samym czasie, jedna z prowadnic 

definiuje również skalę konturu. Dlatego też, wymaga się żeby prowadnice były gładkie (bez naroży). Jest to 

specjalna metoda tworzenia operacji, która będzie opisana w oddzielnym temacie (zobacz poniżej). 

Trajektoria i prowadnice 

Aby zdefiniować tą operację, określ ścieżkę trajektorii i opcjonalnie jedną lub dwie prowadnice. Kontur jest 

wyciągany wzdłuż ścieżki trajektorii, która musi zawsze być zdefiniowana. 
Jako ścieżka trajektorii może być użyty każdy obiekt z geometrią drutową. Najczęściej trajektoria definiowana 

jest przy użyciu ścieżki 3D. Jednakże można również użyć profili 3D, łańcucha krawędzi, pętli, itp.  

Dla zdefiniowania skrętu lub wielkości skali przekrojów pośrednich konieczne są dwie dodatkowe prowadnice. 

Korekcja pozycji oryginalnego konturu 

Pozycja oryginalnego konturu może być dodatkowo korygowana przez wybranie jednego lub trzech 

dodatkowych punktów 3D. 

Jeden punkt definiuje uchwyt konturu do początku ścieżki. Orientacja konturu w tym przypadku zależy od 

wybranej metody orientacji. Jeżeli ustawiona jest opcja “Profil jest prostopadły do ścieżki”, plan płaskiego 

profile jest re-orientowany ortogonalnie do ścieżki w punkcie początkowym. Gdy używamy nie płaskich 

konturów, system automatycznie oblicza pewne “średnie normalne”, które są używane dla zorientowania 

"planu" konturu. Jeżeli ustawiona jest opcja “Profil jest równoległy do profile źródłowego”, kontur jest 

przesuwany do punktu początkowego ścieżki trajektorii za pomocą równoległego przekształcenia. 
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 Ścieżka 

trajektorii 

Nowa pozycja 

konturu Oryginalny 

kontur 

Pierwszy 

punkt 

uchwytu 

   

W pewnych przypadkach, jeden punkt może nie być wystarczający dla skorygowania pozycji oryginalnego 

konturu, ponieważ nie ustawia on obrotu konturu wokół jej normalnej. Można wybrać dwa dodatkowe punkty, 

żeby określić dodatkowy obrót konturu wokół normalnej. Drugi wybrany punkt, razem z pierwszym określi 

wektor oryginalnej orientacji (podobnie do wektora ustawczego fragmentu 2D). Trzeci wybrany punkt, razem 

z początkiem trajektorii będzie definiował wektor orientacji celu. Rzut tego wektora na “plan konturu” określi 

kąt dodatkowego obrotu konturu. Jeżeli użyty jest nie płaski kontur, “plan konturu” jest określony przez 

obliczoną “średnią normalną”. 

 
Ścieżka 

trajektorii 

Korekcja konturu 

przez trzy punkty 

Trzeci punkt 

Korekcja konturu 

przez pierwszy punkt 

Oryginalny kontur 

Pierwszy punkt 

Drugi punkt 

Wektor definiujący 

obrót konturu 

(nie wyświetlany 

na scenie) 

   

Rysunek ten umieszczony jest w katalogu “3D Modeling\Sweep\Drawing 4.grb”. 
Gdy używamy nie płaskich konturów, nawet trzy punktowe pozycjonowanie konturu nie 

gwarantuje oczekiwanego rezultatu. W takim przypadku, zaleca się ustawienie żądanej orientacji 

konturu przed rozpoczęciem operacji “Wyciągnij po Ścieżce”. Dla przykładu, można od początku 

utworzyć kontur w żądanej pozycji lub, jeżeli jest to niewykonalne użyć opartego o układ 

współrzędnych kopiowania. 

Skręcenie konturu 

Można zdefiniować dodatkowe skręcenie konturu wzdłuż ścieżki trajektorii. Kąt obrotu przekrojów pośrednich 

może być zdefiniowany za pomocą tabeli lub przez użycie dodatkowej geometrii – ścieżki prowadnicy lub 

powierzchni. Podejście to zapewnia całkowicie odmienną metodę obliczania kąta obrotu konturu.  

Gdy używamy tabeli dla zdefiniowania skrętu, obrót każdego przekroju 

pośredniego o określony kąt realizowany jest wokół osi Z  obliczonego 

układu współrzędnych. Tabela pojawia się jako zestaw punktów trajektorii, 
których pozycja definiowana jest w procentach długości trajektorii, z 

zafiksowaną wartością kąta obrotu podaną dla każdego punktu. Gdy 

ustawimy tabelę kątów obrotu, można użyć, ciągaczy. Funkcjonalność ta 

jest wygodna np. dla utworzenia wyciągnięcia po ścieżce ze skręconą 
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powierzchnią jako spirala. 
 

     

Wybór ścieżki lub powierzchni określony jest przez specyfikę konkretnego zadania. Dla przykładu, jeżeli 

oczekujemy, że kontur będzie śledził określoną krzywą przez całe wyciągnięcie, należy użyć ścieżek prowadnic. 

Alternatywnie, jeżeli potrzebujemy utworzyć powierzchnię pomocniczą dotykającą innej powierzchni, 

pozostającą styczną do tej powierzchni, wówczas można wybrać powierzchnię dla zorientowania konturu 

wyciągnięcia. W ten sposób będzie utrzymany warunek styczności między każdym przekrojem pośrednim 

i powierzchnią. 

 
Prowadnica definiująca 

skręt 

Kontur 

Ścieżka trajektorii 

  

 

Gdy tworzymy geometrię używając skręcania konturu (definiowanego przez prowadnice lub 

powierzchnie), należy być pewnym właściwej pozycji oryginału konturu. Tak, więc, w pierwszym 

przykładzie kontur musi być oryginalnie skierowany w kierunku punktu początkowego dodatkowej 
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prowadnicy. W drugim przykładzie, kontur powinien tworzyć styczne przejście do sąsiadującej 

powierzchni w oryginalnej pozycji. 

System używa dodatkowej prowadnicy lub powierzchni dla obliczenia pomocniczych wektorów definiujących 

kąt dla każdego przekroju pośredniego. Kąt obrotu obliczany jest jako kąt pomiędzy kierunkami wektora 

pomocniczego w punkcie początkowym trajektorii i aktualnym punktem dla każdego przekroju pośredniego. 

Jeżeli obliczony wektor pomocniczy nie leży w płaszczyźnie X-Y układu współrzędnych przekroju 

pośredniego, zostanie użyty jego rzut na ten plan. 

Gdy dla obliczenia wektora pomocniczego używana jest powierzchnia, jego kierunek obliczany jest w ogólnym 

przypadku w następujący sposób. Na powierzchni identyfikowany jest punkt, który jest najbliższy do początku 

układu współrzędnych przekroju pośredniego. Szukany kierunek jest kierunkiem styczności w tym punkcie. 

Dlatego też, najlepsze wyniki są osiągane, gdy użyta powierzchnia jest blisko trajektorii. W tym przypadku, 

trajektoria może być definiowana używając np. krawędzi powierzchni. 

Jeżeli użyta jest prowadnica dla obliczenia kątów obrotu przekrojów pośrednich, można wybrać jedną 

z czterech metod dla obliczenia wektora pomocniczego. Metody obliczania wektorów pomocniczych za pomocą 

dodatkowych prowadnic opisane są w oddzielnym temacie (zobacz poniżej). 

Skalowanie konturu 

Gdy wyciągamy kontur, można zdefiniować dodatkową zasadę dla skalowania konturu względem punktu 

początkowego układu współrzędnych przekroju lub dowolnego innego punktu w przestrzeni, odniesionego do 

układu współrzędnych przekroju i poruszającego się razem z nim. Współczynnik skali może być określony w 

tabeli lub za pomocą dodatkowej prowadnicy. 
Tabela pojawia się jako zestaw punktów trajektorii z ustawionymi wartościami współczynnika skali dla każdego 

takiego punktu. W reszcie punktów wzdłuż ścieżki trajektorii wartość współczynnika skali jest automatycznie 

interpolowany przez system.  

     

Gdy używamy dodatkowej prowadnicy skalującej, współczynnik skali przekroju pośredniego obliczany jest 

jako stosunek długości wektora w aktualnym punkcie trajektorii do tego w pierwszym przekroju. Metody 

obliczania wektora pomocniczego za pomocą dodatkowych prowadnic opisane są w oddzielnym temacie 

(zobacz poniżej). 
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 Kontur 

Ścieżka 

trajektorii 

Prowadnica 

skalowania 

  

Gdy używamy punktu referencyjnego skali, może być jeden z następujących sposobów skalowania konturu 

względem tego punktu:  

 Skalowana jest odległość od początku na trajektorii do punktu referencyjnego; utrzymywany jest kontur 

uchwycony do punktu referencyjnego, ale nie jest on skalowany; 

 Skalowany jest tylko kontur; nie zmieniana jest odległość między punktem referencyjnym w trajektorii;  

 Skalowany jest zarówno kontur i odległość do punktu referencyjnego.  

 Kontur 

Punkt 

referencyjny 

skalowania 

Ścieżka trajektorii 
Prowadnica 

skalowania 

 

 

Ustalona odległość 

 

Ustalona wielkość konturu 

 

Skalowanie odległości i konturu 
 

Tworzenie wyciągnięcia po ścieżce za pomocą prowadnic.  

Tworzenie geometrii za pomocą prowadnic wymaga konturu, trajektorii i przy najmniej jednej dodatkowej 

prowadnicy. Pierwsza dodatkowa trajektoria używana jest do obliczania pierwszego wektora pomocniczego dla 

każdego przekroju pośredniego. Punkty pośrednie dla definiowania wektorów pomocniczych na trajektorii 

i dodatkowych prowadnicach są zawsze obliczane “przez parametr”. Wektor ten jest jednocześnie używany dla 

skalowania przekroju pośredniego i dla orientowania go (przez obliczanie kierunku jednej z osi układu 

współrzędnych przekroju pośredniego). Kierunek drugiej osi układu współrzędnych przekroju pośredniego 

może być obliczany automatycznie (jako krzyżówka obliczonego wektora pomocniczego i stycznej do 

trajektorii w punkcie początkowym układu współrzędnych przekroju pośredniego).  

Aby zdefiniować orientację przekroju pośredniego inną niż oferowana przez system, można użyć drugą 

dodatkową prowadnicę. Pomoże to systemowi obliczyć drugi wektor pomocniczy dla każdego przekroju 

pośredniego. Dwa wektory pomocnicze będą definiowały plan X-Y układu współrzędnych przekroju 

pośredniego. Oś Y układu współrzędnych przekroju pośredniego będzie zorientowana w kierunku najbliższym 

do kierunku drugiego wektora pomocniczego. 

Podejście do tworzenia bryły przy użyciu dodatkowej prowadnicy lub prowadnic służy pewnym specyficznym 

korzyścią, takim jak zamykanie przerw między dwoma krzywymi dzięki uzyskaniu powierzchni przez 
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wyciagnięcie określonego konturu. Tworzenie tego typu geometrii zakłada, że oryginalny kontur opiera się na 

jednym z końców w punkcie początkowym ścieżki trajektorii oraz na drugim końcu – w punkcie początkowym 

dodatkowej prowadnicy. W teorii, pewien rodzaj wyników może być uzyskany przez użycie różnych orientacji 

oryginalnego konturu, jednak, wynik będzie trudny do przewidzenia. 
Jeżeli np. oryginalny kontur drutowy opiera się na końcach w punktach początkowych trajektorii i dodatkowej 

prowadnicy, wynikowa powierzchnia będzie łączyć trajektorię i dodatkową prowadnicę za pomocą kształtu 

oryginalnego konturu. 

 

Dodatkowa 

prowadnica 

Ścieżka trajektorii 

Oryginalny kontur 

  

Metody obliczania wektorów pomocniczych przez prowadnice  

Wektory pomocnicze używane są przez system dla orientowania osi współrzędnych przekroju pośredniego 

(obracając przekrój) lub dla obliczania współczynnika skali dla przekroju pośredniego. Gdy używamy 

dodatkowej prowadnicy, wektor pomocniczy obliczany jest w następujący sposób. Wektor pomocniczy każdego 

przekroju pośredniego zaczyna się na trajektorii – w początku układu współrzędnych przekroju pośredniego. 

Koniec wektora pomocniczego, który definiuje jego kierunek jest umieszczony na dodatkowej prowadnicy. 

Obliczanie takiego końca dla zdefiniowania wektora pomocniczego może być realizowane na jeden z czterech 

sposobów.  

Przez minimalną odległość. Końcem wektora będzie 

punkt na prowadnicy najbliższy do początku wektora na 

trajektorii. 

 

 

Koniec wektora 

Prowadnica 

Trajektoria 

Początek wektora 

Obliczony 

wektor 

 

Prostopadle do ścieżki. Plan konstruowany jest przez 

punkt początkowy prostopadle do trajektorii. Plan ten 

musi przecinać prowadnicę. Koniec definiowany jest 

jako przecięcie planu i prowadnicy. Jeżeli nie zostanie 

znalezione przecięcie między planem i prowadnicą dla 

części punktów na trajektorii wówczas wyświetlany jest 

błąd przy regeneracji operacji. 

Poniżej są przykłady użycia opcji “Prostopadle do 

ścieżki” i “Przez minimalną odległość”: 

 
Obliczony wektor 

Koniec 

definiujący plan 

Koniec 

Prowadnica 

Punkt początkowy 
Trajektoria 

Plan styczny normalnie do 

trajektorii w punkcie początku 
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Prowadnica 

skalująca 
Dopasowana 

pozycja konturu 

Trajektoria 

Początkowa 

pozycja konturu 

 
Definiowanie elementów  

Operacja utworzona przez opcję 
“Prostopadle do ścieżki” 

 
Operacja utworzona przez 

opcję “Przez minimalną 
odległość” 

Przez parametr. Pozycja każdego punktu na krzywej 

może być zdefiniowana przez parametr – wartość 

definiuje pozycję punktu w procentach długości krzywej 

(0 – w początku krzywej, 1 – w końcu krzywej). Punkt 

na prowadnicy definiowany jest przez tą samą wartość 

parametru jako punkt początkowy wektora na 

trajektorii. Ta metoda obliczania wektora pomocniczego 

jest najmniej wymagająca dla orientacji i długości 

prowadnic.  

Trajectory

Guide
Calculated vector,
parameter = 0

Calculated vector,
parameter = 0.5

Calculated vector,
parameter = 1  

Opcja ta jest automatycznie używana, gdy orientujemy przekroje “przez Prowadnice”. Użytkownik może 

również obrócić przekrój ręcznie, gdy definiuje zasadę skalowania lub skrętu, np. w sytuacjach, gdy 

dodatkowa prowadnica jest krótsza niż trajektoria lub, gdy inne metody są niedopuszczalne. Poniżej jest 

przykład użycia opcji “Przez parametr”: 

 Trajektoria 

Prowadnica skrętu 
Kontur źródłowy 

 

Definiowanie elementów 

 

Operacja utworzona przez opcję  
“Przez parametr” 

Przez odsunięcie. Najpierw, obliczana jest długość 

części trajektorii z początku krzywej do początku 

wektora pomocniczego. Następnie znajdowany jest na 

prowadnicy koniec wektora na tej samej długości od 

punktu początkowego. W tej metodzie, długość 

dodatkowej prowadnicy musi być większa lub równa 

długości trajektorii. 

Opcja ta może być użyta, gdy np. tylko część 

dodatkowej prowadnicy, która powinna być użyta jest 

równa całkowitej długości trajektorii. 

Poniżej znajduje się przykład użycia opcji “Przez 

 
? 1 

? 2 

? 1 
? 2 

Trajektoria 

Obliczony 

wektor 

Prowadnica 
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Odsunięcie”: 

 

Trajektoria 

Prowadnica skali 

Kontur źródłowy 

 

Definiowanie elementów. 
Kontur jest wyciągany równolegle do oryginalnej pozycji. 

 

Operacja utworzona przez opcję  
“Przez odsunięcie” 

Kroki tworzenia operacji  

Aby utworzyć operację, użyj polecenia “3SW: Utwórz Bryłę Wyciągniętą po Ścieżce”. Polecenie to 

można wywołać w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SW> 
“Operacje| 

Wyciągnięcie po ścieżce”  

 
Ogólny algorytm tworzenia operacji jest następujący:  

1. Wybierz opcję orientacji konturu. 

2. Wybierz kontur. 

3. Wybierz elementy definiujące ścieżkę. 

4. Zdefiniuj korekcję pozycji początku konturu. (Opcjonalnie) 
5. Zdefiniuj dodatkowe ścieżki prowadnic lub powierzchnię. (Opcjonalnie) 
6. Zdefiniuj parametry operacji. (Opcjonalnie) 
7. Potwierdź tworzenie operacji. 

Wybieranie opcji orientacji konturu. 

Zaleca się najpierw definiowanie orientacji konturu, ponieważ to będzie określało zestaw opcji oferowanych 

przez system w kolejnych krokach.  

Opcja wyboru realizowana w oknie właściwości operacji, w rozwijalnej 

liście wyboru. Rozwijalna lista zawiera wszystkie trzy możliwe metody 

orientacji konturu – “Profil jest prostopadły do ścieżki”, “Profil jest 

równoległy do profilu źródłowego”, “Przez prowadnice”. Pierwsze i 

najwyraźniej najczęściej używane ustawienia są to ustawienia domyślne 

systemu. Dlatego, jeżeli kontur jest prostopadły do ścieżki, opcja wyboru 

orientacji konturu może być pominięta. 
 

Wybór dwóch pierwszych opcji otwiera automenu z opcjami dla wyboru trajektorii, definicji korekcji pozycji 

oryginalnego konturu i wyboru prowadnic dla skrętu i skali. Wybór opcji “Przez prowadnice” pozostawia w 

automenu opcje dla definiowania korekcji pozycji oryginalnego konturu i wyboru pierwszej i drugiej 

prowadnicy. 

Wybór konturu 

Pierwsza opcja, która włącza się automatycznie w automenu po wywołaniu polecenia jest wybór konturu: 
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 <R> Wybierz Kontur. 

Opcja zawiera zestaw filtrów wyboru pomagających wybrać żądane 

obiekty. Pod tą ikoną kryje się rozwijalna lista opcji dostępnych po 

wciśnięciu . Kontur może być definiowany przez każdy obiekt z 

geometrią powierzchniową lub drutową, taki jak profil 3D, ścieżka 3D, 

krawędź, ściana, powierzchnia, itp. 
Element wybrany dla zdefiniowania konturu jest podświetlany na zielono 

(domyślnie). 

 
Wybór konturu może być anulowany, np. w celu wybrania innego konturu za pomocą opcji: 

 <H> Odznacz kontur. 

Wybór trajektorii 

Po zdefiniowaniu konturu, system automatycznie aktywuje opcje dla wyboru ścieżki trajektorii. 

 
<T> Wybierz trajektorię. 

Opcja zawiera zestaw filtrów wyboru pomagających wybrać 

obiekty żądanego typu. W rozwijalnej liście można zdefiniować, 

jakie obiekty z geometrią drutową mogą być wybrane dla 

zdefiniowania trajektorii, takie jak: profil 3D, ścieżka 3D, 

krawędź, ściana, powierzchnia, itd. 
Element wybrany dla zdefiniowania trajektorii podświetlany jest 

na zielono (domyślnie). 
 

Wybór trajektorii może być anulowany za pomocą opcji: 

 <D> Odznacz trajektorię. 

Gdy trajektoria jest wybrana, ikona potwierdzenia operacji staje się aktywna . Określone dane są już 

wystarczające dla utworzenia operacji. Wybrany kontur będzie wyciągnięty z jego aktualnej pozycji wzdłuż 

trajektorii “prostopadle do ścieżki” lub “równolegle do konturu źródła”. 

Definiowanie korekcji pozycji początku konturu 

Gdy trajektoria jest wybrana, system oferuje korekcję pozycji oryginalnego konturu. Jeżeli ten krok nie jest 

konieczny, można kontynuować kolejne kroki ręcznie wybierając odpowiednie opcje automenu.  

System zaoferuje najpierw wybór pierwszego punktu załącznika konturu: 

 
<F> 

Wybierz węzeł 3D jako początkowe 

położenie profilu 

Różne właściwe obiekty mogą być użyte dla zdefiniowania punktu. Opcja 

zawiera rozwijalną listę z filtrami wyboru pozwalającymi na wybór obiektów 

żądanego typu. 
Gdy punkt jest wybrany, nowy obraz konturu chwytany jest do początku 

trajektorii. Obraz orientowany jest zgodnie z wybranymi opcjami orientacji 

konturu i chwytany jest do początku trajektorii w wybranym punkcie. 
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Po wybraniu pierwszego punktu, kontynuuj kolejne kroki. Domyślnie system oferuje więcej opcji korekcji, 

aktywując je dla wyboru drugiego i trzeciego punktu: 

 
<S> Wybierz drugi węzeł 3D dla umieszczenia profilu 

 <O> Wybierz węzeł 3D dla umieszczenia profilu 

Po wybraniu drugiego punktu, nic nie zmienia się na ekranie. System czeka na wybór trzeciego punktu. Po 

wybraniu trzeciego punktu, obraz skorygowanego konturu będzie obrócony tak, aby uchwycić trzeci punkt 

zgodnie z regułami opisanymi w “Główne możliwości operacji”. 
Korekcja pozycji konturu może być anulowana za pomocą opcji: 

 <K> Anuluj wybór pozycji docelowych 

Definiowanie skrętu konturu 

Skręt konturu może być definiowany z tabeli lub przez użycie geometrii pomocniczej. Przyjrzyjmy się 

wszystkim podejściom. 

Definiowanie skrętu za pomocą tabeli 

Skręt definiowany jest za pomocą kontrolek w zakładce “Kąt” w oknie właściwości.  

Dla wygody definicji parametrów skrętu, na scenie 3D wyświetlane są elementy pomocnicze– ciągacze i 

dekoratory. 

Dekoratory są to obrazy przekrojów pośrednich dla każdego zdefiniowanego punktu, razem ze strzałką 

określającą kierunek i kąt obrotu. Strzałki są pozycjonowane wzdłuż spirali, pokazując pełny kąt obrotu. Jest to 

wygodne, gdy kąt obrotu przekracza 360 stopni. Dekoratory nieaktywnego punktu rysowane są w kolorze 

żółtym, podczas gdy dekoratory punktu, który jest aktualnie poddawany manipulacjom – w kolorze czerwonym. 
Ciągacz jest parą niebieskich segmentów wskazujących kąt zero i aktualny kąt. Na końcach segmentu ciągacza 

są dwa uchwyty. Przeciągając je za pomocą myszy przy wciśniętym przycisku  modyfikujemy wartość kąta 

obrotu i pozycję punktu na ścieżce. W zależności od przeznaczenia wygląd ciągacza zmienia kształt. 

Użycie geometrii pomocniczej dla zdefiniowania skrętu 

Prowadnica definiująca skręt może być zdefiniowana za pomocą opcji: 

 
<W> Wybierz trajektorię dla zdefiniowania reguły 

skrętu 

Jako prowadnica może być użyta dowolny obiekt o geometrii drutowej. 

Po wybraniu prowadnicy, pojawia się rozwijalna lista, w której można 

wybrać metodę obliczania wektora obrotu. Można wybrać jedną z czterech 

opcji: “minimalna odległość”, “normalnie do ścieżki”, “przez parametr”, 

“przez odsunięcie”. 
 

Można również wybrać powierzchnię definiująca skręt za pomocą opcji: 

Aby dodać nowe parametry skrętu konturu, wciśnij przycisk [Dodaj]. Po 

pierwszym jego wciśnięciu tworzone są dwie pozycje “Początek” i “Koniec”. 

Kolejne wciskanie dodaje nowe punkty pośrednie wzdłuż trajektorii. Dane 

numeryczne dla każdego definiowanego punktu podawane są w oknie 

właściwości. Każda pozycja punktu definiowana jest w procentach długości 

trajektorii. Kąt obrotu przekroju podawany jest w stopniach w polu “Kąt”. 

Aby skasować definicję punktu, wybierz go i wciśnij przycisk [Skasuj]. 
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<N> Wybierz powierzchnię dla zdefiniowania reguły 

skrętu 

Powierzchnia może być zdefiniowana przez ścianę, profil powierzchniowy 3D lub operację powierzchni. Gdy 

definiujemy geometrię pomocniczą ciągacze i dekoratory nie są dostępne. 

Aby anulować użycie pomocniczych geometrii definiujących skręt, użyj opcji: 

 
<Е> Odznacz prawo skrętu 

Definiowanie skalowania konturu 

Skalowanie konturu może być definiowane przez tabelę lub przy użyciu geometrii pomocniczych. Przyjrzyjmy 

się obu podejściom. 

Definiowanie skali za pomocą tabeli 

Skalowanie definiowane jest za pomocą kontrolek w zakładce “Skala” okna właściwości.  

Sposób definiowania parametrów jest taki sam jak przy definiowaniu tabeli skrętu. 

Dodatkowo, okno właściwości ma rozwijalną listę dla dostosowania parametrów skali z względem punktu 

załącznika. 

Gdy definiujemy regułę skalowania za pomocą tabeli, na scenie wyświetlane są również ciągacze i dekoratory. 

Dekoratory są to obrazy przekrojów pośrednich dla każdego zdefiniowanego punktu. Dekoratory nieaktywnego 

punktu rysowane są w kolorze żółtym, podczas gdy dekoratory punktu, który aktualnie poddawany jest 

manipulacją – w kolorze czerwonym. Dodatkowo, rysowane są dwa okręgi – jeden niebieski i drugi czerwony 

lub żółty (zależnie od tego czy dany punkt jest aktywny). Okręgi pomagają szybko ocenić wielkość skali. 

Wielkość niebieskiego okręgu utrzymywana jest stała, podczas gdy drugi okrąg zmienia się odpowiednio do 

współczynnika skali. Ciągacze są czerwoną lub żółtą strzałką wzdłuż promienia drugiego okręgu. Dwa uchwyty 

na końcach strzałki pozwalają zmienić pozycję punktu i wartość współczynnika skali. 

Wybór prowadnic skalujących i punktu referencyjnego 

Prowadnice definiujące skalę mogą być wybrane za pomocą opcji: 

 
<A> Wybierz trajektorię dla zdefiniowani reguły 

skali 

Tylko obiekt o geometrii drutowej może być użyty jako prowadnica. W rozwijalnej liście dla tej opcji można 

włączyć odpowiednie filtry wyboru pomagające w wybraniu właściwej geometrii. Wybrany obiekt zostanie 

podświetlony na zielono (domyślnie). Gdy prowadnica jest wybrana, w oknie właściwości dostępna staje się 

rozwijalna lista dla wyboru opcji definicji wektora skali. 
Wybór może być cofnięty za pomocą opcji: 

 <B> Odznacz prawo skali 

Punkt referencyjny skalowania zdefiniowany może być za pomocą opcji: 

 <V> Wybierz punkt skali 

Można wybrać dowolny obiekt odpowiedni dla zdefiniowania punktu 3D. 

Gdy punkt referencyjny jest wybrany, w oknie właściwości dostępna staje się rozwijalna lista dla wyboru opcji 

skalowania z względem punktu. Można wybrać jedną z trzech opcji – “Zachowaj rozmiar”, “Zachowaj 

odległość”, “Zmień rozmiar i odległość”. 
Wybór punktu skalowania może być anulowany za pomocą opcji: 

 <M> Odznacz punkt skali 
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Wyciągnięcie definiowane przez prowadnice. 

Różnica między podejściem typu “Przez prowadnice” i “Prostopadle do ścieżki” lub “Równolegle do konturu 

źródła” jest taka, że wybieramy pojedynczą prowadnicę definiującą skręt i skalę. W ten sposób, nie trzeba 

wybierać metody obliczania wektora lub punktu skalowania. Zamiast tego, definiuje się korekcje orientacji 

oryginalnego profile za pomocą jednego lub trzech punktów. Korekcje sprawiają, że system pracuje podobnie 

jak w opcji “Prostopadle do ścieżki”.  
Pierwsza prowadnica wybierana jest przez automatycznie aktywowaną opcję po wybraniu typu “Przez 

prowadnice”: 

 
<W> Wybierz trajektorię dla zdefiniowania skali i 

skrętu 

Może być wybrany dowolny obiekt o geometrii drutowej. Jednakże, dla poprawnego wykonania operacji, 

prowadnica musi być gładka. Wybrany obiekt podświetlany jest na zielono (domyślnie). 
Jeżeli dalej jest konieczne udoskonalanie orientacji przekroju pośredniego, można wybrać drugą prowadnicę 

używając opcji: 

 <A> Wybierz trajektorię dla zdefiniowania orientacji 

Wybór drugiej prowadnicy może być anulowany za pomocą opcji: 

 
<M> Anuluj wybór trajektorii dla zdefiniowania 

orientacji 

Dodatkowe możliwości operacji 
 

Odwróć kierunki. Opcja ta przełącza kierunek trajektorii i wszystkich prowadnic. 
Początek z konturu źródła. To ustawienie dostarczane jest dla przypadków użycia 

zamkniętej trajektorii bez dobrze zdefiniowanego punktu początkowego. Może być 

to przypadek, np. gdy zamknięta trajektoria definiowana jest przez zestaw 

krawędzi. Synchronizacja ścieżki oznacza, zdefiniowanie punktu początkowego za 

pomocą punktu na trajektorii najbliższego konturowi (wyciągnięcie startuje w tym 

punkcie). 

Uprość geometrię. To ustawienie wymusza tworzenie powierzchni analitycznych 

(planów, cylindrów, kuli i torusów) tam gdzie jest to możliwe. Jeżeli opcja jest 

wyłączona, konstruowana jest dokładna powierzchnia splajnowa. 
Tolerancja. Parametr ten ustawia tolerancję dla tworzonej powierzchni – 

odchylenie wynikowej powierzchni od dokładnego rozwiązania. Jednostkami są 

metry. 
 

Operacja “Wyciągnięcie po ścieżce” należy do rodziny operacji kinematycznych. Dlatego też, gdy definiujemy 

tą operację, można użyć kilku dodatkowych możliwości wspieranych przez większość operacji kinematycznych: 

1. Możliwość tworzenia elementu powierzchniowego zamiast bryły. 

2. Możliwość utworzenia elementu o zadanej grubości ścian. 

3. Łączenie (zaokrąglanie lub fazowanie) krawędzi bocznych i ścian początkowej i końcowej. 

Więcej szczegółów na temat tych możliwości znajduje się w rozdziale “Wyciągnięcie”. 
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PARAMETRYCZNE WYCIĄGNIĘCIE PO ŚCIEŻCE 

Parametryczne wyciągnięcie po ścieżce jest odmianą zwykłego wyciągnięcia po ścieżce. Operacja ta 

jest używana dla tworzenia geometrii o złożonej geometrii powierzchni. Geometria wynikowa jest 

otrzymywana przez “wyciągnięcie po ścieżce” profilu wzdłuż określonej lub specjalnie zdefiniowanej 

przestrzennej trajektorii. W tym wypadku, system pozwala definiować wariację parametrów profilu 

jako funkcje ich pozycji. 

“Wyciągnięcie po ścieżce” profilu jest realizowane przez powielanie oryginalnego profilu. W taki 

sposób utworzony zestaw profili tworzy geometrię wynikową. Geometria może być zamknięta. 

W zależności od typu geometrii profilu (powierzchnia lub druty), geometria wynikowa może być bryłą 

lub powierzchnią. 

  

Parametrem sterującym operacją jest ilość instancji profilu (“ilość kopii”). Numerowanie instancji 

profili (“kopii”) zaczyna się od 1 i jest automatycznie powiększane o 1 dla każdej instancji podczas 

procesu tworzenia operacji. 

Przywoływany układ współrzędnych aktualnej instancji jest obliczany dla każdej instancji profilu. 

Każda instancja oryginalnego profilu jest przemieszcza się z oryginalnego systemu współrzędnych do 

obliczonego systemu współrzędnych aktualnej instancji. Użytkownik może wybrać jeden z lokalnych 

układów współrzędnych modelu jako oryginalny system współrzędnych. Jeżeli nie wybrano lokalnego 

systemu współrzędnych, wówczas jako oryginalny system współrzędnych użyty jest globalny system 

współrzędnych. 

Początek i orientacja osi współrzędnych aktualnej instancji może być określone na dwa sposoby. 

Można określić zasady zmieniania parametrów systemu współrzędnych za pomocą wyrażeń. Innym 

sposobem jest użycie Ścieżki 3D lub innej powierzchni geometrii dla pozycjonowania w przestrzeni 

systemu współrzędnych aktualnej instancji. Każda metoda będzie opisana szczegółowo poniżej. 

Użytkownik kontroluje pozycję i orientację każdego profilu przez manipulowanie odpowiednimi 

układami współrzędnych. 

Okno dialogowe parametrów operacji zapewnia kontrolę parametrów układu współrzędnych instancji. 

Dwa główne typy parametrów operacji to – parametry sterowane i sterujące. 

Parametry sterowane – są to parametry, których wartości są obliczane automatycznie podczas 

procesu tworzenia operacji. Niezależne zmienne mogą być użyte dla czytania wartości takich 

parametrów.  
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Niezależne są to zmienne systemu, które są przydzielone do określonych wartości zamiast 

wyrażenia. Nie zależą one od innych zmiennych systemu. Przeciwnie, część parametrów 

konstrukcji 2D lub 3D może zależeć od takich zmiennych, jak również innych sterowanych lub 

zależnych zmiennych.  

Nazwa zmiennej niezależnej użytej z parametrami sterowanymi jest zawsze wybierana z listy już 

istniejących zmiennych niezależnych w systemie. 

Parametr “Ilość Kopii” jest zawsze sterowany. Zawsze używaj zmiennej niezależnej, aby czytać ten 

parametr dla pobierania aktualnego numeru kopii podczas kroku tworzenia operacji. 

Jak używać parametrów sterowanych? 

Można podać nazwę niezależnej zmiennej modelu w oknie dialogowym sterowanych parametrów, aby 

ustalić relacje pomiędzy parametrami pozycjonowania w przestrzeni instancji i parametrami 

definiującymi kształt instancji profilu. Po obliczeniu pozycji systemu współrzędnych aktualnej 

instancji profilu, niezależne zmienne przydzielone do parametrów sterowanych są aktualizowane 

z uwzględnieniem aktualnych wartości. Jeżeli przydzielone zmienne niezależne są jakoś wywoływane 

podczas definiowania geometrii profilu, wówczas, podczas tworzenia każdej instancji, wartości 

parametrów sterowanych będą przechodzić przez taką zmienną w odniesieniu do skojarzonych 

parametrów modelu. Dlatego też, kształt profilu będzie przeliczany w zależności od wartości 

parametrów sterowanych. 

Zmienna, która czyta aktualny numer kopii może być ograniczona do ilości rekordów w bazie danych. 

Parametry Sterujące są to pola, których wartości są definiowane przez użytkownika. W oknie 

dialogowym parametrów sterujących można wprowadzić dowolne wyrażenie. Takie wyrażenie może 

zawierać dowolne zmienne systemowe. Dla przykładu, można uwzględnić zmienną, która reprezentuje 

numer kopii. W tym wypadku, za pomocą takiego wyrażenia uzyskasz zależność parametru od numeru 

kopii. 

Obliczenia podczas tworzenia operacji są wykonywane w następującej kolejności: licznik instancji 

(“numer kopii”) jest zwiększany przyrostowo; obliczane są parametry sterujące; obliczane są (jeżeli 

istnieją) parametry sterowane; oryginalny profil jest przeliczany z aktualnymi wartościami zmiennych; 

w taki sposób jest uzyskiwane pozycjonowanie instancji.  

Kroki tworzenia operacji  

Polecenie można wywołać w następujący sposób: 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SO> 
“Operacja| 

Przez parametry”  

W automenu dostępne są następujące ikony: 

 
<R> Wybierz Profil 3D. 

 <F> Odznacz Kontur 

 
<1> Wybierz Krzywą definiującą pozycję układu współrzędnych  

 
<2> Wybierz Krzywą definiującą kierunek X układu współrzędnych  
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<3> Wybierz Krzywą definiującą kierunek Y układu współrzędnych  

 
<4> 

Wybierz Powierzchnię definiującą kierunek X układu 

współrzędnych 

 
<5> 

Wybierz powierzchnię definiującą kierunek Y układu 

współrzędnych 

 
<6> Wybierz LUW źródła 

 <7> Anuluj wybór elementów definiujących układ współrzędnych 

W zależności od sposobu definiowania systemu współrzędnych aktualnej instancji, część parametrów może 

pojawiać się jako sterujące lub sterowane. W tym wypadku, istnieją dwa główne podejścia do tworzenia 

geometrii z parametrycznie zmieniającym się profilem: 

 Podejście swobodnej orientacji instancji 

 Podejście orientacji instancji za pomocą ścieżek lub powierzchni 

W każdym wypadku, używane są różne opcje automenu i różna sekwencja kroków jest przywoływana 

dla zdefiniowania potrzebnych elementów i właściwości operacji. Poniżej znajduje się opis każdego 

z podejść.  

Podejście swobodnej orientacji instancji 

Aby utworzyć parametryczne wyciągnięcie po ścieżce, po prostu wybierz profil 3D, określ ilość 

instancji i przydziel zmienną niezależną do parametru “Ilość Kopii”. Używając zmiennej, która śledzi 

wyliczanie instancji, można utworzyć pewne zależności dla parametrów sterujących, jak również dla 

konstrukcji 2D lub 3D, które, po kolei definiują kształt i pozycję profilu 3D. 

Profil 3D można wybrać przy pomocy odpowiedniej opcji automenu: 

 
<R> Wybierz Kontur 

Ilość instancji profilu może być określona w oknie dialogowym parametrów operacji w zakładce 

“Operacja”.  
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Poza parametrem “Ilość Kopii”, zakładka ta zawiera również dostępną opcję “Zamknięcie”. Przy 

włączonej tej opcji, tworzona z zestawu przekrojów geometria (zestaw instancji oryginalnego 

profilu) zostanie gładko zamknięta, tak jakby pierwszy przekrój był wybrany dwukrotnie. 

Po zdefiniowaniu ilości instancji, można kontynuować z zakładką “Zmienne”. 

 

Ta zakładka ma dwa typy parametrów, pogrupowanych pod nazwami “zmienne sterujące” 

i “zmienne sterowane”. 

Gdy tworzymy operację zgodnie z tym podejściem, ilość kopii jest tylko parametrem sterowanym, 

podczas gdy parametry sterujące są odpowiedzialne za pozycjonowanie aktualnej instancji profilu 
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w przestrzeni. Dla wygody, zdefiniowane są cztery grupy parametrów sterujących: Pozycja, Kierunek 

osi X, Kierunek osi Y, Kierunek osi Z. 

Grupa “Pozycja” kontroluje współrzędne X, Y, Z punktu definiującego początek układu 

współrzędnych aktualnej instancji. 

Reszta parametrów definiuje trzy wektory używane do orientacji układu współrzędnych aktualnej 

instancji.  

Można wyraźnie opisać pozycję układu współrzędnych aktualnej instancji jako funkcję ilości kopii. 

Aby to zrobić, zdefiniuj wymagane zależności w grupie parametrów sterujących (przez podanie nazw 

istniejących zmiennych, które bezpośrednio lub pośrednio zależą od ilości kopii). 
Każdy wektor definiujący kierunek osi układu współrzędnych instancji jest definiowany przez dwa 

punkty. Współrzędne pierwszego punktu to <0,0,0>. Współrzędne drugiego punktu wektorów 

kierunkowych dla osi systemu współrzędnych aktualnej instancji są definiowane przez parametry 

X, Y, Z z odpowiedniej grupy parametrów sterujących. 

W przypadku, gdy wektory definiowane przez użytkownika nie są ortogonalne lub nie mają właściwie 

zorientowanego układu współrzędnych, system automatycznie udoskonala definicję. Definicja osi jest 

wykonywana w kolejności: X, Y, Z. Kierunek osi X jest pozostawiany niezmieniony, oś Y jest 

obracana, aby uzyskać kąt 90 w płaszczyźnie XY a następnie jest definiowana oś Z. 

W przypadku, gdy definiowane są tylko dwa wektory (np. osie X i Z), wówczas zmienia się kolejność 

definiowania wektorów a trzeci wektor (oś Y) jest definiowany ostatni. 

Każda instancja profilu jest dostosowywana przez przeniesienie oryginalnego profilu z globalnego 

systemu współrzędnych do systemu współrzędnych aktualnej instancji obliczonego w danym kroku. 

Dodatkowo, można wybrać lokalny układ współrzędnych za pomocą opcji automenu: 

 
<6> Wybierz LUW źródła 

W tym wypadku, podczas przenoszenia kopii oryginalnego profilu będzie użyty wybrany układ 

współrzędnych zamiast układu globalnego. 

Gdy tworzymy parametryczne wyciągnięcie po ścieżce wykorzystując opisane podejście, system 

oblicza pozycje i orientacje aktualnej instancji profilu w następującej kolejności:  

1. Zmienna odczytuje przyrostowo numer kopii. 

2. Obliczane są współrzędne absolutne początku układu 

współrzędnych aktualnej instancji. Obliczenia bazują na 

wyrażeniach podanych w polach parametrów sterujących (grupa 

“Pozycja”). 

 

< 0 . 0 . 0 > 

Z 

Y 
X 

Oryginalny 
profil 3D 

Oryginalny układ 
współrzędnych 

Współrzędne początku 
aktualnej instancji 
(Pozycja X, Y, Z)  
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3. Obliczane są współrzędne wektorów, definiujących kierunki osi 

układu współrzędnych aktualnej instancji. Obliczenia bazują na 

wyrażeniach podanych w polach parametrów sterujących (grupa 

“Kierunek”) 

4. W obliczonym punkcie początkowym tworzony jest system 

współrzędnych aktualnej instancji, zorientowany odpowiednio do 

obliczonych wektorów kierunkowych. 

 

< 0 . 0 . 0 > 

Z 

Y 
X 

X ̀ 

Y ̀ 

Z ̀ 

Aktualna instancja 
układu współrzędnych  

5. Jeżeli geometria profilu 3D zależy w jakiś sposób od zmiennej, 

która odczytuje aktualny numer kopii, wówczas profil będzie 

przeliczony z aktualna wartością zmiennej.  

6. Kopia oryginalnego profilu jest przenoszona z oryginalnego 

układu współrzędnych do dostosowanego układu współrzędnych 

aktualnej instancji. Jeżeli układ współrzędnych oryginału nie 

został specjalnie wybrany, wówczas użyty zostanie globalny układ 

współrzędnych jako oryginał podczas przenoszenia kopii profilu. 

 

< 0 . 0 . 0 > 

Z 
Y 

X 
X ̀ 

Y ̀ 

Z ̀ 

Aktualna 
instancja profilu 

 

Po obliczeniu wszystkich instancji oryginalnego profilu, wynik jest jednoczony w jedną bryłą lub 

element powierzchniowy za pomocą powierzchni splajnowych. 

Przykład 1 
 

 

Jako pierwszy przykład, utwórzmy raczej prosty model (zobacz 

rysunek z prawej strony). Omińmy szczegóły tworzenia 

elementów konstrukcji pomocniczych 2D i 3D. Zamiast tego 

przyjrzyjmy się samej technice. Plik z tym przykładem znajduje 

się w katalogu “…\3D Modeling\Sweep\ Drawing 

6.GRB” 

Model ten może być utworzony przez wyciągnięcie po ścieżce 

profilu 3D w przestrzeni, która jest pośrednio związana z kilkoma 

prowadnicami. Użyjmy czterech prowadnic w widoku 2D, dwie z 

nich będą definiowały widok z przodu a dwie inne – widok z 

lewego boku. Trzy prowadnice są liniami prostymi a jedna jest 

splajnem. 
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 F r o n t _ 0 

T o p _ 1 

1 5 0 

Í = 
1 5 

                
Kreskowanie 
definiujące 
Profil 3D 

  

 F r o n t _ 0 

T o p _ 1 

1 5 0 

Í = 
4 5 

             
    

Kreskowanie 
definiujące 
Profil 3D 

 

Narysowana jest pozioma linia konstrukcyjna. Pozycja tej linii jest definiowana za pomocą wyrażenia  

“H-1”. Dlatego też zależy ona od zmiennej “H”. 
Odtąd zaczną się sekwencje wartości parametru “Ilość Kopii”, czasami, w wyrażeniach gdzie 

podana jest zmienna “Ilość Kopii” wymagana jest korekcja (–1). W tym przykładzie, pierwsza 

instancja profilu powinna być umieszczona na podstawie, która jest na współrzędnej Y=0. 

Cztery węzły 2D są skonstruowane na przecięciach linii poziomej i prowadnic. Węzły te mogą 

sterować długością i szerokością profilu, jeżeli będzie dołączony do linii pionowych. Węzeł 3D jest 

tworzony na podstawie jednego z węzłów 2D, w kolejności ustawionych płaszczyzn profilu. Rowki na 

bokach profilu są utworzone w taki sposób, aby umożliwić dzielenie jego boku na cztery równe części. 

Promienie rowków liniowo zależą od długości profilu. 

Potrzebujemy dwóch płaszczyzn pracy – widok z góry i widok z przodu. Pierwszy jest potrzebny, aby 

utworzyć węzeł 3D, drugi – dla profilu. Początek układu współrzędnych jest umieszczony na poziomie 

bazy modelu (zobacz rysunki). Linia prosta jest utworzona z początku pod kątem 45 do poziomu. 

Linia ta jest potrzebna dla wyznaczenia relacji rzutowania pomiędzy prowadnicami na lewym widoku 

bocznym i kreskowaniem profilu na widoku z góry. 

Wszystkie konstrukcje łączą się, w związku z tym zmienianie zmiennej “H” powoduje łańcuch zmian: 

linia pozioma zmienia swoje położenie, wpływa to na pozycję węzłów 2D odniesionych do linii. 

Następnym linkiem w łańcuchu jest modyfikacja geometrii kreskowania profilu i odpowiedniego 

węzła 3D, do którego uchwycona jest płaszczyzna profilu 3D. W konsekwencji sam profil 3D 

przesunie się w przestrzeni. 

Wśród parametrów operacji, zmienna “H” powinna być przydzielona do numeru kopii. Określ ilość 

kopii w zakładce “Operacja”, zgodnie z typem modelu, uwzględniając poprawkę (150+1=151). 

Odkąd oryginalny profil dopasowuje swoją pozycję z powodu bezpośredniej zależności od numeru 

kopii, nie jest konieczne opisywanie zasad dopasowywania systemu współrzędnych każdej instancji. 

W wyniku, system współrzędnych każdej instancji jest zbieżny z systemem współrzędnych globalnych 

i dlatego też aktualna kopia zbiega się z oryginalnym profilem w pozycji i parametrach 

geometrycznych. Chodzi o to jak oryginalny profil przesuwa się wraz ze zmianą zmiennej “H”, która 

zależy od numeru kopii. 

Opisane podejście jest wygodne w przypadku użycia danych rysunków dwuwymiarowych do 

konstruowania złożonych modeli. 
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Przykład 2 
 

Drugi przykład demonstruje podejście do tworzenia 

modelu, gdy zdefiniowane są dokładne zasady 

przesunięcia profilu. 

Przykład ten jest umieszczony w katalogu “… \3D 

Modeling\Sweep\ Drawing 7.GRB”. 

Oryginalnymi danymi dla utworzenia tej operacji są: 

profil 3D; lokalny układ współrzędnych skonstruowany w 

centralnym punkcie profilu i zorientowany w odniesieniu 

do profilu tak jak pokazano na rysunku (oś Z leży w 

płaszczyźnie profilu i skierowany w kierunku rowka); 

kilka niezależnych zmiennych.   

 

W polach parametrów operacji powinny być wprowadzone wyrażenia, tak jak to pokazano na 

poniższych rysunkach: 
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Wyrażenia w grupie “Pozycja” definiują helikoidalna trajektorię ze zmienianiem promienia. Promień 

jest zmienia się przez funkcję cosinus. 

Ilość kopii (instancje profilu) jest równa 360 z następującego powodu: okres 360-stopni jest używany 

w wyrażeniu funkcji trygonometrycznej. 

Rysunek pokazuje, że oś Z systemu współrzędnych oryginalnego profilu powinna zawsze być 

skierowana w kierunku centrum spirali (z rowkiem skierowanym do środka), oś X – jest w kierunku 

przeciwnym do osi Z globalnego układu współrzędnych. Wyrażenia opisujące te zasady są podawane 

w odpowiednich polach parametrów sterujących. Oś Y jest definiowana automatycznie.  

Podejście orientowania instancji za pomocą ścieżek lub powierzchni  

Ponieważ nie zawsze jest możliwe dokładne opisanie zasad modyfikacji parametrów instancji profilu 

za pomocą wyrażeń, dla zdefiniowania pozycji i orientacji układu współrzędnych aktualnej instancji 

wygodnie jest czasami użyć ścieżek 3D lub powierzchni z innych geometrii. 

Początek układu współrzędnych aktualnej instancji profilu jest chwytany do ścieżki 3D. Pozycja 

początku na ścieżce może być kontrolowana na dwa sposoby. 

Osie X- i Y- mogą być orientowane przy użyciu ścieżek 3D lub powierzchni z innych części.  

Wybór ścieżki 3D, do której ma być chwycony początek układu współrzędnych instancji jest 

realizowany przez opcję: 

 
<1> 

Wybierz Krzywą definiującą pozycję układu 

współrzędnych 

Wybór elementu dla definiowania orientacji osi X i Y jest realizowany za pomocą następujących opcji 

automenu (oś Z jest definiowana automatycznie): 

 
<1> Wybierz Krzywą definiującą pozycję układu współrzędnych 

 
<2> Wybierz Krzywą definiującą kierunek X układu współrzędnych 
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<3> Wybierz Krzywą definiującą kierunek Y układu współrzędnych 

 
<4> 

Wybierz Powierzchnię definiującą kierunek X układu 

współrzędnych 

 
<5> 

Wybierz Powierzchnię definiującą kierunek Y układu 

współrzędnych 

Gdy tworzymy operację przy użyciu ścieżki 3D, zakładki okna dialogowego operacji “Operacja” 

i “Zmienne” są trochę inne niż opisane powyżej: 

 

W zakładce tej dostępne są różne opcje przeznaczone do kontroli kierunków osi. To, która grupa jest 

dostępna zależy od tego jak dużo ścieżek zostało łącznie wybranych: jedna (dla definiowania tylko 

początku układu współrzędnych instancji) lub dwie (dla definiowania początku i orientacji osi X i/lub 

Y układu współrzędnych instancji). 

Grupa “Kierunek Osi (dla 1 Ścieżki)”: 

Przez krzywiznę. Oś X jest zbieżna z kierunkiem wektora krzywizny ścieżki. Jeżeli ścieżka 3D jest 

linią prostą, wówczas oś jest zorientowana wzdłuż osi X globalnego układu współrzędnych. 

Przez minimalne skręcenie. Oś X jest skierowana tak aby zapewnić gładki obrót od kierunku wektora 

krzywizny na początku ścieżki do kierunku wektora krzywizny na końcu ścieżki. 

Oś Z jest zawsze skierowana wzdłuż stycznej do ścieżki w punkcie początku systemu współrzędnych 

aktualnej instancji. 
Kierunek osi Y, jeżeli nie jest zdefiniowany jest automatycznie bazowany na osiach X i Z. 

Grupa “Kierunek Osi (dla 2 Ścieżek)”:  

Przez minimalną odległość (pomiędzy ścieżkami w początku). 

Wektor jest konstruowany z punktu początku układu współrzędnych 

instancji na pierwszej ścieżce w kierunku najbliższego punktu na 

drugiej ścieżce.  

 2 – ga 
ścieżka 

1 – sza 
ścieżka 
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Ortogonalnie (do ścieżki). Płaszczyzna jest konstruowana ortogonalnie 

do kierunku styczności pierwszej ścieżki w początku układu 

współrzędnych. Kierunek osi definiowany jest przez punkt przecięcia 

pomiędzy płaszczyzną i drugą ścieżką. Jeżeli taki punkt nie może być 

skonstruowany, wyświetlana jest wiadomość o błędzie. 

 
2 ścieżka 

1 ścieżka 

Kierunek 

wynikowy 

Stycznie do  

1-szej ścieżki  
 

Przez parametr/Przez odsunięcie. Wyrażenie podane w jednym z tych 

okien jest oceniane tak aby zdefiniować punkt na drugiej ścieżce, który 

określa kierunek osi. 

 

Jeżeli wybrana jest ściana dla zdefiniowania kierunku osi, wówczas w 

ogólnym wypadku, identyfikowany jest punkt na ścianie, który jest 

najbliżej do punktu początku układu współrzędnych umieszczonego na 

ścieżce. Normalna do powierzchni ściany w tym punkcie określa 

kierunek osi. Najlepszy wynik będzie gdy początek układu 

współrzędnych będzie leżał na powierzchni. Dlatego też w tym 

wypadku, gdy pierwsza Ścieżka 3D leży na ścianie zalecane jest użycie 

ściany dla zorientowania osi instancji profilu.  

 2 ścieżka 

1 ścieżka 

Parametr na 
ścieżce równy 0.5 

 

 Ścieżka 3D 

Wybrana ściana Kierunek osi  

W ten sposób utworzone osie X- i Y- nie musza być ortogonalne (jeżeli będą one równoległe system 

wyświetli komunikat o błędzie). W tym wypadku, oś Y- będzie dodatkowo przeorientowana tak aby 

stała się ortogonalna do osi X- w płaszczyźnie zdefiniowanej przez dwie osie. Oś Z- zostanie 

określona automatycznie. 

Jeżeli ścieżka lub ściana jest określona dla osi X- a nie dla osi Y-, wówczas oś Z- będzie skierowana 

stycznie do ścieżki definiującej pozycję początku układu współrzędnych, podczas gdy oś Y- będzie 

określona automatycznie. Jeżeli oś X i Z- nie są ortogonalne, wówczas oś X- jest dodatkowo 

przeorientowana w sposób opisany powyżej. 

Przeegzaminujmy zakładkę “Zmienne”: 
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Jak pokazano na rysunku, grupa parametrów sterowanych nie zawiera teraz tylko parametru Ilość 

Kopii, ale również grupy Pozycja w Ścieżce, Kierunek osi X, Kierunek osi Y i Kierunek osi Z. 

Istnieją również dodatkowe parametry Parametr na Ścieżce i Odsunięcie po Ścieżce.  

Grupa parametrów sterowanych “Pozycja w Ścieżce” pozwala czytać współrzędne absolutne punktu 

początkowego systemu współrzędnych aktualnej instancji. Parametry sterowane z grupy “Kierunek 

osi X/Y/Z” zapewniają współrzędne osi układu współrzędnych instancji. Można użyć informacji 

o pozycji w przestrzeni i orientacji aktualnej instancji profilu dla zdefiniowania relacji z innymi 

parametrami modelu. 

Grupa parametrów sterujących zawiera Parametr na Ścieżce i Odsunięcie po Ścieżce. Parametr na 

Ścieżce i Odsunięcie po Ścieżce służą temu samemu celowi – do zdefiniowania pozycji punktu na 

ścieżce za pomocą różnych to cech. Dlatego też, nie można jednocześnie zdefiniować Parametru na 

Ścieżce i Odsunięcia po Ścieżce. Parametr na Ścieżce zmienia się w zakresie od 0 (na początku 

ścieżki) do 1 (na końcu ścieżki); Odsunięcie po Ścieżce jest mierzone w jednostkach modelu i jest 

równe długości części ścieżki od początku do żądanego punktu. 
Raz zdefiniowany parametr sterujący Parametr na Ścieżce, można przydzielić tylko do parametru 

sterowanego Odsunięcie po Ścieżce i na odwrót. 

Przykład 3 
 

Przyjrzyjmy się tworzeniu parametrycznego 

wyciągnięcia po ścieżce za pomocą ścieżki 3D na 

przykładzie modelu wiertła. Plik z tym przykładem 

znajduje się w katalogu “… \3D Modeling\Sweep\ 

Drawing 7.GRB”. 
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Utwórz nowy dokument używając szablonów 

płaszczyzn pracy. 

Następnym krokiem jest utworzenie profilu 3D. W tym 

celu aktywuj płaszczyznę pracy “Widok z góry” i 

narysuj kontur jak pokazano na rysunku obok.  

Dla wygody, spróbuj skonstruować profil w taki sposób, 

żeby jego centrum było umieszczone w początku 

globalnego układu współrzędnych. W tym wypadku, nie 

będziesz musiał konstruować lokalnego układu 

współrzędnych dla skręcania instancji profilu 3D w 

stosunku do ścieżki podczas tworzenia operacji. 

 

Następnie, musimy utworzyć dwie ścieżki 3D dla 

pozycjonowania profilu w przestrzeni podczas 

tworzenia parametrycznego wyciągnięcia po ścieżce. 

Ścieżka definiująca pozycję profilu jest linią prostą 

zbieżną z osią wiertła. Może ona być utworzona przez 

dwa węzły 3D utworzone na osi wiertła. Długość tej 

ścieżki definiuje część tnącą wiertła. Druga ścieżka 

definiuje orientację profilu w przestrzeni i jest 

reprezentowana przez linię spiralną. Druga ścieżka 

może być łatwo utworzona przy pomocy cylindrycznej 

płaszczyzny pracy.  

 

W edytorze zmiennych, utwórz niezależną zmienną dla zachowania wartości numeru kopii. W tym 

przykładzie, utworzona zmienna została nazwana s. 

Po wywołaniu polecenia tworzenia operacji, wybierz profil 3D, ścieżkę 3D definiującą pozycję profilu 

i ścieżkę 3D definiującą kierunek osi X-. W zakładce “Operacja” okna dialogowego parametrów 

operacji, zdefiniuj ilość kopii równą 101 (z korekcją) i wybierz opcję Przez minimalną odległość dla 

dwóch ścieżek. 

Na zakładce “Zmienne”, wybierz zmienną s aby przydzielić numer kopii. Jest to jedyny potrzebny 

parametr sterowany w tym przykładzie. 

Wprowadź wyrażenie w parametrach sterujących w polu “Parametr 

na Ścieżce”, który będzie definiował pozycję profilu wzdłuż ścieżki 

zależnie od numeru kopii. Pamiętaj, że Parametr na Ścieżce zmienia 

się w zakresie od 0 do 1.   
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RURA 

Operacja rury pozwala na utworzenie części 3D – rury wzdłuż trajektorii przestrzennej (ścieżka3D, 

profil 3D, krawędź, pętla, itp.). W ten sposób, wewnętrzna i zewnętrzna średnica rury jest określana 

bez dodatkowych konstrukcji 2D. Istnieje również zabezpieczenie dla konstruowania rury albo w 

poprzek całej długości ścieżki 3D albo wzdłuż jej części określonej przez dwa punkty 3D. W 

przypadku, gdy zdefiniowane są oba punkty ograniczające, rura jest konstruowana wzdłuż segmentu 

ścieżki 3D od punktu początkowego do końcowego. Jeżeli zdefiniowany jest tylko punkt startowy, 

wówczas rura konstruowana jest od niego wzdłuż ścieżki do jej końca. Jeżeli tylko punkt końcowy jest 

określony, wówczas rura konstruowana jest od początku ścieżki do określonego punktu końcowego. 

Aby przyśpieszyć proces modelowania, tworzenie rury może być połączone z operacjami Boolean. 

Aby utworzyć trójwymiarową część używając operacji rura, użyj polecenia “3PI: Utwórz Rurę 

Wyciągniętą Po Ścieżce”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3PI> “Operacje|Rura” 
 

Aby zdefiniować operację wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz krzywą 3D definiującą trajektorię wyciągnięcia profilu rury. 

2. Wybierz początkowy punkt 3D rury (opcjonalnie). 

3. Wybierz końcowy punkt 3D rury (opcjonalnie). 

4. Zdefiniuj parametry operacji (średnicę rury, grubość ścianek, itp.). 

5. Potwierdź utworzenie operacji. 

Rura może być utworzona na dwa sposoby. W pierwszym podejściu, łączna trajektoria rury jest 

dzielona na oddzielne segmenty – proste linie, łuki okręgów i splajny. Oddzielne części są tworzone 

dla każdego segmentu (w zależności od typu segmentu, może to być cylinder lub torus, który jest 

częścią obrotową lub powierzchnią splajnową). Operacja wynikowa zawiera wiele geometrii. (Może 

ona być poddana operacji “Podziel”, aby uzyskać oddzielne geometrie rury– segmenty rury).  

W drugim podejściu, trajektoria jest traktowana jako pojedyncza ścieżka. Profil rury jest wyciągany 

wzdłuż tej trajektorii pewnymi krokami. Wynikiem jest pojedyncza geometria ze złożoną 

powierzchnią splajnową. Drugie podejście tworzy rezultat podobny do tego, jaki uzyskalibyśmy za 

pomocą opcji „Wyciagnięcia po ścieżce”. W niektórych wypadkach, system może uprościć geometrię 

wynikową przez zastąpienie (tam gdzie jest to możliwe) powierzchni splajnowych przez powierzchnie 

analityczne (części cylindrów lub torusów). 

Pierwsze podejście jest używane domyślnie. Pozwala ono zaoszczędzić czas przy późniejszej 

regeneracji modelu. Jednakże, operacja rury utworzona w ten sposób może zachowywać się 

niewłaściwie podczas pewnych operacji (np., gdy tworzymy rzuty 2D lub operacje Boolean), 

ponieważ składa się ona z wielu geometrii. Wada ta jest naprawiana przez użycie drugiego podejścia 

(tworząc pojedynczą geometrię rury), jednakże, w ten sposób zwiększa się czas regeneracji modelu. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

370  

Zobaczmy prosty przykład tworzenia rury. Aby wykonać operację, musimy zdefiniować trajektorię 

rury. Określmy ścieżkę 3D jako trajektorię. Ścieżka 3D na rysunku poniżej jest utworzona na bazie 

ścieżki 2D. 
Gdy prowadzimy trajektorię rury rekomendowana jest specjalnie wygładzona ścieżka 3D (zobacz 

sekcję “Ścieżka 3D dla rury”). 

Definicja operacji rury 

Po wywołaniu polecenia, w automenu automatycznie włączana jest opcja: 

 
<T> Wybierz Ścieżkę dla Rury 

Opcja ta pozwala definiować ścieżkę rury przez wybranie dowolnego obiektu 3D odpowiedniego dla 

zdefiniowania krzywej 3D. Aby wybrać żądany obiekt 3D, można użyć  w oknie 3D. Jeżeli ścieżka rury 

jest zdefiniowana przez ścieżkę 3D bazującą na elementach 2D, wówczas może być ona wybrana w oknie 

2D. Wybrane krzywe 3D i definiujące je elementy są podświetlane. 

 
Ścieżka 2D 

Ścieżka 3D 

                 

Ten rysunek jest umieszczony w bibliotece “Documentation samples”, w katalogu “3D 

Modeling\Pipes \Drawing 1.grb”. 

Można zakończyć tworzenie operacji na tym etapie i wcisnąć . Operacja zostanie utworzona 

z użyciem domyślnych parametrów. 

Różne parametry rury mogą być definiowane w oknie właściwości polecenia: 

Średnica Rury. Definiuje zewnętrzną średnicę rury. 
Jeżeli podczas tworzenia rury, między dwoma prostymi segmentami rury zniknie gładkie przejście, 

promień zagięcia rury i średnica rury nie są odpowiednio zrównoważone. 

Grubość ściany. Definiuje różnicę pomiędzy zewnętrzną i 

wewnętrzną połową średnicy rury.  

Utwórz jedną Część. Definiuje tryb tworzenia rury. Jeżeli nie jest 

ustawiona, rura jest tworzona w oparciu o oddzielne segmenty 

ścieżki, czego wynikiem jest operacja składająca się z wielu 

geometrii. Po włączeniu tego parametru, podczas tworzenia rury 

wykorzystywane jest drugie podejście opisane powyżej, tworzące 

operację jednoelementową. 

Nie twórz Bryły. Jeżeli ustawimy ten parametr, operacja jest 

tworzona, ale nie jest wyświetlana na scenie 3D. Oszczędza to 

czas regeneracji modelu. Parametr ten może być użyty w 
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modelach z dużą ilością. 

Uprość geometrię. Gdy ustawimy ten parametr, geometria wynikowego elementu zostanie 

uproszczona przez zastąpienie (gdzie jest to możliwe) powierzchni splajnowej przez 

powierzchnię analityczną (części cylindrów i torusów). Parametr ten jest szczególnie 

korzystny, gdy używamy drugiego podejścia do tworzenia rury (z zaznaczoną opcją “Utwórz 

jedną część”). 

Tolerancja. Parametr ten definiuje dokładność konstrukcji rury (uproszczenie jest odniesione do 

wielkości kroku, gdy wyciągamy profil rury wzdłuż trajektorii). 

Parametry rury mogą również być definiowane w oknie dialogowym ogólnych parametrów operacji 

wywoływanego za pomocą opcji:  

  
<P> Ustaw parametry elementu  

Aby wybrać dodatkowe punkty 3D definiujące granice rury, użyj następujących opcji: 

 
<L> Wybierz punkt początkowy dla rury 

 
<M> Wybierz punkt końcowy dla rury 

Opcje te pozwalają wybrać dowolne obiekty 3D odpowiednie dla zdefiniowania punktu jako granicy rury. 

Aby anulować wybór wszystkich definiujących elementów (zarówno ścieżek jak i punktów 3D), użyj 

opcji:  

 
<K> Anuluj wybór ścieżki i punktów 
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OBRAZY 3D 

W odróżnieniu od fragmentów, obraz 3D jest kadłubem obiektu trójwymiarowego, bez właściwości 

parametrycznych i relacji pomiędzy elementami obrazu. Obrazy 3D są używane dla tworzenia 

trójwymiarowych struktur złożenia. Może być to wygodnie użyte na ostatnim etapie budowania 

modelu, gdy nie trzeba zmieniać wymiarów elementu. Użycie obrazów 3D redukuje czas regeneracji 

całego modelu złożenia, ponieważ obrazy nie są regenerowane. Obrazy 3D nie mogą być użyte jako 

referencje dla tworzenia innych elementów, ponieważ nie można wybrać ich ścian. Nie można również 

użyć obrazów 3D w operacjach Boolean ani utworzyć ich rzutów 2D. Nie można również zastosować 

polecenia “Eksploduj” do obrazów 3D. 

Do dokumentu T-FLEX CAD można wstawić pliki obrazów 3D w następujących formatach 

graficznych: grb (pliki T-FLEX CAD), wrl (pliki VRML), iv (pliki Open Inventor).  

Aby zapisać obraz 3D jako część dokumentu T-FLEX CAD, który już zawiera model 3D model, ustaw 

parametr “Zapisz Dane Obrazu 3D w pliku modelu” w zakładce “3D” okna dialogowego Status Modelu. 

Aby zapisać obraz 3D w oddzielnym pliku w formacie *.wrl lub *.iv, użyj polecenia 

“Plik|Eksportuj”. 
Pamiętaj: zapisanie obrazu 3D wewnątrz pliku T-FLEX CAD widocznie zwiększa rozmiar pliku. 

Wielkość Obrazu 3D zależy od gęstości siatki zdefiniowanej w statusie modelu podczas tworzenia 

obrazu. 

Tworzenie obrazów 3D  

Aby wstawić obraz 3D do modelu, użyj polecenia “3I: Wstaw Obraz 3D”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3I> “Operacja|Obraz 3D” 
 

Po wywołaniu polecenia, masz dostęp do następujących opcji: 

 
<G> Utwórz Obraz 3D przez Płaszczyznę Pracy (Layout) 

 
<F> Wybierz Fragment 2D 

 
<O> Wstaw Obraz 3D z pliku 

 
<S> Wybierz LUW Wprowadzenia 

 
<T> Wybierz LUW Celu 

 
<R> Powtórz Poprzedni Obraz 3D 

 
<D> Przesuń/Obróć 
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Aby wstawić obraz 3D do złożenia, musisz wykonać następujące kroki: 

1. Wybierz Obraz 3D.  

Wybór może być dokonany na dwa sposoby: 

- Przez zastosowanie nowego obrazu 3D (opcja ); 

- Przez wybranie już wstawionego fragmentu 2D, używając jego modelu 3D (opcja ). 

2. Wybierz układ współrzędnych obrazu 3D (opcja ). 

3. Wybierz docelowy układ współrzędnych (opcja ). Jako docelowy układ współrzędnych mogą być 

użyte tylko istniejące układy współrzędnych w aktualnym dokumencie. 

4. Zdefiniuj parametry obrazu 3D (opcjonalnie). 

5. Zakończ wstawianie obrazu 3D (  w automenu lub w oknie właściwości). 

Tworzenie obrazu 3D jest realizowane w ten sam sposób jak tworzenie fragmentu 3D, z wyłączeniem tego, 

że nie można określić wartości zmiennych zewnętrznych. Obraz 3D jest wstawiany z tymi samymi 

wartościami zmiennych, które były określone w pliku rysunku odpowiadającym za obraz 3D, w momencie 

jego zapisywania. 

Podczas tworzenia jak również edycji, Obraz 3D może być przesuwany wewnątrz sceny 3D. Polecenie 

“Przesuń/Obróć” wywoływane jest przez opcję . Opcja ta jest dostępna, gdy aktywne jest okno 

3D. Polecenie “Przesuń/Obróć” może być wywołane z menu kontekstowego po wciśnięciu prawego 

klawisza myszy  po wskazaniu obiektu 3D. 

Użycie obiektów 3D dla utworzenia układów graficznych (layout)  

Podczas tworzenia układów graficznych przy użyciu obiektów z zablokowanymi wymiarami, 

zalecamy użycie obrazów 3D. Gdy przebudowywujemy model 3D, regeneracja obrazu 3D jest 

znacznie szybsza niż fragmentów 3D. 

Układy graficzne używające obrazów 3D są tworzone w ten sam sposób jak te przy użyciu 

fragmentów 3D, z jedną tylko różnicą, że obraz 3D nie jest tworzony automatycznie, gdy wstawiamy 

fragment 2D. Obraz 3D jest wstawiany ręcznie przez wybranie fragmentu 2D. 
Gdy wstawiasz fragment 2D dla utworzenia układu przy użyciu obrazów 3D, upewnij się, że 

wyłączony jest znacznik, “Utwórz Fragmenty 3D Automatycznie” w zakładce "Fragmenty" 

polecenia "SO: Ustaw Opcje Systemowe" (“Dostosuj|Opcje…”). 

Szczegółowy opis możliwości systemu znajduje się w rozdziale, “Tworzenie Złożeń 3D” (sekcja 

“Tworzenie złożenia z fragmentów 3D . Technika projektowania “Z dołu do góry”)  z poprawkami dla 

obrazów 3D. 

Parametry obrazów 3D  

Parametry obrazów 3D definiowane są w oknie właściwości operacji i również w ich oknie 

dialogowym parametrów, wywoływanym przez opcję: 



Modelowanie Trójwymiarowe 

374  

 
<P> Ustaw parametry elementu 

Zakładka “Operacja” 

 

Nazwa. Następujące domyślne nazwy używane są dla obrazów 3D: Obraz 3D_0, Obraz 3D_1, itp. 
Nazwa Pliku. Ten parametr może być użyty, gdy tworzymy i edytujemy obraz 3D. Nazwa lub ścieżka pliku 

podawana jest w oknie wprowadzania danych tego parametru automatycznie lub ręcznie. Jeżeli nie znasz 

nazwy pliku, możesz użyć przycisku . Jeżeli nazwa pliku jest określona bez ścieżki dostępu, 

wówczas w poleceniu "SO: Ustaw Opcje Systemowe" (“Dostosuj|Opcje…”) w zakładce 

“Katalogi”, trzeba określić rozszerzenie i ustawić katalog dla szukania pliku. 

Ścieżka Pliku. Parametr ten jest tylko dla informacji. Wyświetla on ścieżkę dostępu do pliku gdzie zapisany 

jest obraz 3D. 

Kolor. Jeżeli kolor modelu nie był zdefiniowany w pliku rysunku użytego do utworzenia obrazu 3D, 

wówczas ten parametr będzie definiował kolor wyświetlania. 

Zakładka “Przekształcenie” 

Zakładka ta jest opisana w rozdziale “Ogólne Parametry Elementów 3D”. Gdy wstawiamy obrazy 3D, 

używane są dokładnie te same parametry jak w przypadku, gdy wstawiamy fragmenty 3D. 
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MODEL ZEWNĘTRZNY 

Polecenie to jest przeznaczone dla wstawiania modeli 3D w formacie Parasolid (pliki z rozszerzeniem 

*.xmt_txt, *.x_t, *.x_b, *.xmt_bin). Model wstawiany w ten sposób staje się normalną operacją 

T-FLEX CAD. Należy pamiętać jednak, że model zewnętrzny, który reprezentuje złożenie lub jest 

wykonany przy pomocy kilku operacji staje się pojedynczym obiektem po wstawieniu do T-FLEX 

CAD. Aby wykonać dalsze manipulacje na oddzielnych elementów takiego modelu, najpierw należy 

użyć operacji “Podziel Bryłę”. 

Wstawienie modelu zewnętrznego przypomina tworzenie fragmentu 3D, jednak z ograniczonymi 

możliwościami. Dlatego też, np. nie możesz ustawić wartości zmiennych zewnętrznych. Nie można 

wybrać oryginalnie dołączonego systemu współrzędnych (zamiast tego używany jest globalny układ 

współrzędnych). 

Tryby pracy z modelem  zewnętrznym  

Gdy wstawiamy model zewnętrzny, aktualny dokument zachowuje odniesienie do jego pliku i jego 

oryginalnej geometrii. W przyszłości użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów pracy 

z modelem zewnętrznym: 

 W pierwszym trybie, system śledzi wszystkie zmiany w zewnętrznym pliku modelu. Jeżeli plik 

ulegnie modyfikacji dopasowuje aktualny dokument. 

 W drugim trybie, zmiany w pliku modelu zewnętrznego są ignorowane. Gdy pracujemy z modelem, 

używana jest geometria, która była zapisana w aktualnym dokumencie po ostatniej zmianie w pliku 

modelu. Pomimo to i tak, referencja do pliku modelu jest zapisywana w aktualnym dokumencie, co 

pozwala na powrót do pierwszego trybu. Użycie tego trybu zapewnia szybszą manipulację aktualnym 

dokumentem z mniejszymi wymogami, co do ilości pamięci, jednak zwiększa to wielkość dokumentu, 

gdy zostanie on zapisany na dysk. Tryb ten wspiera pracę z dokumentem z wstawionym zewnętrznym 

modelem, nawet, gdy plik modelu zewnętrznego jest nieobecny. 

Ten drugi tryb jest włączany automatycznie, jeżeli system nie może znaleźć pliku modelu 

zewnętrznego. 

Wstawianie zewnętrznego modelu  

Aby wstawić model w formacie Parasolid, użyj polecenia “3MO: Wstaw Model Zewnętrzny”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3MO> “Operacje|Model Zewnętrzny” 
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Aby wstawić zewnętrzny model, należy wykonać następujące kroki: 

1. Wybierz plik modelu zewnętrznego. Wybór pliku 

zewnętrznego modelu jest realizowany w oknie właściwości 

polecenia lub za pomocą opcji: 

 
<1> Wybierz Model Zewnętrzny 

2. Wybierz docelowy system współrzędnych. Wybór 

docelowego systemu współrzędnych jest realizowany za 

pomocą:  

 
<2> Wybierz Docelowy LUW 

Opcja ta jest ustawiana automatycznie po wybraniu modelu zewnętrznego. Wybranie docelowego 

układu współrzędnych jest równoznaczne z wybraniem LUW, na którym układ współrzędnych 

zewnętrznego modelu powinien być umieszczony. Jeżeli nie zostanie wybrany, żaden system 

współrzędnych, domyślnie użyty zostanie globalny układ współrzędnych. 

Wybór docelowego układu współrzędnych może być cofnięty za pomocą opcji: 

 
<3> Eliminuj Docelowy LUW 

3. Definiuj parametry modelu zewnętrznego (opcjonalnie). 

Następujące parametry mogą być zdefiniowane w oknie właściwości operacji: 

Zapisz geometrię w pliku. Parametr ten definiuje tryb pracy z modelem zewnętrznym. Jeżeli 

opcja ta jest wyczyszczona, użyty jest pierwszy tryb (śledzenie wszystkich zmian w pliku 

modelu). Ustawienie znacznika włącza drugi tryb.  

Użyj importowanych materiałów. Parametr ten wspiera użycie oryginalnych materiałów 

modelu zewnętrznego. 

Parametry modelu zewnętrznego mogą być definiowane we wspólnym oknie dialogowym 

parametrów operacji wywoływanym za pomocą opcji: 

 
<P> Ustaw Parametry Elementu 

4. Zakończ tworzenie operacji (  w oknie właściwości lub automenu). 

Model zewnętrzny będzie wyświetlany w widoku 3D tylko po zakończeniu tworzenia operacji lub, gdy 

wybierzemy podgląd wyników operacji przez wybranie opcji . 
Model zewnętrzny może być również utworzony przez wykonanie polecenia “IM: Importuj 
Rysunek lub Model” (zobacz rozdział “ Eksportowanie i importowanie dokumentów” w 

podręczniku dla dwuwymiarowego projektowania i kreślenia). 
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KOPIOWANIE 3D 

Tworzenie kopii jest operacją kopiowania T-FLEX CAD 3D, która pozwala przesuwać lub kopiować 

istniejące operacje. Parametry przesunięcia są definiowane przez dwa układy współrzędnych: LUW 

źródła i celu. Kopiowanie jest wykonywane przez przeniesienie systemu współrzędnych razem 

z dołączoną geometrią do pozycji określonej przez docelowy układ współrzędnych. Poza 

kopiowaniem, operacja pozwala przesunąć geometrię źródła bez tworzenia nowego elementu. 

Operacja kopiowania może być użyta gdy nie jest konieczne tworzenie fragmentu 3D. Poza tym, 

operacja kopiowania pozwala manipulować kopiowaną geometrią: odbijanie względem jednego 

z głównych planów układu współrzędnych załącznika. Geometria wynikowa po operacji kopiowania 

może być użyta jako część dowolnej przyszłej operacji. 

Główne koncepcje i możliwości operacji  

Wybieranie geometrii źródłowej (operacja) 

Aby utworzyć kopię 3D, możesz wybrać dowolne istniejące operacje. Wybieraj raczej specjalnie 

operacje niż geometrie. A to dlatego, że geometrie na scenie są produkowane przez sekwencje 

operacji. Jest ważne żeby kopiować operacje, które wynikają z procesu tworzenia geometrii. 

Rozważmy przykład tworzenia geometrii za pomocą operacji wyciągnięcia. Przypuśćmy, że operacja 

kopii została wykonana po wyciągnięciu. Następnie, geometria źródłowa została zmodyfikowana za 

pomocą operacji zaokrąglenia. Jednakże nie ma to wpływu na kopię, ponieważ kopia była 

zastosowana dla wynikowej geometrii z operacji wyciągnięcia a nie dla wynikowej geometrii po 

ostatniej modyfikacji (zaokrąglenie). 

Układ współrzędnych źródła i celu 

Dowolny istniejący LUW może być wybrany jako układ współrzędnych źródła i celu. Jeżeli 

wymagany LUW (źródła lub celu) nie jest znaleziony w modelu 3D, może on zostać utworzony 

podczas definiowania kopii 3D. Aby to zrobić wybierz punkt 3D jako początek tworzonego LUW. 

Nowy element 3D – LUW zostanie utworzony w tym punkcie. Osie nowo utworzonego LUW będą 

skierowane wzdłuż osi globalnego układu współrzędnych. 

Techniki kopiowania 

Pozycja nowej geometrii – kopii – jest definiowana w ogólnym wypadku przez przeniesienie układu 

współrzędnych źródła do układu docelowego. 
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 Kopia 

Geometria źródła 

(operacja) 

Układ Współrzędnych 

Celu 

Układ Współrzędnych 

Źródła  

Tworzona kopia może być dodatkowo przedmiotem symetrii (lustrzane odbicie) względem jednego 

z podstawowych planów docelowego układu współrzędnych.  

 

Geometria źródła 

(operacja) 

Układ Współrzędnych 

Celu 

Układ Współrzędnych 

Źródła 

Kopia z dodatkowym odbiciem 

lustrzanym wokół planu XY 

układu współrzędnych celu 

 

Gdy tworzymy kopię z dodatkowym lustrzanym odbiciem, można określić jedynie LUW źródła. 

W tym wypadku, system zakłada, że LUW źródła i celu są takie same. 

 Geometria źródła 

(operacja) 

Układ Współrzędnych 

Źródła 

Kopia z dodatkowym odbiciem 

wokół planu YZ 
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Dodatkowe lustrzane odbicie kopii produkuje wynik podobny do uzyskiwanego za pomocą operacji 

Symetria 3D. Takie kopie mogą być użyte np. dla utworzenia części symetrycznej. Tworzysz połowę 

części a następnie kopiujesz ją z lustrzanym odbiciem i ostatecznie sumujesz obie połówki za pomocą 

operacji Boolean. 

Gdy tworzymy kopię 3D, można odrzucić tworzenie nowej geometrii. W tym wypadku, wynikiem 

operacji jest przesunięcie geometrii źródłowej. 

Tworzenie kopii 

Aby utworzyć kopię geometrii, użyj polecenia “3CP: Utwórz Kopię”: 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3CP> “Operacje|Kopia” 
 

Aby wykonać operację kopiowania, wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz operacje 3D.  

2. Wybierz układ współrzędnych źródła. 

3. Wybierz układ współrzędnych celu. 

4. Zdefiniuj parametry kopii (opcjonalnie). 

5. Zakończ tworzenie operacji. 

Wybór operacji 3D  

Operacja 3D może być wybrana na dwa sposoby: 

1. Przez użycie opcji: 

 
<B>  Wybierz operację 3D źródła 

Po włączeniu opcji, wybierz geometrie na scenie 3D. Zakłada się że ostatnia operacja jest używana 

w tym wypadku, wśród operacji tworzących geometrię. 

2. W drzewie modelu 3D – w tym wypadku, można wybrać dowolną istniejącą w drzewie modelu 

operację 3D. Pozwala to skopiować dowolny etap tworzenia aktualnego modelu. 

Wybór układu współrzędnych źródła  

Wybór istniejącego LUW jako układu współrzędnych źródła jest realizowany za pomocą opcji: 

 
<S>  Wybierz LUW Źródła 

W celu automatycznego utworzenia LUW, użyj opcji: 

 
<F> 

Wybierz Węzeł lub Wierzchołek dla Utworzenia 

LUW Źródła 

Opcja ta pozwala wybrać dowolny element 3D odpowiedni dla zdefiniowania punktu 3D, który będzie 

początkiem nowego LUW. 
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Wybór układu współrzędnych celu 

Wybór docelowego układu współrzędnych jest realizowany podobnie jak wybór LUW źródła. Za 

pomocą poniższej opcji wybierany jest istniejący LUW: 

 
<T>  Wybierz Docelowy LUW 

Nowy LUW może być utworzony w punkcie 3D za pomocą opcji: 

 
<W> 

Wybierz Węzeł 3D lub Wierzchołek dla Utworzenia 

LUW Celu 

Definiowanie parametrów operacji 
 

Parametry kopii mogą być zdefiniowane w oknie właściwości operacji: 

Symetria użycie planu LUW. Parametr ten pozwala utworzyć 

kopię i dodatkowo dokonać jej lustrzanego odbicia względem 

żądanego planu docelowego układu współrzędnych: XY, XZ, YZ. 

Przesuń bez dublowania. Ustawienie tego parametru powoduje 

przesunięcie geometrii źródłowej (bez tworzenia kopii).  

 

Parametry kopii mogą być również definiowane w oknie dialogowym ogólnych parametrów 

operacji, wywoływanym za pomocą opcji: 

 
<P> Ustaw parametry elementu 

Można za pomocą opcji  zdefiniować w oknie dialogowym parametrów operacji parametry transformacji 

kopii. Odsunięcie i kąt obrotu zdefiniowane tam, zostaną zastosowane z uwzględnieniem układu 

współrzędnych źródła kopii. 

Potwierdzenie zakończenia operacji 

Krok ten jest możliwy zaraz po tym jak opcja ta stanie się dostępna w automenu: 

 
<Y> Zakończ 

 

Przykład użycia operacji kopiowania, który można obejrzeć, znajduje się w bibliotece 

“Documentation samples”, w katalogu “\3D Modeling\3D Copy\ Scissor.GRB”. 
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SYMETRIA 3D 

Symetria 3D jest operacją T-FLEX CAD przeznaczoną do tworzenia lustrzanego odbicia istniejącej 

geometrii. Operacja Symetrii jest wykonywana jest względem określonej płaszczyzny.  

Wynikiem wykonania operacji może być przekształcenie oryginalnej geometrii lub utworzenie nowej 

– symetrycznej kopii oryginału.  

Aby utworzyć symetryczną geometrię użyj polecenia “3SY:Utwórz Bryłę Symetryczną”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SY> “Operacja|Symetria” 
 

Po wywołaniu polecenia, można wykonać następujące działania: 

 
<B>  Wybierz Operację 3D 

 
<S> Wybierz Płaszczyznę Odbicia 

 
<K> Anuluj wybór planu odbicia 

To perform the symmetry operation, you need to do the following steps: 

1. Wybierz operację 3D (opcja ). Możesz wybrać istniejącą operację do odbicia lustrem. Operację 

można wybrać bezpośrednio na scenie 3D lub w drzewie modelu 3D. 

2. Wybierz płaszczyznę odbicia (opcja ). Opcja ta pozwala wybrać pewien element 3D, który może 

definiować plan, tak jak płaska krawędź, ścieżka lub ściana, płaszczyzna pracy itp.  

3. Wybierz typ symetrii – Przekształcenie lub kopiowanie. Typ 

symetrii jest ustawiany w oknie właściwości za pomocą opcji 

“Przesuń bez dublowania”. Jeżeli odznaczymy tą opcję, oryginalna 

geometria jest dublowana; jeżeli ją zaznaczymy – nastąpi 

transformacja geometrii. 

 

4. Definiuj parametry ogólne operacji (opcjonalnie) używając opcji . Szczegółowy opis parametrów 

ogólnych operacji znajduje się w rozdziale “Ogólne parametry elementów 3D”. 

5. Zakończ tworzenie (  w automenu lub w oknie właściwości polecenia). 
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UTNIJ PRZEKROJEM 

Operacja ucięcia przekrojem pozwala utworzyć geometrię 3D przez odcięcie pewnych części 

oryginalnej geometrii lub zrobienie dwóch nowych geometrii przez przecięcie oryginalnego elementu 

na dwie części. Operacja może być zastosowana dla elementów bryłowych albo powierzchniowych,  

w wyniku, czego uzyskujemy elementy tego samego typu. 

Definiowanie operacji ucięcia przekrojem  

Operacja ucięcia przekrojem wywoływana jest poleceniem “3CU: Wytnij Przez Przekroje”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3CU> “Operacja|Utnij Przekrojem” 
 

Po wywołaniu polecenia, automenu zapewnia zarówno opcje ogólne systemu jak i opcje specyficzne dla 

tworzenia ucięcia przekrojem i oddzielenia części: 

 
<B> Wybierz Operację 3D 

 
<S> Wybierz Przekrój 

 
<W> Wybierz Przecinające się Płaszczyzny Pracy 

 
<P> Wybierz Przecinający się Profil 

 
<K> Anuluj Relację ze Ścianą 

 
<Tab> Przełącz Kierunek Widoku 

 
<M> Rozdziel na Dwie Bryły 

 

Tworzenie ucięcia przekrojem  

Definicja operacji ucięcia przekrojem zawiera następujące kroki: 

1. Wybór geometrii (opcja  jest aktywowana automatycznie). W oknie widoku 3D lub w drzewie 

modelu 3D, wybierz geometrię, która będzie poddana operacji ucięcia przekrojem. Wybrane elementy 

zostaną podświetlone. 

2. Wybór elementu tnącego lub zestawu takich elementów. 

Można użyć następujących elementów tnących: przekrój 3D, powierzchnia pracy, płaszczyzna 

pracy, profil 3D, ściana części lub element powierzchniowy. Część jest ucinana wzdłuż 

powierzchni elementu tnącego.  

Można określić zestaw elementów tnących. Zestaw może zawierać ściany, profile 3D, 

elementy powierzchniowe (wybór kilku przekrojów 3D lub płaszczyzn pracy nie jest możliwy). 
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W tym wypadku, elementy są najpierw zszywane w jeden element powierzchniowy a następnie 

wykonywane jest ucięcie oryginalnej części tak zszytą powierzchnią. Gdy używamy zestawu 

elementów tnących, musza one spełniać następujące warunki: po pierwsze musi być możliwe 

zszycie elementów; po drugie wynik zszycia musi w pełni przecinać oryginalną część. 

Wybór elementów tnących jest realizowany za pomocą opcji automenu. Przekroje 3D 

i płaszczyzny pracy są wybierane odpowiednio przy użyciu opcji  i . Zestaw elementów 

tnących (ściany, profile 3D, elementy powierzchniowe) jest definiowany za pomocą opcji . 

Pojedyncze profile 3D (ściany, elementy powierzchniowe) są określane jako zestaw składający 

się z pojedynczego elementu. 

Po wybraniu elementów tnących, wyświetlane są strzałki na ich bokach wskazując część 

geometrii, która zostanie pozostawiona na scenie po wykonaniu ucięcia przekrojem. Kierunek 

strzałek może być przełączony za pomocą opcji <Tab> (ikona ). 

3. Definiowanie ogólnych parametrów operacji (opcjonalne) za pomocą opcji . Szczegółowy opis 

parametrów ogólnych znajduje się w rozdziale “Ogólne parametry elementów 3D”. 

4. Potwierdzenie wykonania operacji (  w automenu lub w oknie właściwości).  

Po potwierdzeniu wykonania operacji, nowy element 3D będzie wyświetlany w oknie widoku 3D. 

Rozdzielenie części  

Aby rozdzielić geometrię na dwie części, dodatkowo ustaw opcję: 

 
<M> Rozdziel na Dwie Bryły 

W tym wypadku, dwie operacje ucięcia przekrojem z identycznymi parametrami są tworzone automatycznie 

na oryginalnej części. Edytowanie takich operacji jest również wykonywane wspólnie. Aby oddzielnie 

zdefiniować parametry jednej z operacji, wywołaj jej okno dialogowe parametrów bez uruchamiania trybu 

edycji (np. przez menu kontekstowe dla tej operacji). Obie operacje są kasowane oddzielnie. 

 

Oryginalna operacja 

Wycięcie przekrojem 1 

Wycięcie przekrojem 2 

 



Modelowanie Trójwymiarowe 

384  

Przykłady tworzenia operacji  

Ucięcie geometrii przez przekrój 3D 

 Przekrój 

Oryginalna geometria Wynikowa geometria  

Ten rysunek znajduje się w bibliotece “Documentation samples”, w katalogu “\3D 

Modeling\Cut operation\ Drawing 1.GRB”. 

Ucięcie przez ścianę  

Definiowanie operacji ucięcia geometrii za pomocą ściany tnącej daje możliwość uwzględniania przecięć 

elementów. Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:  

 

 Geometria 

Ściana 

Kierunek 

patrzenia 

  

Ten rysunek znajduje się w bibliotece “Documentation samples”, w katalogu ““\3D 

Modeling\Cut operation\ Drawing 2.GRB”. 

Rysunki pokazują przecięcie dwóch rur. Oba elementy 3D utworzone zostały przez operację Obrotu. 

Następnie, wymagane odcięcie zostało wykonane przez ścianę jednej z geometrii.  
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Ucięcie części za pomocą zestawu elementów tnących 

Rysunek pokazuje przykład ucięcia płyty za pomocą dwóch przednich ścianek piramidy. 

          

Ten rysunek znajduje się w bibliotece “Documentation samples”, w katalogu ““\3D 

Modeling\Cut operation\ Drawing 4.GRB”. 

Podzielenie geometrii na dwie części  

Rysunek poniżej pokazuje oryginalną geometrię z dwoma geometriami wynikowymi po operacji 

Rozdzielenia (dla jasności, geometria wynikowa została rozsunięta w przestrzeni za pomocą polecenia 

“Narzędzia|Przesuń/Obróć”). 

                     

Ten model 3D znajduje się w katalogu “\3D Modeling\Cut operation\ Drawing 
3.GRB”. 
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PODZIEL NA CZĘŚCI  

To polecenie jest przeznaczone do dzielenia operacji na oddzielne części, które jednoczą kilka 

geometrii (zarówno elementy bryłowe jak i powierzchniowe). Dlatego też np. wynik tworzenia szyku 

kołowego czy liniowego lub operacji Boolean zostanie za pomocą tej operacji podzielony na 

geometrycznie oddzielne komponenty. Polecenie może być również użyte, gdy obsługujemy model 

importowany z innego systemu, który składa się z kilku części. 

Definiowanie podziału  

Aby podzielić geometrię, użyj polecenia “3SD: Podziel Bryłę”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SD> “Operacja|Podziel” 
 

Jest jeszcze inna metoda wywoływania polecenia: przesuń kursor do jednej z operacji modelu i kliknij prawy 

przycisk myszy , a następnie w wywołanym menu wybierz pozycję “Utwórz”. Pojawi się lista dostępnych 

poleceń, która może być wywołana, gdy ta operacja jest wybrana. Wybierz pozycję “Podziel Bryłę”, w tym 

momencie wybrana bryła zostanie podświetlona. Wybór można zmienić. 

Operacja jest tworzona przez wybranie obiektu jednoczącego kilka części. Obiekt zostanie podzielony 

na te części. Musisz potwierdzić podział.  

Wybór obiektu jest realizowany za pomocą opcji: 

 
<F> Wybierz Bryłę 

Opcja ta jest włączana automatycznie po wywołaniu polecenia. Przykładami obiektów, które mogą być 

podzielone są: wynik operacji szyku lub szyku kołowego, operacja Boolean, import operacji z innych 

systemów. W wyniku, wybrany obiekt zostanie podzielony na kilka oddzielnych części. Podział jest 

realizowany przez utworzenie kopii wszystkich części tworzących oryginalną operację. Kopie są aktualnie 

wyświetlane w oknie 3D. Odpowiednie dane są widoczne w drzewie modelu 3D w następujący sposób: 

 

Oryginalna geometria 

 

Operacja rozdzielenia 

 

Geometrie wynikowe 
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Rysunek 1 poniżej pokazuje model utworzony przez szyk liniowy. Jak wiadomo, wszystkie części 

w szyku tworzą pojedyncza geometrię. Gdy wskazujemy jeden z elementów szyku, cały szyk jest 

podświetlany, tak jak to widać na rysunku 2. Rysunek 3 pokazuje wynik dzielenia. W tym wypadku, 

po wskazaniu jednej części, tylko ta część jest podświetlana. 

              

 

              

Parametry podziału  
 

Nie ma parametrów wyraźnie zdefiniowanych dla tej operacji. 

Jednakże, elementy wynikowe (kopie) operacji, przez wywołanie 

odpowiedniego okna dialogowego, mogą mieć przydzielone swoje 

własne parametry. W tym wypadku, okno dialogowe może być 

wywołane po zakończeniu operacji dzielenia, z poziomu menu 

kontekstowego dostępnego po wciśnięciu w oknie 3D lub w 

drzewie modelu 3D, prawego przycisku myszy  nad żądaną 

częścią (kopią).  

Okno dialogowe jest typowe dla różnych operacji systemu. Można 

w nim zdefiniować ogólne i specyficzne parametry systemu, jak 

również parametry przekształcenia. 
Nazwa Operacji. Następujące nazwy są automatycznie tworzone dla 

części powstałych w wyniku działania operacji “Podziel Bryłę”: 

Operacja Referencyjna_1, Operacja Referencyjna_2, itp. 
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UPRASZCZANIE MODELU 

Polecenie «Uprość Model» służy dla kasowania niepotrzebnych krawędzi lub wierzchołków 

z określonej geometrii operacji, jak również dla uproszczenia geometrycznej bazy ścian i krawędzi. 

Dodatkowe elementy mogą pojawić się w procesie modelowania podczas przygotowywania pewnych 

operacji. Obecność takich elementów w modelu nie jest błędem; jednakże skasowanie ich może być 

pomocne 

w pewnych sytuacjach. Operacja ta jest specjalnie przeznaczona dla zmagania się z problemami 

w skomplikowanych przypadkach, gdy te krawędzie lub wierzchołki blokują projektowanie (np. 

podczas tworzenia łączenia); dodatkowo funkcjonalność ta może być użyta dla uproszczenia 

zawartości importowanych modeli.  

Główne Informacje  

Kasowanie Ekstra Elementów 

Gdy model jest upraszczany tylko wierzchołki lub krawędzie mogą być skasowane. Ekstra 

wierzchołek może zwykle być wykluczony z modelu, gdy należy do pojedynczej zamkniętej krawędzi 

(zazwyczaj może to być krawędź powierzchni obrotowej) lub należy do dwóch sąsiadujących 

krawędzi leżących na jednej krzywej. Krawędź jest zwykle kasowany, jeżeli jest to część izolowanego 

otwartego łańcucha krawędzi wewnątrz jednej ściany lub, jeżeli jest to krawędź między dwoma 

sąsiadującymi ścianami leżącymi na jednej powierzchni. 

 Ekstra Wierzchołki 

Ekstra Krawędzie 

 

Operacja pozwala wybrać wierzchołki, krawędzie, ściany i operacje. Dopuszczalne typy elementów są 

wykonywane w następujący sposób: 

 wierzchołek będzie skasowany, jeżeli zostanie zidentyfikowany jako ekstra element; 

 jeżeli krawędź jest zidentyfikowana jako ekstra, zostanie ona skasowana. Jeżeli wierzchołki 

tej krawędzi są również identyfikowane jako dodatkowe, wówczas zostaną one również 

skasowane. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

389  

 po wybraniu ściany, każda ekstra krawędź na niej musi być skasowana. Kasowane są 

również ekstra wierzchołki. 

 jeżeli wybrana jest operacja, wszystkie ekstra krawędzie i wierzchołki są kolejno kasowane 

aż nie pozostanie żaden z nich.  Jeżeli geometria operacji zawiera ściany splajnowe lub 

krzywe leżące na jednej powierzchni lub jednej krzywej, wówczas są one scalane do jednej 

ściany lub jednej krawędzi. 

Jeżeli system nie może wykluczyć z modelu elementu wybranego przez użytkownika, wówczas 

jest on ignorowany. 

Upraszczanie Topologii 

Wraz z usuwaniem ekstra topologii, pewne elementy topologiczne mogą być uproszczone. Jeżeli 

krawędzie splajnu lub ściany leżą na pojedynczych krzywych lub powierzchniach analitycznych 

(płaszczyzna, cylinder, torus lub kula), wówczas baza geometryczna tych elementów jest zastępowana 

przez prostszą. Ta funkcjonalność jest identyczna do opcji «uprość geometrię», która jest dostępna 

w pewnych operacjach (np. «Wyciągnięcie po profilach» lub «Wyciągnięcie po ścieżce»). 

Jako dane wejściowe dla takiego procesu, użytkownik może wybrać oddzielne ściany lub całą operację 

(dla wykonywania razem). 

Praca z Poleceniem 

Polecenie wywoływane jest w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SI> 
«Operacje|Kompozycja Modelu| 

Uprość»  
 

Operacja ta pozwala włączyć każdy typ przetwarzania oddzielnie – albo 

uproszczenie modelu lub kasowanie ekstra elementów – z pomocą 

odpowiednich flag w oknie właściwości. Dla każdego typu 

przetwarzania można skomponować odpowiednią listę elementów. 

Jeżeli przetwarzanie jest wyłączone wówczas ten typ przetwarzania nie 

jest wykonywany a lista elementów jest niedostępna. 

Dla jednoczesnego przetwarzania, użytkownik może wybrać całą 

operację (zalecane). Aby wybrać operację, można użyć opcji automenu: 

 <O> Wybierz Operację 

W polu «Operacja:» pojawia się nazwa operacji. Lista elementów dla 

wszystkich typów przetwarzania pozostanie w tym przypadku pusta. 

Jeżeli lista dla przetwarzania jest pusta, oznacza to, że system 

przeanalizuje wszystkie elementy topologiczne danej operacji podczas 

przygotowywania przetwarzania.  

Jeżeli lista przetwarzania «Uprość geometrię» jest pusta, opcja «Lokalnie» jest dostępna w oknie 

właściwości. Włączenie tej opcji aktywuje specjalny tryb, który pozwala wykonywać po kolei 

uproszczenia zestawu ścian leżących na jednej geometrycznej powierzchni. W przeciwnym wypadku, 

wykonywane jest jednoczesne przetwarzanie wszystkich ścian. Dla przykładu, rozważ zestaw ścian 
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leżących na geometrycznej splajnowej powierzchni, która jest prawie płaska w pewnym obszarze. 

Podczas oddzielnego wykonywania, system mógłby uprościć ściany, które znajdowałyby się wewnątrz 

obszaru «płaskiego». Przy jednoczesnym wykonywaniu, system nie może uprościć żadnej ściany. 

W pewnych przypadkach, użytkownik ma możliwość wykonywania lokalnych zmian w topologii 

modelu. Za pomocą poniższych opcji automenu, dla różnego przetwarzania komponowana jest lista 

elementów:  

 <R> Wybierz element, żeby skasować nadmiarowe 

 
<G> Wybierz ścianę, żeby uprościć geometrię 

Element może również być wybrany przez umieszczenie wskaźnika w panelu listy w oknie 

właściwości. Odpowiednia opcja automenu włącza się automatycznie.  

Polecenie zapewnia również użyteczną cechę dla obserwowania, jakie elementy modelu pośród 

aktualnie wybranych są ekstra albo są upraszczalne. Następująca opcja automenu używana jest do 

włączania takiego widoku: 

 
<V> 

Pokaż elementy do skasowania lub uproszczenia 

geometrii 

Podczas tego trybu, system podświetla wszystkie krawędzie, ich przypadki i ściany wybranej operacji, 

która może aktualnie być przedmiotem przetwarzania. Elementy kasowalne lub upraszczalne są 

podświetlane w różnych kolorach.  
Opisany tryb jest głównie użyteczny dla analizy geometrii operacji jako całości. Po analizie 

topologii całej operacji, użytkownik może użyć możliwości lokalnego przetwarzania z większym 

zaufaniem, jeżeli jest to w ogóle konieczne. 
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POCHYLANIE ŚCIAN 

Polecenie to pozwala wprowadzić pochylenie na wybranych ścianach i pod określonym kątem, 

z automatyczną korekcją sąsiadujących ścian. 

Ogólne Koncepcje i Możliwości Operacji  

Kierunek Pochylenia 

Kierunek, w którym liczony jest kąt pochylenia (nachylenia), określany jest przez wektor. Wektor ten 

może być definiowany na dwa sposoby. 

 Pierwszy sposób wymaga wybrania obiektu, którego geometria określi kierunek pochylenia: 

normalnie do ściany, płaska krawędź itp. 

 Alternatywnie, wektor może być zdefiniowany przez dwa punkty 3D. Drugi punkt 3D definiuje 

kierunek wektora. 

Rysunek poniżej pokazuje różne sposoby definiowania kierunku pochylenia wybranej ściany z tym 

samym ustawionym kątem pochylenia. 

Umocowana Krawędź 

Umocowana krawędź jest to krawędź ściany do pochylenia, która pozostaje w ustalonej pozycji 

podczas pochylania. Pochylanie jest realizowane przez “obrót” ściany wokół tej krawędzi o określony 

kąt. 

 Umocowana krawędź 

Pochylana ściana 

 

Obliczanie Kąta Pochylenia 

Poniżej znajduje się algorytm obliczania kąta pochylenia: 

 Normalna do ściany do pochylenia, konstruowana jest w każdym punkcie umocowanej krawędzi. 

 Wektor pochylenia jest przekształcany do takiego punktu. 
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 Bazując na tych dwóch wektorach konstruowana jest płaszczyzna, w której obliczany będzie kąt 

pochylenia. 

 Dalej, określany jest wektor, który ustawia zerowy kąt pochylenia. 

 Kąt pochylenia jest obliczany względem poprzednio opisanego wektora na płaszczyźnie. Ten kąt 

definiuje wektor wynikowy, przez który będzie przechodziła powierzchnia pochylanej ściany. 

 

Wynikowe pochylenie ściany 

Umocowana krawędź Kąt pochylenia jest 

mierzony w tej 

płaszczyźnie Wektor normalny do 

pochylanej ściany 

skonstruowany w środku 

umocowanej krawędzi 

Kierunek zdefiniowany 

przez dwa węzły 3D 

Pochylana ściana 

Aktualny kąt pochylenia 

Strzałka ciągacza w zerowej 

opozycji pochylenia 

Wektor kierunku 

pochylenia 

przekształcony do 

środka umocowanej 

krawędzi 

 

Umocowana Ściana 

Umocowana ściana definiuje płaszczyznę, która z kolei definiuje ustaloną linię jako przecięcie ze 

ścianą   
pochylaną. Umocowana ściana może sąsiadować 

z pochylaną ścianą. W tym przypadku, ich wspólna krawędź 

będzie krawędzią umocowaną względem której ściana 

będzie pochylana. W odróżnieniu od umocowanej krawędzi, 

umocowana ściana może być wybrana na innej geometrii. 

Gdy umocowana ściana jest wybrana, polecenie tworzy 

płaszczyznę bazującą na ścianie i rzutuje na przecięcie ze 

ścianą pochylaną. Linia przecięcia między tą linią 

i pochylaną ścianą jest linią ustaloną wokół której nastąpi 

pochylenie ściany. 

 Wspólna krawędź 

Kierunek 

pochylenia 

Umocowana ściana 

sąsiadująca z 

pochylaną 

Pochylana ściana 
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Umocowana linia 

Plan definiujący 

umocowaną linię 

Kierunek 

pochylenia 

Umocowana ściana 

Pochylana ściana 
 

Użycie Płaszczyzny Pracy 

Istnieje alternatywna metoda definiowania 

umocowanej linii. Zamiast wybierania 

umocowanej ściany, można wybrać płaszczyznę 

pracy. W ten sposób, umocowana linia będzie 

określona na pochylanej ścianie jako przecięcie 

wybranej płaszczyzny pracy i tej ściany. 

 Umocowana linia 

Płaszczyzna Pracy 

 
Pochylanie Wszystkich Sąsiadujących Ścian 

Dla szybkiego tworzenia pochylenia dostarczany jest tryb pochylania wszystkich sąsiadujących 

z umocowaną ścianą ścian. W tym przypadku, wszystko co potrzeba to wybrać umocowaną ścianę. 

Polecenie automatycznie określa wszystkie sąsiadujące ściany dla pochylenia.  

 

Umocowana ściana 

Sąsiadujące ściany 

będą pochylane 

 

Jednoczesne Wykonywanie Ścian 

W pewnych przypadkach, ściana do pochylenia sąsiaduje ze ścianą łączenia (zaokrąglenia) i po 

pochyleniu musi być zachowane gładkie przejście między ścianami. Opcja polecenia “Wiele” służy do 

tego celu. Jeżeli wybierzesz sąsiadującą ścianę zaokrąglenia jako umocowaną ścianę i włączysz tą opcję, 

wówczas pochylana powierzchnia będzie pod kątem zgodnie z kątem pochylenia, stycznie do sąsiadującej 

powierzchni. 
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Izolowane pochylenie ściany Pochylona ściana z opcją wiele 

Umocowana ściana 

Kierunek 

pochylenia 

Pochylana ściana 

 

Metody Pochylania Ściany 

Operacja dostarcza różne metody kształtowania pochylanej ściany: 

 Standard 

 Przez odsunięcie 

 Przez krzywą 

 Przez powierzchnię 

Parametr "Standard" używany jest we wszystkich standardowych przypadkach pochyleń. Tryb “Przez 

odsunięcie” włączany jest automatycznie, gdy elementy były ustawione dla pochylenia przez 

odsunięcie. Wartości "Przez krzywą" i "Przez powierzchnię" pozwala utworzyć pochyłą powierzchnię 

za pomocą określonej powierzchni lub krzywej. Pozwala to np. pochylić płaską ścianę względem 

cylindrycznej umocowanej ściany (zobacz następujące rysunki). Zauważ, że pierwsze utworzone 

pochylenia wydają się takie same w obu przypadkach. Jednak, pozostałe pochylenia będą różniły się 

kształtami w zależności od wartości "Przez krzywą" lub "Przez powierzchnię" (zobacz rysunek). 

 Umocowana ściana 

Pochylana 

 ściana 

Kierunek 

pochylenia 

Pochylenie przez krzywą Pochylenie przez krzywą 

Pochylenie przez powierzchnię Pochylenie przez powierzchnię 
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Ściana Pochylona przez Odsunięcie 

W pewnych przypadkach, zamiast kąta pochylenia, istotna jest wielkość odsunięcia dolnej części 

pochylanej ściany od jej oryginalnej pozycji.  

Algorytm tworzenia pochylenia jest następujący:  

 Umocowana ściana lub krawędź jest mapowany wzdłuż kierunku pochylenia na płaszczyźnie 

wybranej dla zdefiniowania odsunięcia ściany. 

 Konstruowana jest określona odległość odsunięcia od mapowanej ściany lub krawędzi. W tym 

przypadku, parametrem pochylenia jest odległość odsunięcia.  

 Wynikowa powierzchnia będzie przechodziła przez odsunięcie umocowanej krawędzi mapowanego 

obrazu. 

 Umocowana krawędź 

Kierunek 

pochylenia 

Ściana definiująca  

płaszczyznę  odsunięcia 

Płaszczyzna definiująca 

odsunięcie 
Odległość 

odsunięcia 

Odsunięty mapowany 

obraz umocowanej 

ściany 

Pochylana ściana 

 

 

Odległość odsunięcia 
 

Użycie Wielu Umocowanych Ścian/Krawędzi 

Operacja pozwala pochylać wybraną ścianę względem wielu umocowanych ścian lub krawędzi. W wyniku 

takiej operacji, pochylana ściana zostanie podzielona na dwie części. Krawędzie wynikowych ścian będą 

miały określony kąt pochylenia. 

 Umocowana 

krawędź 0 
Umocowana 

krawędź 2 

Umocowana 

ściana 1 

Kierunek 

pochylenia 
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Wykonywanie Połączeń między Pochylaną Ścianą i jej Sąsiadującymi Ścianami 
 

Istnieją dwa sposoby wykonywania połączenia między 

pochylaną ścianą i jej sąsiadującymi ścianami. Pierwsza metoda 

sugeruje utworzenie pomocniczej stopniowej ściany łatającej 

przerwę na łączeniu. Druga metoda pozwala zachować gładkie 

przejście między ścianami. W tej metodzie, część pochylanej 

ściany zostanie ucięta przez powierzchnię utworzoną przez 

wydłużenie sąsiadującej ściany.  

W pewnych przypadkach, tworzenie stopniowej ściany jest 

jedynym możliwym sposobem zamknięcia przerwy na łączeniu 

ścian. Ten specyficzny przypadek pokazany jest na rysunku z 

prawej strony. 

 Pochylana ściana 

Umocowana krawędź 

Ściana 

stopniowa 

 

 

Tworzenie ściany stopniowej 

Zachowanie gładkiego 

przejścia między pochylaną 

ścianą i jej sąsiadami 

Pochylana ściana Ściana stopniowa 

 

Wykonywanie Połączenia między Dwoma Pochylanymi Ścianami 

Jeżeli dwie sąsiadujące ściany są pochylane o ten sam kąt, nadal będzie istniała pojedyncza krawędź 

między nimi, tak, że nie ma żadnej potrzeby przetwarzania połączenia między nimi. 

Operacja zapewnia możliwość pochylania ścian o różne kąty. Z tego powodu, może się zdarzyć 

sytuacja, kiedy trzeba będzie wybrać jedną z metod dla przetworzenia połączenia między pochylanymi 

ścianami. Mechanizm wypełniania przerwy jest taki sam jak w przypadku pochylonych i 

sąsiadujących ścian. 

 

Pochylanie z tworzeniem ścian stopniowych Pochylanie z gładkim przejściem 

Ściana stopniowa Ściany pochylane pod 

różnymi kątami 
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Pochylenie Stopniowe 

W tym przypadku, pochylenie tworzone jest pod określonym kątem do wektora pochylenia względem 

stopniowej krawędzi pochylenia. Jako krawędź może być wybrana ścieżka 3D lub krawędź na 

pochylanej ścianie. Pochylenie będzie utworzone albo na górnej lub dolnej części pochylanej ściany 

względem krawędzi, zależnie od kierunku obserwacji. 

Operacja pozwala utworzyć pochylenie stopniowe dwóch typów: z krawędziami normalnymi 

i z pochylonymi krawędziami. Jeżeli używamy pochylenia stopniowego z krawędziami normalnymi, 

połączenie między pochylonymi i nie pochylonymi częściami ściany jest wykonywane z prawym 

kątem wzdłuż ścieżki 3D. Gdy tworzymy pochylenie stopniowe z pochylonymi krawędziami, 

pochylenie jest tworzone pod określonym kątem do wektora pochylenia względem segmentów ścieżki 

3D. 

 Umocowana krawędź 

Kierunek 

pochylenia 
Kierunek 

obserwacji 

Kierunek 

obserwacji 

Ścieżka 3D 

Pochylenie stopniowe z  

normalnymi krawędziami Pochylenie stopniowe z  

pochylonymi krawędziami 

 

Dzielenie Ścian 
 

Opcja ta jest używana w przypadkach, gdy pochylenie jest 

tworzone wzdłuż zakrzywionej ściany. Polecenie dzieli ścianę na 

części, żeby zdefiniować pozycję, w której możliwe jest utworzenie 

pochylenia powierzchni stycznego do powierzchni zakrzywionej 

ściany i przechodzącego pod określonym kątem do wektora 

pochylenia. W tym trybie, pochylana ściana wybierana jest jako 

ściana umocowana. 

 

Podziały 

Kierunek  

pochylenia 

 

Tworzenie Pochylenia Ściany  

Polecenia dla operacji “Pochylenia Ściany” może być wywołane w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3TA> 
“Operacje|Pochylenie|Pochylenie 

Ścian“  
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Aby utworzyć pochylenie ściany wykonaj następujące kroki: 

 

Główne Parametry Operacji 

Wybór kierunku pochylenia 

Można wybrać kierunek pochylenia za pomocą opcji: 

 
<D> Wybierz kierunek pochylenia 

Opcja ta pozwala wybrać obiekty na scenie, których geometria jest 

odpowiednia dla zdefiniowania wektora kierunku pochylenia. Gdy obiekt jest 

wybrany, jego nazwa pojawia się w oknie “Właściwości”.  

Alternatywnie, kierunek pochylenia ściany może być zdefiniowany przez dwa punkty 3D. Następujące 

opcje przeznaczone są do tego celu: 

 <1> Wybierz pierwszy punkt kierunku pochylenia 

 
<2> Wybierz drugi punkt kierunku pochylenia 

Wybrane elementy są również podawane w oknie „Właściwości”. Kierunek 

pochylenia oznaczany jest na scenie 3D przez wektor. 

Aby anulować wybór kierunku, użyj opcji:  

 
<X> Anuluj wybór kierunku 

Potwierdź tworzenie 

operacji 
 

Wybierz ścianę do 

pochylenia 
Wybierz wszystkie 

sąsiadujące ściany do 

pochylenia 

Zdefiniuj kąt pochylenia 

Zdefiniuj odległość 

odsunięcia 

Wybierz umocowaną ścianę 

lub krawędź 

Wybierz kierunek pochylenia 

 

Wybierz ścieżkę 

3D/krawędź dla 

pochylenia stopniowego 

 

Wybierz płaszczyznę 

pracy 

Wybierz ścianę dla 

utworzenia pochylenia 

przez odsunięcie 
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Wybór umocowanych obiektów 

Aby pochylić ścianę, należy wybrać obiekt, względem którego będzie konstruowane pochylenie. 

Takim obiektem może być umocowana ściana, umocowana krawędź lub krzywa na przecięciu 

płaszczyzny pracy i pochylanej ściany. 

W celu wybrania takich elementów dostępne są następujące opcje: 

 
<T> Wybierz nieruchomą Ścianę 

 <E> Wybierz umocowaną Krawędź 

 
<W> Wybierz Płaszczyznę Pracy 

Po wybraniu odpowiedniego elementu, zostanie on dodany do odpowiedniego 

panelu okna dialogowego “Właściwości”.  

Wybór ściany do pochylenia 

Następnym krokiem podczas tworzenia pochylenia jest wybór ściany do pochylenia. Aby to zrobić 

użyj opcji: 

 
<F> Wybierz ściany do pochylenia 

Nazwa pochylanej ściany pojawi się w oknie „Właściwości”. 

Umocowane ściany (lub krawędzie lub płaszczyzny pracy) i 

pochylane ściany muszą być wybrane jako pary. Każda pochylana 

ściana musi mieć odpowiedni umocowany obiekt. 
 

Jeżeli dla zdefiniowania umocowanego obiektu oryginalnie wybrana była 

płaszczyzna pracy, wówczas ta sama płaszczyzna pracy wybrana będzie 

ponownie, gdy definiujemy następną parę Umocowanych/Pochylanych 

obiektów. 

Gdy używamy umocowanych ścian lub krawędzi, dla każdego 

umocowanego obiektu może być wybrana oddzielna ściana do pochylenia. 
Zauważ, że tylko pojedyncza płaszczyzna pracy może być wybrana 

dla pochylenia ściany lub zestawu takich ścian, korespondujących z 

tą płaszczyzną pracy, gdy definiujemy operację. 

 

 

Wybór wszystkich sąsiadujących ścian pochylenia 

Jeżeli jako umocowany obiekt wybrana była ściana, wówczas można użyć następującej opcji: 

 
<A> Wybierz wszystkie sąsiadujące ściany dla pochylenia 

W tym trybie, polecenie automatycznie znajduje wszystkie ściany sąsiadujące z 

umocowaną ścianą. 
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Definiowanie Kąta Pochylenia 

Kąt pochylenia definiowany jest przez wartość numeryczną 

w parametrach operacji. Może być on wspólny dla całego 

zestaw par umocowanych obiektów i pochylanych ścian lub 

może być definiowane indywidualnie dla każdej pary. 

Domyślnie użyty jest kąt wspólny. 

Jeżeli potrzeba określić indywidualną wartość kąta dla pewnej 

pary, wówczas wykonaj następujące kroki: 

 W oknie “Właściwości” kliknij żądaną parę umocowanych 

i pochylanych obiektów. 

 

 Oczyść flagę opcję “Wspólny Kąt”. 

 Określ wartość kąta dla wybranej pary. 

Polecenie dostarcza ciągaczy dla łatwego ustawiania 

kątów pochylenia ściany. Używając ciągaczy, można 

dynamicznie modyfikować wartość kąta pochylenia. 

Ciągacz dla definiowania kąta pochylenia ściany 

pojawia się jako dwa wektory połączone łukiem. Oba 

wektory wychodzą z umocowanego obiektu (ściana lub 

krawędź). Kierunek pierwszego wektora pokrywa się 

z kierunkiem pochylenia. Kierunek drugiego wektora 

definiuje wynikową pozycję pochylanej ściany. Kąt 

pochylenia ustawiany jest przez ciągnięcie ostrza 

drugiego wektora. 

 
Umocowana krawędź 

Pochylana ściana 

Kierunek  

pochylenia 

Wektor ciągacza 

definiujący pozycję 

pochylanej ściany 
Wektor ciągacza 

współliniowy z 

kierunkiem pochylenia 
 

Dla każdej pary umocowanych i pochylanych ścian dostarczany jest na scenie 3D oddzielny ciągacz. 

Jeżeli użyty jest wspólny kąt dla wszystkich par umocowanych i pochylanych ścian, wówczas można 

modyfikować kąt pochylenia dowolnego ciągacza. Jeżeli opcja “Wspólny Kąt” jest wyłączona dla 

którejś z par, wówczas pozycja ciągacza będzie wpływała na kąt pochylenia tylko dla tej pary. 
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Aby zmienić kierunek pochylenia ściany, albo podaj ujemną wartość kąta albo wciśnij przycisk  

w oknie dialogowym parametrów pochylenia ściany. 

Po zdefiniowaniu kąta pochylenia, dostępna staje się opcja automenu: 

 
<Y> Zakończ wprowadzanie 

Definiowanie Odsunięcia 

W pewnych przypadkach, zamiast kąta, można zdefiniować odsunięcie pochylanej ściany od 

oryginalnej pozycji. Płaszczyzna, w której definiowane jest odsunięcie określana jest przez wybranie 

ściany. W tym celu dostępna jest następująca opcja automenu: 

 
<O> 

Wybierz ścianę dla utworzenia pochylenia przez 

odsunięcie 

Gdy opcja ta jest aktywowana, wówczas po wybraniu ściany do pochylenia, 

polecenie przechodzi w tryb wyboru ściany, w płaszczyźnie której definiowane 

będzie odsunięcie. Nazwa wybranej ściany pojawi się w oknie „Właściwości”. 

Odsunięcie definiowane jest przez wartość numeryczną w parametrach 

pochylenia. 
 

Pochylenia Stopniowe 

Dla wykonywania pochylenia stopniowego dostępna jest następująca opcja: 

 
<S> Pochylenie stopniowe 

Po aktywowaniu tej opcji, polecenie uruchamia tryb wyboru obiektu, względem którego będzie tworzone 

pochylenie stopniowe. 

Obiektem takim może być ścieżka 3D lub krawędź. Po rozwinięciu opcji 

“Pochylenie stopniowe”, automenu dostarcza opcji dla wyboru 

odpowiednich obiektów:  

 <P> Wybierz Ścieżkę 3D 

 <E> Wybierz Krawędź 
 

Zauważ, że pochylenie stopniowe może być definiowane tylko dla 

konkretnych par umocowanych obiektów i ścian do pochylenia. 

Dlatego też, najpierw należy wybrać taką parę w oknie 

„Właściwości” a następnie wybrać odpowiednią ścieżkę 3D lub 

krawędź dla utworzenia pochylenia stopniowego. 

Po wybraniu obiektu, jego nazwa pojawi się w oknie „Właściwości”. 

Wybrana krawędź i wszystkie ścieżki 3D mogą być usuwane przez 

kliknięcie ich w oknie “Właściwości” a następnie  wciśnięcie przycisku  
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“Skasuj”. 

Aby wybrać, która część ściany będzie pochylana względem ścieżki 3D lub 

krawędzi użyj parametru “Rewers”. Przełączanie tego parametru będzie 

zmieniało kierunek wektora kierunku. 

Polecenie pozwala utworzyć dwa typy pochylenia stopniowego: 

z normalnymi krawędziami i z pochylonymi krawędziami. Aby wybrać 

jeden z tych typów, użyj parametru “Krawędzie Pochylenia 

Stopniowego”.  

 

Zaawansowane Parametry Operacji 

Metoda tworzenia pochylenia 

Polecenie może tworzyć pochylenie ściany na różne sposoby. Wybór 

metody tworzenia pochylenia realizowany jest w oknie „Właściwości”. 
 

Wykonywanie połączenia między ścianami 

Można wybrać metodę dla łączenia pochylanych ścian i ich sąsiadujących 

ścian, używając odpowiedniego parametru w oknie „Właściwości”. 

 

 

Podobnie, można wybrać metodę dla łączenia pochylanych ścian. 

 

 

Jednoczesne wykonywanie ścian 

Aby utrzymać gładkie przejście między pochylaną ścianą i sąsiadującą 

z nią ścianą łączenia (zaokrąglenia), użyj parametru “Wiele”.  

Dzielenie ściany 

Ściany są dzielone gdy pochylamy części krzywoliniowych ścian. Aby to 

zrobić, wybierz tą ścianę jako ścianę umocowaną i w tym samym czasie 

ścianę do pochylenia i włącz parametr “Podziel Ściany”. 
 

Zauważ, że funkcjonalność dzielenia ścian pozostaje dostępna jest w poleceniu dla zachowania 

kompatybilności z wcześniejszymi wersjami T-FLEX CAD. Aktualnie dostępne polecenie “Podziel 

Ścianę” zapewnia wiele sposobów dzielenia krzywoliniowej ściany na części w celu dalszego jej 

pochylania.  
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POCHYLENIE GEOMETRII 

Ta operacja tworzy geometrie 3D przez pochylenie ścian wybranej geometrii pod określonym kątem 

względem wybranych krawędzi tej geometrii i w kierunku pochylenia. Operacja ta znacząco upraszcza 

projektowanie form. W odróżnieniu od polecenia “Pochylenie Ścian”, polecenie to pozwala utworzyć 

dwustronne pochylenie oraz pochylić ściany bez posiadania jasno zdefiniowanej “zafiksowanej” 

krawędzi. 

Ogólne koncepcje i możliwości operacji  

Kierunek pochylenia 

Kierunek pochylenia jest specjalnym wektorem, wzdłuż którego ściany geometrii źródłowej zostaną 

nachylone, tak jak w poleceniu “Pochylenie Ścian”. 

Krawędź podstawy 

Aby utworzyć Pochylenie Geometrii, należy wybrać krawędzie bazowe, wzdłuż których będzie 

wykonane pochylenie ścian geometrii. Polecenie zarządza wyborem “górnego” i “dolnego” zestawu 

krawędzi bazowych. Tak zwane „górne” i “dolne” zestawy krawędzi bazowych są to odpowiednio te 

umieszczone nad lub pod "geometrią podziału", względem kierunku pochylenia. 

 „Górny” zestaw krawędzi 

„Dolny” zestaw krawędzi 

Geometria źródłowa 

Geometria 

podziału 

Kierunek 

pochylenia 

 

Geometria podziału 

Geometria podziału dzieli geometrię źródłową na dwie części. Geometrią podziału może być albo 

bryła albo geometria powierzchniowa. Użycie geometrii podziału pozwala utworzyć jednostronne lub 

dwustronne pochylenie. Dwustronne pochylenie jest otrzymywane przez pochylenie ścian geometrii 

źródłowej umieszczonych po obu stronach geometrii podziału. Jednostronne pochylenie polega na 

pochyleniu ścian geometrii źródłowej leżących po jednej stronie geometrii podziału. 
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Pochylenie jednostronne Pochylenie dwustronne 

 

Geometria podziału nie może mieć otworów. Dodatkowo, geometria podziału musi być trochę 

większa tak, aby w całości przecinać geometrię źródłową w kierunku pochylenia.  

Jeżeli jako geometria podziału została wybrana bryła, wówczas użycie polecenia “Pochylenie 

Geometrii” zakończy się jedną geometrią otrzymaną przez scalenie geometrii pochylanej i podziału. 

Jeżeli użyta jest geometria powierzchniowa jako geometria podziału, wówczas geometria 

powierzchniowa pozostanie na scenie po zakończeniu operacji. 

 

Geometria 

powierzchni podziału 

Geometria źródłowa 

Bryła podziału 

Wynikowa operacja 

 

Geometria źródłowa sama może być użyta jako geometria podziału. Tak jak pokazano na rysunku 

poniżej, izoklina ścian geometrii źródłowej jest wybrana jako zestaw krawędzi bazowych dla 

utworzenia pochylenia. W tym przypadku, geometria podziału jest reprezentowana przez samą 

geometrię źródłową. 
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Izoklina ścian 

geometrii źródła 

Kierunek 

pochylenia 

                    

 

Dodany materiał 

 

Ściany bazowe 

Opcja wyboru ścian bazowych jest dostarczona w poleceniu jako alternatywa do wyboru krawędzi 

bazowych. Gdy tworzymy pochylenie geometrii, może być niemożliwe wybranie krawędzi bazowych 

“górnego” i “dolnego” zestawu. Krawędzie te mogą albo nie istnieć lub mogą mieć geometrię, która 

nie pozwoli na utworzenie pochylenia geometrii. Aby obsłużyć takie przypadki, polecenie dostarcza 

możliwości wybrania zestawu powierzchni bazowych dla zdefiniowania wirtualnych krawędzi 

pozwalających utworzyć pochylenie geometrii. Jeżeli np. ściana została wybrana jako “górna”, 

wówczas polecenie automatycznie znajdzie najwyższy punkt na tej ścianie względem kierunku 

pochylenia. W punkcie tym definiowana jest wirtualna krawędź, przechodząca stycznie do krawędzi 

wybranej ściany i prostopadle do wektora kierunku pochylenia.  

 

Kierunek 

pochylenia 

Geometria 

podziału 

Wirtualna 

krawędź 

Geometria wynikowa 

Określona „górna” ściana 

Najwyższy punkt na ścianie 

w kierunku pochylenia 

 

Połączenie pod kątem 

Polecenie “Pochylenie Geometrii” zapewnia automatyczną kontrolę nad kątem pochylania 

pochylanych ścian w taki sposób, że pochylane ściany mają wspólna krawędź na geometrii podziału. 

Zauważ, że opcja ta jest dostępna tylko, gdy tworzymy pochylenie dwustronne. Tworzenie połączenia 

pod kątem realizowane jest przez dodanie materiału z krawędzi bazowej w taki sposób, że zapewnia to 

wspólną krawędź pochylanej ściany na geometrii podziału. 
Opcja ta może być użyta tylko, jeżeli wybrana została geometria powierzchniowa jako geometria 

podziału. 
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 „Górny” zestaw 

krawędzi 

Geometria 

źródłowa 
Kierunek 

pochylenia 

Geometria 

powierzchni 

podziału 

„Dolny” zestaw 

krawędzi 
   

 

Pochylenie geometrii nie 

używające łączenia pod kątem 

 

 
Dodany 

materiał 

Wspólne krawędzie 

pochylonych ścian 

   

 

Pochylenie geometrii używające 

łączenia pod kątem 
 

Korekcja krawędzi wklęsłych 

Wklęsłe krawędzie mogą powodować powstanie kilku instancji operacji. W najgorszym wypadku, 

takie wklęsłe krawędzie mogą wpływać na możliwość utworzenia operacji „Pochylenia Geometrii”.  

Aby uniknąć takich sytuacji, operacja posiada opcję dla naprawy 

wklęsłych krawędzi.  

Korekcja wklęsłych krawędzi realizowana jest przez wstawienie 

cylindrycznej powierzchni stycznej do ścian tworzących wklęsłą 

krawędź. Polecenie zapewnia kontrolę nad promieniem 

wstawianej powierzchni cylindrycznej.  

 Wklęsła krawędź 

Promień wstawianej 

powierzchni cylindrycznej 
 

 

Wklęsła krawędź 

Pochylona Geometria nie 

używająca łączenia pod katem 

Pochylona Geometria używająca łączenia 

pod kątem bez korekcji wklęsłych krawędzi 

Korekcja wklęsłych krawędzi przez 

wstawienie ściany cylindrycznej 
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Wykonywanie połączeń pochylonych ścian 

Gdy tworzymy pochylone geometrie, polecenie zapewnia opcje dla wyboru metody wykonania łączeń 

między ścianami. Dostępne są dwie metody wykonania łączenia:  

 Wydłużenie powierzchni – w tym przypadku, sąsiadujące pochylone ściany zostaną wydłużone do 

osiągnięcia przecięcia. 

 Utworzenie planu – w tej metodzie, między dwoma sąsiadującymi pochyłymi ścianami utworzona 

będzie płaska ściana. 

 

Zamykanie przerw za 

pomocą płaskich ścian 

Zamykanie przerw przez wydłużenie 

sąsiadujących ścian do ich przecięcia 

 

Pochylenie ukośne 

W pewnych instancjach pochyleń geometrii, materiał może być usunięty zamiast dodany. W tym celu, 

w operacji „Pochylenie Geometrii” zapewniona jest opcja “Ukośnie”.    

 
Geometria podziału 

Geometria źródłowa 
Część geometrii usunięta 

przez pochylenie skośne Wynikowa geometria 

 

Zastępowanie krawędzi 

Wyniki operacji mogą być poprawiane w pewnych przypadkach przez manipulowanie parametrem 

“Zastąp Krawędź” pewnych krawędzi. Jak pokazano na rysunkach poniżej, użycie zastępowania 

krawędzi zabezpiecza w pewnych przypadkach przed tworzeniem dodatkowego pochylenia ścian. 

Zastępowane krawędzie tworzone są w taki sposób, aby uzyskać pojedynczą pochyłą ścianę. 
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 Zastępowane krawędzie 

Nowe krawędzie 

Pochylenie geometrii bez 

zastępowania krawędzi 
Pochylenie geometrii z 

zastępowaniem krawędzi  

Tworzenie pochylenia geometrii  

Polecenie “Pochylenie Geometrii” może być wywołane w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3TB> 
“Operacja|Pochylenie|Pochylenie 

Geometrii”  

Aby utworzyć pochylenie geometrii, wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz geometrię źródła. 

2. Wybierz geometrię podziału. 

3. Zdefiniuj kierunek pochylenia. 

4. Wybierz górną krawędź lub zestaw krawędzi. 

5. Wybierz dolną krawędź lub zestaw krawędzi (wymagane przy pochyleniu dwustronnym). 

6. Zmodyfikuj górny i dolny kąt pochylenia (jeżeli konieczne). 

7. Wybierz metodę tworzenia pochylenia. 

8. Określ parametry obsługi korekcji naroży i wklęsłych krawędzi (jeżeli konieczne). 

9. Wybierz metodę łączenia sąsiadujących ścian. 

10. Ustaw skos pochylenia (jeżeli konieczne). 

11. Potwierdź utworzenie operacji. 
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Główne dane wejściowe dla operacji 

Wybór geometrii źródłowej 

Domyślny tryb wyboru geometrii źródłowej aktywowany jest automatycznie po uruchomieniu operacji 

“Utwórz Pochylenie Geometrii”: 

 
<S> Wybierz geometrię źródła 

Ta geometria źródła może być wybrana albo na scenie 3D albo w drzewie 

modelu 3D. Po wybraniu geometrii źródła, okno właściwości wyświetli 

odpowiednią operację geometrii źródła.  

Wybór geometrii podziału 

Po wybraniu geometrii źródłowej, system przejdzie do trybu wyboru geometrii podziału. W celu 

wybrania jako geometrii podziału bryły lub geometrii arkusza/powierzchni w automenu dostępne są 

opcje::  

 <P> Wybierz geometrię podziału 

 
<H> Wybierz geometrię powierzchni podziału 

Gdy używamy jednej z tych opcji dla wybrania geometrii podziału, dostępne są 

odpowiednie filtry wyboru. Dla przykładu, w trybie wyboru geometrii 

arkusza/powierzchni następujące obiekty podziału mogą być wybrane: ściana, 

profil 3D, operacja - powierzchnia. W trybie wyboru geometrii bryłowej, tylko 

obiekty o geometrii bryłowej mogą być wybrane jako podział. 
 

Nazwa obiektu użytego jako geometria podziału pojawia się w oknie 

„Właściwości”. 
 

Definiowanie kierunku pochylenia 

Następnym krokiem podczas tworzenia operacji jest wybranie elementu definiującego kierunek 

pochylenia. Można to zrobić za pomocą opcji: 

 
<D> Ustaw kierunek pochylenia 

Jak we wszystkich innych operacjach, opcja wyboru kierunku pochylenia 

pozwala na użycie różnych elementów 3D pozwalających zdefiniować 

wektor kierunku. Obiekt definiujący kierunek wyświetlany jest w oknie 

właściwości. 

Aby zmienić kierunek pochylenia na przeciwny zaznacz opcję, “kierunek 

Odwrotny”. 
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Alternatywnie kierunek pochylenia może być zdefiniowany przez dwa punkty 3D. W tym celu 

dostępne są opcje: 

 
<1> 

Wybierz pierwszy punkt kierunku 

pochylenia 

 <2> Wybierz drugi punkt kierunku pochylenia 

Wybrane elementy wyświetlane są w oknie „Właściwości”. 

Aby anulować wybór kierunku, użyj opcji: 
 

 
<X> Anuluj wybór kierunku 

Wybór krawędzi 

Wybór zestawu krawędzi wykonywany jest bezpośrednio w oknie 3D. Aby utworzyć pochylenie 

jednostronne, wybierz tylko górny zestaw krawędzi. Dla pochylenia dwustronnego, dodatkowo 

wybierz dolny zestaw krawędzi. Aby to zrobić, użyj następujących opcji: 

 
<T> Wybierz krawędzie góry 

 
<B> Wybierz krawędzie dołu 

Każda wybrana krawędź zostanie dodana do listy krawędzi w oknie 

“Właściwości”. Przełączenie między wyborem górnego i dolnego zestawu 

krawędzi może być zrealizowane albo przez opcje automenu albo przez 

kliknięcie na odpowiednią zakładkę w oknie dialogowym „Właściwości”. Aby 

usunąć krawędź z listy, wybierz go z listy a następnie wciśnij przycisk 

[Skasuj] lub klawisz <Del>. 
 

Aby anulować wybór wszystkich krawędzi, użyj opcji: 

 
<X> Anuluj wybór wszystkich krawędzi 

Wybór ścian 

Do wyboru górnych i dolnych ścian służą następujące opcje: 

 
<U> Wybierz ścianki góry 

 
<O> Wybierz ścianki dołu 

Wybór górnych lub dolnych ścian można aktywować klikając pusta linię na 

odpowiedniej zakładce „Ściany dołu i góry” w oknie „Właściwości”. Wybór 

ścian tak jak krawędzi realizowane jest w oknie 3D. Wybrane ściany będą 

dodane do listy ścian w oknie „Właściwości”. Aby usunąć ścianę z listy, 

wybierz ją w liście a następnie wciśnij przycisk [Skasuj] lub klawisz 

<Del>.  

Aby anulować wybór wszystkich ścian, użyj opcji: 

 
<K> Anuluj wybór wszystkich ścianek 
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Definiowanie kątów pochylenia 

Polecenie pozwala definiować kąty pochylenia dla górnych i dolnych ścian 

geometrii źródłowej. Kąty mogą być definiowane przez określenie wartości 

w oknie „Właściwości”.  

Aby modyfikować wartości kątów pochylenia, można również użyć ciągaczy. Gdy krawędzie są 

zdefiniowane, względem, których będzie konstruowane pochylenie geometrii, w oknie 3D pojawiają 

się ciągacze dla modyfikacji kątów. Ciągacze te pracują w ten sam sposób jak ciągacze definiujące 

kąty pochylenia w poleceniu „Pochylenie Ścian”. 

 

Ciągacze dla definiowania 

kąta dolnego 

Ciągacze dla definiowania 

kąta górnego 

 

 

Geometria wynikowa 
 

Na tym etapie, w automenu dostępna staje się opcja: 

 
<Y> Zakończ operację 

Zaawansowane parametry operacji 

Metoda tworzenia pochylenia 

Polecenie zapewnia następujące metody tworzenia pochylenia geometrii: 

 Standard. 

 Przez Krzywą. 

 Przez Powierzchnię. 

Algorytmy tych metod opisane są szczegółowo w rozdziale “Pochylenie 

Ścian”. Domyślnie używana jest metoda “Standard”. Ustawienia "Przez 

krzywą" i "Przez powierzchnie" pozwalają konstruować powierzchnię 

pochyloną przez pewną powierzchnię lub krzywą. Wybierz jedną z metod 

z listy “Metoda”. Poszczególna metoda konstruowania pochylenia może 

być określona dla całego zestawu górnych i dolnych krawędzi lub dla 

każdej krawędzi oddzielnie. Domyślnie, włączony jest parametr “Metoda 

Wspólna” dla wybranej krawędzi, który ustawia metodę krawędzi z listy 

“Metod tworzenia pochylenia”. Jeżeli przeciwnie, parametr ten jest 

wyłączony, wówczas można ustawić własną metodę wybierając 

odpowiednią wartość z listy „Metod tworzenia pochylenia”. 
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Łączenie naroży 

Dla pochylenia dwustronnego może być określony parametr „Róg”. 

Pochylenie będzie wówczas tworzone w taki sposób, żeby górne i dolne 

pochylone ściany miały jedną krawędź wzdłuż powierzchni podziału. 

Parametr “Ukośnie” jest określany dla każdej krawędzi oddzielnie. 

Domyślnie, opcja ta jest włączona dla wszystkich krawędzi. Jeżeli 

wyłączysz ten parametr dla pewnych krawędzi, połączenie pod kątem nie 

będzie utworzone dla ścian, które były pochylone względem tej krawędzi. 

 
 

 

Korekcja krawędzi wklęsłych 

Gdy tworzymy pochylenie geometrii, mogą być tworzone niechciane wklęsłe krawędzie. Aby 

zabezpieczyć przed takimi sytuacjami, w poleceniu wprowadzono parametr “Wklęsły”. Domyślnie, 

parametr ten jest ustawiony na “Nie”. Jeżeli jest to konieczne, użyj korekcji “Promień”. 

W tym przypadku, korekcja wklęsłej krawędzi będzie realizowana przez 

wstawienie cylindrycznej powierzchni stycznej do sąsiadujących ścian 

tworzących tą krawędź. Promień powierzchni cylindrycznej może być 

określony przez użytkownika.  

 

Zastępowanie krawędzi 

Aby poprawić wyniki pochylenia geometrii, można zastąpić krawędzie, 

względem których tworzone jest pochylenie geometrii. Można przełączyć 

parametr “Zastąp krawędź” pewnej krawędzi jako części zestawu 

parametrów pochylenia geometrii. Gdy parametr ten jest ustawiony, nowa 

krawędź będzie utworzona zamiast oryginalnej, umożliwiając konstrukcję 

pojedynczej pochylonej ściany. 
 

Zamykanie przerw między sąsiadującymi ścianami 

Polecenie zapewnia dwie metody dla zamykania przerw między 

sąsiadującymi ścianami: przez wydłużenie powierzchni i przez utworzenie 

płaskich łat (planów). Można wybrać żądaną metodę z listy “Róg” 

w parametrach operacji. 

 

Pochylenie ukośne 

Aby utworzyć ukośne pochylenie geometrii, włącz odpowiednią opcję 

w parametrach operacji. 
 

Zachowaj geometrię źródłową 

Opcja ta pozwala zachować geometrię źródłową na scenie.  
 

 



Modelowanie Trójwymiarowe 

413  

ELEMENTY CIENKOŚCIENNE 

Główne koncepcje  

Operacja “Element Cienkościenny” pozwala utworzyć geometrię odsuniętą i elementy cienkościenne 

bazując na geometrii bryłowej. Element cienkościenny jest pustą posiadającą cienkie ściany geometrią 

o ścianach o określonej grubości. Gdy tworzymy element cienkościenny, część ścian geometrii 

źródłowej może zostać usunięta. 

    

Operacja “Element Cienkościenny” bazuje na następujących zasadach: dla każdej ściany powierzchni 

lub bryły źródłowej tworzona jest na odpowiedniej odległości powierzchnia odsunięta. W zależności 

od preferencji użytkownika, odsunięcie może być na zewnątrz lub do wewnątrz powierzchni 

wykonywanej geometrii (zgodnie z kierunkiem lub przeciwnie do normalnej). Powierzchnie odsunięte 

mogą stanowić niezależny wynik, – gdy użyjemy opcji odsunięcia geometrii. Alternatywnie, 

odsunięcie może być użyte dla utworzenia elementu cienkościennego przez ograniczenie części 

wewnętrznej objętości bryły źródła. 

Tworzenie Elementu Cienkościennego  

Polecenie “3SH:Utwórz Element Cienkościenny” wywoływane jest w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SH> “Operacje|Element Cienkościenny” 
 

Aby utworzyć element cienkościenny wykonaj następujące kroki: 

1.  Wybierz ścianę, która ma być usunięta lub całą geometrię bryły. 

2.  Wybierz ścianę, dla której grubość ma być definiowana oddzielnie (jeżeli jest to wymagane). 

3.  Zdefiniuj parametry. (Działanie opcjonalne) 
4.  Zakończ wprowadzanie. 

Aby utworzyć geometrię odsuniętą, wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz powierzchnię lub bryłę geometrii źródłowej. 

2. Aktywuj tryb tworzenia geometrii odsuniętej. 

3. Zdefiniuj parametry. (Działanie opcjonalne). 

4. Zakończ wprowadzanie 
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Wybór ściany lub geometrii do usunięcia 

Aby utworzyć bryłowy element cienkościenny z usuniętą jedną lub kilkoma ścianami użyj opcji: 

 <R> Wybierz Ścianę do Usunięcia 

Opcja ta jest aktywowana domyślnie po wywołaniu polecenia. Pozwala ona wybrać ścianę lub zestaw ścian, 

które będą usunięte podczas tworzenia elementu cienkościennego. Geometria rodzica pierwszej wybranej 

ściany do usunięcia również zostaje wybrana. Sama geometria nie jest podświetlana, podczas gdy wybrana 

ściana jest podświetlana na specyficzny kolor.  

Ściany wybrane do usunięcia są dodawane do listy dostępnej w panelu 

okna właściwości w zakładce [Usunięte].  
Umieszczenie kursora w panelu listy w oknie właściwości aktywuje 

opcję dla wyboru ścian do usunięcia. 

Grubość innych ścian tworzonego elementu cienkościennego definiowana 

jest w polu “Wspólna Grubość” okna właściwości. Domyślną wartością 

jest 1. Oznacza to, że pozostałe w geometrii ściany będą miały grubość 

1 mm (jednostki pomiaru zależą od ustawień dokumentu). 
 

Cienkościenność elementu cienkościennego może być definiowana do wewnątrz lub na zewnątrz 

geometrii źródłowej. Jest to kontrolowane przez specjalny dodatkowy parametr w oknie 

właściwości . 

Grubość ścian może być dodatnia lub ujemna. Użycie ujemnej wartości powoduje pocienienie ścian 

w przeciwnym kierunku.  

 

Ściany do usunięcia    

Aby utworzyć element cienkościenny bez usuwania żadnych ścian, użyj następującą opcję automenu: 

 <O> Wybierz Bryłę 

Opcja ta pozwala wybrać bryłę, dla utworzenia pustej w środku geometrii o określonej grubości ścian. 
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Wybór ścian z indywidualnie definiowaną grubością ścian 

Aby indywidualnie zdefiniować grubość ścian dla jednej lub więcej ścian, wybierz takie ściany za 

pomocą następującej opcji automenu: 

 <T> Wybierz ścianę o innej grubości 

Opcja ta stanie się dostępna, gdy całą geometria lub ściany do usunięcia zostały 

już wybrane. Wybrane ściany są traktowane jako “Różne” i dodawane są do 

oddzielnej listy w zakładce [Różne] w oknie właściwości. Grubość każdej 

takiej ściany może być zdefiniowana w polu “Grubość” po wybraniu jednej lub 

kilku ścian z listy. 

 
Usuwana ściana 

Ściana z indywidualnie 

definiowaną grubością 
            

 

Opcja: 

 <K> Anuluj wybór ścianek przez ich wskazanie 

umożliwia odznaczenia (anulowania) ścian do usunięcia lub ścian o indywidualnie definiowanej grubości. 

Aby anulować wybór, wskaż myszką wybraną ścianę i kliknij . Ściany mogą być również odznaczone 

przez manipulowanie odpowiednią listą w oknie właściwości. W tym celu dla każdej listy dostępny jest 

przycisk [Skasuj]. 

Wszystkie ściany mogą być na raz odznaczone za pomocą opcji: 

 <F> Anuluj wybór wszystkich ścian 

Jak tylko stanie się ona dostępna, można potwierdzić zakończenie operacji wciskając opcję automenu:  

 <Y> Zakończ wprowadzanie 

Wynikowa geometria elementu cienkościennego pojawi się w oknie 3D. 

Dodatkowe parametry operacji 
 

Dodatkowe parametry operacji mogą być ustawione w oknie właściwości za 

pomocą następujących przełączników:  
Przebij gładkie powierzchnie. Ustawienie tego parametru pozwala utworzyć element cienkościenny 

w przypadkach, gdy usuwana ściana jest styczna do sąsiadującej nie płaskiej ściany, takiej jak np. 

ściana utworzona za pomocą zaokrąglenia. 
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Usuwana ściana 

Ściana łączenia 

     

Utwórz część odsuniętą. Ustawienie tej flagi aktywuje tryb tworzenia geometrii odsuniętej (zamiast 

wydrążenia). Ściany takiej geometrii są odsuwane od ścian geometrii źródłowej o określoną wielkość. 

Tryb ten może być użyteczny dla tworzenia materiału przygotówki dla obróbek CNC.  
Tylko elementy powierzchniowe mogą być użyte dla utworzenia geometrii odsuniętej za pomocą 

polecenia “Element cienkościenny”. 

Zatrzymaj bryłę źródłową. Opcja ta pozwala zachować na scenie 3D geometrię źródłową razem 

z geometrią wynikową. Może być to użyteczne, gdy potrzebujemy mieć dwa modele naraz tak jak 

model i jego przygotówka z naddatkami. 

Rozwiązywanie problemów 

Gdy tworzymy operację “Element Cienkościenny”, system może w pewnych przypadkach nie móc 

obliczyć wyniku. Powodem tego mogą być szczegóły geometrii źródła. Rozważmy typowe sytuacje: 

1. Zdegenerowane ściany. Gdy tworzymy odsunięcie, część ścian może zniknąć. System radzi 

sobie w niektórych przypadkach. Jednak, jeżeli jest zbyt dużo takich ścian lub kilka 

sąsiadujących ścian znika, system wygeneruje błąd. 

 

2. Powierzchnie odsunięte nie przecinają się. Po utworzeniu ścian odsuniętych, system 

konstruuje linie przecięcia między sąsiadującymi ścianami dla wygenerowania wynikowej 

geometrii. W pewnych przypadkach dwie sąsiadujące odsunięte powierzchnie mogą się nie 

przecinać.  
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SPRĘŻYNY 

Operacja Sprężyna tworzy geometrię 3D jako sprężynę stożkową lub cylindryczną o kształcie helisy 

o profilu okrągłym. Sprężyna tworzona jest przez wyciągnięcie kołowego profilu wzdłuż krzywej 

helikoidalnej definiującej trajektorię sprężyny. 

                           

Dla przyśpieszenia modelowania, dostarczone są możliwości dla tworzenia operacji Boolean podczas 

tworzenia sprężyny (opcje te były szczegółowo opisane w rozdziale “Wyciągnięcie”). 

Główne koncepcje i możliwości operacji  

Oś spirali 

Helikoidalna krzywa używana dla wyciągnięcia profilu jest centrowana wokół osi spirali. Oś 

definiowana jest przez 3D punkty: punkt początkowy i końcowy. Punkty 3D mogą być zdefiniowane 

przez węzły 3D jak również przez dowolne obiekty 3D odpowiednie do zdefiniowania punktu w 

przestrzeni. Wektor definiujący oś sprężyny będzie skierowany od pierwszego punktu do drugiego 

(definiuje to również odpowiednio początek i koniec sprężyny). Kształt krzywej definiowany jest 

przez parametry sprężyny. Wyciągany profil będzie normalny do oryginalnej krzywej. 

 

Profil kołowy 

Punkt końcowy spirali 

(Węzeł 3D) 

Oś spirali 

Krzywa helikoidalna 
Punkt początkowy spirali 

(Węzeł 3D)  

Główne parametry sprężyny 

Kształt wynikowej geometrii definiowany jest przez następujące parametry: 

 Promień przekroju sprężyny – definiuje promień kołowego profilu, który jest wyciągany formując 

geometrię sprężyny; 

 Średnie promienie sprężyny na końcach – promienie krzywej helikoidalnej na początku i końcu 

sprężyny (średnie promienie początku i końca są równe w przypadku sprężyny cylindrycznej); 

 Krok (skok), ilość zwojów i swobodna długość sprężyny; 
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 Kierunek skręcenia sprężyny: zgodnie z ruchami wskazówek zegara (prawy) lub przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara (lewy). 

Swobodna długość sprężyny może być zdefiniowana jako odległość pomiędzy punktami 3D 

definiującymi jej oś. W ten sposób, wystarczające jest zdefiniowanie skoku lub ilości zwojów, podczas 

gdy inne parametry będą obliczane przez system automatycznie. W przypadku, gdy zarówno skok 

i ilość zwojów sprężyny są definiowane, długość sprężyny będzie definiowana wyłącznie przez te 

parametry. 

 

Długość spirali definiowana jest przez 

odległość między dwoma węzłami 3D 

definiującymi oś (dodatkowo 

definiowany jest skok) 

                                   

 

Długość spirali definiowana jest 

przez określoną wartość skoku i 

ilość zwojów spirali (=4)  

Początkowa pozycja profilu sprężyny 

Początkowa pozycja profilu sprężyny jest dowolnie ustawiana przez system. Może być ona 

modyfikowana przez zdefiniowanie żądanej pozycji za pomocą dodatkowego punktu 3D – punkt 

początkowy profilu – lub przez określenie wartości numerycznej kąta obrotu profilu (w odniesieniu do 

oryginalnej pozycji). 

Gdy tylko punkt początkowy jest określony, będzie on chwytany do planu przechodzącego przez 

wybrany punkt i oś sprężyny, wzdłuż określonego wektora promienia początkowego. 

 

Oś sprężyny 

Pozycja oryginalnego 

profilu 

               

 

Nowa pozycja 

profilu Punkt początkowy profilu (Węzeł 3D) 

Plan przez oś sprężyny  

i punkt początkowy 

 

Gdy zarówno kąt punktu początkowego jak i wartość numeryczna kąta obrotu są określone, ta ostatnia 

jest oszacowywana z uwzględnieniem pozycji profilu zdefiniowanego przez punkt początkowy. 
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Pozycja oryginalnego profilu 

zdefiniowana przez numeryczną 

wartość kąta obrotu (30 stopni) 

bez określania punktu początku.                   

 

Pozycja oryginalnego profilu zdefiniowana 

przez punkt początkowy i wartość 

numeryczną kąta obrotu (30 stopni) 
 

Zagęszczanie i ścinanie końców sprężyny 

Jeżeli jest to konieczne, końce zwojów sprężyny mogą być zagęszczone i ścięte. Rysunek poniżej 

pokazuje sprężynę z jednym zagęszczonym zwojem na początku i jednym zagęszczonym i ściętym 

w ¾ okręgu zwojem na końcu sprężyny. 

 

Pozycja sprężyny w odniesieniu do punktów początku i końca 

Jeżeli długość sprężyny jest definiowana przez skok i ilość zwojów, można wymusić wyrównanie 

sprężyny do punktu początkowego lub końcowego. 

  

Wyrównanie do punktu początkowego  Wyrównanie do punktu końcowego  

Tworzenie operacji Sprężyna  

Aby utworzyć operację Sprężyna, użyj polecenia “3SP: Utwórz Sprężynę”. 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SP> “Operacja|Sprężyna” 
 

Aby utworzyć sprężynę, wykonaj następujące kroki: 

1. Zdefiniuj oś sprężyny. 

2. Zdefiniuj parametry sprężyny (promień przekroju drutu, główny promień sprężyny itp.). 

3. Wybierz punkt początkowy dla pozycji profilu sprężyny (opcjonalnie). 

4. Potwierdź utworzenie operacji. 
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Definicja osi Sprężyny 

Początkowy punkt 3D osi sprężyny jest definiowany przez następującą opcję automenu: 

 <F> Wybierz początkowy punkt osi 

Końcowy punkt osi wybierany jest przez opcję: 

 <S> Wybierz końcowy punkt osi 

Opcje aktywowane są jedna po drugiej. Wybrane obiekty 3D są podświetlane. Gdy drugi punkt jest 

wybrany, na scenie 3D zostanie wyświetlony wektor definiujący oś sprężyny, krzywa helikoidalna 

i okrąg profilu. (Początkowo, przydzielone są domyślne ustawienia parametrów). Dodatkowo, 

wyświetlony będzie wektor promienia, reprezentujący średni promień początku sprężyny. 

 Punkt końcowy sprężyny 

(Węzeł 3D) 

Wektor promienia 

Punkt początkowy sprężyny 

(Węzeł 3D)  

Na tym etapie można już zakończyć operację sprężyny wciskając  w oknie właściwości lub 

w automenu. 

Parametry sprężyny mogą być definiowane w oknie właściwości polecenia lub w oknie dialogowym 

parametrów operacji, dostępnym po wciśnięciu opcji . 
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Definicja parametrów operacji Sprężyna 
 

Można zdefiniować główne parametry sprężyny w górnej sekcji okna 

właściwości – “(nie-opcjonalne) Parametry”. Są to promień drutu, 

średnie promienie sprężyny i kierunek nawinięcia.  

Aby obliczyć długość sprężyny za pomocą odległości pomiędzy 

punktami 3D definiującymi oś, ustaw opcję: “Zwoje z Długości Spirali” 

lub “Skok z Długości Spirali”. W tym przypadku, system automatycznie 

oblicza wartość parametru z ustawioną odpowiednią opcją (albo ilość 

zwojów albo skok). W tym samym czasie, można określić wartość 

numeryczną dla innych parametrów (albo “Zwoje” albo “Skok”). Jeżeli 

żadna z opcji nie jest ustawiona, można określić zarówno ilość zwojów 

sprężyny jak i skok. 

Promień przekroju drutu sprężyny określany jest w polu “Promień 

Drutu”. Kierunek nawinięcia sprężyny kontrolowany jest przez opcje 

“Kierunek Nawinięcia”. 

Promienie początkowe i końcowe sprężyny definiowane są przez 

parametry “Promień Zbieżności Sprężyny/Początek” i “Promień 

Zbieżności Sprężyny/Koniec”. Aby utworzyć sprężynę cylindryczną, 

podaj takie same wartości promienia dla początku i końca. 

 

Wybieranie punktu początkowego dla pozycji profilu sprężyny 

Punkt początkowy 3D profilu sprężyny definiowany jest przez następującą opcję automenu (opcja 

aktywuje się po wybraniu drugiego punktu osi): 

 
<B> 

Wybierz węzeł 3D jako początkowe położenie 

profilu 

Aby cofnąć wybór punktu 3D, po prostu wybierz inny za pomocą tej samej opcji lub anuluj wybór opcją: 

 
<К> Skasuj początkowy węzeł 3D 

Profil wróci wówczas do jego oryginalnej pozycji. 

W oknie właściwości operacji, można za pomocą parametru “Kąt 

Odsunięcia” (sekcja “(nie-opcjonalne) Parametry”) podać wartość 

numeryczną kąta obrotu profile względem oryginalnej pozycji.  
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Definiowanie kompresji i ścięcia końców sprężyny 
 

Parametry dla zagęszczenia i ścięcia końcowych zwojów sprężyny 

definiowane są w oddzielnej sekcji okna właściwości – w “Parametrach 

Opcjonalnych”. 

Aby zagęścić zwoje na początku sprężyny, ustaw opcję 

“Początek/Zagęść” i podaj w sąsiadującym polu żądaną ilość zwojów (np. 

“0,75” lub “1”). Ustawienie opcji “Początek/Ścięcie” pozwala 

zdefiniować część pierwszego zwoju do ścięcia. Parametry zagęszczenia i 

ścięcia na końcu sprężyny definiowane są w podobny sposób – używając 

opcji “Koniec/Zagęść” i “Koniec/Ścięcie”.  

Wyrównanie sprężyny do punktu początkowego lub końcowego 

Aby wyrównać sprężynę do punktu początkowego lub końcowego, ustaw następującą opcję w oknie 

właściwości: “Ustaw z początkowym węzłem 3D” lub “Ustaw z końcowym węzłem 3D”. 

W przypadku niejasności (Gdy obie opcje są włączone), system wyrówna sprężynę do punktu 

początkowego. 
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SPIRALA 

Operacja Spirala tworzy geometrię 3D jako spiralę stożkową lub cylindryczną o kształcie helisy 

o pewnym profilu. Funkcjonalność ta jest bardzo podobna do funkcjonalności operacji Sprężyna. 

Spirala tworzona jest przez wyciągnięcie po ścieżce pewnego zamkniętego profilu 3D wzdłuż krzywej 

helisy. Profil może być zorientowany prostopadle do trajektorii spirali lub prostopadle do krzywej 

helikoidalnej. 

                           

Dla przyśpieszenia modelowania, dostarczone są możliwości dla tworzenia operacji Boolean podczas 

tworzenia spirali (opcje te były szczegółowo opisane w rozdziale “Wyciągnięcie”). 

Główne koncepcje i możliwości operacji  

Oś spirali 

Helikoidalna krzywa używana dla wyciągnięcia profilu jest centrowana wokół osi spirali. Oś 

definiowana jest przez 3D punkty: punkt początkowy i końcowy. Punkty 3D mogą być zdefiniowane 

przez węzły 3D jak również przez dowolne obiekty 3D odpowiednie do zdefiniowania punktu 

w przestrzeni. Wektor definiujący oś spirali będzie skierowany od pierwszego punktu do drugiego 

(definiuje to również odpowiednio początek i koniec spirali). Kształt krzywej definiowany jest przez 

parametry spirali. Wyciągany profil będzie normalny do oryginalnej krzywej. 

 

Profil spirali 

Punkt końcowy spirali 

(Węzeł 3D) 

Oś spirali 

Krzywa helikoidalna 
Punkt początkowy spirali 

(Węzeł 3D)  

Profil spirali i jego orientacja w przestrzeni 

Można wybrać dowolny zamknięty pojedynczy profil 3D jako profil spirali.  

Pozycja profilu w przestrzeni definiowana jest przez wektor ustawczy. Wektor ustawczy spirali 

definiowany jest przez dwa punkty 3D mocujące profil. Wektor mocujący profilu będzie skierowany 

z pierwszego punktu 3D do drugiego. Jeżeli profil jest definiowany przez konstrukcje 2D, wektor 

mocujący profilu może być zdefiniowany przez punkty 2D w płaszczyźnie profilu. 
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Gdy tworzona jest spirala, pierwszy punkt wektora ustawczego profilu jest chwytany do końca 

wektora promienia na początku spirali. Kierunek wektora jest kolinearny z wektorem promienia. 

 
Oryginalny Profil 3D 

Pierwszy punkt ustawczy 3D 

(wektor profilu) 

Wektor promienia 

Profil spirali 

Wektor ustawczy profilu 

Drugi punkt ustawczy 3D 

(wektor profilu) 

 

Po tym, profil jest obracany wokół wektora ustawczego tak, aby osiągnął jedną z następujących 

orientacji: prostopadły do krzywej helikoidalnej, prostopadły do osi lub równoległy do osi. 

 

Prostopadle do helisy spirali 
        

 

Prostopadle do osi spirali 
        

 

Równolegle do osi spirali 
 

Jeżeli jest to konieczne, profil spirali może być obracany wokół wektora opromienia o 180 stopni. 

          

Główne parametry spirali 

Głównymi parametrami spirali są: 

 Średnie promienie spirali na końcach – promienie krzywej helikoidalnej na początku i końcu spirali; 

 Krok (skok), ilość zwoi i swobodnej długości spirali; 

 Kierunek skręcenia spirali (skręt zwojów): zgodnie z ruchami wskazówek zegara (prawy) lub 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (lewy). 
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Swobodna długość spirali może być zdefiniowana jako odległość pomiędzy punktami 3D 

definiującymi jej oś. W ten sposób, wystarczające jest zdefiniowanie skoku lub ilości zwojów, podczas 

gdy inne parametry będą obliczane przez system automatycznie. W przypadku, gdy zarówno skok 

i ilość zwojów spirali są definiowane, długość spirali będzie definiowana wyłącznie przez te 

parametry. 

 

Długość spirali definiowana jest przez odległość 

między dwoma węzłami 3D definiującymi oś 

(dodatkowo definiowany jest skok) 
                        

 

Długość spirali definiowana jest przez 

określoną wartość skoku i ilość 

zwojów spirali (=4)  

Promień spirali może być również automatycznie obliczany przez system. Będzie on równy odległości 

od osi spirali do pierwszego punktu ustawczego. 

Początkowa pozycja profilu spirali 

Początkowa pozycja profilu spirali definiowana jest przez system w następujący sposób: Wektor 

promienia początkowego spirali leży w płaszczyźnie przechodzącej przez oś spirali i najbliższy punkt 

oryginalnego profilu 3D. Jeżeli jest to konieczne, można określić inną pozycję początkową. Żądana 

pozycja początkowa może być zdefiniowana z pomocą dodatkowego punktu 3D – punkt początkowy 

profilu – lub za pomocą określenia wartości numerycznej kata obrotu profilu (z odniesieniem do 

oryginalnej pozycji). 

Gdy tylko punkt początkowy jest określony, będzie on chwytany do planu przechodzącego przez 

wybrany punkt i oś spirali, wzdłuż określonego wektora promienia początkowego. (Ta możliwość 

została opisana w rozdziale “Sprężyna”). 

Gdy zarówno kąt punktu początkowego jak i wartość numeryczna kąta obrotu są określone, ta ostatnia 

jest oszacowywana z uwzględnieniem pozycji profilu zdefiniowanego przez punkt początkowy. 

Pochylanie 

Jeżeli jest to konieczne, końce spirali mogą być pochylane/zwężone w określonym zakresie. Ta 

możliwość jest użyteczna przy definiowaniu pochylenia gwintu, gdy używamy operacji Spirali dla 

tworzenia geometrii gwintu. 

 

Podczas zwężenia, redukcja profilu spirali jest wykonywana przeciwnie do kierunku wektora 

ustawczego. 
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Kroki tworzenia operacji Spirali  

Aby utworzyć operację Spirali użyj polecenia “3SR: Utwórz Spiralę”. 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SR> “Operacja|Spirala” 
 

Aby utworzyć spiralę wykonaj następujące kroki: 
1. Zdefiniuj oś spirali za pomocą dwóch węzłów 3D. 

2. Wybierz profil 3D. 

3. Zdefiniuj orientację profilu w przestrzeni. 

4. Zdefiniuj pozycję początkową profilu (wybierz punkt początkowy dla pozycji profilu – opcjonalnie). 

5. Zdefiniuj parametry spirali (promień spirali, itp.). 

6. Potwierdź tworzenie operacji (  w oknie właściwości lub w automenu). 

Parametry spirali definiowane są w oknie właściwości polecenia lub w oknie dialogowym parametrów 

operacji, dostępnym po wciśnięciu opcji . 

Definicja osi Spirali 

Początkowy punkt 3D osi spirali jest definiowany przez następującą opcję automenu: 

 
<F> Wybierz początkowy punkt osi 

Końcowy punkt osi wybierany jest przez opcję: 

 
<S> Wybierz końcowy punkt osi 

Opcje aktywowane są jedna po drugiej. Wybrane obiekty 3D są podświetlane. Gdy drugi punkt jest 

wybrany, na scenie 3D zostanie wyświetlony wektor definiujący oś spirali, krzywa helikoidalna 

i wektor promienia wskazującego promień na początku spirali. 

Wybór profilu spirali 

Po zdefiniowaniu osi spirali, w automenu aktywowane są następujące opcje: 

 
<C>  Wybierz Profil 3D 

Aby wybrać profil spirali, przesuń w oknie widoku 3D wskaźnik do profile 3D i kliknij . Aby 

wybrać profil 3D w oparciu o kreskowanie 2D, można wskazać oryginalne kreskowanie 2D w oknie 

widoku 2D (lub na aktywnej płaszczyźnie pracy). 

Definiowanie orientacji w przestrzeni profilu 3D. 

Punkty 3D wektora ustawczego profile definiowane są przez następujące opcje automenu: 

 
<R> Wybierz Pierwszy Punkt Ustawczy 

 
<T> Wybierz Drugi Punkt Ustawczy 
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Aby zdefiniować wektor ustawczy za pomocą węzłów 2D (w przypadku, gdy profil 3D bazuje na 

elementach 2D), użyj innej pary opcji w automenu polecenia: 

 
<N> Wybierz pierwszy załącznik węzła 2D 

 
<A> Wybierz drugi załącznik węzła 2D 

Wybrane punkty 3D (lub węzły 2D) są podświetlane; jednak wektor ustawczy profile nie jest 

wyświetlany na ekranie. 

Sposób orientowania profile definiowany jest w parametrach operacji, w 

grupie “Orientacja Profilu”. Rozwijalne menu zawiera następujące 

opcje: 

Równolegle do Osi – plan profile spirali pozostaje równoległy do osi 

spirali, gdy jest on wyciągany wzdłuż helikoidalnej trajektorii; 

Ortogonalnie do Osi – plan profile spirali pozostaje prostopadły do 

osi spirali; 

Ortogonalnie do Ścieżki – plan profile spirali pozostaje prostopadły 

do helikoidalnej trajektorii. 

 

 

Aby obrócić profil spirali wokół wektora promienia o 180 stopni ustaw opcję “Odwróć Profil”. 

Na tym etapie, można już zakończyć tworzenie spirali wciskając  w oknie właściwości lub 

w automenu. 

Definicja parametrów spirali 
 

Główne parametry spirali definiowane są w pierwszej sekcji okna 

właściwości – “Parametry”. Zawierają one ilość zwojów i skok, 

promienie początkowe i końcowe spirali, kierunek spirali itp..  

Aby obliczyć długość spirali za pomocą odległości pomiędzy punktami 3D 

definiującymi oś, ustaw opcję: “Zwoje z Długości Spirali” lub “Skok 

z Długości Spirali”. W tym przypadku, system automatycznie oblicza 

wartość parametru z ustawioną odpowiednią opcją (albo ilość zwojów albo 

skok). W tym samym czasie, można określić wartość numeryczną dla 

innych parametrów (albo “Zwoje” albo “Skok”). Jeżeli żadna z opcji nie 

jest ustawiona, można określić zarówno ilość zwojów w spirali jak i skok. 

Kierunek nawinięcia spirali kontrolowany jest przez opcje “Kierunek 

Nawinięcia”. 

Jeżeli opcja ustawiona jest jako “Promień z Węzła Ustawczego”, promień 

spirali będzie obliczany automatycznie (za pomocą odległości pomiędzy 

osią i pierwszym punktem ustawczym profile spirali). Aby zdefiniować 

pewien promień na początku i końcu spirali, wyłącz tą opcję i podaj 

odpowiednie wartości w polach “Początek” i “Koniec”. 
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Wybieranie punktu początkowego dla pozycji profilu spirali 

Punkt początkowy 3D profilu spirali definiowany jest przez następującą opcję automenu: 

 
<B> 

Wybierz węzeł 3D jako początkowe położenie 

profilu 

Aby cofnąć wybór punktu 3D, po prostu wybierz inny za pomocą tej samej opcji lub anuluj wybór 

opcją: 

 
<К> Skasuj początkowy węzeł 3D 

Profil wróci wówczas do jego oryginalnej pozycji. 

W oknie właściwości operacji, można za pomocą parametru “Kąt 

Odsunięcia” (sekcja “Parametry”) podać wartość numeryczną kąta 

obrotu profile względem oryginalnej pozycji.  
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GWINT 

T-FLEX CAD wspiera tworzenie gwintów kosmetycznych na cylindrycznych i stożkowych ścianach 

modeli trójwymiarowych. Gwint kosmetyczny nie jest dokładną reprezentacją geometryczną 

aktualnego gwintu, który może być utworzony za pomocą polecenia “3SR: Utwórz Spiralę”. Pomimo 

to, jest on wystarczająco odpowiedni dla większości zadań powstających podczas modelowania 

gwintu, chociaż zużywa znacznie mniej mocy obliczeniowej. 

Gwint kosmetyczny jest teksturą zastosowaną dla wybranej ściany. Symulowany obraz odzwierciedla 

skok, kierunek i granice gwintu. 

Gdy tworzymy rysunek przez rzutowanie gwintu kosmetycznego, automatycznie generowana jest 

standardowa notacja gwintu dla rzutów. 

  

Główne koncepcje. Możliwości operacji  

Gwinty kosmetyczne są tworzone w oparciu o specjalną bazę danych “Threads.mdb”, umieszczoną 

w katalogu …\Program. Baza danych zawiera parametry geometryczne standaryzowanych gwintów w 

zależności od standardów inżynierskich. Jeżeli jest to konieczne, baza danych może być rozszerzona 

o gwinty użytkownika. Można również utworzyć niestandardowe gwinty bezpośrednio w T-FLEX 

CAD, bez używania bazy danych. 

Gdy tworzymy gwint kosmetyczny, należy wybrać ścianę bazową (cylindryczną lub stożkową), 

zdefiniować typ gwintu (standard) i stronę (zewnętrzny lub wewnętrzny) i główne parametry. Aby 

zdefiniować parametry gwintu, użyj albo okno właściwości lub standardowe okno dialogowe 

parametrów. Wszystkie wartości parametrów gwintu mogą być zdefiniowane przy użyciu zmiennych. 

Dodatkowo, można określić odsunięcia gwintu od końców powierzchni bazowej lub od dowolnego 
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obiektu 3D. Pozycja końca gwintu może również być zdefiniowana w odniesieniu do jego początku, 

przez określenie długości gwintu. 

Parametry standardowego gwintu – skok, wysokość profilu roboczego i klasa – mogą być ustawione 

albo automatycznie przez system lub ręcznie zdefiniowane przez użytkownika. 

W trybie autodopasowania, system ustawia parametry gwintu z bazy danych, bazując na średnicy 

ściany bazowej. Gdy modyfikowana jest średnica bazowa, parametry gwintu są dopasowywane 

automatycznie. 

W trybie ręcznym, użytkownik definiuje parametry gwintu za pomocą wartości numerycznych lub 

używając zmiennych. Wprowadzone wartości są zaznaczane w stosunku do tych w bazie danych 

gwintów. Jeżeli średnica wejściowa lub skok nie jest zdefiniowany dla odpowiedniego typu gwintu, 

wartość będzie wzięta z bazy danych z najbliższej wartości do określonej. W tym wypadku, parametry 

gwintu nie będą dopasowywane podczas modyfikacji średnicy powierzchni bazowej. Gdy tworzymy 

niestandardowy gwint (nie istniejący w bazie danych gwintów), wszystkie jego parametry definiowane 

są ręcznie. 

Kombinacja parametrów i zachowanie gwintu zależą od jego własności – czy jest gwintem 

wewnętrznym czy zewnętrznym. Dla gwintu zewnętrznego, jako średnica ściany bazowej jest 

rozważana zewnętrzna średnica, podczas gdy dla gwintu wewnętrznego jest to średnica wewnętrzna. 

Dla niektórych średnic powierzchni bazowych, parametry zdefiniowane przez system będą różne dla 

gwintu wewnętrznego i zewnętrznego. Strona gwintu (zewnątrz lub wewnątrz) jest stałą 

charakterystyczną i może być definiowana na dwa sposoby.  

W pierwszej metodzie, strona gwintu jest definiowana 

automatycznie podczas tworzenia. Gwinty 

wewnętrzne są tworzone na wklęsłych ścianach, 

podczas gdy zewnętrzne – na ścianach wypukłych. 

Jeżeli ściana zmieni się później z wypukłej we 

wklęsłą lub na odwrót z powodu operacji Boolean lub 

innych modyfikacji geometrii, gwint zniknie. 

Automatycznie zdefiniowana strona gwintu jest 

właściwa dla większości gwintów. W drugiej 

metodzie, strona gwintu jest dokładnie definiowana 

przez użytkownika, niezależnie od aktualnej geometrii 

powierzchni bazowej. Może być to niezbędne np. 

podczas tworzenia fragmentów otworów. 

 

Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny 
 

We fragmentach, gwint jest stosowany do ściany wypukłej, ale jest oznaczany jako wewnętrzny. Po 

złożeniu fragmentu i wykonaniu różnicy Boolean powstaje powierzchnia bazowa gwintu wklęsłego. 

Dlatego, po operacji Boolean gwint jest nanoszony na wynikową wewnętrzną cylindryczną ścianę 

otworu. 

Gdy tworzymy rzuty 2D, aby oznaczyć gwint niezbędne linie graficzne są tworzone automatycznie. 

Parametry takich linii graficznych są definiowane niezależnie od pozostałych 

Tworzenie gwintu 

Aby utworzyć gwint, użyj polecenia “3AT: Utwórz Gwint”: 
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Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3AT> “Operacje|Gwint” 
 

Najpierw, musisz wybrać cylindryczną lub stożkową ścianę w oknie 3D, do której będzie zastosowany 

gwint. Po uruchomieniu polecenia, następująca opcja automenu jest aktywna: 

 
<F>  Wybierz ścianę cylindra 

Po wybraniu, na ścianie zostaje wyświetlony schematyczny obraz 

spirali gwintu, ze znacznikami początku i końca gwintu. Domyślnie, 

gwint jest stosowany do całej długości ściany. Strzałka na obrazie 

gwintu pokazuje kierunek cięcia gwintu. Kierunek cięcia jest 

definiowany przez wybór ścian: początek gwintu jest ustawiany na 

końcu ściany w pobliżu wskaźnika w chwili, gdy klikneliśmy , aby 

wybrać ścianę. Należy znać kierunek cięcia, żeby właściwie 

zdefiniować granice gwintu. 

Po wybraniu pierwszej ściany, opcja  pozostaje aktywna, 

pozwalając wybrać inną ścianę tego samego typu i średnicy dla 

wydłużenia gwintu. Pozwala to na utworzenie gwintu łączącego kilka 

ścian. 

 

Definiowanie głównych parametrów gwintu  

Wśród parametrów gwintu (w oknie właściwości lub w oknie dialogowym parametrów operacji ), 

wybierz standard gwintu: jeden ze standardów dostarczonych w bazie danych lub gwint 

niestandardowy. Okno wprowadzania danych znajdujące się obok rozwijalnego okna wyboru 

standardów gwintu pozwala zdefiniować standard gwintu za pomocą wartości numerycznej lub 

zmiennej (numer ten odpowiada numerowi rekordu gwintu w bazie danych). 

Parametr “Strona” definiuje własność czy jest to gwint 

zewnętrzny czy wewnętrzny. Można wybrać jedną z trzech 

możliwości:  

Aktualna. Strona gwintu jest określona przez typ ściany 

bazowej w momencie tworzenia gwintu. Jeżeli typ ściany 

bazowej ulega później zmianie na przeciwny podczas 

modyfikacji (np. jako wynik operacji Boolean), gwint zostanie 

skasowany jako nieodpowiedni dla tej ściany. 

Na zewnątrz. Gwint jest traktowany jako zewnętrzny 

(niezależnie od typu ściany bazowej). Gdy użyjemy 

automatycznych ustawień parametrów, średnica ściany jest 

traktowana jako zewnętrzna średnica gwintu. 

Wewnątrz. Gwint jest traktowany jako wewnętrzny (niezależnie 

od typu ściany bazowej). Gdy użyjemy automatycznych 

ustawień parametrów, średnica ściany jest traktowana jako 

wewnętrzna średnica gwintu. 
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Preferowanym ustawieniem dla większości gwintów jest “Aktualna”. Opcje “Wewnątrz” i “Na 

zewnątrz” powinny być użyte na ścianach, których oczekujemy, że typ zostanie później 

przełączony. Dla przykładu, gdy tworzymy fragmenty otworów, które są odejmowane z 

podstawowej geometrii podczas złożenia, gwint “Wewnętrzny” tworzony jest, pomimo że jest to 

zewnętrzna ściana we fragmencie. 

Gdy wybieramy niestandardowy typ gwintu, wszystkie jego parametry, włączając notację na rysunku są 

zawsze definiowane ręcznie przez użytkownika za pomocą wartości numerycznych lub zmiennych. 

Dla gwintów standardowych, domyślnie włączony jest tryb Autodopasowania (opcja 

“Autodopasowanie”). W tym wypadku, parametry gwintu są ustawiane odpowiednio do średnicy 

powierzchni bazowej. Najbliższa wartość do aktualnej średnicy jest wskazywana z zestawu średnic 

określonego gwintu. Jeżeli zostaną znalezione dwie odpowiednie wartości, wskazywana jest ta o 

wyższym priorytecie według wskaźników standardu. Następnie wskazywany jest najbardziej 

odpowiedni skok wśród skoków odnoszących się do wybranej średnicy (dla gwintów metrycznych, 

będzie to wielki skok, dla innych gwintów – jeden rekomendowany przez odpowiedni standard). 

Tryb Autodopasowania nie jest ograniczony do tworzenia gwintu. Gdy modyfikujemy średnicę 

powierzchni bazowej z włączonym trybem Autodopasowania, parametry gwintu zostaną 

automatycznie dopasowane. 

Wybrana średnica i skok są wyświetlane w odpowiednich polach okna właściwości (“Średnica”, 

“Skok”). Pole “Wysokość” odzwierciedla wysokość profilu roboczego gwintu dla danego skoku. 

Jeżeli jest to konieczne, można wybrać inny skok z oferowanej przez system listy. W tym wypadku, 

gdy dokonujemy automatycznego dopasowania do modyfikacji średnicy ściany, zostanie ustawiony 

najbliższy do ręcznie zdefiniowanego skoku, zamiast rekomendowanego przez standard. 

Gdy tryb Autodopasowania jest wyłączony, można w oknie dialogowym parametrów określić pewne 

wartości parametrów lub nazwy zmiennych dla parametrów standardowego gwintu. Pomimo to, nawet 

w tym wypadku, parametry gwintu są brane z bazy danych. Wybierane są wartości najbliższe do 

podanych przez użytkownika. Parametry takie nie zmieniają się podczas modyfikacji średnicy ściany 

bazowej. 

Dodatkowe pole “Klasa” pozwala zdefiniować tolerancję lub 

klasę dokładności gwintu (w niektórych standardach). Wartość 

tego parametru może być wybrana z rozwijalnej listy, jeżeli 

odpowiednie wartości tolerancji lub klasy dokładności były 

zdefiniowane w bazie danych gwintu. Zawartość takiej listy 

bazuje na wartościach wprowadzonych w bazie danych, 

odpowiednich dla typu gwintu i standardu.  

Pole “Ilość zwojów” definiuje ilość zwojów gwintu. 

Domyślnie tworzone są gwinty prawoskrętne. Jeżeli chcesz utworzyć gwint lewoskrętny, zaznacz 

opcję “Lewo skrętny”. Pole wprowadzania danych znajdujące się z prawej strony znacznika pozwala 

za pomocą numerycznych zmiennych kontrolować status opcji (wartość “1” oznacza, że opcja jest 

włączona, “0” – wyłączona). 

Pole “Symbol” wyświetla notację, która będzie użyta podczas tworzenia rzutów 2D.  
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Definiowanie odsunięć  
 

Domyślnie, gwint stosowany jest dla całej długości wybranej 

ściany. Oznacza to, że są użyte zerowe odsunięcia od 

końcowych ścian. Gdy jest to potrzebne, można określić różne 

wartości odsunięcia lub zmienić sposób definiowania odsunięć – 

w odniesieniu do końców ścian, relatywnie do pewnych 

obiektów 3D itp..  

Wartości odsunięć mogą być definiowane albo przez wartości 

numeryczne w oknie właściwości lub ręcznie w oknie widoku 

3D. W drugim wypadku, przesuń wskaźnik do ciągacza 

definiującego pozycję jednego z końców gwintu. Wskaźnik 

zmieni się na  (na początku gwintu) lub  (na końcu 

gwintu). Po tym, można zdefiniować nowe położenie 

odpowiedniego końca gwintu przeciągając myszkę z wciśniętym 

. Okno właściwości będzie odzwierciedlało aktualną wartość 

odsunięcia. Gdy jest to potrzebne można ją dopasować wpisując 

nową wartość. 

Sposób definiowania odsunięć gwintu może być modyfikowany 

albo w oknie dialogowym właściwości lub za pomocą opcji 

automenu: 

 

 

 

  Wybierz początkowy typ gwintu 

  Wybierz końcowy typ gwintu 

Każda opcja zawiera dołączoną listę wyboru dla zdefiniowania odpowiedniego początku i końca gwintu. 

Aby zdefiniować granicę początku gwintu, można wybrać: 

Z początku ściany. Jest to domyślne ustawienie. Odsunięcie dla 

początku gwintu jest liczone od granicy początkowej 

powierzchni bazowej. Jako początek jest uważany koniec ściany 

najbliższy do pozycji wskaźnika w momencie wybierania 

ściany.  

Z obiektu. Początek odsunięcia gwintu będzie liczony od dodatkowo wybranego obiektu 3D. Po 

wyborze tej opcji, należy wybrać żądany obiekt. 

Zdefiniuj granicę końcową gwintu jako: 

Z końca ściany. Jest to domyślne ustawienie. Odsunięcie dla 

początku gwintu obliczane jest od końcowej granicy ściany 

bazowej. 

Z początku gwintu. Odsunięcie jest liczone od początku gwintu, 

w ten sposób definiowana jest aktualna długość gwintu.  

Z początku ściany. Odsunięcie dla końca gwintu liczone jest od granicy początkowej ściany 

bazowej. 
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Z obiektu. Odsunięcie dla końca gwintu liczone jest od dodatkowo wybranego obiektu 3D. Po 

wybraniu tej opcji należy określić obiekt 3D. 
Tryb definiowania “Z obiektu” może być ustawiony tylko przez opcję automenu.  

W przykładzie śruby, jednym z parametrów gwintu jest jego długość, liczona od końców trzonka. 

Często, gwint stosowany jest do ścian już uciętych za pomocą fazy. Aby uwzględnić fazę, gdy 

definiujemy długość gwintu, użyj opcji “Z obiektu” dla granicy początkowej i wybierz jako obiekt 

końcową ścianę trzonka śruby lub element należący do tej ściany (taki jak węzeł 3D). Granica 

końcowa gwintu może być zdefiniowana w tym wypadku jako “Z początku gwintu”, podając wartość 

dokładnej długości gwintu jako odsunięcie. 

Wielkość domyślnych odsunięć definiowana jest w jednostkach 

modelu (polecenie “ST: Ustaw status modelu”, zakładka “3D”). 

Jest możliwe zdefiniowanie odsunięć jako procent długości ściany 

lub odległości pomiędzy początkiem gwintu i końcem ściany (jeżeli 

używamy opcji “Z początku gwintu” dla końcowej granicy 

gwintu). 
 

Gdy wybieramy dowolne granice gwintu za pomocą opcji “Z obiektu”, w automenu stają się dostępne 

opcje wyboru obiektów 3D: 

 
<V> Wybierz punkty 

 
<L> Wybierz linie 

 
<U> Wybierz plany 

Można wybrać jako obiekty dowolne elementy 3D, które definiują punkt, 

linię lub plan. Każda z tych opcji zawiera listę filtrów dla wyboru 

elementów 3D, które ustawiają przełącznik dla wskazywania żądanych 

typów geometrii. Użycie tych filtrów jest opisane w rozdziale 

“Podstawowe terminy 3D i zasady modelowania z T-FLEX CAD 3D”. 

Aby wybrać inny obiekt dla zdefiniowania pozycji granicy gwintu, po 

prostu powtórz wybór. Można anulować relacje pomiędzy granicami 

gwintu i wybranymi obiektami przez modyfikowanie opcji odsunięć 

gwintu w automenu lub w oknie właściwości. 
 

Aby jednym ruchem anulować wybór ściany bazowej i obiektów referencyjnych dla granic gwintu, 

użyj opcji automenu: 

 
<R>  Anuluj wybór wszystkich ścian  

Zakończ tworzenie gwintu wciskając opcję . Gwint 

zostanie wówczas schematycznie wyświetlony na 

elemencie.. 
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Wyświetlanie gwintu w rzutach 2D  
 

Domyślnie, linie oznaczające gwint są 

automatycznie tworzone na rzutach 2D 

elementów z gwintem. Wyświetlanie linii jest 

kontrolowane przez właściwości rzutowania, 

zakładka “Linie”. 

Gdy wymiarujemy linie gwintu, symbole gwintu 

pojawiają się automatycznie. Aby anulować ten 

tryb (tworzenia normalnych wymiarów), oczyść 

znacznik “Z linii graficznych” w parametrach 

wymiarowania. 

 

 

 

Gwinty ukryte mogą być wyświetlane na rzutach 2D za pomocą linii przerywanych, gdy włączony jest 

tryb “pokaż linie ukryte”. Gdy tworzymy przekrój lub widok lokalny, gwint jest wyświetlany w 

zwykły sposób. W tych wypadkach, symbole gwintów mogą być stosowane automatycznie, gdy 

wymiarujemy linie gwintu. 

 

 

Połączenia gwintowe  

Gdy tworzymy rzuty i widoki przekrojów, użytkownik może potrzebować wykonać dodatkowe 

manipulacje, aby zapewnić właściwe wyświetlanie połączeń gwintowych. Powodem tego jest fakt, że 

połączone geometrie przenikają się nawzajem, w ten sposób powodując, że niemożliwe jest 

automatyczne wykonanie właściwych rzutów. Wynikowe linie rzutów śrub i otworów nakładają się na 

automatycznie utworzonych przekrojach połączeń gwintowych. 
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Przykład, utwórzmy rzut 2D połączenia gwintowego “śruba-

otwór”. Rzut pokazuje widok przekroju geometrii z otworem. 

Śruba nie została przekrojona, ponieważ jest to element 

standardowy. Wynikowy rysunek nie jest satysfakcjonujący, 

jeżeli chodzi o standardy rysunkowe, ponieważ linie 

przekroju nakładają się na obraz śruby (linie kreskowane 

krzyżują się z liniami gwintu na śrubie a główne linie 

wewnętrznej średnicy otworu krzyżują się z ich 

odpowiednikami na śrubie).  
 

Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Pierwszym jest ręczna edycja rzutu 2D. Drugim 

sposobem jest definiowanie dodatkowej operacji Boolean dla wykonania właściwego rzutowania 

połączenia gwintowego w jednym ruchu. Druga metoda powoduje mniej kłopotów, jednak wymaga 

kilku specjalnych manipulacji na modelu. Bazując na powyższym przykładzie, przyjrzyjmy się obu 

podejściom do konstruowania właściwych rzutów połączenia gwintowego. 

Pierwsze podejście  

Aby skorygować sytuację, musimy wykonać następujące czynności: 

1. Modyfikuj parametry linii obrazu śruby, które są skrzyżowane 

z liniami otworu – Ustaw dla nich wyższy priorytet 

(przynajmniej 2 jednostki większy niż dla linii obrazu i 

kreskowania otworu). Dla przykładu, rozważmy domyślny 

priorytet dla wszystkich elementów równy 0. W tym wypadku, 

priorytet dla linii śruby powinien być równy 2 lub większy. 

 

Kontur kreskowania 

 

2. Utwórz niewidoczne kreskowanie wzdłuż konturu rzutu śruby 

z priorytetem wyższym niż ten dla elementów przekroju 

otworu, ale niższy niż ten zdefiniowany dla linii śruby. W 

naszym wypadku, priorytet kreskowania może być ustawiony 

równy 1. 

Kontur kreskowania powinien pasować do obszaru rzutu śruby, 

który nakłada się na linie przekroju otworu. 

Po wykonaniu opisanych kroków, otrzymamy właściwy obraz 

połączenia gwintowego. 
 

Drugie podejście 

Drugie podejście jest następujące. Po złożeniu fragmentu śruby do modelu 3D, utwórz operację 

Boolean przez odjęcie śruby od geometrii z otworem. W parametrach Boolean, ustaw opcję “Zachowaj 

widoczny” dla śruby. W tym wypadku, obraz przekroju w rzucie 2D będzie odpowiadał standardom 

rysunkowym. 
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Gdy używamy tego podejścia, pamiętaj, że otwór został zmodyfikowany przez wykonanie różnicy 

Boolean. Taka część nie może być użyta w katalogu modeli gdyż jej otwory nie odpowiadają 

specyfikacji. Poza tym, utworzenie dodatkowej operacji Boolean zwiększa czas regeneracji modelu. 
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OTWORY 

Operacja “Otwory” pozwala utworzyć standardowe otwory różnego typu. Możliwości operacji 

rozciągają się od tworzenia oddzielnych otworów w pojedynczej geometrii do wycinania otworów lub 

szyku otworów w wielu oddzielnych geometriach. Gdy tworzone są otwory gwintowane, 

automatycznie dodawane są gwinty kosmetyczne. 

Główne koncepcje i możliwości operacji  

Operacja “Otwory” tworzy zestaw otworów. Wszystkie otwory w zestawie będą tego samego typu, 

wielkości i głębokości. Zestaw może zawierać jeden lub więcej otworów. 

Dla każdego otworu w zestawie, określa się punkt załącznika na ścianie detalu, na której tworzony 

jest otwór. Ściana, do której należy punkt załącznika nazywana jest ścianą bazową otworu. 

Ściany bazowe otworów w jednym zestawie (to znaczy, otwory należące do tej samej instancji 

operacji) mogą być te same lub różne lub mogą nawet należeć do innych geometrii.  
Zestaw otworów na kilku geometriach podlegają pojedynczej operacji wielo-obiektowej. Aby użyć 

w przyszłości oddzielnie każdej geometrii, zastosuj operację Podziel po utworzeniu otworów. 

Otwory w jednym zestawie mogą mieć różną orientację. Orientacja otworu oznacza orientację osi 

w przestrzeni i kąt obrotu otworu wokół osi. 

Punkt ustawczy i orientacja dowolnego elementu w zestawie mogą być modyfikowane podczas 

tworzenia i edycji operacji. Każdy otwór może być wykasowany z zestawu. 

Szablony otworów 

Tworzenie otworu jest realizowane jako zautomatyzowany proces wstawiania specjalnego fragmentu 

3D – szablonu otworu. Szablon ma zestaw parametrów, które definiują typ i wymiary otworu 

tworzonego z jego pomocą. 

Szablony otworów są zapisane w parametrycznej bibliotece “Hole Features”, wśród innych 

"Użytków". Jeżeli jest to konieczne, można dodać dowolne elementy do tej biblioteki. 
Jeżeli za pomocą polecenia “ST: Ustaw Status Modelu”, w zakładce “3D”, ustawione są 

jednostki calowe wówczas do tworzenia otworów używana jest biblioteka “Hole Features 

Inch”. 

Standardowa biblioteka zawiera szablony otworów następującego typu: 

 Otwory kwadratowe; 

 Otwory pod śruby oporowe (Typ 1, 2, 3); 

 Otwory pod śruby; 

 Otwory podłużne; 

 Otwory gwintowane; 

 Nakiełki (kształt A, B, C, E, F, H, R, T). 
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Aby dodać do biblioteki otwory użytkownika, utwórz szablon dla nowego typu otworu w oddzielnym 

dokumencie, pamiętając o pewnych zasadach i dodaj go do odpowiedniej biblioteki (“Hole 

Features” dla otworów metrycznych, “Hole Features Inch” – dla calowych). 

Punkt załącznika otworu  

Aby określić pozycję tworzonego otworu, określ punkt załącznika dla każdego otworu oddzielnie. 

Jeden otwór jest przydzielony do jednego punktu. Ściana bazowa każdego otworu definiowana jest 

przez system automatycznie. Domyślnie osie otworów są normalne do odpowiednich ścian bazowych. 

Punkty załącznika mogą być definiowane przez jeden z następujących elementów 3D: 

 Ściana geometrii. Określona ściana staje się ścianą bazową otworu; centrum otworu będzie 

umieszczone w położeniu, w którym klikniemy myszką wybraną ścianę; 

 Węzeł 3D należący do jednej ze ścian geometrii. Ściana węzła będzie ustawiona jako ściana bazowa; 

centrum otworu będzie w węźle; 

 Kołowa krawędź należąca do jednej ze ścian geometrii. Ściana planu o kołowej krawędzi staje się 

bazą; centrum otworu chwytane jest do centrum kołowej krawędzi tworzącej ścianę. 

 
Ściana 

Węzeł 3D 

Krawędź kołowa 

                   

Aby szybko zdefiniować zestaw otworów, można wybrać szyk węzłów 3D dla punktów załącznika. 

Otwory będą automatycznie tworzone w każdym węźle 3D szyku. 
 Elementy szyku 

Węzłów 3D 

                   

Punkt załącznika każdego otworu w zestawie mogą być modyfikowane w jeden z następujących 

sposobów: 

1. Definiowanie całkowicie nowego punktu załącznika (nowa ściana bazowa lub nowy element 3D 

załącznika dla centrum otworu); 

2. Modyfikowanie pozycji otworu na aktualnej ścianie (utrzymywanie tej samej ściany bazowej) – 

przez zdefiniowanie odsunięć centrum otworu od dwóch bocznych krawędzi ściany bazowej. Nowy 

węzeł 3D jest automatycznie tworzony w pozycji zdefiniowanej przez określone odsunięcia. 

Centrum otworu jest chwytane do tego węzła. 
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Oryginalna pozycja otworu 

     

 

Odsunięcie od bocznych krawędzi 

Odsunięcie od 

pierwszej krawędzi 

Pierwsza  

krawędź 

Druga krawędź 
Odsunięcie od 

drugiej krawędzi 

      

 

Nowa pozycja otworu 

 

3. Tworzenie współosiowego otworu z automatycznym dopasowaniem pozycji otworu na ścianie 

bazowej (zobacz temat “Otwory współosiowe”). 

Otwory współosiowe  

Każdy otwór może być utworzony jako współosiowy (używający tej samej osi) z pewną cylindryczną 

lub stożkową ścianą. Otwór może również być utworzony współosiowo z istniejącym okrągłym 

otworem.  

Położenie ściany bazowej powinno pozwalać na utworzenie otworu współosiowego. Dla przykładu, 

gdy tworzymy otwór współosiowy, dwa otwory nie mogą być umieszczone na tej samej ścianie. 

Kierunek osi nowego otworu będzie zbieżny z tym ze ściany źródłowej. 

 

Otwór źródłowy 
                         

 

Otwór współosiowy 
 

Orientacja otworu  

Domyślnie, wszystkie nowo tworzone otwory są umieszczane przez system w taki sposób, że oś 

każdego otworu (oś -X układu współrzędnych szablonu otworu) jest opisana wzdłuż normalnej do 

ściany bazowej w punkcie załącznika. Orientacja przekroju poprzecznego otworu jest ustawiana przez 

system przypadkowo. (Jest to kąt obrotu przekroju poprzecznego wokół osi –Y współrzędnych 

otworu). 

Jeżeli jest to konieczne, można zmodyfikować orientację każdego otworu w zestawie oddzielnie. 

Orientacja otworu może być modyfikowana w jeden z następujących sposobów: 

 Przez pomocniczy LUW – określony LUW użyty jest dla zdefiniowania kierunku osi układu 

współrzędnych otworu (istniejący w jego szablonie). Otwór jest obracany w taki sposób, że jego 

wszystkie osie układu współrzędnych są ustawione z odpowiednimi osiami wybranego LUW; 
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Orientacja oryginalnego 

otworu 
                

 

Orientacja Otworu przez LUW 

LUW definiuje 

Orientację otworu 

 

 Przez węzeł 3D. W tym przypadku, orientacja otworu i kąt obrotu wokół osi są definiowane 

oddzielnie. Można modyfikować tylko jeden z tych parametrów, np. tylko obrót otworu wokół osi, aby 

obrócić nie okrągły otwór wokół jego osi. W tym przypadku, same osie mogą pozostać niezmienione 

(w domyślnej pozycji systemu). Gdy używamy węzła 3D dla orientowania osi otworu, oś będzie 

skierowana od punktu załącznika otworu do węzła 3D. Gdy określamy obrót otworu za pomocą węzła 

3D, oś Y układu współrzędnych otworu będzie obrócona aż do punktu w wybranym węźle. 

 

Oś jednego z otworów zorientowana 

jest przez  Węzeł 3D                         

 

Kąt obrotu wokół osi jednego otworu 

zdefiniowany jest przez Węzeł 3D 
 

Gdy orientujemy za pomocą LUW, można to zrobić dla całego zestawu otworów jednocześnie. 

 

Oryginalna pozycja zestawu otworów 
                   

 

Wszystkie otwory w zestawie są 

zorientowane przez LUW 
 

Głębokość otworu  

Głębokość zestawu otworów może być określona za pomocą wartości numerycznej lub automatycznie 

obliczona w zależności od aktualnego trybu: 

 Do następnej ściany. Otwory idą aż do przecięcia z następną ścianą.  

 Przez wszystko. Otwory są wycinane przez całą wybraną geometrię (zestaw geometrii). 

 Na długości (głębokości). Głębokość otworu definiowana jest przez wartość numeryczną. 

 Do określonej ściany. Otwory są wycinane do określonej ściany. (Wybrana ściana musi przecinać się 

z tworzonym otworem). 
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Do następnej ściany 
    

 

Przez  wszystko 
     

 

Na daną odległość 
    

 

Do określonej ściany 

Ściana 

ograniczająca 

głębokość 

otworu 

 

Nakiełki i otwory pod śruby oporowe o kształcie A, B, C, E, R, T pozwalają tylko na opcję “Na 

długości”. 

Jeżeli oś otworu nie jest prostopadła do przecinanych ścian geometrii lub, jeżeli ściany przecinane 

przez otwór nie są płaskie, mogą być konieczne dodatkowe manipulacje, aby uzyskać właściwy 

wygląd otworu. W takim przypadku, polecamy użycie trybu rozważ nie płaskie ściany. W tym trybie, 

otwory są wydłużane o dodatkową wartość w obu kierunkach a następnie ucinane przez ściany 

geometrii. 

 

Wyłączona obsługa niepłaskich ścian 
                

 

Włączona obsługa niepłaskich ścian 
 

Otwory przez wiele geometrii 

Otwory mogą być na raz wycinane przez kilka geometrii bryłowych. Taki zestaw otworów tworzy 

operacje wielo-obiektowe. 
Aby w przyszłości użyć każdej geometrii modelu oddzielnie, użyj operacji Podziel po utworzeniu 

otworów. 

 

Zestaw otworów utworzonych 

przez jedną geometrię 
                     

 

Zestaw otworów utworzonych 

przez wiele geometrii 
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Tworzenie otworu 

Aby utworzyć standardowe otwory, użyj polecenia “3H: Utwórz Otwór”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3H> “Operacja|Otwór” 
 

Aby utworzyć otwór wykonaj następujące kroki (kolejność kroków może być różna): 

12. Wybierz typ głównych parametrów geometrycznych zestawu tworzonych otworów; 

13. Definiuj punkty załącznika dla otworów; 

14. Określ żądaną głębokość otworu; 

15. Modyfikuj orientację osi i kąt obrotu otworów (opcjonalnie); 

16. Zakończ tworzenie otworu (użyj  w automenu lub oknie właściwości). 

Wybór typu i głównych parametrów geometrycznych otworów 
 

Wybierz typ tworzonych otworów w oknie właściwości operacji. 

Lista otworów zawiera wszystkie elementy z biblioteki (“Hole 

Features” lub “Hole Features Inch”). 

Schematyczny rysunek otworu wybranego typu wyświetlany jest w 

dolnej części okna właściwości, z polami do wprowadzania danych 

dla parametrów geometrycznych. Aby określić dowolny wymiar, 

umieść kursor w odpowiednim polu na rysunku i podaj żądaną 

wartość (lub wybierz ją z listy). Dodatkowy przycisk , 

umieszczony w oknie właściwości, regeneruje otwór po 

zmodyfikowaniu jego wymiarów. 

Początkowo zdefiniowany typ i wymiary otworów mogą być 

modyfikowane w dowolnym momencie podczas tworzenia lub edycji 

otworów (przed potwierdzeniem utworzenia za pomocą ). 

 

Definiowanie punktów załączników otworów 

Punkty załączników otworów mogą być definiowane po aktywowaniu opcji automenu (opcja jest 

domyślnie aktywna po wprowadzeniu polecenia): 

 
<A>  Podaj centrum otworu 
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Gdy opcja jest aktywna, wybierz po prostu w oknie 3D żądaną ścianę, 

węzeł 3D lub krawędź kołową na ścianie. Geometria rodzica wybranego 

elementu jest podświetlana i wyświetlany jest drutowy podgląd 

tworzonego otworu. 

 

Po zdefiniowaniu punktu załącznika dla pierwszego otworu, opcja  

pozostaje aktywna. Pomaga to utworzyć zestaw otworów bez 

dodatkowego działania. Wystarczy wskazać kolejne punkty załącznika. 

W wyniku zdefiniowania pewnej ilości punktów załącznika, 

system wyświetla na scenie 3D podgląd zestawu otworów. Typ i 

parametry geometryczne wszystkich elementów są takie same.  
Tworzenie zestawu otworów za pomocą szyku węzłów 3D jest realizowane za pomocą opcji: 

 
<M>  Dodaj szyk otworów 

Po aktywowaniu tej opcji, określ źródłowy szyk węzłów. Można wybrać szyk albo w drzewie modelu 3D lub 

bezpośrednio na scenie 3D przez kliknięcie dowolnego elementu szyku za pomocą . 

Definiowanie głębokości otworu 

Żądany tryb definiowania głębokości otworu kontrolowany jest przez następujące opcje automenu 

polecenia: 

 
<E>  Do następnej ściany 

 
<F> Przez wszystko 

 
<J> Na daną długość 

 
<S> Do określonej ściany 

 

Dla pewnych typów otworów  pewne opcje mogą być niedostępne. 

Wybranie pierwszych dwóch trybów nie wymaga żadnego dodatkowego działania. Głębokość 

otworów będzie określana przez system automatycznie. 

W trybie , rysunek otworu prezentuje dodatkowe pozycje dla definiowania głębokości. 
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Wygląd okna właściwości w przypadku typu otworu “Otwór 
dla śrub”, gdy definiujemy głębokość “Przez wszystko”, “Do 

określonej ściany”, “Do następnej ściany” 

Wygląd okna właściwości w przypadku typu otworu 
“Otwór dla śrub”, gdy definiujemy głębokość “Na daną 

głębokość” 

W ostatnim trybie (opcja ), należy dodatkowo wybrać na scenie 3D ścianę, do której otwór będzie 

wycinany. Wybrana ściana będzie podświetlana (domyślnie – na czerwono). 

Dodatkowy tryb obsługi nie płaskich ścian można włączyć za pomocą 

opcji “Rozważ nie-płaskie ściany” w dolnej części okna właściwości 

operacji. Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie dodatkowej 

pozycji w oknie właściwości, “Wydłuż o”, gdzie można podać 

wielkość naddatku wydłużenia otworu.  

Tworzenie otworu przez kilka geometrii jednocześnie 

Dodatkowe geometrie (obiekty) mogą być wybrane za pomocą opcji: 

 
<K>  Wybierz dodatkowe części 

Geometrie mogą być wybrane albo w drzewie modelu lub bezpośrednio na scenie 3D. 

Wybór geometrii może być anulowany za pomocą opcji: 

 
<L>  Anuluj wybór dodatkowych części 

Wybór otworu dla modyfikacji pozycji otworu i orientacji 

Punkty załącznika i orientacja mogą być modyfikowane oddzielnie dla każdego otworu w tworzonym 

zestawie. Aktualnie dostępny do edycji otwór jest podświetlany na scenie 3D. Domyślnym kolorem 

podświetlenia jest żółty. Inne otwory w zestawie są podświetlane na zielono. 
 Edytowany otwór 
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Normalnie, ostatnio utworzony otwór dostępny natychmiast dla edycji. Inny otwór w zestawie może 

być wybrany przez opcję: 

 
<D>  Wybierz otwór do edycji 

Po aktywowaniu tej opcji, po prostu wskaż myszką na jeden z wybranych otworów i kliknij . Wybrany 

otwór zostanie podświetlony. 

Wybrany otwór może być skasowany za pomocą opcji: 

 
<X>  Skasuj wybrany Otwór 

Modyfikowanie punktu załącznika otworu 

Aby zdefiniować nowy punkt załącznika, użyj opcji: 

 
<R>  Zmień pozycję Otworu 

Po wywołaniu tej opcji, wybierz nowy punkt załącznika dla edytowanego otworu. 

Pozycja otworu może być modyfikowana wewnątrz aktualnej ściany bazowej za pomocą opcji: 

 
<C>  Ustaw przesunięcie dla otworu 

Po aktywowaniu tej opcji, pojawi się w automenu więcej opcji dla wybrania krawędzi, względem, których 

będziemy definiowali odsunięcie: 

 
<D>  Wybierz krawędź, która ustawia pierwsze odsunięcie 

 
<F> Wybierz krawędź, która ustawia drugie odsunięcie 

 
<G> Ustaw odsunięcie Otworu 

Aby zdefiniować, kolejno wybierz dwie krawędzie ścian na scenie 3D za 

pomocą opcji  i . Wartości odsunięć mogą być prosto wskazane za 

pomocą myszy dla żądanego na ścianie położeniu centrum otworu (przy 

aktywnej opcji ) lub przez podanie w oknie właściwości dokładnej 

numerycznej wartości odsunięć. 

Aby opuścić tryb definiowania odsunięć, użyj opcji:  

 
<R> Anuluj definicję odsunięcia dla otworu 

Modyfikowanie orientacji otworu. Tworzenie otworu współosiowego 

Aby zmienić orientację otworu, użyj następującej opcji automenu polecenia: 

 
<T>  Wybierz kierunki otworów 

Po aktywowaniu tej opcji, pojawiają się w automenu dodatkowe opcje dla zdefiniowania nowej orientacji 

edytowanego otworu. 
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Otwór może być orientowany za pomocą LUW dzięki opcji: 

 
<L>  Wybierz LUW żeby zdefiniować kierunek otworu 

Po wywołaniu tej opcji, określ żądany LUW. Edytowany otwór będzie zorientowany za pomocą osi 

wybranego układu współrzędnych. 

Otwór może być zorientowany przez węzeł 3D za pomocą opcji: 

 
<F> Wybierz węzeł 3D dla kierunku otworu 

Obrót otworu wokół osi w aktualnej pozycji realizowany jest przez opcję: 

 
<G> Wybierz węzeł 3D dla kąta obrotu otworu 

Aby szybko zmienić orientację wszystkich otworów w zestawie, użyj opcji: 

 
<A> 

Wybierz LUW żeby zdefiniować kierunki wszystkich 

otworów 

Otwór współosiowy do dowolnej cylindrycznej i stożkowej ściany tworzony jest za pomocą opcji: 

 
<O> 

Wybierz otwór dla utworzenia otworu 

współosiowego 

Po aktywowaniu tej opcji, wybierz ścianę na scenie 3D, której oś będzie użyta dla utworzenia 

współosiowego otworu. 

Aby cofnąć zdefiniowaną orientację, użyj następujących opcji: 

 
<D> Anuluj obrót otworu 

 
<Q> Anuluj obrót dla wszystkich otworów 

Aby opuścić tryb definiowania odsunięć, użyj opcji: 

 
<R>  Powróć (z trybu orientacji otworu) 
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ZŁOŻENIE 3D 

Ten rozdział opisuje proces tworzenia trójwymiarowych złożeń w T-FLEX CAD. Aby zaprojektować 

trójwymiarowe złożenie, należy użyć różnych poleceń i operacji. Opisane są tutaj szczegółowo 

techniki pracy z Fragmentami 3D, Częściami i Konfiguracjami.  

Ogólne  informacje 

Co to jest trójwymiarowe złożenie? 

Trójwymiarowe złożenie w T-FLEX CAD jest to model, który łączy geometrię innych modeli 3D 

zapisanych w oddzielnych plikach. Komponent złożenia może być modelem 3D utworzonym, 

w T-FLEX CAD lub modelem z innego systemu importowanym do T-FLEX CAD za pomocą jednego 

z obsługiwanych formatów zewnętrznych. Inżynier może myśleć o złożeniu (zgodnie z jego definicją) 

jako o modelu zbudowanym z operacji elementów wewnątrz jednego dokumentu, zamiast 

skomponowanych zewnętrznych plików. T-FLEX CAD wspiera taką właśnie funkcjonalność. 

Jednakże, nie będziemy nazywali takiego dokumentu złożeniem, ponieważ nie odnosi się on do 

geometrii pobranych z innych dokumentów. 

Dokument złożenia zawsze utrzymuje relacje z dokumentami elementów (części) złożenia. Podczas 

pracy ze złożeniem, system ciągle śledzi stan przywołanych plików. W przypadku zmian w pliku 

komponentu złożenia, system pyta użytkownika o aktualizację danych. Każdy zaktualizowany 

komponent będzie regenerowany i ponownie załadowany do złożenia. Złożenie nie może być użyte 

bez komponentów, podczas gdy każdy przywołany w złożeniu plik może być w pełni niezależnym 

dokumentem i sam może być złożeniem. Ilość zagnieżdżonych poziomów pod-złożeń jest 

nieograniczona w systemie. 
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Użycie parametrycznych modeli 

Każdy model w T-FLEX CAD może być zbudowany w taki sposób, że może być modyfikowany za 

pomocą zewnętrznych zmiennych. Użycie takiego modelu jako komponentu złożenia przynosi 

wymierne korzyści. Jest to szczególnie efektywne, gdy taki model jest podawany wiele razy w jednym 

lub kilku złożeniach z różnym zestawem danych wartości zewnętrznych zmiennych. Ten sam 

parametryczny plik części może służyć wielu złożeniom jednocześnie. Parametrycznymi 

komponentami złożenia można zarządzać wewnątrz dokumentu złożenia. 

   

Tworzenie zestawień materiałowych - BOMs 

Każdy komponent złożenia może zawierać dane dla automatycznego tworzenia różnego rodzaju 

raportów I Zestawień Materiałowych - Bills of Materials (BOMs). Jednakże, rozdział ten nie będzie 

koncentrował się na tworzeniu BOMs. Szczegółowy opis tego tematu znajduje się w rozdziale 

“Zestawienie Materiałowe”. 
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Kontrola przenikania geometrii 

Jednym z typowych zadań, które wymagają utworzenia złożenia jest kontrola modelu dla 

kompatybilności złożenia, sprawdzająca wszystkie geometrie pod kątem ich wzajemnego przenikania. 

T-FLEX CAD zapewnia specjalne narzędzia dla rozwiązywania takich zadań. Można rozpocząć 

sprawdzanie przenikania dwóch wybranych geometrii lub wszystkich geometrii w modelu, używając 

takich narzędzi. Można również zmierzyć pewne elementy geometryczne lub relacje. Szczegółowe 

informacje na ten temat znajdują się w rozdziale “Pomiary i Właściwości”. 

Techniki projektowania złożenia 

Istnieją dwie główne techniki tworzenia złożenia odróżniane przez sposób tworzenia jego 

komponentów. 

W wielu przypadkach, wygodnie jest użyć już przygotowanych modeli i wstawić je do złożenia przez 

zdefiniowanie ich położenia w złożeniu. Ta technika tworzenia złożenia zwykle nazywana jest “z dołu 

do góry”. W tej strukturze, komponenty złożenia T-FLEX są nazywane fragmentami 3D. To 

podejście jest wygodne dla projektowani skomplikowanych złożeń lub standardowych mechanizmów 

wykorzystujących dużo standardowych części. Właściwa korzyść tego podejścia jest następująca. 

 Projektowanie części w oddzielnych plikach pozwala uprościć i podzielić cały proces 

projektowania złożonych produktów. 

 Te same fragmenty 3D są dostępne dla użycia w różnych złożeniach i dołączone do bibliotek 

najczęściej używanych fragmentów 3D. 

 Fragmenty 3D mogą być utworzone z warunkiem dla automatycznego pozycjonowania 

w przestrzeni opartej o fragmenty 2D i płaszczyznę pracy (nazywane “układem”). 

Pomimo to, często łatwiej i przejrzyściej jest zaprojektować część bezpośrednio w złożeniu 

uwzględniając jej położenie w złożeniu oraz wielkość opartą na elementach geometrycznych innych 

części złożenia. Technikę tą będziemy nazywali “z góry do dołu”, podczas gdy komponenty złożenia, 

których geometrie są w tym samym złożeniu - Częściami. Model złożenia może być utworzony 

“z zarysu”, gdy inżynier definiuje ogólny układ elementów złożenia. W kolejnym kroku, 

identyfikowane są i udoskonalane oddzielne elementy, albo w oddzielnych plikach albo w kontekście 

złożenia. Podejście to znacząco upraszcza definiowanie nawzajem załączników elementów, 

zapewniając między nimi parametryczne relacje. Użycie techniki “z góry do dołu” w pewnych 

przypadkach pozwala uniknąć użycia zewnętrznych zmiennych. W tym przypadku parametry części są 

definiowane przez referencje. Zmiany na dolnym poziomie hierarchii powiązanych części wywołuje 

automatyczne dopasowywanie wszystkich części dzieci w złożeniu. Poza wartościami oryginalnych 

parametrów, model może być sterowany bezpośrednio za pomocą kontekstu złożenia, bazując na 

elementach referencyjnych. Dla przykładu, można utworzyć otwory w nakrętce bazując na otworach 

w geometrii. W ten sposób, inżynier operuje na elementach należących do fragmentów, podczas gdy 

widzi otaczające części i ma dostęp do elementów należących do złożenia. Ten tryb będzie dalej 

nazywany jako praca w trybie złożenia. 

Różnice tych dwóch podejść nie wykluczają możliwości ich jednoczesnego wykorzystywania 

wewnątrz tworzonego dokumentu złożenia. 
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Tworzenie złożenia z fragmentów 3D  

Jak pracują fragmenty 3D 

W podejściu “od części do złożenia”, złożenie jest komponowane z fragmentów 3D. W tym 

przypadku, zakłada się, że masa pracy przeznaczona na tworzenie modelu części jest już wykonana 

a to, co pozostało to po prostu złożenie części. Głównymi kroki składania fragmentów 3D są: 

1. Wybierz plik modelu 3D, aby użyć go jako fragment 3D.  

2. Dołącz fragment 3D do modelu złożenia.  

3. Zdefiniuj wartości zewnętrznych zmiennych fragmentu i parametry. 

Przyjrzyjmy się głównym koncepcjom wstawiania fragmentów 3D. 

Relacje między złożeniem i plikiem fragmentu 3D 

Istnieją dwa sposoby wyboru pliku modelu 3D. Pierwszą metodą jest zwykłe wybranie pliku modelu. 

Drugi sposób pozwala użyć istniejących fragmentów 2D wewnątrz rysunku złożenia, które mają 

odpowiednie modele 3D. Jest to możliwe w przypadku, gdy fragmenty 2D były użyte w aktualnym 

dokumencie, jak np. dla początkowego utworzenia rysunku złożenia. System zawsze utrzymuje relacje 

między plikiem fragmentu 3D i plikiem złożenia. Plik złożenia zachowuje, wśród parametrów każdego 

fragmentu 3D, referencje do pliku fragmentu 3D. T-FLEX CAD automatycznie śledzi zmiany 

w plikach fragmentów 3D. Jeżeli jest to konieczne, ponownie ładuje dane fragmentu 3D do złożenia. 

Aby to zrobić, fragment 3D jest przeszukiwany używając zachowanych referencji. Ścieżka 

referencyjna do pliku fragmentu może być pełna lub relatywna. Aby zapewnić lepszą elastyczność 

systemu, szczególnie, gdy przenosimy model z jednego systemu do innego, zaleca się użycie ścieżek 

relatywnych dla referencji. Gdy zapisujemy ścieżki relatywne, plik złożenia i jego położenie w 

systemie plików są używane jako przewodnik. Inny sposób tworzenia relatywnych referencji zależy od 

konfiguracji biblioteki. 

Fragment z referencją zmiennej 

Tak jak w przypadku użycia fragmentów 2D, zmienne tekstowe mogą być użyte jako ścieżka 

referencyjna dla składanych fragmentów 3D. Wartością takiej zmiennej jest ścieżka do pliku aktualnie 

używanego fragmentu 3D. W zależności od pewnych warunków, wartość ta może się zmieniać, stając 

się referencją do innego pliku fragmentu 3D. Pozwala to utworzyć złożenia ze zmieniającymi się 

elementami. Jest pewne ograniczenie użycia fragmentów 3D. Wszystkie fragmenty 3D używane w 

tym schemacie muszą mieć oryginalne układy współrzędnych o tej samej nazwie lub muszą być 

zdefiniowane we współrzędnych globalnych. 
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Załącznik fragmentu 3D 

Aby wstawić model fragmentu 3D do modelu złożenia, trzeba zdecydować się na załącznik. 

Dołączanie fragmentu 3D oznacza zdefiniowanie dwóch układów współrzędnych – źródła i celu. 

Jeden z układów należy do fragmentu 3D, podczas gdy drugi – do złożenia. Pozycjonowanie geometrii 

fragmentu 3D jest w pełni zdefiniowane w przestrzeni po umieszczeniu układu współrzędnych źródła 

na układzie celu. Układy współrzędnych źródła i celu są zazwyczaj reprezentowane przez 

przydzielenie lub jasne zdefiniowanie Lokalnego Układu Współrzędnych (LUW) podczas składania 

fragmentu 3D. Jeżeli nie ma określonego LUW, używany jest zamiast tego Globalny Układ 

Współrzędnych. 

 

Tworzenie LUW źródła przez wybranie krawędzi. Tworzenie LUW celu przez wybranie ściany cylindrycznej. 

Istnieje jeszcze jedna metoda, definiowanie pozycji fragmentu 3D na bazie fragmentu 2D. Technika ta 

jest nazywana “układem”. W tym przypadku, orientacja fragmentu 3D jest wykonywana zgodnie z 

wektorem ustawczym fragmentu 2D. Wektor ustawczy musi odnosić się do płaszczyzny pracy. W 

wyniku mamy dwa układy współrzędnych. Układ źródła definiowany jest na bazie wektora 

ustawczego i powiązanej z nim płaszczyzny pracy w dokumencie fragmentu. Układ współrzędnych 

celu będzie definiowany bazując na finalnym położeniu wektora ustawczego na stronie rysunku 

złożenia i wybranej płaszczyzny pracy. 
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Oś X układu współrzędnych pokrywa się z wektorem ustawczym i leży w płaszczyźnie pracy. Oś Z 

jest normalna do płaszczyzny pracy. Oś Y jest produktem wynikowym tych dwóch osi. W ten sposób, 

nie tworzony jest nowy LUW załącznika. Trójwymiarowe dane dla fragmentu 3D ładowane są z tego 

samego pliku fragmentu. Oznacza to, że fragment 2D jest używany do tworzenia planu (rysunku), 

podczas gdy fragment 3D – dla zbudowania trójwymiarowego modelu. Technika ta jest wygodna 

w pewnych specjalnych przypadkach rysunkowych, gdy potrzeba umieścić kilka trójwymiarowych 

obiektów na jednym poziomie (planie). Może to być np. zadanie umieszczenia mebli w pokoju lub 

maszyn na warsztacie produkcyjnym. Umieszczenie trójwymiarowych obiektów może być 

kontrolowane w tym przypadku bezpośrednio z poziomu rysunku 2D przez przesuwanie odpowiednich 

fragmentów 2D na płaszczyźnie. 

X

Z
Y

X Y

Z

Z
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Front view

Top view

Target coordinate systems 
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Jeżeli fragment 2D jest utworzony na stronie bez płaszczyzny pracy, wówczas system 

automatycznie wykona transformację dla naniesienia osi X na stronie wybranej płaszczyzny pracy. 

Tymczasem, wektor ustawczy może być rozważany jak gdyby był naniesiemy na stronę 
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płaszczyzny pracy z tym samym układem współrzędnych, jaki miał on na oryginalnej stronie 

dokumentu. Dalej konstrukcja wykonywana jest jak zwykle. 

Opcja ta może być również z powodzeniem wykorzystywana, gdy tworzymy wspólną dokumentację 

złożenia. Kolejne rysunki pokazują bardzo prosty model bazujący na dwuwymiarowym złożeniu, 

którego fragmenty były dołączone za pomocą wektorów ustawczych. W plikach fragmentów nie jest 

tworzony układ współrzędnych dla dołączenia fragmentu 3D. Układy współrzędnych celów na 

rysunku złożenia również nie są tworzone. Model został utworzony za pomocą techniki układu 3D. 

Spróbuj wykonać poszczególne kroki budując niezależnie ten model, żeby sprawdzić czy dobrze 

zrozumiałeś ten paragraf. 

   

Rysunek ten można znaleźć w katalogu “\3D Modeling\3D Fragments\Assembly\”. 

Zmienne fragmentu 3D 

Parametryczne relacje fragmentu 3D kontrolowane są za pomocą ich zewnętrznych zmiennych. Gdy 

regenerujemy fragment, najpierw ładowane są z oryginalnego pliku wymagane relacje geometryczne 

i dane, następnie wartości zmiennych zewnętrznych są kopiowane z pośród tych zapisanych 

w złożeniu dla tego fragmentu i po tym rozpoczyna się regeneracja. Dlatego też, oryginalny plik 

pozostaje niezmieniony. Ten sam dokument złożenia może mieć kilka instancji tego samego 

fragmentu 3D z unikalnym zestawem wartości zmiennych zewnętrznych. Dla przykładu, ta sama śruba 

może być użyta w złożeniu z różnymi średnicami i długościami. 

Relacje między fragmentami 2D i 3D. 

Gdy wstawiamy nowy fragment trójwymiarowy, system zawsze tworzy odpowiedni fragment 2D 

odniesiony do tego samego pliku. Zawsze istnieje relacja między fragmentami 2D i 3D. Oba 

fragmenty używają tych samych danych odniesionych do wartości zmiennych, jak również tych 

samych ustawień – nazwa pliku, sposób uwzględnienia w BOM, ustawienia systemowe. Zwykle, 

fragment 2D nie jest konieczny, gdy tworzymy model złożenia 3D; dlatego też system domyślnie 

ukrywa je. Fragment 2D może być wybrany tylko za pomocą dedykowanego polecenia dla edycji 

fragmentu 2D. Używanie tego polecenia może być wygodne, np. gdy musimy zmodyfikować 

większość referencji do plików fragmentu, ponieważ polecenie to dostarcza wygodnych narzędzi dla 

jednoczesnego zarządzania listami fragmentów. Dokument fragmentu 3D może zawierać 

dwuwymiarowy rysunek wraz z trójwymiarową geometrią. Rysunek ten, dzięki postępowaniu zgodnie 

z pewnymi zasadami, może być użyty dla automatycznego tworzenia rysunków złożenia. W ten 

sposób, obraz każdego fragmentu 2D będzie umieszczony na pierwszej stronie dokumentu złożenia 

z tymi samymi współrzędnymi strony, jakie miał on w oryginalnym pliku. 
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Zarządzanie fragmentami 3D 

Poleceniem służącym do wstawiania fragmentów 3D jest “3F:Wstaw Fragment 3D”. Polecenie 

wywołuje:: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3F> “Operacje|Fragment 3D”  

Aby wstawić fragment 3D do złożenia należy wykonać następujące kroki: 

 Wybierz fragment 3D. 

Wyboru można dokonać na jeden z dwóch sposobów: 

- Wstaw nowy fragment 3D przez wybranie pliku; 

- Wstaw już wstawiony fragment 2D i użyj jego trójwymiarowego modelu. 

 Zdefiniuj wartości zewnętrznych parametrów fragmentu. 

Krok ten jest pomijany, gdy używamy istniejącego fragmentu 2D lub, jeżeli fragment 3D 

nie ma zewnętrznych zmiennych. 

 Wybierz lub Utwórz Źródłowy LUW dla fragmentu. Wybór może być wykonany 

automatycznie, jeżeli fragment 3D ma dokładnie jeden lub specjalnie przeznaczony LUW. 

 Wybierz lub utwórz docelowy układ współrzędnych w złożeniu. 

 Zdefiniuj parametry fragmentu (opcjonalnie). 

 Zakończ wprowadzanie. 

Wybór fragmentu 3D 

Wybierz fragment 3D na jeden z trzech sposobów: 

1. Za pomocą opcji: 

 
<F> Wybierz plik. 

Fragment wybierany jest za pomocą standardowego okna Otwórz Plik. Plik fragmentu może być wybrany 

albo z katalogu na dysku albo z biblioteki. 

2. Używając opcji: 

 
<A>  Wybierz Fragment 2D. 

W tej metodzie, należy wybrać już istniejący fragment 2D i użyć jego trójwymiarowego modelu. Fragment 

wybierany jest w oknie 2D. 

W pewnych przypadkach, system może automatycznie nagrywać ścieżkę odniesienia do referencji 

względem pliku złożenia. Szczegółową informację na temat formatu linków odniesienia (referencji) 

można znaleźć w rozdziale “Fragmenty 2D”. 

Definicja wartości zewnętrznych zmiennych 

Po wybraniu pliku, okno dialogowe wypełniane jest parametrami fragmentu 3D. Jedna z jego grup 

odpowiada za zmienne zewnętrzne. Zmienne zewnętrzne mogą być wyświetlone jako lista – tak jak w 

edytorze zmiennych. Jeżeli specjalny dialog został utworzony dla zarządzania zmiennymi 
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zewnętrznymi, zostanie on automatycznie zbudowany w oknie właściwości fragmentu 3D. Jeżeli jest 

to konieczne, można przełączyć się pomiędzy dwoma trybami wyświetlania zmiennych zewnętrznych. 

Realizuje się to przez zaznaczenie opcji “Lista Zmiennych” w oknie właściwości. 

  

Informacja o zmiennych zewnętrznych wyświetlana jest tak długo jak aktywne jest polecenie 

tworzenia fragmentu 3D. W dowolnym momencie można modyfikować wartości skopiowane z pliku 

fragmentu. Aby aktualizować okno 3D zgodnie ze zmianami w oknie właściwości, użyj przycisku 

. 

Jeżeli modyfikowanie wartości zmiennych zewnętrznych nie jest wygodne w oknie właściwości (ze 

względu np. na duży rozmiar okna), można przywołać oddzielne okno i dokonać tam zmian. 

Oddzielne okno można przywołać używając opcji automenu: 

 
<E> Edytuj Zmienne Zewnętrzne Fragmentu. 

Okno to może również pracować w trybie edycji zmiennych, wyświetlając listę zmiennych lub 

pokazując dialog użytkownika dla zarządzania zmiennymi zewnętrznymi. Dodatkowo, włączenie opcji 

“Podgląd” rozwija panel podglądu dla wstępnej oceny modelu fragmentu po wprowadzeniu zmian. 

Aby panel podglądu odzwierciedlał, zmiany należy wcisnąć przycisk [Odśwież]. 

   

W oknie podglądu, można obracać i powiększać model za pomocą myszy, tak samo jak to można robić 

w głównym oknie 3D. Kliknięcie  przywołuje menu z operacjami dla operowania 3D. 
Jeżeli model fragmentu 3D nie ma żadnych zmiennych zewnętrznych, wówczas po uruchomieniu 

polecenia wstawiania fragmentu 3D, nie wyświetlane są żadne narzędzia dla zarządzania 

zmiennymi zewnętrznymi. 
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Definicja parametrycznych relacji 

Definiowanie relacji między częściami jest głównym zadaniem przy projektowaniu parametrycznych 

złożeń. Wymaga to od inżynierów zrozumienia narzędzi T-FLEX CAD służących do utrzymywania 

takich relacji. Pierwszym głównym narzędziem, którego potrzebujemy jest edytor zmiennych. Edytor 

zmiennych lub podobne mu środowisko jest używane przez system w wielu sytuacjach, jak np., gdy 

definiujemy wartości zewnętrznych zmiennych fragmentu. Praca z edytorem, zmiennymi, funkcjami 

itp. Jest opisana w rozdziale “Zmienne”. Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi, żeby zapoznać się 

z możliwościami kontroli powiązań parametrów części z poziomu modelu złożenia. Ominiemy opis 

kroków, które nie są związane z tworzeniem parametrycznego złożenia (opis tworzenia plików części, 

załączników itp.). Rozważmy utworzenie centralki składającej się z płyty i zestawu przełączników. 

Przełączniki mogą być dwóch typów. Typy przełączników różnią się niektórymi wymiarami, ale mogą 

być skomponowane z tej samej parametrycznej części. Dźwignia przycisku ma dwie pozycje 

“Wł/Wył”. Przełącznik składa się z oddzielnych części – obudowy, kołka i dźwigni. Części te są 

parametryczne i zależą od zmiennych zewnętrznych. Używając parametrów możemy utworzyć 

przełącznik dowolnego typu z dowolnie ustawioną dźwignią.  

      

Lewy rysunek pokazuje model przełącznika. Tabele z lewej strony każdej części zawierają odpowiednie 

zmienne zewnętrzne. Oryginalnie, tabele pojawiły się w odpowiednich oknach dialogowych definiujących 

zmienne zewnętrzne dla każdego wstawianego fragmentu 3D. Można zauważyć, że odpowiednie zmienne 

złożenia były podane jako wartości zewnętrznych parametrów fragmentu (którym jest na tym etapie plik 

przełącznika). Rysunek z prawej strony pokazuje złożenie przełącznika i tabela, jaka pojawia się w edytorze 

zmiennych. Na rysunku można zobaczyć jak zarządzane są parametry przełącznika: zmienne <R> i <h> 

zmieniają się w zależności od wartości zmiennej <T>, która definiuje typ przełącznika. Dwa pierwsze 

definiują charakterystyki geometryczne dodatkowych części. Tabela <a> jest odpowiedzialna za pozycję 

dźwigni i definiuje właściwość modelu “Wł/Wył”. Zmienna zewnętrzna <r> będzie przekazywała wartość 

średnicy kołka mocującego do następnego złożenia. 
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Następnym krokiem jest zbudowanie złożenia (centralki) z utworzonego parametrycznego modelu 

przełącznika. Rysunek z lewej strony pokazuje model przełącznika i dwie tabele z jego zewnętrznymi 

zmiennymi i różnymi wartościami zmiennych podczas komponowania złożenia. Zauważmy, że 

zmiennym <T> i <a> przydzielone są wartości numeryczne, podczas gdy zmienna <r> jest odniesiona 

zamiast do wartości, do zmiennej <r> złożenia. W taki sposób jest budowane parametryczne złożenie. 

Edytor zmiennych centralki zapewnia kontrolę wartości promienia kołka przełącznika. Pozostałe 

parametry przełącznika są zablokowane. Aby modyfikować je w przyszłości, należy przywołać 

polecenie dla edycji zmiennych fragmentu 3D.  

Wybór/tworzenie układu współrzędnych źródła 

Automatyczna sekwencja kroków systemu dla dołączenia fragmentu 3D zależy od tego, czy w modelu 

fragmentu 3D istnieją lokalne układy współrzędnych a jeżeli tak to ile ich jest: 

 Jeżeli jest dokładnie jeden LUW w modelu fragmentu 3D a jego stan właściwości jest taki, 

że może być on użyty dla dołączenia fragmentu 3D, zostanie on automatycznie wybrany 

przez system jako układ współrzędnych źródła. System będzie wówczas kontynuował 

kolejny krok – definiując układ współrzędnych celu. Jeżeli istnieje więcej niż jeden LUW 

w dokumencie fragmentu 3D, ale tylko jeden z nich jest specjalnie dedykowany jako 

współrzędne źródła, postępowanie systemu będzie takie same. (Zobacz również temat 

“Przygotowanie dokumentu dla użycia jako fragment 3D”). 

 Jeżeli jest kilka LUW w modelu fragmentu 3D odpowiednich dla dołączenia fragmentu 3D, 

wówczas T-FLEX CAD poprosi o wybranie, który z nich zostanie wybrany jako 

współrzędne źródła. Po wybraniu LUW źródła, T-FLEX CAD przełączy się w tryb 

definiowania docelowego LUW. 
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 Jeżeli nie ma w modelu fragmentu 3D żadnych układów współrzędnych, wówczas po 

wybraniu pliku fragmentu, T-FLEX CAD zainicjalizuje tworzenie układu współrzędnych 

źródła bazując na elementach fragmentu 3D. 

Tryb wyboru/tworzenia układu współrzędnych źródła jest obsługiwany w oddzielnym oknie 3D, 

w którym ładowany jest model fragmentu 3D. To okno 3D jest ładowane albo automatycznie lub na 

życzenie użytkownika za pomocą opcji polecenia tworzenia fragmentu 3D: 

 
<S> Wybierz lub Utwórz LUW Źródła 

Dla utworzenia LUW dostępne są następujące opcje: 

 
<Y> Zakończ Wybór LUW Źródła 

 <1> 
Wybierz LUW Źródła lub elementy Fragmentu dla 

utworzenia LUW Źródła 

 
<2> Wybierz LUW wprowadzenia 

 <3> 
Wybierz Węzeł 3D lub wierzchołek dla utworzenia LUW 

Źródła 

 <5> Wybierz ścianę planarną dla utworzenia LUW Źródła 

 <4> 
Wybierz powierzchnię obrotową lub krawędź dla 

utworzenia LUW Źródła 

Opcja  nie jest dostępna w tym trybie. Zamiast tego należy użyć opcji automenu  w celu 

zakończenia definiowania układu współrzędnych. Istnieją następujące scenariusze zakończenia tego 

trybu: 

 Użyj opcji  bez wybierania czegokolwiek. W tym wypadku globalny układ 

współrzędnych modelu fragmentu 3D zostanie potraktowany jako układ współrzędnych 

źródła. 
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 Wybierz istniejący LUW używając opcji . Wyboru można dokonać w oknie 3D za 

pomocą myszy. W tym trybie, można wybrać układ współrzędnych źródła z listy przez 

wywołanie go za pomocą opcji automenu: 

 
<D> Wybierz LUW Źródła przez listę 

 Utwórz nowy układ współrzędnych źródła bazując na elementach geometrii fragmentu 3D.  

Przy tworzeniu układu współrzędnych używa się kilku technik, jak np. dedykowane polecenie 

dla tworzenia LUW 3O:Utwórz Lokalny Układ Współrzędnych. W tym przypadku używa się 

tych samych opcji i narzędzi (opcje , , ). Dlatego też w rozdziale tym ominiemy 

szczegółowy opis tworzenia układu współrzędnych. Poniżej znajduje się jedynie krótka lista 

głównych technik tworzenia układu współrzędnych: 

a) Za pomocą trzech punktów 3D 

b) Bazując na punktach i krawędziach na płaszczyźnie  

c) Za pomocą trzech planów 

d) Za pomocą dwóch planów i punktu 

e) Za pomocą osi obrotu 

f) Dzięki dodatkowym narzędziom dla specjalnych przypadków orientacji osi 

tworzonego układu współrzędnych. 

Pierwsza opcja, , jednoczy następne cztery i jest 

włączana domyślnie. Zazwyczaj, system “odgaduje” 

najbardziej preferowany wybór dla utworzenia LUW. Dla 

przykładu, gdy wskazujemy ścianę cylindryczną lub kołową 

krawędź, LUW konstruowany jest w jej osi, z osią X 

skierowaną wzdłuż osi cylindra. Kolejny wybór płaskich 

ścian, odpowiednich krawędzi lub punktów ustawia układ 

współrzędnych na odpowiednim poziomie itd.. Opcje 

2,3,4,5 są użyteczne, gdy scena 3D jest zapełniona różnymi 

elementami. Pomagają one ustawić filtr dla wskazywania 

elementów żądanego typu. 

 

Gdy tworzymy nowy LUW, należy pamiętać, że nie jest on tworzony w pliku fragmentu 3D. 

Należy on raczej do aktualnej operacji "Fragmentu 3D " i zapisany jest w dokumencie złożenia. 

Utworzony układ współrzędnych źródła nie może być wyświetlony w złożeniu. Aby go 

zmodyfikować, należy wywołać polecenie edycji fragmentu 3D i podać tryb wyboru/tworzenia 

LUW źródła.  

W drugim przypadku lub, gdy wymuszony jest tryb tworzenia/wyboru współrzędnych źródła 

z automatycznie zdefiniowanym LUW, dostępne są następujące opcje: 

 
<Y> Zakończ Wybór LUW Źródła 

 
<D> Wybierz LUW  Źródła przez listę. 
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 <C> Wybierz lub Utwórz LUW Źródła 

 
<F> Odtwórz LUW Źródła 

Opcja  wywołuje narzędzia dla tworzenia LUW, podczas gdy opcja  zeruje wszystkie wybrane 

elementy a system powraca do pierwszego kroku. Ostatnia opcja jest niezbędna np. w przypadku, gdy trzeba 

zrezygnować z wybranego LUW i kontynuować z użyciem globalnego układu współrzędnych fragmentu 3D 

jako LUW źródła. 

Wybór/tworzenie docelowego układu współrzędnych 

Wybór docelowego układu współrzędnych realizowany jest za pomocą opcji automenu: 

 
<2>  Wybierz Docelowy LUW 

Zadaniem użytkownika jest wybór LUW w złożeniu, do którego powinien być uchwycony układ 

współrzędnych źródła fragmentu. Jeżeli nie wybierzemy LUW w złożeniu, wówczas jako docelowy układ 

współrzędnych wybrany zostanie globalny układ współrzędnych złożenia.  

Ten krok tworzenia fragmentu 3D pozwala również zdefiniować nowy układ współrzędnych celu. 

LUW celu tworzony jest przy pomocy tych samych narzędzi jak przy tworzeniu LUW źródła. Główna 

różnica polega na tym, że wszystkie działania wykonywane są w głównym oknie 3D dla aktualnego 

złożenia. Model fragmentu 3D jest w tym czasie wyświetlany w formie drutowej i pozycjonowany jest 

w przestrzeni odpowiednio do właściwości definiowanego układu współrzędnych celu. W automenu 

opcji tworzenia fragmentu 3D pojawiają się opcje dla wyboru LUW celu: 

 <3> Wybierz Węzeł 3D lub Wierzchołek dla tworzenia LUW Celu 

 <5> Wybierz ścianę planarną dla tworzenia LUW Celu 

 <4> 
Wybierz ścianę obrotową lub krawędź dla utworzenia LUW 

Celu 

W przypadku, gdy nie można od początku zorientować LUW zgodnie z życzeniami, można użyć narzędzi 

dla przedefiniowania układu współrzędnych. Pozwalają one szybko obrócić istniejący LUW wokół osi o 90 

stopni (   ), cyklicznie przydzielić osie układu współrzędnych z umocowanym początkiem 

(wciskanie  przełącza osie), przesunąć początek do osiągnięcia styczności ze ścianą ( ) lub 

zorientować oś Y wzdłuż normalnej do wybranej ściany ( ). 
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Pozycja fragmentu we współrzędnych 
absolutnych  

Pozycja fragmentu po wybraniu krawędzi 
dla LUW Celu 

Pozycja fragmentu po użyciu narzędzia dla 

obrotu osi X o 90. 

Praca z drzewem modelu 3D 

W ciągu pracy ze złożeniem, może być konieczny dostęp do informacji pomocniczych o stanie 

fragmentu 3D. Może być to określenie jego pozycji w drzewie złożenia, przegląd istniejących błędów 

itp. W tym celu dostępne są różne narzędzia. Przyjrzyjmy się tym narzędziom. 

Fragmenty 3D i Części wyświetlane są w oknie “Modelu 3D” 

tak jak wszystkie inne operacje 3D. Okno to pokazuje 

kompletną hierarchię modelu złożenia. Pozwala to znaleźć 

miejsce każdego fragmentu 3D w strukturze modelu wśród 

innych modeli i elementów konstrukcyjnych. Jeżeli fragment 

sam jest złożeniem, zawierającym zagnieżdżone fragmenty 3D, 

struktura wszystkich jego elementów jest również 

odwzorowana w głównym drzewie modelu 3D. Aby zapewnić 

pełne wsparcie i manipulacje zagnieżdżonymi fragmentami, 

należy wprowadzić do środowiska edycyjnego pod-złożenie, 

zawierające interesujący nas fragment. Jeżeli zostały wykryte 

w modelu błędy, elementy, na które ma to wpływ są 

zaznaczane w drzewie modelu specjalnymi symbolami: 

 

1. Gdy został wykryty błąd wewnątrz modelu fragmentu 3D lub w jego układzie współrzędnych, 

wyświetlany jest znacznik. 

2. Fragmenty 3D, których pliki nie zostały znalezione za pomocą określonych referencji, oznaczane są 

czerwonymi krzyżykami.  

3. Wygaszone fragmenty 3D są oznaczane niebieskim krzyżykiem.  
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Szczegółowa informacja o wszystkich błędach jest wyświetlana w oknie “Diagnozy”. Kliknięcie  na 

wiadomości wywołuje menu kontekstowe. Jeżeli wiadomość odnosi się do fragmentu 3D pierwszego 

poziomu, wówczas masz dostęp do wszystkich poleceń do manipulowania tym fragmentem 3D. Jeżeli 

raport błędu pojawia się są wewnątrz zagnieżdżonych fragmentów, wówczas jedynym poleceniem dla 

obsługi fragmentu jest “Pokaż strukturę fragmentu”. 

 

 

Fragment, wewnątrz którego został zidentyfikowany błąd, jest automatycznie podświetlany, pokazując 

gałąź drzewa złożenia, która zawiera fragment powodujący błąd. Prawy panel okna wyświetla 

informacje o zmiennych użytych we fragmencie: ich nazwach, wartościach i komentarzach. Aby 

naprawić błąd w pliku fragmentu, można otworzyć plik wciskając przycisk [Otwórz]. Błąd 

w modelu fragmentu może być powodowany przez błędną wartość zmiennej. Aby otworzyć fragment 

z aktualnymi wartościami zmiennych, żeby sprawdzić możliwą przyczynę błędu, użyj przycisku 

[Szczegół]. 

Normalnie, drzewo złożenia wyświetla tylko składowe fragmenty 3D. Aby zobaczyć pełną strukturę 

złożenia, użyj następującego dedykowanego polecenia: 

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SS> 
“Narzędzia|Dane 

Specjalne|Struktura…”  

Szczegółowe informacje na ten temat tego polecenia znajdują się w sekcji “Zapisywanie informacji 

tekstowych o rysunku”. 

Transformacja fragmentu 3D. Transformacje dla eksplodowania fragmentów 3D 

Po pozycjonowaniu fragmentu 3D za pomocą systemu współrzędnych, zostanie dodatkowo 

przydzielone przekształcenie w przestrzeni. Transformacja może być zdefiniowana z uwzględnieniem 

osi układu współrzędnych lub względem współrzędnych złożenia (globalny system współrzędnych) 
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lub w innym wypadku w centrum sześciennego obrysu fragmentu 3D. Dostępnych jest wiele różnych 

przekształceń: 

 Transformacja typu przesunięcie-obrót  

 Transformacja typu obrót wokół osi  

 Skalowanie  

 Symetria (lustrzane odbicie) 

Następne rysunki pokazują przykład prostego złożenia. Sytuacja z lewej strony jest, gdy fragment 

został złożony bez transformacji. Fragment z prawej strony został obrócony wokół osi X o 30 stopni. 

 

Aby uruchomić tryb transformacji dla zdefiniowania dodatkowych przekształceń geometrii fragmentu 

3D, użyj opcję głównego automenu: 

 
<D> Transformacja (Przesuń/Obróć) 
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Parametry transformacji są również dostępne w zakładce “Przekształcenie” 

okna właściwości operacji. Sposób obsługi tego trybu jest taki sam jak 

w dedykowanym poleceniu 3EG:Przesuń/Obróć Element. Dlatego też, 

przeczytaj o technikach przekształceń obiektów 3D w odpowiedniej sekcji 

dokumentacji. My będziemy przyglądali się tylko momentom powiązanym 

z fragmentami 3D. 

Każde przekształcenie może być zastosowane na stałe lub tylko  

w specyficznym trybie eksplodowania. Jest to kontrolowane przez 

odpowiednią flagę w parametrach każdego przekształcenia. 

Fragmenty 3D i Części mogą być przedmiotem specyficznego typu 

transformacji nazywanych “Załącznikiem…”. Zamiast dowolnie 

przekształcać geometrię fragmentu 3D w przestrzeni, ten typ transformacji 

definiuje jedynie załącznik za pomocą systemów współrzędnych. To 

przekształcenie jest wprowadzane automatycznie przez system po 

wstawieniu każdego fragmentu 3D. Nazwa zależy od typu załącznika 

fragmentu 3D: 

 “Ustaw przez LUW Fragmentu” – jest to przekształcenie 

załącznika fragmentu 3D, w którym LUW fragmentu był użyty 

jako współrzędne źródła. 

 

 “Ustaw przez LUW Złożenia” - jest to przekształcenie załącznika fragmentu 3D, 

w którym układ współrzędnych źródła był utworzony w trybie transparentnym podczas 

wstawiania fragmentu 3D.  

 “Ustaw przez Płaszczyznę Pracy” - jest to przekształcenie załącznika fragmentu 3D, 

w którym załącznik jest zdefiniowany przez fragment 2D (układ). 

Gdy wygasimy przekształcenie definiujące załącznik fragmentu 3D, model fragmentu jest 

pozycjonowany na scenie przez chwycenie globalnego układu współrzędnych fragmentu 3D do 

globalnego układu współrzędnych złożenia.  

Aby wyświetlić dowolne przekształcenie, ustaw flagę “Wygaś” w jej właściwościach. Pole danych 

obok flagi pozwala podać numeryczne wartości lub nie-tekstowe zmienne. Transformacja jest 

traktowana jako wygaszona, jeżeli tylko podane wyrażenie nie jest równe 0. 

Fragmenty 3D posiadające inny specjalny typ transformacji, zapewniają automatyczne kopiowanie 

danych eksplodowanych fragmentu 3D w stosunku do właściwości ich układu współrzędnych źródła. 

Przeczytaj odpowiedni rozdział o współrzędnych lokalnych: jeżeli planujesz użyć danego LUW jako 

współrzędnych źródła w celu dołączenia fragmentu 3D, możesz zdefiniować wśród jego parametrów 

niezbędne przekształcenie/obrót w celu dalszego eksplodowania. To przekształcenie nazywane jest 

“Przekształceniem LUW Źródła”. Jest ono dostępne tylko, gdy LUW źródła fragmentu 3D ma te 

parametry aktualnie zdefiniowane. Takie przekształcenie nie może być modyfikowane w żaden 

sposób. Wszystkie dane, z wyjątkiem pola “Wygaś” są wyszarzone. 

Jeżeli transformacja eksplodowania nie została zdefiniowana dla układu współrzędnych źródła, 

wówczas system może próbować automatycznie przydzielić pewne przekształcenie podczas tworzenia 

fragmentu 3D. Wartości numeryczne odsunięć będą automatycznie przeliczone w oparciu o całkowite 

wymiary modelu fragmentu 3D. Nowe przekształcenie nazwane “Przekształcenie_<Nr.>” zostanie 
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dodane do listy istniejących w tym czasie transformacji. Ta transformacja będzie miała ustawioną 

flagę “Tylko dla eksplodowania”. Można wyłączyć, aby system nie próbował automatycznie tworzyć 

przekształceń eksplodowania podczas tworzenia fragmentu 3D. Ustawienia są dostępne w opcjach 

systemowych w zakładce “3D” (polecenie “Dostosuj|Opcje…”, parametr "Automatycznie eksploduj 

złożenie (Fragmenty 3D) "). 

Specjalna flaga “Zastosuj przekształcenie eksplodowania elementów bazowych” znajduje się w 

zakładce “Przekształcenie” w oknie właściwości parametrów fragmentu 3D, wywoływanych opcją 

automenu . Włączenie tej opcji powoduje eksplodowanie również elementów zagnieżdżonych 

fragmentu 3D w trybie eksplodowania, pod warunkiem, że fragmenty 3D mają zdefiniowane 

odpowiednie parametry eksplodowania. 

Tworzenie układu 

Aby utworzyć fragment 3D używając techniki układu, użyj następującej opcji w głównym automenu 

polecenia wstawiania fragmentu 3D: 

 
<G> 

Utwórz Fragment 3D przez Płaszczyzny Pracy 

(Układ) 

Po wywołaniu tej opcji, aktywowany jest tryb wyboru fragmentu 2D jak jest to wskazywane przez rysunek 

dołączony do wskaźnika i wciśniętą ikonę w automenu. Teraz, trzeba wybrać fragment 2D w celu 

utworzenia układu 3D.  

Po wybraniu fragmentów 2D, określ płaszczyznę pracy, na której fragmenty 3D będą umieszczone. 

Płaszczyzna pracy dla orientacji fragmentu 3D może być zdefiniowana na nowo, niezależnie od 

płaszczyzny pracy, która zawierała fragment 2D. Wybór płaszczyzny pracy jest wykonywany za 

pomocą opcji: 

 
<W> 

Wybierz płaszczyznę pracy, żeby ustawić kierunek 

widoku i załącznik 

Wybór może być dokonany albo w oknie 2D albo 3D, pod warunkiem, że wyświetlanie płaszczyzny pracy 

w oknie 3D jest włączone. 

Po potwierdzeniu wyboru przez wciśnięcie , wyświetlony zostanie na scenie 3D, układ 3D, 

utworzony w oparciu o fragmenty 2D. 

Jeżeli pojawi się błąd, gdy tworzymy układ, np. jeżeli wektor fragmentu 2D nie był powiązany 

z płaszczyzna pracy, system pozycjonuje fragment 3D we współrzędnych absolutnych be możliwości 

dołączenia do LUW dopóki wektor ustawczy nie będzie powiązany z płaszczyzną pracy 

w dokumencie fragmentu. Poza tym wyświetlane jest ostrzeżenie “Nie można znaleźć asocjatywnej 

Płaszczyzny Pracy w dokumencie Fragmentu”. 

Parametry fragmentu 3D 

Większość ważnych parametrów fragmentów 3D jest dostępnych w oknie właściwości, które jest 

wyświetlane tak długo jak długo używane są polecenia zarządzania fragmentami 3D. Pełny dostęp do 

wszystkich parametrów fragmentu 3D możliwy jest w dowolnym momencie dzięki opcji:  

  <P> Ustaw parametry elementu 
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Opcja ta wywołuje okno dialogowe parametrów operacji, które ma trzy zakładki. Zakładka “Ogólne” 

i “Przekształcenie” zawiera parametry wspólne dla wszystkich elementów 3D. Szczegóły przekształceń 

odniesione do fragmentów 3D zostały opisane w jednej z wcześniejszych sekcji.  

Większość parametrów w zakładce “Operacja” opisanych jest w rozdziale “Fragmenty” podręcznika 

do modelowania dwuwymiarowego, ponieważ są używane, gdy wstawiamy fragmenty 2D. Wyjątek 

stanowią dwa następujące parametry. 

 

Konfiguracje mogą być użyte dla definiowania wartości zmiennych zewnętrznych fragmentów 3D. 

W tym celu, okno właściwości umożliwia kontrolę aktualnej konfiguracji. Użytkownik może wybrać 

dowolną z istniejących konfiguracji lub ustawić “(Brak konfiguracji)”. 

Użyj jako. Parametr ten przyjmuje jedną z dwóch wartości: “Jedna Bryła” lub “Oddzielne Bryły”. 

Z użytą wartością “Oddzielne Bryły”, stosowana jest oddzielna operacja “Podziel Bryłę” w celu 

podzielenia fragmentu na oddzielne geometrie. Jest to konieczne w przypadkach, gdy fragment 3D 

sam składa się z kilku geometrii a jedna z nich powinna być użyta np. w operacji Boolean z innym 

elementem złożenia. Będzie niemożliwe wybranie odpowiedniej geometrii fragmentu 3D bez 

podzielenia go na oddzielne części. Poza tym zawsze można wybrać całą operację “Fragment 3D” jako 

jeden obiekt. Operacja “Podziel Bryłę” może być również wykonana ręcznie po wstawieniu fragmentu 

3D z tym samym rezultatem. 

Użyj tylko w 3D. Ta flaga pozwala wyłączyć wyświetlanie dwuwymiarowej reprezentacji fragmentu 

w oknie widoku 2D. 
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Tworzenie operacji Boolean w oparciu o fragment 3D 
 

Tak jak inne operacje, fragmenty 3D mogą być 

użyte w operacjach Boolean. Dla przykładu, można 

odjąć geometrię fragmentu 3D od innej części. 

Jeżeli jest to konieczne, można zdefiniować 

właściwość w dokumencie fragmentu 3D, która 

określi, jaki typ operacji Boolean będzie 

automatycznie wykonywany po wstawieniu 

dokumentu do złożenia (zobacz sekcję “Ustawianie 

automatycznego tworzenia operacji Boolean”). 

Jeżeli taka właściwość jest zdefiniowana, wówczas 

po wstawieniu fragmentu 3D należy wybrać jedną z 

geometrii złożenia. Jeżeli złożenie składa się z 

pojedynczej geometrii, jest ona wybierana 

automatycznie. Geometria ta będzie użyta jako 

geometria celu/obiekt w operacji Boolean. 

Geometrią narzędzia będzie jedna z geometrii 

fragmentu 3D lub cały fragment, w zależności od 

ustawień właściwości.  

 

Opcja może być użyteczna, np. gdy wstawiamy otwory do geometrii części lub przy projektowaniu 

formy, gdy odejmujemy geometrię części od bloku formy w celu utworzenia matrycy i stempla. 

W celu wybrania lub odznaczenia geometrii celu/obiektu operacji Boolean używane są następujące 

opcje: 

 
<B> Wybierz bryłę do utworzenia Boolean. 

 
<D> Anuluj wybór bryły dla utworzenia Boolean. 

Aktualizacja referencji 

Wyjaśnijmy użycie opcji "Aktualizuj dane fragmentu". 

Gdy wstawiamy fragment 3D, system wewnętrznie tworzy kopię trójwymiarowego modelu fragmentu 

w rysunku złożenia. Po nowej regeneracji złożenia, system nie wczytuje więcej danych 

geometrycznych fragmentu 3D; raczej używa zapisanych danych. Aby utrzymywać złożenie zawsze 

aktualne, system ciągle śledzi dane zapisu plików. Zmieniają się one, gdy plik fragmentu będzie 

edytowany i zapisany. Jeżeli dane zmienią się, system natychmiast oferuje aktualizację referencji 

dokumentów, czyli załadowanie nowych danych zmodyfikowanego fragmentu 3D. 

Wciśnięcie przycisku [Tak] odświeży dane wszystkich 

zmodyfikowanych fragmentów. Jeżeli złożenie zawiera 

znaczącą ilość fragmentów, procedura aktualizacji może zająć 

sporo czasu, nawet, jeżeli tylko jeden fragment wymaga 

aktualnie aktualizacji. Dlatego też, można wcisnąć zamiast 

tego przycisk [Nie] a następnie wybrać określony fragment 

i odświeżyć tylko odpowiednie dane. 
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Lokalna aktualizacja wybranego fragmentu 3D jest możliwa 

dzięki poleceniu “Aktualizuj” w menu kontekstowym 

wywoływanym po kliknięciu  na operacji fragmentu 3D. 

Aktualizacja wszystkich zmodyfikowanych fragmentów może 

być wykonana za pomocą polecenia Plik|Fragment|Odśwież 

Pliki. Jednak, jeżeli część plików fragmentów 3D nie była 

zmodyfikowana, wówczas fragmenty 3D nie są 

regenerowanie ani po pełnej regeneracji ani po odświeżeniu 

referencji fragmentu 3D. Aby zagwarantować sobie 

regenerację całego złożenia ze wszystkimi fragmentami 3D, 

użyj Konwertera pliku z ustawionym parametrem “Nie 

Sprawdzaj Wersji Dokumentów (Ponownie zapisz 

wszystko)”. Szczegółowe informacje o pracy konwertera 

znajdują się w rozdziale “Konwertowanie dokumentów 

utworzonych we wcześniejszej wersji T-FLEX CAD”. 

 

Przygotowanie T-FLEX CAD i dokumentu do użycia jako fragment 3D. 

Definiowanie domyślnego układu współrzędnych źródła 

W ustawieniach każdego dokumentu można określić (polecenie Dostosuj|Status…), który lokalny 

układ współrzędnych spośród obecnych będzie automatycznie wybrany jako źródłowy podczas 

wstawiania tego dokumentu jako fragment 3D. Aby to zrobić, wciśnij przycisk [Fragment…] 

w oknie dialogowym statusu dokumentu, w zakładce "3D". Pojawi się pomocnicze okno dialogowe, 

pozwalające wybrać z listy układ współrzędnych jako “Domyślny LUW dla ustawienia 

Fragmentu”. Lista zawiera wszystkie lokalne układy współrzędnych modelu, które mają ustawioną 

flagę “Użyj dla wstawienia Fragmentu”. Gdy wstawiamy taki dokument jako fragment 3D, tak 

zdefiniowany układ współrzędnych będzie automatycznie oferowany jako współrzędne źródła. 

Definicja zmiennych złożenia 

Można przydzielić odpowiednik zmiennej złożenia dla każdej zewnętrznej zmiennej aktualnego 

dokumentu. Można to zrobić w przypadku, gdy zmienne zewnętrzne sterują np. parametrami 

charakterystycznymi (takimi jak powiedzmy średnica), podczas gdy nazwa zmiennej złożenia była już 

zdefiniowana (np. D). Gdy montujemy ten dokument jako fragment, nazwa zmiennej złożenia będzie 

w oknie dialogowym dla definiowania wartości zmiennych zewnętrznych automatycznie zastępowana 

przez zmienną fragmentu (pod warunkiem, że taka zmienna istnieje w złożeniu). 

Nazwa zmiennej złożenia może być definiowana w edytorze zmiennych. Polecenie jest wywoływane 

z menu tekstowego edytora: “Zmienne|Nazwa Zmiennej Złożenia…”. Szczegółowe informacje o tym, jak 

pracować z edytorem zmiennych znajdują się w rozdziale “Zmienne”. 

Ustawianie automatycznego tworzenia operacji Boolean 

Gdy wstawiamy fragment 3D, można automatycznie utworzyć operację Boolean określonego typu. 

Geometrią celu/obiektu będzie geometria wybrana w złożeniu, podczas gdy geometrią narzędzia – 
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jedna z geometrii fragmentu 3D lub cały fragment. Opcja ta może być wygodna np. wstawiamy 

otwory do geometrii części. 

Flaga “Automatycznie utwórz operację Boolean” ustawiana jest we fragmencie 3D za pomocą 

polecenia “ST: Ustaw Status Modelu”. Aby to zrobić, wciśnij przycisk [Fragment…] na zakładce 

"3D". W wywołanym oknie dialogowym zaznacz tą flagę. Dzięki temu dodatkowe parametry staną się 

dostępne: 

Typ operacji. Parametr ten definiuje typ operacji Boolean (suma, różnica, część wspólna), która 

zostanie utworzona po wstawieniu fragmentu do złożenia. Typ może być wybrany z listy. 

Użyj całego modelu. Po zaznaczeniu tej opcji, cały model 3D fragmentu będzie użyty jako 

geometria celu dla operacji Boolean. 

Użyj pojedynczej operacji. Wybranie tej opcji powoduje, że operacja Boolean będzie używała 

tylko pojedynczej operacji wewnątrz fragmentu. Żądana operacja może być wybrana z listy 

istniejących operacji we fragmencie. 

W przypadku, gdy w operacji Boolean użyta jest geometria, która jest niewidoczna, gdy pracujemy 

z dokumentem fragmentu 3D, należy ją umieścić na specjalnej warstwie oznaczonej jako “Widoczna 

tylko, gdy model jest użyty jako Fragment”. Przypuśćmy np., że mamy fragment o nazwie 

“Wybranie”. Wstawienie go do złożenia powinno w wyniku dawać utworzenie wybrania w ścianie. 

We fragmencie “Wybranie” utworzona jest specjalna geometria, która będzie używana do odjęcia od 

ściany. Geometria ta nie musi być widoczna we fragmencie, ponieważ inaczej zasłaniałaby obraz 

wybrania. Dlatego też umieszczona jest ona na specjalnej warstwie. 
Dodatkowe informacje na temat ustawień dokumentu można znaleźć w rozdziale 

“Dostosowywanie rysunku”. 

Tworzenie złożenia “Z góry do Dołu”  

Podejście do projektowania 

Istnieją dwie metody projektowania złożenia 3D "z góry do dołu ": 

1. Przez zapisanie już istniejących obiektów bryłowych w oddzielnych dokumentach. 

2. Przez utworzenie Części w trybie złożenia. 

Pierwsze podejście pozwala używać już istniejących konstrukcji geometrii bryłowej, która może być 

utworzona za pomocą zwykłych narzędzi do modelowania. Zapisanie geometrii do oddzielnego pliku 

może być wykonane np. w celu dostarczenia zestawu dokumentacji rysunkowej Części. Alternatywnie, 

można to wykonać, jeżeli model jest przeznaczony dla użycia w tym lub innym złożeniu jako fragment 

3D. Gdy zapisujemy plik Części, należy podać typ relacji między złożeniem i Częścią:  

 Eksport: zapisuje geometrię do pliku. Wybrane elementy są zapisywane w oddzielnym pliku T-FLEX 

CAD (*.grb) lub w formacie Parasolid (*.x_t), który nie będzie dłużej zależał od rysunku złożenia. 

W rzeczywistości jest to zwykły eksport trójwymiarowej geometrii do oddzielnego pliku. 

 Tworzenie szczegółowej operacji: zapisuje geometrię w pliku z możliwością jej aktualizacji 

w przyszłości, gdy złożenie zostanie zmodyfikowane. Wybrane elementy są zapisywane do pliku, który 

może być aktualizowany na życzenie użytkownika, w momencie, gdy są wprowadzone zmiany do 

złożenia.  
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 Tworzenie asocjatywnej szczegółowej operacji: zapisuje geometrię do pliku, zastępując geometrię 

przez operację wstawienia fragmentu 3D. Wybrane elementy zapisywane są do pliku. Tymczasem, 

sama Część jest wstawiana z powrotem do złożenia, używając techniki fragmentu 3D. Ustala to 

dwukierunkowe relacje między złożeniem i plikiem Części. Dlatego też, po pierwsze, modyfikacje w 

oryginalnym obiekcie modelu złożenia przenoszone są na życzenie użytkownika do geometrii 

zapisanej w pliku Części. Po drugie, po zmianach w pliku Części, System przeładowuje nową 

geometrię do modelu złożenia. W tym przypadku, Część gra tą samą rolę jak fragment 3D z tą różnicą, 

że oryginalne dane dla Części istnieją w dokumencie złożenia. 

Technika projektowania “z góry do dołu” jest zupełnie efektywna, gdy pracujemy z częściami w trybie 

trójwymiarowego złożenia. W tym trybie, można utworzyć nowy komponent złożenia lub 

modyfikować istniejące. Utworzona w ten sposób może mieć asocjatywne lub nie asocjatywne relacje 

ze złożeniem, które korespondują odpowiednio do trzeciego i drugiego typu relacji “część-złożenie” 

opisanego powyżej. Znacząca różnica nowego podejścia jest następująca. Gdy pracujemy w trybie 

złożenia, można zapisać do pliku części nie tylko operacje złożenia, ale również pewne elementy 

konstrukcyjne 3D, takie jak płaszczyzny pracy, profile 3D, ścieżki 3D itp. Właściwość ta jest główną 

korzyścią z pracy w trybie złożenia. Można np. użyć krawędzi złożenia, węzłów 3D lub powierzchni 

dla zdefiniowania kierunków lub można użyć ścian złożenia, płaszczyzny pracy itd. dla zdefiniowania 

warunków granicznych. Gdy tworzymy lub edytujemy część dostępne są wszystkie polecenia systemu. 

Można również użyć już utworzonych w złożeniu obiektów. Można kształtować część bez 

wyładowywania obiektów ze złożenia. Zamiast tego można użyć ich jako referencji, danych bazowych 

dla utworzenia operacji lub elementów konstrukcyjnych 3D. W każdym przypadku, użycie obiektów 

złożenia automatycznie tworzy załącznik części do złożenia. 

Podejście projektowania “z góry do dołu” może nie być wygodny we wszystkich przypadkach 

tworzenia złożeń. Istnieje kilka mankamentów, które w pewnym stopniu ograniczają jego użycie, są 

to: 

 Mniej efektywna organizacja w porównaniu z podejściem “od części do złożenia”; 

 Mniejsze możliwości zmian typologicznych w modelu 3D; 

 Części są mniej wygodne, gdy używamy tego samego modelu 3D w różnych złożeniach; 

 Większe zużycie mocy obliczeniowej. 

Szczegóły tworzenia i edycji Części  

Przed rozpoczęciem projektowania złożenia, należy pomyśleć o jego kompozycji. Należy zdecydować 

się, które parametryczne właściwości zbudować w jednej lub wielu Częściach; jaka jest możliwość 

wprowadzenia zmian w przyszłości itd. Należy postępować z pewnymi zaleceniami i pamiętać 

o użytych specyficznych metodach, żeby osiągnąć najlepszy rezultat w projekcie początkowym, jak 

również żeby móc w przyszłości szybko wprowadzać zmiany. 

Dlatego też spróbuj ograniczyć plik Części do najgłówniejszych kroków/operacji niezbędnych do 

zbudowania modelu, podczas gdy zapożyczamy ze złożenia tylko niezbędne w celu dołączenia Części 

dane. Oznacza to, że nie należy zawsze korzystać z okazji tworzenia już na początku, bezpośrednio 

w złożeniu najbardziej dokładnej “koncepcji” Części, z późniejszym wyładowaniem wynikowej 

geometrii tworzonej Części do oddzielnego pliku. Przeciwnie, model powinien być konstruowany 

w taki sposób, żeby większość struktury modelu Części 3D była wykonywana w pliku Części. Można 
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to osiągnąć łatwiej przez utworzenie nowej Części w trybie złożenia, gdy jest to konieczne 

wykorzystując jako referencje dla części i jako załącznik np. tylko krawędzie lub ściany modelu 

złożenia. Postępowanie zgodnie z tym zaleceniem pozwala, w większości przypadków, modyfikować 

Część bez odwoływania się do dokumentu złożenia. Jest to szczególnie ważne, gdy wprowadzane 

zmiany będą wpływały na strukturę modelu Części 3D, ponieważ kolejność i kompozycja operacji 

modelu zmienia się po dodaniu lub skasowaniu operacji. 

 Jako przykład, rozważmy następujące rysunki: 

 

Pierwsze dwa rysunki pokazują nieodpowiedni układ Części. Tak jak widać na strukturze złożenia, 

operacje zostały utworzone wcześniej przed zdefiniowaniem geometrii Części. Po nich to występuje 

operacja Części utworzona przez wyładowanie wynikowej geometrii (Boolean_41). Jeżeli spróbujemy 

edytować taką Część, znajdziemy w jej drzewie modelu tylko jedną zewnętrzną operację wyładowaną 

ze złożenia. Dlatego też, aby wykonać zmiany na oryginalnych operacjach Części, musimy załadować 

ją ponownie do złożenia. Po zmodyfikowaniu złożenia, należy rozpocząć procedurę aktualizacji pliku 

Części. Ta kolejność kroków nie jest produktywna. Jednakże, jeżeli inżynier jest pewny, że nie będą 

wymagane w przyszłości zmiany w Części, może kontynuować przy użyciu tej techniki.  

Rozważmy następne podejście: 
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Powyższe rysunki pokazują zalecane podejście do tworzenia Części. W tym przypadku, Część została 

całkowicie zamodelowana w trybie złożenia. Kołnierz geometrii użyty jest jako podstawa 

geometryczna dla dołączenia rury. Jak można zobaczyć na rysunku, wszystkie operacje tworzenia 

Części są umieszczone w pliku Części. 

Kontynuując z tym przykładem, można skonfigurować preferowane techniki wprowadzania zmian 

w geometrii Części. Rozważmy scenariusz, gdy chcemy “udoskonalić” istniejącą Część przez 

utworzenie np. w istniejącej Części operacji zaokrąglenia krawędzi. Częstym błędem jest zaokrąglanie 

krawędzi bezpośrednio w złożeniu, gdyż tworzy ona operację zaokrąglenia na górze operacji Części. 

Kontynuowanie w ten sposób jest niekorzystne, ponieważ operacja zaokrąglenia nie będzie 

odzwierciedlona w samym pliku Części. Zalecamy wykonanie zaokrąglenia podczas edycji Części – 

albo w trybie złożenia albo w oddzielnym pliku.  

 

Niepożądany układ Zalecany układ 
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Kroki tworzenia Części 

Dla każdej metody tworzenia Części dostępne jest specjalne 

polecenie. Pierwsze podejście – wyładowanie geometrii 

bryły do oddzielnego pliku – jest obsługiwane przez 

polecenie “Zapisz Szczegół”. Jest ono dostępne z poziomu 

menu kontekstowego po wybraniu operacji w oknie 3D.  

Po wywołaniu tego polecenia, system oferuje wybór typu 

relacji z Częścią. Wybór dokonywany jest w automatycznie 

wyświetlonym oknie dialogowym: 

  

Następnie, system otwiera standardowe okno Zapisu Pliku. Jeżeli wybrana była opcja “Eksportuj” 

w oknie Zapisu Pliku Części, system dodatkowo oferuje dla tego pliku format Parasolid. Operacja 

eksportu w żaden sposób nie wpływa na strukturę złożenia. Wybranie drugiej lub trzeciej opcji 

wpływa na operację “Part_<No.>” złożenia utworzoną w strukturze modelu. W przyszłości, 

użytkownik może wykonać różne działania edycyjne na tej części, albo w trybie złożenia albo 

w oddzielnym pliku. 

Praca w trybie złożenia. Tworzenie Części 

Aby utworzyć Część w trybie modelu, wywołaj następujące polecenie z menu Plik: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<FM> “Plik|Fragment|Utwórz”  

Natychmiast po wywołaniu polecenia, system pyta się o nazwę pliku nowej Części. Zaraz po tym 

włączany jest tryb złożenia a wszystkie operacje złożenia stają się przezroczyste. Wszystkie obiekty 

złożenia - ściany, wierzchołki, elementy konstrukcyjne 3D i operacje – pozostają dostępne do wyboru. 

Od teraz wszystko utworzone za pomocą zwykłych narzędzi będzie należało do pliku Części. 

Przypuśćmy, że potrzebujemy utworzyć przykrywkę pudełka. Aby to zrobić, wywołajmy polecenie 

tworzenia szczegółu i wybierzmy górną ścianę pudełka.  
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Da nam to dostęp do poleceń rysunkowych 2D. Utwórz niezbędne elementy graficzne dla profile 3D, 

który będzie użyty do utworzenia pokrywki. Wykonuj wszystkie kroki jak w przypadku tradycyjnego 

rysowania na aktywnej płaszczyźnie konstrukcyjnej. 

 

Po wyciągnięciu profile i zaokrągleniu krawędzi, mamy gotowy model pokrywki. 

Drzewo modelu 3D wyświetla strukturę modelu Części. Wszystkie 

elementy, które były wyładowane z modelu złożenia są oznaczone “(Ze 

Złożenia)”. 
Etykieta w drzewie modelu oznacza, że elementy wyładowane ze 

złożenia są dołączane tylko podczas edycji Części w trybie złożenia. 

Jeżeli otworzymy oddzielnie plik Części do edycji, wówczas elementy 

wyładowane ze złożenia pojawią się w strukturze modelu tylko, jako 

importowane modele zewnętrzne. 

 

Czasami operacje wyładowane z modelu złożenia do Części nie muszą być wyświetlane w oknie 3D. 

Mogą być one ukryte na specjalnej warstwie niewidocznej. W takim wypadku nie będą one 

uwzględniane również we właściwości masy Części. 

Edycja może być zakończona w dowolnym momencie albo przez zapisanie pliku Części lub przez 

odrzucenie zmian wprowadzonych od momentu ostatniego zapisu Części. Polecenie służące do 

powrotu do dokumentu złożenia dostępne jest w menu kontekstowym po kliknięciu  w oknie 3D. 
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To samo menu kontekstowe zawiera inną pozycję z dwoma rozwijalnymi pod-pozycjami dla kontroli 

trybu dołączania do elementów złożenia. Dołączenie może być przez asocjatywny lub nie-

asocjatywny uchwyt. Gdy tworzymy elementy Części w trybie asocjatywnego załącznika, 

utrzymywana jest relacja z obiektami złożenia. Tryb ten pozwala propagować zmiany z geometrii 

złożenia do modelu Części. W trybie nie-asocjatywnego załącznika, każda referencja obiektu złożenia 

jest zastępowana przez nie-asocjatywną kopię tego obiektu, realizowaną jako zewnętrzna operacja. Ta 

zewnętrzna operacja nie jest w żaden sposób związana z modelem złożenia. Jeżeli nie chcemy żeby ta 

kopia pojawiała się w złożeniu, możemy ją ukryć przez przydzielenie np. odpowiedniego poziomu 

widoczności. 

Możliwe jest również cofnięcie dołączania do elementów złożenia, podczas gdy utrzymywane są 

uchwyty obiektów tylko do elementów pliku Części. Aby wyłączyć tryb dołączania do elementów 

złożenia, należy ponownie wskazać pozycję włączania tego trybu w menu kontekstowym. 

Ogólnie mówiąc, można pracować w modelu złożenia z fragmentem 3D jak i z plikiem Części. Aby 

rozpocząć edycję w trybie złożenia, wywołaj polecenie "Edycja" z menu kontekstowego 

wywoływanego po wskazaniu operacji “Część” lub “Fragment 3D”. 

  

Gdy edytujemy fragment 3D w trybie złożenia, można użyć elementów złożenia jako referencji tak jak 

przy tworzeniu/edycji Części. Nie będzie to konwertowało operacji edytowanego “Fragmentu 3D” do 

“Części”, natomiast niektóre właściwości Części będą przypisane do fragmentu. Dlatego np. użycie 
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konfiguracji będzie zakazane a zależności w geometrii złożenia nie będą wspierane (należy o tym 

pamiętać, żeby uniknąć powtarzających się uzależnień). 

Właściwości Części 

Operacja “Część” posiada ogólnie te same parametry, co operacja “Fragment 3D”. W rzeczywistości 

jest ona również fragmentem 3D, ale utworzonym za pomocą różnych oznaczeń. Jedyną pozycją 

niedostępną w zakładce “Operacja” będzie pole wyboru konfiguracji, ponieważ użycie konfiguracji 

jest niedozwolone dla Części. (Użycie konfiguracji jest opisane poniżej). 

 
Jeżeli przypuszczasz, że Część pojawi się w zestawieniu materiałowym BOMs, zdefiniuj niezbędne 

dane w taki sam sposób jak dla fragmentu 3D. Transformacje części dokonywane są w taki sam 

sposób jak dla każdej innej operacji, które nie używają układu współrzędnych dla załącznika. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale “Przekształcenie”. 

Relacja między złożeniem i plikiem Części 

Referencje ścieżki pliku Części ustalane są na tych samych zasadach jak dla fragmentów 3D (zobacz 

wyżej).  

Typ relacji między Częścią i złożeniem jest ustanawiany podczas tworzenia Części. Jak zostało 

powiedziane wcześniej, zmiany mogą być propagowane ze złożenia do Części i na odwrót w 

zależności od typu relacji. System może wielokrotnie wyładowywać oryginalne dane do pliku Części 

tylko na życzenie użytkownika. Wszystkie pliki Części mogą być aktualizowane za pomocą polecenia: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<FG> Plik|Fragment|Odśwież pliki  

Aby zaktualizować tylko jeden wybrany plik Części, wywołaj polecenie “Aktualizuj”. Polecenie to jest 

dostępne w menu kontekstowym po kliknięciu  nad Częścią. 
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Jeżeli są ustanowione odwrotne relacje między Częścią i złożeniem (jak w przypadku Fragmentu 3D), 

wówczas system automatycznie śledzi zmiany w plikach Części. Wszystko działa tak jak z fragmentami 3D. 

Jeżeli potrzebujemy przeładować wszystkie zmodyfikowane Części w złożeniu, należy użyć polecenia:  

Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<UL> Plik|Złożenie|Odśwież pliki  

Przeładowanie danych z jednej określonej Części w złożeniu może być wykonane za pomocą opcji menu 

kontekstowego “Aktualizuj”. 

Konfiguracje 

Co to jest konfiguracja?  

Gdy regenerujemy złożenie lub wstawiamy nowy fragment 3D z wartościami zmiennych 

zewnętrznych różniącymi się od tych użytych w pliku fragmentu, system regeneruje model fragmentu 

3D, aby aktualizować geometrię. System T-FLEX CAD dostarcza narzędzia dla przyśpieszenia 

manipulacji złożeniem przez unikanie regeneracji fragmentu. Osiągane jest to przez zapisanie 

wewnątrz pliku fragmentu oddzielnego zestawu danych geometrycznych dla każdej zdefiniowanej 

kombinacji wartości zmiennych zewnętrznych. Zestaw danych geometrycznych modelu odpowiada 

określonemu zestawowi wartości zmiennych zewnętrznych nazywanych "konfiguracją". Jeżeli nie ma 

w dokumencie utworzonych żadnych konfiguracji, wówczas model jest zapisywany dla aktualnego 

zestawu wartości zmiennych zewnętrznych. Utworzenie konfiguracji pozwala zapisać dane 

geometryczne dla predefiniowanego zestawu wartości zmiennych zewnętrznych. Dokument może 

zawierać wiele konfiguracji. Każda konfiguracja ma swoją nazwę.  

Gdy wstawiamy do złożenia dokument jako fragment 

3D, można wybrać z listy wszystkich zapisanych w 

pliku fragmentu konfiguracji za pomocą nazwy, 

żądaną konfigurację. W ten sposób nie trzeba podawać 

wartości zmiennych zewnętrznych. Poza tym, jeżeli 

podamy wartości zmiennych zewnętrznych zbieżne z 

zestawem wartości istniejącej konfiguracji, użyta 

zostanie geometria z odpowiedniej konfiguracji bez 

dodatkowego przeliczania. 

Nazwa konfiguracji może być określona w 

parametrach fragmentu 3D za pomocą zmiennych 

tekstowych. 

 

Należy pamiętać, że konfiguracje nie są wspierane dla Części utworzonych w trybie złożenia (tych 

geometrii referencyjnych obiektów złożenia). 

Naturalnie zapisanie pewnej ilości konfiguracji zużywa dodatkową przestrzeń na dysku. Jednakże, nie 

jest to kwestia kluczowa. Bardziej istotne dla użytkownika jest przyśpieszenie regeneracji złożeń. 

Opóźnienia w ładowaniu zapisanych konfiguracji dla nowych modyfikacji modelu są minimalne. 
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Zarządzanie konfiguracją 

Polecenie zarządzania konfiguracją może być wywołane w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<FCE> Parametry|Konfiguracja Modelu…  

Polecenie to może być niedostępne, jeżeli aktualny dokument nigdy nie był zapisany. Model powinien 

również mieć zmienne zewnętrzne, aby móc utworzyć konfiguracje. 

Wywołanie polecenia przywołuje okno dialogowe dla zarządzania konfiguracjami aktualnego modelu: 

 

Panel z lewej strony wyświetla listę istniejących konfiguracji aktualnego modelu. Aby rozpocząć pracę 

z jedną z istniejącymi konfiguracji wybierz ją z listy.  

Panel z prawej strony wyświetla listę zmiennych zewnętrznych modelu z wartościami 

odpowiadającymi wybranej konfiguracji. Można tutaj modyfikować wartości. Po zmodyfikowaniu 

dowolnych zmiennych zewnętrznych, wcześniej zapisana konfiguracja jest renderowana jako 

przestarzała i oznaczana gwiazdką. Aby aktualizować konfigurację wraz z wprowadzonymi zmianami 

zapisz ją. Gdy edytujesz model, część zmiennych zewnętrznych może być skasowanych a utworzone 

mogą być inne. Aby śledzić szczegóły aktualności konfiguracji, wyświetlana jest informacja o każdej 

zmiennej oraz o tym czy jest ona obecna w modelu i konfiguracji (kolumna “Stan”). 

Następujące przyciski przeznaczone są do zarządzania konfiguracjami: 

[Utwórz] – tworzy nową konfigurację. Po utworzeniu, nowej konfiguracji przydzielany jest zestaw 

wartości zmiennych odpowiadający aktualnemu stanowi modelu. Inne żądane wartości zmiennych 

mogą być podane w prawym panelu okna dialogowego. 

[Skazuj] – kasuje wybraną konfigurację. 

[Zmień Nazwę] – zmienia nazwę wybranej konfiguracji. 

[Ładuj] – regeneruje model z wartościami zmiennych zdefiniowanymi w wybranej konfiguracji. 

Polecenie to pozwala obejrzeć geometrię każdej konfiguracji. 

[Zapisz] – zapisuje wszystkie zmodyfikowane konfiguracje (oznaczone przez gwiazdkę). 

[Zapisz Wszystko] – ponownie zapisuje wszystkie konfiguracje. 

[Aktualizuj] – przydziela aktualne wartości do zmiennych zewnętrznych modelu w aktualnej 

konfiguracji. 
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[Zamknij] – zamyka polecenie. 

Tworzenie szczegółu  

Jeżeli oryginalny plik parametrycznego fragmentu 3D lub Części różni się z powodu zmian 

w zmiennych od jej instancji aktualnie używanej w złożeniu, możemy zapisać ostatnią instancję 

w oddzielnym pliku. Może być to konieczne np. żeby plik nowego zestawu dokumentacji 

odzwierciedlał aktualną modyfikację. Operacja szczegółu tworzy taką nową kopię fragmentu 3D lub 

pliku Części, który może być zapisany pod inną nazwą. Nowa kopia szczegółu nie ma żądnych relacji 

ze złożeniem. Umożliwia jedynie użytkownikowi modyfikowanie części przeliczonej z pewnymi 

wartościami zmiennych i zapisanie jej do oddzielnego pliku. 

Polecenie tworzenia szczegółu wywoływane jest z menu kontekstowego odnoszącego się do wybranej 

operacji fragmentu 3D lub Części, której szczegół chcemy utworzyć: 

 
Wywołanie polecenia ładuje kopię pliku części lub fragmentu 3D. Etykieta “Część 1” jest dołączana 

do nazwy pliku w tytule dokumentu, określając, że jest to instancja szczegółu. Użytkownik potrzebuje 

następnie zapisać plik. 

Eksplodowanie 

T-FLEX CAD posiada specjalne polecenie dla eksplodowania modelu 3D składającego się z kilku 

operacji (normalnie jest to model 3D złożenia). Przekształcenia eksplodujące mogą być zdefiniowane 

w parametrach każdej trójwymiarowej operacji. Operacje, które wymagają LUW przy tworzeniu, tak 

jak fragmenty 3D, kopie 3D itp., pozycjonowane są odpowiednio do transformacji definiujących 

przesunięcia (odsunięcia) i obroty względem LUW załącznika. Inne operacje mogą być przekształcane 

względem współrzędnych globalnych lub centrum sześcioboku opisanego. Jest to definiowane 

w ustawieniach transformacji. Więcej szczegółów na temat przekształceń znajduje się w rozdziale 

“Przekształcenie”. 
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Wykonywanie polecenia 

Tryb eksplodowany jest włączany i wyłączany za pomocą polecenia:  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3VX> “Narzędzia|Eksploduj” 
 

Tryb eksplodowany jest domyślnie wyłączony. 

Wywołanie polecenia przekształca aktualne parametry,które definiują pozycje operacji. Parametry 

w zakładce “Przekształcenie” definiują przekształcenia stałe, jak również przekształcenia dla trybu 

eksplodowanego. Gdy tryb eksplodowany jest włączony, stosowane są przekształcenia, które były 

zdefiniowane dla trybu eksplodowanego. 

 

Tryb eksplodowany może być użyty, gdy chcemy utworzyć rzuty 2D elementów złożenia widzianych 

oddzielnie. Wszystkie niezbędne ustawienia są gromadzone w parametrach rzutów 2D. Szczegółowe 

informacje na ten temat znajdują się w rozdziale “Rzuty 2D” 

Zalecenia przy definiowaniu przekształceń eksplodowania 

Najlepszy sposób tworzenia i edycji parametrów eksplodowania jest, gdy tryb “Eksploduj” jest 

włączony. W trybie tym, każde przekształcenie definiowane za pomocą polecenia 3EG:Przekształć 

Element dla poszczególnych operacji, będzie automatycznie zastosowane tylko podczas 

eksplodowania. Przekształcenia zdefiniowane poza trybem eksplodowanym wewnątrz polecenia 

“Przekształcenie” nie wpływają na parametry eksplodowania. 

Dlatego też, należy stosować następujące kroki, aby uzyskać żądany efekt eksplodowania: 

1. Włącz tryb eksplodowania. Sprawdź pozycję obiektów. Jeżeli potrzebne są dodatkowe transformacje 

dla eksplodowania przejdź do pozycji 2. 

2. Wywołaj polecenie 3EG:Przekształć Element. 
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3. Zmień położenie wszystkich komponentów złożenia jeden po drugim tak, aby uzyskać właściwy widok 

eksplodowany produktu. 

4. Opuść polecenie “Przekształcenia” i wyłącz tryb eksplodowany. Wszystkie geometrie powinny wrócić 

do oryginalnych położeń. Przekształcenia eksplodowania będą się aktywowały tylko po włączeniu 

trybu eksplodowanego.  
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ADAPTACYJNE FRAGMENTY 3D 

Informacje Ogólne  

Fragment adaptacyjny w T-FLEX CAD jest to fragment 3D z zewnętrznymi parametrami, którymi są 

nie tylko zmienne zewnętrzne, ale również elementy geometryczne. Parametr geometryczny może być 

reprezentowany przez dowolny element modelu (bryłę, węzeł 3D, ścieżkę 3D, profil 3D, płaszczyznę 

pracy, LUW, wierzchołek, krawędź, ścianę, pętlę). Ideą podejścia jest użycie geometrii zastępczej 

elementu złożenia, zamiast oryginalnej geometrii parametru zewnętrznego w strukturze fragmentu 

adaptacyjnego, gdy regenerujemy pewną instancję modelu. W ten sposób, fragment 3D działa, gdy jest 

“adoptowany” jak obiekty modelu złożenia. Dla przykładu, fragmenty adaptacyjne 3D używane są  

w specjalnych operacjach wstawiania otworów i tworzenia cech przetłoczeń w odpowiednich 

poleceniach systemu. 

 Model źródłowy 

Fragment 

adaptacyjny 

Profil 3D jako 

parametr 

geometryczny 

Profil 3D jako wartość wytwarzanego 

parametru geometrycznego 

Wynik wstawienia 

fragmentu adaptacyjnego 

 

Aby użyć fragment jako element modelu adaptacyjnego, zdefiniuj zawczasu zestaw parametrów 

geometrycznych, które mogą mieć relacje z obiektami modelu złożenia. Tak jak zestaw zewnętrznych 

zmiennych, zestaw parametrów geometrycznych definiowany jest w dokumencie danego fragmentu 

3D. System pozwala definiować parametry geometryczne i ich wartości na bieżąc w momencie 

wstawiania lub edycji fragmentu 3D; jednakże utworzone relacje będą użyte w tym przypadku tylko  

w aktualnym modelu złożenia. W takim przypadku, informacje te nie będą zapisane w dokumencie 

fragmentu 3D. Gdy wstawiamy adaptacyjny fragment 3D, użytkownik określa wartości parametrów 

geometrycznych. Typ wytwarzanego obiektu musi być taki sam jak typ obiektu, który jest parametrem 

fragmentu 3D. Dla przykładu, wartość wytwórcza dla profilu 3D może być zdefiniowana tylko przez 

profil 3D. 
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Użycie parametrów geometrycznych dla fragmentu 3D może być połączone z użyciem zmiennych 

zewnętrznych i dołączeniem układów współrzędnych. Jednakże, gdy to robimy, należy pamiętać  

o specyfikach wytwarzających parametr obiektu, jak efekty zastępowania zarówno geometrii 

parametru adaptacyjnego i jego pozycji w złożeniu. Jak wiadomo, pozycja fragmentu 3D w złożeniu 

definiowana jest przez układy współrzędnych źródła i celu. Te układy współrzędnych mogą być 

określone przez LUW lub domyślnie przez globalne układy współrzędnych fragmentu 3D i modelu 

złożenia. 
 Fragment Wartość 

wytwórcza 

parametru 

Złożenie 

LUW Źródła LUW Celu 

Parametr 

Geometryczny 

 

Gdy wytwarzamy parametr geometryczny, system uruchamia przekształcenie “odwrotne” przez 

przenoszenie obiektu ze złożenia do modelu fragmentu 3D, z LUW celu złożenia w kierunku LUW 

źródła fragmentu 3D.  
 

Fragment 3D przed wytworzeniem 

parametru geometrycznego 

Fragment 3D z wytworzonym 

parametrem geometrycznym 

 

Po wytworzeniu wartości, fragment adaptacyjny 3D jest regenerowany i wstawiany do modelu 

złożenia. Użytkownik musi wstawić właściwą orientację instancji parametru obiektu, aby mięć ją 

pozycjonowaną po osadzeniu w modelu fragmentu 3D, zgodnie z zamiarami projektanta. 

Na poniższych rysunkach, instancja profilu 3D zastępuje oryginalny profil definiujący otwór w ścianie 

fragmentu 3D. Zgodnie z zamiarami, nowa instancja profilu będzie służyła do utworzenia szyku 

otworów w ścianie fragmentu 3D. Wśród dwóch możliwości, w pierwszym przypadku instancja 

profilu będzie właściwa dla utworzenia otworów po osadzeniu w modelu fragmentu 3D, ale nie  

w drugim przypadku.  
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 Wytwarzana wartość 

Złożenie 

Szczegół 

Fragment 3D przed 

wytworzeniem parametru 

geometrycznego 

        

 Wytwarzana wartość 

Złożenie 

Szczegół 

Fragment 3D przed 

wytworzeniem parametru 

geometrycznego 

 

Przyjrzyjmy się szczegółowo, co się stało z modelem fragmentu 3D w drugim przypadku. Ponieważ  

w tym przypadku użyta jest, różniąca się instancja profilu 3D zorientowana inaczej względem 

odpowiedniego LUW celu, wówczas wynik różni się, co do położenia profilu końcowego w modelu 

fragmentu 3D. Widok detalu jasno pokazuje, że wystający szyk profili w drugim przypadku nie służy 

do tworzenia otworów (aby zademonstrować to, drugi operand różnicy Boolean został pozostawiony 

na scenie); dlatego też, fragment 3D jest wstawiony jest do złożenia bez otworów w jego ścianie.  
Jeżeli, po wstawieniu adaptacyjnego fragmentu 3D, konieczne jest użycie układu współrzędnych 

źródła, wówczas upewnij się, że jest on utworzony w oparciu o elementy modelu fragmentu 3D 

(węzły 3D, krawędzie, wierzchołki), które są niezależne od zewnętrznych parametrów 

geometrycznych. Innymi słowy, rodzice układu współrzędnych źródła nie powinni zmienić się po 

wytworzeniu elementów adaptacyjnych. 

Ustawianie adaptacyjnego fragmentu 3D 

Aby sprawić, żeby model 3D był odpowiedni dla użycia go jako adaptacyjny fragment 3D, musi być 

zdefiniowany zestaw obiektów (elementów adaptacyjnych), których geometria będzie sterowana przez 

obiekty złożenia. 

Aby określić listę parametrów geometrycznych, użyj polecenia “3U: Ustaw Parametry Fragmentu 

Adaptacyjnego”. Polecenie wywoływane jest jako: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3U> 
“Narzędzia|Fragment 

Adaptacyjny”  

Po wywołaniu polecenia, można wypełnić pozycję “Nazwa” w oknie właściwości (opcjonalnie). 

Wprowadzany tekst będzie nazwą fragmentu 3D w modelu. Jeżeli nazwa nie jest określona, użyta zostanie  

w modelu domyślna nazwa “Część_Nr”. Pozycja “Komentarz” może zawierać tekst wyjaśniający 

zamierzone użycie danego fragmentu 3D. Jeżeli dokument fragmentu jest wyposażony w slajd, slajd ten 

będzie użyty jako ikona fragmentu 3D w drzewie modelu dokumentu złożenia. Ikony tworzone są za pomocą 

polecenia “Narzędzia|Dane Specjalne|Podgląd”. 
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Ikona Nazwa 

Fragment 

Adaptacyjny 
 

Aby dodać nowy obiekt do listy elementów adaptacyjnych, wybierz go w oknie widoku 3D lub  

w drzewie modelu. Wybrany element pojawi się w górnej liście, “Elementy Modelu”, w oknie 

właściwości. Po wybraniu obiektu, system automatycznie dodaje do listy elementy topologiczne tego 

obiektu (krawędzie, wierzchołki, ściany), które odnoszą się do obiektów dzieci.  
Lista “Elementów Modelu” zapewnia intuicyjny wygląd iteracji wybranego obiektu z jego dziećmi 

i dodaje możliwości wybrania elementów, które nie są na górnym poziomie hierarchii modelu jako 

parametry geometryczne.  

Gdy tworzymy lub edytujemy fragment 3D w kontekście złożenia (technika modelowania “Z góry do 

dołu”), lista “Elementów Model” budowana jest automatycznie. System tworzy tą listę bazując na 

obiektach, które są odniesione do elementów modelu złożenia (profile 3D, płaszczyzny pracy, węzły 

3D, itp.). Jeżeli fragment 3D przeznaczony jest do wstawienia do innych modeli złożenia, użytkownik 

może skomponować listę zewnętrznych parametrów geometrycznych używając już zbudowanej listy 

“Elementów Modelu”.  

Aby dać przykład komponowania listy zewnętrznych parametrów geometrycznych, rozważmy 

fragment 3D, który definiuje cechę przetłoczenia (zobacz rysunek na początku rozdziału). Aby 

utworzyć rowek w złożeniu, wszystko co jest konieczne to określenie ściany geometrii, w której 

będzie wyciągnięty rowek i trajektorię definiującą kontur. Pierwszym elementem w liście “Elementów 

Modelu” będzie profil 3D zapisany jako podstawa dla utworzenia wyciągnięcia po ścieżce. 

Wyznaczmy “Wyciągnięcie_0” jako drugi element w liście. W ten sposób, system dodaje do listy 

ścianę tej operacji, ponieważ ściana jest elementem rodzica dla operacji “Wyciągnięcie po Ścieżce_1”. 

 

Zestaw typów obiektu dozwolony dla wyboru definiowany jest przez opcję: 

 <V> Wybierz typ parametru 
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Rozwijalna lista pomoże ustawić wewnętrzne filtry polecenia dla wyboru obiektów pewnego typu: 

płaszczyzna pracy, powierzchnia pracy, układ współrzędnych, operacja, ścieżka 3D, węzeł 3D, profil 3D. 

Domyślną opcją w automenu jest: 

 <M> Pokaż parametr w dokumencie Fragmentu 

Pozwala to podświetlić obiekty, które nie są na górze hierarchii drzewa modelu. Dla przykładu, jeżeli dana 

operacja jest aktywna, wówczas po wybraniu ściany operacji “Wyciągnięcie_0” w liście obiektów, ściana ta 

zostanie podświetlona w modelu (w tym samym czasie, wszystkie dzieci “Wyciągnięcia_0” zostaną 

tymczasowo usunięte ze sceny 3D). 

 

Jeżeli opcja nie jest aktywna, wówczas podświetlanie będzie działało tylko, jeżeli aktualny element w 

liście jest operacją z górnego poziomu. Dlatego też, w tym szczególnym przykładzie, Wyciągnięcie_0 

i jego ściana nie będzie podświetlana w modelu. 

 

Następnym wymaganą czynnością jest stworzenie listy “Elementów Zewnętrznych”. Bierze ona 

elementy z listy “Elementów Modelu”, która będzie wytworzona po wstawieniu fragmentu 3D do 

modelu złożenia. 
Zalecamy umieszczenie w liście parametrów zewnętrznych 

wszystkich topologicznych dzieci obiektu modelu, które były 

podane w górnej liście i wytworzą je jako wartości w złożeniu.  

Przypuśćmy, że lista zewnętrznych parametrów adaptacyjnego fragmentu 

3D nie zawiera wszystkich topologicznych dzieci wybranego modelu 

obiektu, lub część tych obiektów nie jest wytwarzanych po wstawieniu 

tego fragmentu do złożenia. W tym przypadku, po regeneracji modelu 

fragmentu 3D (w czasie wstawiania go do złożenia) pojawią się błędy, 
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gdy tworzymy operacje (lub inne obiekty), które bazują na nie 

wytworzonych elementach topologicznych.  

Aby uniknąć dużej ilości niechcianych elementów zależnych w liście 

parametrów geometrycznych, zaleca się budowanie modelu fragmentu 

3D w taki sposób, aby elementy modelu użyte jako parametry 

geometryczne były na jak najwyższym możliwym poziomie w strukturze 

drzewa modelu. 

Przesuń elementy przez wybranie w górnej liście i wciśnięcie przycisku 

. Można podać komentarze dla każdego elementu w liście 

parametrów zewnętrznych. Wprowadzony tekst będzie pojawiał się jako 

podpowiedź w oknie właściwości, gdy będziemy wybierali wartość 

wytwarzania parametru w poleceniu “3F: Wstaw Fragment 3D”. Jeżeli 

jest to konieczne, parametr zewnętrzny może mieć zmienioną nazwę 

poprzez edycję domyślnej nazwy, która jest taka sama jak nazwa obiektu 

modelu. Gdy wybieramy element w liście parametrów zewnętrznych, 

odpowiedni element jest automatycznie podświetlany w liście obiektów 

modelu. Pozwala to łatwo śledzić obiekty modelu o zmienionej nazwie, 

które były użyte do utworzenia parametru zewnętrznego. Flaga “Auto 

Wybór” może być użyta dla obiektów, których dzieci są same 

zewnętrznymi parametrami. Dla przykładu, w aktualnym przykładzie, 

“Auto Wybór” może być ustawiony dla Wyciągnięcia_0, żeby 

zredukować ilość pozycji do wybrania. 

 

Przykład tworzenia adaptacyjnego fragmentu 3D 

Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi – 

geometria w pliku fragmentu 3D składa 

się z dwóch operacji obrotowych. Kontur 

operacji Obrót_4 skonstruowany jest na 

płaszczyźnie pracy, która odnosi się do 

krawędzi Obrótu_3, podczas gdy oś 

bazuje na ścianie Obrótu_3. Musimy 

utworzyć adaptacyjny fragment 3D, 

który będzie tworzył rowek bazujący na 

krawędzi zaokrąglenia wybranej na 

dowolnej operacji złożenia. 
 

Aby skomponować listę “Elementów Modelu”, po prostu wybierz w drzewie “Obrót_3”. Jego krawędź 

i ściana, które są rodzicami “Obrotu_4” zostaną dodane do listy automatycznie. “Obrót_4” w tym 

przypadku jest operacją, która jest użyta dla utworzenia rowka. 
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Następnym krokiem będzie utworzenie listy parametrów zewnętrznych. 

Wystarczy tylko przesunąć krawędź i ścianę do dolnej listy, podczas gdy 

operacja, na której rowek będzie utworzony będzie określona przez system 

automatycznie. Wypełnij pole komentarza dla każdego elementu i ustaw 

flagę “Auto Wybór” dla ściany. Przypomnijmy, że wytwarzanie podczas 

wstawiania fragmentu 3D wykonywane jest tylko dla obiektów, które są 

umieszczone w liście parametrów zewnętrznych. W ogólnym przypadku, 

lista “Elementów Modelu” może zawierać nie używane parametry 

zewnętrzne. Jeżeli w aktualnym przykładzie krawędź nie byłaby 

przesunięta do listy parametrów zewnętrznych, wówczas nie byłoby 

możliwe określenie, którą krawędź złożenia użyć dla utworzenia rowka. 

Innymi słowy, rodzic nie mógłby być zdefiniowany dla Płaszczyzny Pracy 

_2 we fragmencie i dlatego też operacja Obrót_4 nie mogłaby być 

utworzona. 

Zawartość listy elementów adaptacyjnych może być zarządzana przez 

przyciski w oknie właściwości: 

- dla listy “Elementów Modelu”:  

 - kasowanie aktualnego elementu 

 - kasowanie wszystkich elementów 

 - kasowanie przedawnionych elementów. Przycisk ten staje się dostępny, gdy lista zawiera 

obiekty skasowane z modelu. Takie obiekty oznaczone są w liście za pomocą ikony . 

- dla listy “Elementów Zewnętrznych”: 

  - przesuwanie aktualnego elementu wewnątrz listy 

 - tworzy nowy katalog. Lista zewnętrznych parametrów może być organizowana w formie 

struktury drzewiastej, przez rozprowadzanie elementów listy przez różne poziomy lub przez 

różne katalogi na tym samym poziomie. Gdy wstawiamy fragment 3D do modelu, jego 

parametry geometryczne będą wyświetlane zgodnie ze zdefiniowaną strukturą. 

 - kasowanie aktualnego elementu 

 - kasowanie wszystkich elementów 
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Elementy listy parametrów zewnętrznych mogą mieć zmieniane nazwy. Aby to zrobić, kliknij  na 

nazwie elementu a następnie edytuj nazwę parametru. 

Wstawianie adaptacyjnego fragmentu 3D, wytwarzanie elementów 
adaptacyjnych 

 

Gdy wywołamy polecenie “3F: Wstaw 

Fragment 3D” dla fragmentu 3D ze 

zdefiniowanymi elementami 

adaptacyjnymi, domyślna uwaga 

skupiona jest na polu “Wartość” 

pierwszego parametru zewnętrznego w 

oknie właściwości, w sekcji “Parametry 

Geometryczne”. Pasek poniżej listy 

wyświetla komentarz do aktualnego 

parametru. Aby zdefiniować wartość, 

w oknie widoku 3D lub w drzewie 

modelu wybierz obiekt tego samego 

typu jak zewnętrzny parametr 

geometryczny fragmentu 3D. 

Jeżeli fragment 3D wybrany dla 

wstawienia ma wstępnie ustawione 

parametry geometryczne, wówczas 

domyślnie aktywną opcją w automenu 

będzie: 

 

 

 <R> 
Pokaż Parametry Geometryczne Fragmentu 

Adaptacyjnego 

Pozwala to obserwować model 3D wstawianego fragmentu w dodatkowym oknie, z podświetlonym 

aktualnym parametrem zewnętrznym. Gdy wybieramy obiekt, system wskazuje również wartości 

wytwarzania dla tych rodziców aktualnego parametru, które są oznaczone flagą “Auto Wybór”. 

Automatyczne wytwarzanie może być zmienione przez wybranie innego obiektu modelu. 

Gdy trzeba użyć lokalnego układu współrzędnych dla ustawienia fragmentu 3D, można użyć opcji  

, aby przejść do opcji wyboru układów współrzędnych źródła i celu. Użycie mechanizmu ustawiania 

fragmentów 
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3D opisane jest szczegółowo w rozdziale 

“Złożenie 3D”. 

Użyj opcji , aby zakończyć wstawianie 

fragmentu 3D. Jeżeli napotkamy błędy w modelu 

fragmentu 3D z powodu wyszczególnionych 

wartości parametrów geometrycznych, wówczas 

fragment 3D nie pojawi się na scenie i 

odpowiednia wiadomość zostanie wyświetlona w 

oknie diagnozy. 

 

 

Definiowanie elementów adaptacyjnych istniejącego fragmentu  

System wspiera definiowanie listy parametrów zewnętrznych i ich wartości wytwarzania zarówno dla 

nowych fragmentów jak i edytowanych fragmentów w złożeniu. Aby dodać dodatkowy parametr, 

wywołaj polecenie edycji fragmentu 3D. W sekcji “Parametry Geometryczne” okna właściwości, 

wciśnij przycisk  i wybierz element modelu fragmentu 3D, który stanie się parametrem 

zewnętrznym. Następnym krokiem będzie albo wytworzenie jego wartości lub dodanie dodatkowych 

parametrów do listy. Różnica tego podejścia w stosunku do kroków opisanych w sekcji “Ustawianie 

adaptacyjnego fragmentu 3D” jest taka, że zmiany w liście są pamiętane tylko w aktualnym złożeniu. 

Gdy wstawiamy ten fragment 3D do innego modelu złożenia, elementy dodane do listy nie będą 

dostępne. Dlatego też, każdy fragment 3D modelu złożenia może być konwertowany do adaptacyjnego 

fragmentu 3D a predefiniowana lista parametrów geometrycznych istniejącego adaptacyjnego 

fragmentu 3D może być rozszerzona. 

 



Modelowanie Trójwymiarowe 

492 

RZUTY 2D. TWORZENIE RZUTÓW 2D Z MODELI 3D 

Rzuty 2D jest to dwuwymiarowy obraz umieszczony w oknie 2D, uzyskany przez rzutowanie 

trójwymiarowego modelu lub jego wybranej części na określony plan. Rzuty mogą być użyte dla 

utworzenia niezbędnych widoków na rysunku 2D z późniejszymi właściwymi „dekoracjami”, jak 

również dla wykonania lokalnych widoków i przekrojów. Można rzutować cały detal lub grupę detali, 

jak również wybrane elementy modelu takie jak ściany czy krawędzie. Rzutowanie jest również 

aktywnie używane w modelowaniu trójwymiarowym dla rysowania na aktywnych płaszczyznach 

pracy w uzależnieniu do typologii trójwymiarowych obiektów np. do ścian czy krawędzi. 

Tworzenie rzutu 2D 

Aby utworzyć rzut 2D, użyj polecenia “3J:Utwórz Rzut 2D”. Wywołaj polecenie w następujący 

sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3J> “Rysuj|Rzuty 2D”  

Po wywołaniu polecenia dostępne są następujące akcje: 

 
<1>  Utwórz Trzy Standardowe Rzuty 

 
<2>  Utwórz Widok Przekroju 

 
<3> Utwórz Dodatkowy Widok 

 
<4> Utwórz Widok Lokalnego Przekroju 

 
<5> Utwórz Zestaw Standardowych Rzutów 

 
<6> Utwórz Standardowy Rzut 

 
<7>  Rzuty płaszczyzny pracy 

 <8> Widok Dowolny 
 

 
Można również wybrać 
typ rzutu do utworzenia 

w liście combo box 
dostarczonej w oknie 

właściwości 

 

Przed rozpoczęciem tworzenia rysunków za pomocą rzutowania, zaleca się określenie formatu 

rysunku, ile stron będą zajmowały i jaka będzie skala na każdej stronie. Wszystkie te parametry są 

definiowane w oknie dialogowym “Status Modelu” (polecenie Dostosuj|Status). Każda strona 

używa swoich własnych ustawień. Ustawienia mogą być zmienione w dowolnym momencie. 

Ogólny algorytm tworzenia rzutów 2D zawiera kilka wymaganych lub opcjonalnych kroków: 

1. Zdefiniować kierunek rzutowania (wymagane) w jeden z następujących sposobów: 

- Przy użyciu jednej z opcji tworzenia standardowych rzutów (opcje , , ). 
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- Automatycznie przez system, w zależności od położenia linii przekroju, w przypadku 

tworzenia przekroju lub widoku lokalnych przekrojów (opcja ). 

- Z kierunku widoku szczegółu określonego przez element dekoracji (opcja ). 

- Tak jak kierunek oryginalnego rzutu, gdy tworzymy widok lokalny ( ). 

- Za pomocą płaszczyzny pracy (opcja ). 

- Za pomocą elementów modelu 3D, takich jak płaskie ściany, używając zestawu 

dodatkowych opcji. 

- Przez zdefiniowanie kierunkowego wektora rzutowania i kąta obrotu wokół tego wektora w 

parametrach rzutowania. 

W większości przypadków, system próbuje określić typ tworzonego rzutu przez pierwszy wybrany 

element. Dla przykładu, gdy wskażemy przekrój, system zaoferuje utworzenie wycięcia; wskażemy 

kreskowanie - widok lokalnego obszaru (wyrwania); wskażemy ścianę – widok ogólny itd.. 

2. Zdefiniować punkt załącznika w oknie 2D (opcjonalnie). Normalnie potrzebujemy określić 

położenie na rysunku, w którym będzie utworzony rzut 2D za pomocą węzła 2D lub 

swobodnego punktu. W tym przypadku, tworzony rzut pokazywany jest jako prostokąt 

wskazujący granice rzutu. 

3. Wybrać przekrój, który będzie użyty na rzucie (opcjonalnie). Krok ten jest konieczny, gdy 

tworzymy lokalny widok lub przekrój. 

4. Wybrać geometrie, które będą poddane przekrojowi (opcjonalnie). Krok ten jest konieczny, 

gdy tworzymy lokalny widok lub przekrój działający tylko na wybranych elementach 

rzutowanego modelu. 

5. Wybrać elementy modelu do zrzutowania (opcjonalnie). Domyślnie, rzutowana jest cała 

scena 3D w aktualnym stanie; jednakże, jest również możliwe rzutowanie oddzielnych 

Geometrii, operacji lub specyficznych elementów topologicznych (ścian, krawędzi). 

6. Zdefiniować parametry rzutowania (opcjonalnie). Niektóre właściwości, takie jak skala 

mogą być określone w oknie dialogowym “Parametry Rzutu 2D” lub w oknie właściwości. 

7. Potwierdzić wprowadzone dane (wymagane). Jak w każdym poleceniu 3D, tworzenie 

elementu musi być potwierdzone na zakończenie definicji wszystkich parametrów. Krok ten jest 

możliwy, gdy opcja stanie się dostępna w automenu:  

 <Y> Zakończ wprowadzanie 

Tworzenie standardowych widoków 

Najprostszą metodą szybkiego wykonania rysunków modelu 3D jest utworzenie jednego z kilku 

standardowych rzutów (który jest wystarczający). 

Tworzenie trzech standardowych rzutów 

Dla wygody, możliwość tworzenia trzech najczęściej używanych widoków standardowych jest 

wydzielona w specjalnym poleceniu, zapewniającym widoki z “Przodu”, “Góry” i boku “Lewo”: 

 
<1>  Utwórz Trzy Standardowe Rzuty 
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Po wybraniu opcji, automenu oferuje grupę poleceń dla utworzenia zestawu standardowych rzutów: 

 
<M>  Kliknij, żeby wybrać punkt załącznika Rzutu 2D 

 <K> Zerwij Link Rzutowania z Widokiem Przednim 

 
<E> Wybierz Elementy Modelu Do Zrzutowania 

Gdy tworzymy standardowe widoki, automenu ma kilka dodatkowych opcji 

wspólnych dla wszystkich typów rzutów (opcje do tworzenia widoków 

łamanych i obsługi przekrojów). Praca z nimi będzie opisana oddzielnie. 

Następnie, należy ustawić rzuty na rysunku. Pojawią się trzy niebieskie 

ramki w oknie 2D, dołączone do wskaźnika. Ramki te oznaczają granice 

tworzonych rzutów. Aktualnie, wszystkie trzy rzuty są wybrane z 

pozycją konkretnego rzutu, wybranego najpierw. Wybór widoku 

wykonywany jest przez kliknięcie wewnątrz niebieskiego prostokąta 

(drugie kliknięcie aktywuje opcję pozycjonowania widoku ) lub 

przez wybranie pozycji w liście combo box w oknie właściwości. Po 

wybraniu rzutu, należy wybrać punkt ustawczy w widoku 2D. Jeżeli 

opcja pozycji widoku  nie jest jeszcze aktywna, uruchom ją w 

automenu. Kliknij  a rzut zostanie dołączony do pozycji wskaźnika. 

Opcja pozycjonowania widoku pozwala umocować rzut w dowolnym 

punkcie (w miejscu kliknięcia) lub w węźle 2D. 
Mechanizm pozycjonowania rzutu na rysunku jest wspólny dla 

wszystkich typów rzutów, dlatego też pominiemy jego 

szczegółowy opis w przyszłości.  

 

 

Jeżeli pozycjonowany jest widok z przodu (główny), pozostałe widoki 

utrzymują swoje pozycje względem widoku głównego. Gdy sąsiadujące 

widoki są pozycjonowane, relacja rzutowania utrzymywana jest 

względem widoku głównego. Punkty centralne rzutów chwytane są do 

punktu załącznika. Aby przydzielić specyficzny element modelu 3D jako 

punkt załącznika, taki jak węzeł 3D lub wierzchołek, należy użyć 

dodatkowych opcji dla tworzenia rzutu, które są udostępniane przez 

opcję  (zobacz sekcję “Ogólny przypadek tworzenia rzutu”).  

Domyślnie, sąsiadujące widoki utrzymują relacje rzutowania z widokiem 

głównym. Relacja ta może być zerwana za pomocą opcji . Własność 

relacji do widoku głównego, wskazywana jest przez specjalną pozycję w 

oknie właściwości.   

Identyczne parametry są ustawiane dla wszystkich widoków utworzonych jednocześnie. W przypadku, 

gdy wymagane są inne ustawienia dla pewnego widoku, wybierz go w oknie właściwości. Po tym, 

można zdefiniować specyficzne elementy, które będą rzutowane na ten widok lub wybrać przekrój 3D, 
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który będzie użyty na widoku. W niektórych przypadkach, to podejście do tworzenia widoków może 

oszczędzić czas. 

Jeżeli jest to konieczne, można wybrać elementy modelu do rzutowania używając opcji . Wybór 

geometrii dla rzutowania opisany jest szczegółowo poniżej, ponieważ jest to polecenie wspólne dla 

wszystkich typów rzutów (zobacz sekcję “Wybór geometrii dla rzutowania”). 

Tworzenie zestawu standardowych widoków 

Polecenie to różni się od poprzedniego w tym, że można zdefiniować pewną ilość standardowych 

widoków. Wszystkie pozostałe kroki są identyczne. Utwórz zestaw standardowych widoków używając 

opcji: 

 
<5> Utwórz Zestaw Standardowych Rzutów 

Po wywołaniu opcji pojawi się okno dialogowe pozwalające na zdefiniowanie rzutów. 

 
Tworzenie jednego standardowego widoku 

Utwórz jeden standardowy widok używając opcji: 

 
<6> Utwórz Standardowy Rzut 

W liście standardowych widoków, wybierz jeden, który będzie utworzony. Typ “Aksonometryczny” dodany 

jest do listy widoków standardowych. Elementy tej listy są również obecne w oknie właściwości, w ogólnej 

liście typów rzutów 2D.  

Jak zwykle, najpierw, pozycja rzutu na rysunku – wybierz punkt załącznika. W tym wypadku, można 

dołączyć tworzony widok do istniejącego rzutu 2D. Można zdefiniować relacje pomiędzy widokiem i innym 

rzutem używając opcji . Gdy opcja jest włączona, wybierz jeden z rzutów. Taka relacja pozwala 

utworzyć “standardowy” widok z odniesieniem do dowolnego rzutu wybranego jako widok główny, to jest 

„Widok z Przodu”. Relacja może być zerwana za pomocą opcji . 

Po dołączeniu widoku do rysunku, można wybrać elementy, które będą rzutowane za pomocą opcji 

. 

Tworzenie dodatkowego widoku  

Element widoku kierunkowego jest często używany w rysunkach technicznych. Może on być również 

użyty dla utworzenia rzutu. W tym przypadku, kierunek rzutowania będzie określony przez strzałkę 

rzut najbliższy do strzałki. Tryb tworzenia widoku dodatkowego jest włączany za pomocą opcji: 

 
<3> Utwórz dodatkowy widok 
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Następnie, element widoku kierunkowego. Najbliższy strzałce 

rzut zostanie podświetlony. System użyje ten rzut jako widok 

główny. Widok dodatkowy będzie utworzony relatywnie do 

widoku głównego. Domyślnie, dodatkowy widok utrzymuje 

relacje z widokiem głównym. Relacje mogą być zerwane za 

pomocą opcji: 

 
<K> 

Zerwij link Rzutu z Widokiem z 

Przodu 

Końcowymi krokami jest pozycjonowanie rzutów na rysunku i 

jeżeli jest to konieczne, wybranie elementów modelu do 

rzutowania. 

 

Tworzenie widoku lokalnego lub przekroju  

Przed rozpoczęciem tworzenia widoku lokalnego lub przekroju, trzeba mieć dostępne pewne elementy. 

Najpierw, powinno się z wyprzedzeniem utworzyć albo przekrój 3D (polecenie 3SE: Konstruuj 

Przekrój), lub przekrój 2D na rysunku (polecenie SE: Utwórz Przekrój). Zauważ, że ten ostatni 

element powinien być skonstruowany na jednym z istniejących rzutów. Tylko w tym przypadku może 

być on użyty do utworzenia przekrojów. Tryb tworzenia lokalnego widoku lub przekroju jest 

ustawiany przy użyciu opcji: 

 
<2>  Utwórz Widok Przekroju 

Następnie, należy wybrać przekrój 2D na rysunku 2D lub przekrój 3D. Normalna do płaszczyzny przekroju 

definiuje kierunek rzutowania. Elementy są wybierane za pomocą opcji: 

 
<S> Utwórz Rzut 2D Bazując Na Przekroju 3D 

 
<L> Utwórz Rzut 2D Bazując Na Przekroju 2D 

 

Następnie, zdefiniuj punkt załącznika rzutu w widoku 2D używając odpowiednich opcji. 

Zrywanie lub przywracanie relacji pomiędzy tworzonymi rzutami i określonym przekrojem 

realizowane jest za pomocą opcji: 

 
<К> Zerwij Link Rzutu z Widokiem z Przodu 

Po tym, można wybrać elementy do rzutowania i elementy, które będą w przekroju. Wybór elementów 

dla rzutowania wykonywany jest w standardowy sposób – za pomocą opcji . Domyślnie, przekrój 

stosowany jest do wszystkich wybranych do rzutowania geometrii. Jednakże, nie jest to zawsze 

wymagane. Istnieje możliwość określenia listy wybranych operacji lub Geometrii, które będą poddane 

przekrojowi. 
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Parametry dla kontroli przekrojów, które są używane są łączone w jedną 

grupę i umieszczone w zakładce “Przekroje” okna właściwości. Użyte 

przekroje wyświetlane są w liście “Użyj Przekrojów”. Lista ta wyświetla 

nazwy przekrojów 3D lub ID notacji przekrojów. Aby wybrać dodatkowy 

przekrój 3D, umieść wskaźnik na pustej linii a następnie wskaż żądany 

element w przestrzeni modelu lub w oknie „model 3D”. Alternatywnie 

przekrój może być wybrany przez opcję automenu: 

 
<Ctrl+S> Wybierz Przekroje 3D do zastosowania 

Typ rzutu utworzonego dzięki użyciu przekrojów może być wybrany z 

listy combo box: Widok Przekroju, Tylko Płaszczyzny Przekroju, 

Przekrój Rozwinięty/Promieniowy i Przekrój z Rozwinięciem. 

Rozwinięcie może być wykonane tylko, jeżeli wybrany został przekrój 

złożony (zawiera wiele segmentów). Każdy z przekrojów może być 

zastosowany naraz do wszystkich obiektów rzutowanych lub tylko do 

specjalnie wybranych obiektów wśród tych rzutowanych. Lista 

operacji/Geometrii podlegających wybranemu przekrojowi wyświetlana 

jest w liście “Użyj Przekrojów”. Aby wybrać elementy, użyj listy w oknie 

właściwości lub opcji automenu: 

 <Ctrl+O> 
Wybierz operację do zastosowania 

Przekroju 3D 
 

  

Opcja ta pozwala wybrać nie tylko operacje, ale również Geometrie.  

Sposób użycia listy geometrii może być ustawiony w liście combo box. Dostępnymi opcjami są 

“Wybrane Elementy”, “Wszystkie elementy bez wybranych”, “Wszystkie elementy”. Opcja 

“Wszystkie elementy” ustawiona jest domyślnie, jeżeli lista elementów jest pusta.  
Podczas tworzenia widoku przekroju złożenia można od razu określić, że fragment 3D NIE będzie 

cięty przez przekroje. Opcja ta może być ustawiona za pomocą polecenia ST: Ustaw Status 
Modelu i zazwyczaj jest używana w bibliotekach i częściach standardowych. 

Opcja “Płaszczyzny Przekrojów Rozwiniętych/Przekroje Promieniowe” może pracować w jednym z 

dwóch trybów. Zależy to od tego, jaki w tym przypadku użyty jest typ przekroju wielopunktowego. 

Jeżeli wielopunktowy przekrój jest w całości złożony z segmentów prostych, cały przekrój będzie w 

pełni rozwijalny. Jeżeli przynajmniej jeden segment wielopunktowego przekroju jest łukiem kołowym, 

wówczas włączany jest tryb przekroju promieniowego. W tym przypadku, gdy rozwijamy przekrój, 

wszystkie łuki są pomijane. 
Opcja “Przekrój z rozwinięciem” pozwala utworzyć pełne rozwinięcie przekroju nawet, gdy przekrój 

zawiera łuki kołowe. 
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? 

? 

A A 

C 

C 

A - A 
(Pokaż cały Widok) 

A - A 
(Pokaż tylko linie planu przekroju) 

B - B 
(Plany Przekroju Rozwiniętego) 

C - C 
(Przekrój Promieniowy) 

B - B 
(Przekrój z Rozwinięciem) 

C - C 
(Przekrój z Rozwinięciem) 

 

W następującym przykładzie, utworzone są dwa przekroje, oba oparte o widok główny. W pierwszym 

przypadku, przekrój był zastosowany tylko do pierścienia zewnętrznego, w drugim przypadku – do 

wszystkich geometrii. 

 
W grupie parametrów dla obsługi przekrojów dostępne są następujące 

dodatkowe ustawienia;  

Kreskuj Płaszczyzny Przekrojów. Parametr ten definiuje czy kreskować 

przekrój lub widok lokalny. Dokładność definiowania konturu kreskowania 

może być ustawiona w odpowiednim oknie. 

Skala. Skala kreskowania 

Wypełnij Obrys Elementów. Ustawienie to pomaga rysować połączenia 

gwintowe, w których elementy penetrują się nawzajem (zgodnie ze specyfiką 

tych połączeń). Dodatkowo, pewne elementy połączenia gwintowego (np. 

elementy normalii) mogą być wyłączone z przekroju.   
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Tworzenie widoku lokalnego przekroju  

Polecenie to pozwala utworzyć widoki lokalnych przekrojów na istniejącym rzucie: 

 
<4> Utwórz Widok Lokalnego Przekroju (Wyrwanie) 

Granice widoku lokalnego przekroju definiowane są przez kontur kreskowania. Ten drugi musi być 

utworzony przed utworzeniem widoku lokalnego przekroju. Aby wybrać kreskowanie włącz opcję: 

 
<H> Wybierz Kreskowanie dla kształtu przekroju 

 

Po zakończeniu tworzenia lokalnego przekroju, kreskowanie staje się niewidoczne, podczas 

badania głównego rzutu. Linie lokalnego przekroju będą rysowane z wyższym priorytetem, niż 

linie kreskowania i głównego rzutu. 

Następnie, zdefiniuj pozycję planu przekroju. Plan normalny automatycznie pokrywa się z kierunkiem 

widoku głównego rzutu – użytego do utworzenia widoku lokalnego przekroju. Od tego momentu, 

pozycjonuj pozycję planu widoku za pomocą węzła 3D lub węzła 2D w innym rzucie. Dla przykładu, 

gdy tworzysz przekrój lokalny w Widoku Lewym, wówczas można wybrać węzeł 2D w jednym z 

sąsiadujących widoków standardowych: Przód, Góra, Dół, Tył. 

Węzeł 2D lub 3D może być wybrany przy użyciu opcji: 

 
<3> Wybierz Węzeł 3D, definiujący pozycję przekroju 

 
<2> 

Wybierz Węzeł 2D na innym Rzucie, definiujący 

pozycję przekroju 

Widok lokalnego przekroju jest automatycznie wiązany do rzutu, na którym został utworzony. Jednakże, 

żeby dołączyć widok lokalny do rysunku w innym położeniu, wiązanie to powinno być zerwane w pewnych 

sytuacjach. Opcją służącą do zerwania wiązania jest: 

 
<К> Zerwij Link Rzutu z Widokiem z Przodu 

Gdy wiązanie jest zerwane, następująca opcja jest dostępna, aby dołączyć rzut do rysunku (nieograniczone 

przywiązanie lub chwytanie do węzła 2D). 

 
<M>  Kliknij, żeby wybrać Punkt załącznika Rzutu 2D 

 

Gdy tworzymy widok lokalnego przekroju, zalecamy wybór specyficznych elementów modelu do 

rzutowania. Wybór elementów, które aktualnie formują obszar widoku lokalnego przekroju 

przyśpiesza regenerację rzutu. 
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Tworzenie rzutu na płaszczyznę pracy  

Rzut na płaszczyznę pracy używany jest, gdy pracujemy z aktywnymi płaszczyznami pracy. Dla 

przykładu, gdy tworzymy nową płaszczyznę pracy bazującą na płaskiej ścianie, wybrana ściana może 

być automatycznie rzutowana na płaszczyznę pracy. Polecenie tworzące rzut na aktywną płaszczyznę 

pracy może być wywołane za pomocą ikony , umieszczonej na pasku narzędzi “kontrola Aktywnej 

Płaszczyzny Pracy”. 

Jeżeli płaszczyzna pracy jest obecna w widoku 2D, czasami jest wygodniej użyć, takiej płaszczyzny 

pracy dla rzutowania elementów modelu. Następująca opcja jest wykorzystywana do tego celu: 

 
<7>  Rzuty płaszczyzny pracy 

Płaszczyzna pracy może być wybrana albo w oknie 3D lub na widoku 2D. Rzut zostanie utworzony na tej 

samej stronie rysunku jak wybrana płaszczyzna pracy. Nie ma wyraźniej pozycji rzutu na rysunku. Pozycja 

rzutu określana jest automatycznie, ponieważ każda płaszczyzna pracy ma swoje specyficzne położenie 

w przestrzeni 3D. Obiekty są rzutowane na płaszczyznę pracy wzdłuż ich kierunku normalnego. 

Płaszczyzna pracy może być użyta do tworzenia przekroju. Tryb ten można włączyć opcją: 

 
<N>  Konstruuj Przekrój Używając Płaszczyzny Pracy 

Rzutowanie punktu 3D na płaszczyznę pracy 

Możliwość tworzenia węzła 2D na płaszczyźnie pracy jako rzutu punktu 3D nie jest bezpośrednio 

związana z poleceniem tworzenia rzutu 2D ani z „rzutem 2D” elementów T-FLEX CAD. 

Tworzenie węzła 2D jako rzutu punktu 3D używane jest, gdy pracujemy z aktywnymi płaszczyznami pracy, 

często razem z poleceniem konstrukcji rzutów 2D na płaszczyznę pracy, polecenie do tworzenia węzłów 3D 

oszczędza moc obliczeniową komputera, jeżeli nie jest konieczne tworzenie konwencjonalnego rzutu ścieżki 

2D.  

Ikona , która ładuje polecenie konstruowania rzutu 2D węzła umieszczona jest na pasku narzędzi do 

kontroli aktywnej płaszczyzny pracy i jest dostępna tylko, gdy pracujemy z aktywną płaszczyzną 

pracy. Aby utworzyć węzeł rzutowany, wybierz punkt 3D w oknie 3D. 

Ogólny przypadek tworzenia rzutu 2D 

Najbardziej ogólne podejście do tworzenia rzutu 2D jest wspierane przez pozycję “Opcje 

zaawansowane”. Po włączeniu opcji, dostępne stają się następujące działania: 

 
<M>  Kliknij, żeby wybrać Punkt załącznika Rzutu 2D 

 
<F> Wybierz Plan, żeby ustawić kierunek widoku 

 
<N> Wybierz Punkt 3D dla punktu załącznika 

 
<K> Anuluj wybór kierunku widoku 

 
<S> Wybierz Przekroje 3D Do Zastosowania 

 
<E> Wybierz Elementy Modelu Do Rzutowania 
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Najpierw zdefiniuj pozycję rzutu na rysunku – wybierz punkt załącznika.  

Rzut aksonometryczny całej sceny domyślnie tworzony jest we 

współrzędnych globalnych. Rzut początku współrzędnych globalnych jest 

chwytany do punktu na widoku 2D wybranym w poprzednim kroku. 

Punkt 3D może być wybrany, aby zdefiniować punkt w przestrzeni dla 

wyrównania z punktem ustawczym na rzucie. 

Kierunek rzutowania może być zmieniany w następujący sposób: 

- Wybór płaskiej ściany. Kierunek rzutowania będzie zdefiniowany za 

pomocą normalnej do tej ściany. Aby wybrać ścianę użyj opcji: 
 

 
<F> Wybierz Plan, aby ustawić kierunek widoku 

- Zdefiniowanie punktu widoku w oknie właściwości. Może być on zdefiniowany przez 

wybranie jednego ze standardowych lub widoków użytkownika 

Współrzędne kierunku widoku mogą być zdefiniowane w oknie 

właściwości. X, Y i Z są podawane w odpowiednich polach dla punktu 

końca wektora kierunku. Punktem początkowym wektora jest początek 

globalnego układu współrzędnych. Widok zdefiniowany przez 

użytkownika może być załadowany z pomocą przycisku “Ładuj” . 

Widok użytkownika może być zapisany przy pomocy polecenia 

“3VP:Ustaw Parametry Widoku”. 

 

Kąt jest parametrem definiującym kąt obrotu rzutu 2D wokół punktu ustawczego. Dodatnie wartości 

definiują obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  

Definiowanie współrzędnych i kąta obrotu możliwe jest tylko po utworzeniu dowolnego widoku. Gdy 

tworzymy inne typy widoków z relacjami rzutowania, tak jak widoki standardowe lub widoki 

przekrojów, współrzędne definiowane są przez system i dlatego pola te mogą być zablokowane. 

Wybór elementów do rzutowania 

Domyślnie, gdy niczego nie wybierzemy, cała scena jest brana do rzutowania. Opcja “Cała scena” 

rzutuje wszystkie operacje widoczne na scenie podczas regeneracji, niezależnie od ilości operacji, 

które istniały w momencie tworzenia rzutu. Nowe elementy 3D nie mogą być utworzone na bazie 

takich rzutów (z powodu możliwych zmian topologii lub rekursji), zgodnie z ostrzeżeniem, jakie 

wyświetli system podczas tworzenia rzutu.  
Elementy muszą być wybrane w przypadkach, gdy chcemy zrzutować tylko wybrane elementy, zamiast 

całego modelu (poszczególne operacje, Geometrie lub elementy konstrukcyjne/elementy topologii), lub 

jeżeli rzut jest przeznaczony do tworzenia elementów 3D. Poza tym, często zdarza się, że niektóre obiekty 

modelu są niewidoczne na rzucie, ponieważ zostały przykryte przez inne elementy. Dla przykładu, część 

elementów może być wewnątrz obudowy. W tym przypadku, przydatne może być wyłączenie z rzutu 

obiektów, które nie są widoczne. Przyniesie to korzyści w ograniczeniu czasu regeneracji takiego rzutu. 

Aby wybrać określone elementy modelu, użyj opcji: 

 
<E> Wybierz Elementy Modelu Do Rzutowania 
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Opcja ta ma rozwijalną listę dla wybrania wymaganych obiektów. Dozwolone 

są operacje, profile 3D, ścieżki 3D, ściany, krawędzie i pętle. Dla przekroju 

dozwolone są również elementy struktury modelu typu Geometria. Ta 

możliwość pozwala utrzymywać aktualny rysunek żądanej części w modelu. 

Zestaw opcji filtrowania dla wyboru obiektów zdublowany jest na panelu 

systemowym. 

Wybrane elementy wprowadzane są do listy „Elementów” w oknie 

właściwości. Sposób zarządzania wybranymi elementami wybierany jest z 

listy combo box. Opcje “Wybrane Elementy” i “Wszystkie elementy bez 

wybranych” dostępne są dla wybranych elementów. Opcja “Wszystkie 

elementy” tworzy rzut całej sceny i nie wymaga wybierania elementów. 

 

 

Alternatywną metodą wyboru elementów do rzutowania jest użycie okna właściwości i listy 

elementów. Jeżeli umieścisz wskaźnik na końcowej linijce listy, wówczas opcja  włączy się 

automatycznie. Automenu dostarcza oddzielnej opcji dla szybkiego wyboru wszystkich operacji 

aktualnie obecnych na scenie 3D: 

 
<A> Wybierz wszystkie bryły w aktualnej scenie 

Różnica między zachowaniem opcji “Wybierz wszystkie Bryły na aktualnej scenie” i trybem rzutowania 

całej sceny może być opisana w następujący sposób. Lista wszystkich operacji wybranych na scenie 3D 

formowana jest w chwili użycia opcji i pozostaje niezmieniona chyba, że zostanie umyślnie zmodyfikowana. 

Dlatego też, nowe geometrie dodane do sceny nie pojawią się w liście elementów rzutowanych, w 

przeciwieństwie do domyślnego zachowania. 

Tworzenie rzutu widoku przerwanego  

Gdy tworzymy długie części, często trzeba ograniczyć widok części do pewnej części elementu 

pozostawionej na rysunku. T-FLEX CAD dostarcza narzędzi dla tworzenia rzutów trójwymiarowych 

części z widokiem przerwanym. Widok przerwany może być utworzony dla wszystkich typów rzutów, 

z wyłączeniem widoku lokalnego przekroju (wyrwania) i widoku przekroju rozwiniętego.  

Zwróć uwagę na następujące szczegóły pracując z widokami przerywanymi:  

 Gdy dołączamy wymiary promieniowe lub liniowe do linii takiego rzutu lub jego dzieci, 

system automatycznie dopasuje wymiar do istniejących prawdziwych wartości.  

 Jeżeli widok przerywany był utworzony na już istniejącym rzucie (gdy edytujemy go) 

z kilkoma dołączonymi do niego elementami, takimi jak wymiary, wówczas elementy te mogą stracić 

widok na zmiany w typologii rzutowania po utworzeniu widoku przerwanego. 

Opcja dla tworzenia widoku przerywanego na rzucie dostępna jest w wielu trybach tworzenia rzutów: 

 
<B> Widok przerywany 

 <V> Dodaj poziomą przerwę 

 <H> Dodaj pionowa przerwę 

 
<C> Kopiuj linie przerywane 
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Redukcja może być wykonana tylko w dwóch ortogonalnych kierunkach. Ilość przerw w obu kierunkach jest 

nieograniczona. Przerwa definiowana jest przez prostokątny obszar. Dwie z jego granic są określone przez 

obszar rzutu, podczas gdy dwie są definiowane przez użytkownika za pomocą myszki i odpowiednich opcji. 

Prostokątny obszar przerwy jest kreskowany za pomocą linii podczas tworzenia i edycji, kierunek linii 

wskazuje kierunek redukcji (ortogonalnie do linii przerwy). Obraz podglądu rzutu rysowany jest za 

pomocą linii niebieskich.  

Następujący rysunek pokazuje przykład rzutu z widokiem przerwanym. 

 

Dodatkowe ustawienia widoków przerwanych wykonywane są z pomocą 

okna właściwości. 

Każdy widok przerwany dodawany jest do listy widoków przerwanych 

w oknie właściwości. Elementy tej listy są poprzedzone ikonami 

oznaczającymi kierunek przerwania (pionowe/poziome). Każdy 

przerwany widok ma zdefiniowane właściwości, które określają 

umieszczenie linii przerwania na rzucie. Początkowo, właściwości te są 

predefiniowane automatycznie, gdy tylko użytkownik wybierze położenie 

przerwy za pomocą myszy. Jeżeli wartości są zdefiniowane przez 

zmienne, wówczas odpowiednia nazwa zmiennej pojawi się w nawiasach 

obok wartości numerycznej. 
Pozycja linii przerwania może być definiowana przez bezwzględne wartości 

numeryczne (parametr "W jednostkach modelu") lub procentowo (parametr 

"Procentowo"). 

Początek. Wartość ta definiuje pozycję: lewej granicy – dla przerwy 

poziomej lub dolnej granicy – dla przerwy pionowej. 

Koniec. Wartość ta definiuje pozycję: prawej granicy - dla przerwy 

poziomej lub górnej granicy – dla przerwy pionowej. 

 

Przy włączonym trybie "W jednostkach modelu", wartości początkowa i końcowa mogą być 

zdefiniowane przez zmienne. 

Odległość między liniami przerwania definiuje odległość między częściami rzutu przerwanego. 

Kąt. Parametr ten definiuje kąt obrotu linii przerwy w stosunku do pionu. Wartość dodatnia jest 

przeciwna do ruchu wskazówek zegara 

Długość wydłużenia linii. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, wówczas linie przerwy na rzucie są 

ograniczone przez punkty przecięcia z geometrią. W przeciwnym wypadku, linie przerwy są 

wydłużone na końcach poza granice geometrii o wartość “Długości wydłużenia linii”. 
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Następujące parametry są przeznaczone do kontroli przerwy i 

jej zachowania z modelem oraz modyfikacji rzutu. Są one 

dostępne tylko, gdy przerwa zdefiniowana jest “W jednostkach 

modelu”. 

Ustawienie Poziome (Lewo, Środek, Prawo). 

Ustawienie Pionowe (Dół, Środek, Góra). 
Aby opisać jak te parametry są używane, musimy wprowadzić 

koncepcję “okna zarysu”. Centrum okna zarysu jest umieszczone 

w centrum opisanego na rzucie prostokąta. Zarys jest kwadratem, 

którego długość linii jest równa dłuższemu bokowi tego prostokąta. 

Nie jest to wyświetlane na ekranie.  

Okno zarysu jest zawsze obliczane podczas regeneracji rzutu. 

Dlatego też, nowe okno zarysu generowane jest, gdy zmieniają 

się wymiary rzutu.  

Ważnym faktem jest to, że odległość definiowana przez 

parametry “Początek” i “Koniec” jest zawsze liczona z dolnego 

lewego rogu starego okna zarysu. 
Wartości parametrów dla poziomego\pionowego załącznika definiują 

sposób pozycjonowania starego zarysu w stosunku do nowego. 

Przypuśćmy np., że określony jest prawy środek załącznika. Oznacza 

to, że po obliczeniu nowego okna zarysu, prawa strona nowego okna 

będzie uchwycona do prawej strony starego okna, podczas gdy środki 

obu okien będą umieszczone na linii środkowej części. Linie przerwy 

są zawsze konstruowane w stosunku do dolnego lewego rogu starego 

okna zarysu.  

Aby ustawić właściwości linii granic przerwania, wywołaj dodatkowe okno dialogowe. Aby je 

załadować, wciśnij przycisk [Typ Linii] w oknie właściwości. 

 

Typ linii łamanej/przerwania. Przerwa w rzucie może być naszkicowana za pomocą różnego typu 

linii. Może to być linia prosta, fale lub polilinia. Fale i polilinie są określane przez parametry 

Amplituda i Okres. Jednostki są takie same jak jednostki modelu. 
Pamiętaj o specyfikach mechanizmu tworzenia rzutu widoku przerwanego. Gdy generujemy rzut, 

program wewnętrznie tworzy przecięcie zgodnie z określonym typem przerwania. Dlatego też, dla 

bardziej złożonych linii przerwania, więcej czasu zajmuje regeneracja rzutu widoku przerwanego. 
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Parametry  Współczynnik Skali, Grubość i Typ Linii w tej zakładce definiują styl linii przerwania. 

Gdy tworzymy nowy widok przerwany, linie przerwania mogą być skopiowane z istniejącego rzutu. 

Po wciśnięciu przycisku , system czeka na wybranie rzutu, którego linie przerwania będą 

skopiowane do definiowanego właśnie rzutu. Jest to jednokrotna akcja. 

Szczegóły konstrukcji i dalszego używania rzutów 2D  

Rzut 2D jest specjalnym elementem w systemie. Rysunek wyświetla tylko bezpośrednie dzieci tego 

elementu, tzn. linie graficzne i kreskowania. Razem, elementy te tworzą obraz rzutu. Większość 

właściwości takiego elementu jest branych z ustawień rzutu dostosowywanych podczas jego 

tworzenia. Są to np. Typy różnych linii rzutowania, Kolor, Współczynnik Skali, priorytet itp. jednakże, 

jeżeli jest taka potrzeba, właściwości każdego elementu mogą być modyfikowane oddzielnie. Można 

to zrobić za pomocą okna dialogowego właściwości elementu, który jest łatwo dostępny z menu 

kontekstowego. Jak zwykle pojawia się on po kliknięciu prawego przycisku myszy  nad elementem. 

W zasadzie, dostępne są wszystkie zwykłe polecenia dla tego elementu. 

Polecenie “Skasuj” ukrywa wybrane elementy. W ten sposób, można 

wyłączyć wyświetlanie niektórych “ekstra” elementów rzutu. Skasowane 

elementy mogą być przywrócone tylko poprzez cofnięcie kasowania 

(polecenie ). Ponieważ  wybiera bezpośrednie dziecko rzutu, menu 

kontekstowe będzie zawierało polecenia dla obsługi rzutu.  

Pierwsze polecenie rozpoczyna edycję rzutu.  

Aby skasować cały rzut użyj polecenia “Skasuj Rzut 2D”.  

Następne w liście jest polecenie “Parametry Rzutu 2D”, które jest 

używane dla wywoływania okna dialogowego właściwości rzutu. To 

okno dialogowe pozwala zdefiniować część ogólnych właściwości 

elementów rzutu (typy linii, Kolor, Typ i wyświetlanie kreskowania), jak 

również wszystkie pozostałe ustawienia rzutu. Szczegóły obsługi tego 

okna dialogowego są opisane w odpowiedniej sekcji tego rozdziału. 

Rzuty nie są regenerowane podczas aktualizacji modelu 3D. Jeżeli 

chcemy, żeby zmiany w modelu odzwierciedliły się na rysunku (rzucie), 

należy uruchomić pełną regenerację modelu lub ręcznie zaktualizować 

rzuty za pomocą polecenia  “Aktualizuj Rzut 2D”.  

Specjalny parametr na zakładce “Ogólne” okna dialogowego parametrów rzutu kontroluje sposób 

aktualizacji rzutów (zobacz opis poniżej). Polecenie “Lokalna aktualizacja” zapewnia największą 

oszczędność czasu podczas obsługi złożonych modeli i rysunków. W odróżnieniu od poprzedniej to 

polecenie nie uruchamia regeneracji elementów dzieci. Jest to wygodne dla pracy z rzutami, które 

potrzebują dużo czasu dla regeneracji i są przedmiotem relacji rzutowania. 

Gdy rzutujemy dwie lub więcej geometrii penetrujących się nawzajem, może powstać nieścisłość 

w definiowaniu linii przecięć geometrii i widocznością linii. Dlatego też, zaleca się połączenie takich 

geometrii w jedną, za pomocą operacji Boolean, gdy jest to możliwe lub użycie parametru 

“Dozwolone przecinanie się modeli” przed rzutowaniem (zobacz opis okna dialogowego parametrów). 

Włączenie tej opcji zwiększa czas regeneracji rzutu. 
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Niektóre elementy 3D mogą być utworzone na bazie rzutów 2D, takich jak płaszczyzny pracy 

i przekroje 3D. Odpowiednie opcje są dostarczane w zestawie automenu poleceń tworzących 

odpowiednie elementy. Rzuty 2D mogą być później użyte jako referencje dla linii konstrukcyjnych, 

wymiarów, elementów oznaczeń itp. Gdy tworzymy linie konstrukcyjne, możemy zastosować 

uchwyty obiektów do elementów rzutów, wyróżniających się łuków okręgów, elips, splajnów, 

segmentów linii i punktów (węzłów) linii, centrów łuków itp.. 

Parametry rzutów 2D  

Pewne parametry rzutu 2D mogą być definiowane w oknie właściwości podczas tworzenia lub edycji. 

Dodatkowo, okno dialogowe parametrów może być dostępne w dowolnym momencie z menu 

kontekstowego lub w dowolnym momencie podczas edycji, gdy dostępna jest opcja:  

 
<P> Ustaw parametry elementu 

Zakładka “Ogólne” 

 

Nazwa. Do rzutów 2D przydzielone są następujące domyślne nazwy: Rzutowanie_0, 

Rzutowanie_12, itp. 

Aktualizacja. Parametr ten definiuje jak rzuty będą aktualizowane. 

- Auto (przy każdej zmianie modelu). 

- Ręcznie i podczas pełnej regeneracji (gdy wybieramy polecenie "Aktualizuj Rzut 2D" lub po 

pełnej regeneracji modelu). Ustawienia te mają sens tylko, gdy działamy na złożonych 

modelach, których pełna regeneracja zajmuje dużo czasu. 

Dozwolone przecinanie się modeli. Gdy rzutujemy grupę wzajemnie przenikających się geometrii, można 

włączyć analizę przenikania geometrii. Gdy parametr jest ustawiony, system będzie tworzył rzut, biorąc pod 

uwagę przecięcia geometrii. Wydłuży to czas obliczania rzutu.  

Wykryj linie proste. Wykryj okręgi. Te parametry włączają specjalne algorytmy, które wykrywają 

proste segmenty lub łuki znajdujące się wewnątrz pewnych granic tolerancji. Jest to niezbędne w 

pewnych przypadkach, gdy rzutowane są złożone geometrie. Dla przykładu, rzutowanie zaokrąglenia 
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o zmiennym promieniu tworzy polilinie. Gdy opcja ta jest włączona, polilinia zastępowana jest łukiem 

kołowym. Wynikowy łuk może być następnie wymiarowany. Gdy opcja ta jest użyta, następuje pewna 

utrata dokładności rzutowania. Może to czasami powodować problemy przy automatycznym 

kreskowaniu przekrojów i lokalnych widoków. Jest to spowodowane rozdarciami, które mogą pojawić 

się w konturze, uniemożliwiającymi kreskowanie. W celu rozwiązania tego problemu dostępna jest 

specjalna opcja kontrolująca dokładność szukania kreskowanych konturów (zobacz zakładkę 

“ Widok”). 

Użyj trybu eksplodowanego. Parametr ten pracuje tylko, gdy rzutujemy całą scenę. Rzut całej sceny 

jest konstruowany używając węzła przekształcenia dla modelu eksplodowanego. 

Uprość geometrię. Opcja ta jest włączona domyślnie, dla większości przypadków. Wyłączenie tej 

opcji wymagane jest tylko, gdy tworzymy rzut rozwinięć elementu blaszanego, dla pokazania za 

pomocą gładkich przejść obszarów gięcia (opcja dla wywołania gładkich przejść jest umieszczona  

w zakładce “Linie”). Przy włączonej opcji uproszczenia geometrii, obszary gięcia nie będą pokazane. 

    

Oryginalna część Uproszczony rzut Pokazane obszary gięcia 

 

Dokładność Rzutu. Definiuje dokładność reprezentacji linii rzutu. 

Minimalną wartością parametru jest 0.000001. 

Zapisz informacje dla wymiarów 3D. Parametr ten pozwala 

utworzyć wymiary "przestrzenne" na widokach niestandardowych i 

perspektywicznych (takich jak widok aksonometryczny). 
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Zakładka “Parametry Podstawowe” 

 

Wyświetlanie może być ustawione na jeden z dwóch trybów: “Dokładne usuwanie linii ukrytych” lub 

“Nie usuwaj linii ukrytych”. 
Reszta parametrów na tej zakładce odzwierciedla informacje o kierunku widoku, skali i relacjach z innymi 

elementami (Zobacz szczegółowy opis powyżej).  

Zakładka “Linie” 
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Grubość Linii. Grubość głównych linii rzutu. 

Pokaż Linie Ukryte. Parametr ten kontroluje wyświetlanie linii niewidocznych na rzucie 2D. 

Pokaż gładkie krawędzie. Rzut może lub nie musi wyświetlać krawędzi między gładko łączącymi się 

ścianami (połączonymi bez ostrych rogów). Parametr ten definiuje czy wyświetlać gładkie przejścia. 

Automatyczne tworzenie linii osiowych. Gdy rzutujemy powierzchnie obrotowe (cylinder, stożek, 

torus), osie lub linie centralne mogą być tworzone automatycznie. W przypadku, gdy geometria ma 

kilka powierzchni obrotowych, opcja “Auto Jednoczenie” może być wygodnie użyta w celu 

uniknięcia nakładania się osi. 

Pokaż gwinty. Gdy tworzymy rzuty 2D, gwinty istniejące w modelu są automatycznie wykrywane. 

Gdy włączymy tą opcję, gwint rysowany jest w przypadku, gdy widziany jest on w danym rzucie od 

przodu lub z boku lub, gdy plan przekroju przechodzi przez oś gwintu. Gdy tworzymy wymiary na 

gwincie w jednej z powyższych reprezentacji, system automatycznie tworzy odpowiednie oznaczenie. 

Dane dla oznaczenia są pobierane z operacji tworzenia gwintu. 

Do każdego pomocniczego typu linii rzutowania można przydzielić Typ Linii i Grubość, 

Współczynnik Skali i Kolor. 

Użyj koloru części. Gdy włączymy ten parametr, kolor wszystkich linii rzutowania oraz kreskowania 

przekroju określony jest przez kolor rzutowanych operacji. (Wszystkie geometrie kolorowane są tylko 

w trybie cieniowania). 

 

Widok z przodu Widok z przodu. Pokazane 

są gładkie krawędzie. 
Widok z przodu. Pokazane 

są linie niewidoczne. 
 

Edycja rzutów 2D  

Edycja rzutów 2D realizowana jest za pomocą polecenia “3EJ:Edytuj Rzut 2D”. Polecenie można 

wywołać w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3EJ> “Edycja|Rysuj|Rzut 2D” 
 

Polecenie edycji może być również wywołane z menu kontekstowego przez kliknięcie prawego przycisku 

myszy  na rzucie lub jego bezpośredniego dziecka. 

Edycja różni się trochę od tworzenia rzutu. Po wywołaniu polecenia, stają się dostępne w automenu 

wszystkie opcje, które były dostępne podczas tworzenia rzutu. Edytowane rzuty oznaczane są 

niebieską ramką. 

Aby przesunąć rzut, zmień pozycję punktu załącznika. Aktywuj jedną z dwóch opcji dla załącznika 

rzutu i określ nową pozycję rzutu (punkt swobodny lub węzeł 2D). 
W przypadku, gdy rzut jest dołączony do węzła 2D, jego pozycja może być zmieniona przez prostą 

zmianę pozycji odpowiedniego węzła 2D i aktualizację rzutu. Nie ma potrzeby ładowania 

polecenia edycji rzutu. 
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Można prosto zmienić pozycję rzutu używając polecenia "Edycja|Przesuń". Przesunięcie kilku 

elementów rzutów powoduje, przesunięcie całego rzutu. 

Opisane powyżej opcje umożliwiają edycję lub przedefiniowanie listy rzutowanych elementów oraz 

wybór operacji do włączenia lub wyłączenia z przekroju itp. 
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ELEMENTY BLASZANE 

Polecenia elementów blaszanych ułatwiają modelowanie części wykonanych z tłoczonych  

i zaginanych blach. Pomaga to utworzyć początkową płaską część (kształt blachy) o określonej 

grubości a następnie wykonać serię różnych manipulacji takich jak gięcie wokół wybranej linii, 

dołączanie podcięć technologicznych i wykonywanie wycięć/przetłoczeń. Po zakończeniu 

modelowania część może zostać rozwinięta np. w celu wykonania dokumentacji płaskiej a następnie 

ponownie zagięta do żądanego kształtu. 

Specjale polecenie “Przetłoczenia” w grupie polecenia elementy blaszane pomaga utworzyć różne 

zazwyczaj stosowane przetłoczenia takie jak: kryza, wytłoczenia, zgrubienia, żaluzje czy żebra. 

Gdy pracujemy z elementami blaszanymi, można używać nie tylko specjalizowanych poleceń 

opisanych w tym rozdziale, ale również innych poleceń (Wyciągnięcia, Operacje Boolean, Otwory 

itd.). 

Pamiętajmy, że operacje elementów blaszanych nie uwzględniają możliwych deformacji. Opierają się 

w całości na obliczeniach geometrycznych. 

Operacje przygotowawcze dla obsługi elementów blaszanych  

Ogólne parametry elementów blaszanych 

Można zdefiniować wspólne ustawienia dla całej grupy poleceń elementów blaszanych. Określają one 

wartości głównych parametrów operacji grupy: 

 Grubość metalu; 

 Główne parametry gięcia – promień gięcia, położenie warstwy neutralnej dla deformacji plastycznych, 

kształt i wymiary podcięć i inne parametry. 

Wymienione ustawienia będą użyte we wszystkich poleceniach dla elementów blaszanych  

w przypadku użycia wartości “Domyślnych”. Gdy zmienią się ogólne parametry, operacje, które ich 

używają dopasują parametry. 

Początkowy materiał dla operacji elementów blaszanych 

Wszystkie operacje elementu blaszanego manipulują na początkowo przygotowanym arkuszu blachy. 

Materiałem może być element blaszany o dowolnym kształcie. Dla zdefiniowania różnych operacji 

elementów blaszanych system wymaga istnienia dwóch równoległych płaskich ścian w obszarze 

deformacji. Jedna z takich ścian będzie użyta jako podstawa, gdy definiujemy żądany typ operacji 

elementu blaszanego. Dodatkowo, ściany boczne materiału, które będą poddane deformacjom podczas 

gięcia muszą być prostopadłe do ściany bazowej. 

Zalecamy użycie płaskiej geometrii jako materiału elementu blaszanego, ze ścianami bocznymi 

(końce) prostopadłymi do ścian głównych (góra i dół). Taka geometria może być utworzona, np. Przez 

operację wyciągnięcia lub przez specjalne polecenie dla tworzenia materiału elementu blaszanego. 
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Operacja tworzenia materiału elementu blaszanego jest w zasadzie wyciągnięciem na określoną 

głębokość w kierunku normalnym do płaskiego konturu. Użyjcie tej specjalizowanej operacji zamiast 

wyciągnięcia lub innych operacji ogólnego przeznaczenia upraszcza tworzenie elementu blaszanego, 

minimalizując ilość parametrów i ustawień do zdefiniowania. 

Danymi wejściowymi dla utworzenia materiału elementu blaszanego są płaski zamknięty profil 3D, 

wartość żądanej grubości tworzonej blachy i sposób (kierunek) wyciągnięcia profilu podczas 

tworzenia blachy. Polecamy użycie profilu 3D o pojedynczym konturze dla zdefiniowania materiału 

blachy. Jednakże, jeżeli jest to konieczne, można użyć profile o wielu konturach spełniającego 

następujące warunki: profil musi mieć jeden kontur zewnętrzny i kontury wewnętrzne nie mogą być 

zagnieżdżone. 

 

Pojedynczy Profil 3D 

            

 

Wielokonturowy profil 3D odpowiedni dla 

utworzenia materiału elementu blaszanego 

Kontur zewnętrzny 

Nie zagnieżdżone 

kontury wewnętrzne 

 

Wybrany profil jest wyciągany wzdłuż normalnej na określoną głębokość równą grubości blachy. 

Wyciągnięcie wykonywane jest na jeden z trzech sposobów: w gorę od oryginalnego profilu, w dół od 

oryginalnego profilu lub w obu kierunkach. 

 

Oryginalny profil 
    

 

Materiał symetryczny względem 

oryginalnego profilu 
    

 

Materiał utworzony w dół  

od oryginalnego profilu 
    

 

Materiał utworzony w górę 

od oryginalnego profilu 

 

Od teraz w całym rozdziale, każda geometria będąca tematem operacji elementu blaszanego będzie 

traktowana jako “materiał” niezależnie od znaczenia tworzonej operacji. 

Gięcie. Główne koncepcje i możliwości  

Operacja “Gięcie” imituje jedną z głównych operacji definiujących kształt elementu blaszanego. 

Operacja stosowana jest dla elementów bryłowych i wykorzystuje powyższe warunki na materiale 

elementu blaszanego. 

Typy zagięć 

Operacja zagięcia obsługuje różne typy manipulacji materiałem elementu blaszanego, takie jak: 

zagięcie całego materiału wzdłuż linii; zagięcie wystającej części blachy; wykonanie wcięcia i zagięcie 

wewnętrznej części blachy. Jeżeli kształt szyku płaskiego nie jest z wyprzedzeniem znany, użytkownik 

może rozpocząć modelowanie od pojedynczej blachy prostokątnej, dołączając do niej prostokątne 

części i zaginając je następnie, jeżeli jest to potrzebne: 

 Pierwszy tryb – “Zagnij”  zagina cały materiał wzdłuż określonej linii. 
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 Drugi tryb – “Utnij i Zagnij”  tworzy wycięcie a następnie zagina część oryginalnego materiału. 

 Trzeci tryb  “Dodaj Kołnierz”  dołącza kołnierz o określonej wielkości do oryginalnego materiału. 

Dołączony kołnierz jest gięty wokół jej linii dołączenia. 

 

Oryginalna blacha 
     

 

Zagięcie 
      

 

Utnij i zagnij 
      

 

Dołącz kołnierz 
 

Ogólne parametry gięcia 

Zagięcia dowolnego typu reagują na następujące parametry operacji: 

 Promień gięcia – promień ściany bazowej w obszarze gięcia; 

 Kąt gięcia – kąt pomiędzy pozycją oryginalną i zagiętą materiału; 

 Współczynnik neutralny (współczynnik warstwy neutralnej) – parametr definiujący pozycję warstwy 

neutralnej w materiale. Warstwa neutralna materiału jest jej przekrojem równoległym do głównej 

ściany, którego geometria nie zmienia się podczas gięcia. Wszystkie parametry geometryczne zagięcia 

(promień gięcia, długość dołączonej części, pozycja z uwzględnieniem określonej linii gięcia) są 

obliczane względem warstwy neutralnej. Wartość parametru może być definiowana przez system 

automatycznie, bazując na tabeli wartości Współczynnika Neutralnego względem stosunku promienia 

gięcia do grubości materiału. Tabela zależności Współczynnika Neutralnego może być w miarę 

potrzeb ręcznie modyfikowana przez użytkownika. 

 

Warstwa  

neutralna 

Promień gięcia 

Blacha po zagięciu 

Blacha przed 

zagięciem 

Kąt gięcia 

 

Główne koncepcje gięcia 

Operacja gięcia definiowana jest przez linię bazową, określoną przez dwa punkty 3D lub obiekt 3D 

odpowiedni dla zdefiniowania linii prostej. Linia bazowa ma kilka zadań: pozwala systemowi 

zdefiniować deformowaną geometrię i ścianę bazową gięcia, określa pozycję i wielkość obszaru 

gięcia, określa pozycję możliwość utworzenia jednego lub innego typu gięcia. 

Linia bazowa musi leżeć w płaszczyźnie jednej ze ścian giętego materiału (normalnie górna lub dolna 

ściana). Linia bazowa nie musi w pełni być dopasowana do granic ściany bazowej; jednakże 

przynajmniej jej pozycja musi należeć do ściany. 
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Linia bazowa zdefiniowana przez 

krawędź prostego otwartego profilu 

Profil 3D - Linia 

        

 

Linia bazowa zdefiniowana przez 

krawędź  oryginalnej blachy 

Krawędź boczna 

oryginalnej blachy 

                 

 

Linia bazowa zdefiniowana 

przez dwa Węzły 3D 
 

Ściana, która trzyma linię bazową jest ścianą bazową gięcia. Ściana bazowa używana jest jako 

podstawowa referencja, gdy definiujemy parametry gięcia. Geometria, do której wybrana ściana 

należy jest automatycznie przekształcana w blachę. 

Przekształcenie materiału w blachę realizowane jest w następujący sposób. Ściana bazowa i cała 

oryginalna geometria są dzielone za pomocą linii bazowej na trzy części: na część nieruchomą, część 

zagięcia (obszar gięcia) i część obróconą. Nieruchoma część pozostaje niezmieniona przez operację. 

Część zagięcia zastępowana jest elementem cylindrycznym o odpowiednim kształcie, z promieniem 

równym promieniowi gięcia. Część obracana, obracana jest wokół osi części zagięcia o kąt gięcia. 

 
Oryginalny materiał. Profil 3D definiuje bazową linię 

zagięcia 

Bazowa ściana zagięcia 

            

 

Linia gięcia 

Część obrócona 

Część stała 

Część zagięcia 

(obszar zagięcia) 

 

Linia graniczna pomiędzy częścią nieruchoma materiału i obszarem gięcia będzie Linią gięcia. 

Pozycja linii gięcia w odniesieniu do linii bazowej 

Rodzaj linii gięcia (jej długość i pozycja) zależy od wybranej linii bazowej, typu i parametrów gięcia. 

Linia gięcia może mieć tą samą długość jak linia bazowa lub może być dłuższa, przechodząc przez 

całą ścianę bazową lub też przeciwnie może być krótsza niż linia bazowa. Pozycja linii gięcia  

z uwzględnieniem linii bazowej definiowana jest przez położenie obszaru gięcia w odniesieniu do linii 

bazowej gięcia. Istnieją następujące możliwości: 

- Początek zgięcia – Zagięcie obszaru gięcia jest dopasowane do linii gięcia (domyślnie); 

- Środek zgięcia – Obszar gięcia jest wyśrodkowany względem linii gięcia; 

- Koniec zgięcia – Koniec obszaru gięcia materiału jest dopasowany do linii bazowej. 
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Początek zagięcia 

Linia bazowa 

     

 

Środek zagięcia 

Linia bazowa 

     

 

Koniec zagięcia 

Linia bazowa 

 

Położenie linii bazowej na początku obszaru gięcia jest najczęstsze. Ta konfiguracja będzie 

używana w całym dalszym opisie funkcjonalności Gięcia. 

Odsuwanie linii gięcia od oryginalnej pozycji 

Parametr pomocniczy Odsunięcie pozwala przesunąć obszar zagięcia a co za tym idzie linię gięcia 

względem linii bazowej. Strona, w którą jest odsuwany obszar gięcia względem oryginalnej pozycji, 

zależy od znaku odsunięcia. Dodatnie odsunięcie jest wykonywane w kierunku zagięcia (dołączonej) 

części, ujemne – w przeciwnym kierunku. 

 

Linia bazowa 

Oryginalne położenie obszaru zgięcia 

(bez odsunięć). Linia bazowa 

zdefiniowana przez dwa Węzły 3D 
                 

 

Obszar gięcia po dodatnim odsunięciu. Linia 

bazowa zdefiniowana przez dwa Węzły 3D 

Linia gięcia 

Linia bazowa Odsunięcie 

 

Przesuwanie linii gięcia pomaga w przypadkach, gdy użytkownik nie jest zadowolony z położenia 

obszaru gięcia lub, gdy zagięcie jest całkowicie niemożliwe w aktualnym położeniu. 

Odsunięcia od końców linii bazowej 

Długość linii gięcia może być dopasowywana za pomocą Odsunięć od końców linii bazowej. 
 

Oryginalny materiał. Krawędź 

Profilu 3D definiuje linię bazową.           

 

Zagięcie części materiału wzdłuż 

linii bazowej bez odsunięć.           

 

Zagięcie części materiału wzdłuż linii 

bazowej z odsunięciami z obu końców linii.  

Odsunięcia są wprowadzane w przypadkach, gdy wybrana linia bazowa dokładnie definiuje pozycję gięcia, 

ale dłuższa niż część zaginanego materiału.  
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W pewnych przypadkach, użycie odsunięć pozwala utworzyć zagięcie nawet, jeżeli oryginalna linia 

bazowa była niewłaściwa. Może to być np. sytuacja, gdy linia bazowa dla zagięcia nie mieści się 

całkowicie na ścianie materiału. Bez użycia odsunięć, zagięcie nie może być utworzone w tym 

przypadku. Dzięki odsunięciom od końców linii można zredukować długość linii gięcia w taki sposób, 

że obszar gięcia całkowicie będzie dopasowany do ściany bazowej zagięcia. 

 

Początkowo, zagięcie nie może być 

utworzone ponieważ linia gięcia nie 

leży całkowicie na ścianie                          

 

Zagięcie zostało utworzone po 

zdefiniowaniu odsunięcia od końca linii 
 

Gięcie 

W prostym Gięciu, oryginalny materiał jest po prostu gięty wzdłuż linii bazowej, bez ucięć lub 

usuwania materiału. W tym typie gięcia, linia gięcia jest formowana przez wydłużenie segmentu linii 

bazowej na obojętnie, którym końcu aż przetnie się ona z boczną krawędzią ściany bazowej. Istnieją 

dwa sposoby wydłużania linii bazowej: 

 Zegnij całkowicie ścianę – linia gięcia wydłuża się do zewnętrznych krawędzi ściany bazowej. 

 (Nie ustawiony) – linia gięcia wydłuża się do najbliższych krawędzi ściany bazowej (tylko fragment 

materiału zostanie zagięty). 

 

Oryginalny materiał z 

linia bazową 
              

 

Zagięcie z linią gięcia wydłużoną 

do najbliższej krawędzi 
              

 

Zagięcie z linią gięcia wydłużoną 

do zewnętrznych krawędzi 
 

W prostym Gięciu, odsuwanie od końców linii bazowej nie jest wspierane. 

Utnij i zagnij 

Jest to zagięcie z ucięciem, gdy pozycja materiału pomiędzy ucięciami jest zaginana. Linie cięcia 

części, która jest zaginana powstają z końców linii bazowej (lub z punktów zdefiniowanych przez 

końce linii bazowej) i linii prostopadłych do linii bazowej i wydłużonych do granic ściany bazowej. 
Ten typ zagięcia wymaga, żeby linia gięcia całkowicie leżała wewnątrz ściany bazowej. Można 

również zdefiniować linie bazową przez jedną z krawędzi bocznych materiału. Jednakże w tym 

przypadku należy zdefiniować odsunięcie dla linii gięcia. 
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Oryginalny materiał 
                      

 

Wynik zagięcia z nacięciem  
 

Specjalnym typem ucięcia zagięcia jest zagięcie profilu. Otwarty profil 3D utworzony na ścianie 

materiału definiuje wzór dla zaginanego kołnierza. Linia bazowa określana jest przez końce profilu. 

 

Oryginalny materiał 
             

 

Wynik zagięcia profilu 
 

Przy zaginaniu profile, linia bazowa zawsze definiuje początek obszaru gięcia. Nie można w tym przypadku 

określić odsunięcia dla linii gięcia lub odsunięć od końców linii bazowej. 

 

Dodaj kołnierz 

Tryb Dodaj kołnierz jest wygodny w przypadkach, gdy nie znamy z wyprzedzeniem przybliżonego wyglądu 

projektowanej części. W tym przypadku, rozpocznij z materiałem o prostym kształcie (zazwyczaj płaski 

sześcian). Dalej pracuj na nim dodając prostokątne “uszy” o określonej długości i w żądanych położeniach  

a następnie je zaginaj. Grubość dodawanych “uszu” jest taka sama jak grubość materiału, podczas gdy 

szerokość jest definiowana przez linie bazową (zawierającą odsunięcia). 

Aby kontynuować opisywanie dodawania kołnierza, wprowadźmy dodatkowe terminy dla tego typu 

zagięcia –Linia załącznika. Pod tym terminem rozumiemy linię, wzdłuż której do oryginalnego 

materiału dołączany jest kołnierz. Początkowo, gdy tworzymy zagięcie, linia załącznika pokrywa się z 

linia gięcia. Innymi słowy, kołnierz jest zaginany wzdłuż tej samej linii, do której jest dołączony. W 

ten sposób, pozycja i długość obu linii jest definiowana za pomocą linii bazowej zagięcia 

(uwzględniając odsunięcia) i przez położenie zaginanego obszaru w uwzględnieniem linii bazowej. 

Linia załącznika i linia gięcia może być oddzielona przez odsunięcie linii gięcia od linii bazowej. W 

ten sposób, obszar zagięcia kołnierza będzie odsunięty od jego załącznika. 
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Oryginalny materiał. Linia 

bazowa jest krawędzią boczną. 
         

 

Linia załącznika kołnierza 

pokrywa się z linią gięcia 

Linia załącznika 

Linia gięcia 

    

 

Wyraźna linia załącznika 

kołnierza i linia gięcia 

Linia gięcia 

Linia załącznika 

 

Odsuwanie linii gięcia od linii bazowej 

Wynik dołączenia kołnierza z odsunięciem linii gięcia od linii bazowej zależy od kierunku odsunięcia 

(znaku). 

Gdy odsunięcie jest dodatnie (tzn., odsuwamy od materiału w kierunku kołnierza), linia załącznika 

pozostaje niezmienna, tzn. definiujemy tylko pozycję linii bazowej. W tym samym czasie, linia gięcia 

kołnierza odsuwa się o wielkość odsunięcia. W wyniku, dołączany kołnierz otrzymuje dodatkową 

płaską część, której długość definiowana jest przez odsunięcie. Długość płaskiej części nie jest 

uwzględniana w długości kołnierza definiowanej w parametrach operacji. 

Gdy odsunięcie jest ujemne (tzn. odsuwamy w kierunku materiału), obie linie gięcia i załącznika 

przesuwają się. 

 

Oryginalny materiał 

      

 

Załącznik kołnierza bez 

odsuwania linii gięcia 
     

 

Załącznik kołnierza z odsunięciem 

linii gięcia (dodanie płaskiej części) 
   

 

Załącznik kołnierza z odsunięciem 

linii gięcia (linia załącznika kołnierza 

przesuwa się razem z linią gięcia)  

Dołączanie kołnierza wewnątrz materiału 

W większości przypadków, kołnierze są dołączane do jednej z bocznych krawędzi. Jest to realizowane 

przez wybranie żądanej krawędzi materiału jako linii bazowej bez odsuwania. Jednakże, załącznik 

może być wykonany również wewnątrz materiału. Zdarza się to, gdy linia bazowa była zdefiniowana 

przez krawędź profilu 3D leżącego wewnątrz ściany materiału lub, gdy załącznik był dodany do 

bocznej krawędzi z ujemnymi odsunięciami. W tym przypadku, materiał znajdujący się na drodze 

dołączanej krawędzi jest usuwany. Szerokość usuwanej części jest określana przez linie prostopadłe do 

linii bazowej (uwzględniając odsunięcia), konstruowane do jej końców tak jak w przypadku 

zaokrąglenia z ucięciem. W ten sposób, możliwe są dwa usunięcia: albo cały materiał jest usuwany aż 

do wydłużenia do końca materiału lub jako jego część określoną przez długość dołączanego kołnierza. 
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Oryginalny materiał 

    

 

Kołnierz dołączony do granicy 

materiału (krawędź boczna) 
    

 

Kołnierz dołączony wewnątrz 

materiału (materiał usunięty aż 

do granic) 
    

 

Kołnierz dołączony wewnątrz 

materiału (materiał usunięty na 

długości kołnierza) 

 

Obliczanie długości dołączanego kołnierza 

Długość dołączanego kołnierza może być obliczana na cztery sposoby: przez warstwę neutralną, przez 

stronę zewnętrzną, przez stronę wewnętrzną lub przez płaską część dołączanego kołnierza. Poniższe 

rysunki pokazują przypadki obliczania długości podczas dołączania kołnierza o długości L=80 

milimetrów. 

 

L 1 = 5 2 . 6 3 

L 2 = 2 7 . 3 7 

Warstwa neutralna 

L = L 1 + L 2 = 8 0 

Linia załącznika kołnierza 
(zdefiniowana przez linię bazową) 

 

 

L = 8 0 
Linia załącznika kołnierza 
(zdefiniowana przez linię bazową) 

 

Obliczanie długości kołnierza przez warstwę neutralną Obliczanie długości kołnierza przez zewnętrzną stronę 
  

 

L = 8 0 

Linia załącznika kołnierza 
(zdefiniowana przez linię bazową) 

 

 

L = 8 0 

Obszar gięcia 

Część prosta 

Linia załącznika kołnierza 
(zdefiniowana przez linię bazową) 

 

Obliczanie długości kołnierza przez wewnętrzną stronę Obliczanie długości kołnierza przez płaską część 
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Ucinanie przecinających się krawędzi 

Gdy dołączmy kołnierz mogą pojawić się przecięcia między kołnierzem i materiałem. W takim 

przypadku, można wykonać automatyczne ucięcia. Ucinanie jest realizowane w taki sposób, aby 

pozostawić diagonalną przerwę o określonej szerokości w obszarze przecięcia. 

Ucinanie jest możliwe, jeżeli kołnierz i przecinająca się z nim część mają tą samą grubość i leżą w tej 

samej płaszczyźnie. Dozwolone są pewne odstępstwa od tej reguły, takie jak tolerancja dla grubości 

kołnierza i kąta gięcia, gdy dopasowujemy do materiału. 

 

Oryginalna blacha 
              

 

Kołnierze dołączone bez ucinania 
              

 

Kołnierze dołączone z ucinaniem 

 

Redukcja kołnierza 

W wielu instancjach gięcia lub dołączania kołnierzy, ściana boczna zaginanego “ucha” dotyka ścian 

materiału bazowego. Podczas dalszych manipulacji z takimi zagięciami, zagięte “ucho” może 

“przykleić się” do elementów materiału, które dotyka. Powoduje to błędy przy skutecznym rozwijaniu 

i ponownym zaginaniu modelu. Gdy taka sytuacja powstanie, zalecamy użycie możliwości 

automatycznej redukcji szerokości zagiętej lub dołączonej części, żeby wprowadzić przerwy między 

nią i ścianami podstawowego materiału. Wielkość redukcji ustawiana jest na 0.05 milimetra na każdą 

stronę “ucha”. 

 

Część rozgięta 

             

 

Błąd ponownego zagięcia 

(Bez redukcji kołnierza) 
            

 

Poprawne ponowne zagięcie 

(z redukcją kołnierza) 
 

Gdy dołączamy kołnierz wewnątrz materiału z usuwaniem tego materiału przez długość kołnierza, 

długość kołnierza będzie również zredukowana o tą samą wielkość szerokości przerwy. 

Podcięcia technologiczne w elementach blaszanych 

Gdy tworzymy części przez zaginanie elementu blaszanego, tworzą się naprężenia w metalu wokół 

rogów zagięcia. Aby uniknąć naprężeń, które mogą powodować pęknięcia, możemy wprowadzić 

wokół zagięcia specjalne podcięcia technologiczne. Operacja “Zagnij” wspiera tworzenie takich 

podcięć – Podcięcie zagięcia, automatycznie wprowadzanych, gdy zaginamy lub dołączamy kołnierze. 

Wprowadzone podcięcia mogą być kształtu prostokątnego/kwadratowego lub okrągłego. 
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Brak podcięć 

 

 

Podcięcia zaokrąglone 

 

 

Podcięcia kwadratowe 

 

 

Podcięcia kwadratowe wydłużone 

do granic ściany bazowej 
 

Wymiary rowka podcięcia kontrolowane są przez dwa parametry: “szerokość” i “głębokość”. Dla 

podcięć kwadratowych, definiują one odpowiednio szerokość rowka i długość części rowka z przodu 

obszaru gięcia. W przypadku zaokrąglonych podcięć, długość przedniej części rowka jest powiększana 

przez promień końcowego zaokrąglenia. Promień zaokrąglenia jest równy połowie szerokości rowka. 

Tylna część rowka dowolnego typu może być ustawiana na jeden z dwóch sposobów:  

- będzie miała długość równą promieniowi gięcia plus grubość materiału; 

- będzie wydłużona do granic materiału (lub do końców wycięcia, gdy dodajemy kołnierz 

wewnątrz materiału z usunięciem materiału poprzez długość kołnierza). 

 

Podcięcia kwadratowe Podcięcia zaokrąglone 

Linia gięcia 

S – Grubość materiału 

R – Promień gięcia 

Tworzenie podcięć przez łączenie długości, grubości materiału i promienia gięcia. 
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Podcięcia kwadratowe Podcięcia zaokrąglone 

Tworzenie podcięć do granic materiału 

D – szerokość podcięcia, H – głębokość podcięcia,  r – promień zaokrąglenia (dla podcięć zaokrąglonych) 

Linia gięcia 

 

Dodatkowe wspierane operacje dla elementów blaszanych  

Rozwijanie części 

Gdy tylko żądana część modelu jest utworzona, można użyć specjalnej operacji Rozwijania. Pozwala 

ona “rozwinąć” część i uzyskać rozwinięty wzór rysunku. Może być to konieczne np. dla 

zwymiarowania rysunku płaskiego wzoru części. 

 

Oryginalna część 
                

 

Rozwinięta część 

 

Operacja to jest więcej niż właściwym rozwinięciem prawdziwej części elementu blaszanego. 

Importowane geometrie mogą być również “rozwinięte”, jak również cylindryczne ściany będące 

wynikiem wyciągnięcia lub obrotu. Jednocześnie można rozwinąć kilka zagięć. 

Zagięcia, które są prostowane wybierane są przez wskazanie cylindrycznych ścian utworzonych przez 

zagięcie. Można rozwinąć wszystkie współosiowe zagięcia przez wybranie tylko jednego z nich. 

Współosiowe są to zagięcia spełniające następujące warunki: należą do jednej geometrii, używają 

kolinearnych linii gięcia, mają te same promienie, kąty i kierunki gięcia względem materiału. 
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Zagięcia są współosiowe, ta 

sama linia Gięcia, promienie, 

kąt i kierunek zagięcia 

względem materiału blachy. 

 

Zagięcia nie są współosiowe, 

mają różne kierunki gięcia 

względem materiału 

 

Zagięcia nie są współosiowe, 

mają różne kąty gięcia 

 

Zagięcia nie są współosiowe, 

mają różne promienie gięcia 

 

 

Zagięcia nie są współosiowe, 

linie gięcia nie są 

współliniowe 

 

Podczas rozwinięcia, znaczenie ma współczynnik warstwy neutralnej materiału. Jeżeli rozwijana jest część, 

która nie była zgięta z elementy blaszanego, użytkownik powinien zdefiniować współczynnik neutralny we 

właściwości polecenia. Operacja rozgięcia zachowuje całą typologię wcześniej utworzoną przez gięcie. 

Oznacza to, że ilość ścian i krawędzi jest taka sama przed i po rozwinięciu. Pozwala to określić obszary 

gięcia w wynikowym płaskim wzorze i użyć tego np. przy ponownym zagięciu. 

Ponowne zagięcie rozwiniętego wzoru 

Operacja ponownego zagięcia przywraca powierzchnie gięcia poprzednia rozpłaszczone przez 

operację Rozwiń. Ta funkcjonalność jest bardzo wygodna razem z zapisem instancji rozwiniętego 

wzoru w strukturze modelu. Dla przykładu, operacje Rozwiń i Ponownie Zagnij mogą być wygodnie 

używane dla wykonania na tej samej dokumentacji rysunku rozwiniętego wzoru i uformowanej części. 

Ponowne zagięcie używa tego samego współczynnika neutralnego materiału, jaki był użyty podczas 

rozwijania. 

Biblioteka często używanych przetłoczeń 
 

Operacja “Przetłoczenia” przeznaczona jest 

dla szybkiego tworzenia elementów 

najczęściej tworzonych przy wytłaczaniu 

elementów blaszanych. 

Dla tworzenia typowych elementów 

przetłoczeń używana jest specjalna 

biblioteka, “Sheet Metal Features”, 

dostarczana razem z systemem. Jeżeli jest 

konieczne, bibliotekę można rozbudować o 

elementy użytkownika.  

 

Gdy za pomocą polecenia “ST: Ustaw Status Modelu”, w zakładce “3D”, jednostki zostaną 

zmienione na calowe, wówczas będą używane przetłoczenia zapisane w bibliotece “Sheet 

Metal Features Inch”. 
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Zgrubienia: kształt U, kształt V i kołowe 
                  

 

Żebra o kształcie U, V i kulistym 
 

 

Nie zamknięte Wytłoczenie, Zaokrąglona Żaluzja, nie zamknięta Kryza 
             

 

Kryza i Wytłoczenie  

Operacja bazuje na płaskich profilach 3D całkowicie leżących na jednej ze ścian materiału. W zależności od 

cech przetłoczeń, profile mogą spełniać różne wymagania. Dlatego też np. większość standardowych 

przetłoczeń (wyłączając “Wytłoczenie” i “Kryza”) wymagają wyłącznie profili o pojedynczych konturach. 

Elementy takie jak “Nie zamknięta kryza”, “Nie zamknięte wytłoczenie” i “Żaluzja” wymagają otwartych 

profili, “Wytłoczenie” i “Kryzy” – wyłącznie profili zamkniętych, podczas gdy reszta standardowych 

przetłoczeń może używać albo otwartych albo zamkniętych profili. 

Kroki definiowania e lementów blaszanych z przetłoczeniami  

Definiowanie parametrów operacji elementów blaszanych 

Aby zdefiniować domyślne parametry dla całej grupy poleceń dla elementów blaszanych, wywołaj 

polecenie “SMP: Parametry Domyślne Operacji Elementu Blaszanego”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SMP> 
“Operacje|Elementy 

Blaszane|Domyślne”  

Polecenie wywołuje okno dialogowe “Parametry Domyślne Elementu Blaszanego”. Wartości parametrów 

domyślnych wprowadzone w tym oknie dialogowym mają wpływ na wszystkie operacje elementu 

blaszanego w danym modelu 3D: 
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Grubość materiału. Definiuje domyślną grubość materiału 

w poleceniu Utwórz Część. 

Promień gięcia. Definiuje domyślny promień gięcia w 

poleceniu Zagnij. 

Współczynnik neutralny. Kontroluje definicję 

współczynnika neutralnego dla gięcia i rozwijania. 

Wartości parametru mogą być podane przez użytkownika 

lub automatycznie definiowane przez system w oparciu o 

tabele Współczynników Neutralnych względem stosunku 

"promień gięcia/grubość materiału". Definicja kontrolowana 

jest przez przełączanie przycisku wyboru. Aby wybrać 

automatyczną definicję Współczynnika Neutralnego ustaw 

przycisk “z Tabeli”. Ustawienie drugiego przycisku 

pozwala na podanie pewnej wartości w zakresie od 0 do 1. 

Wartość “0” oznacza, że warstwa neutralna pokrywa się ze 

ścianą materiału wybraną do zagięcia, podczas gdy “1” 

ustawia warstwę neutralną na przeciwnej ścianie materiału. 

Tabela zależności współczynnika Neutralnego jest 

zapisywana w dokumencie modelu. Aby zobaczyć lub 

edytować tabelę, użyj przycisku . Po wciśnięciu 

przycisku otwiera się dodatkowe okno “Współczynniki 

neutralne”. 

 

Okno to wyświetla tabelę współczynników Neutralnych 

aktualnego dokumentu. Reprezentuje ona tabelaryczne 

zależności współczynnika Neutralnego (kolumna 

“Wartość”) i stosunku "promień gięcia/grubość materiału" 

(kolumna “Parametr”). Opcja “Interpolacja” definiuje typ 

interpolacji danych tabeli: ustawiona opcja oznacza 

interpolację liniową – współczynnik Neutralny jest liniowo 

interpolowany pomiędzy danymi tabelarycznymi; 

wyłączona opcja oznacza kawałkami stałą interpolację – 

współczynnik Neutralny jest utrzymywany stały aż osiągnie 

następną wartość.  

Aktualna tabela może być wyeksportowana do pliku 

tekstowego przez wciśnięcie przycisku [Zapisz…]. 

 

Przycisk [Ładuj…] umożliwia importowanie danych do tabeli z utworzonych przez 

użytkownika plików tekstowych “*.tnf” zapisanych w następującym formacie: pierwsza linia 

w pliku definiuje typ interpolacji: słowo “Interpolation” oznacza liniową interpolację, “Table” – 

tabularyczną. Pozostałe linie zawierają dane tabeli – stosunek “promień gięcia/grubość 

materiału” i odpowiednią wartość współczynnika neutralnego. Dane tabeli mogą być podawane 

w pewien sposób  w jednej linii lub wielu liniach, oddzielonych spacjami lub tabulacjami. 

Przykładowy plik tabeli wygląda następująco: 
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Interpolation 

0.5   0.25 

0.8   0.3 

  1   0.35 

  2   0.37 

  3   0.4 

  4   0.41 

  5   0.43 

 10   0.47 

 12   0.5 

Raz załadowana z pliku tabela, zapisywana jest w dokumencie lub aktualnym modelu i jest dalej 

używana przy manipulacji modelem. 

Parametr “Pozycja gięcia” definiuje pozycję obszaru gięcia względem bazowej linii zagięcia: 

“Początek zagięcia”, “Środek zagięcia” lub “Koniec zagięcia”. 

Grupa “Podcięcie Zagięcia” definiuje typ i wymiary domyślnie tworzonych podczas gięcia 

podcięć: 

Do wyboru mamy trzy typy podcięć: “Brak” (bez podcięcia), “Zaokrąglenie”, “Kwadrat”.  

Parametry “głębokość” i “szerokość” pozwalają zdefiniować domyślne wymiary podcięcia: 

głębokość wycięcia (długość) z przodu linii gięcia i szerokość rowka podcięcia. 

Ustawienie opcji “Wydłuż podcięcie” ustawia tryb wycinania rowka aż do granic materiału. 

Grupa “Kołnierz” zapewnia różne opcje dla domyślnego ucinania materiału podczas tworzenia 

kołnierzy. Gdy użyjemy opcji “Cięcie kołnierza”, podczas zaginania lub dołączania kołnierza, 

wprowadzane są dodatkowe przerwy przez redukcję wymiarów kołnierza. Gdy zaznaczymy tą 

opcję, przerwy są wprowadzane domyślnie. Opcja “Cięcie ograniczone do długości kołnierza” 

kontroluje sposób usuwania materiału po wprowadzeniu kołnierza: gdy ustawimy tą opcję, 

materiał będzie usuwany tylko na długości kołnierza (domyślnie); gdy wyłączymy tą opcję – aż 

do granic materiału. 

Sposób definiowania długości kołnierza kontrolowany jest przez parametr “Mierzona długość 

kołnierza”. Dostępne są cztery opcje: “Warstwa Neutralna”, “Strona zewnętrzna”, “Strona 

wewnętrzna”, “Płaska część”. Ustawienie jednej z nich ustawia domyślny sposób obliczania 

długości. 

Parametr “Podcięcie naroża” kontroluje ucięcie przecięcia między dołączonymi kołnierzami i 

ścianą materiału. Aby ucinać wybierz opcję “Z wycięciem” i podaj żądaną wartość Przerwy 

między ucinanymi ścianami. Jeżeli ustawimy “Bez wycięcia” przecinające się części nie będą 

ucinane. 

Ostatnia grupa parametrów – “Odsunięcia” – definiują odsunięcie od końców linii bazowej 

zagięcia. Strony odsunięcia (“Lewe”, “Prawe”) są przydzielane przez system przypadkowo. 
Parametry zdefiniowane w poleceniu “SMP: Parametry Domyślne Operacji Elementu 
Blaszanego” będą domyślnie użyte poleceniach obsługujących elementy blaszane. Wartości te 

będą pojawiały się jako “Domyślne” zarówno w formie tekstowej jak i numerycznej. Dla 

parametrów numerycznych, aktualna wartość będzie wyświetlana obok pola parametru. 
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Tworzenie części 

Aby utworzyć część materiału użyj polecenia “SMC: Utwórz nową część elementu blaszanego”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SMC> 
“Operacje|Elementy 

Blaszane|Utwórz Część”  

Aby utworzyć materiał blachy, wybierz profil 3D w drzewie modelu lub w oknie 3D. Wybór profilu 

aktywuje się automatycznie po uruchomieniu polecenia. Wskazywane jest to wciśniętą opcją automenu: 

 
<R>  Wybierz Profil 3D 

Aby wybrać profil w oknie 3D, wskaż go przy pomocy myszy. Wskazany element zostanie podświetlony 

oraz wyświetlona zostanie podpowiedź z nazwą geometrii. Aby ją wybrać kliknij . 

Profil źródłowy będzie wybrany automatycznie, jeżeli wywołamy 

polecenie, podczas gdy rysujemy na aktywnej płaszczyźnie lub z 

menu kontekstowego profilu 3D o odpowiednim typie. 

Parametry części elementu blaszanego (materiału) definiowane są w 

oknie właściwości polecenia. Obejmują one grubość i kierunek 

wyciągnięcia profilu źródłowego. Pole “Grubość” definiuje grubość 

materiału.  

Grupa “Kierunek wyciągnięcia” pozwala wybrać sposób wyciągania 

materiału: w Dół, w Górę lub Symetrycznie względem profilu.  

Tworzenie różnego typu Zagięć 

Polecenie “SMB: Utwórz Zagięcie” używane jest dla tworzenia różnego typu Zgięć: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SMB> “Opcje|Elementy Blaszane|Zagnij” 
 

Po wywołaniu polecenia wykonaj następujące kroki: 

1. Zdefiniuj linię gięcia (jeżeli nie zostało to wybrane automatycznie po uruchomieniu polecenia) i podaj 

typ zagięcia (jeżeli inny niż domyślny).  

2. Jeżeli jest to konieczne, wybierz inną ścianę i stronę gięcia. 

3. Zdefiniuj przesunięcie linii gięcia i odsunięcia na jej końcach. W ten sposób, dopasowujesz (jeżeli to 

konieczne) położenie i szerokość zagiętego (dołączonego) kołnierza. 

4. Zmodyfikuj (jeżeli to konieczne) domyślne parametry Gięcia (promień i kąt gięcia, współczynnik 

Neutralny, długość kołnierza i sposób jego mierzenia podczas dołączania kołnierza). 

5. Zmodyfikuj (jeżeli to konieczne) domyślny typ i wymiary podcięć. 

6. Potwierdź tworzenie operacji. 

Pomocnicze elementy gięcia wyświetlane na scenie 3D 

Podczas zaginania (po wybraniu linii bazowej), pomocnicze elementy graficzne – ciągacze  

i dekoratory – wyświetlane są na scenie 3D. Schematycznie zarysowują one kształt i wielkość 

tworzonego zagięcia. Dodatkowo, każdy z tych obiektów ma swoje specyficzne przeznaczenie. 
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Ciągacze umożliwiają modyfikowanie zagięcia bezpośrednio na scenie 3D. Dekoratory pozwalają 

użytkownikowi dowiedzieć się czy zagięcie jest możliwe lub nie przy określonych warunkach. 

Gdy zagięcie jest możliwe, obraz podglądu drutowego operacji wyświetlany jest na scenie 3D przez 

niebieskie dekoracje (domyślnie). Jeżeli warunki są niekompatybilne, nie jest wyświetlany obraz 

zagięcia, podczas gdy dekoracje zmieniają kolor na czerwony (domyślnie). W takiej sytuacji, albo 

przedefiniuj linię bazową lub napraw zagięcie przez przesunięcie linii gięcia względem linii bazowej 

lub odsunięcie od jej końców. Jeżeli jednak, nie wyświetlane są dekoratory ani ciągacze na scenie 3D 

po określeniu linii bazowej, oznacza to, że system nie może znaleźć żadnej odpowiedniej ściany dla 

utworzenia zagięcia wokół określonej linii gięcia. W ty przypadku, jedyną opcją jest wybranie nowej 

linii bazowej. 

Użycie ciągaczy przy gięciu jest podobne tego w innych poleceniach 3D. Jako wskaźniki wyświetlane 

są odpowiednie symbole graficzne. Jeżeli rozpoczniemy przesuwanie myszy z wciśniętym , drutowy 

obraz tworzonej operacji będzie ciągnięty a odpowiednie wartości będą aktualizowane w oknie 

właściwości. 
 

Wygląd sceny 3D, gdy parametry 

pozwalają na zagięcie 

Ciągacz długości kołnierza 

Ciągacz promienia gięcia 

Ciągacz odsunięcia linii gięcia 

Ciągacz odsunięcia 

Dekoracje 

Podgląd drutowy 

tworzonego zagięcia 

Ciągacz kąta gięcia 

Ciągacz odsunięcia 

Dekoracje 

         

 

Wygląd sceny 3D gdy parametry 

Gięcia są niekompatybilne 

Ciągacze 

Dekoracje 

 

Łącznie na scenie 3D można znaleźć sześć typów ciągaczy. Są to kąt gięcia, promień gięcia, 

przesunięcie linii gięcia od linii bazowej, długość dołączanego kołnierza i odsunięcia od końców linii 

bazowej. Zależnie od odpowiedniego typu zagięcia, część ciągaczy może nie być wyświetlana. Dla 

przykładu, ciągacz długości kołnierza jest używany tylko, gdy dołączamy kołnierz. Przy prostym 

gięciu, nie ma ciągaczy definiujących odsunięcia. 

Definiowanie linii i typu gięcia 

Aby zdefiniować linię bazową przez określenie elementu 3D odpowiedniego dla opisanej linii, 

aktywuj następującą opcję w automenu polecenia: 

 
<L>  Wybierz linię 

Opcja ta pozwala wybrać element 3D odpowiedni dla zdefiniowania linii bazowej gięcia. Rozwijalna lista  

w tej opcji zawiera filtra pozwalający na wybranie pewnych obiektów. 
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Aby zdefiniować linię bazową za pomocą dwóch punktów 3D, użyj innej opcji automenu 

(uruchamianej sekwencyjnie): 

 
<S>  Wybierz pierwszy Wierzchołek lub Węzeł 3D 

 
<E>  Wybierz drugi Wierzchołek lub Węzeł 3D 

Poprzez stan filtrów w rozwijalnej liście opisanej opcji, definiowany jest zestaw elementów dla wyboru. 

Linia bazowa gięcia lub jeden z definiujących ją punktów 3D będzie wybrana automatycznie, jeżeli 

wywołamy polecenie podczas rysowania na aktywnej płaszczyźnie pracy lub z menu 

kontekstowego odpowiedniego elementu 3D. 

Linia bazowa zagięcia przez profil definiowana jest przez opcję: 

 
<R>  Wybierz profil do zagięcia 

Po włączeniu tej opcji, można wybrać profil 3D, który będzie użyty jako wzór dla zagięcia kołnierza  

i jednocześnie definiuje linię gięcia. 

Gdy zdefiniujemy linię bazową, system ocenia możliwe konfigurację gięcia. Identyfikowane będą 

ściany, które zawierają wskazane linie. Jedna z tych ścian jest określana jako przedmiot gięcia  

i podświetlana na scenie 3D (domyślnie – na żółto). Jeżeli system zidentyfikuje więcej niż jedną 

odpowiednią ścianę, automenu aktywuje opcję pozwalającą na wybór innej ściany: 

 
<F>  Zmień aktywną ścianę 

Po tym, system wstępnie zdefiniuje typ zagięcia, zależnie od określonej linii 

bazowej. System wybiera zależnie od typu i sposobu definiowania linii 

bazowej. Dla przykładu, jeżeli wybrana została krawędź boczna jako linia 

bazowa, system oferuje dołączanie kołnierza. Jeżeli użyta jest opcja , 

ustawiony będzie tryb Utnij i Zagnij. Wybór jest odzwierciedlony w oknie 

dialogowym polecenia w oknie właściwości. Oferowany przez system wybór 

może być zmieniony przez wybranie innego typu zagięcia z listy.  Do wyboru 

mamy trzy typy możliwych zagięć: “Zagnij”, “Dodaj Kołnierz”, “Utnij i 

Zagnij”. 

 

Jeżeli ściana jest zidentyfikowana i można utworzyć w określonym obszarze gięcia zagięcie bez 

dopasowań (takich jak przesuwanie czy odsunięcia), wówczas na scenie 3D będzie wyświetlany 

drutowy podgląd przyszłego zaokrąglenia. Zaginana strona materiału (w odniesieniu do linii bazowej) 

wybierana jest przez system automatycznie. Użytkownik może to zmienić przez opcję automenu: 

 
<D>  Zmień część, która będzie zagięta 

 

Gdy zaznaczymy kołnierz przez profil, nie można modyfikować części zagiętej. 

Definiowanie parametrów gięcia 

Wartości głównych parametrów geometrycznych zagięcia mogą być łatwo i szybko modyfikowane za 

pomocą ciągaczy, bezpośrednio na scenie 3D. Można w ten sposób zmienić promień, kąt, długość 

kołnierza, przesunięcie od linii bazowej i odsunięcia od jej końców. Dopasowanie wartości 
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parametrów można wykonać w oknie właściwości okna dialogowego parametrów wywoływanego 

opcją . 

Wszystkie parametry geometryczne zagięcia mogą być definiowane w 

oknie właściwości. Jak informowaliśmy wcześniej, można wybrać tam 

typ zagięcia (pozycja “Akcja”), określić wartość numeryczną 

promienia i kąta gięcia (pola “Promień”, “Kąt”). Dodatkowy przycisk 

 obok okna wprowadzania kąta pozwala szybko przełączyć kierunek 

gięcia o 1800. 

Współczynnik Neutralny gięcia kontrolowany jest przez przycisk 

wyboru “Współczynnik neutralny”: “z Tabeli” – zmusza system do 

pobierania wartości z tabeli (wynikowa wartość wyświetlana jest obok 

pozycji); drugi wybór pozwala, na ręczne wprowadzenie wartości. 

Pole “Długość” dostępne jest tylko, gdy dołączamy kołnierz. Pozwala 

on określić długość dołączanego kołnierza. Sposób mierzenia długości 

kołnierza, kontrolowany jest przez parametr “Mierzone”. 

Grupa “Pozycja gięcia” pozwala wybrać żądaną pozycję zagięcia 

względem linii gięcia (“Początek zgięcia”, “Środek zgięcia”, 

“Koniec zgięcia”, “Domyślny”) i określić wielkość przesunięcia. 

Reszta parametrów w oknie dialogowym dostępna jest tylko, gdy 

zaginamy z ucięciem lub dołączamy kołnierz (ustawienia “Utnij i 

Zagnij” i “Dołącz Kołnierz” w liście “Akcja”): 

Odsunięcie od końców linii gięcia definiowane jest w grupie 

“Odsunięcia”. Wielkość odsunięć od lewego i prawego końca linii 

gięcia określane są oddzielnie. 

Dodatkowa opcja “Cięcie kołnierza” zalecana jest w przypadku, gdy 

ściany boczne zaginanego kołnierza przecinają się ze ścianami materiału 

bazowego. Pomaga to uniknąć błędów przy rozwijaniu i ponownym 

zaginaniu. 
 

Ucinanie przecinających się części dołączanego kołnierza i bazowego materiału definiowane jest w 

grupie “Podcięcie naroża” (parametry te są dostępne tylko, gdy dołączamy kołnierz). 

Grupa “Podcięcia” w oknie dialogowym definiuje kształt i wymiary podcięcia technologicznego 

utworzonego razem z zagięciem. Najpierw, wybierz typ podcięcia za pomocą parametru “Typ”: 

“Zaokrąglenie”, “Kwadrat” lub “Brak” (w przypadku ostatniej opcji relief nie będzie 

wykonywany). Jeżeli jedna z dwóch pierwszych opcji zostanie wybrana, dostępne stają się pola dla 

definiowania wymiarów podcięcia. Są to głębokość (długość) części podcięcia z przodu linii gięcia 

(“głębokość”) i szerokość rowka (“szerokość”). Ustawienie opcji “Wydłuż podcięcie” spowoduje 

wydłużenie podcięcia do granic materiału. 
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Rozegnij 

Aby rozgiąć zaokrąglenia, użyj opcji: “SMU: Rozegnij Zagięcie”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SMU> 
“Operacje|Elementy 

Blaszane|Rozegnij”  

Zagięcia i inne cylindryczne elementy geometrii mogące ulec rozwinięciu są wybierane przez wskazanie ich 

ściany cylindrycznej. Po wywołaniu opcji, opcja dla wyboru ścian do rozwinięcia jest automatycznie 

aktywowana w automenu: 

 
<E>  Wybierz cylindryczną ścianę zagięcia 

Aby wybrać ścianę, wskaż ją na scenie 3D i kliknij  lub wskaż odpowiednią operację w drzewie modelu. 

Wybrane ściany są podświetlane na kolor zielony (domyślnie). 

Można szybko wybrać wszystkie zagięcia w geometrii użyj opcji: 

 
<A>  Wybierz wszystkie zgięcia 

Fragmenty części, które są stałe po rozwinięciu są określane przez system automatycznie. Domyślnie, taka 

ściana oznaczana jest na żółto w scenie 3D. Aby zmienić wynik, stała ściana może być ręcznie wybrana za 

pomocą opcji automenu: 

 
<K>  Wybierz ustawioną rozgiętą ścianę 

Współczynnik Neutralny dla rozwinięcia wybranych ścian wskazywany jest 

w parametrach odpowiednich zagięć. W przypadkach, gdy ściany utworzone 

były przez inne opcje niż zagięcie, Współczynnik Neutralny może być 

zdefiniowany w oknie właściwości okna dialogowym polecenia. 

Opcja “Rozegnij współosiowe zagięcia” (ustawiona domyślnie) 

wymusza rozgięcie wszystkich współosiowych zagięć do wybranego 

zgięcia. Gdy opcja ta jest nie wybrana rozginane będzie tylko wybrane 

zagięcie. 
 

Ponowne zagięcie 

Aby powtórzyć zagięcie wszystkich powierzchni rozpłaszczonych przez opcję Rozegnij, użyj 

polecenia “SMR: Zegnij Ponownie”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SMR> 
“Operacje|Elementy Blaszane| 

Ponownie Zegnij”  

Po wywołaniu tego polecenia, w automenu automatycznie aktywowana jest opcja dla wybrania ścian do 

zagięcia: 

 
<E>  Wybierz planarną ścianę gięcia 
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Aby wybrać ścianę, wskaż ją na scenie 3D i kliknij  lub wskaż odpowiednią operację w drzewie modelu. 

Wybrane ściany są podświetlane na kolor zielony (domyślnie). 

Można szybko wybrać wszystkie zagięcia w geometrii użyj opcji: 

 
<A>  Wybierz wszystkie rozgięcia 

Fragmenty części, które są stałe po rozwinięciu są określane przez system automatycznie. Domyślnie, taka 

ściana oznaczana jest na żółto w scenie 3D. Aby zmienić wynik, stała ściana może być ręcznie wybrana za 

pomocą opcji automenu: 

 
<K>  Wybierz umocowaną ścianę 

Tworzenie typowych przetłoczeń elementów blaszanych 

Aby utworzyć najczęściej używane cechy elementu blaszanego, użyj polecenia “SMF: Utwórz Cechę 

Elementu Blaszanego”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<SMF> 
“Operacje|Elementy 

Blaszane|Przetłoczenia”  

Aby utworzyć cechę przetłoczenia wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz źródłowy profil 3D dla operacji. Tryb wyboru polecenia aktywowany jest automatycznie po 

uruchomieniu polecenia. Jest to wskazywane przez wciśniętą opcję automenu: 

 
<A>  Wybierz profil 3D 

Aby wybrać profil, kliknij na niego na scenie 3D za pomocą  lub 

wskaż go w drzewie modelu. Wybrany profil zostanie podświetlony. 

Profil źródłowy może być wybrany automatycznie, gdy 

wywołujemy polecenie podczas rysowania na aktywnej 

płaszczyźnie pracy lub z menu kontekstowego profilu 3D o 

odpowiednim typie. 

2. W oknie właściwości polecenia, wybierz z dostępnej biblioteki żądane 

przetłoczenie. Okno dialogowe z parametrami wybranej cechy zostanie 

wyświetlone w dolnym rogu okna. 

3. W oknie dialogowym parametrów cechy przetłoczenia (wyświetlonym 

w oknie właściwości operacji), zdefiniuj żądane wartości parametrów. 

Okno parametrów dla każdego przetłoczenia ma rysunek 

schematyczny tworzonej cechy z polami dla wprowadzenia 

wymiarów geometrycznych. Aby zdefiniować wymiary, umieść 

wskaźnik w odpowiednim polu danych na wykresie i podaj 

żądane wymiary. 

4. Potwierdź tworzenie operacji. 
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OPERACJE WYKONYWANIA ŚCIAN 

W grupie „Ściana” znajduje się zestaw poleceń przeznaczonych do bezpośredniego manipulowania 

ścianami geometrii. Staje się to niezbędne w specjalnych przypadkach modelowania, kiedy 

obsługujemy modele 3D importowane z innych systemów lub, gdy przygotowujemy analizy MES 

modeli 3D. 

Użycie tych poleceń powoduje powstawanie operacji, które są dodawane do struktury modelu. 

Zapewnia to poprawną regenerację i właściwe zachowanie podczas możliwych modyfikacji modelu. 

Grupa ścian zawiera następujące polecenia: 

1. Zszyj 

2. Podziel Ścianę (Elementy Odcisku) 

3. Skasuj Ścianę 

4. Rozdziel Ściany 

5. Zastąp Ściany 

6. Zmień Ściany 

7. Przekształć Ściany 

8. Wydłuż Ściany 

9. Wypełnij Otwór 

Polecenia dostępne są z menu tekstowego “Operacje”, grupa “Ściana”. Poza tym, niektóre polecenia 

można wywołać z menu tekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy  nad sekcją 

wyboru jednej lub kilku ścian lub zamkniętych pętli krawędzi.  

Podobnie do innych operacji, polecenia wykonywania ścian mają odpowiednią reprezentację w oknie 

“Model 3D”. 
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Zszyj 

Polecenie to jednoczy zestaw rozłączonych powierzchni w jedną geometrię arkuszy powierzchni  

i jeżeli konieczne tworzy zamkniętą objętość geometrii bryły. 

        

Gdy używamy polecenia do zszycia, można wybrać poza ścianami, profile 3D i geometrie arkuszy. W 

szczególności, należy zszyć razem geometrie arkuszy/powierzchni, gdy pogrubiamy model 

powierzchniowy za pomocą polecenia “Wyciągnięcie”. 

Używanie polecenia 

Wywołaj polecenie “3SS: Zszyj Powierzchnie” za pomocą menu tekstowego: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SS> “Operacje|Ściana|Zszyj”  

Aby wykonać polecenie wykonaj następujące czynności: 

1. Wybierz powierzchnie do zszycia. 

2. Określ parametry zaawansowane (opcjonalnie). 

3. Potwierdź wykonanie polecenia. 

Wybór powierzchni do zszycia 

Aby utworzyć operację, należy zdefiniować zestaw powierzchni do zszycia. Jako oryginalne 

powierzchnie można wybrać profile 3D, ściany lub geometrie powierzchniowe/arkuszy. 

Użyj następujących opcji dla wybranie elementów: 

 <R> Wybierz Profil 3D 

 <F> Wybierz Ścianę 

 <O> Wybierz operację powierzchni 

Aby anulować wybór specyficznych obiektów, kliknij je ponownie. Aby anulować wybór wszystkich 

elementów użyj opcji: 

 <K> Anuluj Wybór 

Ważne: zszywane powierzchnie muszą łączyć się bez przerw i bez zachodzenia na siebie.  
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Określanie parametrów zaawansowanych 
 

Wynikiem zszywania może być albo geometria 

bryłowa albo powierzchniowa. 

Opcja “Utwórz Bryłę” w parametrach operacji 

określa czy utworzyć bryłę ze zszytych ścian. 

Opcja domyślnie jest włączona.  
Poniżej jest przykład pokazujący efekt działania tego parametru. Zauważ, że system próbuje 

automatycznie utworzyć brakujące ściany wymagane dla właściwego zdefiniowania zamkniętej 

objętości, podczas tworzenia bryły. 

 Geometria powierzchni 

Profile 3D 
 

Oryginalny model 

 

 Opcja “Utwórz Bryłę” wyłączona 

 

Opcja “Utwórz Bryłę” włączona 

W pewnych przypadkach (np., gdy brakująca powierzchnia może zawierać więcej niż jedną ścianę), 

bryła nie może być utworzona. W tym przypadku, należy wyłączyć tą flagę. 

 Profile 3D 

                        

Podziel Ścianę  (Elementy Odcisku) 

Polecenie to jest używane dla definiowania obszarów określonego kształtu na już istniejących 

ścianach. W szczególności może być to konieczne, dla odciśnięcia oddzielnych linii i powierzchni  

w modelu 3D jako elementu przygotowania analiz MES. Elementy te mogą być użyte np. do 

definiowania sił przykładanych do modelu. 
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Elementem dzielonym (celem odcisku) może być jedna lub kilka powierzchni lub cala operacja. 

Elementy te będą służyć jako podstawa dla tworzenia nowych ścian. Zależnie od metody dzielenia, 

kształt nowego obszaru definiowany jest w oparciu o kształt elementu dzielącego (narzędzia odcisku), 

jak Ściana, Krawędź, Profil 3D, Operacja lub w oparciu o geometrię elementów celu odcisku. 

Używanie polecenia 

Poleceniem do dzielenia ścian jest “3ZS: Utwórz Podział Ściany”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3ZS> “Operacje|Ściana|Podziel Ścianę”  

Aby wykonać polecenie wykonaj następujące czynności: 

1. Wybierz metodę podziału. 

2. Wybierz obiekty do dzielenia (cele odcisku). 

3. Wybierz obiekty narzędzi odcisku (opcjonalnie). 

4. Określ kierunek (opcjonalnie). 

5. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybór metody podziału 
 

Metoda podziału definiuje w jako sposób będą określane granice nowych 

ścian i dlatego też, które dane należy określić. 

Wybierz metodę podziału z rozwijalnej listy umieszczonej na górze okna 

właściwości. Po wprowadzeniu polecenia, domyślnie ustawiona jest 

metoda “Określ kierunek mapowania”.  

Określanie kierunku mapowania 

W tej metodzie, narzędzia odcisku mapowane są na obiektach celu odcisku wzdłuż określonego 

kierunku. 

 

Narzędzie 

Odcisku 

Kierunek 

Cele 

Odcisku 
               

 Nowe ściany 

 

W tej metodzie, należy określić narzędzie odcisku i cele odcisku. Dodatkowo, należy określić kierunek 

mapowania. Jeżeli narzędziem odcisku jest płaski profil 3D, wówczas kierunek przyjęty jest wzdłuż 

normalnej profilu 3D. Upewnij się, że kierunek mapowania profilu jest w kierunku obiektów celu 

odcisku. Aby użyć innego kierunku, określ go ręcznie.  
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Możliwe jest, że mapowanie narzędzia odcisku pojawi się wzdłuż 

powierzchni lub nawet po przeciwnej stronie powierzchni. W metodzie 

“Określ kierunek mapowania”, po wybraniu elementu narzędzia 

odcisku, pojawia się opcja “Łączenie rozłącznych komponentów” 

służąca do wybrania metody łączenia krawędzi w takim przypadku.  

“Nie” oznacza, że system spróbuje utworzyć nowe krawędzie na 

widocznych ścianach tak jak są widoczne w określonym kierunku. 

“Bok Wszystkiego/Pionowo” oznacza, że system spróbuje utworzyć 

nowe krawędzie na widocznych ścianach w określonym kierunku lub 

równolegle do tego kierunku. “Wszystko” oznacza, że system spróbuje 

utworzyć krawędzie na wszystkich ścianach, włączając niewidoczne 

ściany, tak jakby były widoczne w określonym kierunku. W tym 

przypadku, nowe krawędzie na niewidocznych ścianach muszą 

umożliwiać połączenie z nowymi krawędziami na pozostałych 

ścianach.  

Poniższe rysunki pokazują wyniki zastosowania każdej z opcji. 

 Kierunek 

 

 
Nie 

 
Bok Wszystkiego 

 
Wszystko 

Mapowanie normalne 

 
Narzędzie 

Odcisku 

Normalne 

do celów 

odcisku 

Cele 

Odcisku 
                          

 Nowe 

ściany 

 

W tej metodzie, granice nowych ścian są określane przez mapowanie obiektów narzędzia odcisku na 

każdym obiekcie celu odcisku wzdłuż normalnej do celu odcisku. Wszystko, co trzeba określić to 

obiekty narzędzia i celu odcisku.  

Jeżeli narzędzie odcisku nie jest płaskie, normalna zmienia się z punktu do punktu powierzchni.  

W takim przypadku, obiekt narzędzia odcisku mapowany jest na cel w następujący sposób: każdy 
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punkt wzdłuż krawędzi narzędzia odcisku mapowany jest na punkt celu, to znaczy do początku 

normalnej przechodzącej przez punkt na narzędziu. 

 Narzędzie 

odcisku Cel odcisku 

                            

 Nowa ściana 

 

Ważne jest, żeby wszystkie punkty narzędzia odcisku miały unikatowe mapowanie na powierzchni 

celu odcisku. W przeciwnym wypadku polecenie nie powiedzie się. 

Przecięcie 

W tej metodzie, granice nowych ścian są liniami przecięcia między obiektami narzędzia i celu. 

 Narzędzie 

odcisku 

Cel odcisku 

                           

 
Nowe ściany 

 

Należy określić obiekty narzędzia i celu odcisku.  

Jeżeli wybrane są geometrie powierzchniowe jako cel i narzędzie odcisku, pojawią się w oknie 

właściwości listy combo box “Kompletowanie odcisku” i “Metoda kompletowania”. 

                                     

Mogą być one użyte w przypadku, gdy ściana geometry powierzchni 

narzędzia nie w pełni przecina cel odcisku. W tym przypadku, 

ustawienie “Kompletowania odcisku” na “Nie” spowoduje, że nie 

zostaną utworzone nowe krawędzie po wykonaniu polecenia. 

Alternatywnie, z ustawieniem “Do najbliższej krawędzi” lub “Do 

granicy ściany”, linia przecięcia między geometriami będzie 

wydłużana (w pierwszym przypadku – aż do następnej krawędzi,  

w drugim – przez wszystkie geometrie) i będzie utworzona krawędź.  

 

Narzędzie  

odcisku 

Cel odcisku 

Linia przecięcia 

powierzchni 
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Krawędź wydłużona do następnej krawędzi 

 
Krawędź wydłużona przez wszystkie geometrie 

Opcja “Metoda kompletowania” pozwala określić kierunek wydłużenia krawędzi: stycznie do 

krawędzi lub normalnie (anty-normalnie). Efekty działania każdej z opcji pokazane są poniżej. 

 
Kierunek styczny 

 
Normalny 

 
Anty-normalny 

Mapowanie obrysu 

W tej metodzie, granice nowych ścian determinowane są przez krawędzie obrysu obiektu celu odcisku. 

 

Cel odcisku 

Kierunek 

                           

 Nowe krawędzie 

 
Należy określić geometrię celu odcisku i kierunek. 

Przez izoklinę 

W tej metodzie, granice nowych ścian określane są przez 

izoklinę. Izoklina jest linią łączącą punkty na dzielonej 

powierzchni, w których linia styczności do powierzchni 

tworzy ten sam stały kąt w określonym kierunkiem. W 2D, 

może to być łatwo naszkicowane (zobacz rysunek z prawej). 

W 3D, system buduje zestaw punktów – a przez nie linię. 

 Dzielona powierzchnia 
Kierunek 

Kąt 

Poszukiwane punkty 
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Kierunek 

Cele 

Odcisku 

                          

 Nowe 

krawędzie 

 

Izokliny są wygodne przy modelowaniu form. W pewnych przypadkach, izokliny wymagane są przy 

wykonywaniu operacji “Pochylenia”. 

Wybieranie obiektów celu odcisku 

Celami odcisku są obiekty, które będą dzielone w wyniku zastosowania operacji. Aby załadować tryb 

wyboru celów odcisku, użyj opcji automenu: 

 <B> Wybierz operację celu 

 <F> Wybierz ściany celu 

Inną metodą wyboru jest kliknięcie myszą na pustej linii panelu 

“Obiekty/Cele Odcisku”. Po tym, można kontynuować wybór żądanych 

ścian lub operacji w oknie 3D. Wybranie operacji jako celu odcisku 

oznacza, że wszystkie ściany operacji zostaną wybrane dla utworzenia 

odcisku. System właściwie obsługuje sytuacje, gdy wiele ścian operacji 

zmienia się po regeneracji.  

Wybieranie obiektów narzędzia odcisku 

Wybór narzędzi odcisku ma miejsce tylko w następujących metodach podziału: “Rzutowanie przez 

kierunek”, “Rzutowanie przez Normalną” i “Przecięcie”. W pozostałych przypadkach, nie trzeba 

wybierać narzędzi odcisku. 

W dwóch pierwszych przypadkach, możesz użyć opcji: 

 <C> Wybierz kontury narzędzia 

Opcja pozwala wybrać elementy (Ścieżki 3D, Krawędzie, Profile, Ściany i Pętle), które definiują 

granice nowych ścian. 

Przy metodzie “Przecięcie”, użyj albo opcji: 

 <O> Wybierz operację narzędzia 

(W tym przypadku, system konstruuje przecięcie we wszystkimi ścianami operacji) albo opcji: 

 <A> Wybierz ściany narzędzia 

(system rozważą tylko wybrane ściany).  

Jeżeli wybrana była operacja jako cel odcisku, wówczas można wybrać plan jako narzędzie. W tym 

przypadku, użyj opcji: 
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 <P> Wybierz plan narzędzia 

Definiowanie kierunku  

Należy określić kierunek, gdy używamy jednej z następujących metod podziału, “Rzutowanie przez 

kierunek”, “Rzutowanie linii obrysu” lub “Utwórz krzywe izokliny”. We wszystkich tych 

przypadkach, kierunek może być określony przez wybranie dwóch węzłów 3D. Użyj w tym celu opcji: 

 <1> Wybierz pierwszy punkt 

 <2> Wybierz drugi punkt 

Alternatywnie użyj opcji: 

 <D> Wybierz kierunek 

Pozwala to wybrać element, który definiuje dokładny kierunek. 

Upewnij się, że kierunek mapowania profilu jest ustawiony w stronę obiektu celu odcisku,  

w przeciwnym razie aplikacja, po potwierdzeniu operacji wyświetli informacje o błędzie regeneracji 

modelu. 

Jeżeli kierunek mapowania jest przeciwny do celów odcisku, użyj opcji 

“Kierunek odwrotny”, aby przełączyć kierunek. Opcja umieszczona jest na 

dole okna właściwości.  

Skasuj Ściany  

Ogólne koncepcje 

Polecenie to pozwala skasować jedną lub kilka wybranych ścian. Kasowanie ścian przerywa topologię 

geometrii bryły. Wprowadzone próżnie (dziury) unieważniają zamkniętą objętość. Jeżeli jest 

konieczne, system może spróbować naprawić to na różne sposoby. W przeciwnym razie wynikiem 

będzie geometria powierzchniowa. 

                             

Operacja używana jest przy modelowaniu bryłowym i powierzchniowym, gdy wymagane są lokalne 

zmiany w topologii modelu, bez wpływania na oryginalne relacje. Może to być również pomocne, gdy 

przygotowujemy model do analiz metodą elementów skończonych, dla takich zadań jak usuwanie 

małych cech modelu, które są uciążliwe przy obliczeniach. 
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Można bezpośrednio wybrać ściany do skasowania wskazując je na ekranie. Alternatywnie, można 

niebezpośrednio określić takie ściany. W ten sposób, można albo wybrać łańcuch krawędzi 

otaczających ściany do skasowania lub ścianę, z którą kasowane ściany są zależne. 

Używanie polecenia 

Wywołaj polecenie “3ZD: Skasuj Ściany” przez 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3ZD> “Operacje|Ściana|Skasuj Ściany”  

Aby zrealizować polecenie wykonaj następujące czynności: 

1. Wybierz ściany do skasowania. 

2. Wybierz metodę naprawiania/uzdrawiania. 

3. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybieranie ścian do skasowania 

Opcja “Wybierz Elementy” służy do wybierania obiektów definiujących ściany do skasowania: 

 <F> Wybierz Elementy 

Domyślnie można wybrać ściany, krawędzie i pętle. 

W prostszych przypadkach, można wybrać konkretne ściany do skasowania. Jednakże, poza tym, 

istnieje wygodna opcja wyboru pętli krawędzi, które zdefiniują ściany do skasowania (wybrane 

elementy dodawane są do listy “Ściany”). Ta opcja nie jest właśnie dla przyśpieszania wyboru ścian to 

skasowania. W modelu parametrycznym, jeżeli tworzona jest nowa ściana jako wynik modyfikacji 

modelu w obszarze kasowania ścian, ściana ta będzie właściwie obsługiwana przez system. 

 
Zestaw krawędzi 

Kasowane 

ściany 

                 
Zamknięta pętla krawędzi dzieli wszystkie ściany geometrii na 

dwa zestawy: jeden do skasowania i drugi do pozostawienia. Aby 

określić, który właściwie zestaw ścian będzie skasowany, a który 

pozostanie, użyj opcji “Wzór wyboru ścian”.  
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Dla systemu, domyślną wartością opcji jest “Auto”, która służy do 

kasowania zestawu ścian o najmniejszym obszarze. Opcje “W 

Przód” i “W Tył” pozwalają ręcznie wybrać zestaw ścian do 

skasowania. Zestaw ścian do skasowania jest automatycznie 

podświetlany w oknie 3D. Zauważ, że można wybrać kilka 

zamkniętych pętli krawędzi jednocześnie (przecinające się i 

zagnieżdżone pętle nie są dozwolone). To umożliwia 

definiowanie zawilszych zestawów ścian do skasowania. Gdy 

wybieramy zestaw krawędzi, domyślnie włączona jest następująca 

opcja: 

 

 <G> Tryb wyboru gładko połączonych krawędzi 

Jeżeli potrzebujesz wybrać specyficzne krawędzie wyłącz tą opcję. 

Wybór metody naprawiania/leczenia 
 

“Metoda naprawy/leczenia” określa działanie systemu po 

skasowaniu wybranych elementów. Instruuje ona czy zamknąć 

powstałą pustkę a jeżeli tak to jak. 

Wybierz metodę z rozwijalnej listy combo box w oknie 

właściwości. Domyślną metodą polecenia jest “Zakrycie”.  

Brak naprawy 

W tym przypadku, system po prostu skasuje wybrane ściany, pozostawiając powstała pustkę w modelu 

tak jak jest. Jeżeli oryginalną operacją była bryła, wówczas model straci swoją objętość po skasowaniu 

ścian i stanie się geometrią powierzchniową. 

 Kasowane 

ściany 

                  

Zakrycie 

W tej metodzie, po skasowaniu ścian system próbuje uformować powierzchnię dla zamknięcia 

powstałej pustki. Powierzchnia zakrycia musi przechodzić przez wszystkie krawędzie otaczające 

dziurę. W rezultacie, metoda ta działa w tym przypadku, gdy wszystkie krawędzie otaczające pustkę 

powstają z przecięcia z pojedynczą powierzchnią. Staje się ona powierzchnią zakrycia. 
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 Kasowana 

ściana 

                   

 Powierzchnia zakrycia 

 

Wzrost od Rodziców 

W tej metodzie, system próbuje zamknąć pustkę spowodowaną wykasowaniem powierzchni przez 

wzrost ścian sąsiadujących z wykasowanymi. 

 Kasowana 

ściana 

                          

Obkurczenie 

W tej metodzie, system próbuje zamknąć pustkę spowodowaną wykasowaniem powierzchni przez nie 

tylko przez wzrost ścian sąsiadujących do wykasowanych (jak w poprzedniej metodzie), ale również 

przez ich przycięcie. 
 

Kasowana 

ściana 
                       

Parametry zaawansowane 

Po wybraniu metod kasowania i ścian do wykasowania, można określić pewne zaawansowane 

parametry.  
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Gdy skasowane są powierzchnie, może być utworzony jeden lub kilka zestawów nowych pętli 

(krawędzi), otaczających pustkę w modelu. Domyślnie, system spróbuje wykonać wszystkie te pętle 

jednocześnie, jako część wykonywania modelu. Podczas procesu, uformowana zostaje powierzchnia 

zakrycia, która przechodzi przez wszystkie pętle (jest to powierzchnia prostokreślna). Jednakże,  

w pewnych przypadkach, niezbędne jest utworzenie oddzielnych powierzchni zakrycia dla każdej 

pętli. Służy do tego opcja “Niezależne pętle”. 

  

Efekt tej opcji może być zademonstrowany na przykładzie otworu z dwoma fazami. Przypuśćmy, że 

powierzchnie otworu i obu faz są kasowane. W takcie polecenia, ściany otworu są kasowane i do gry 

wchodzą dwie pętle (górna i dolna pętla), ograniczająca pustkę powstałą w geometrii. 

 Kasowane 

ściany 

 
Model oryginalny 

 Górna pętla 

Dolna pętla 
 

Stan pośredni 

Jeżeli opcja “Niezależne pętle” jest wyłączona, system jednoczy dwie pętle żeby zamknąć powstałą 

pustkę, czego wynikiem jest inny otwór o większej średnicy, niż oryginalny. Natomiast, z włączoną 

opcją “Niezależne pętle”, system wykonuje każdą pętle oddzielnie, co w tym przypadku powoduje 

zakrycie każdej z nich za pomocą płaskiej powierzchni. Otwór znika całkowicie. 

 Powierzchnia 

cylindryczna 

 
Wyłączone niezależne pętle 

 
Włączone niezależne pętle 

Gdy używamy opcji “Niezależne pętle”, sytuacja może zdarzyć się, gdy zamiast jednej, przez operację 

wyprodukowane są dwie lub więcej geometrii. 

 Kasowane ściany 

 
Model oryginalny 

 

Wyłączone niezależne pętle 

 

Włączone niezależne pętle 
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Opcja “Wybierz metodę łączeniem krawędzi” jest szczególnie 

przeznaczona dla przypadków kasowania ścian utworzonych przez 

łączenie/zaokrąglanie.  

Gdy kasujemy łączenia/zaokrąglenia, często żeby właściwie zakryć 

powstałą pustkę w modelu trzeba poza konkretnymi ścianami łączenia 

skasować również inne ściany.  

Ponadto, czasami należy skasować wszystkie ściany łączenia sąsiadujące z pewnymi płaskimi 

ścianami. Oczywiście, można wybrać takie ściany ręcznie; jednakże wygodniej jest wybrać tylko 

płaską ścianę. Pozwala to systemowi automatycznie wybrać w celu skasowania również ściany 

łączenia. Taki automatyczny wybór ścian zapewnia parametryczne zachowanie modelu podczas zmian 

w wielu łączonych/zaokrąglanych ścianach utrzymywanych przez system. 

Opcja “Wybierz metodę łączenia krawędzi” mówi systemowi, które ściany wybrać i skasować 

automatycznie. Istnieje kilka sposobów wyboru i kasowania ścian zaokrąglenia. 

Wybrane ściany 

System spróbuje skasować tylko ścian, które były konkretnie wybrane przez użytkownika. 

 

Wybrane 

przez 

użytkownika 
                           

Łańcuchy wyłączając rozgałęziające się ściany 

Do skasowania zostaje automatycznie wybrana gładka sekwencja ścian zaokrąglenia. Sekwencja 

ciągnie się do ścian, w których łańcuch rozgałęzia się na kilka łańcuchów zaokrągleń (aż do ściany 

rozgałęzienia). 

 Ściany są 

wybierane i 

kasowane 

automatycznie 

Wybrane przez 

użytkownika 
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Łańcuchy uwzględniające rozgałęziające się ściany 

Automatycznie wybierana jest gładka sekwencja zaokrągleń, rozciągająca się również na 

rozgałęzienia. 

 

Wybrane przez 

użytkownika 

Ściany są 

wybierane i 

kasowane 

automatycznie 

                                

Maksymalne łańcuchy 

Automatycznie wybierany jest możliwie największy łańcuch gładko połączonych ścian zaokrągleń. 

 
Podświetlone 

ściany 

wybierane są 

automatycznie 

Wybrane przez 

użytkownika 
                            

Tylko ściany zależne 

Automatycznie wybierane są tylko te ściany zaokrąglenia, które są zależne od ścian wybranych przez 

użytkownika. Ściany wybrane przez użytkownika same nie są kasowane. 

 
Podświetlone 

ściany 

wybierane są 

automatycznie 

Wybrane przez 

użytkownika 
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Rozdziel Ściany  

Ogólne koncepcje 

Polecenie to pozwala wyłączyć wybrane ściany już istniejących geometrii i utworzyć nową geometrię 

bazującą na nich. Powstała w rezultacie w geometrii pustka może być zamknięta na jeden z kilku 

sposobów. 

                                     

Gdy wybieramy ściany do rozdzielenia, to jest ściany, które będą wyłączone z istniejącej geometrii, 

użyty jest ten sam mechanizm jak w poleceniu “3ZD: Skasuj Ściany”. Separowane ściany mogą być 

wybrane bezpośrednio lub pośrednio. 

Używanie polecenia 

Wywołaj polecenie “3ZX: Rozdziel Ściany” przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3ZX> “Operacja|Ściana|Rozdziel Ściany”  

Aby utworzyć operację, wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz ściany do rozdzielenia. 

2. Określ metody dla wykonania oryginalnych i rozdzielonych ścian (opcjonalnie). 

3. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybór ścian rozdzielenia 

Aby wybrać ściany do rozdzielenia, użyj opcji: 

 
<O> Wybierz elementy 

Gdy używamy tej opcji, można określić nie tylko konkretne ściany, które będą rozdzielone, ale 

również krawędzie i pętle definiujące ściany do rozdzielenia. Wszystkie wybrane elementy są 

automatycznie dodawane do listy ścian rozdzielenia. 

Określanie metody naprawy/leczenia dla oryginalnych i oddzielonych ścian 
 

W wyniku oddzielenia ścian od oryginalnej geometrii, mogą pojawić się 

pustki w oryginalnej i wynikowej geometrii, które unieważniają zamknięte 

objętości. Opcje “Leczenie/Naprawianie ścian źródłowych” i 

“Leczenie/naprawianie oddzielonych ścian” pozwalają wybrać metodę 

naprawy takich pustek. Zestaw metod dla oryginalnych i oddzielonych ścian 

jest taki sam.   
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Zauważ, ze oryginalne i oddzielone ściany mogą być albo naprawione (“Zakrycie” lub “Wzrost od 

dzieci”), albo pozostawione takie, jakie są. 

Bez naprawy 

W tym przypadku, system pozostawi powstałą pustkę. Wynikowe geometrie będą powierzchniami. 

Zakrycie 

System próbuje wykonać wprowadzone pustki przez utworzenie pojedynczej powierzchni zakrycia. 

Powierzchnia ta musi zawierać wszystkie krawędzie otaczające dziurę w geometrii. Dlatego też, 

Metoda ta działa w przypadku, gdy krawędzie te powstają z przecięcia geometrii przez pojedynczą 

powierzchnię. 

 Oddzielana 

ściana 

                            

 
Zakryte pustki 

 

W zależności od geometrii oryginalnego modelu i wybranych powierzchni rozdzielenia, w wyniku 

operacji mogą powstać więcej niż dwie geometrie. W drzewie modelu, geometrie wynikowe będą 

miały referencję do operacji rodzica (“Ściana Podziału”) nazywanej: dla pierwszych dwóch geometrii- 

“Pierwsza część” i “Druga część”, dla pozostałych geometrii – “Część, “Część_0”, “Część_1”, itd. 

Wzrost od dzieci 

W tym przypadku, system próbuje naprawić wprowadzone pustki przez wzrost ścian sąsiadujących  

z dziurami (ściany dzieci). 

 Oddzielana 

ściana 

                

Zależnie od geometrii oryginalnego modelu wybranego do separacji, operacja może składać się z więcej niż 

dwóch geometrii. Aby uzyskać żądany rezultat na oryginalnych (źródło) i wynikowych ścianach, można 

użyć różnych metod naprawy pustek (z wyłączeniem przypadku “Bez naprawy”).      
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Zastąp Ściany  

Ogólne koncepcje 

Polecenie to pozwala zastąpić geometryczną powierzchnię leżącą u podłoża wybranej ściany, przez 

inną powierzchnię geometryczną. 

                             

Aby wykonać poprawnie polecenie, ściany do zastąpienia wybierane są w parach z powierzchniami 

zamienników (przez wybranie elementów u podstawy, których leżą powierzchnie). Powierzchnia 

leżąca u podstawy zastępowanej ściany jest zastępowana przez powierzchnię zamiennika. W 

rezultacie, zastępowana ściana zmienia swój kształt zgodnie z kształtem powierzchni zamiennika. 

Ściany boczne, które ograniczają zastępowaną ścianę są wydłużane lub ucinane do przecięcia  

z powierzchnią zamiennika. Jeżeli kilka par ścian do zastąpienia – powierzchni zamienników zostało 

wybranych jednocześnie, procedura ta jest powtarzana dla każdej pary. 

 Ściany do 

zastąpienia 

Ściany 

zamienników 

                             

Możliwe jest, że nie zostanie znalezione przy rozszerzaniu ścian bocznych żadne przecięcie między 

ścianami bocznymi a powierzchniami zamienników. Wówczas polecenie zakończy się z komunikatem 

o błędzie. 
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 Powierzchnia podstawy ściany 

Punkty przecięcia 

Punkt przecięcia 

Powierzchnia podstawy ściany 

Powierzchnia boczna Powierzchnia boczna 

Powierzchnia  

Zamiennika 

 

                  Polecenie zakończyło się sukcesem                 Polecenie zakończyło się niepowodzeniem 

Używanie polecenia 

Polecenie “3ZR: Zastąp Ścianę” może być wywołane w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3ZR> “Operacje|Ściana|Zastąp Ściany”  

Aby utworzyć operację, wykonaj następujące kroki: 

1. Wybierz zestawy (pary) ścian do zastąpienia i zamienników. 

2. Zdefiniuj zaawansowane parametry (opcjonalnie). 

3. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybór ścian do zastąpienia i zamienników 

Można wybrać wiele par ścian do zastąpienia i powierzchni zamienników. 

Aby wybrać ściany do zastąpienia, użyj opcji: 

 <F> Wybierz zastępowane ściany 

Ściana do zastąpienia powinna należeć do geometrii powierzchniowej, ale w takim przypadku, 

powinna być “otoczona” przez sąsiadujące ściany na wszystkich bokach.  

Aby wybrać ściany zamienników, użyj opcji: 

 <R> Wybierz ściany zastępujące 

Gdy określamy ściany zamienników, można wybrać nie tylko ściany, ale również krawędzie, płaszczyzny 

pracy i profile 3D. Wybieranie płaszczyzny pracy lub płaskiego profilu 3D podobne jest do wybierania 

odpowiednio ustawionej płaskiej ściany. Jeżeli wybrany był nie płaski profil 3D, system użyje leżącą u jego 

podstawy powierzchnię jako zamiennika. Krawędź może być wybrana, jeżeli całkowicie leży w planie, ale 

nie jest prosta. 

Można również rozpocząć wybór ścian do zastąpienia i powierzchni 

zamienników za pomocą okna właściwości. Praca z listą “Ściany” jest 

podobna do pracy z innymi tego typu listami.  
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Poza prostym wyborem powierzchni zamienników, możliwe jest również wybranie geometrii arkusza 

powierzchni. W tym celu użyj następującej opcji: 

 
<S> Wybierz arkusz 

Gdy używamy tej opcji, można wybrać geometrie arkuszy powierzchni, ściany i profile 3D. 

Zastępowane ściany będą zastąpione przez jedną lub wiele nowych ścian kopiując kształt geometrii 

powierzchni zamiennika. 
 

Zastępowana ściana Geometria 

powierzchni 

zamiennika  

               

Podczas gdy tylko pojedyncza geometria powierzchniowa jest dozwolona, można wybrać wiele ścian 

do zastąpienia naraz. 

                            
Gdy używamy geometrii powierzchniowej, ściany do zastąpienia mogą mieć otworów, w przeciwnym 

wypadku polecenie nie powiedzie się. Poza tym, arkusz zamiennika musi być troszkę większy, tak 

żeby można było utworzyć przecięcie między arkuszem zamiennika i wyciągnięciem sąsiadujących 

ścian. 

Aby anulować wybór konkretnej pary ściana do zastąpienia – powierzchnia zamiennika, można użyć 

przycisku  w oknie właściwości. W celu anulowania wyboru wszystkich ścian można użyć opcji: 

 <X> Anuluj wybór wszystkich ścian 

Wybór geometrii arkusza powierzchni może być anulowany za pomocą opcji: 

 <K> Anuluj wybór elementów arkuszy 

Definiowanie parametrów zaawansowanych 

Tak jak zostało to wzmiankowane powyżej, sąsiadujące ściany rosną lub są przycinane do przecięcia  

z powierzchniami zamienników. Jeżeli znalezione zostaną dwa przecięcia, który z nich zostanie 
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wybrany przez system? Domyślnie, akceptowane są przecięcia z częścią powierzchni, gdzie punkty 

normalne skierowane są w kierunku zastępowanych ścian.  

Jednakże w pewnych przypadkach, możesz chcieć, żeby system wskazał   
drugie przecięcie. W tym celu, użyj flagi „Odwróć”, umieszczonej w dolnej części okna właściwości. 

Jeżeli flaga jest ustawiona, system wskaże przecięcie z częścią powierzchni zamiennika, której punkty 

normalne są z dala od zastępowanej ściany. 

   
 

“Odwróć” jest Wyłączone 
  

“Odwróć” jest Włączone 

Zmień Ściany  

Ogólne koncepcje 

Polecenie to pozwala na modyfikowanie parametrów ścian, których powierzchnie leżące u podstawy 

są analityczne (cylinder, stożek, kula i torus), jak również parametry ścian utworzonych przez operację 

łączenia/zaokrąglenia. Najczęściej, polecenie to używane jest dla obsługi modeli importowanych. 

                       
Aby użyć polecenia, wybierz jedną lub kilka ścian do modyfikacji i określ ich parametry. Parametry 

zależą od typu ściany i mogą być dzielone przez wszystkie ściany lub określoną ścianę. Wymaganym 

warunkiem dla wykonania polecenia jest, modyfikowana ściana musi być “otoczona” przez 

sąsiadujące ściany. 

Używanie polecenia 

Polecenie “3ZC: Zmień Ścianę” może być wywołane w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3ZC> “Operacje|Ściana|Zmień Ściany”  

Aby użyć polecenia, wykonaj następującą sekwencję kroków: 

1. Wybierz ściany do modyfikacji. 

2. Zdefiniuj parametry ściany. 
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3. Zdefiniuj parametry zaawansowane (opcjonalnie). 

4. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybór ścian do modyfikacji 

Aby wybrać ściany do modyfikacji (ściany, których parametry będą zmieniane), użyj opcji: 

 
<F> Wybierz ściany 

Gdy wybieramy ściany, system pozwala wybrać tylko ściany, które mogą 

być modyfikowane, tzn. powierzchnie typu cylinder, stożek, kulę i torus oraz 

ściany zaokrągleń.  

Gdy wybieramy ściany zaokrąglenia, można użyć rozwijalnej listy 

“Wybierz metodę łączenia krawędzi” – combo box. 

Dokładnie ten sam combo box używany jest wśród właściwości polecenia 

“Skasuj Ściany”. Każda pozycja tego combo box opisana była w 

odpowiedniej sekcji tego rozdziału. Polecenie “Zmień Ściany” używa 

tego combo box w podobny sposób, z wyłączeniem tego, że 

automatycznie wybrane ściany są przedmiotem modyfikacji a nie 

kasowania. 
Można jednocześnie modyfikować ściany zaokrąglenia i ściany 

innych typów. 

Można naraz wybrać kilka ścian różnego typu. 

Gdy ściana jest wybrana, dodawana jest do listy “Ściany”. Praca z tą listą 

jest podobna do pracy z innymi takimi listami w aplikacji. 

 

 

 
Aby anulować wybór wszystkich ścian naraz, użyj opcji: 

 <X> Anuluj wybór wszystkich ścian 

Definiowanie parametrów ściany 

Nowe parametry powierzchni są zawsze definiowane w oknie właściwości. Jednakże, w zależności od 

typu ścian mogą być definiowane różne parametry. Dla ścian, które są zaokrągleniami, cylindrami  

i kulami, można zdefiniować promień. Dla ścian stożków, definiuje się kąt stożka. Dla ścian torusów – 

definiuje się duży i mały promień torusa. Podczas definiowania polecenia mogą być wybrane ściany 

różnego typu. Wygląd okna właściwości zmienia się odpowiednio, zależnie od typu ścian wybranych 

w liście “Ściany”. 

Jeżeli zaznaczysz opcję “Parametr Względny”, odpowiedni parametr 

ściany będzie zmieniany względem parametru oryginalnego.  

Dla przykładu, jeżeli oryginalna ściana cylindra miała promień równy 20, wówczas z ustawioną opcją 

“Parametr Względny”, podanie promienia o wartości 5 daje w wyniku działania operacji ścianę 

cylindryczną o promieniu 25. 

Domyślnie, każda ściana w liście modyfikowanych ścian, gdy ma 

ustawioną w oknie właściwości opcję “Parametry Wspólne”, posiada 

parametry  
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dzielone z innymi ścianami. Aby zdefiniować specyficzne własności ściany, wyłącz tą opcję. Jeżeli 

jest to konieczne, można wyłączyć opcje “Parametry Wspólne” dla wszystkich wybranych ścian. 

Przekształć Ściany  

Polecenie to zastosowuje transformację do jednej lub kilku wybranych ścian. Polecenie jest najczęściej 

używane dla obsługi modeli importowanych, jednakże może być również użyteczne w innych 

przypadkach. 

                 
Wykonując to polecenie, wybrane ściany są przesuwane do nowych pozycji i jeżeli jest to wymagane, 

wydłużane (lub ucinane), aby osiągnąć przecięcie z powierzchniami sąsiadujących ścian. Sąsiadujące ściany, 

z kolei są wydłużane (lub ucinane) do przecięcia z transformowanymi ścianami.  

 Transformowane ściany Wydłużanie 

transformowanych ścian 

Sąsiadujące ściany 

Wydłużanie sąsiadujących 

ścian 

Skracanie sąsiadujących 

ścian 
 

Poprawność zachowania polecenia może być zagwarantowana tylko, jeżeli topologia wynikowego 

modelu jest niezmieniona. Jeżeli topologia modelu zmienia się, wynik operacji może być niepoprawny 

Gdy wybieramy ściany do transformacji, użyty jest ten sam mechanizm jak w poleceniu “3ZD: Skasuj 

Ściany”: ściany do transformacji mogą być wybrane bezpośrednio lub pośrednio. Definiowanie 

parametrów transformacji wybranych elementów realizowane jest podobnie to tego w poleceniu “3EG: 

Przesuń/Obróć Element”. 

Używanie polecenia 

Polecenie “3ZT: Przekształć Ścianę” może być wywołane w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3ZC> “Operacje|Ściana|Zmień Ściany”  

Aby użyć polecenia, wykonaj następującą sekwencję kroków: 

1. Określ ściany do transformacji. 

2. Zdefiniuj parametry transformacji. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

556  

3. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybór ścian do transformacji 

Aby określić ściany do transformacji, użyj opcji: 

 
<F> Wybierz Elementy 

Używając tej opcji, można wybrać nie tylko ściany, ale również krawędzie i pętle. Wybrane elementy 

umieszczane są w liście “Ściany”. 

Aby anulować wybór wszystkich elementów, użyj opcji: 

 <X> Anuluj wybór wszystkich ścian 

Jeżeli wybrane zostały krawędzie lub pętle, dostępny staje się parametr “Wzór wyboru ścian”. Efekt 

tej opcji opisany został w poleceniu “Skasuj Ściany”. 

Gdy wybieramy zestaw krawędzi, domyślną opcją jest: 

 <G> Wybierz sekwencję gładko połączonych krawędzi  

Aby wybrać pojedyncze krawędzie, wyłącz tą opcję. 

Definiowanie parametrów transformacji 

Gdy niezbędne elementy są wybrane, wprowadź tryb definiowania transformacji używając opcji: 

 <D> Transformacja 

Praca w tym trybie jest prawie identyczna z poleceniem “3EG: Przesuń/Obróć Element”. Jedyną 

różnicą jest dodatkowa opcja w automenu: 

 <Enter> Powróć do wprowadzania lub edycji 

Opcja ta pozwala powrócić do kroku wyboru elementów do transformacji. 

Opcja może być potwierdzona albo na etapie wyboru elementów do transformacji albo na etapie 

definiowania parametrów transformacji. 

Wydłużanie powierzchni  

Polecenie to pozwala wydłużyć wybrane ściany (lub kilka ścian należących do geometrii 

powierzchniowej) w określonym kierunku i o określoną długość. Kierunek wydłużenia ściany 

definiowany jest przez wybranie krawędzi bocznej wydłużanej ściany. Profile 3D mogą być również 

wydłużone. W ten sposób, w wyniku wykonania polecenia utworzona będzie powiększona ściana, 

identyczna w kształcie z powierzchnią leżącą u podstawy profilu 3D. 
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Wydłużana ściana 

Wybrane krawędzie 

  

Czasami, gdy wydłużamy ścianę pojawiają się samoprzecięcia. W takich przypadkach, polecenie 

kończy się komunikatem o błędzie. 

Używanie polecenia 

Polecenie “3SX: Wydłuż Powierzchnię” może być wywołane z menu tekstowego: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3SX> “Operacje|Ściana|Wydłuż Ściany”  

Aby użyć polecenia, wykonaj następującą sekwencję kroków: 

1. Wybierz obiekty do wydłużenia. 

2. Wybierz krawędzie. 

3. Określ wielkość wydłużenia. 

4. Zdefiniuj parametry zaawansowane (opcjonalnie). 

5. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybór obiektów do wydłużenia 

Aby wybrać obiekt do wydłużenia, użyj opcji: 

 
<R> Wybierz Kontur 

Gdy określamy obiekt do wydłużenia, można wybrać ściany, profile 3D i geometrie arkuszy 

powierzchni. 

Wybór krawędzi 

Gdy wydłużany obiekt jest wybrany, można wybrać jedną lub kilka krawędzi ograniczających ten 

obiekt. Krawędzie te będą wskazywały kierunek wydłużenia danego obiektu. Aby wybrać krawędzie, 

użyj opcji: 

 
<H> Wybierz Krawędź 

Domyślną opcją wyboru krawędzi jest: 

 <S> Wybierz sekwencję gładko połączonych krawędzi 

Aby wybrać pojedyncze krawędzie wyłącz tą opcję. 
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Aby wybrać naraz wszystkie krawędzie otaczające wybrany obiekt, użyj opcji: 

 
<A> Wybierz wszystkie krawędzie 

Aby anulować wybór, którejś z tych krawędzi kliknij ją ponownie. 

Definiowanie wielkości wydłużenia ściany 

Pole “Odległość” oznacza odległość od wybranej krawędzi do nowej krawędzi ograniczającej 

wydłużoną powierzchnię, gdy mierzymy wzdłuż powierzchni. 

Podaj wielkość wydłużenia ściany w polu “Odległość” okna właściwości.  

Poza oknem właściwości, wartość ta może być modyfikowana w oknie 

3D, za pomocą ciągaczy w kształcie strzałek. Ciągacze pojawiają się po 

wybraniu przynajmniej jednej krawędzi. Aby użyć ciągacza, przesuń 

wskaźnik do ostrza strzałki (wskaźnik zmieni wówczas wygląd) i wciśnij 

lewy przycisk myszy. Ta sama wartość wydłużenia stosowana jest we 

wszystkich zaznaczonych kierunkach. 

 

 

Definiowanie parametrów zaawansowanych 

Parametr “Modyfikuj powierzchnię źródłową” mówi systemowi, czy 

modyfikować topologię oryginalnej ściany lub pozostawić ją bez zmian. 

Efekt tego parametru pokazany jest na rysunkach poniżej. 
 

 

Wybrana krawędź 
 

Model oryginalny  

 

Wyłączony parametr “Modyfikuj 
powierzchnię źródłową” 

 

Włączony parametr “Modyfikuj 
powierzchnię źródłową” 

Parametr “Zachowaj bryłę źródłową” określa, czy pozostawić geometrię 

źródłową na scenie 3D (całą geometrię razem zamiast wybranej ściany). Jeżeli 

parametr ten jest wyłączony, geometria źródła znika po zakończeniu operacji. 
 

Parametr “Kształt” definiuje kształt nowej ściany utworzonej w wyniku wykonania polecenia. 

Parametr ten może przyjmować kilka wartości. “Liniowy” oznacza, że ściana wydłużana jest liniowo, 

pozostając styczną do oryginalnej ściany w każdym punkcie wybranej krawędzi. W ten sposób, 

krzywizna źródłowa ma „szarpnięcie” w pobliżu wybranej krawędzi. Przy ustawionym parametrze 

“Powierzchni Źródłowej”, większość nowo utworzonych powierzchni jest liniowych 

(prostokreślnych), jak w poprzednim przypadku. Jednakże, krzywizna powierzchni wokół wybranych 

krawędzi zmienia się gładko. 
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Wybrana 

krawędź 

 
 

Model oryginalny 

 
 

Kształt “Liniowy” 

 

Kształt “Powierzchni 
Źródłowej” 

 
 

Kształt “Jak Powierzchnia 
Źródłowa” 

W rzeczywistości, różnice kątowe między nową powierzchnią z parametrem “Liniowy” i tą  

z parametrem “Powierzchni Źródłowej” wynoszą ok. 3 stopni. Dlatego też, różnice między dwoma 

wynikami praktycznie znikają. 

Parametr “Jak Powierzchnia Źródłowa” oznacza, że nowa powierzchnia będzie oparta o definicję 

powierzchni źródłowej. Przykład poniżej pokazuje efekt tego parametru na powierzchni splajnowej. 

 

Wybrana krawędź 

 

Model oryginalny 

 

Nowo utworzona powierzchnia 
 

Model wynikowy 

Wypełnij Otwór  

Polecenie to tworzy jedną lub kilka ścian wypełniających obszar ograniczony przez zamkniętą pętlę 

krawędzi. Polecenie używane jest zarówno przy modelowaniu bryłowym jak i powierzchniowym. 

Dodatkowo, może być ono przydatne przy obsłudze modeli importowanych, których geometrie mogą 

zawierać pustki wynikające z utraty ścian podczas procesu eksportu/importu. 
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Gdy wykonujemy polecenie, system próbuje wypełnić przerwy używając powierzchni analitycznych 

lub prostokreślnych w pobliżu wybranych geometrii powierzchniowych, zależnie od oryginalnej 

geometrii. 

Używanie polecenia 

Polecenie “3ZF: Wypełnij Otwór” może być wywołane w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3ZF> “Operacje|Ściana|Wypełnij Otwór”  

Aby użyć polecenia, wykonaj następującą sekwencję kroków: 

1. Wybierz obszar do wypełnienia. 

2. Wybierz geometrię arkusza powierzchni (opcjonalnie). 

3. Zdefiniuj parametry zaawansowane (opcjonalnie). 

4. Potwierdź utworzenie operacji. 

Wybór obszaru do wypełnienia 

Obszar do wypełnienia (obszar do zamknięcia przez nowe powierzchnie) określany jest za pomocą 

zamkniętych pętli krawędzi. Aby określić krawędzie ograniczające obszar, użyj opcji: 

 <E> Wybierz krawędź 

Alternatywnie, można użyć trybu wyboru krawędzi klikając wewnątrz listy 

“Krawędzie” w oknie właściwości. Wybrane krawędzie umieszczane są w 

liście. 
 

Gdy wybieramy krawędzie, domyślną opcją jest: 
 

 <G> Wybierz sekwencję gładko połączonych krawędzi 

Aby wybrać indywidualne krawędzie, wyłącz tą opcję. 
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Gdy potrzebujesz anulować wybór wybranej krawędzi, możesz użyć przycisku  w liście 

“Krawędzie”. Aby anulować wybór wszystkich krawędzi, użyj opcji: 

 <X> Anuluj wybór wszystkich krawędzi 

Domyślnie, ściany wypełniające obszar tworzone są na każdej krawędzi ograniczającej wypełnienie 

gładko względem oryginalnego modelu (stycznie). Jeżeli nie jest wymagane gładkie przejście na 

pewnych krawędziach, można dla tych krawędzi ustawić opcję “Niegładka krawędź”. 

Wybór geometrii arkuszy powierzchni 

Poza automatycznym tworzeniem ścian wypełniających obszar, możesz bezpośrednio określić 

geometrię powierzchniową definiującą kształt ścian wypełniających obszar. Ważne jest, żeby wybrana 

geometria powierzchniowa przechodziła przez wszystkie krawędzie ograniczające pustkę do 

zamknięcia, w przeciwnym wypadku polecenie zakończy się komunikatem o błędzie. Dodatkowo,  

w geometrii powierzchniowej nie są dozwolone otwory. 

 
Geometria  

powierzchni 

Krawędzie ograniczające 

obszar do wypełnienia 

(muszą przecinać się z 

geometrią powierzchni) 

 

Geometria oryginalna 

 

Wynik 

Aby wybrać geometrię arkusza powierzchni, użyj opcji: 

 <S> Wybierz Arkusz 

Wybrana powierzchnia pojawia się w polu “Powierzchnia” okna właściwości. 

Aby anulować wybór geometrii arkusza, użyj opcji: 

 <K> Anuluj wybór elementów arkusza 

Definiowanie parametrów zaawansowanych 
 

Jeżeli wybrane są tylko krawędzie, gdy definiujemy operację i geometria 

arkusza nie jest używana, system automatycznie tworzy powierzchnię 

zamknięcia. W tym przypadku, w oknie właściwości dostępna jest opcja 

“Metoda Wypełnienia”. Pozwala ona określić preferowany kształt 

powierzchni zamknięcia. 
 

Gdy wybierzemy “Gładko”, system spróbuje utworzyć powierzchnie analityczne lub prostokreślne 

zamykające wybrany obszar. Ustawienie “Preferuj płaszczyznę” jest podobne do poprzedniego. 
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Jednakże, aplikacja próbuje zamknąć wybrany obszar najpierw za pomocą płaszczyzny a następnie  

w przypadku niepowodzenia za pomocą powierzchni splajnowej. 

 Wybrana pętla 

krawędzi 

 
 

Oryginalny Model 

 
 

Wypełnianie „Gładkie” 

 
 

„Preferowana Płaszczyzna” 

Czasami, musimy być pewni, że powierzchnia zamknięcia wynikająca z operacji jest płaszczyzną. 

Jeżeli tak, wybierz parametr “Tylko Płaszczyzna”. W tym przypadku, system próbuje wypełnić 

obszar opierając się jedynie na płaszczyźnie. Jeżeli się to nie uda, polecenie kończy się z komunikatem 

o błędzie. 

Poza parametrem “Wypełnienie”, jeżeli wybierzemy tylko zamkniętą pętlę 

krawędzi dostępne są dwa inne parametry. Parametry te to “Minimalizuj 

topologię” i “Dołącz do Geometrii Źródła”. 
 

Parametr “Minimalizuj topologię” wpływa na wynik, jeżeli wypełnienie zrealizowane jest przez 

powierzchnie prostokreślne. Jeżeli flaga jest włączona, system spróbuje zamknąć obszar jak 

najmniejsza ilością powierzchni. 

 

Wyłączona opcja “Minimalizuj topologię” 

 

Włączona opcja “Minimalizuj topologię” 

Parametr “Dołącz do Geometrii Źródła” jest włączony domyślnie. Oznacza on, że, po zakończeniu 

operacji, utworzona ściana (lub zestaw ścian) będzie scalony z geometrią źródła. Jeżeli wyłączysz ten 

parametr, nowe ściany będą składały się z oddzielnych geometrii powierzchniowych. 

Jeżeli dla zdefiniowania kształtu ścian wypełnienia wybrana zostanie 

podczas operacji geometria arkusza, wówczas jedynym parametrem 

dostępnym w oknie właściwości jest “Metoda”.   
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Parametr ten używany jest, jeżeli geometria arkusza była wyraźnie wybrana do zdefiniowania kształtu 

ścian wypełniających. Parametr jest ważny w przypadkach, gdy wielkość geometrii arkusza przekracza 

wielkość obszaru do wypełnienia. Jeżeli ustawiona jest wartość “Utnij do otworu”, system utworzy 

nową ścianę o wielkości wypełnianego obszaru. Alternatywnie, z ustawieniem “Utnij do arkusza”, 

system nową ścianę o wielkości geometrii arkusza. Poniższe szkice demonstrują efekt działania tej 

opcji. 

 Obszar do zamknięcia 

Geometria arkusza 
 

 
Oryginalny Model 

 Nowa ściana 

 
  

Metoda wypełniania “Utnij do Otworu” 

 Nowa ściana 

 
 

Metoda Wypełniania “Utnij do 
Arkusza” 
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ZASTOSOWANIE "TRANSFORMACJI" DO ELEMENTÓW 3D 

Polecenie służy do przekształcania, obracania, skalowania i lustrzanego odbijania operacji  

i konstrukcji 3D. Parametry przekształcenia są nagrywane we właściwościach elementów 3D. 

Operacja (lub element konstrukcyjny 3D) może zawierać wiele transformacji zastosowanych 

sekwencyjnie jedna po drugiej. 

Aby zdefiniować parametry transformacji elementów 3D, użyj polecenia “3EG: Przesuń/obróć 

Element”. Przekształcenie może być również określone bezpośrednio w parametrach danego 

elementu. 

Najczęstszymi przykładami, które wymagają transformacji są złożenia fragmentów 3D, tryb 

eksplodowany i wiązania. 

Typy transformacji  

T-FLEX CAD wspiera kilka typów transformacji. W zależności od typu transformacji, różne 

parametry muszą być określone. 

Regularna (przesunięcie/obrót) 

Ten typ transformacji pozwala na wprowadzenie przesunięć, obrotów i skalowania względem układu 

współrzędnych transformacji. 

Jeżeli nie jest określony żaden lokalny układ współrzędnych dla tej transformacji, wówczas użyty 

zostanie układ współrzędnych, który został wybrany w oknie dialogowym “Dodatkowe właściwości”, 

w liście “Układ współrzędnych”. To okno dialogowe jest przywoływane przez przycisk . 

Domyślnym układem współrzędnych systemu wstępnie wybranym w oknie dialogowym “Dodatkowe 

właściwości” jest układ obiektu (taki układ współrzędnych może być zdefiniowany we fragmencie 3D 

lub kopii) lub układ współrzędnych automatycznie umieszczony w centrum obwiedni prostokątnej 

obiektu. Można również użyć układu współrzędnych systemu. 

 

To samo okno dialogowe pozwala określić skalę, oddzielnie wzdłuż każdej osi, jeżeli flaga “Użyj 

niejednolitej skali” jest ustawiona. 
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Można wybrać lokalny układ współrzędnych, względem, którego będzie wykonywane przekształcenie. 

W tym celu używana jest następująca opcja: 

 <L> Wybierz układ współrzędnych dla transformacji 

Aby zdefiniować numeryczne parametry transformacji, użyj albo odpowiednich pól w oknie właściwości lub 

ciągaczy w oknie 3D. 

Sposób przesunięcia wzdłuż każdej osi nie jest istotny. Wynikowe 

przesunięcie wzdłuż każdej osi pojawia się w odpowiednich polach danych 

wewnątrz grupy “Przesunięcie”. 

W odróżnieniu od przesunięcia, kolejność obrotu wokół każdej osi wpływa 

na wynik. Dlatego też, parametry obrotu pojawiają się jako lista w oknie 

właściwości. Po użyciu ciągaczy obrotu, dane dotyczące obrotu wokół osi 

wprowadzane są do listy zatytułowanej “Obrót”. 

Kolejność obrotów może być modyfikowana za pomocą przycisków   

. Przycisk  kasuje wybrany obrót. 

Aby ręcznie dodać obrót wokół osi do listy, użyj przycisku . Po jego 

wciśnięciu, wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można wybrać oś, 

wokół której będzie wykonywany obrót. 

Jeżeli użyte są ciągacze, obroty zostaną dodane automatycznie.  

Domyślnie, każdy obrót wykonywany jest wokół oryginalnego układu 

współrzędnych, którego osie utrzymują stałe kierunki. 

 

 

Jednakże, czasami jest konieczne posiadanie obrotowego układu współrzędnych. Aby wykorzystać ten 

tryb, w oknie dialogowym “Dodatkowe właściwości” ustaw flagę “Użyj osi obrotu do obliczenia 

obrotu”. 

Obrót wokół osi 

Ten typ transformacji pozwala obrócić obiekt wokół wybranej osi. 

Gdy używamy tego typu transformacji, należy określić oś, wokół której będzie wykonywany obrót. 

Aby to zrobić, wybierz dwa węzły używając opcji: 

 <B> Wybierz pierwszy punkt osi 

 <E> Wybierz drugi punkt osi 

Gdy używamy wymienione wyżej opcje, należy wybierać węzły 3D, wierzchołki i środki krawędzi. 

Oś może być wybrana również przez wskazanie definiującego ją elementu: 

 <A> Wybierz oś 

Użycie tej opcji przywołuje standardowy mechanizm wyboru kierunków. 

Po wybraniu osi, można określić kąt obrotu. Aby to zrobić, użyj ciągaczy w 

oknie 3D lub podaj wartość w polu “Kąt” w oknie właściwości.  

Przesunięcie przez Wektor 

Ten typ transformacji pozwala na przesunięcia obiektu wzdłuż wybranego kierunku. 
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Po utworzeniu transformacji, określ kierunek przesunięcia. Aby to zrobić, można wybrać dwa punkty 

(używając tych samych opcji jak dla transformacji typu “Obrót wokół osi”). 

Kierunek może być określony przez wybranie definiującego go elementu. W tym celu używana jest 

opcja: 

 <A> Wybierz kierunek 

Opcja ta używa standardowych mechanizmów wyboru kierunków. 

Po wybraniu kierunku, można określić wielkość przesunięcia. Aby to 

zrobić można użyć albo ciągaczy w oknie 3D albo pola “Wzdłuż osi”. Gdy 

wartość przesunięcia jest ujemna, wówczas element 3D przesunie się w 

kierunku przeciwnym do wybranego. 
 

Skala 

Ten typ transformacji pozwala zmienić wielkość obiektu względem układu współrzędnych 

przekształcenia lub punktu skali. 

Gdy definiujemy skalowanie, można użyć układu współrzędnych automatycznie obliczanego jako 

centrum obwiedni prostokątnej. Można również zmodyfikować pozycję układu współrzędnych 

przekształcenia używając ciągaczy 3D. W odpowiednich polach grupy “Przesunięcie” pojawia się 

określone przesunięcie układu współrzędnych. 

Aby wybrać pewien układ współrzędnych, użyj opcji: 

 <L> Wybierz układ współrzędnych dla transformacji 

Alternatywnie, można określić punkt definiujący centrum skali. W tym celu używana jest następująca opcja 

 <O> Wybierz centrum skali 

Używając tej opcji, można wybrać węzły 3D, wierzchołki i krawędzie. 

Wartość współczynnika skali może być podana w polu “Skala” 

umieszczonym na dole okna właściwości. 
 

Jeżeli użyty jest układ współrzędnych dla zdefiniowania skali, można użyć przycisku “Opcje 

dodatkowe” i określić indywidualne skale dla każdej osi. W ten sposób, pole “Skala” w oknie 

właściwości staje się nieaktywne. Gdy jako centrum skali używamy punktu, wówczas skala 

niejednorodna nie jest wspierana. 

Symetria 

Ten typ transformacji pozwala dokonywać lustrzanych odbić obiektu wokół wybranego planu 

symetrii. 

Po utworzeniu tego typu transformacji, wybierz plan symetrii. Użyj do tego celu opcji: 

 <R> Wybierz plan odbicia 

Używając tej opcji możesz wybrać ściany, płaszczyzny pracy, profile 3D, ścieżki 3D i krawędzie. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

567 

Transformacja Fragmentu 3D 

Gdy wstawiony jest fragment 3D, przydzielone są do niego zazwyczaj dwie transformacje: “Chwyć do 

LUW fragmentu” i “Przekształcenie eksplodujące LUW źródła”. 

“Chwyć do LUW fragmentu” jest transformacją stosowaną dla wyrównywania układów 

współrzędnych źródła i celu fragmentu 3D. 

Dla wsparcia mechanizmu ograniczeń (polecenie “3CT: 

Utwórz ograniczenie 3D”), Dodatkowy interfejs 

właściwości transformacji (przycisk ) pozwala 

zdefiniować stopień swobody. Informacja o stopniach 

swobody fragmentu 3D używana jest, gdy przesuwamy 

elementy powiązane (więcej informacji na temat używania 

stopni swobody znajduje się w rozdziale “Ograniczenia”). 

Jeżeli LUW istniejący we fragmencie 3D jest używany 

jako  

 

układ współrzędnych źródła przy wstawieniu fragmentu, ustawienia związane ze stopniami swobody 

są dziedziczone z tego LUW. W tym przypadku, dla wygody użytkownika, ustawienia dla stopni 

swobody są dublowane w zakładce “Stopnie Swobody” fragmentu 3D. 

“Przekształcenie eksplodujące LUW źródła” jest transformacją eksplodowania, której parametry są 

dziedziczone z układu współrzędnych źródła fragmentu 3D. Szczegóły na ten temat znajdują się  

w rozdziale “Fragmenty 3D”. 

Przekształcenie ograniczeń 

Ten typ transformacji jest tworzony automatycznie razem z wprowadzeniem wiązań. Jedynym 

sposobem modyfikacji transformacji tego typu jest manipulowanie obiektem za pomocą poleceń 

funkcjonalności wiązania. Transformacje wiązań są ważniejsze od wszystkich innych typów 

transformacji (wygaszają one inne typy). 

Praca z poleceniem 

Aby wywołać polecenie, użyj “3EG: Przesuń/Obróć Element”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3EG> “Narzędzia|Przesuń/Obróć”  

Po wprowadzeniu polecenia, wybierz element 3D, którego transformację będziesz definiował. W tym celu 

użyj następującej opcji: 

 <A> Wybierz dodatkowe Operacje lub Konstrukcje 3D 

Po wybraniu operacji lub elementu konstrukcji, system wprowadza tryb definiowania transformacji dla tego 

obiektu. Wygląd okna właściwości ulega zmianie. 

W górnej części okna właściwości pojawia się lista transformacji. Transformacje występują w niej w 

kolejności, w której będą zastosowane. Przed każdą transformacją wyświetlana jest ikona, określająca 

typ transformacji. Z prawej strony listy transformacji, znajdują się przyciski służące do dodania ( )  

i skasowania ( ) transformacji oraz do zmiany ich kolejności ( , ). 
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Po wciśnięciu przycisku  dla dodania nowej transformacji, pojawia się 

okno, w którym możemy określić nazwę transformacji oraz jej typ. W 

zależności od wybranego typu transformacji, będziesz mógł określić 

różne parametry. 

 

Nazwa wybranej transformacji może być modyfikowana wewnątrz pola 

“Nazwa”. Z prawej strony pola umieszczony jest przycisk  

[Dodatkowe właściwości]. Służy on do zdefiniowania 

dodatkowych parametrów transformacji. 

W zależności od typu transformacji, może on być dostępny lub nie. 

Jeżeli dla transformacji ustawiona jest flaga “Tylko dla Widoku 

Eksplodowanego”, ta transformacja będzie zastosowana tylko w trybie 

eksplodowania modelu (polecenie “3VX: Widok Eksplodowany”). 

 

Parametr “Tylko dla Widoku Eksplodowanego” nie jest dostępny dla konstrukcji 3D, ponieważ 

konstrukcje nie zmieniają swojego położenia w widoku eksplodowanym. 

Poniżej, w grupie “Przesunięcie” i “Obrót”, umieszczone są pola dla zdefiniowania przesunięć  

i obrotu. W zależności od typu transformacji, część z nich może być niedostępna. 

W prostych przypadkach, gdy używamy transformacji typu “Przesunięcie/Obrót”, można zdefiniować 

kilka kolejnych obrotów wokół osi układu współrzędnych. Aby dodać, skasować lub modyfikować 

obroty, dostarczone są przyciski z prawej strony listy obrotów. Pole “Kąt” używane jest dla 

definiowania kąta.  

Pole “Skala” ustawia skalę. 

Użycie ciągaczy 

Ciągacze służą do definiowania parametrów transformacji w oknie 3D. Ciągacz pojawia się jako jedna 

lub kilka strzałek lub linii i pozwala zmieniać pozycję obiektu bezpośrednio w oknie 3D. 

Aby zmodyfikować parametry transformacji za pomocą ciągaczy, przesuń wskaźnik nad ciągacz, 

chwyć go i przeciągnij go do nowej pozycji. Element 3D zmieni swoją pozycję razem z ciagaczem. 

Sposób pojawiania się ciągaczy może być różny w zależności od typu transformacji. 

Gdy definiujemy przesunięcie/obrót, ciągacz pojawia się jako kolorowy układ 

współrzędnych z lukami łączącymi osie. Stosowany jest kod kolorów łuków i 

strzałek osi względem, których wykonywana jest transformacja. Strzałki ciągaczy 

używane są dla definiowania przesunięć, podczas, gdy łuki – dla definiowania 

obrotów. 

Jeżeli chwycisz ciągacz w obszarze między dwoma strzałkami z łukiem między 

nimi, będziesz mógł przesuwać ciągacz w tym planie. 
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W przypadku transformacji typu “Obrót wokół osi”, ciągacz wyświetlany jest jako 

dwie strzałki. Prosta szara strzałka oznacza pozycję osi obrotu. Okrągła czerwona 

strzałka pozwala zmieniać kąt obrotu.  
W przypadku transformacji “Przesunięcie wzdłuż wektora”, ciągacz wyświetlany 

jest jako czerwona strzałka wskazująca kierunek przesunięcia. Pozwala ona 

zdefiniować wielkość przesunięcia wzdłuż wektora.  

Dodatkowe opcje i parametry 

W celu zarządzani wszystkimi typami transformacji dostępny jest zestaw opcji. 

Aby przywrócić początkowe parametry transformacji, użyj opcji: 

 <H> Wyzeruj pozycję elementu 

Gdy używamy tej opcji, parametry edytowanej transformacji zostaną oczyszczone a element przyjmie 

pozycję, w której był zanim został poddany edycji transformacji. 

Dla wygody, gdy używane są ciągacze dla zdefiniowania transformacji, transformacja zmienia się 

przyrostowo (w zależności od tego jak bardzo pociągniemy ciągacz myszką). Aby zdefiniować 

parametry przyrostu modyfikacji, użyj opcji: 

 <M> Uchwyt dla transformacji 

Pojawi się okno “Uchwyty”, w którym można określić krok modyfikacji 

parametrów dla przesunięć i obrotu za pomocą ciągaczy 3D. Gdy ustawimy 

flagę “Auto krok”, system automatycznie dopasuje krok, w zależności od 

skali obrazu w oknie 3D. Gdy ustawiony jest parametr “Auto krok”, 

wówczas wartości wprowadzone w polu “Krok” będą ignorowane. 

Można wygasić transformacje. Jest to realizowane za pomocą parametru 

“Wygaś”, umieszczonego blisko przycisku okna właściwości. Flaga 

pozwala ręcznie włączać i wyłączać wygaszanie, podczas gdy pole obok 

niej określa zmienną kontrolną.  

Zakładka “Przekształcenie Względne”, umieszczona na dole okna 

właściwości, pozwala dopasować parametry przesunięcia/obrotu 

względem pozycji rodzica. Aby zmienić pozycję elementu względem 

aktualnej pozycji, zaznacz opcję “Dostępne”, określ transformacje  

i wciśnij przycisk [Zastosuj]. Po tym, określone transformacje 

względne zostaną dodane do transformacji absolutnych. 

Aby zdefiniować transformacje w zakładce “Transformacje Względne”, 

poza trzema polami (“X”, “Y”, “Z” –transformacje w trzech osiach), 

można  

 

Również użyć czwartego pola (o nazwie “D”). Czwarte pole pozwala modyfikować długość wektora 

transformacji zdefiniowanego przez trzy inne pola. 

Gdy flaga “Dostępne” jest ustawiona, w zależności od typu transformacji aktywne będą różne pola. 

Dla przykładu, w przypadku transformacji typu “Obrót wokół osi”, tylko pole obrotu wokół osi –X 

będzie aktywne. 
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“Przekształcenie Względne” nie jest oddzielnym typem transformacji. Jest raczej instrumentem, który 

pozwala modyfikować parametry już istniejących transformacji. Wartości podane w polach tej grupy 

nie są zapisywane pod istniejącym poleceniem. 
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MATERIAŁY 

Materiał jest elementem T-FLEX CAD. Zawiera on listę charakterystyk materiału rzeczywistego,  

z którym działamy w rzeczywistości. Materiał jest używany jako parametr dla wszystkich operacji 3D 

i dodatkowo przez specjalne polecenie służące do zastosowywania materiału do poszczególnych 

ścianek. 

   

Charakterystyki materiału mogą być zgrubnie podzielone na dwa typy. Charakterystyki pierwszego 

typu wpływają na wyświetlanie trójwymiarowych obiektów w oknie 3D i dodatkowo definiują 

parametr materiału jako część generowania fotorealistycznego obrazu w systemie POV-Ray. 

Charakterystyki drugiego typu są różnymi parametrami fizycznymi materiału, takimi jak; gęstość, 

współczynnik elastyczności itp.. Parametry te brane są pod uwagę podczas obliczania właściwości 

bezwładności-masy, jak również przewodzą obliczeniom strukturalnym w module analizy. Poza tym, 

brane są pod uwagę, gdy tworzymy kreskowania przekrojów modelów 3D. Można zdefiniować 

parametry takiego kreskowania dla każdego materiału. 

Tworzenie i edycja materiałów  

Aby utworzyć materiał lub edytować jego parametry, użyj polecenia “3MТ: Edytuj Materiały”. 

Polecenie wywoływane jest przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3MТ> “Narzędzia|Materiały…”  

Polecenie pojawia się jako okno dialogowe, w którym można zdefiniować nowe materiały i edytować 

parametry już istniejących materiałów. To samo okno dialogowe dostępne jest z parametrów każdej operacji 

systemowej lub Geometrii po wciśnięciu przycisku [Materiały…]. W przypadku operacji, znajduje się on 

w zakładce “Ogólne”.  

Zestaw materiałów jest zapisany w każdym modelu i przydzielony jest do Geometrii, operacji  

i pojedynczych ścian. Materiały te traktowane są jako aktualne materiały modelu. Lista aktualnych 

materiałów modelu może być rozszerzana i edytowana w oknie dialogowym “Materiały”, jak również 
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w oknie operacji po wybraniu biblioteki materiałów zapisanych w pliku. Pliki bibliotek materiałów 

mają rozszerzenie .mtr.  
Instalacja T-FLEX CAD zawiera kilka bibliotek materiałów. “default.mtr” jest biblioteką 

domyślną. Zawiera ona zestaw różnych materiałów. Biblioteki “Wood.mtr” i “Stones.mtr” 

zawierają zestawy takich materiałów jak drewna i kamienie. Poza tym można tworzyć własne 

biblioteki materiałów. 

 

Okno “Materiały” zawiera dwie listy materiałów. 

Aktualny Model. Jest to lista materiałów użytych w pliku modelu. Aby modyfikować parametry 

któregoś materiału, wybierz (zaznacz) żądany. 
We właściwościach operacji można użyć zmiennych tekstowych dla zdefiniowania materiału. (Ich 

wartość może być definiowana przez wyrażenie). Pozwala to na kontrolę materiałów za pomocą 

zmiennych. 

Biblioteka materiałów. Jest to lista materiałów pliku biblioteki, którego ścieżka jest określona w polu 

“Biblioteka”. W polu tym, można zdefiniować nazwę biblioteki, której materiałów chcesz użyć. Gdy 

biblioteka jest wybrana, lista materiałów jest automatycznie odświeżana. 

Jeżeli jeden lub kilka materiałów biblioteki jest zmodyfikowanych, wówczas po wciśnięciu przycisku 

OK., pojawi się okno, w którym będziesz musiał potwierdzić zapisanie zmian w bibliotece materiałów. 

Między obiema listami znajdują się przyciski służące do zarządzania materiałami. 

Nowy. Pozwala utworzyć nowy materiał albo w aktualnym modelu lub w bibliotece materiałów. 

Parametry nowego materiału przydzielane są z materiału, który był wybrany w chwili przyciśnięcia 

przycisku [Nowy]. 
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Kopiuj. Kopiuje wybrany materiał z biblioteki do listy aktualnie używanych materiałów modelu i na 

odwrót. 

Aktualizuj. Aktualizuje materiały aktualnego modelu zgodnie z materiałami biblioteki. 

Skasuj. Kasuje materiał z listy aktualnych materiałów modelu (jeżeli materiał nie jest używany  

w aktualnym modelu) lub z biblioteki. 

Grupa “Kolory” 

Ta grupa jednoczy parametry definiujące kolor materiału. Aby zdefiniować kolor jednego  

z parametrów, kliknij odpowiednie pole koloru i użyj standardowego mechanizmu wyboru kolorów. 

Otaczający – ten parametr definiuje kolor odbijania otaczającego światła przez materiał. To jest 

zasadniczy kolor materiału. 

Rozproszenia – ten parametr definiuje kolor materiału w rozproszonym świetle. To jest kolor światła 

rozproszonego, odbitego przez powierzchnię materiału. 

Odbicia – ten parametr definiuje kolor podświetleń odbicia na usłudze obiektu. Odbicie jest kolorem, 

bardziej intensywny będzie połysk 

Emisji – ten parametr definiuje intensywność światła emitowanego przez materiał. Jeżeli materiał nie 

emituje światła ustawiony jest kolor czarny. 

Połysku – ten parametr definiuje stopień odbicia powierzchni obiektu. Definiowany jest on prze 

pojedynczy numer w zakresie od 0 (minimum) do 1 (maksimum). 

Przezroczystości – ten parametr definiuje stopień przezroczystości powierzchni obiektu. Zmienia się 

od 0 (powierzchnia nieprzezroczysta) do 1 (w pełni przezroczysta powierzchnia). 

Grupa “Tekstura” 

Ta grupa łączy parametry odpowiedzialne za definiowanie tekstury materiału. Tekstura jest to wzór 

zapisany w pliku, pomagający renderować specyfiki powłoki powierzchni materiału. 

Nazwa pliku jest plikiem graficznym zawierającym wzór tekstury. Tekstury mogą być definiowane 

przy użyciu plików w formatach bmp, gif, jpg, png i rgb. 

Zawiń S przyjmuje jedną z dwóch wartości: “Powtórz” lub “Rozciągnij”. Jeżeli ustawiona jest wartość 

“Powtórz”, wówczas żądana powierzchnia będzie poziomo pokrywana mozaiką powtarzanego wzoru 

tekstury. W przeciwnym wypadku, oryginalny wzór tekstury zostanie rozciągnięty poziomo przez całą 

powierzchnię. 

Zawiń T przyjmuje jedną z dwóch wartości: “Powtórz” lub “Rozciągnij”. Definiuje to pionowy wzór 

tekstury. 

Model Przyjmuje jedną z następujących wartości: “Moduluj”, “Kalkuj” lub “Mieszaj” i określa, jak 

tekstura wpływa na wyświetlanie powierzchni. “Moduluj” oznacza, że tekstura jest nakładana na 

oryginalnym kolorze materiału (z cieniami, połyskiem i uwzględnionymi światłami). “Kalkowanie” 

koloru tekstury oznacza, że powierzchnia materiału użyje koloru tektury (połyski, cienie i światła będą 

ignorowane).  “Mieszaj” jest trybem, w którym tekstura jest użyta jako podstawa zastosowania koloru 

definiowanego przez parametr “Kolor Łączenia”. Efekt każdego parametru jest pokazany poniżej  

(z kolorem łączenia - Żółtym). 
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“Moduluj” Model 

 
“Kalkuj” Model 

 
“Mieszaj” Model 

Kolor Łączenia. Gdy parametr “Model” ustawiony jest na “Mieszaj”, wówczas ten parametr będzie 

definiował kolor zastosowany nad bazą zdefiniowaną przez plik tekstury. 

Grupa “Mapowanie tekstury” 

Tekstura jest płaskim obrazem bitmapy odczytywanym z pliku. W oknie 3D, tekstura jest mapowana 

na ściany w pewnym kierunku. Grupa “Mapowanie tekstury” umożliwia kontrolę nad tym jak 

tekstura jest mapowana na ściany.  

Tryb mapowania przyjmuje jedną z następujących wartości: “Domyślne”, “Środowisko” lub “Plan”. 

“Domyślne” oznacza, że system automatycznie definiuje kierunek dla każdej ściany, do której tekstura 

jest stosowana. Dla płaskich ścian, kierunek ten jest normalny do ściany. W trybie “Środowisko”, 

tekstura jest używana w specjalny sposób, tworząc wrażenie tego, że geometria odbija element obecny 

na scenie. W trybie “Plan”, tekstura ustawiana jest w kierunku określonym przez użytkownika. Efekt 

każdego parametru pokazany jest poniżej. 

 
Tryb “Domyślne” 

 
Tryb “Środowisko” 

 
Tryb “Plan” 

Gdy ustawiony jest tryb “Plan”, dostępna staje się grupa parametrów, która definiuje kierunek ułożenia 

tekstury: 

Kierunek S – definiuje wektor początkowego poziomego kierunku tekstury. 

Kierunek Т – definiuje wektor początkowego pionowego kierunku tekstury. 

Grupa “Przekształcenie tekstury” 

Ta grupa parametrów pomaga ustawić wygląd tekstury, pozycję, skalę i obrót. 

Parametr Przekształć X definiuje poziome odsunięcie początku tekstury. 

Parametr Przekształć Y definiuje pionowe odsunięcie początku tekstury. 

Skala S definiuje poziomą skalę tekstury. Wartość skali może być ujemna. Jeżeli np. określona jest 

wartość “-1”, tekstura będzie odbita wokół osi poziomej. 
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Skala Т – definiuje pionową skalę tekstury. Wartość ta może być również ujemna. 

Obrót - jest to kąt obrotu tekstury. Tekstura obracana jest wokół centrum umieszczonego w planie 

ortogonalnym do kierunku mapowania tekstury. Współrzędne centrum obrotu w tym planie 

definiowane są przez parametry “Centrum S” i “Centrum T”. 

Centrum S jest współrzędną poziomą centrum obrotu. 

Centrum Т jest współrzędną pionową centrum obrotu. 

Przyjrzyjmy się małemu przykładowi jak powyżej opisane parametry pracują. Przypuśćmy, że 

potrzebujemy zastosować tekst na ścianie geometrii, używając mechanizmu tekstury. Tekst ma być 

umieszczony prosto. 

    

 

Ściana 

zastosowania 

tekstu 

 
Oryginalny Model 

 
Tekstura używająca tekstu 

Najpierw musimy utworzyć nowy materiał (tryb 

“Moduluj” modelu, “Domyślny” tryb mapowania) 

bazujący na materiale modelu, następnie definiujemy 

teksturę i po tym, stosujemy nowy materiał na żądanej 

ścianie używając operacji “Zastosuj Materiał” (opisanej 

poniżej). 

Z powodu specyfiki geometrii ściany, po zastosowaniu 

materiału na ścianie tekstura pokazywana jest marginalnie. 

Dodatkowo, okazało się, że tekst skierowany jest z prawej 

strony do lewej. Dlatego też, należy ustawić parametr 

“Skala S” równy “-1” we właściwościach materiału. Poza 

tym, we właściwościach, można szybko ustawić obrót 

tekstury o kąt “-90”. W wyniku tego, początek tekstu teraz 

pokazywany jest w dolnej części ściany. Następnie, należy 

przesunąć go w prawo. Aby to zrobić, musimy ustawić we 

właściwościach materiału parametr “Przekształć Y” na 

“0,38”. W wyniku tego, tekstura pojawi się na właściwej 

pozycji. 

Opisany przykład zastosowania tekstury na ścianie 

geometrii jest raczej prosty. Niemniej jednak, taka sama 

sekwencja działań używana jest w bardziej złożonych 

przypadkach niż rozważany przykład. 
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Grupa “Kreskowanie Przekroju” 

Gdy tworzymy przekroje i widoki w poleceniu “3J: Utwórz Rzut 2D”, możliwe jest automatyczne 

zastosowanie kreskowania dla przekroju. Typ użytego kreskowania w przekroju, jak również jego 

skala definiowane są przez parametry “Typ” i “Skala”. 

Typ – Typ kreskowania. 

Skala – Skala kreskowania. 

Materiał POV-Ray 

Przycisk [Materiał POV …] wywołuje okno dialogowe, gdzie można określić parametry używane 

dla tworzenia fotorealistycznego obrazu (zobacz sekcję “Ray tracing”). 

POV-Ray używa dużej ilości właściwości powierzchni i wewnętrznego wypełnienia geometrii dla 

opisania sceny 3D. Wszystkie materiały z biblioteki materiałów systemu mają już odpowiedniki POV 

(używając bibliotek  POV-Ray, takich jak textures.inc). 

 

Okno “Materiał POV” pozwala zdefiniować następujące parametry: 

Dołącz pliki. To pole powinno pokazać pliki z łatwo dostępnymi własnościami dla danego materiału. 

Grupa “Tekstura” 

Grupa ta opisuje właściwości powierzchni geometrii. 

Definicja. To pole parametru wyświetla nazwę tekstury zdefiniowanej w jednym z dołączonych 

plików. Użytkownicy zaznajomieni z językiem POV-Ray mogą podać swoje własne właściwości  

w tym polu parametrów. 

Skala. Definiuje sposób wyświetlania danych charakterystyk, gdy stosujemy je do geometrii.  

“Nie skalowany” oznacza, że dana tekstura będzie okresowo zastosowana na geometrii bez 

zmiany skali.  

“Domyślna” oznacza, że tekstura będzie rozciągnięta tak, aby objąć wszystkie powierzchnie. 
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“Użycie minimalnej wielkości/Użycie maksymalnej wielkości”. Skala będzie bazowała na 

minimalnej/maksymalnej wielkości powierzchni, na której chcemy umieścić teksturę. 

Zastosuj do: Geometrii. Gdy ustawimy ten parametr, tekstura będzie wyświetlana bardziej 

realistycznie. Jest to szczególnie prawdziwe dla reprezentujących materiały drewniane. W tym 

przypadku, jedna ze ścian geometrii będzie wyświetlała przekrój drewna. Z ustawionym parametrem 

do “Oddzielnych ścian” wszystkie ściany geometrii będą używały tego samego wzoru tekstury. 

Grupa “Wnętrze” 

Grupa opisuje wewnętrzne geometrii: współczynnik załamania światła, współczynnik objętościowego 

rozprzestrzeniania się światła itp. 

Parametry Definicja i Skala są analogiczne do tych opisanych powyżej. 

Możliwy obrót. Przy ustawionym tym parametrze, tekstura używana w wewnętrznej przestrzeni 

geometrii będzie obracała się razem z geometrią. W tym przypadku, pamiętaj, że oś X opisanej 

własności będzie zawsze skierowana wzdłuż aktualnie najdłuższej ściany geometrii. 

Parametry Dodatkowe 

Przycisk [Dodatkowe Właściwości] wywołuje okno dialogowe, w którym można określić 

fizyczne właściwości materiału. Właściwości te używane są dla obliczania charakterystyk 

bezwładności-masy i do analiz strukturalnych w module analizy. 

 

Pola wprowadzania danych znajdują się u góry okna. W dolnej części okna, można wybrać jednostki 

pomiaru. Gdy jednostki są zmieniane właściwości materiału są automatycznie przeliczane. 

Zastosowanie materiału na pojedynczej ścianie (ścianach)  

Polecenie “3AM: Zastosuj Materiał” pozwala zastosować pewien materiał na jednej lub kilku 

ścianach modelu. Zastosowany materiał będzie utrzymywany podczas dalszych modyfikacji modelu 

wbrew zmianom w geometrii ściany. Polecenie nie zmienia geometrii modelu, ale jest wyświetlane  

w drzewie modelu, jako niezależna operacja. 
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Polecenie może być wygodne, np. dla tworzenia postrzegania kolorowego modelu. W ten sposób, 

materiał jest zastosowany tylko na ścianie, podczas gdy sama geometria nie zmienia swojego 

materiału. Dlatego też, polecenie to nie wpływa na wynik obliczeń charakterystyk bezwładności masy 

modelu.  

Poleceni “3AM: Zastosuj Materiał” wywoływane jest przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3AM> “Operacja|Zastosuj Materiał”  

Po wprowadzeniu polecenia, automenu dostarcza zarówno ogólnych opcji systemowych jak i opcji, które 

pozwalają wybrać i anulować wybór ścian geometrii, na których ma być zastosowany materiał. 

Po wprowadzeniu polecenia, w automanu ustawiana jest automatycznie opcja: 

 <F> Wybierz Ścianę 

Używając tej opcji, wybierz ściany, na których ma być zastosowany materiał. 

Jeżeli planujesz przydzielić ten sam materiał do kilku ścian, zaleca się wybrać wszystkie ściany 

wewnątrz jednej operacji przydzielania materiału. Pozwoli to uniknąć niechcianych komplikacji  

w strukturze modelu. 

Aby wybrać materiał do zastosowania, można użyć “Paska narzędzi systemowych” 

 lub wywołać okno dialogowe właściwości polecenia, używając opcji: 

 <P> Ustaw parametry elementu 

W oknie dialogowym, podaj materiał, który ma być zastosowany do ścian w polu “Nazwa materiału”. 

Zdefiniuj materiał wybierając go z listy combo box. Wybrany materiał może być edytowany przez 

wywołanie polecenia “3MT: Edytuj Materiały” (zobacz opis powyżej). Jest to realizowane przez przycisk 

[Materiały…], który jest również dostarczony w oknie dialogowym właściwości opisanej operacji. Jeżeli 

zastosowany materiał jest taki sam jak ten leżący u podstawy operacji, w oknie diagnostyki będzie pokazana 

odpowiednia wiadomość. 

Aby anulować wybór wszystkich ścian użyj opcji: 

 <K> Anuluj wybór wszystkich ścian 
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ŹRÓDŁA ŚWIATŁA 

Źródło światła jest elementem służącym do renderowania trójwymiarowych obiektów i do pomocy  

w kontrolowaniu oświetlenia trójwymiarowej sceny. Źródła światła są chwytane do węzłów 3D. Ich 

kierunki są również definiowane przez węzły 3D. Istnieją trzy typy źródeł światła – punkt, światło 

kierunkowe i projektor. 

Światło Punktowe emituje światło z jednego punktu we wszystkich kierunkach w całej scenie 3D. 

Światło Kierunkowe emituje światło w pewnym kierunku przez całą scenę 3D. 

Światło Projektora emituje światło stożkowe z pewnego punktu w pewnym kierunku z określonym 

współczynnikiem odpadania. 

Źródło światła jest wyświetlane jako mała „promieniująca” kula.  

 Światło 
Punktowe 

Światło 
Kierunkowe Projektor 

 

Rendering okna 3D używa uproszczonego obliczania oświetlenia: jasność (i odpowiednio kolor) 

powierzchni zależy tylko od kąta padania światła na powierzchnię. Efekty cieniowania, odbicia  

i rozproszenia światła nie są obecne. Aby utworzyć bardziej realistyczny rendering sceny, użyj 

polecenia “3VY: Widok Ray Tracing” (zobacz rozdział “Ray tracing”). 

Źródło światła może być ukryte, podczas gdy jednocześnie zachowane są efekty oświetlania. 

Domyślnie, oświetlanie sceny 3D obejmuje również źródło światła (jedno lub wiele) na kamerze, 

zorientowane wzdłuż kierunku obserwacji. Parametry tych źródeł światła ustawiane są za pomocą 

polecenia “3VP: Ustaw Parametry Widoku” (zobacz rozdział “Praca z Oknem Widoku 3D”). 

Na jednej scenie można utworzyć dowolną ilość źródeł światła. Jednakże, ilość źródeł światła wpływa 

na wynikowy rendering okna 3D zależnie od typu karty graficznej zainstalowanej w komputerze. 
Ostatnio, ilość obsługiwanych przez karty graficzne źródeł światłą wahała się od 8 do 16. 

Tworzenie źródła światła  

Aby utworzyć źródło światła użyj polecenia “3L: Utwórz Źródło Światła”. Polecenie wywoływane 

jest w jeden z następujących sposobów:  
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3L> “Konstrukcja|Źródło światła”  

Po wywołaniu polecenia w automenu pojawią się, wśród ogólnych opcji systemu następujące opcje: 

 
<L> 

Wybierz pierwszy Węzeł 3D jako pozycję Źródła 

Światła 
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<D> 

Wybierz Węzeł 3D do ustawienia kierunku źródła 

światła 

 
<S> 

Wybierz Węzeł 3D do ustawienia kierunku 

rzutowania 

 
<1> Światło Punktowe 

Aby zdefiniować źródło światła, należy utworzyć zawczasu jeden węzeł 3D dla światła punktowego, dwa 

węzły 3D – dla światła kierunkowego lub projektora. 

Tworzenie źródła światła zawiera następujące kroki: 

1. Wybór węzła 3D dla umieszczenia źródła światła. 

2. Wybór węzła 3D definiującego kierunek źródła światła (dla kierunkowych źródeł światła  

i projektora). 

3. Potwierdzeni tworzenia źródła światła. 

Punktowe źródło światła 

Po wywołaniu polecenia, następująca opcja automatycznie ustawiana jest w automenu: 

 
<L> 

Wybierz pierwszy Węzeł 3D jako pozycja Źródła 

Światła 

Używając tej opcji, wybierz węzeł 3D, w którym planujesz umieścić źródło światła. Punktowe źródło światła 

będzie wyświetlane w oknie widoku 3D w położeniu wybranego węzła (początkowo kolor źródła światła jest 

biały). Można po tym wcisnąć ikonę . Źródło światła zostanie utworzone w wybranym węźle 3D. 

 

Schemat rozchodzenia się światła z punktowego 
źródła światła  

 

Źródło światła 

 

Kierunkowe źródło światła 

Aby utworzyć kierunkowe źródło światła, po wybraniu pierwszego węzła 3D definiującego położenie 

źródła światła, wskaż ikonę automenu: 

 
<D> 

Wybierz Węzeł 3D do ustawienia kierunku źródła 

światła 

Wybierz drugi węzeł 3D definiujący kierunek światła. Źródło światła będzie wyświetlane w oknie 3D ze 

strzałką wskazującą kierunek emisji światła. Po tym, możesz wcisnąć ikonę  i kierunkowe źródło światła 

zostanie utworzone. 
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Schemat rozchodzenia się światła z kierunkowego 

źródła światła 

 

Źródło światła 

 

Projektor 

Aby zdefiniować źródło światła projektora, po wybraniu pierwszego węzła 3D – położenia źródła 

światła (opcja <L>), wskaż opcję: 

 
<S> Wybierz Węzeł 3D do ustawienia kierunku rzutowania 

Jak w przypadku kierunkowego źródła światła, określ kierunek rzutnika przez wybranie drugiego węzła 3D. 

Źródło światła będzie wyświetlane w oknie 3D z dwustronną strzałką. Po potwierdzeniu za pomocą ikony 

, pojawia się na ekranie projektor. 

 
Schemat rozchodzenia się światła z 

projektora 

 

Źródło światła 

 

Gdy tworzymy kierunkowe źródło światła lub projektor, można zmienić typ źródła światła przez 

wybranie żądanej opcji zanim potwierdzimy utworzenie elementu. 

Rysunki z przykładowymi konstrukcjami wszystkich typów źródeł światła można znaleźć w bibliotece 

“Documentation samples” umieszczonej w katalogu: “Three-dimensional 

modeling/Light sources”. 

Parametry źródła światła  

Aby zdefiniować parametry źródła światła wywołaj okno dialogowe. Wykonaj to za pomocą opcji: 

 <P> Ustaw parametry elementu 
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Typ. Parametr ten wskazuje typ źródła światła (punktowe, 

kierunkowe, projektor). Jest to definiowane 

automatycznie podczas konstrukcji. 

Intensywność. Definiuje intensywność źródła światła. 

Większa intensywność światła, większy wpływ na obraz 

w oknie 3D i większa jasność wynikowego obrazu. 

Zakres rozproszenia. Definiuje kąt rozproszenia 

projektora. 

Zakres odcięcia. Ten zakres definiuje gładkość przejścia  

z jasności do cienia na granicy obszaru oświetlonego 

przez projektor. Rysunek z prawej strony jasno pokazuje 

efekt tego parametru odpowiednio z wartościami 0 i 1. 

 
Kąt 

rozproszenia 

 

 

Grupa parametrów “Widoczność” jest wspólna dla wszystkich funkcjonalności systemu i definiuje 

tryby wyświetlania źródła światła na scenie: 

Kolor. Kolor źródła światła. Źródło światła rysowane jest w tym kolorze w oknie 3D oraz emituje 

światło w tym kolorze. 

Pokaż obraz w Widoku 3D. Zaznaczenie tego parametru powoduje pokazanie obrazu źródła 

światła na scenie 3D. Jeżeli parametr jest oczyszczony, źródło światła będzie ukryte, ale efekty 

świecenia pozostaną. Aby wybrać lub zmodyfikować właściwości źródła światła niewidocznego 

w oknie 3D, użyj drzewa modelu. 

Pokaż na Fragmencie. Jeżeli model jest używany jako fragment 3D, wówczas źródło światła  

z ustawionym tym parametrem będzie eksportowane do modelu złożenia. 

Instrukcje POV. W tym polu parametrów można podać instrukcję, które będą zastosowane na 

końcu opisu źródła światła po wyeksportowaniu danego pliku do POV dla utworzenia 

fotorealistycznego obrazu. 
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KAMERY 

Kamera jest niezbędnym elementem dla wizualizacji trójwymiarowych obiektów, który określa punkt  

i kierunek obserwacji na scenie 3D. Każde okno 3D posiada kamerę zainstalowaną „domyślnie” przez 

system. Użytkownik może dodatkowo utworzyć swoje własne kamery i uaktywnić jedną z nich. 

Kamera jest zawsze umocowana do lokalnego układu współrzędnych, który definiuje początkową 

pozycję i kierunek obserwacji kamery. Można przesuwać istniejące kamery wokół sceny 3D  

i zmieniać ich kierunek obserwacji. Może być to użyteczne, gdy egzaminujemy wewnętrzne elementy 

sceny i tworzymy klipy animacji. 

System aktywuje kamerę po otwarciu nowego okna 3D. Początkowo, jest ona umieszczona  

w odległości, która pozwala na obserwacje wszystkich elementów na scenie 3D. 

Tworzenie Kamer 

Aby utworzyć kamerę, użyj polecenia “3CA: Konstruuj Kamerę”. Polecenie jest wywoływane na 

jeden z następujących sposobów: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3CA> “Konstrukcja|Kamera”  

Lokalny układ współrzędnych musi istnieć na scenie 3D, żeby zdefiniować kamerę. 

Kroki tworzenia kamery składają się z: 

1. Wybrania lokalnego układu współrzędnych. 

2. Ustawienia parametrów (opcjonalnie). 

3. Potwierdzenia tworzenia kamery. 

Definiowanie kamery 

Po wywołaniu polecenia, w automenu ustawiana jest automatycznie opcja: 

 <L> Wybierz LUW celu. 

Użyj tej opcji w celu wybrania lokalnego układu współrzędnych w oknie widoku 3D.  

Gdy system współrzędnych zostanie wybrany w oknie widoku 3D, wyświetlony zostanie 

schematyczny obraz kamery. Początkowy kierunek kamery jest zawsze wzdłuż osi -X, z osią –Y 

zawsze skierowaną w górę i osią –Z w prawo. 

Po tym można ustawić parametry (jeżeli jest to konieczne) a następnie potwierdzić utworzenie kamery 

za pomocą opcji: 

 <Y> Zakończ wprowadzanie. 
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Aktywowanie kamery 

Aby aktywować kamerę, użyj polecenia “3VC: Wybierz kamerę”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3VC> 
“Widok|Kamera|Wybierz 

Kamerę…”  

Wywołanie tego polecenia przywołuje okno dialogowe zawierające 

listę wszystkich istniejących na scenie 3D kamer. Wybierz kamerę, za 

pomocą, której będzie obserwowana scena 3D. 

Inną metodą wybrania aktywnej kamery jest, w trybie oczekiwania 

na polecenie, przesunięcie wskaźnika nad kamerę 3D w oknie 3D 

i kliknięcie prawego przycisku myszy , po czym w menu, które 

się pojawi wskazanie pozycji “Wybierz”. 

Kamera może być również wybrana z menu kontekstowego 

dostępnego po wciśnięciu prawego klawisza myszy  nad pustym 

obszarem okna 3D. Jeszcze inna metodą jest wybranie jej z drzewa 

modelu 3D. 
Jeżeli kamera miała wyzerowane parametry transformacji 

podczas wybierania jej jako aktywnej, wówczas początek 

LUW może stale być pokazywany na ekranie. Jeżeli tak się 

stanie, zalecamy użycie polecenia “Ukryj Konstrukcje”. 

 

 

Przesuwanie kamery 

Aby oglądać scenę 3D poprzez przesuwanie kamery, należy aktywować tą kamerę. Ruch kamery 

wewnątrz sceny 3D możliwy jest w dwóch trybach: 

1. Tryb skrętu (kołowrotek). 

2. Tryb przesunięcia/obrotu. 

Można obserwować ruch wybranej, aktywnej kamery za pomocą kamery systemowej (w innym 

widoku) dzięki utworzenie dwóch widoków 3D - używając polecenia “WSP: Podziel Okno 
Pionowo”. 
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Ruch kamery użytkownika pojawia się tylko, gdy wśród parametrów kamery ustawiona jest flaga 

“Ruchomy”, która przełącza kamerę w tryb przesuwania. Przełączanie między tymi trybami może być 

realizowane ręcznie lub za pomocą polecenia “3VG: Przesuń Aktywną Kamerę”: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3VG> “Widok|Kamera|Przesuń Kamerę”  

Po wywołaniu polecenia, jeden z trybów ruchu kamery ustawiany jest automatycznie. Zazwyczaj jest to tryb, 

który był użyty ostatnio, przy poprzednim wywołaniu tego polecenia. 

Ustawienie trybu “Przesunięcia/obrotu” realizowany jest za pomocą opcji: 

 
<W> Tryb przesunięcia/obrotu 

W chwili wskazywania tej ikony, flaga “Ruchomy” jest automatycznie ustawiana w parametrach kamery,  

w wyniku czego, system przełącza się w odpowiedni tryb. 

Aby przesunąć kamerę, należy wybrać centrum referencyjne. Aby to zrobić, wskaż gdziekolwiek na 

ekranie i kliknij . Na ekranie pojawi się krzyżyk, który będzie centrum referencyjnym dla wektora 

kierunku (wektor nie jest wyświetlany). Ruch realizowany jest w następujący sposób: przesuwanie 

wskaźnika za pomocą myszy z wciśniętym przyciskiem w górę, przesuwa kamerę w przód względem 

krzyżyka. Przesuwanie wskaźnika w dół będzie przesuwało kamerę w tył. Przesuwanie wskaźnika w 

kierunku poziomym w prawo lub lewo względem krzyżyka spowoduje obrót kamery wokół jej 

pionowej osi odpowiednio w prawo lub lewo. Przesuwanie wskaźnika wzdłuż przekątnej ekranu 

(zobacz rysunek) spowoduje, że kamera będzie przesuwana i obracana w odpowiednim kierunku. 

Zauważ, że w zależności od przesunięcia ukośnego wskaźnika w kierunku jednego lub drugiego 

wektora głównego będzie w pewnym stopniu dominowało przesunięcie albo obrót. Im dalej wskaźnik 

jest odsunięty od krzyżyka tym szybciej porusza się kamera. 

Gdy poruszamy kamerą, wygodnie jest jednocześnie używać klawiszy (zobacz rozdział “Praca  

z oknem widoku 3D”, temat “Obrót sceny 3D”). 

 W przód 

W tył 

Obrót w lewo 

wokół własnej 

osi pionowej 

Obrót w prawo 

wokół własnej 

osi pionowej 

W przód z 

obrotem w 

prawo 

 

Włączenie trybu “Przesunięcia/Obrotu” umożliwia ruch wokół aktualnej sceny 3D. Jest to 

szczególnie wygodne, gdy tworzymy plany pięter budynków. 
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Aby ustawić tryb “Skrętu (kołowrotka)” kamery użytkownika, użyj opcji: 

 <E> Tryb Skrętu (kołowrotka) 

Powoduje to opuszczenie trybu przesunięcia i obrotu. 

Skręcanie kamery oznacza obrót kamery wokół centrum obrotu, które pokrywa się z jego punktem 

mocowania i jednocześnie punktem obserwacji. Poza tym, skręcanie kamery użytkownika realizowane 

jest w ten sam sposób jak obracanie kamery systemowej (zobacz rozdział “Praca z oknem widoku 

3D”, temat “Obrót sceny 3D”). 
Gdy kamera porusza się, wartości przesunięcia i obrotu względem układu współrzędnych mocowania 

kamery przechodzą transformację. Również transformowane są parametry, które były zdefiniowane przez 

zmienne lub wyrażenia. Te transformacje są automatycznie nagrywane w parametrach przekształcenia 

kamery  w istniejącym poleceniu. 

Tak długo jak polecenie jest aktywne, możliwy jest szybki powrót kamery do jej położenia przed 

uruchomieniem polecenia “Przesuń Aktywną Kamerę”. Opcją używaną w tym celu jest: 

 <H> Wyzeruj Pozycję Kamery 

Podczas, gdy scena 3D jest oglądana przez obracaną kamerę, może pojawić się sytuacja, gdy będziesz 

potrzebował powrócić z kamerą do oryginalnej wyprostowanej pozycji. Służy do tego opcja: 

 
<V> Wyzeruj pionową orientację kamery 

Opcja ta wykonuje jednokrotne zadanie. W ten sposób, wartości współrzędnych wynikające ze skrętu 

kamery i jej pionowa pozycja są zerowane do wartości oryginalnych, to znaczy tych, które były nagrane jako 

wynik ostatniego wywołania okna dialogowego parametrów polecenia. 

 Oryginalna 

pozycja kamery 
Pozycja kamery 

po skręcie 

Kamera przywrócona do 

oryginalnej pionowej pozycji 

 

Parametry Kamery 

Aby zdefiniować parametry kamery, wywołaj odpowiednie okno dialogowe. Użyj do tego opcji: 

 <P> Ustaw Parametry Elementu 
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Parametr “Typ” definiuje metodę rzutowania obiektów na scenie 3D, gdy wizualizujemy je za pomocą 

danej kamery. Rzutowanie może być “Ortogonalne” – definiujące równoległe mapowanie bez 

względu na odległość od punktu obserwacji lub “Perspektywiczne” – definiujące mapowanie 

perspektywiczne, które wyjaśnia odkształcenie jako odległość od kamery do wzrostu obserwowanego 

obiektu. 

Kąt. Definiuje kąt obserwacji 

rzutu perspektywicznego. 

Wysokość. Definiuje 

wysokość obserwacji rzutu 

ortogonalnego. 

Dopasuj do Okna. Gdy 

ustawimy ten parametr, 

współczynnik kształtu 

kamery 

  

(poziom/pion) będzie taki sam jak okna 3D. Jeżeli pozostawimy ten parametr nie zaznaczony, 

współczynnik kształtu kamery będzie równy temu zdefiniowanemu przez parametr Poziom/Pion. 

Zewnętrzny. Jeżeli model użyty jest jako fragment 3D, wówczas kamery modelu z ustawionym 

tym parametrem będą również dostępne w złożeniu. Pozycja takiej kamery będzie zdefiniowana 

przez pozycję fragmentu 3D. Parametry takiej kamery nie mogą być modyfikowane w złożeniu.  

Auto Edycja. Ustawienie tego parametru umożliwia zapamiętywanie orientacji kamery po jej 

obrocie lub przesunięciu wokół sceny 3D. Tymczasem, nowe wartości parametrów w zakładce 

“Przekształcenie” są automatycznie nagrywane. Jeżeli pozostawimy ten parametr nie ustawiony, 

żaden ruch kamery nie będzie śledziony przez nowe wartości parametrów w zakładce 

“Przekształcenie” i po regeneracji dokumentu lub wybraniu innej aktywnej kamery, orientacja tej 

poprzedniej kamery wróci do stanu oryginalnego. 

Ruchomy. Ustawienie tego parametru pozwala przesuwać kamerę wokół całej sceny 3D. 

Ustaw odległość w pobliżu płaszczyzny cięcia. Gdy ustawimy ten parametr, system automatycznie 

wskaże odległość do najbliższej płaszczyzny cięcia, która pozwala uniknąć konfliktów między 
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powierzchniami (migotanie). Gdy pozostawimy ten parametr nie ustawiony, można ręcznie 

określić taką odległość.  

Grupa parametrów “Widoczność” określa sposób wyświetlania kamery na scenie 3D: 

Pokaż obraz w widoku 3D. Ustawienie tego parametru powoduje, że obraz istniejącej kamery 

jest widoczny na scenie 3D. Jeżeli parametr ten nie jest ustawiony, kamera będzie ukryta, ale efekt 

jej istnienia pozostanie. 
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RAY TRACING 

Ogólne Koncepcje  

Ray tracing sceny 3D jest specjalnym sposobem renderingu sceny, które odpowiada za cienie rzucone 

przez przedmioty, jak również za zjawiska takie jak odbicia i załamanie się światła. 

 
Rendering T-FLEX CAD 

 
Rendering Ray tracing (POV-Ray) 

Metoda ray tracing tworzy fotorealistyczne obrazy. Są one generowane przez aplikację POV-Ray 

dołączoną do instalacji. 
Zauważ, że aplikacja POV-Ray wymaga oddzielnej instalacji. Aby zainstalować, wybierz plik 

“povwin35.exe” na instalacyjnym CD, w katalogu “POV-Ray”. Instalacja POV-Ray prowadzona 

jest po angielsku. Użytkownicy, którzy nie znają języka angielskiego powinni wciskać 

odpowiednie przyciski (takie jak [Next], [Yes] lub [I Agree]) w kolejno pojawiających się 

oknach kreatora. 

Gdy tworzymy obraz ray-tracing, scena 3D jest eksportowana do formatu POV, używając ustawień 

aktualnego okna 3D. Następnie, aplikacja POV-Ray jest automatycznie ładowana dla wygenerowania 

fotorenderingu. Po wygenerowaniu, wynikowy obraz może być obserwowany w oknie Widoku  

i w jeżeli jest to konieczne zapisany do pliku. 

Procesy POV-Ray uruchamiane są równolegle do innych systemów; dlatego też, można kontynuować 

pracę z T-FLEX CAD po załadowaniu aplikacji. Jednakże, zależnie od złożoności generowanego 

obrazu, POV-Ray może zużyć większość zasobów i w związku z tym praca w T-FLEX CAD może 

ulec spowolnieniu. 

Działanie Polecenia  

Aby utworzyć obraz ray-tracing, użyj polecenia “3VY: Widok Ray Tracing”. Polecenie to będzie 

dostępne po aktywowaniu okna 3D. Przed wywołaniem polecenia, ustaw scenę 3D w żądanej 

orientacji, zastosuj do operacji żądane materiały, umieść źródła światła (można użyć źródeł światła na 

kamerze). Preferuj rzut perspektywiczny podczas tworzenia obrazu ray-tracing. 
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Polecenie wywoływane jest w następujący sposób: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3VY> “Narzędzia|Grafika Ray Tracing”  

T-FLEX CAD zapisuje informacje o położeniu aplikacji POV-Ray i sprawdza jej dostępność po 

każdorazowym wywołaniu aplikacji. Przy pierwszym uruchomieniu POV-Ray, jak również w 

przypadku, gdy system nie może znaleźć aplikacji, T-FLEX CAD żąda ścieżki dostępu do 

aplikacji. W takim przypadku, wyświetlane jest okno dialogowe, które pozwala zdefiniować 

ścieżkę do aplikacji POV-Ray. Normalnie, ścieżka do tej aplikacji to: “Program Files\POV-Ray for 

Windows v3.5\bin”. Jeżeli brakuje takiego katalogu, aplikacja może nie być zainstalowana (zobacz 

temat “Ogólne koncepcje”). 

Po wywołaniu polecenia, wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe. 

 
Szerokość i Wysokość. Definiują one w pikselach szerokość i wysokość tworzonego obrazu ray-tracing. 

Domyślną wielkością jest rozmiar aktualnego okna 3D. 

Wygładzanie krawędzi. Zapewnia gładkie przejście kolorów w generowanym obrazie. Wartość tego 

parametru musi być większa od 0.  

Im mniejsza jest ta wartość, tym miększe będzie się wydawało przejście z 

jednego koloru do drugiego; jednakże, rendering (generacja obrazu) 

będzie w tym przypadku zajmowała więcej czasu. Wartość tego 

parametru może być wybrana z listy lub określona ręcznie. 

 

Użyj zastępczego materiału. POV-Ray używa specjalnego języka dla opisania sceny 3D. Pozwala on 

określić dużą różnorodność właściwości dla powierzchni i wnętrza materiału. Dlatego też, T-FLEX 

CAD używa specjalnych instrukcji dla materiałów, jak materiał będzie wyglądał, gdy jest 

wizualizowany w POV-Ray (polecenie “3MT: Edytuj Materiały”, przycisk [Materiał POV]). 

Gdy ustawiona jest flaga “Użyj Zastępczego Materiału”, instrukcja ta przechodzi do POV-Ray. 

Wszystkie materiały uwzględnione Wszystkie materiały dołączone do instalacji systemu posiadają 

specjalne instrukcje dla POV-Ray. Poza materiałami, do POV eksportowane są źródła światła  

i dodatkowe instrukcje dla źródeł świateł (zobacz “Parametry źródła światła”, pozycja “Instrukcje 

POV”). 
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Jeżeli flaga “ Użyj zastępczego materiału” jest wyłączona, wówczas instrukcje przechodzące do 

POV-Ray, będą automatycznie generowane przez T-FLEX CAD w oparciu o takie właściwości 

materiału jak kolor i odbicie. 

Eksportuj Światło na Kamerze. Domyślnie, jedno lub więcej źródeł światłą jest dołączonych do 

kamery w oknie 3D. Te źródła światłą mają określoną orientację względem kamery i przesuwają się 

razem z nią (zobacz podręcznik “Parametry Widoku 3D”). Jeżeli flaga “Eksportuj Światło Na 

Kamerze” jest włączona, te źródła światła przechodzą do POV-Ray. 

Zapisz rezultat w pliku. Pozycja ta wyświetla ścieżkę do tymczasowo utworzonego pliku wyjściowego, 

który używany jest przez POV-Ray dla ustawienia wynikowego obrazu w formacie bmp i przez  

T-FLEX CAD dla jego odczytu. Dlatego też, jeżeli T-FLEX CAD zostanie zamknięty przed 

utworzeniem wyniku, obraz w tym pliku może być zobaczony później, przy użyciu dowolnego 

programu dla przeglądania obrazów. 
Wszystkie tymczasowe pliki utworzone podczas generowania obrazu zapisywane są w katalogu 

wskazanym przez zmienną systemową TEMP. Po zakończeniu obrazu, wszystkie pliki z 

wyłączeniem wyjściowego są kasowane. Sam plik wyjściowy pozostaje w tym katalogu aż do 

utworzenia innego obrazu ray tracing. 

 

Informacje dla zaawansowanych użytkowników POV-Ray 

Dodatkowy plik INI: Gdy aplikacja POV-Ray jest uruchomiona, tworzony jest plik z 

rozszerzeniem ini, zapisujący eksportowane ustawienia. Jeżeli jest konieczne, różne ustawienia 

mogą być określone w tym pliku, nawet redefiniujące te wygenerowane w T-FLEX CAD. Aby 

to miało miejsce, podaj żądaną nazwę pliku w polu danych okna dialogowego. 

Dołącz instrukcje: Można podać typ wyrażeń w tym panelu, w formacie POV format, które 

zostaną wstawione do eksportowanego pliku. 

Wyjaśnienie: Gdy ładujemy polecenie, tworzony jest plik w formacie POV, który ma następującą 

strukturę:  
<generated variables> 

<included expressions> 

<exported 3D scene>.  

 

Generated variables (generowane zmienne) 

Nastepujące zmienne są włączane do eksportowanego pliku: 

fAspectRatio – Współczynnik kształtu szerokość / wysokość. Gdy przedefiniujemy ustawienia 

Szerokość i Wysokość w dodatkowym pliku INI, należy również redefiniować tą zmienną używając 

<included expressions>. 

vSceneMin i vSceneMax – narożniki obwiedni otaczającej scenę 3D w przestrzeni 3D. 

vSceneCenter – centrum obwiedni. 

fSceneSize – długość przekątnej obwiedni. 

vCameraPos – położenie kamery. 

vCamera2Scene – wektor z vCameraPos do centrum obwiedni. 

fCamera2Scene – długość wektora vCamera2Scene. 

cBackColor – kolor tła. 

Zmienne te mogą przedefiniowane lub użyte w <dołącz instrukcje>. Przykład: 
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#declare cBackColor <0.1, 0.1, 0.1> 

fog { 

fog_type 2 

distance fCamera2Scene / 2 

rgb <0, 0, 1> 

fog_offset vSceneMin . z 

fog_alt (vSceneMax . z -  vSceneMin . z) / 4 

up <0, 0, 1> 

} 

redefiniuje kolor tła i ustawia niebieską mgłę, która zależy od orientacji i wielkości sceny 3D. 
 

Po zdefiniowaniu niezbędnych parametrów dla utworzenia ray tracing, wciśnij przycisk [OK]. Czasami, 

gdy uruchamiamy POV-Ray, pojawia się okno dialogowe “About POV-Ray(tm) for Windows”.  

W tym przypadku, aby uruchomić aplikację wciśnij po prostu przycisk [OK]. 

Gdy tworzymy animację z włączonym za pomocą polecenia “AN: Animuj Model” 

fotorealistycznym renderingiem, należy poczekać do uruchomienia pierwszej klatki wizualizacji w 

POV-Ray, aby upewnić się, że okno “About POV-Ray(tm) for Windows” nie pojawi się i nie 

będzie przeszkadzało w tworzeniu animacji. 

Po załadowaniu POV-Ray, kontrola powraca do T-FLEX CAD, można więc kontynuować w nim 

pracę. Po zakończeniu generowania obrazu lub w przypadku jego przerwania, na ekranie wyświetlana 

jest wiadomość: 

 

Aby zobaczyć wynikowy obraz, wciśnij przycisk [Tak]. W wyniku, otwiera się okno podglądu 

pozwalające na zapisanie obrazu do pliku. Jeżeli obserwacja i zapis obrazu nie jest konieczny, wciśnij 

przycisk [Nie]. W tym przypadku, wynikowy ray tracing pozostanie w katalogu systemowym TEMP 

(aż do utworzenia innego ray tracing). 
POV-Ray może być ponownie uruchomiony przed zakończeniem generacji obrazu (ilość 

uruchomień jest nieograniczona). W takim przypadku, T-FLEX CAD eksportuje dane w POV a 

następnie, kontynuując kończenie poprzednio generowanego obrazu, ładuje inną aplikację POV-

Ray. Tworzy w ten sposób kolejkę zadań generowania obrazu, z ładowaniem nowego zadania po 

zakończeniu poprzedniej generacji.  

Prototypy Fotorenderingu 

Standardowa instalacja zawiera prototypy, zaprojektowane specjalnie dla szybkiego tworzenia 

obrazów ray tracing. Aby utworzyć dokumenty bazujące na takich prototypach, wywołaj polecenie 

“FP: Utwórz Nowy Dokument Bazujący na Prototypie” i w zakładce “Photorendering” wybierz 

jeden z dwóch prototypów: “Room” lub “Fly around object”. 
Każdy z tych prototypów ma kilka predefiniowanych źródeł światła, kamerę i układ współrzędnych dla 

umocowania fragmentu 3D. Umiejscowienie tych elementów może być modyfikowane w miarę potrzeb 
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przez przesuwanie odpowiednich elementów w oknie rysunkowym. Dodatkowo, okno 2D zapewnia krótką 

instrukcję użycia prototypu. 

Normalnie, pracuje się z tymi prototypami w następujący sposób. Utwórz nowy dokument bazujący na 

jednym z prototypów. Wstaw fragment 3D do tego dokumentu, którego ray tracing ma być 

wygenerowany jako fragment 3D lub obraz 3D (używając odpowiedniej skali). Następnie, wykonaj 

kilka testowych renderingów, aby określić odpowiednie umiejscowienie źródeł światła i kamery. Na 

koniec uruchom finalny rendering. 

Ustawienia wymagane dla testów i finalnego renderingu zostaną opisane poniżej. Przedtem, omówmy 

odmienne cechy każdego z prototypów. 

Prototyp “Room” jest przeznaczony dla tworzenia obrazów statycznych. Scena w tym prototypie 

wygląda jak “pokój”, z dwoma źródłami świateł i kamerą. Dodatkowo, tworzony jest zawczasu układ 

współrzędnych dla wygodnego umocowania fragmentu 3D. Domyślnie, dwie ściany i sufit “pokoju” 

nie są widoczne; jednakże, można je uwidocznić przez oczyszczenie flagi “Hide ceiling” w oknie 2-D. 

Prototyp “Fly around object” przeznaczony jest do tworzenia albo statycznych obrazów albo 

fotorealistycznej animacji, w której kamera przesuwa się wokół obiektu. Scena ukazuje się jako wielka 

okrągła platforma, z trzema źródłami światła i kamerą. Zawczasu, razem ze sceną dostarczany jest 

układ współrzędnych dla umocowania fragmentu 3D. Dodatkowo, pozycja kamery sterowana jest 

przez wyrażenie i zależy od konkretnej klatki pokazującej scenę. Czas trwania animacji musi być 

zdefiniowany w oknie 2-D (jest to czas, w którym kamera kompletuje przelot wokół obiektu i powraca 

do oryginalnej pozycji). Scena podczas animacji musi być powiązana ze zmienną “frame”, rozważając 

liczbę klatek na sekundę równą 25.  

Wybór i Ustawianie Jakości Obrazu  

Jest to raczej nieprawdopodobne, żeby przy pierwszej próbie został utworzony zadowalający 

fotorealistyczny obraz. Zazwyczaj potrzeba kilku testów foto renderingu, które pomagają dopasować 

pozycję kamery, jasność i pozycję źródeł światła i kontrolę poprawek animacji. Po tym uruchamiany 

jest dopiero końcowy rendering. 

Jednakże, foto rendering może trwać nieokreślony czas, zależnie od złożoności sceny i parametrów 

definiujących jakość obrazu. Zrozumienie tych parametrów pomaga z jednej strony uniknąć 

niepotrzebnej straty czasu na testowanie renderingów i pomaga osiągnąć wysoką jakość finalnego 

obrazu z drugiej strony. 
Istnieją różne parametry dla dopasowania jakości wynikowego obrazu ray-tracing. 

Gęstość siatki. Parametr ten definiowany jest w statusie dokumentu (polecenie “ST: Ustaw Status 

Modelu”) i poza foto renderingiem wpływa na jakość renderowania obiektów w oknie 3D. Im większy 

jest ten parametr, więcej czasu zajmuje eksportowanie sceny przez POV, więcej RAM jest użytego 

przez POV-Ray i dłużej POV-Ray uruchamia przetwarzanie sceny przed renderingiem (Parsing).  

Z tego powodu, zaleca się zmniejszenie gęstości siatki, gdy uruchamiamy testowe renderingi, czasami 

nawet do minimalnych ustawień. Gdy uruchamiamy końcowy rendering, najlepiej jest użyć 

maksymalnej gęstości siatek. 

Parametry źródła światła. Gdy tworzymy fotorealistyczny obraz przy użyciu konwencjonalnych 

źródeł światła, obiekty rzucają dobrze zdefiniowane cienie ponieważ źródła światła są nieskończenie 

małe. W rzeczywistości zdarza się to niezwykle rzadko; dlatego też, cienie są często rozmazane. 
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Użycie rozproszonych źródeł światła pozwala utworzyć gładsze cienie i polepszyć jakość i realizm 

obrazu. Rozproszone źródła światła używają wielu skoncentrowanych źródeł światła odsuniętych 

względem siebie, zamiast jednego takiego źródła światła. Im bardziej są one odsunięte, tym mniej 

ostry będzie cień. Im bardziej skoncentrowane źródła światła są wykorzystywane w rozproszonym 

źródle światła, tym bardziej zamglony jest cień i dłuższy czas jest potrzebny dla renderingu. 

 
Światło konwencjonalne 

 
Światło rozproszone 

Rozproszone źródło światła w POV-Ray wykonywane jest przez wiele 

skoncentrowanych źródeł światła. 

Te źródła światła umieszczone są w szyku prostokątnym zorientowanym w 

pewien sposób względem określonego centrum. Ilość źródeł światła wzdłuż 

każdego boku prostokąta może być różna. 

Aby sprawić, żeby źródło światła utworzone w T-FLEX CAD było 

rozproszonym źródłem światła w POV- Ray, podaj następujące dane w polu 

“Instrukcje POV” dla właściwości źródła światła: 

 

area_light <0.035, 0, 0>, <0, 0.035, 0.035>, 5, 5 adaptive 1 jitter 

Powyższe, podane są w nawiasach trójkątnych współrzędne przeciwległych rogów względem punkty 

początkowego (punkt, gdzie pozycjonowane jest rozproszone źródło światła). “5, 5” – jest ilością 

źródeł światła w każdym kierunku. W ten sposób, całkowita ilość skoncentrowanych źródeł światła 

jest równa 5x5=25. “adaptive 1 jitter” – są to dodatkowe parametry przeznaczone do optymalizacji 

obliczania cieni.  

Wygładzanie krawędzi. W renderingu konwencjonalnym, występuje zjawisko nierówności  

i przerywania cienkich linii. Negatywny wpływ takiego zjawiska może być zredukowany przez 

obliczanie dodatkowego wygładzania. 
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Nierówne Krawędzie 

 
Włączone jest wygładzanie krawędzi 

Wygładzanie krawędzi zwiększa rozdzielczość, gdy wizualizujemy pewne części na scenie. Spowalnia to 

jednak rendering sceny. Dlatego też, unikaj używania wygładzania naroży w renderingach testowych. 

Jednakże, antyaliazing jest preferowany w renderingu finalnym.  

Radiosity. W konwencjonalnych renderingach, tylko obliczane jest tylko bezpośrednie światło, które 

oświeca tylko obiekty bezpośrednio oświetlane przez źródła światła. Jednakże, w rzeczywistym 

świecie, światło powstaje nie tylko od źródeł światła. Jest ono również odbijane od obiektów 

oświetlanych przez światło bezpośrednie. POV-Ray zapewnia opcję włączania metod obliczania 

radiosity, że w pewnych przypadkach wzmaga realizm obrazu. 

 
Światło konwencjonalne 

 
Radiosity 

Z powodu dodatkowych przestrzennych obliczeń, użycie mechanizmu radiosity może spowodować 

znaczące spowolnienie renderingu. Dlatego też, używajcie niższej rozdzielczości, gdy uwzględniacie 

radiosity w renderingach testowych. 

Aby włączyć mechanizm radiosity, podaj następujące wyrażenie w polu “Dołącz Instrukcję” okna 

“Opcje Ray Tracing”: 
global_settings { 

radiosity { count 500 minimum_reuse 0.018 brightness 0.8}} 

Zobacz podręcznik użytkownika aplikacji POV-Ray dla zdobycia większej ilości informacji na temat 

dostępnych instrukcji jak również dodatkowych informacji odnośnie mechanizmu radiosity. 

Rozdzielczość obrazów. Ten parametr dostrzegalnie wpływa na czas używany do renderingu. Przy 

zdefiniowanej jakości obrazu, prędkość renderingu jest bezpośrednio proporcjonalna do wielkości 

obrazu. Można ograniczyć renderingi testowe do małych rozdzielczości np., 320*240. 
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Przykłady Obrazów Ray -tracing Modeli T-FLEX CAD 
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ANALIZA MODELU GEOMETRYCZNEGO 

Zestaw poleceń zjednoczonych w grupie “Analizy Geometrii” służy do prowadzenia różnych kontroli 

modelu. Polecenia te nie modyfikują modelu ani nie tworzą nowych geometrii lub operacji. 

Zestaw poleceń do analiz geometrycznych składa się z: 

1. Właściwości Masy - Bezwładności 

2. Kontroli Modelu 

3. Kontroli Przenikania 

4. Krzywizny Krzywej 

5. Krzywizny Powierzchni 

6. Odchylenia Powierzchni 

7. Przerw Powierzchni 

8. Odchylenia Normalnego 

9. Gładkości Powierzchni 

10. Kontroli Rozdzielenia Modelu 

Polecenia mogą być wywoływane z menu tekstowego “Narzędzia|Analizy Geometrii”. 

Właściwości Masy-Bezwładności  

Polecenie to pozwala na obliczanie właściwości bezwładności – masy wybranych operacji. 

Polecenie “3MP: Właściwości Masy-Bezwładności” wywoływane jest przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3MP> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Właściwości Masy-

Bezwładności”  

Po uruchomieniu polecenia, domyślnie aktywowana jest opcja: 

 <B> Wybierz operację 3D Źródła  

Pozwala to na wybranie operacji, której właściwości chcemy obliczyć.  

Aby obliczyć właściwości, które zależą od wszystkich istniejących operacji, nie wybieraj żadnej 

operacji. Jest to przypadek, gdy potrzebujesz obliczyć właściwości modelu złożenia składającego się  

z kilku geometrii. Geometrie mogą mieć nawet różne gęstości. System rozróżni je. 

Aby anulować wybór wszystkich operacji, użyj opcji: 

 <F> Anuluj Wybór Operacji 

Jeżeli jest to konieczne, obliczenia mogą być wykonane względem lokalnego układu współrzędnych, który 

może być wybrany za pomocą opcji: 
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 <L> Wybierz LUW celu 

Aby anulować wybór układu współrzędnych, użyj opcji 

 <K> Anuluj Wybór LUW 

Jeżeli nie został wybrany układ współrzędnych celu, obliczenia będą wykonane we współrzędnych 

globalnych. 

Po wybraniu operacji i systemu współrzędnych, zakończ wprowadzanie. Po zakończeniu 

wprowadzania danych wyświetlone zostanie okno “Właściwości Masy”. 

 

Parametry “Jednostki Masy” i “Jednostki Liniowe” pozwalają ustawić żądane jednostki miary. 

Dokładność obliczeń może być zdefiniowana w odpowiednich polach lub ustawiona za pomocą 

suwaka. 

Jeżeli wciśniesz przycisk [Oblicz], okno wyświetli obliczone wartości parametrów, które 

reprezentowane są w tym oknie. 

Przycisk [Eksport] Pozwala zapisać wyniki obliczeń w pliku tekstowym. 

Przycisk [Wyjście] zamyka okno obliczeń parametrów i powraca do trybu wyboru geometrii  

i układów współrzędnych. 

Kontrola Modelu 

Polecenie to służy do analizy wybranych geometrii w celu wykrycia ewentualnych błędów. Błędy 

mogą stać się przeszkodą na drodze przyszłych manipulacji z modelem. Błędy w geometrii mogą 

pojawić się np., z powodu błędów powstałych przy imporcie modeli 3D z innych systemów. Czasami, 

błędy mogą być również wprowadzone w czasie tworzenia modelu 3D w T-FLEX, ponieważ tylko 

kontrola lokalnego modelu wykonywana jest automatycznie podczas tworzenia operacji 3D. 

Tymczasem, pełna kontrola może zająć trochę czasu w zależności od złożoności modelu. 

Poniżej pokazane są przykłady typowych błędów. 



Modelowanie Trójwymiarowe 

599  

 
Niewłaściwie dobrane pętle 

 
 

Samoprzecięcia 

 
 

Niewłaściwie dobrane ściany 

 

Aby wywołać polecenie “QM: Sprawdź Model”, użyj menu tekstowego 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QM> “Narzędzia|Analizy Geometrii|Kontrola Modelu”  

W poleceniu można wybrać elementy do kontroli. Mogą to być krawędzie, ściany lub całe operacje  

(w drugim przypadku, wszystkie krawędzie i ściany należące do tej operacji będą kontrolowane 

jednocześnie). Dla wyboru użyj następujących opcji: 

 <E> Wybierz krawędzie lub anuluj wybór krawędzi 

 <F> Dodaj/Usuń wybraną Ścianę 

 <B> Dodaj/Usuń wszystkie ściany Bryły 

Aby wybrać wszystkie operacje naraz, można użyć opcji: 

 <A> Wybierz wszystkie operacje 

Po wybraniu, element umieszczany jest w liście “Wyniki kontroli”. Lista ta 

wyświetla typy elementów i czy były one skontrolowane czy nie. Jeżeli były, 

wówczas wyświetlane są również wyniki analizy. 

Aby anulować wybór jednego elementu, kliknij go ponownie w oknie 3D. 

Aby anulować wybór wszystkich elementów użyj opcji: 

 <R> Anuluj wybór 

Aby uruchomić kontrolę wybranych elementów, użyj opcji: 

 <Enter> Zakończ wprowadzanie 
 

 

 

 

Po uruchomieniu tej opcji, system skontroluje wybrane elementy i wyświetli 

wyniki w oknie “Wyniki Kontroli”. Jeżeli nie ma błędów, obok elementu 

zostanie umieszczony “OK”. 

Jeżeli, przeciwnie, znaleziony zostanie błąd, wówczas obok elementu 

pokazana będzie lista dostrzeżonych błędów. 

Jeżeli interesuje cię konkretny błąd, wówczas błędna część modelu zostanie podświetlona na czerwono 

w oknie 3D. Można natychmiast wybrać więcej elementów do kontroli bez wychodzenia z polecenia. 
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Kontrola Przenikania 

Polecenie to pozwala skontrolować model w celu wykrycia przenikania i kontaktu wybranych 

geometrii. Polecenie jest szczególnie przydatne, gdy pracujemy ze złożeniami. 

  

 

Aby wywołać polecenie “QI: Sprawdź Przenikanie Modelu”, użyj menu tekstowego: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QI> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Kontrola 

Przenikania”  

Polecenie oferuje dwa tryby kontroli: kontrolę przenikania wszystkich geometrii na scenie i kontrolę 

przenikania wybranych operacji. Żądany tryb wybierany jest w oknie właściwości. 

Po uruchomieniu polecenia wciśnięty zostaje w oknie właściwości 

przycisk “Wszystkie operacje na scenie”. Dlatego też, można 

natychmiast zakończyć wprowadzanie danych i uruchomić kontrolę 

wszystkich operacji na scenie.  

Jeżeli scena jest raczej złożona, zawiera dużą ilość geometrii a geometrie mają skomplikowany kształt, 

wówczas kontrola przenikania wszystkich geometrii na scenie może zająć bardzo dużo czasu.  

W takich przypadkach, można bezpośrednio wybrać geometrie, których przenikanie potrzebujemy 

skontrolować. Aby to zrobić, użyj opcji; 

 <F> Wybierz operację 3D źródła 

Gdy wybrana jest operacja, zostanie ona dodana do listy a przycisk 

“Operacje” zostanie wciśnięty automatycznie w oknie właściwości. Po 

zakończeniu wprowadzania, zostanie uruchomiona kontrola przenikania tylko 

na wylistowanych operacjach. 
 

Aby skasować określoną operację z listy kontrolnej, użyj przycisku . Aby anulować wybór wszystkich 

geometrii, wystarczy przełączyć się na tryb “Wszystkie Operacje na Scenie” a lista operacji do 

skontrolowania zostanie oczyszczona. 

Aby uruchomić kontrolę przenikania, użyj opcji: 

 <Enter> Zakończ wprowadzanie 
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Po zakończeniu kontroli, wyniki będą wyświetlane w oknie “Znalezione 

Przenikania”. Jeżeli klikniesz na raport przenikania, przenikające się 

geometrie będą półprzezroczyste w oknie 3D i zmienią kolor, podczas gdy 

obszar przenikania zostanie podświetlony. Objętość geometrii obszaru 

przenikania będzie wyświetlany w oknie “Objętość”.  

Jeżeli obszar przenikania jest zbyt mały, można użyć przycisku 

“Powiększ”, a obraz obszaru przenikania zostanie dopasowany. 

 

W zależności od określonych parametrów dodatkowych, wyniki analizy 

będą wyświetlane w różny sposób w panelu „Znalezione Przenikania”. 

Polecenie posiada dwa dodatkowe parametry, “Analizuj Gwinty”  

i “Analizuj Stykające się Ściany”. 
 

Często jedna część jest połączona z drugą za pomocą gwintu. W tym 

przypadku, po ustawieniu parametru “Analizuj Gwinty”, system będzie 

brał pod uwagę parametry gwintu przenikających się operacji i w 

przypadku znalezienia złego dopasowania w pewnych parametrach gwintu 

(np. skok), w panelu „Znalezione Przenikania” wyświetlony zostanie 

komunikat “Geometria ściany nie odpowiada standardowi gwintu”. Jeżeli 

klikniesz tą wiadomość, odpowiednie ściany z gwintem zostaną 

zaznaczone w oknie 3D za pomocą linii przerywanych. Domyślnie, system 

zajmuje się tylko wzajemnym przenikaniem się geometrii. Jeżeli ustawimy 

opcję “Analizuj Stykające się Ściany”, system będzie, oprócz 

przenikania się operacji analizował również kontakty stykowe. Dlatego 

też, dotykające się ściany operacji będą umieszczane w panelu 

“Znalezione Przenikania”, prócz przenikań i danych o niedopasowanych 

parametrach gwintów.  

 

 

Jeżeli klikniesz raport o dotykaniu, odpowiednie ściany zostaną zaznaczone w oknie 3D za pomocą 

linii przerywanych. 

Pomiar krzywizny krzywej  

Polecenie to pozwala zmierzyć krzywiznę krzywej i promień krzywizny wybranych krzywych. Można 

wybrać krawędzie i Ścieżki 3D do zmierzenia krzywizny. 
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Polecenie “QC: Pokaż Krzywiznę Krzywej” można wywołać przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QC> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Krzywizna 

Krzywej”  

Po uruchomieniu polecenia, należy wybrać jeden lub kilka elementów, których krzywizna ma być 

zmierzona. Aby je wybrać użyj opcji: 

 <E> Wybierz Krawędź lub anuluj wybór Krawędzi 

 <T> Wybierz Ścieżkę 3D 

Aby anulować wybór krzywej, należy ponownie ją kliknąć. Aby anulować wybór wszystkich krzywych, użyj 

opcji: 

 <U> Anuluj wybór 

Zaraz po wyborze elementu, jego krzywizna zostanie 

zmierzona i wyświetlona w oknie 3D jako wielokrotność 

kolorowych linii wychodzących z krzywej, co nazywane jest 

wykresem krzywizny. 

Można modyfikować dwa parametry: “Krzywizna” i 

“Promień”. W zależności od wybranego parametru, 

pojawia się różny rendering w oknie 3D.  

Jeżeli wybrana jest “Krzywizna”, kolorowe linie wykresu 

będą wskazywały w kierunku od centrum krzywizny. Linie 

powstają na krzywej. Ich długość odpowiada (w pewnej 

skali) krzywiźnie w punkcie, z którego linia wychodzi. 

Współczynnik skali, który odnosi się do krzywizny i długość 

kolorowych linii definiowany jest w oknie właściwości za 

pomocą parametru “Wielkość”. 
 

Jeżeli oceniany jest parametr “Promień”, kolorowe linie 

będą łączyły punkty na krzywej z ich odpowiednimi 

centrami krzywizny. Długość kolorowych linii odpowiada 

długości promienia krzywizny krzywej. 

Gęstość kolorowych linii kontrolowana jest przez parametr 

“Gęstość” zarówno w przypadku oceniania krzywizny jak i 

promienia krzywizny.  
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Praca z zakładką “Kolory” 

Linie wykresów malowane są w różne kolory, zależnie od wartości 

krzywizny w punkcie. Dystrybucja koloru wewnątrz zakresu mierzonych 

parametrów ustawiana jest w zakładce “Kolory”, umieszczonej w oknie 

właściwości. 

W zakładce wyświetlana jest skala kolorów. Wartości z lewej strony skali 

odpowiadają pewnym kolorom na skali. Czarne trójkątne znaczniki z prawej 

strony skali używane są do ustawienia skali. 

Każdy znacznik odpowiada za pewien kolor. Kolory skali zmieniają się 

łagodnie od jednego znacznika do drugiego. Można przesuwać znaczniki 

wzdłuż skali kolorów. Aby to zrobić, należy “chwycić” znacznik za pomocą 

myszy i przeciągnąć go do nowej pozycji. Gdy to zrobisz, zmieni się 

wygląd wyświetlanej skali kolorów a tym samym obraz w oknie 3D. 

Aby zdefiniować kolor konkretnego znacznika, kliknij  na ten znacznik  

i w wyświetlonym menu wybierz “Kolor”. Następnie można wybrać kolor 

w standardowym oknie wyboru kolorów. 

Skala może mieć dwa znaczniki (dla maksymalnych i minimalnych 

wartości) lub więcej. Aby dodać znacznik, kliknij  w miejsce, gdzie 

chcesz go dodać i w wyświetlonym menu wybierz “Dodaj”. Aby skasować 

znacznik, kliknij  na znaczniku i w wyświetlonym menu wybierz 

“Skasuj”. 

 

 

Rozmieszczenie znaczników i kolory mogą być zapisane i ładowane z pliku 

(rozszerzeniem pliku jest “*.col”). Aby to zrobić, użyj opcji menu 

(“Zapisz” i “Ładuj”), które pojawi się po kliknięciu  gdziekolwiek na 

zakładce “Kolory”.  

Zakres skali kolorów dla mierzonych parametrów może być również 

modyfikowany. Aby to zrobić, użyj parametru “Skala” na górze okna 

właściwości. Domyślnie, parametr ten ustawiony jest na “Auto”. Oznacza 

to, że minimalne i maksymalne wartości na skali odpowiadają minimalnym 

i maksymalnym wartością parametrów wybranych elementów.  

 

W tym przypadku, pola “od” i “do” nie mogą być 

edytowane, ponieważ parametry te definiowane są 

automatycznie. 

Zauważ, że kolorowe linie definiujące wielkość krzywizny 

wyświetlane są tylko na częściach krzywej, której 

krzywizna mieści się w określonym zakresie. Dlatego też, 

jeżeli używamy skali automatycznej, kolorowy wykres 

będzie wyświetlany wzdłuż całej długości krzywej. 
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Gdy ustawimy parametry “Użytkownika”, wówczas 

wartości w polach “od” i “do” mogą być określane ręcznie. 

Zauważ, że linie krzywizny będą pokazywane tylko wzdłuż 

części, których krzywizna mieści się w określonym 

zakresie. 

 

Dlatego też, np. minimalna krzywizna krzywej pokazanej 

na rysunku jest równa zeru. Dlatego też, ustawienie 

pozytywnej wartości w polu “od” (w przykładzie, 

ustawiono 0.18), spowoduje, że kolorowe linie znikną na 

części krzywej. Ich kolory również będą inne. 
 

Poza wyświetlaniem krzywizny w formie kolorowych kodów, istnieje możliwość odczytu krzywizny 

w określonym punkcie. Aby to zrobić użyj opcji: 

 <C> Zmierz krzywiznę w punkcie 

Gdy opcja ta jest aktywna, wskaźnik zmienia kształt. Gdy wskaźnik zbliża 

się do krzywej, pozycja na krzywej w miejscu, gdzie mierzona jest 

krzywizna oznaczana jest przez czerwony kwadrat. Wartość krzywizny  

i promień krzywizny w punkcie pojawia się w formie podpowiedzi obok 

wskaźnika. 

 

 

Jeżeli w zakładce “Wyniki” ustawiona jest opcja “Gromadź dane”, 

wówczas po kliknięciu punktu na krzywej, współrzędne punktu, 

krzywizna krzywej i promień krzywizny zostaną zapisane w logu 

pomiaru krzywizny. 

Utworzony log może być skopiowany do schowka (przycisk ) lub 

zapisany do pliku tekstowego (przycisk ). 

Aby oczyścić log, użyj przycisku . 

Poza gromadzeniem danych w logu, można utworzyć etykiety 3D 

podczas klikania w punkcie na krzywej. Etykieta 3D pojawia się jako 

półprzezroczysty tekst w oknie 3D, zawierający wyniki pomiarów  

i strzałkę oznaczającą punkt, gdzie pomiar został wykonany. 

Etykiety 3D obsługiwane są przy użyciu parametrów umieszczonych w 

zakładce “Etykiety 3D”. 

 

 

Opcja “Utwórz” określa czy tworzyć nowe etykiety 3D po kliknięciu w punkcie na krzywej.  

Jeżeli ustawiona jest opcja “Wyświetlane Wartości: Wszystkie”, obie wartości pojawią się po 

utworzeniu nowej etykiety 3D: krzywizna i promień krzywizny. 

Jeżeli, zamiast tego ustawimy opcję “Wyświetlane Wartości: 

Aktualne”, wówczas nowo utworzona etykieta będzie pokazywała tylko 

parametry, które są aktualnie mierzone.  

Jeżeli ustawimy opcję “Aktualizuj”, wówczas etykiety 3D, które 

pokazują aktualną wartość będą automatycznie aktualizowane, gdy 

przełączymy się na inny typ mierzonych wartości. 

Aby skasować wszystkie etykiety 3D, użyj przycisku [Oczyść  
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Wszystko]. 

Etykiety 3D wyświetlane są w pewnej odległości (we współrzędnych 

ekranu Okna 3D) od punktu, do którego się odnoszą i obracają się razem 

z ekranem podczas jego obrotu. Ta względna pozycja może zostać 

zmodyfikowana. Aby to zrobić, przesuń wskaźnik do etykiety 3D (w tym 

przypadku, wskaźnik zmieni wygląd) i przeciągnij etykietę 3D do nowej 

pozycji.  

Aby znaleźć punkt o maksymalnej krzywiźnie, użyj opcji: 

 <M> Znajdź punkt z maksymalną krzywizną 

Gdy używamy tej opcji, system automatycznie utworzy etykietę 3D wskazującą punkt na krzywej  

o maksymalnej krzywiźnie. W celu jej odróżnienia etykieta ta jest czerwona. 

Pomiar krzywizny powierzchni  

Polecenie to pozwala na mierzenie krzywizny i promienia krzywizny jednej lub kilku wybranych 

ścian.  

 

Można zobaczyć cały rozkład krzywizny na ścianie (w tym celu model jest odpowiednio kolorowany) 

lub wyznaczyć wartość krzywizny w określonym punkcie. 

Aby wywołać polecenie “3VV: Pokaż Krzywiznę Powierzchni”, użyj menu tekstowego: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<3V V> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Krzywizna 

Powierzchni ”  

Gdy mierzymy krzywiznę, możemy wybrać albo oddzielne powierzchnie albo całe operacje (tzn. wszystkie 

ściany danej operacji). 

 <F> Dodaj/Usuń wybrane Ściany. 

 
<B> Dodaj/Usuń wszystkie Ściany Bryły 
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Aby anulować wybór powierzchni, kliknij ją ponownie. Aby anulować wybór wszystkich obiektów użyj:  

 <U> Anuluj Wybór 

Po wybraniu, ściana zmieni swój kolor zgodnie z typem krzywizny będącej przedmiotem pomiaru i ustawień 

w zakładce “Kolory”. Obsługa kolorów dla pomiaru krzywizny powierzchni realizowana jest w taki sam 

sposób jak w poleceniu “QC: Pokaż Krzywiznę Krzywej”.  

Gdy wybrana zostaje dodatkowa ściana, zakres promienie krzywizny zmienia się; dlatego też kolory 

wcześniej wybranych ścian mogą ulec zmianie.  

Typy mierzonych wartości 

Jak w przypadku pomiaru krzywizny krzywej, można wybrać wartość mierzoną tym poleceniem: 

“Krzywizna” lub “Promień”. Jednakże, należy dodatkowo określić typ mierzonej wartości. 
Typ mierzonej wartości definiowany jest za pomocą listy “Typ”, 

umieszczonej na górze okna właściwości. Krzywizna powierzchni w 

określonym punkcie zależy od kierunku, w którym krzywizna jest mierzona. 

Krzywizna będzie maksymalna w jednym kierunku i minimalna w innym. Z 

tego powodu, system pozwala mierzyć następujące typy wartości:  

“Minimalna” lub “Maksymalna”. Po ustawieniu tego parametru, w każdym  
 

punkcie wybranej powierzchni będzie dokonywany pomiar minimalnej i maksymalnej wartości. 

“Średnia” – jest połową sumy minimum i maksimum mierzonych wartości. 

“Gaussian” – jest iloczynem minimum i maksimum mierzonych wartości. 

“U” i “V” – te parametry wymagają, żeby pomiar wykonany był w jednym kierunku. 

Pomiar krzywizny w punkcie 

Aby zmierzyć krzywiznę w określonym punkcie, użyj opcji: 

 <C> Zmierz krzywiznę w dowolnym punkcie 

Teraz, jeżeli przesuniesz wskaźnik do dowolnego punktu na powierzchni, 

mierzone wartości będą wyświetlane obok wskaźnika. Typy mierzonych 

wartości definiowane są przez parametr “Wyświetlane Wartości”, 

umieszczony w zakładce “Etykiety 3D”.  

Kliknięcie w punkcie na ścianie tworzy etykietę 3D. 

 

 
Obsługa etykiet 3D realizowana jest w taki sam sposób jak w poleceniu 

“QC: Pokaż Krzywiznę Krzywej”, z wyjątkiem tego, że parametr 

“Wyświetlane Wartości”, umieszczony w zakładce “Etykiety 3D”, może 

przyjąć trzy wartości zamiast dwóch.  

Po kliknięciu na ścianę, poza utworzeniem etykiety 3D zmierzone wartości mogą być dodane do loga. 

Gdy klikniemy na ścianę, do loga umieszczane są: współrzędne punktu, wartości wszystkich typów 

krzywizny i wszystkich typów promieni krzywizny. Praca z zakładką “Wyniki” jest taka sama jak  

w poleceniu “QC: Pokaż Krzywiznę Krzywej”.  
Aby znaleźć punkty minimalnej i maksymalnej krzywizny określonego typu, użyj opcji: 

 <M> Znajdź minimalne i maksymalne krzywizny 
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Gdy używamy tej opcji, automatycznie utworzone zostaną dwie etykiety 3D, jedna – czerwona, druga  

- niebieska, wskazujące pozycje minimum i maksimum krzywizny. 

Odchylenie powierzchni  

Polecenie to pozwala znaleźć odchylenie normalnej od określonego kierunku dla wybranej ściany. 

 Kierunek 

 
 

Skala koloru 
Kolorowy obraz ściany pozwala przyjrzeć się odchyleniu na całym obszarze ściany. Można również 

zmierzyć odchylenie w określonym punkcie. 

Polecenie “QD: Pokaż Odchylenie Ściany” może być wywołane przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QD> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Odchylenie 

Powierzchni”  

Po wprowadzeniu tego polecenia, należy określić kierunek względem, którego będziemy określali 

odchylenie powierzchni. Aby wybrać element definiujący kierunek użyj: 

 <D> Kliknij, żeby wybrać kierunek 

Gdy używamy tej opcji, można wybrać ściany, krawędzie, profile 3D, płaszczyzny pracy i układy 

współrzędnych. 

Aby zdefiniować kierunek za pomocą wskazania dwóch punktów, użyj opcji: 

 <S> Wybierz pierwszy wierzchołek lub węzeł 3D  

 <E> Wybierz drugi wierzchołek lub węzeł 3D 

Dla wyboru punktów, można użyć węzłów 3D, wierzchołków, krawędzi, układów współrzędnych systemu, 

ścian kul lub torusów. 

Określony kierunek może być przełączony na przeciwny za pomocą opcji: 

 <I> Przełącz 

Po wybraniu kierunku, należy wybrać ściany, której odchylenie ma zostać ocenione. Aby wybrać konkretną 

ścianę, użyj opcji: 

 <F> Dodaj/Usuń wybrane Ściany 

Aby wybrać wszystkie ściany tej samej geometrii, użyj opcji: 

 <B> Dodaj/Usuń wszystkie Ściany Bryły 
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Aby wybrać wszystkie operacje na scenie użyj opcji: 

 <A> Wybierz wszystkie operacje 

Aby anulować wybór ściany lub geometrii, należy wybrać ją ponownie. 

Aby anulować wybór wszystkich ścian, użyj opcji: 

 <U> Anuluj wybór 

Jeżeli określony jest kierunek, wybrane ściany zmienią kolor zgodnie ze skalą umieszczoną w zakładce 

“Kolory”. Praca z tą zakładką jest dokładnie taka sama jak w poleceniu “QC: Pokaż Krzywiznę 
Krzywej”.  

Aby zmierzyć odchylenie w określonym punkcie, użyj opcji: 

 <C> Zmierz pochylenie w punkcie 

Jeżeli następnie przy aktywnej opcji przesuniesz wskaźnik do konkretnego punktu na 

ścianie, wartość odchylenia ściany od określonego kierunku zostanie wyświetlona obok 

wskaźnika (w danym punkcie). 

 

 

Domyślnie, jeżeli klikniesz w punkcie na ścianie, utworzona zostanie etykieta z wartością odchylenia 

ściany w tym punkcie. Dodatkowo, wartości współrzędnych punktu i kąt pochylenia zostaną nagrane 

do loga pomiarów. Praca z zakładką “Wyniki” i “Etykiety 3D” jest taka sama jak w poleceniu “QC: 

Pokaż Krzywiznę Krzywej”.  

Przerwy powierzchni 

Polecenie to pozwala ocenić przerwy między dwoma lub kilkoma wybranymi ścianami. System ocenia 

odległość między krawędziami wybranych ścian. W tym przypadku, polecenie używane jest dla 

oceniania odległości między krawędziami w całym ich zakresie, aniżeli bezpośrednio do mierzenia 

odległości między dwoma punktami na krawędzi. Aby zmierzyć dokładną odległość, użyj polecenia 

“PM: Zmierz Element lub relację między dwoma Elementami”. 

Polecenie jest głownie używane dla analizy modeli będących wynikiem braków w imporcie lub 

eksporcie. 

 

 
Skala koloru 
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Odległości między krawędziami obliczane są  

w płaszczyznach prostopadłych do krawędzi. Dlatego też, 

np. dla pary nierównoległych krzywych istnieją dwie 

możliwości odległości: od pierwszej krawędzi do drugiej  

i od drugiej krawędzi do pierwszej. Rysunek z prawej strony 

pokazuje dwie linie: a i b. Odległości od a do b pokazane są 

za pomocą linii przerywanych (segmenty l1a, l2a, l3a) i od b 

do a (segmenty l1b, l2b, l3b).  

Są to odległości właściwe (linie przerywane na rysunku), 

których zestaw wyświetlany jest w oknie 3D jako odległości 

między krawędziami.   

Polecenie “QH: Pokaż otwory między ścianami wywoływane jest przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QH> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Przerwy 

Powierzchni”  

Po uruchomieniu polecenia, należy wybrać ściany, między którymi chcesz zmierzyć przerwy. Aby wybrać 

ściany użyj opcji: 

 <F> Dodaj/Usuń wybrane Ściany 

Aby anulować wybór ścian, kliknij je ponownie. Aby anulować wybór wszystkich ścian użyj opcji: 

 <U> Anuluj wybór 

Gdy wybranych jest kilka ścian, kolorowy wykres linii pojawia się między krawędziami, wskazując przerwy 

między krawędziami.  

Opcja “Maksymalna odległość” definiuje maksymalny dystans między 

dwoma krawędziami, dla którego przerwa będzie nadal mierzona. Im 

większa jest wartość tego parametru tym będzie więcej krawędzi, między 

którymi system będzie oceniał przerwy. 
 

Jeżeli wartość “Maksymalna odległość” jest zbyt duża, przerwy będą oceniane z każdej krawędzi 

jednej ściany do każdej krawędzi drugiej ściany. 

Każda linia wykresu zależnie od jej długości pomalowana jest na odpowiedni kolor zgodnie ze skalą 

kolorów. Ustawienia skali kolorów wykonywane są w zakładce “Kolory”. Praca z tą zakładką jest 

podobna do tej z polecenia “QC: Pokaż Krzywiznę Krzywej”.  
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Odchylenie normalnych 

To polecenie, pozwala zmierzyć odchylenie normalnych na sąsiadujących ścianach wybranych 

krawędzi.  

 
 

              Skala kolorów 

Grzebień linii wyświetlany w oknie 3D pozwala ocenić odchylenie normalnych wzdłuż całej długości 

krawędzi. Można również zmierzyć kąt odchylenia normalnych w konkretnym punkcie. 

Pokaż “QN: Pokaż Odchylenie Normalne” wywoływane jest przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QN> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Odchylenie 

Normalne”  

Po uruchomieniu polecenia, należy określić krawędzie, na których będziemy mierzyli odchylenie 

normalnych. Aby wybrać wszystkie krawędzie należące do pewnej ściany, użyj opcji: 

 <F> Dodaj/Usuń wybrane Ściany 

Aby wybrać pewną krawędź, użyj opcji: 

 <E> Wybierz krawędź lub anuluj wybór Krawędzi 

Aby anulować wybór elementu, kliknij go ponownie. Aby anulować wybór wszystkich elementów, użyj: 

 <U> Anuluj wybór 

Po wybraniu krawędzi, wyświetlany jest wykres kolorowych linii odzwierciedlających różnice między 

kierunkami normalnych. Kolory linii różnią się odpowiednio do skali kolorów zdefiniowanej w zakładce 

“Kolory”. Praca z tą zakładką jest taka sama jak w poleceniu “QC: Pokaż Krzywiznę Krzywej”. 

Zależnie od różnicy w normalnych ścian, długość linii tak jak ich kolor 

może różnić się. Sposób, w jaki zmienia się długość zależy od różnicy 

kąta zdefiniowanej przez parametr “Długość”.  

Długość wyświetlanych linii może być proporcjonalna do kąta, odwrotnie proporcjonalna do kąta lub 

stała.  

Aby zmierzyć kąt odchylenia normalnych w określonym punkcie na krawędzi, użyj opcji: 

 <C> Zmierz odchylenie w punkcie 
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Gdy wskaźnik zbliża się do krawędzi, obok wskaźnika zaczyna być wyświetlana wartość kąta. Jeżeli 

klikniesz w tym punkcie na krawędzi, utworzona zostanie etykieta 3D. Dodatkowo, domyślnie w zakładce 

„Wyniki” zostaną dodane do loga współrzędne punktu i wartość kąta. Praca z zakładką “Wyniki”  

i “Etykiety 3D” jest realizowana tak samo jak w poleceniu “QC: Pokaż Krzywiznę Krzywej”. 

Gładkość powierzchni  

To polecenie pozwala ocenić regularność modelu. 

                        

Ten typ renderingu pozwala wizualnie określić czy sąsiadujące ściany są połączone łagodnie  

z przejściem stycznym lub z przejściem o stałej krzywiźnie. 

Jeżeli wszystkie powierzchnie łączą się stycznie, wówczas paski tekstury wyświetlane są jako ciągłe, 

chociaż mogą gwałtownie zmieniać kierunek. Jeżeli powierzchnie mają łagodne przejście ze stałą 

krzywizną, wówczas paski tekstury nie są ciągłe, również łączą się w sposób łagodny. 

Polecenie “QZ: Pokaż Gładkość Powierzchni (Zebra)” może być wywołane przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QZ> “Narzędzia|Analizy 

Geometrii|Gładkość Powierzchni”  

Zaraz po uruchomieniu polecenia, model zmienia kolory. Domyślnie, będzie to 

dwukolorowy wzór. Kolory użyte w tym przypadku definiowane są przez 

przyciski [Kolor 1] i [Kolor 2].  

Szerokość, szerokość względna, kąt obrotu pasków i dokładność renderingu 

definiowane są w oknie właściwości. Użyj w tym celu odpowiednich 

suwaków. 

Poza tym, można określić własny plik w formacie bmp, jpeg, gif lub png, 

zawierający wzór, który chcesz użyć dla egzaminowania gładkości modelu. 

W tym celu dostarczone jest specjalne pole na dole okna właściwości. 

Jednakże, domyślny wzór może być znacznie wygodniejszy. Dzięki niemu 

większa jest krzywizna i ładniejsze są paski wzoru zastosowanego na 

modelu. Kolorowe paski są szersze na płaskich ścianach.  

Paski, które kolorują ściany mogą być rysowane w różnych kierunkach. Jednakże, jeżeli ściany łączą 

się gładko, jeżeli chodzi o ciągłość styczności, paski nie są przerwane ani rozsunięte względem siebie, 

ale mogą gwałtownie zmieniać kierunek. Jeżeli ściany łączą się gładko ze stałą krzywizną, paski nie są 

przerwane i łagodnie zmieniają kierunek. 
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Ściany połączone nie gładko 

 
Gładkie połączenie ścian (ciągła 

styczność) 

 
Gładkie połączenie ścian (ciągła 

krzywizna) 

Rendering kolorowych pasków w oknie 3D jest dostrzegalnie zmienialny przez parametr “Gęstość 

Siatki”, definiowany w zakładce “3D” w statusie dokumentu. Zalecamy użycie wyższej 

dokładności gęstości siatki podczas egzaminowania regularności modelu. 

Kontrola rozdzielenia modelu 

To polecenie służy do sprawdzenia, czy formę wtryskową albo odkuwkę użytą do utworzenia modelu 

da się rozdzielić (wyjąć z formy). 

 

 Kierunek 

 

Polecenie pozwala znaleźć ściany regionów uniemożliwiających rozdzielenie formy. Dodatkowo 

ściany, których kąt pochylenia względem wybranego kierunku jest mniejszy niż określony są 

podświetlane. 

Polecenie “QS: Sprawdź Rozdzielenie Modelu” wywoływane jest przez: 
Klawiatura Menu Tekstowe Ikona 

<QS> 
“Narzędzia|Analizy Geometrii|Kontrola 

Rozdzielenia Modelu”  

Po uruchomieniu polecenia, należy określić kierunek rozdzielenia/otwarcia formy. Aby wybrać element 

definiujący kierunek, użyj polecenia: 

 <D> Kliknij, żeby wybrać kierunek 

Gdy używamy tej opcji, można wybrać ściany, krawędzie, profile 3D, płaszczyzny pracy i układy 

współrzędnych. 

Aby zdefiniować kierunek za pomocą dwóch punktów 3D, użyj opcji: 

 <S> Wybierz pierwszy Wierzchołek lub Węzeł 3D 

 <E> Wybierz drugi Wierzchołek lub Węzeł 3D 
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W celu wybrania punktu można użyć węzłów 3D, wierzchołków, krawędzi, układów współrzędnych i ścian 

kul i torusów. 

Po wybraniu kierunku, należy wybrać operację, której ściany będą analizowane. Aby wybrać operację, 

użyj opcji: 

 <B> Wybierz operację 3D źródła 

Wyboru wszystkich operacji na scenie dokonujemy za pomocą opcji: 

 <A> Wybierz wszystkie operacje 

Aby anulować wybór operacji, należy ponownie ją wybrać. 

Aby anulować wybór wszystkich operacji, użyj opcji: 

 <U> Anuluj wybór 

Po zakończeniu kontroli, ściany operacji zmieniają kolor. Domyślnie, na czerwono podświetlone są ściany 

obszarów uniemożliwiających otwarcie (rozdzielenie) formy. Kolor żółty oznacza ściany, których kąt 

pochylenia względem wybranego kierunku jest mniejszy niż określony. Kolor zielony oznacza ściany, które 

są właściwie pochylone względem wybranego kierunku i będą mogły być rozdzielone (wyjęte z formy). 

Jeżeli jednocześnie wybranych zostało wiele geometrii, system uruchomi kontrolę rozdzielenia na 

wszystkich geometriach jednocześnie tak jakby to była jedna część. Dlatego też, wyniki kontroli 

kilku geometrii analizowanych oddzielnie i razem będą różne. 

Poza kolorowanym renderingiem w oknie 3D, wyniki kontroli wyświetlane 

są w panelu “Interferujące ściany”. Panel zawiera dwie grupy. Pierwsza 

grupa zawiera zachodzące na siebie ściany uniemożliwiające rozdzielenie 

formy. Druga grupa wyświetla ściany z niewystarczającym pochyleniem. 
 

Gdy rozwiniesz listę raportu i klikniesz na nazwę problematycznej ściany, ściana ta zostanie 

podświetlona w oknie 3D. 

Jeżeli ustawimy flagę “Zachowaj wybór”, wówczas po opuszczeniu 

polecenia, podświetlone ściany pozostaną wybrane. Jest to wygodne w 

wielu przypadkach. 

Parametr “Minimalne pochylenie” ustawia minimalny dozwolony kąt 

pochylenia ścian względem wybranego kierunku otwarcia formy. 

 

 

 

 


