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Rozdzia 1. Zaawansowane techniki w modelowaniu cz ci

wiczenie 1.15
Podstawy pracy z cz ciami wielobry owymi. Zawias
W tym wiczeniu poznamy podstawy pracy z cz ciami wielobry owymi. Na bazie szkicu, pokazanego na rys. 1.125a, utworzymy
prosty zawias z ony z trzech cz ci, przedstawiony na rys. 1.125b. Na pocz tku model zawiasu b dzie pojedyncz cz ci
wielobry ow . Nast pnie utworzymy model zespo u zawiasu i wyeksportujemy cz ci sk adowe zawiasu do oddzielnych plików.

a)

b)
rys. 1.125

1.

Otwórz plik cz ci Zawias_123.ipt, znajduj cy si w folderze …\R1 Cz ci zaawansowane\ Wielobry owe. Na ekranie pojawi si
szkic i trzpie o wysoko ci 50 mm, wykonany na podstawie mniejszego okr gu szkicu, jak na rys. 1.125a. To jest zwyk a cz
posiadaj ca jeden korpus bry owy. Utworzymy teraz drug bry , która b dzie pierwszym ze skrzyde zawiasu.

a)

b)
rys. 1.126

2.

Utwórz pierwsze skrzyd o zawiasu jako oddzielny korpus bry owy. Kliknij ikon Wyci gni cie proste i poka jako profile wyci gni cia trzy obszary wskazywane strza kami na rys. 1.126a. Ustal symetryczne wyci gni cie o wysoko ci 25 mm. Podgl d wyniku
operacji przedstawia rys. 1.126b. Po ustaleniu parametrów geometrycznych kliknij, w minipasku narz dzi, ikon Nowa bry a, wskazan na rys. 1.127a.

a)

b)
rys. 1.127

Kliknij OK. Powstanie nowy korpus bry owy, zarejestrowany w folderze Korpusy bry owe, jak na rys. 1.127b. Ikona cz ci w
przegl darce zmieni kszta t na ikon cz ci wielobry owej.
Mamy ju dwa korpusy bry owe. Teraz utworzymy trzeci korpus, który b dzie drugim skrzyd em zawiasu.
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3.

Utwórz drugie skrzyd o zawiasu jako oddzielny korpus bry owy. Kliknij ikon Wyci gni cie proste i poka jako profile wyci gni cia
trzy obszary wskazywane strza kami na rys. 1.128a. Ustal symetryczne wyci gni cie o wysoko ci 50 mm. Po ustaleniu parametrów
geometrycznych kliknij, w minipasku narz dzi, ikon Nowa bry a, a nast pnie kliknij OK.

a)

b)
rys. 1.128

Powstanie nowy korpus bry owy przedstawiony na rys. 1.128b, który zostanie dodany do folderu Korpusy bry owe.
Mamy ju trzy korpusy bry owe. Teraz doko czymy modelowanie poszczególnych korpusów, korzystaj c z techniki wielobry owej.
Podczas modyfikacji cz ci wielobry owej program przydziela wynik operacji do jednoznacznie okre lonego korpusu. W niektórych
przypadkach program wykonuje przydzielenie samodzielnie, a w innych trzeba wskaza bry , do której powinien by przypisany
wynik operacji. Rozpoczniemy od wyci cia obj to ci w drugim skrzydle, w obszarze pokrywania si z pierwszym skrzyd em.
4.

Utwórz wyci cie w drugim skrzydle zawiasu. Kliknij ikon Wyci gni cie proste i poka jako profile wyci gni cia dwa obszary
wskazane strza kami na rys. 1.129a. Ustal typ operacji wyci cie symetryczne, na odleg
25 mm. Aby przypisa operacj do
konkretnego korpusu bry owego, kliknij ikon Wybierz bry , wskazan na rys. 1.129b i poka drugie utworzone skrzyd o zawiasu
(Bry a3).

a)

b)
rys. 1.129

Kliknij OK. Wynik operacji przedstawia rys. 1.130a. Teraz zmodyfikujemy pierwsze skrzyd o przez dodanie przed

a)

enia.

b)
rys. 1.130

5.

Utwórz przed enie pierwszego skrzyd a zawiasu. Kliknij ikon Wyci gni cie proste i poka jako profil wyci gni cia obszar wskazany strza na rys. 1.130a. Ustal typ operacji jako po czenie symetryczne na odleg
50 mm. Aby przypisa wynik operacji do
korpusu bry owego, kliknij ikon Wybierz bry i poka pierwsze utworzone skrzyd o zawiasu (Bry a2). Kliknij OK. Gotowe przeenie przedstawia rys. 1.130b.
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W cz ciach wielobry owych mo emy definiowa kolejne szkice na dowolnych p aszczyznach, nale cych do dowolnego korpusu
bry owego. Program nie przypisuje szkicu do konkretnego korpusu, a jedynie wynik operacji kszta tuj cej. Jednak e program wst pnie proponuje dla wyniku operacji ten korpus bry owy, na którym powsta szkic. Utworzymy teraz eb trzpienia, który b dzie nale
do korpusu Bry a1. Rozpoczniemy od utworzenia szkicu ba trzpienia.
6.

Utwórz p aszczyzn szkicowania na okr ej podstawie trzpienia, wskazanej strza
rednicy 11 mm i zako cz szkic. Gotowy szkic przedstawia rys. 1.131a.

a)

na rys. 1.130b. Nast pnie narysuj okr g o

b)
rys. 1.131

7.

Utwórz eb trzpienia przez wyci gni cie proste na wysoko 3 mm. Program wyró ni w przegl darce korpus, do którego proponuje
przypisanie wyniku operacji, jak na rys. 1.131b. Je eli nie zosta wyró niony korpus Bry a1 to dokonaj r cznego przypisania za
pomoc przycisku Wybierz bry , znajduj cego si w rozwini ciu przycisku Profil, w minipasku narz dzi. Gotowy eb trzpienia
przedstawia rys. 1.132a.

a)

b)
rys. 1.132

8.

Dodaj zaokr glenie ba trzpienia. Kliknij ikon Zaokr glanie i poka do zaokr glenia, promieniem o warto ci 1 mm, kraw
pokazan strza na rys. 1.132a. Program utworzy zaokr glenie i automatycznie przypisze je do korpusu, do którego nale y zaokr glana kraw , jak na rys. 1.132b. Teraz utworzymy kopi lustrzan ba trzpienia i zaokr glenia.

9.

Utwórz kopi lustrzan . Kliknij ikon Odbicie lustrzane, w panelu Szyk. Poka do odbicia elementy kszta tuj ce tworz ce eb
trzpienia i zaokr glenie trzpienia, wyró nione na rys. 1.133a. Upewnij si , e bry docelow operacji tworzenia kopii lustrzanej jest
Bry a1.Jako p aszczyzn odbicia wybierz p aszczyzn XY, w folderze Pocz tek.

a)

b)
rys. 1.133

Kliknij OK. Gotowe odbicie lustrzane przedstawia rys. 1.133b. Teraz utworzymy otwór monta owy w jednym skrzydle zawiasu, a
nast pnie wykonamy jego kopi lustrzan do drugiego skrzyd a zawiasu.
10. Utwórz szkic na cianie pierwszego skrzyd a zawiasu i narysuj szkic wyci cia przedstawiony na rys. 1.134a.
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a)

b)
rys. 1.134

11. Utwórz wyci cie przez wyci gni cie proste szkicu, przelotowe. Program przypisze operacj wyci cia do korpusu Bry a2. Gotowe
wyci cie przedstawia rys. 1.134b.
12. Wykonaj kopi lustrzan w nie utworzonego wyci cia. Kliknij ikon Odbicie lustrzane, w panelu Szyk. Poka do odbicia wyci cie
w skrzydle, wskazywane strza na rys. 1.134b. Jako p aszczyzn lustra poka p aszczyzn pocz tkow YZ, w folderze Pocz tek.
Program domy lnie przypisuje kopi lustrzan do bry y, w której znajduje si wyci cie. Aby skorygowa to przypisanie kliknij, w
oknie Odbicie lustrzane przycisk Bry a, a nast pnie poka drugie skrzyd o zawiasu (Bry a3). Podgl d operacji przedstawia rys.
1.135a.

a)

b)
rys. 1.135

Kliknij OK. Gotowe wyci cie przedstawia rys. 1.135b. Wy czono widoczno

szkicu Szkic1.

Mo emy przyj , e wielobry owy model zawiasu jest sko czony. Teraz przekszta cimy bry y z cz ci wielobry owej w oddzielne
cz ci, z których mo na montowa zespo y.
13. Utwórz zespó z cz ci wielobry owej. Kliknij ikon Utwórz komponenty, w panelu Uk ad, na karcie Zarz dzanie. W oknie Utwórz
komponenty: Wybór, w czony jest przycisk wybierania bry . Kliknij, na modelu lub w przegl darce, kolejno wszystkie trzy bry y
sk adowe. Program wprowadzi wybrane bry y do lewej cz ci okna, jak na rys. 1.136.

rys. 1.136
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W prawej cz ci okna ustal nazw docelowego zespo u oraz lokalizacj , jak na rys. 1.136. Kliknij Dalej.
W oknie Utwórz komponenty: Bry y ustal nazwy nowo tworzonych cz ci, jak na rys. 1.137. Program domy lnie zapisze komponenty w tym samym folderze co zespó .

rys. 1.137

Program utworzy i otworzy zespó Zawias_123.iam. Komponenty tego zespo u maj w czone unieruchomienie i nie posiadaj
adnych wi za zespo ów, co przedstawia rys. 1.138a.

a)

b)

c)
rys. 1.138

14. Odblokuj cz ci sk adowe, rozsu , jak na rys. 1.138b i zwi

za pomoc wi za zespo ów, jak na rys. 1.138c.

Wszystkie komponenty sk adowe z enia Zawias_123.iam s cz ciami pochodnymi i s zwi zane z plikiem bazowym Zawias_123.ipt. Wszystkie zmiany istniej cej geometrii poszczególnych cz ci, np. zmiany wymiarów szkiców, nale y wykonywa w
pliku bazowym Zawias_123.ipt. Po aktualizacji zespo u Zawias_123.iam zmiany zostan uwzgl dnione. Mo na wprowadza dalsze modyfikacje w poszczególnych cz ciach, np. dodawa zaokr glenia, otwory, itp. edytuj c komponenty zespo u w zwyk y sposób. Zmiany te nie zostan wprowadzone do bazowego pliki Zawias_123.ipt. Komponenty zespo u nale y uzupe ni o w ciwo ci
iProperties, aby uzyska prawid owe zestawienie komponentów.
Koniec wiczenia

wiczenie 1.16
Podzia cz ci na bry y, kombinacje. Obudowa g nikowa
Modelowanie z onego kszta tu jako pojedynczej cz ci bazowej, a w dalszej kolejno ci rozdzielenie jej na rzeczywiste cz ci
sk adowe mo e by atwiejsze ni modelowanie oddzielnie ka dej z cz ci. Dodatkowo, zmiany g ównego kszta tu wprowadzone
w modelu cz ci bazowej zostan przeniesienie automatycznie na cz ci sk adowe. Taki sposób pracy wspiera technika cz ci
wielobry owych. W poprzednim wiczeniu tworzyli my bry y sk adowe cz ci wielobry owej od razu, bazuj c na wspólnym szkicu
ca ego uk adu. W tym wiczeniu, bry y cz ci wielobry owej powstan przez podzia jednej cz ci na dwie bry y. Utworzymy tak e
dodatkowe kszta ty za pomoc jednej z funkcji modelowania cz ci plastikowych oraz za pomoc kombinacji bry .
W niniejszym wiczeniu na bazie pojedynczej bry y przedstawionej na rys. 1.139a, utworzymy obudow kolumny g
daj
si z dwóch cz ci, pokazanych na rys. 1.139b.

www.expertbooks.pl

nikowej, sk a-

