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Моделиране на конструктивни елементи 
 
Изграждането на модел в Solid Edge започва от създаването на базови построения. Има две среди 
за работа – синхронно моделиране и традиционно моделиране.  

 
Първата стъпка е създаването на базова геометрия (1) и след това добавяме (2) или изрязваме (3) 
обеми от нея.  

 
Ако използвате същите форми като базовото построение за повече детайли, можете да го запазите 
в шаблон за да го използвате по-лесно повторно.  

Работен поток на базово построение 

Solid Edge предоставя работен поток за моделиране на базово построение за конструиране на 
конструктивни елементи. Предвидени се широка гама от типове построения, за да направи процеса 
на моделиране на детайли по-лесен и интуитивен.  

 Построения на базова скица, като построения чрез изтегляне и завъртане, които добавят 
или премахват материал въз основа на построената скица.   

 Производствени построения като отвор, където можете да дефинирате параметри на 
построението като размер, дълбочина, конусовиден зенкер или цилиндричен зенкер. 

 Допълнителни (ликуване) построения, с които редактирате съществуващи ръбове или лица, 
като например заобляне, добавяне на наклон и създаване на тънкостенни построения. 

За да се ускори процеса на синхронно моделиране са предвидени два метода за конструиране на 
построения: команди за моделиране на построения или инструмента Select. При двата подхода, 
инструкциите в PromptBar ви водят през процеса на конструиране на построение.  

Процесът на последователно моделиране на построение използва само командите за моделиране 
на построение. 

Използване на командите за моделиране на конструктивен елемент 

Командите за моделиране на конструктивен елемент предоставят работен поток базирани на 
команди, въз основа на типовото построение, което желаете да конструирате. Софтуера ви води 
през останалата част от процеса, което ви позволява да знаете какъв тип входни данни са 
необходими да предоставите за всяка стъпка от процеса на построение. Всички команди за 
синхронно и последователно моделиране на конструктивен елемент поддържат този работен поток 
в Solid Edge. 
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Използване на инструмента Select (само синхронно) 

За създаване на синхронни построения, като добавяне или премахване на материал, с построения 
чрез изтегляне или завъртане, инструмента Select е предпочитаният подход. След като изчертаете 
правилна скица, можете да използвате инструмента Select, за изтегляне или завъртане на 
конструктивен елемент, което добавя или премахва материал въз основа на позиционирания 
курсор или опциите, които са зададени. Изборът на подхода с инструмента Select намалява броя 
на стъпките необходими за конструирането на тези често използвани построения.  

Конструиране на синхронни конструктивни елементи със Select 
 

Можете да конструирате както изтегляне, така и завъртане, използвайки инструмента Select. За 
достъп до инструмента Select използвайте командата Select от етикета Home. 

След като изчертаете валидна скица на елемент, като sketch region, можете да използвате 
инструмента Select за бързо изтегляне или завъртане на конструктивен елемент, така че да 
добавите или премахнете материал въз основа на позиционирания курсор или опциите, които са 
зададени. 

 

Когато конструирате синхронно, използвайки инструмента Select, първата стъпка е да изберете 
скицата на елементите, които искате да използвате. След това избирате валидна скица на 
елемент, за да определите дали искате да конструирате елемента чрез изтегляне или завъртане.  

 
Конструиране на екструдирано построение с инструмента Select 
 
В среда на синхронно моделиране, можете да използвате инструмента Select за да конструирате 
построение чрез изтегляне. Когато изберете валидна скица на елемент, като sketch region се 
появява както командната лента Extrude (А), така и дръжката за изтегляне (В).  

 

Командната лента съдържа опции необходими за конструирането на голям обхват от построения 
чрез изтегляне. За да стартира процеса на конструиране на построение, позиционирайте курсора 
над стрелката на дръжката за изтегляне и щракнете (А). 

Формата на курсора се променя на кръст и динамично се показва построението, заедно с 
динамичната кутия, която позволява да въведете точна стойност за построението (В). 
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За да завърши построението (С), щракнете с левия бутон на мишката или запишете стойност и 
натиснете Enter. 

 

Забележка: Скиците на елементите, използвани за дефиниране на конструктивно построение се 
преместват в списък Used Sketches в PathFinder и са скрити. Размерите на скицата мигрират към 
подходящите ръбове на модела.  

Конструиране на построения с командите за конструиране 

Solid Edge предлага работен поток за моделиране на базово построение. Този работен поток е 
мястото, където сте избрали командата за конструиране на построението първо, като например 
Extrude, Hole или Round, след това софтуера ви води през останалата част от процеса, което ви 
позволява да знаете от какъв тип входни данни се нуждаете на всяка стъпка.  

 
Първата стъпка е да щракнете командата за построението. След това можете да използвате 
командната лента, за да дефинирате необходимите входни данни, за да изпълните построението. 
Също PromptBar най-отдолу на работната площ ви подсказва какво трябва да направите.  

Командна лента 

Командната лента за всяка команда за построение съдържа всички опции налични за тази команда. 
Можете да изберете една от две конфигурации за командната лента: 

 Хоризонтален инструментариум: командните опции се съдържат в плаващ 
инструментариум, който се намира в изгледа на документа.  

 
 Вертикален закачащ се прозорец: командните опции се съдържат във вертикален прозорец, 

който може да бъде закачен с други прозорци. 
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Забележка: Можете да изберете конфигурацията на командната лента от Solid Edge 
Options→Helpers страницата→Command User Interface. За повече информация: Customize Solid 
Edge опции и страницата Helpers (Solid Edge Options диалогова кутия) 

Всички опции, определени за командата, са включени в командната лента и обикновено са 
организирани в последователност, която трябва да спазвате при изпълнение на командата. Също 
можете да използвате командната лента, за да се върнете на предишна стъпка или да отидете на 
стъпка по ваш избор. Въпреки че конструирането на построение е последователен процес, не е 
необходимо винаги да започвате от начало, за да промените нещо, което сте направили в 
предишна стъпка.  

Конструктивни и референтни елементи 

Можете да използвате конструктивни и референтни елементи, при конструиране на построения. 
Например, когато конструирате отвор, може да изчертаете конструктивна линия, която да ви 
помогне да позиционирате правилно отвора. Можете да използвате командата Construction, за да 
промените скица на елемент в конструктивен елемент или конструктивен елемент в скица на 
елемент. Конструктивните елементи се визуализират използвайки различни стилове линии, 
различни от скиците на елементите.  

Референтните елементи са равнини и оси използвани за дефиниране равнини на скици, степен на 
изтегляне и оси на завъртане.  

Синхронни построения с базова скица 
 
Много построения използват скици на елементи, за да определят формата на материала, който да 
бъде добавен към детайла или премахнат от детайла. Можете да изчертаете скици в основната 
равнина на базова координатна система, справочна равнина или планарно лица.  

Solid Edge предоставя команди за добавяне и премахване на материал. Например, можете да 
използвате команди за добавяне на материал чрез:  

 изтегляне на елемент по скица по линеен път, 

 

 

 

 

 завъртане на елемент от скица по ос, 
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 огъване на елемент от скица по потребителски дефиниран път, 

 

 или запълване по серия от скици на елементи. 

 

Много от командите за базова скица могат да бъдат използвани за конструиране на базово 
построение.  

Работен поток за построение на базова скица 

Всички построение на базова скица се конструират по подобни един на друг работни потоци. 
Например, когато конструирате построение чрез изтегляне, използвайки отворена скица, 
командната лента Extrude ви води през стъпки описано отдолу: 
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 Стъпка Скица—Изберете съществуваща скица, която сте изчертали по рано. 

 

 Стъпка Страна (Side Step) — Определяне страна на скицата, към която искате да добавите 
материал, като позиционирате курсора, така че стрелката да сочи посоката, където 
материала ще бъде добавен. Ако използвате затворена скица стъпката Side Step се 
пропуска. 

 

 Стъпка Изтегляне (Extent Step) — Определяне обхвата на материала за добавяне с курсора 
(A) или чрез въвеждане на стойност в командната лента (B). Също можете да използвате 
ключови точки на друго построение или друг детайл в монтажа, за да дефинирате 
удължението за конструктивния елемент. Вижте раздела Using Keypoints to Define Extents 
за повече детайли. 
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 Допълнителна стъпка (Treatment Step) — Дефиниране на плавно закръгление или ъгъла за 
наклона на построението. Тази стъпка е по избор. Вижте Applying Draft Angle and Crowning 
to Features за повече детайли.  

 Финална стъпка (Finish Step) — Когато определяте удължаването, построението 
автоматично се конструира.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изисквания за скица  

Всеки тип построение на базова скица има набор от изисквания за типа геометрия на скицата, 
която може да използвате. Например, построението чрез изтегляне, което е базово построение 
трябва да има затворена скица, но последващите построения могат да имат отворени и затворени 
скици.  

Отворена скица 

Когато конструирате построение със скица с отворени краища, краищата на скицата се разширяват 
по посока линията на пресичане със съществуващия модел. Линиите се удължават линейно (A); 
дъгите се удължават радиално (B). Материала се добавя или премахва по цялата дължина на 
разширената скица, в избраната посока.  
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Множество скици 

Когато конструирате построение, използвайки повече от една скица, всички скици трябва да бъдат 
затворени. Следните команди за построение позволяват да конструирате построения, използвайки 
множество затворени скици: 

 Командата Extrude, когато конструирате базово построение или добавяте построение.  
 Командата Revolved Protrusion, когато конструирате базово построение или добавяте 

построение. Всички скици трябва да споделят обща ос на въртене.  

Използване на ключови точки за дефиниране на построение чрез удължаване 

Когато използвате ключова точка на друго построение или друг детайл, когато работите в контекста 
на монтажа, построението чрез удължаване е асоциативно към ключовата точка на построението 
или към избрания детайл. Ако промените главното построение или детайл, построението чрез 
удължаване се обновява.  

Когато изберете ключова точка на друг детайл, се създава вътрешна връзка между текущият 
документ и друг детайл в монтажа. За повече информация относно вътрешните връзки, вижте 
темата Inter-Part Associativity.  

Динамично построение удължаване 

Опцията Dynamically Preview Feature Creation от етикета View на диалоговата кутия Options 
позволява динамично да се показва построението по време на изпълнение на стъпката Extent при 
конструиране на построението. Може да отмените тази опция като натиснете Ctrl+Shift+D.  

Когато е избрана, тази опция позволява да настроите резултатните цветове и цветовете на тялото 
на инструмента. Резултатният цвят е цветът за резултатното построение. Тялото на инструмента е 
цветът на изрязване, когато не е пресичаща геометрия на модел. В следващия пример, 
забележете, че площта, в която удължението пресича моделът е цветът по подразбиране за тялото 
на инструмента. След като удължението пресече модела, частта пресичаща модела се променя по 
подразбиране към резултатния цвят.    

 

Забележка: Когато работите с монтаж, само Tool Body се показва по време на създаване на 
построението. 

Когато построение бъде сгрешено по време на динамичното създаване, предупредително 
съобщение се показва, за предоставяне на информация относно сгрешеното.  
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Конструиране на ротационно синхронно построение 

 

Когато конструирате базово построение, използвайки командата Revolved Extrusion  трябва да 
използвате затворена скица. Когато добавяте ротационно построение към модел, може да 
използвате отворени или затворени скици. 

Когато изчертавате скицата за ротационно построение, също трябва да дефинирате ос на ротация. 
Всяко построение чрез завъртане може да има само една определена ос на завъртане. Може да 
изберете линия на скица или справочна равнина, използвайки опцията Axis Definition от командната 
лента или QuickBar. Оста на завъртане се показва, използвайки пунктиран стил на линия.  

 

 

 

 

Когато използвате отворена скица за конструиране на ротационно изрязване (A) или изрязване (B), 
стъпката Side позволява да дефинирате, към коя страна на материала да бъде добавено (A) или от 
къде да бъде премахнато (B). 

 

Стъпката Extent Step позволява да определите на колко градуса искате да завъртите построението. 
Кутията Angle (A) или може да щракнете бутона Revolve 360 (B) за автоматични завъртане на 
профила на 360 градуса. 

 



Моделиране на конструктивни елементи 

10 
 

Когато конструирате построения чрез завъртане, които имат стойност на обхвата за завъртане по-
малко от 360 градуса, можете да използвате бутона Symmetric Extent, за да приложите еднаква 
стойност на обхвата на завъртане от двете страни на равнината на скицата. 

 

 Командата Revolved Extrusion  
 

 
Добавяне или премахване на материал от детайл чрез завъртане на скица, елемент (A) около 
потребителски дефинирана ос на завъртане (B).  

 

 

Вие определяте дали материала да се добави или премахне, чрез позициониране на курсора 
докато конструирате построението, или чрез опциите за настройка от командната лента, или 
използвайки менютата за бърз достъп.  

Необходимо е да имате затворена скица, когато конструирате базовото построение. 

Забележка: Построения завъртане можете да конструирате и използвайки командата Select от 
етикета Home. 

 
Конструиране на построение чрез завъртане с инструмента Select  
 

В среда на синхронно моделиране, можете да използвате инструмента Select, за да конструирате 
построение чрез завъртане. Когато изберете валидна скица на елемент, като sketch region, по 
подразбиране се появява командната лента Extrude и дръжката за изтегляне. За да конструирате 
синхронно построение завъртане, можете да изберете опцията Revolve от командната лента.  

 

Командната лента се обновява, за да се покажат опциите за конструиране на построения чрез 
завъртане (А) и въртящата дръжка (В). 
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За да конструирате построение чрез завъртане, местете дръжката на завъртане към линейна скица 
на елемент, ръб на модел или към центъра на цилиндрично лица, така че да дефинирате оста, 
около която искате да се завърти скицата. В следващият пример, оста на елемент е разделен от 
региона на скицата, който дефинира напречното сечение на построението за завъртане.  

Можете да местите въртящата дръжка, като щракнете началото на дръжката (А), което се прикрепя 
към курсора. След това можете да позиционирате дръжката над оста на елемента. Въртящата 
дръжка ще се прикрепи в съответствие с някои линеен елемент. Когато се приведе в съответствие 
с правилния елемент можете да щракнете, за да потвърдите позицията на дръжката (В). 

 

Можете да конструирате построение чрез завъртане, което да бъде равно на или по-малко от 360 
градуса, използвайки опциите от командната лента Revolve. След като дефинирате опциите, които 
желаете, можете да щракнете „цветното легло” на елемента на въртящата дръжка (А), за да 
започне конструирането на построението. Формата на курсора се променя на кръст и динамично се 
показва построението и динамичната кутия, така че можете да запишете ъгловата стойност за 
построението (В). 

 

За да завършите построението, можете да щракнете, за да дефинирате построение чрез изтегляне 
или да запишете стойност и да натиснете Enter.  
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Забележка:Скиците на елементите използвани за дефиниране на конструктивно построение се 
преместват в списък Used Sketches в PathFinder и са скрити. Размерите на скицата са 
мигрирали към подходящите ръбове на модела, когато това е възможно.  

Забележете, че тъй като оста на елемента беше разделен от скицата на елементите, 
която дефинира напречното сечение на построението, така че оста на елемента не 
беше преместен към списъка Used Sketches в PathFinder. 

Създаване на Live Section 

На командната лента използвайте опцията Create Live Section (A) за да създадете живо сечение. 

 

Опцията е включена по подразбиране. Всички размери на скица мигрират към живото сечение. 

 
Конструиране на завъртане: базово построение 

 

Можете да конструирате построение завъртане, използвайки инструмента Select tool или 
командата Revolved Extrusion command. Двата процеса на работа са описани в тази тема.  

Конструиране на базово построение завъртане, използвайки инструмента Select  

1. Изберете етикета Home →група Select→Select .  

2. Позиционирайте курсора в региона на скицата и когато подсветне, щракнете, за да я 
изберете.  

 

Появява се дръжката за екструдване (A). 
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3. Можете да се позовете на командата завъртане, чрез един от следните методи:: 

o Метод 1 

a. Позиционирайте курсора над топката Origin (A) на дръжката за екструдване 
и след това щракнете, за да я изберете.  

 

b. Позиционирайте курсора над елемента на скицата (A) или ръба на модела, 
който искате да използвате като ос на завъртане. Дръжката се прикрепя 
към дръжката на завъртане.  

 

c. Щракнете, за да предвижите дръжката на завъртане (B) на елемента на 
скицата или ръба на модела. 

o Метод 2 

a. От командната лента, щракнете опцията Revolved Extrusion. 
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Появява се дръжката за завъртане (A). 

 

b. Позиционирайте курсора над топката Origin (A) на дръжката за завъртане и 
след това щракнете, за да я изберете. 

 

c. Позиционирайте курсора над елемента на скицата (A) или ръба на модела, 
който искате да използвате като ос на завъртане и след това щракнете, за 
да  предвижите дръжката на завъртане (B) на елемента на скицата или 
ръба на модела. 

 

Забележка:На командната лента за завъртане, по подразбиране са посочени 
опциите на живите сечения (A). Това създава живо сечение при завършване на 
командата завъртане. 
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4. За да определите степента на удължение, щракнете тороса (A) на дръжката на завъртане  
и след това направете едно от следните неща: 

 
o Местете курсора докато формата придобие приблизителния размер, който желаете 

и след това щракнете, за да завършите построението. 

 
o За да дефинирате точно удължението, изберете ключова точка или тип на ъгъла в 

динамичната кутия, след това щракнете Enter. За стойности на ъгъла по-малки от 
360 градуса, позиционирайте курсора така, че да дефинирате страна на скицата, от 
която искате да конструирате построението. 

 
o За да изпълните построението от двете посоки, щракнете бутона Symmetric от 

командната лента. Посочената стойност се прилага от двете страни. Също можете 
да натиснете клавиша Shift, за да превключите между симетрично и не симетрично 
издължаване. 
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Конструиране на базово построение завъртане,  използвайки командата  Revolved Extrusion 

1. Изберете етикета Home → група Solids →Revolved Extrusion  .  

2. Направете едно от следните неща:  

o От командата лента, поставете опцията Face, позиционирайте курсора в региона на 
скицата и след като подсветне щракнете, за да я изберете.  

 

o От командата лента, поставете опцията Chain, позиционирайте курсора над един от 
свързаните елементи в скицата и след това щракнете, за да го изберете 

 

3. За да потвърдите избраното, щракнете бутона Accept от командната лента или щракнете с 
десен бутон.  

4. Дефинирайте оста на завъртане, като изберете линеен елемент от скицата или ръб на 
модел. 

 

5. На командната лента по подразбиране е поставена опцията живо сечение (A) . Това 
създава живо сечение на при завършване на командата завъртане. 
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6. За да зададете изтеглянето на построението, направете едно от следните неща:  

o Местете курсора докато формата придобие приблизителния размер, който желаете 
и след това щракнете. 

 

o За да дефинирате точно удължението, изберете ключова точка или тип на ъгъла в 
динамичната кутия, след това щракнете Enter. За стойности на ъгъла по-малки от 
360 градуса, позиционирайте курсора така, че да дефинирате страна на скицата, от 
която искате да конструирате построението. 

 

o За да изпълните построението от двете посоки, щракнете бутона Symmetric 
от командната лента. Посочената стойност се прилага от двете страни. Също 
можете да натиснете клавиша Shift, за да превключите между симетрично и не 
симетрично издължаване.  

 
7. Изпълнете построението, като шракнете в свободното пространство. 

 
Съвет : Когато конструирате базово построение, скицата трябва да бъде затворена. 
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Конструиране на ротационно екструдиране или изрязване: последващи 
функции 

 

Можете да конструирате построение завъртане, използвайки инструмента Select tool или 
командата Revolved Extrusion command. Двата работни процеса са опиани в тази тема.  

Конструиране на построение завъртане, използвайки инструмента Select  

1. От етикета Home →група Selection →изберете командата Select  .  

2. Позиционирайте курсора в региона на скицата и когато подсветне, щракнете за да го 
изберете.  

 
Показва се дръжката за завъртане (A). 

 
3. Има два метода за изпълнение на командата завъртане: 

o Метод 1 

a. Позиционирайте курсора над Origin (B) на дръжката на завъртане и след 
това щракнете за да я изберете. 

 

b. Позиционирай курсора над елемента от скицата или ръба на модела, който 
искате да използвате като ос на завъртане. Дръжката се прикрепя към 
дръжката на завъртане. 
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c. Щракнете за да провлачите дръжката на завъртане.   

 

o Метод 2 

a. От командната лента, щракнете опцията Revolved Extrusion. 

 
Показва се дръжката за завъртане (A). 

 
b. Позиционирайте курсора над топката Origin на дръжката на завъртане и 

след това щракнете за да я изберете.  

c. Позиционирай курсора над елемента от скицата или ръба на модела, който 
искате да изпозлвате като ос на завъртане. Дръжката се прикрепя към 
дръжката на завъртане. 

4. За да определите построението екстенд, щракнете тороса на дръжката на завъртане и след 
това направете едно от следните неща: 
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o  От командната лента, с включена опция auto, движете курсора в тялото и 
извън него, за да добавите материал (C) или да премахнете материал (D).  

 

 

o  От командната лента с включена опция add material, местете курсора, за да 
добавите материал към тялото на солида. Може да натиснете клавиша „шпация”, за 
да превключите от опцията добавяне към премахване на материал.  
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o  От командната лента с включена опция remove material, местете курсора, за 
да премахнете материал от тялото на солида. Може да натиснете клавиша 
„шпация”, за да превключите от опцията премахване към добавяне на материал.  

 

 

Конструиране на ротационно построение, използвайки командата Revolved Extrusion  

1. Изберете етикета Home→група Solids→Revolve .  

2. Направете едно от следните неща: 

o От командната лента поставете опцията Face, позиционирайте курсора в региона на 
скицата и когато подсветне щракнете, за да я изберете.  

 

o От командната лента поставете опцията Chain, позиционирайте курсора над едни от 
свързаните елементи в скицата и след това щракнете, за да го изберете. 
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3. За да потвърдите избраното, щракнете бутона Accept от командната лента или с щракване 
на десен бутон. 

4. Дефинирайте оста на завъртане, като изберете линеен елемент.  

 
Забележка: На командната лента за завъртане, по подразбиране са посочени опциите на 
живите сечения (A). Това създава живо сечение при завършване на командата завъртане. 

 
5. За да определите построението издължаване, направете едно от следните неща:  

o От командната лента, с включена опция auto, движете курсора в тялото и 
извън него, за да добавите материал (C) или да премахнете материал (D)..  
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o  От командната лента с включена опция add material, местете курсора, за да 
добавите материал към тялото на солида. Може да натиснете клавиша „шпация”, за 
да превключите от опцията добавяне към премахване на материал.  

 

o  От командната лента с включена опция remove material, местете курсора, за 
да премахнете материал от тялото на солида. Може да натиснете клавиша 
„шпация”, за да превключите от опцията премахване към добавяне на материал.  
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6. Изпълнете построението като щракнете в празното пространство.  

 

Конструиране преливане на лица (swept features) 

Може да използвате командите Swept Protrusion, Swept Cutout и Swept Surface, за да създадете 
построения на изтегляне по крива или сечение. 

 
Преходите с преливане на лица се конструират чрез изтегляне на едно или повече сечения (A) 
заедно по един или повече пътища на криви (B). 
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Можете да дефинирате пътища и напречни сечения чрез: 

 Избирайки елементи от съществуваща скица 
 Избирайки ръбове от модела или конструирано тяло 
 Избирайки получени елементи, като например пресечни криви и криви  

Използване на Скици 

Възможността да дефинирате пътища и сечения, използвайки скици е изключително важно, когато 
работите с построения чрез преливане на лица и построения чрез изтегляне по крива или сечение. 
Изчертавайки скици, първо позволява да направите рамка на геометрията, без да конструирате 
построението. Този подход също позволява да експериментирате с двете построения чрез 
плъзгане на лица и изтегляне по крива и сечение, използвайки една и съща геометрична скица. 

Вие можете да дефинирате отношения между скици на различни равнини. Например, може да 
имате нужда от свързващо отношение (A), ключова точка, между пътя и сечението  

 

 

 

 

 

 

Вие можете да използвате командата Project to Sketch, за да копирате ръбове на детайл в скица, и 
след това да използвате скицата при построение – плъзгане на лица (swept feature). 

Използване на Part Edges (ръбове на детайл) и Derived Elements (получени елементи) 

Може да използвате ръбове на съществуваща повърхнина и солид геометрия, за да определите 
криви на път или сечения. Също може да използвате получени елементи, като например пресечни 
криви, контурни криви, криви обвити по повърхност и така нататък, за да дефинирате криви на пъти 
или сечения 

Траектории на кривите (Path Curves) 

Можете да зададете траектории с до три криви. Можете да дефинирате отворени или затворени 
криви на път. Когато конструирате построение, преливане на лица с повече от една крива на път, 
изберете елементите за първата траектория на пътя и след това натиснете бутона Accept. 
Повторете този процес за втората крия на пътя. Когато конструирате построението, преливане на 
лица, използвайки три пътя, след дефиниране на третия път, командата автоматично ви препраща 
към стъпката - сечение. 

Когато използвате повече от един път или напречно сечение, всяка траектория на път трябва да 
бъде непрекъснат набор от тангентни елементи или ръбове. Например, ако дефинирате 
траектория на път с помощта на скица, елементите трябва да бъдат тангентни на техните 
свързващи точки (A). 
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Забележка: При създаване на изтегляне по единична водеща крива (path) с единично сечение 
(cross section), не е необходимо елементите от профила на сечението да са тангентни 
помежду си.  

При използване на повече от една траектория за път, последователността, която сте избрали за 
кривите може да окаже влияние върху формата на построението. За построение, преливане на 
лица е позволено да се отклонява от първата траектория на пътя, която сте избрали. В 
последващите криви на пътя, построението преливане на лица не се отклонява. Поради това може 
да промените формата на построението, като промените реда на траекториите на пътя. Избора на 
последователност на пътя също може да определи дали построението е конструирано успешно 
или грешно - не е изчислено правилно. 

В някои случаи може да искате да конструирате построение изтегляне по крива или сечение, или 
BlueSurf построение вместо построение преливане на лица. За повече информация, вижте раздела 
Comparing Swept, Lofted, and BlueSurf Features. 

Напречни сечения 

При дефиниране на изтегляния и изрязвания по водеща крива, напречните сечения трябва да 
бъдат затворени елементи, които могат да бъдат планарни или не планарни, и можете да ги 
поставите на произволно място по пътя. При повърхнино дефинирани изтегляния и изрязвания по 
водеща крива, напречните сечения могат да бъдат отворени или затворени.  

Напречните сечения трябва да пресичат пътищата. Ако напречното сечение е не периодичен 
елемент, също можете да дефинирате негова начална точка (A). Позиционирайте курсора близо до 
върха, който искате да бъде начална точка и след това щракнете.  

  

Не можете да дефинирате начална точка за напречно сечение, което е периодичен елемент.  

Когато работите с построения преливане на лица (swept features), които имат множество напречни 
сечения, трябва да изберете началната точка за всички не периодични напречни сечения 

Определяйки подходящи начални точки позволява да се предотврати или контролира усукване. 
Така например, се получават различни резултати, когато определите начални точки като започнете 
от (A) към (A) или (A) към (B). В някои случаи, не съответстващи начални точки могат да доведат до 
грешни построения. 
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Последователни напречни сечения (Cross Section Sequence) 

Когато конструирате построения преливане на лица с множество напречни сечения, всяко 
напречно сечение, което дефинирате се добавя като запис в диалоговата кутия Cross Section 
Order. 

 

Когато добавяте нови напречни сечения, системата ги добавя след съществуващите вече сечения, 
независимо от тяхната физическа ориентация по отношение на пътя на кривата и съществуващите 
напречни сечения.   

Когато променяте съществуващо построение преливане на лица, чрез добавяне на нови напречни 
сечения, можете да използвате диалоговата кутия Cross Section Order, за да дефинирате 
последователно напречните сечения, които да се използват, когато построението е изградено. 
Например, може да определите, че построението е конструирано, използвайки първо напречно 
сечение (1), след това напречно сечение (3) и накрая напречно сечение (2). 

 

 
Диалогова кутия Sweep Options  

За новоконструирани построения преливане на лица във версия 18 или по-късна, можете да 
използвате диалоговата кутия Sweep Options , за да зададете опции, които ви дават допълнителен 
контрол над формата на построението. Можете да използвате диалоговата кутия, за да поставите 
опции, които да контролират подравняването на сеченията по отношение на кривата на пътя, 
сливането и приемствеността на лицата 

Подравняване на сечения (Section Alignment) 
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Опциите Section Alignment позволяват да контролирате как дефинираните лица, чрез криви на 
напречни сечения, да са ориентирани по отношение траекториите на пътя. В зависимост от 
входящите криви, някои опции могат да предоставят по добри резултати. Ако една опция не ви 
дава резултата, който желаете, можете да експериментирате с другите опции. 

Например, използвайки едни и същи входни скици, се постигат различни резултати, 
променяйки опцията Section Alignment от Normal (A) към Parallel (B). В този пример, долната 
крива на пътя P1 беше избрана първа. Забележете, че построението се отклонява от 
траекторията на пътя, когато използвате опцията Normal с тези настройки на скиците, но не се 
отклонява от пътя, когато използвате опцията Parallel. 

 

Обединяване на лица (Face Merging) 

Опцията face merging позволява да определите дали или не лицата на построението да се 
обединят. Можете да определите, лицата да не са обединени (A), напълно да са обединени (B) 
или да са обединени само по отношение на пътя (C). Това може да се види по-лесно, ако 
използвате Part Painter, за да промените цвета на повърхнината.  

 

Ако промените опциите за преходните зони на профила на swept-а след като вече има 
построения създадени на негова база, е възможно тези построения да не се модифицират 
коректно в съответствие с новите изменения. 

Приемственост на лица (Face Continuity) 

Опциите за приемственост на лица позволяват да определите степента на приемственост 
между съседни сегменти в построението преливане на лица. 

Дефиниране на Заключваща Ос 

Когато конструирате построения, преливане на лица с неравнинен път и с едно или повече 
напречни сечения, можете да дефинирате заключваща ос за профила на сечението по време на 
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стъпката Axis Step. Заключващата ос позволява да контролирате усукването в построението 
преливане на лица. 

Когато изберете заключваща ос (A), профила на напречното сечение и произтичащите повърхнини 
поддържат фиксирано отношение с равнината, която е перпендикулярна на посоката на 
заключващата ос, която е константна (B). При липса на заключваща ос, профила на напречното 
сечение и произтичащите повърхнини поддържат фиксирано отношение с равнината, 
перпендикулярна на пътя, която варира (C). В този пример, можете да използвате вертикалната 
линия (D) в профила на напречното сечение, за да дефинирате заключващата ос.  

 

Забележка: Пътят не може да бъде успореден на оста на заключване във всяка точка. 

Сравняване на Swept, Lofted и BlueSurf построения 

Когато работите с модели изискващи геометрия със свободна форма, като тази с множество 
пътища и напречни сечения, можете да експериментирате с построенията преливане на лица, 
изтегляне по крива или сечение и BlueSurf, както и да сравнявате резултатите. В зависимост от 
входящата геометрия и зададените опции, даден тип построение може да ви даде повече желани 
резултати от колкото друго построение. Следните сравнения очертават основните разлики между 
тези построения: 

 При построенията преливане на лица винаги трябва да има една, но не-повече от три криви 
на път. Те могат да имат едно или повече напречни сечения.  

 При построения чрез изтегляне по крива или сечение трябва да има най-малко две 
напречни сечения. Те могат да имат не водещи криви или една, или повече от една водещи 
криви.   

 При построенията BlueSurf трябва да има поне една водеща крива и едно напречно 
сечение, или поне две напречни сечения и да няма водещи криви. Също динамично можете 
да създадете нови водещи криви и напречни сечения в командата, чрез пресичане на 
построението BlueSurf с равнина. 

 

Използване на диалогова кутия Sweep Options  

За новоконструирани построения преливане на лица във версия 18 или по-късна, можете да 
използвате диалоговата кутия Sweep Options , за да зададете опции, които ви дават допълнителен 
контрол над формата на построението. Можете да използвате диалоговата кутия, за да поставите 
опции, които да контролират подравняването на сеченията по отношение на кривата на пътя, 
сливането и приемствеността на лицата.  

За построения преливане на лица, които са конструирани само с една крива на път и едно 
напречно сечение, има също налични опции, които позволяват да дефинирате скала и свойства на 
усукване за построението преливане на лица.  
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Подравняване на сечения (Section Alignment) 

Опциите Section Alignment позволяват да контролирате как дефинираните лица, чрез криви на 
напречни сечения, да са ориентирани по отношение траекториите на пътя. В зависимост от 
входящите криви, някои опции могат да предоставят по добри резултати. Ако една опция не ви 
дава резултата, който желаете, можете да експериментирате с другите опции. 

Например, използвайки едни и същи входни скици, се постигат различни резултати, 
променяйки опцията Section Alignment от Normal (A) към Parallel (B). В този пример, долната 
крива на пътя P1 беше избрана първа. Забележете, че построението се отклонява от 
траекторията на пътя, когато използвате опцията Normal с тези настройки на скиците, но не се 
отклонява от пътя, когато използвате опцията Parallel. 

 

Обединяване на лица (Face Merging) 

Опцията face merging позволява да определите дали или не лицата на построението да се 
обединят. Можете да определите, лицата да не са обединени (A), напълно да са обединени (B) 
или да са обединени само по отношение на пътя (C). Това може да се види по-лесно, ако 
използвате Part Painter, за да промените цвета на повърхнината. 

 

Ако промените опциите за преходните зони на профила на swept-а след като вече има 
построения създадени на негова база, е възможно тези построения да не се модифицират 
коректно в съответствие с новите изменения. 

Приемственост на лица (Face Continuity) 

Опциите за приемственост на лица позволяват да определите степента на приемственост 
между съседни сегменти в построението преливане на лица. 

Мащабиране 
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Опцията за скалиране позволява стартовото сечение да се дефинира с различен мащаб 
пропорционално по протежение на водещата крива, стойности с 1 и над него увеличават 
размера на преходното сечение, а стойност под 1 намаляват размера на преходните сечения. 

Примерите по долу илюстрират (A): без мащабиране, (B): начална скала 1 и в края скала 1.5, 
(C): начална скала 0.5 и в края скала 1.5. 

 

Усукване 

Опцията за увиване позволява да се дефинират параметри за увиване около водещата крива 
като брой обороти или стъпка по протежение на водещата крива. Могат да се задават 
различни стойности за началната и крайна точка на водещата крива(променлива стъпка и 
диаметър), както и посоката на увиването – срещу или по посока на часовниковата стрелка. 

Примерите долу илюстрират (A): без усукване, (B): 0.25 обръща дължината на построението 
(по часовниковата страна), (C): –0.25 обръща (обратно на часовниковата страна). 

 

Комбиниране Мащабиране и Усукване 

В много случаи, можете също да комбинирате опциите на преливане, за да получите различни 
резултати. Например, можете да комбинирате скалата и опции на усукване. Примерите долу 
илюстрират различни възможни резултати за (A): скала, (B): усукване и (C): скала и усукване. 
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Конструиране на построения преливане или изрязване (swept protusion 
or cutout), за синхронната технология  

Стъпка 1.  От етикета Home →Solids group, щракнете един от следните бутони: 

 Add→Swept Protrusion 

 

 Cut→Swept Cutout 

 

Стъпка 2.  От диалоговата кутия Sweep Options, изберете метод за създаване на преливане. Можете 
да създадете построение преливане, използвайки един път или напречно сечение, или 
множество пътища и напречни сечения. 

Стъпка 3.  От командната лента изберете метод за дефиниране път на преливане. Можете да 
изчертаете път, избирайки ръбове на детайл или като изберете елементи от скица.  

Стъпка 4.  За да определите път на криви, направете едно от следните: 

 Ако използвате ръбове на детайл, за да дефинирате пътя, изберете ръба или 
ръбовете, които искате да използвате и след това щракнете бутона Accept (check 
mark) от командната лента.  

 Ако използвате елементи на скица, за да дефинирате пътя, изберете елементите, 
които искате да използвате и след това щракнете бутона Accept (check mark) от 
командната лента. 

Стъпка 5.  Ако определяте построение преливане с повече от една крива за пътя, щракнете бутона 
Next, за да преминете към стъпката Cross Section Step. Ако дефинирате построение 
преливане с една крива за път, командата автоматично ви води към следващата стъпка. 

Стъпка 6.  За да дефинирате напречни сечения, направете едно от следните: 

 Ако използвате ръбове на детайл, за да дефинирате напречното сечение, изберете 
ръб или ръбове, които искате да използвате и след това щракнете бутона Accept 
(check mark) от командната лента 

 Ако използвате елементи на скица, за да дефинирате напречното сечение, изберете 
елементите, които искате да използвате и след това щракнете бутона Accept (check 
mark) от командната лента. 

Забележка: Когато дефинирате не периодични напречни сечения, използвайки ръбове на 
детайл или елементи на скица, трябва да дефинирате началната точка за всяко сечение, 
като изберете връх от напречното сечение.  

Стъпка 7.  Завършете построението. 
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Сравняване на построенията Swept, Lofted и BlueSurf  

Когато работите с модели, изискващи геометрия със свободна форма, като тази с множество 
пътища и напречни сечения, можете да експериментирате с построенията преливане на лица, 
изтегляне по крива или сечение и BlueSurf, както и да сравнявате резултатите. В зависимост от 
входящата геометрия и зададените опции, даден тип построение може да ви даде повече желани 
резултати от колкото друго построение. Следните сравнения очертават основните разлики между 
тези построения: 

 При построенията преливане на лица винаги трябва да има една, но не-повече от три криви 
на път. Те могат да имат едно или повече напречни сечения.  

 При построения чрез изтегляне по крива или сечение трябва да има най-малко две 
напречни сечения. Те могат да имат не водещи криви или една, или повече от една водещи 
криви.   

 При построенията BlueSurf трябва да има поне една водеща крива и едно напречно 
сечение, или поне две напречни сечения и да няма водещи криви. Също динамично можете 
да създадете нови водещи криви и напречни сечения в командата, чрез пресичане на 
построението BlueSurf с равнина. 

Напречни сечения 

При изтеглянията и изрязванията по водеща крива, напречните сечения трябва да бъдат затворени 
профили, които могат да бъдат планарни или не планарни, и можете да ги поставите на 
произволно място по пътя. При повърхнино изтегляне по водеща крива, напречните сечения могат 
да бъдат отворени или затворени. 

Напречните сечения трябва да пресичат пътищата.  

Ако напречно сечение е не-периодичен елемент, също трябва да дефинирате неговата начална 
точка (A). Позиционирайте курсора близо до мястото, където искате да бъде началната точка и 
след това щракнете.  

 

Не може да дефинирате начална точка за напречно сечение, което е периодичен елемент.   

Начални точки от напречните сечения 

Когато работите с построения преливане на лица, които имат множество напречни сечения, трябва 
да изберете начална точка за всички не периодични напречни сечения.  

Определяне на приблизителни начални точки позволяват да предотвратите и да контролирате 
усукване. Така например, се получават различни резултати, когато определите начални точки като 
започнете от (A) към (A) или (A) към (B). В някои случаи, не съответстващи начални точки могат да 
доведат до грешни построения. 
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Последователни напречни сечения (Cross Section Sequence) 

Когато конструирате построения преливане на лица с множество напречни сечения, всяко 
напречно сечение, което дефинирате се добавя като запис в диалоговата кутия Cross Section 
Order. 

 

Когато добавяте нови напречни сечения, системата ги добавя след съществуващите вече сечения, 
независимо от тяхната физическа ориентация по отношение на пътя на кривата и съществуващите 
напречни сечения.   

Когато променяте съществуващо построение преливане на лица, чрез добавяне на нови напречни 
сечения, можете да използвате диалоговата кутия Cross Section Order, за да дефинирате 
последователно напречните сечения, които да се използват, когато построението е изградено. 
Например, може да определите, че построението е конструирано, използвайки първо напречно 
сечение (1), след това напречно сечение (3) и накрая напречно сечение (2). 

 

 

Дефиниране на Заключваща Ос 

 

Когато конструирате построения, преливане на лица с не планарен път и с едно или повече 
напречни сечения, можете да дефинирате заключваща ос за профила на сечението по време на 
стъпката Axis Step. Заключващата ос позволява да контролирате усукването в построението 
преливане на лица. Тази опция е налична само за нови построения преливане на лица, 
конструирани във версия 17 или по късна. 
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Когато изберете заключваща ос (A), профила на напречното сечение и произтичащите повърхнини 
поддържат фиксирано отношение с равнината, която е перпендикулярна на посоката на 
заключващата ос, която е константна (B). При липса на заключваща ос, профила на напречното 
сечение и произтичащите повърхнини поддържат фиксирано отношение с равнината, 
перпендикулярна на пътя, която варира (C). В този пример, можете да използвате вертикалната 
линия (D) в профила на напречното сечение, за да дефинирате заключващата ос. 

 

Забележка: Пътят не може да бъде успореден на оста на заключване във всяка точка. 

 

Траектории на път (Path Curves) 

Можете да зададете до три криви на път. Можете да дефинирате отворени или затворени криви на 
път. Когато конструирате построение, преливане на лица с повече от една крива на път, изберете 
елементите за първата траектория на пътя и след това натиснете бутона Accept. Повторете този 
процес за втората крия на пътя. Когато конструирате построението, преливане на лица, 
използвайки три пътя, след дефиниране на третия път, командата автоматично ви препраща към 
стъпката - сечение. 

Когато използвате повече от един път или напречно сечение, всяка траектория на път трябва да 
бъде непрекъснат набор от тангентни елементи или ръбове. Например, ако дефинирате 
траектория на път с помощта на скица, елементите трябва да бъдат тангентни на техните 
свързващи точки (A). 

 

Забележка: Пътят на крива не трябва да бъде тангентен за swept изтегляне, конструирано с един 
път и едно сечение. 

Последователност на път 
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Можете да дефинирате до три траектории на път. Можете да дефинирате отворени или затворени 
криви за път. Когато конструирате построение преливане на лица с повече от една крива за път, 
изберете елементи за първата траектория на пътя и след това щракнете Accept. Повторете този 
процес за втората траектория на пътя. Когато конструирате построението преливане на лица, 
използвайки три траектории на пътя, след като дефинирате третия път, командата автоматично 
преминава към стъпката напречно сечение.  

Когато използвате повече от един път или напречно сечение, всяка крива на пътя трябва да бъде 
непрекъснат набор от тангентни елементи или ръбове. Например, ако определите крива на път, 
използвайки профил или скица, елементите трябва да бъдат тангентни на техните свързващи 
точки (A). 

Съвети за създаване на път и напречно сечение 

 Когато работите с построение преливане на лица, които имат повече от един път и 
напречно сечение, трябва да помислите за изготвяне на скици, отколко да изчертавате 
профили, за да конструирате построение. Този подход може да улесни работата по 
конструиране и редактиране на построението.  

 Можете да използвате различни методи за всеки път и напречно сечение в едно и също 
построение преливане на лица.  

 Ако използвате скици, можете само да избирате елементи от скица за всяко напречно 
сечение и не може да комбинирате елементи от скица с ръбове на модел в напречно 
сечение.  

Независимо от подхода, който използвате, построението е асоциативно към елементите, които 
избрахте, за да дефинирате пътищата и напречните сечения.  

Използване на скици 

Възможността да дефинирате пътища и сечения, използвайки скици е изключително важно, когато 
работите с построения чрез преливане на лица и построения чрез изтегляне по крива или сечение. 
Изчертавайки скици, първо позволява да направите рамка на геометрията, без да конструирате 
построението. Докато профил на скица не е потвърден, когато затворите прозореца на скицата, 
можете да запазите вашия проект преди да го завършите. Този подход също позволява да 
експериментирате с двете построения чрез плъзгане на лица и изтегляне по крива и сечение, 
използвайки една и съща геометрична скица. 

Вие можете да дефинирате отношения между скици на различни равнини. Например, може да 
имате нужда от свързващи отношения (A), ключова точка, между пътя и напречните сечения. Не 
може да дефинирате отношения по този начин, ако изчертавате профилите в командите за 
построение преливане на лица. 

 

Вие можете да използвате командата Include, за да включите ръбове на детайл вътре в профила 
или скицата, след което да използвате профила или скицата за построението преливане на лица. 

Използване на Part Edges (ръбове на детайл) и Derived Elements (получени елементи) 
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Може да използвате ръбове на съществуваща повърхнина и солид геометрия, за да определите 
криви на път или сечения. Също може да използвате получени елементи, като например пресечни 
криви, контурни криви, криви обвити по повърхност и така нататък, за да дефинирате криви на пъти 
или сечения. 

Построение на елемент по сечение 

Можете да използвате командите Lofted Protrusion, Lofted Surface, Lofted Cutout и BlueSurf, за да 
създадете построения с изтегляне по крива или сечение. 

 

Построенията изтегляне по крива се конструират чрез изтегляне на две или повече напречни 
сечения. 

Подобно на командите за преливане на лица, можете да дефинирате напречни сечения чрез: 

 Избирайки скици на елементи 
 Избирайки ръбове 

Също можете да използвате крива, позната като водеща крива, за да дефинирате път между 
напречните профили на изтеглянето между преходни сечения (loft). Опциите за крайно състояние 
позволяват да се контролира формата на построението изтегляне по крива или сечение, където тя 
отговаря на първото и последно напречно сечение.  

Тъй като характеристиките на построенията изтегляне по крива или сечение често се използват за 
дефиниране на естетически елементи в модел, можете да експериментирате с различни 
настройки, за да постигнете резултатите, които желаете. 

Забележка: Можете да конструирате построение изтегляне по крива или сечение с командата 
BlueSurf, която съдържа само едно напречно сечение и една водеща крива. 

Напречни сечения (Cross Sections) 

Напречните сечения трябва да бъдат затворени, когато конструирате преходно изтегляне или 
преходно изрязване, но могат да бъдат отворени, когато конструирате повърхнинен преход или 
BlueSurf построение. Можете да използвате планарни или не планарни напречни сечения, когато 
конструирате преходни построения. Не планарно напречно сечение може да бъде конструирано, 
използвайки командата Intersection Curve или можете да използвате ръб на детайл, който не е 
планарен. 

Определяйки всяко напречно сечение, трябва да изберете начална точка за непериодични 
напречни сечения. Определяте начални точки (A), (B), (C) чрез позициониране на курсора върху 
върха, когато избирате всяко напречно сечение. Определяйки подходящите начални точки дава 
възможност за предотвратяване или контролиране на усукването. В някои случаи, липсата на 
начални точки може да доведе до грешно построение.  
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Напречни сечения без върхове (Cross Sections Without Vertices) 

Когато дефинирате построение изтегляне по крива или сечения, използвайки циклично напречно 
сечение, като например кръг, елипса или някои други типове b-spline криви, няма нужда да се 
дефинира начална точка за това напречно сечение. Когато изберете напречно сечение без 
върхове (B), Solid Edge оценява напречното сечение по отношение на началните точки на 
прилежащите напречни сечения с върхове (A) (C).  

Подходяща начална точка за дефиниране на прехода е тази която свързва аналогични елементи в 
двете сечения.Това обикновено работи много добре, когато елементите в съседните сечения са 
тангентни в техните крайни точки.   

 

Затваряне на Lofts 

Когато конструирате построение изтегляне по крива или сечение с три или повече напречни 
сечения, можете да определите дали построението да е затворено за себе си с опцията Closed 
Extent, налична по време на стъпката Extent. 

 

Използване на Точки като напречни сечения (Points as Cross Sections) 

Може да използвате точката (A) като напречно сечение, като зададете на опцията Select от 
командната лента да сочи Point. 
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Съответствия на върхове  

Дефиниране на съответствията при върхове между профили на преходните сечения позволяват 
управление на формата чрез избор на направление за съответствие на характерни точки от 
профилите на преходните сечения.По подразбиране софтуера избира съответстващи точки от два 
съседни профила, като се ръководи от критериии за дистанция и дефиниция на аналитичните 
елементи съставляващи профила.С бутона Vertex Mapping наличен в етапа Extent Step е възможно 
редактирането на тези съответствия с избора на нова стартова точка или създаване на нова мрежа 
от характерни профилни точки за управление на съответствията. 

Дефинирането на допълнителна мрежа от характерни профилни точки е полезно при loft-ове и 
sweep-ове, при който профилите на преходните сечения са образувани от различни по брой и тип 
аналитични елементи, което при опит за преход със съответствие по подразбиране не дава 
успешен резултат. 

Например, при преход между правоъгълник и триъгълник със съответствие по подразбиране 
софтуера се опитва да изравни броя на характерните точки между профилите и в резултат се 
получава усукване (А).Когато обаче се дефинира коректно съответствие за разположението на 
характерните точки от двата профила (в случая сливане на т.1 и т.2 от триъгълния профил) 
получаваме резултата от (В). 

 

 

 

 

 

 

Водещи линии на съответствията при върхове 

Има няколко варианта за дефиниране водещи линии. 

o Използване на характерна точка при повече от една водещи линии. 

 
o Водещите линии не трябва да се кръстосват. 
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o Когато се прави поточково дефиниране на водещи линии то трябва да е изпълнено за 
всеки профил от прехода, защото в противен случай е много вероятно да се получи 
усукана или повърхнина структура без валидиране за твърдо тяло. 

 

o Могат да се добавят допълнителни точки от всеки профил за да се изравни броя на 
съответствията между преходните сечения и да стане възможен контрола на прехода и 
вида на усукването при дефиниране на мрежата от точки във всеки от профилите. 
Например, разделянето на окръжноста на четири сектора елиминира вероятното 
усукване при тангентния преход. 

 
o Когато се избере опцшията затворен преход построението автоматично свързва 

последната дефинирана мрежа от точки на съответствията с първата селектирана и не е 
необходимо да се селектира отново първата  за да се дефинира ,че прехода се затваря. 

 

o Когато дефинирате една единствена точка вместо профил за прехода ,то тя трябва да 
се опише за всяка точка от съответствията. 

 
 
Водещи криви 

Водещите криви (A) (B) позволяват да контролирате формата на повърхнинния преход или на 
повърхнината по водеща крива между напречните сечения. Може да използвате скица, ръб на 
съседна повърхнина или крива, която е проектирана върху повърхнина като водеща крива. 
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Формата на lofted повърхнина с едни и същи елементи на напречното сечение, се променя в 
зависимост от това дали няма водещи криви, има една водеща крива или има повече от една 
водеща крива. 

 
Когато използвате скица като водеща крива, можете да редактирате скицата, за да промените 
формата на построението. 

 

Принципи на водещите криви 

o Всяка водеща крива трябва да има контакт с точка от профила на сечение от лофта. 
o Водещата крива трябва да продължава ог началото до края на лофта.Лофта започва и 

свършва с профил от преходно сечение. 
o Водещите криви за създаване на затворени преходи трябва да са затворени профили. 
o Водещите криви за затворени преходи могат да се затварят в единична точка обща за 

профилите от първото и последното преходно сечение.Те немогат да се затварят във 
вътрешни преходни сечения. 

o Водещи криви не могат да се пресичат една с друга.  

Тип на междинните преходи  

Можете да контролирате формата на междинните преходи при повърхнино изтегляне по крива и 
сечение, където тя изпълва първото и последното напречно сечение, с няколко опции. Тези опции 
за определяне на формата на междинните преходи зависят от типа на елемента, който сте избрали 
за дефиниране на напречното сечение. Например ако искате да контролирате тангентността на 
преходите в едно повърхнино построение реализирано с BlueSurf трябва да изберете граничния 
ръбна на междинната повърхнина а не скицата от профила ,който определя формата й. 
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Някои опции за формата на междинните преходи добавят променливи към таблицата с 
променливи, която можете след това да редактирате, за да контролирате формата на 
построението. 

 Natural 

Няма опция за дефиниране на крайния преход. Това е крайно условие по подразбиране за 
всеки тип напречно сечение.  

 

 Тангентни състояния 

Определените крайни напречни сечения, използвайки ръбове на детайл и конструктивни 
криви поддържат тангентно състояние. Тангентният вектор за loft се определя от съседните 
повърхнини. Променлива е добавена към Variable Table, която може да бъде редактирана, 
за контрол на формата на построението изтегляне по крива или сечение. С конструираните 
изтегляния по крива и сечения, използвайки командата BlueSurf, можете също така да 
коригирате формата на повърхнината, използвайки графична дръжка (graphic handle). 

 

 В съответствие с направлението на кривата 

Крайният преход се дефинира като се използват ръбове от детайли, вънщни криви или 
екстрактнати повърхнинни лица поддържащи тази опция. Променлива е добавена към 
Variable Table, която може да бъде редактирана, за контрол на формата на построението 
изтегляне по крива или сечение. С конструираните изтегляния по крива и сечения, 
използвайки командата BlueSurf, можете също така да коригирате формата на 
повърхнината, използвайки графична дръжка (graphic handle). 

 

 Тангентен преход 

Крайният преход се дефинира като се използват ръбове от детайли, вънщни повърхнини 
или екстрактнати повърхнинни лица поддържащи опцията тангентен преход. Променлива е 
добавена към Variable Table, която може да бъде редактирана, за контрол на формата на 
построението изтегляне по крива или сечение. С конструираните изтегляния по крива и 
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сечения, използвайки командата BlueSurf, можете също така да коригирате формата на 
повърхнината, използвайки графична дръжка (graphic handle). 

 

 Перпендикулярно към плоскостта на сечението 

Крайният преход се дефинира по вектор перпендикулярен на профил описан от скица 
лежаща в планарна равнина. Loft-a e перпендикулярен към базовата равнина на 
скицираното сечение. Променлива е добавена към Variable Table, която може да бъде 
редактирана, за контрол на формата на построението изтегляне по крива или сечение. С 
конструираните изтегляния по крива и сечения, използвайки командата BlueSurf, можете 
също така да коригирате формата на повърхнината, използвайки графична дръжка (graphic 
handle). 

 

 Паралелно на равнината на сечението 

Сечения, използващи в единия си край елемент точка подържат успоредно на сечението 
условие. Лофтът е тангентен на базовата равнина, на която лежи точката. Добавена е 
променлива към Variable Table, която може да бъде редактирана за контрол на формата на 
построението изтегляне по крива или сечение. 

 

 
 
 
 
 
 
Конструиране на loft издатина или изрязване 

 

Step 1.  От етикета Home →Solids group изберте един от следните бутони: 

 Lofted Protrusion 

 

 Lofted Cutout 
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Step 2.  От командната лента, изберете един от методите за създаване на първото напречно 
сечение – можете да изчертаете път, да изберете от скица или да изберете ръбове на 
детайл.  

Забележка: В синхронното моделиране, опцията за изчертаване на път не е налична. 

Step 3.  Направете едно от следните: 

 Ако изчертавате напречно сечение, дефинирайте равнина на профила, върху 
която ще чертаете, след това изчертайте напречно сечение или копирайте 
напречно сечение в профила.  

Забележка: В синхронното моделиране, опцията за изчертаване на напречно 
сечение не е налична. 

 Ако използвате скица или ръбове на детайл, за да дефинирате напречно сечение, 
изберете скица или ръб(ове) на детайл, които искате да използвате и след това 
щракнете бутона Accept (check mark) от командната лента. 

Step 4.  За не-периодични криви на напречно сечение, позиционирайте курсора близо до върха, за 
да го използвате като начална точка. Щракнете, когато се появи точка на коректния връх и 
след това щракнете бутона Finish от командната лента. 

Step 5.  Създайте всички напречни сечения от които имате нужда. Трябва да дефинирате 
последните две напречни сечения, за да създадете построението lofted. 

Step 6.  Дефинирайте водещи криви. Можете да дефинирате последователно водещи криви за 
построението loft. 

Step 7.  Дефинирайте обхвата. Можете да удължите построението между две напречни сечения 
или го направите затворено в една линия.  

Step 8.  Щракнете бутона Preview от командната лента. 

Step 9.  Завършете построението. 

Забележка: 
 Преди стъпката Extent, в която да изберете ограничен или затворен обхват, можете да 

щракнете  бутона Vertex Mapping, за да определите точките на напречното сечение, за 
контрол на построението loft. 

 Преди стъпката Extent, можете да дефинирате условия за край на построението loft. 

 

Напречни сечения 

Напречните сечения трябва да бъдат затворени, когато конструирате изтегляне по преходни 
сечения или изрязване по преходни сечения, но могат да бъдат и отворени, когато конструирате 
повърхнинни преходни построения или BlueSurf построение.  

Определяйки всяко напречно сечение, трябва да изберете начална точка за не-периодични 
напречни сечения. Определяте начални точки (A), (B), (C) чрез позициониране на курсора върху 
върха, когато избирате всяко напречно сечение. Определяйки подходящите начални точки дава 
възможност за предотвратяване или контролиране на усукването. В някои случаи, липсата на 
начални точки може да доведе до грешно построение. 
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Затворени преходни построения 

Когато конструирате построение изтегляне по крива или сечение, с три или повече напречни 
сечения, можете да определите дали построението да е затворено за себе си, като това се 
прави с опцията Closed Extent, налична по време на стъпката Extent. 

 

Използване на Точки като напречни сечения  

Може да използвате точката (A) като напречно сечение, като зададете на опцията Select от 
командната лента да сочи Point. 

 
 

 

Състояния за край 

 

Можете да контролирате крайни състояния, формата на построението изтегляне по крива и 
сечение, където тя изпълва първото и последното напречно сечение, с няколко опции. Тези опции 
за определяне на крайното състояние зависи от типа на елемента, който сте избрали за 
дефиниране на напречното сечение.  

Например, ако искате да контролирате тангентността на преходите в едно повърхнино построение 
реализирано с BlueSurf трябва да изберете граничния ръб на междинната повърхнина, а не 
скицата от профила, който определя формата й. 

Някои опции за крайни състояния добавят променливи към таблицата с променливи, която можете 
след това да редактирате, за да контролирате формата на построението. 

 Natural—Това не е ограничаващо условие. Това е условие по подразбиране и е валидно за 
всеки тип сечения. 
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 Tangent Continuous—Крайните напречни сечения, дефинирани с изолзването на ръбове от 
детайла и конструкционни криви, поддържат състояние на тангентност. Тангентният вектор 
за построението Loft се определя от съседните повърхнини. Добавя се променлива към 
таблицата с променливите Variable Table, с която можете да контролирате и редактирате 
формата на построението Loft. За Loft построения, конструирани с използване на командата 
BlueSurf, можете също да настроите формата на повърхнината с помощта на графичен 
манипулатор. 

 

 Curvature Continuous—Крайните напречни сечения, дефинирани с използване на моделни 
ръбове, конструкционни криви и конструкционни повърхнини, поддържат състояние на 
непрекъсната кривина. Добавя се променлива към таблицата с променливите Variable 
Table,с която можете да контролирате и редактирате формата на построението Loft. При 
построения Loft, конструирани с използване на командата BlueSurf, можете също да 
настроите формата на повърхнината с помощта на графичен манипулатор. 

 

 Tangent Interior—Крайните напречни сечения, дефинирани с моделни ръбове и 
конструкционни повърхнини поддържат състояние на вътрешно допиране. Състоянието на 
вътрешно допиране на построението Loft е към вътрешните лица. Добавя се променлива 
към таблицата с променливи, с която можете да контролирате формата на построението 
Loft. С Loft построения, конструиране с използване на командата BlueSurf, можете също да 
настроите формата на повърхнината с помощта на графичен манипулатор. 

 

 Normal to Section—Крайните напречни сечения, дефинирани с равнинни скици, поддържат 
нормално на сечението крайно условие. Построението Loft e перпендикулярно на 
референтната равнина на скицата на напречното сечение. Добавя се променлива към 
таблицата с променливите Variable Table, с която можете да контролирате формата на 
построението Loft. С построения Loft, конструирани с използване на командата BlueSurf, 
можете също да настроите формата на повърхнината, с помощта на графичен 
манипулатор. 
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 Parallel to Section—Крайните напречни сечения, дефинирани с елемент точка поддържат 
успоредни на сечението крайни условия. Построението Loft e тангентно на референтната 
равнина, в която е начертан елемента точка. Добавя се променлива към таблицата с 
променливите Variable Table, с която можете да контролирате и редактирате формата на 
построението Loft. 

 

 

Водещи криви 

Водещите криви (A) (B) позволяват да контролирате формата на повърхниннитe преходни 
построения между напречните сечения. Може да използвате скица, ръб на съседна повърхнина 
или крива, която е проектирана върху повърхнина като водеща крива. 

 

Формата на преходната повърхнина с едни и същи елементи на напречното сечение, се променя в 
зависимост от това дали няма водещи криви, има една водеща крива или има повече от една 
водеща крива. 

 

Когато използвате скица като водеща крива, можете да редактирате скицата, за да промените 
формата на построението. 
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Управление на водещите криви 

o Всяка водеща крива трябва да има контакт с точка от профила на сечение от лофта. 
o Водещата крива трябва да продължава ог началото до края на лофта. Лофта започва и 

свършва с профил от преходно сечение. 
o Водещите криви за създаване на затворени преходи трябва да са затворени профили. 
o Водещите криви за затворени преходи могат да се затварят в единична точка обща за 

профилите от първото и последното преходно сечение. Те не могат да се затварят във 
вътрешни преходни сечения. 

Прилагане на Draft Angle и Crowning към построения  

Когато конструирате детайл, който ще се произвежда чрез леене или шприцване можете да 
добавяте леарски наклони или плавни преходи, за да подобрите технологичността на детайла за 
избрания процес на производство. 

Командите Extrude Extruded Surface позволяват да приложите наклон или плавно закръгление към 
лицата на построението, които са дефинирани чрез скици на елементи. 

 
Определяте свойства на наклон или плавно закръгление за построение, използвайки Treatment 
Step от командната лента. Опциите No Treatment, Draft и Crown налични в Treatment Step 
позволяват да определите, коя опция за допълнителна обработка искате да използвате. 

Забележка: Не можете да дефинирате параметри и за наклон, и за плавно закръгление за едно 
построение. 

Дефиниране на наклон (Draft Angle) 

Когато зададете опцията Draft в командната лента, опциите се показват, така че може да 
определите наклона и посоката, която желаете. Може да използвате бутона Flip, за да определите 
посоката на наклона, който искате. Графично изображение (A) се показва близо до построението, 
за да ви помогне при определянето как да приложите наклона. Когато щракнете бутона Flip, 
графичното изображение се обновява (B). 
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Когато определите Symmetric удължение, можете да дефинирате индивидуални параметри на 
наклона за двете посоки на удължение. 

Дефиниране параметри за плавно закръгление (Crown Parameters) 

Когато щракнете опцията Crown в командната лента, можете да използвате диалоговата кутия 
Crown Parameters, за да определите Crown Type и стойностите на параметрите за плавно 
закръгление, които желаете. Можете да определите следните Crown Type опции: 

 No Crown (Без плавно закръгление) 
 Radius (Радиуси) 
 Radius (Радиус) и Takeoff (Ъгъл на наклона) 
 Offset (Отместване) 
 Offset (Отместване) и Takeoff (Ъгъл на наклона) 

В зависимост от опцията, която изберете, стойности се добавят за радиуси, ъгли на наклона и 
разстояния за отместване. Можете да редактирате стойностите на размерите, използвайки 
диалоговата кутия Crown Parameters, Variable Table или като изберете размерите с курсора.  

Опциите Flip Side и Flip Curvature от диалоговата кутия ви позволяват да регулирате посоката и 
страната на кривата, за да получите резултата, който желаете. Графично изображение (A) се 
показва близо до построението, за да ви помогне да определите как да приложите плавното 
закръгление. С бутоните Flip Curvature и Flip Side, графичното изображение се обновява (B). 
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Когато дефинирате Symmetric удължение, можете да определите индивидуални параметри за 

плавно закръгление за двете посоки на удължение.  
 

 
Построения на база скица в традиционно работно пространство  
 
Много построения използват профили, за да дефинират формата на материала, който ще бъде 
добавен към детайли или премахнат от него. Построенията, базирани на скица са асоциативни към 
техните профили; ако промените профил, построението автоматично се обновява. 

 
Можете да чертаете профилите като част от процеса на конструиране на последователно 
построение, или като изберете профил от скица, която сте изчертали по-рано. Вие чертаете 
профил или скица в справочна равнина. Можете да използвате да използвате една от справочните 
равнини, или тази по подразбиране или базовата, както и да дефинирате справочна равнина, 
използвайки лице от модела. 

Solid Edge предоставя команди за добавяне и премахване на материал. Например, можете да 
използвате командите за екструдирани построения, чрез:  

 изтегляне на профил по линеен път 

 
 завъртане на профил по ос, 
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 огъване на профил по потребителски дефиниран път, 

 

 или запълване по серия от профили. 

 

Всички команди за издатини могат да бъдат използвани за конструиране на базово построение.  

Работен поток при създаване на построения базирани върху скица  

Всички базирани върху скица построения се конструират чрез един и същ работен поток. 
Например, когато конструирате построение издатина, използвайки отворен профил, командната 
лента Extrude ви води през стъпките описани по долу: 

 

 Стъпка Равнина или Скица (Plane or Sketch Step)—Дефинира равнината на профила, 
използвайки планарно лица или справочна равнина. 
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 Стъпка изчертаване на профил (Draw Profile Step) — Изчертава профила. Стъпката Draw 
Profile автоматично се активира, когато конструирате построение.  

 

 Стъпка в страни (Side Step) — Определя страна на скицата, към която искате да добавите 
материал, като позиционирате курсора, така че стрелката да сочи посоката, където 
материала ще бъде добавен. Ако използвате затворена скица стъпката Side Step се 
пропуска. 

 

 Стъпка обхват (Extent Step)—Определя обхвата на материала за добавяне с курсора (A) 
или чрез въвеждане на стойност в командната лента (B). Също можете да използвате 
ключови точки на друго построение или друг детайл в монтажа, за да дефинирате 
удължението за конструктивния елемент. Вижте раздела Using Keypoints to Define Extents 
за повече детайли. Когато работите в контекста на монтаж, много построения също 
позволяват да изберете ключова точка на друг детайл в монтажа, за да дефинирате 
асоциативно построение за удължаване.  

 

 Допълнителна стъпка (Treatment Step) — Дефиниране на плавно закръгление или ъгъла за 
наклона на построението. Тази стъпка е по избор. Вижте Applying Draft Angle and Crowning 
to Features за повече детайли.  

 Финална стъпка (Finish Step) — Процеса на въвеждане и конструиране на процеса. 
Профила и размерите се скриват автоматично, когато щракнете бутона Finish. 
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Валидиране на профил 

Всеки тип на базираните върху скица построения има набор от изисквания за типа на геометрията 
на профила, която може да бъде използвана. Например, издатина, която е базово построение 
трябва да има затворен профил, но последващите построения могат да имат отворени или 
затворени профили. Когато приключите с изчертаването на профила или приемете профил, който 
сте избрали от скица, командата за построението проверява дали профилът е валиден за този тип 
построение. Ако използвания профил или скица не е валиден, показва се Profile Error Assistant, 
който дава обяснение за грешката. Когато движите курсора над описанието, елемента съдържащ 
грешката посветва в прозореца на профила. Можете да щракнете описанието на грешката, за да 
изберете невалидния елемент и да го увеличите, да го изтриете, да промените цвета на елемента, 
да промените елемента с конструктивна геометрия или да запазите геометрията като скица или 
грешно построение. Можете да направите корекции на профила и след това да изберете бутона 
Validate, за повторно валидиране на профила. Ако профилът е валиден, се връщате към 
следващата стъпка, създаване на построението. Ако профила все още съдържа грешки, се появява 
списък с описаните грешки. Също можете да запазите профила като грешно построение или като 
скица. Конструктивни и справочни елементи се игнорират по време на валидацията на профила.  

Отворени профили 

Когато конструирате построение със скица с отворени краища, краищата на скицата се разширяват 
по посока линията на пресичане със съществуващия модел. Линиите се удължават линейно (A); 
дъгите се удължават радиално (B). Материалът се добавя или премахва по цялата дължина на 
разширената скица, в избраната посока. 

 

Множество профили 

Когато конструирате построение, използвайки повече от един профил, всички профили трябва да 
бъдат затворени. Следните команди за построение позволяват да конструирате построения, 
използвайки множество затворени профили: 

 Командата Protrusion, когато конструирате базово построение или добавяте построение. 
 Командата Revolved Protrusion, когато конструирате базово построение или добавяте 

построение. Всички профили трябва да споделят обща ос на въртене. 
 Командата Cutout. 
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 Командата Revolved Cutout, всички профили трябва да споделят обща ос на въртене. 

Използване на ключови точки за дефиниране на построение чрез удължаване 

Когато използвате ключова точка на друго построение или друг детайл, когато работите в контекста 
на монтажа, построението чрез удължаване е асоциативно към ключовата точка на построението 
или към избрания детайл. Ако промените главното построение или детайл, построението чрез 
удължаване се обновява.  

Когато изберете ключова точка на друг детайл, се създава вътрешна връзка между текущия 
документ и друг детайл в монтажа. За повече информация относно вътрешните връзки, вижте 
темата Inter-Part Associativity.  

Динамично построение чрез удължаване 

Опцията Dynamically Preview Feature Creation от етикета View на диалоговата кутия Options 
позволява динамично да се показва построението по време на изпълнение на стъпката Extent при 
конструиране на построението. Може да отмените тази опция като натиснете Ctrl+Shift+D.  

Когато е избрана, тази опция позволява да настроите резултатните цветове и цветовете на тялото 
на инструмента. Резултатният цвят е цветът за резултатното построение. Тялото на инструмента е 
цветът на изрязване, когато не е пресичаща геометрия на модел. В следващия пример, 
забележете, че площта, в която удължението пресича моделът е цветът по подразбиране за тялото 
на инструмента. След като удължението пресече модела, частта пресичаща модела се променя по 
подразбиране към резултатния цвят.  

 

Забележка: Когато работите с монтаж, само Tool Body се показва по време на създаване на 
построението. 

Когато построение бъде сгрешено по време на динамичното създаване, предупредително 
съобщение се показва, за предоставяне на информация относно сгрешеното. 

 

 
Изчертаване на традиционни профили 

Традиционното изчертаване на профили е част от процеса на конструиране на построение. Когато 
изберете командата за базирани върху скица построения, командната лента първо ви води да 
дефинирате равнина за изчертаване на профила и след това показва ориентиран изглед на 
равнината на профила, така че да можете по-лесно да изчертаете 2D геометрията.  
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Забележка: За повече информация относно 2D чертането в Solid Edge, вижте темата Drawing 2D 
Elements. 

Solid Edge дава възможност да проектирате, докато чертаете. Промените в профила се отразяват 
автоматично в построението, към който профил принадлежи. Инструментите за чертане в Solid 
Edge правят процеса на изчертаване на профили по-бърз и по-точен.  

 
Показване на прозореца Profile  

Можете да зададете опции в етикета General на диалоговата кутия, така че да укажете дали в нов 
прозорец да се създават профилите. Когато зададете опцията Create a New Window се създава нов 
прозорец, който е ориентиран паралелно към равнината на профила. Работейки в нов прозорец 
прави по-лесно изчертаването на профила, особено, ако сте нов потребител. Можете да 
изчертавате профили в нов Profile прозорец или в прозореца на активния документ.  

След като натрупате опит, можете да зададете опцията Do Not Create a New Window - Use the 
Active Model Window. Когато зададете тази опция, изпълнението в Solid Edge е подобно, само че не 
се създава нов прозорец.  

Когато зададете опцията Do Not Create a New Window - Use the Active Model Window, можете 
едновременно с това да зададете опция, която определя дали прозореца на активния модел да е 
ориентиран към равнината на профила. Ако не желаете да ориентирате прозореца, можете да 
изчистите опцията Orient the Window to the Selected Plane. 

Преориентиране на прозореца Profile  

В някои ситуации, преориентирането на Profile прозореца може да е по-лесно да се визуализират 
комплексни връзки в профила по отношение на околните геометрични модели. Например, можете 
да използвате командата Rotate от View→Orient група или от клавишите за бърз достъп, за да 
завъртите изгледа на профила в различна ориентация. Можете да използвате командата Sketch 
View от View→група Views, за да завъртите бързо изгледа на профила, така че да бъде паралелен 
към екрана. 

 
 
Валидиране на профили 
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Всеки тип на базираните върху скица построения има набор от изисквания за типа на геометрията 
на профила, който може да бъде използван. Например, една издатина, която е базово построение 
трябва да има затворен профил, но следващите построения могат да имат отворени или затворени 
профили. Когато завършите изчертаването на профил или потвърдите профил, който сте избрали 
от скица, командата на построението проверява дали профилът е валиден за този тип построение. 
Ако използвания профил или скица за създаване на построеното е невалиден, се появява 
диалоговата кутия Profile Error Assistant, която описва грешката в профила. Когато движите курсора 
над описанието, елемента съдържащ грешката посветва в прозореца на профила. Можете да 
щракнете описанието на грешката, за да изберете невалидният елемент и да увеличите размера 
му, да изтриете елемента, да промените цвета на елемента, да промените елемента в 
конструктивната геометрия или да запазите геометрията като скица или грешно построение. 
Можете да направите корекции в профила и след това да щракнете бутона Validate, за повторна 
проверка на профила. Ако профилът е валиден, се отива на следващата стъпка на създаване на 
построението. Ако профила все още има грешки, списъка с описанието на грешките се обновява, за 
да покаже моментните грешки в профила. Можете също да запазите профила като грешно 
построение или като скица. Конструктивните и справочни елементи се игнорират по време на 
валидиране на профила.  

Възстановяване на профили 

По някои момент, можете да направите промени в профила, които не са желани. В този момент не 
искате да завършите профил, тъй като се предполага, че при затваряне на прозореца Profile сте 
доволни от него и искате да продължите със създаването на построението. Командата Undo All ви 
позволява да възстановите профила в състояние, в което е бил, когато сте влезли в прозореца 
Profile. Можете след това да затворите профила на прозореца, без да запазвате нежеланите 
промени в него. 

Импортиране на профили 

Можете да поставите 2D скици с връзки, размери и променливи изрази от документи Solid Edge 
Part и Draft в прозореца Profile. Също можете да копирате профили на Clipboard от прозореца 
Profile и да ги поставите в средата Draft. 

Запазване на профили 

Когато създавате или редактирате построение профил, можете да използвате командите Save и 
Save All, за да запазите профила.  

Запазване на профили по време на създаване на построение 

Когато запазвате профил по време на първоначалното създаване на построение, 
построението се запазва като грешно. Ако запазвате профил по време на създаване на 
построението и след това изтриете всички елементи в профила и се опитвате да завършите 
профила, без да сте създали построението, построението ще бъде изброено в PathFinder. Ако 
откажете командата преди да изпълните построението, то ще се изтрие. Ако излезете от 
файла, без да сте го запазили и след това отново отворите файла, построението ще се появи 
в PathFinder като грешно построение. Ако запазвате при излизане от файл, ще се наложи да 
изтриете построението следващият път, когато отворите файла. 

Ако запазвате профил, който има грешка при валидиране на профила по време на създаване 
на построението, а след това направите корекции в профила и завършите построението, то ще 
се появи в списъка като добро построение в PathFinder. Обаче, ако излезете, без да запазите 
профила и отново отворите файла, построението ще се появява като не успяло в PathFinder. 

Запазване на профили по време на редакция на построение 

Ако запазите профил, когато редактирате построение, което беше създадено по-рано и 
записано като файл, построението се появява като не успешно построение. След това 
построението се третира като не успешно. Ако валидирането на профила се случва, когато 
излезете от профила, след като сте го запазили, ще ви бъде напомнено да запазите профила 
като не успешно построение и построението ще се появява като такова в PathFinder. 
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Запазване на незавършени профили 

Ако потвърдите завършването на профила, който е невалиден за конструираното построение, 
можете да затворите прозореца Profile, без да загубите геометрията на профила. Ако профилът е 
невалиден, се появява описание на грешката в диалоговата кутия Profile Error Assistant. 

Опциите Save as Failed Feature и Save as Sketch са налични, ако построението може да бъде 
запазено като не успешно или да бъде конвертирано в скица, С построения, включващи множество 
профили на отделни равнини, като sweep and lofts, построението не може да бъде запазено като не 
успешно. В тези случаи, можете да запазите само геометрията на профила като скица.  

 
Изчертаване на профил 

 
 

Стъпка 1. Дефинирайте равнина на профила 

Забележка: Когато дефинирате равнина на профил, показва се изгледа на профила, 
както и командите за чертане. 

Стъпка 2. Използвайте наличните команди за чертане, за да изчертаете профил. Няма 
ограничение за изгледи на профила. Можете да изчертаете профила в някой друг 
прозорец.  

Стъпка 3. Ако конструирате построения като завъртане или ликуване (helical), определете оста на 
завъртане.  

Стъпка 4. Щракнете бутона Return от командната лента, за да потвърдите профила и да 
продължите конструирането на построения.. 

Ако профила е не валиден за конструиране на текущо построение, се показва диалоговата кутия 
Profile Error Assistant dialog box. Тази диалогова кутия показва списък от описани грешки и 
позволява да направите корекции в профила без да сте в среда на профила и без да изгубите 
геометрията на профила.  

Опциите Save the Profile Geometry in a Failed Feature и Save the Profile Geometry as a Sketch са 
налични, ако можете да запазите неуспешното построение или ако можете да го конвертирате като  
скица. С построения включващи множество профили на отделни равнини, като например 
преливане на лица, изтегляне по крива или сечение или преливане на лица, или с построения 
включващи базово построение, не може построението да бъде записано като грешно. В тези 
случаи можете само да запазите геометрията на профила като скица. 

Можете да  използвате командата Save или Save All, за да запазите профила, докато създавате  

Дефиниране Равнина на профил (Profile Plane) 
 

 

Step 1.  Изберете планарно лице или равнина. Ако изберете справочна равнина, тя е 
създадена преминаваща с избраната равнина.  В противен случай, продължете със 
стъпка 2. 

Step 2.  Дефинирайте базата на новата, справочна равнина, като щракнете лице на детайл, 
ръб на детайл или друга равнина.  

Step 3.  Дефинирайте началото на новата равнина, като щракнете близо де един от краищата 
на показаната справочна ос. 

Забележка: Справочна равнина, която създавате докато конструирате построение е 
локална справочна равнина. Тя е налична само когато конструирате или 
редактирате построението към което принадлежи. 

Съвет: 
 Можете да използвате QuickPick, за да разположите скрити лица на детайл.  
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 Можете да дефинирате равнина по шаблон, която е успоредна, под ъгъл или 
перпендикулярна на друга справочна равнина или лице на детайл. За да 
правите това, щракнете един от следните бутони на командната лента и 
следвайте напомнянията. 

o Parallel Plane  

o Angled Plane  

o Perpendicular Plane  

o Plane Normal to Curve  

 
Избор на профил от скица 

 

Стъпка 1. Изберете профил от някоя скица. Само кривите, които отговарят на базовите 
изисквания на профила са избираеми от показаните скици.  

Стъпка 2. Ако конструирате построението завъртане, дефинирайте оста на завъртане. Осовата 
геометрия трябва да бъде част от текущата скица.  

Стъпка 3. Щракнете бутона Accept от командната лента, за да потвърдите профила и да 
продължите конструирането на построението.  

Ако профила е невалиден за конструиране на текущото построение, трябва да се върнете към 
прозореца с профила. Появява се съобщение описващо проблема. Когато отстраните проблема, 
щракнете Finish за да изпълните процеса отново.  

Part Edge Locate команда  
 

Прави ръбовете на активния детайл видими или не видими.  

Когато ръбове на активен детайл са видими, можете да ги изберете, за да изпълните други 
операции. Например, можете да използвате ръбове за разполагане на размер между елементи на 
текущ профил и съществуващ ръб.  

Може да бъде полезно да направите ръбовете на детайла не видими. Например, когато 
изчертавате един профил на комплексен детайл, може да искате да направите съществуващите 
ръбове не видими докато изчертавате елементите на профила. След това можете отново да ги 
направите видими, за да добавите размери или отношения между профила и ръбовете на детайла.  

Забележка: Ако редактирате детайл в контекста на монтаж (имате активен детайл), ръбовете на 
неактивните детайли в монтажа не са видими, в зависимост от настройките на тази 
команда. Можете да използвате командата Include, за да копирате ръбове на монтажни 
детайли към равнина на профил.  

 
Анализ и редактиране на грешни профили с Profile Error Assistant 

 

Можете да използвате диалоговата кутия Profile Error Assistant, за да анализирате и редактирате 
гешни профили. 

За да изберете грешен елемент(и) 

 В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 

За увеличаване размера на грешен елемент(и) 
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1. В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 
2. Щракнете бутона Zoom to Error Elements. 

To zoom to an error position 

1. В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 
2. Щракнете бутона Zoom to Error Elements. 

За да изтриете грешен елемент(и) 

1. В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 
2. Щракнете бутона Delete Error Elements. 

За да конвертирате грешен елемент(и) към конструктивна геометрия  

1. В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 
2. Щракнете бутона Convert To/From Construction. 

За да промените цветовете на грешен елемент(и) 

1. В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 
2. Щракнете бутона Line Color. 
3. Щракнете нов цвят за елемента. 

За да запазите грешен елемент(и) като неправилно построение 

1. В описанието Profile Error, щракнете описанието на грешния елемент(и). 
2. Щракнете бутона Failed Feature. 

За да запазите грешен елемент(и) като скица 

1. В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 
2. Щракнете бутона Sketch. 

За да покажете списък с грешен елемент(и) 

1. В описанието на Profile Error, щракнете описанието за грешката на отделен елемент(и). 
2. От менюто за бърз достъп, щракнете List Error Elements. 

За да отмените всички действие в профила 

 От диалоговата кутия Profile Error Assistant, щракнете бутона Undo All. 

Конструиране на ротационно построение  

 

 
 
Когато конструирате базово построение, използвайки командата Revolved Extrusion трябва да 
използвате затворен профил. Когато добавяте построение чрез завъртане към модел, може да 
използвате отворени или затворени профили.  
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Когато изчертавате профила за построение чрез завъртане, също трябва да дефинирате ос на 
завъртане. Всяко построение чрез завъртане може да има само една определена ос на завъртане. 
Може да изберете линия на скица или справочна равнина, използвайки командата Axis of 
Revolution от етикета Home в група Draw. Показва се оста на завъртане, използвайки пунктиран 
стил на линия. 

 
Когато използвате отворен профил за конструиране на ротационно изрязване (A) или изрязване 
(B), стъпката Side позволява да дефинирате, към коя страна на материала да бъде добавено (A) 
или от къде да бъде премахнато (B). 

 

Стъпката Extent Step позволява да определите на колко градуса искате да завъртите построението. 
Кутията Angle (A) или може да щракнете бутона Revolve 360 (B) за автоматични завъртане на 
профила на 360 градуса. 

 
Когато конструирате ротационно изрязване (A) или изрязване (B), които имат стойност на обхвата 
за завъртане по-малко от 360 градуса, можете да използвате бутона Symmetric Extent или Non-
Symmetric Extent, за да приложите стойността на завъртане от двете страни на равнината на 
профила 

 

 

 
 
 
 
 
 

Команда Revolve 
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Конструиране на издатина чрез завъртане на профил. 

Забележка: Когато конструирате издатина чрез завъртане, използвайки повече от един профил, 
всички профили трябва да бъдат затворени. Всички профили трябва да споделят обща ос на 
завъртане.  

Можете да дефинирате не симетрично удължение за построението издатина чрез завъртане. 
Например, можете да определите 180 градуса за посока 1, и 75 градуса за посока 2. 

 
 
Издатини в Монтажи 

Когато работите със заварен монтаж, можете да използвате тази команда за да конструирате 
монтажно построение, за да определите заваръчния материал. За повече информация вижте 
Weldments in Assemblies.  

 
  Команда Revolved Cut  

 

Конструиране на изрязване чрез завъртане на профил. 

 

Забележка: Когато конструирате изрязване чрез завъртане, използвайки повече от един профил, 
всички профили трябва да бъдат затворени. Всички профили трябва да споделят обща ос на 
завъртане  

Можете да дефинирате не симетрично удължение за построението изрязване чрез завъртане. 
Например, можете да определите 180 градуса за посока 1, и 75 градуса за посока 2.  
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 Команда Axis of Revolution 
 

Определя оста на въртене на завъртащото се построение. Тази команда е налична, когато сте на 
Profile за завъртащото се построение. Можете да дефинирате елемент, ръб на детайл, справочна 
ос или ръба на перпендикулярна справочна равнина, като ос на въртене.  

Дефиниране ос на въртене (axis of revolution) 
 

1. Изчертайте линеен елемент, за да дефинирате оста на завъртане. 

2. Изберете Home tab→Draw group→Axis of Revolution команда. 

3. Щракнете линейния елемент, който дефинира оста на въртене. 

Съвет: 

 Можете да имате само една ос на завъртане за профил. 

 Профила и оста на завъртане не могат да се пресичат, но можете да изчертаете ос на 
завъртане колинеарна на сегмент от профила. 

 
Конструиране на ротационно изтегляне или изрязване 

 
 

Стъпка 1.  От етикета Home tab→Solids group, щракнете един от следните бутони. 

 Revolve 

 

 Revolved Cut 

Стъпка 2.  Направете едно от следните: 

 Ако искате да изчертаете профил, изберете планарно лице или справочна 
равнина. 

 Ако искате да изберете профил от съществуваща скица, от командната 
лента, от списъка Create-From Options, изберете опцията Select From Sketch. 
Тази опция не е налична, ако няма скици в документа. 

Стъпка 3.  Изчертайте или изберете профил и дефинирайте ос на завъртане. Профила може да 
бъде отворен или затворен. 

Забележка: Ако използвате командата Revolve, за да конструирате базово 
построение, профила трябва да бъде затворен.  

Стъпка 4.  Щракнете, за да дефинирате страната на профила, от която искате да добавите или 
премахнете материал. Тази стъпка се пропуска ако профила е затворен. 

Стъпка 5.  Дефинирайте обхвата на материали, който искате да добавите или премахнете.. 

Стъпка 6.  Завършете построението. 

Съвет: Краищата на отворен профил се удължават безкрайно. Дъга с отворени 
краища се разширява до окръжност.  
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Дефиниране на удължение на завъртащо по ос построение (Extent of a 
Revolved Feature) 

 
 

Стъпка 1.  От командната лента, щракнете един от следните бутони:  

 Revolve 360 Degrees  

 Finite  

 

Стъпка 2.  Използвайте динамичните стрелки и опциите показани на командната лента, за да 
завършите дефинирането на построението. Можете да променяте опциите на 
удължение по всяко време, като конструирате построението. 

Съвет: 

 Когато зададете опцията Finite extent, можете да използвате също опциите Symmetric Extent 
и Non-Symmetric Extent от командната лента, за да определите дали построението да се 
екструдва от двете страни на равнината на профила. 

 Когато конструирате или редактирате детайл в контекста на монтаж (имате активиран на 
място детайл), използвайте монтажните справочни равнини да дефинирате изтегляне. Това 
позволява да редактирате изтеглянето отвътре в сборката чрез редактиране на офсета на 
справочните равнини. Натиснете и задръжте SHIFT докато кликнете на монтажната 
справочна равнина. 

 
Конструиране на ротационно построение с оси на съществуващи 
център линии 

 

Ако желаете две ротационни построения да имат обща център линия, използвайте оста на център 
линия от съществуващо построение като ос на завъртане за построението, което конструирате. 

1. Без да избирате нищо в графичния прозорец с десн клавиш покажете контекстното меню. 

2. От контекстното меню, отидете на Show All, и кликнете Reference Axes. 

3. От Home, в група Solids изберете командата за ротационното построение. 

4. Дефинирайте профилната равнина за ротационното построение. 

5. Когато се покаже профилния прозорец, от Home, в група Draw изберете бутона Axis Of 

Revolution.  

6. Изберете оста показана в стъпка 1. 

7. Продължете да чертаете ротационното построение както обикновено. 

Съвет: Използвайте оста на център линия на някое ротационно изтегляне, изрязване или 
отвор като оста на завъртане за ново ротационно построение. 

 

 Команда Swept Protrusion  
 

Конструиране на изпъкналост чрез изтегляне на напречно сечение (A) по път (B), който сте 
дефинирали. 
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Можете да дефинирате над три пътя и много напречни сечения. За да дефинирате път на криви и 
напречни сечения, можете да: 

 Изчертайте профилите като конструирате построението 
 Изберете елементи от съществуваща скица 
 Изберете ръбове от модела или конструктивното тяло 

Когато конструирате изпъкнали построения с три пътя, след като изберете третия път, командата 
автоматично изпълнява процесите на Cross Section Step. 

Когато работите с изпъкнали построения, които имат повече от един път и напречно сечения, 
първо трябва да имате в предвид чертожните скици, след това да изчертаете профилите като 
конструирате построението. Този подход може да направи по-лесно изграждането или 
редактирането на построението. 

В зависимост от подхода, който използвате, построението е асоциативно към елементите, който 
избрахте, за да дефинирате пътищата и напречните сечения.  

За повече информация вижте: Constructing Swept Features.  

Изпъкналост в Монтажи 

Когато работите със заварен монтаж, можете да използвате тази команда за да конструирате 
монтажно построение, за да определите заваръчния материал. За повече информация вижте: 
Weldments in Assemblies, Swept Protrusion Command Bar, и Sweep Options Dialog Box.  

 

 Swept Cutout команда  
 

Конструира изрязване чрез изтегляне на сечение (A) по дефиниран път (B). 

 

Можете да дефинирате до 3 пътя и много напречни сечения. За да ги дефинирате, вие можете: 

 В сихронно моделиране: 

Да чертаете профили за да конструирате построението. 
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 Изберете елементи от съществуваща скица. 
 Изберете ръбове на модела или конструктивно тяло. 

Когато конструирате swept построения с три пътя, след избиране на третия път, командата 
автоматично преминава към Стъпка Cross Section. 

Сеченията трябва да бъдат затворени и могат да бъдат планарни или непланарни. Те могат да се 
разположат където и да е по пътя. Препоръчително е сеченията да пресичат всички пътища. 

Когато използвате повече от един път или сечение, всяка крива на пътя трябва да бъде съставена 
от непрекъснати тангентни елементи или ръбове.  

Конструиране на swept изтегляне или изрязване cutout (традиционни) 
 

 

Стъпка 1.  От етикета Home →Solids group, щракнете един от следните бутони: 

 Add→Swept Protrusion 

 

 Cut→Swept Cutout 

 

Стъпка 2.  От диалоговата кутия Sweep Options, изберете метод за създаване на преливане. 
Можете да създадете построение преливане, използвайки един път или напречно 
сечение, или множество пътища и напречни сечения. 

Стъпка 3.  От командната лента изберете метод за дефиниране път на преливане. Можете да 
изчертаете път, избирайки ръбове на детайл или като изберете елементи от скица. 

Стъпка 4.  За да определите път на криви, направете направете следното: 

 Ако използвате чертеж на път, дефинирайте профилната равнина, върху която 
чертете, начертайте пътя или копирайте в профилния прозорец. След 
чертането, потвърдете с Finish след чертеж на всеки път.  

 Ако използвате ръбове на детайл, за да дефинирате напречното сечение, 
изберете ръб или ръбове, които искате да използвате и след това щракнете 
бутона Accept (check mark) от командната лента. 

 Ако използвате елементи на скица, за да дефинирате напречното сечение, 
изберете елементите, които искате да използвате и след това щракнете бутона 
Accept (check mark) от командната лента. 

Стъпка 5.  Ако определяте построение преливане с повече от една крива за пътя, щракнете 
бутона Next, за да преминете към стъпката Cross Section Step. Ако дефинирате 
построение преливане с една крива за път, командата автоматично ви води към 
следващата стъпка. 

Стъпка 6.  За да дефинирате напречни сечения, направете следното: 

 Ако чертаете сечение, дефинирайте профилната равнина, върху която чертете, 
начертайте пътя или копирайте в профилния прозорец. След чертането, 
потвърдете с Finish след чертеж на всяко сечение.  

 Ако използвате ръбове на детайл, за да дефинирате напречното сечение, 
изберете ръб или ръбове, които искате да използвате и след това щракнете 
бутона Accept (check mark) от командната лента. 

 Ако използвате елементи на скица, за да дефинирате напречното сечение, 
изберете елементите, които искате да използвате и след това щракнете бутона 
Accept (check mark) от командната лента. 
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Забележка: Когато дефинирате не периодични напречни сечения, използвайки ръбове 
на детайл или елементи на скица, трябва да дефинирате началната точка за всяко 
сечение, като изберете връх от напречното сечение.  

Стъпка 7.  Завършете построението. 

 

Конструиране на спираловидни построения 

 

 

Можете да конструирате спираловидни построения с напречно сечение, което е успоредно на 
спиралната ос или перпендикулярно на спиралната ос. Стъпки за двата варианта са малко по-
различни.   

С опцията Parallel, командната лента ви води през следните основни стъпки: 

Стъпка 1.  Стъпка Axis & Cross Section — Дефинирате равнината или скицата за спиралната ос и 
напречното сечение. В тази стъпка дефинирате оста и скица на напречното сечение.  

Стъпка 2.  Стъпка Draw Axis and Cross Section — Тази стъпка автоматично се активира, когато 
дефинирате справочната равнина за спиралата. Когато редактирате спирала, можете 
да изберете тази стъпка, за да редактирате оста на спиралата и профила на 
напречното сечение. 

Стъпка  3. Стъпка Start End — Дефинирате начало и край на спираловидната ос. 

Стъпка  4. Стъпка Parameters — Дефинирате параметрите за всеки спираловиден път. 

Стъпка  5. Стъпка Extent — Дефинирате дълбочината на построението или разстоянието за 
разширяване на профила, за конструиране на построението.  

С опцията Perpendicular, командната лента ви води през следните основни стъпки: 

Стъпка 1. Стъпка Axis Plane or Sketch — Дефинирате равнината или скицата за спиралната ос. 

Стъпка 2. Стъпка Draw Axis — Тази стъпка автоматично се активира, когато дефинирате 
справочната равнина за оста на спиралата. Когато редактирате спирала, можете да 
изберете тази стъпка, за да редактирате спираловидната ос. 

Стъпка 3. Стъпка Cross Section — Дефинирате равнината или скицата за спираловидното 
напречно сечение. 

Стъпка 4. Стъпка Draw Cross Section — Тази стъпка автоматично се активира, когато дефинирате 
справочната равнина за напречното сечение на спиралата. Когато редактирате 
спирала, можете да изберете тази стъпка, за да редактирате напречното сечение на 
спиралата. 

Стъпка 5. Стъпка Parameters — Дефинирате параметрите за всеки спираловиден път. 
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Стъпка 6. Стъпка Extent — Дефинирате дълбочината на построението или разстоянието за 
разширяване на профила, за конструиране на построението. 

За двете опции, когато имате напълно дефиниран път, напречно сечение, параметри и разширение 
на спиралата, последната стъпка е да прегледате и завършите построението.  

Забележка: Когато конструирате детайли със стандартни, индустриални резби, трябва да 
използвате командите Hole или Thread, а не командите Helical Protrusion или Helical Cutout.  

Спираловидните построения изискват сравнително повече памет за конструиране и 
визуализиране на детайлните документи, както и отнема повече време за обработка на 
чертожния изгледа. Трябва да използвате само спираловидни построения, където 
действителната форма на спираловидното построение е важна за дизайна или за 
производствения процес, като например с пружини и потребителски, или уникални резби.  

 
 Команда Helical Protrusion  

 

Конструиране на издатина чрез изтегляне на напречно сечение (A) по спираловиден път (B), който 
сте дефинирали. 

 

Можете да използвате тази команда, за да конструирате дясно или ляво спираловидно завъртане, 
постоянни и променливи спираловидни радиуси, постоянни и променливи спираловидни пътища. 
Също можете да дефинирате издължаване на спиралата, изпозлвайки лица на друго построение. 

 

 

 Команда Helical Cutout  
 

Създаване на изрязване чрез изтегляне на напречно сечение по спираловиден път.  
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Забележка: Когато конструирате детайли със стандартни резби, използвайте командите Hole или 
Thread, а не командите Helical Protrusion или Helical Cutout. 
 
Helical построенията изискват значително повече памет за конструиране и показване в документите 
на детайла и отнемат значително по-дълго време за изпълнение в чертожен изглед. Helical 
построенията използвайте само където е важна действителната форма на построението за 
контруктивния или производсвен процес за пружини и специални резби. 

 
 
Конструиране на спираловидно построение в синхронна среда 

 
1. Изберете етикета Home →група Solids →Add списък→Helix .  

2. Изберете скица или регион (A) за напречното сечение и линия (B) за оста на завъртане. 

 
 
 
 

3. Щракнете с десен бутон, за да потвърдите. 
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4. Използвайте диалоговата кутия QuickBar и Helix Parameter, за да определите метода на 
създаване. 

Забележка: Можете да дефинирате спираловиден път базиран на:  
o Ос дължина и стъпка 

o Ос дължина и брой завъртания 

o Стъпка и брой завъртания 

5. Запишете необходимите стойности за спиралата. Необходимата информация зависи от 
метода, който сте избрали за създаване на спиралата.  

 

6. Щракнете, за да дефинирата посоката на спиралата. 

 

7. Щракнете с десен бутон, за да потвърдите. 

 

8. Щракнете, за да създадете спиралата. 
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Конструиране на спираловидно построение и изрязване в традиционна 
среда  

 
 

Стъпка 1.  От Home, в група Solids, кликнете на един от следните бутони. 

 Helical Protrusion 

 

 Helical Cutout 

 

Стъпка 2.  Направете следното: 

 Ако чертете профил за сечението, изберете планарно лице или справочна 
равнина. 

 Ако изберете профил за сечението от скица, на командната лента, на списъка
Create-From Options, кликнете опцията Select From Sketch. Тази опция не е 
налична ако няма скици в документа. 

Стъпка 3.  Начертайте или изберете затворен профил и дефинирайте ос на въртене. 

Стъпка 4.  Кликнете на оста да зададете началния край на оста на спиралата. 

Стъпка 5.  Задайте параметрите за път на спиралата и потвърдете с Next бутона. 

Забележка: Можете да дефинирате път на спирала, базиран на (a) дължина на ос и 
стъпка, (b) дължина на ос и брой спирали, или (c) стъпка и брой спирали. 

Стъпка 6.  Задайте изтегляне на материала за добавяне или премахване и кликнете Preview. 

Съвет: 

 Можете да разполагате профил на сечение, перпендикулярен на оста на спиралата. За да 
го изпълните, от командната лента, кликнете бутона Helix Options, после диалоговата кутия 
Helix Options, кликнете опция Perpendicular. Ако изберете тази опция, стъпките, показани на 
командната лента ще се променят. 

 При конструиране на спирали в синхронен документ на детайл, не можете да чертаете 
елементи на скица в контекста на командата. Трябва да ги начертате преди стартиране на 
командата Helix. 

 
Конструиране на спираловидно изрязване 

 

1. Изберете етикета Home →група Solids→Cut списък→Helix .  

2. Изберете скица или регион за напречното сечение и линия за оста на завъртане.  
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3. Щракнете с десен бутон, за да потвърдите. 

 

4. Използвайте диалоговата кутия QuickBar и Helix Parameter, за да определите метода на 
създаване. 

5. Запишете необходимите стойности за спиралата. Необходимата информация зависи от 
метода, който сте избрали за създаване на спиралата. 

 

6. Щракнете с десен бутон, за да потвърдите. 

 

7. Щракнете, за да завършите изрязването.  
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Преместване или редактиране на спирала 

 

Можете да местите спирала или редактирате спираловидното построение, за да промените неща 
като посока на спиралата и метода на създаване, или можете да редактирате профила на 
спиралата, за да направите промени в скицата на елемента, която сте използвали, за да създадете 
спиралата.  

Преместване на спирала 

1. Изберете спиралата. 

 
2. Щракнете показаната ос на кормилото. 

 

3. Влачете спирала към ново място. 
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4. Щракнете, за да разположите спиралата.  

 

Редактиране на спираловидно построение 

1. Изберете спиралата. 

 

2. Щракнете редактиращата дръжка на спиралата. 

 

3. Щракнете дръжката за посоката. 

 
4. Щракнете с десен бутон, за да промените посоката на спиралата. 
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5. Щракнете, за да запазите редакцията. 

Редактиране профила на спирала 

1. Изберете спиралата. 

 
2. Щракнете редактиращата дръжка на спиралата. 

 

3. Щракнете редактиращата дръжка на профила. 

 

4. Щракнете профила. 
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5. Променете диаметъра на профила. 

 

6. Щракнете зеления бутон Accept .  

 

7. Щракнете с десен бутон, за да промените диаметъра на спиралата. 

 
8. Щракнете, за да запазите редакцията. 

 

 
Прилагане на Draft Angle и Crowning към построения  
 
Когато конструирате детайл, който ще се произвежда чрез леене или шприцване можете да 
добавяте леарски наклони или плавни преходи, за да подобрите технологичността на детайла за 
избрания процес на производство. 

Командите Protrusion, Cutout и Extruded Surface позволяват да приложите наклон или плавно 
закръгление към лицата на построението, които са дефинирани чрез профилни скици.  
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Определяте свойства на наклон или плавно закръгление за построение, използвайки Treatment 
Step от командната лента. Опциите No Treatment, Draft и Crown налични в Treatment Step 
позволяват да определите, коя опция за допълнителна обработка искате да използвате. 

Забележка: Не можете да дефинирате параметри за наклон и за плавно закръгление за едно 
построение. 

Дефиниране на Draft Angle 

Когато щракнете бутона Draft от командната лента, опциите се показват, така че можете да 
дефинирате ъгъл и посока на наклона, която искате. Можете да използвате бутона Flip, за да 
дефинирате посока на наклона, който желаете. Графично изображение (A) се показва близо до 
построението, за да помогне визуално как ще бъде поставен наклона, който сте определили. 
Когато щракнете бутона Flip, графичното изображение се обновява (B). 

 
Когато дефинирате Symmetric или Non-Symmetric удължение, можете да дефинирате 
индивидуални параметри на наклона за двете посоки на удължаване.  
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Дефиниране на Crown Parameters 

Когато щракнете бутона Crown от командната лента, можете да използвате диалоговата кутия 
Crown Parameters, за да определите Crown Type стойностите на crown parameter, които искате. 
Можете да определите следните опции Crown Type: 

 No Crown 
 Radius 
 Radius and Takeoff 
 Offset 
 Offset and Takeoff 

В зависимост от опциите, които определите, размери се добавят за радиус, отнемане и offset 
стойности. Можете да редактирате размерните стойности, използвайки диалоговата кутия Crown 
Parameters, Variable Table или чрез избиране на размерите с курсора.  

Опциите Flip Side и Flip Curvature от диалоговата кутия ви позволяват да настроите посока на 
кривината и страната, за да постигнете резултата, който искате. Появява се графично изображение  
(A) близо до построението, за да помогне визуално как ще изглежда самото построение, което сте 
определили. Когато щракнете бутона Flip Curvature и Flip Side, графичното изображение (B) се 
обновява.   

 
Когато дефинирате Symmetric или Non-Symmetric удължение, можете да дефинирате 
индивидуални crown parameters за двете посоки на удължение. 

 

 
Multi-body моделиране 

 
Multi-body моделирането е дизайнерски метод, който използва повече от едно solid design body в 
един файл. В multi-body моделирането, можете да конструирате много отделни модели в едно и 
също пространство и в съответствие с едни и същи правила. Този метод на моделиране дава 
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възможност да моделирате много компоненти на монтаж като един детайл или детайл от листов 
материал. Когато поставяте multi-body детайли в монтаж, в резултат на това множеството бодита 
се представят като един запис в Assembly PathFinder и на една спецификация от материали. Едно 
цяло асембли може да бъде представено като един multi-body детайл. Понякога монтажа е по-
важен от действителните компоненти, които го съставят.  

В multi-body моделирането, детайлите и файловете от листов материал могат да съдържат 
множество конструктивни тела.  

Коснтруктивни тела 

 Могат да бъдат детайл или детайли от листов материал  
 Могат да съдържат и стандартни и синхронни построения  
 Тялото на конструктивния детайл може да съдържа един солид или разделени солиди 
 Конструктивните тела от листов материал не поддържат разделени солиди 
 Нови конструктивни тела споделят съществуващи свойства на материалите на 

първоначалното конструктивно тяло  

Редактиране на multi-body файл 

Само едно конструктивно тяло може да бъде активно, всички други бодита са не активни. Можете 
само да добавяте или премахвате построения към активно конструктивно тяло. Когато извършвате 
синхронно местене на лице от активното конструктивно тяло, не активните, синхронни, 
конструктивни тела също участват в опрациите на местене, контолирани от Live Rules. Ако не 
искате конструктивно тяло да се променя, обособете го. Размери могат да бъдат поставяни между 
всички лица на конструктивното тяло.  

Активно конструктивно тяло 

Можете да направите избрано конструктивно тяло активно, използвайки командата Activate Part 
Body. Средата се променя и се показва лентата с инструменти за активен тип тяло. Активно, 
конструктивно тяло се показва в нормални цветове за детайл. Не активноте конструктивни тела се 
показват в прозрачни цветове. 

Работа с конструктивни тела от листов материал  
 

Файловете с листов материал поддържат както детайли, така и конструктивни тела от листов 
материал. Всички синхронни тела се държат заедно, чрез геометрични взаимоотношения и се 
счита за едно цяло тяло при всяко синхронно редактиране на файла. Редакциите направени в 
активното конструктивно тяло също се появяват в другите конструктивни тела във файла. 

Добавяне на атрибути на листов материал 

Можете да добавите атрибути на листов материал към файл, чрез: 

 Превключване към среда на листов материал 
 Добавяне на ново тяло от листов материал 

Веднъж добавени атрибути на листов материал към файла, те се поддържат, дори ако не 
съществуват тела от листов материал във файла. Когато добавите тяло от листов материал към 
файл, стойностите на атрибутите на листов материал се доабвят към таблицата с променливи. Ако 
файла пред това е съдържал тяло от листов материал, тези променливи се запазват в таблицата с 
променливи.  

Всички конструктивни тела от листов материал, които пребивават в един и същ файл имат една и 
съща настройка на атрибутите: 

 Material Thickness 
 Bend Radius 
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 Neutral Factor 
 Bend Relief Parameter 

Ако добавите конструктивно тяло от листов материал към part файл, полето Gage се появява в 
диалоговата кутия Material. Всички конструктивни тела от листов материал споделят едни и същи 
свойства на калибар и огъване вътре във файла. Когато изберете бутона Apply to Model от 
диалоговата кутия Material, всички тела на листов материал във файла се преизчисляват за достъп 
до новите параметрите на листовия материал.  

Например, следния файл съдържа две конструктивни тела. 

 

Ако промените типа на материала и дебелината на материала в активното тяло, тези атрибути се 
променят за другото конструктивно тяло във файла.  

 

 
 
Трансформиране на тела от листов материал 

Можете да импортвате елементи в Solid Edge и след това да ги конвертирате с:  

 Трансфортирайте с  командата Synchronous Sheet Metal  
 Трансфортирайте с  командата Sheet Metal (традиционна среда) 

Когато използвате командата Transform to Synchronous Sheet Metal command, първото 
трансформирано тяло във файла поставя параметрите по подразбиране в таблицата с материали. 
Например, създавате правоъгълна издатина, която е с 3 мм дебелина в синхроннен детайл.   
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Когато трансформирате тялото към листов материал в синхронна среда, появява се поле с 
дебелина на материала 3 мм. Всички последващи синхронни трансформации изпозлват материал 
с 3 мм, който беше дефиниран чрез предходните тела.  

 

Командата Transform to Sheet Metal command преобразува всички активни тела по едно и също 
време. Трансформираното построение се добавя към последната позиция в дървото с история.  

Преминаване към синхронен 

Можете да използвате командата Move to Synchronous command, за да преминат построенията от 
множество тела наведнъж. Ако построенията са повече от едно конструктивно тяло и са в избрания 
списък от PathFinder, преминаването към синхронна работа поддържа идентичност на тялото.  

Когато прехвърляте множество тела към синхронна среда, резултата от построенията се изброява 
в последователен ред, който представя тялото като конвертирано.  

Разгъване на multi-body тела 

Можете да създадете разгънати плоскости на multi-body файл, който съдържа многобройни тела от  
листов материал. Файла съдържа само една разгъната плоскост в даден момент. Ако имате нужда 
да създадете повече разгънати плоскости, трябва да изтриете съществуващата и след това да 
създадете друга. Можете да изпозлвате командата Multi-body Publish, за да публикувате 
индивидуални конструктивни тела към отделни файлове. 

Превключване между part детайл и листов материал 

Можете да създавате файлове, които съдържат тела от листов материал или в среда на Part или 
Sheet Metal. Можете да използвате командите Switch to Part и Switch to Sheet Metal, за да 
превключите между средите. Превключването от Part към Sheet Metal, не създава атрибути на 
листов материал за активното тяло. Ако искате да имате атрибути на активното тяло, използвайте 
командата Transform to Synchronous Sheet Metal. 

Ако няма конструктивни тела в part файла, когато превключите към листов материал, функцията за 
базово моделиране определя първоначалния тип на тялото във sheet metal файл. Ако базовата 
функция е от тип листов материал, атрибутите на листовия материал се добавят и тялото става от 
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листов материал. Ако базовата функция е от тип part, след това няма да се добавят атрибути на 
листов материал и тялото остава part. 

Ако part файла съдържа конструктивно тяло, когато превключите към листов материал, активното 
тяло определя типа на тялото в sheet metal файла. 

Копиране на тела от листов материал 

Когато копирате тела от листов материал синхронно, атрибутите на листовия материал се 
премахват от тялото. Копираните тела от листов материал се държат като part copy, докато 
атрибутите се възтановят. Работните процеси Copy, в резултат на които се премахват атрибути  
са: 

 Управление на тяло или набори от лица на тяло с избрана опция Copy. 
 Натиснете клавишите Ctrl + C върху тялото или набора от лица 

Забележка: Въпреки, че атрибутите на листовия материал се премахват по време на копирането, 
можете да използвате командата Transform to Synchronous Sheet Metal, за да възстановите 
връзката между модела и тялото. 

Редактиране на multi-bodies файл 

Когато редактирате построения от листов материал, като например dimples или beads, на 
конструктивни тела, тялото съдържащо построението се редактира без да бъде активно. Можете 
да редактирате всяко построение на всяко конструктивно тяло. 

Когато редактирате синхронен елемент независимо дали конструктивното тяло е активно или не 
активно, показва се колелото и можете да движите колелото по отношение на всяко тяло. 

Можете да редактирате общи синхронни построения на всички тела едновременно. Например, ако 
има синхронни отвори на множество конструктивни тела, редакцията се прилага към всички отвори. 
Можете динамично да редактирате множество последователни построения от различни 
конструктивни тела едновременно.  

 

 Команда Add Body  
 

Командата Add Body  се намира в етикета Home →група Solids, както в синхронна среда, така и 
в последователна. Командата също може да се намери в етикета Surfacing →група Surfaces, в 
командния списък Replace Face.  

Новият part или sheet metal файл съдържа една конструкция на тялото. В този файл, колекторът 
Design Bodies не се появява в PathFinder. Ако искате да използвате метода за „multi-body“ 
моделиране, използвайте командата Add Body, за да създадете multi-body файл. 

Можете да използвате командата Add Body в нов файл, за да присвоите име към първоначалното 
конструктивно тяло. Името по подразбиране за първоначалното конструктивно тяло е Design 
Body_1. Като добавите твърди тела към файл, диалоговата кутия Add Body съдържа името на 
активното конструктивно тяло.  

Добавяне на тяло 
 

1. Отворете нов или съществуващ файл. Файла може да бъде или part или sheet metal. 

2. Изберете етикета Home →група Solids →команда Add Body .  
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3. От диалоговата кутия Add Body, щракнете тип на конструктивното тяло (part или sheet 
metal), за да го добавите. 

4. В полето Added body name, запишете име или използвайте името по подразбиране.  

5. Щракнете OK. 

6. Конструирайте тяло. 

Забележка:Ако не изпълните тази стъпка, няма да създадете твърдото тяло.  

 
 Команда Activate Part Body  

 

Можете само да добавяте или премахвате построения от активно твърдо тяло. Всички неактивни 
твърди тела се игнорират преди моделирането. Използвайте командата Activate part body, за да 
активирате твърдо тяло, за изпълнение на редакцията. 

Забележка:Въпреки, че можете само да добавяте или премахвате построения от активното твърдо 
тяло, всички лица на твърдото тяло във файла участват в операциите при синхронно местене. 

Например, можете да: 

 С десен бутон на лица на конструктивно тяло и изберете командата Activate Body   
 В PathFinder, щракнете с десен бутон на конструктивно тяло и изберете командата Activate 

Body .  

В PathFinder, активното конструктивно тяло има отпред пред името му иконата  . 

 

 Команда Activate Assembly Body  
 

Когато използвате multi-body part в монтаж, можете да контролирате към кое конструктивно тяло от 
multi-body part, да се приложи построение. Не можете да прилагате монтажни построения към 
всички конструктивни тела на multi-body part при една операция.  

С командата Activate Assembly Body можете да определите към кои конструктивни тела да 
приложите монтажни потроения. Командата е активна само докато сте в part или sheet metal среда. 

Например, можете да: 

 Щракнете с десен бутон на лица на конструктивно тяло и изберете командата Activate 

Assembly Body .  
 В PathFinder, щракнете с десен бутон на конструктивно тяло и изберете командата Activate 

Assembly Body .  

Иконата   отпред пред конструктивното тяло в PathFinder обозначава активното, монтажно 
конструктивно тяло.  

Забележка:Ако сте в монтажен файл, можете да изпълните In-Place Activate multi-body файл, за да 
промените активното, монтажно конструктивно тяло. 

Ако се опитате да изтриете активното, монтажно конструктивно тяло, ще се появи съобщение за 
грешка. Active Assembly Body: “Assembly features require an Active Assembly Design Body. Do you 



Моделиране на конструктивни елементи 
 

83 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

want to delete the Active Assembly Design Body? OK to delete the Active Assembly Body and fail any 
downstream features. Cancel to return to modeling without deleting.” 

Ако се опитате да превключите активното, монтажно конструктивно тяло към конструктивно тяло, 
ще се появи съобщение за грешка. Toggling to Construction will leave no active Assembly Body and 
may cause assembly features to fail. Do you still want to toggle to Construction? 

 

Команда Toggle Design/Construction Body  
 

В multi-body part или sheet metal файл, можете да превключите от тип solid body към construction 
или design. Когато превключите design body към construction body, construction body се появява в 
Construction Bodies collector. 

Забележка:Командата за превключване се прилага само към твърдите тела. Отворени обеми 
(detached bodies) не могат да бъдат превключвани. 

Иконата  в PathFinder, пред твърдото тяло обозначава, че типа е construction body. 

 
Превключване към тип solid body  

 
 
В single body файл: 

1. Отворете файл, който съдържа single solid body. 

2. В PathFinder или в прозореца на модела, щракнете с десен бутон върху твърдото тяло. 

3. От менюто за бърз достъп, щракнете командата Toggle Design/Construction. 

Забележка: Ако твърдото тяло е design body, превключването ще бъде към construction body. 
Ако твърдото тяло е construction body, превключването ще бъде към design body. 

В multi-body файл: 

1. Отворете файл, който съдържа повече от едно solid body. 
2. В PathFinder, в Design Bodies collector, щракнете с десен бутон върху design body. 

Забележка:  Можете да щракнете също с десен бутон върху построението в PathFinder или 
щракнете с десен бутон върху тялото в прозореца на модела.  

3. От менюто за бърз достъп, щракнете командата Toggle Design/Construction. Тялото design 
body става construction body и е добавено към Construction Bodies collector. 

Забележка:Тези стъпки са същите ако съществува construction body и искате да го промените на 
design body. 

 
Multi-bodies в PathFinder 

 

Когато повече от едно design body съществува part или sheet metal файл, PathFinder показва 
допълнителни колекции. Можете да използвате тези колекции, за да управлявате конструктивните 
тела. Името на основната колекция е Design Bodies. Всички твърди конструктивни тела се намират 
в тази колекция. Когато смените типа от design body към construction, се показва колекцията 
Construction Bodies. Можете да включвате и изключвате показването на някои design или 
construction тела.  
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Колектор Design Bodies r 

 

Колектор Construction Bodies 

 

Построения тип Design тяло  

 

Построения тип Construction тяло 

 

Активно design тяло 

 

Неактивно design тяло 

 

Активно design body в сборка 

 

Активно construction тяло 

 

Неактивно construction тяло 

 
Groups и User Defined настройки 

Създаването на групи и потребителски настройки в PathFinder, които включват design body не 
съществуват. Можете да създадете групи и потребителски дефинирани настройки, който включват 
построения на конструктивни тела. 

 

Multi-body Publish 
 

В multi-body моделирането, може да искате всяко конструктивно тяло да бъде в отделен файл. Има 
няколко причини за това. 

 Акаунт за конструктивното тяло като уникален номер в спецификацията на сборка 
 Разгъвка на модела от листов материал 
 Повторно използване на отделен модел в друг контекст 
 Създаване на монтаж от multi-body part модели 
 Прилагане на монтажни построения на всички тела 

Използвайте командата Multi-body Publish command  , за да запишете всяко design body на 
multi-body файл в отделен файл. Командата също така позволява да създадете сборка, 
използвайки multi-body published parts.  
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  Команда Multi-body Publish  

 

Използвайте командата Multi-body Publish , за да създадете индивидуален файл за всяко design 
body в multi-body файл. Всички конструктивни тела в multi-body файл са публикувани. Командата е 
налична само ако файла съдържа повече от едно design body. 

В part среда, командата се намира в етикета Home→група Solids →Add Body списък. В sheet metal 
среда, командата се намира в етикета Home → група  Sheet Metal →Add Body списък. 

Командата отваря  диалоговата кутия Multi-body Publish dialog box. Вие използвате диалоговата 
кутия, за да публикувате конструктивни тела и също да управлявате публикуваните файлове.  

Командата Multi-body Publish също позволява да създавате монтажен файл с публикувани тела 
като компоненти. 

 

Публикуване на multi-body part 
 

1. Отворете part или sheet metal файл, който съдържа повече от едно конструктивно тяло.  

2. Направете едно от следните неща: 

o В part среда, изберете етикета Home→група Solids→Add Body списък→Multi-body 
Publish командата. 

o В sheet metal среда, изберете етикета Home→ група Sheet Metal →Add Body списък 
→Multi-body Publish командата. 

The Multi-Body Publish dialog box displays. 

Забележка: 

In a Teamcenter managed environment, the owner is the CAD system, so the body name is 
written to the corresponding document’s dataset name when you publish the documents. In Solid 
Edge SP, the body name is written to the title 

3. Ако искате да създадете монтажен файл, използвайки публикувани компоненти на файл, 
щракнете кутията Create Assembly box. 

4. Щракнете бутона Save Files. 

5. Ако работите в управлявана среда, обновете property data в Edit Profile (Insight) или New 
Document (Solid Edge SP или Teamcenter), и потвърдете с OK. 

6. Щракнете Close. 

 
Управление на публикувани файлове 

 
 
Какво е Published file? 

Публикуван файл съдържа part copy построение, което е свързано към design body в multi-body 
файл. Публикувания файл има същия тип на документа (part или sheet metal) като на 
конструктивното тяло в multi-body файла.  

Отваряне на публикуван файл 

Вие отваряте публикуван файл от диалоговата кутия Multi-body Publish, като щракнете с десен 
бутон на името на файла и изберете Open. Също можете да отворите публикуван файл от Windows 
Explorer.  



Моделиране на конструктивни елементи 

86 
 

Забележка: Преместването на публикувано part copy построение от последователна към 
синхронна процедура, дава следната грешка “Linked Part Copies detected”. Това действие премахва 
връзката към конструктивното тяло (design body). 

Преименуване на публикуван файл 

В диалоговата кутия Multi-body Publish, щракнете с десен бутон на името на файла и изберете 
Rename.  

Какво е Out of Date публикуван файл? 

Ако направите промяна към конструктивно тяло, което е било публикувано, асоциативния 

публикуван файл ще се превключи със статус out-of-date. Статуса на публикувания файл се 
показва в диалоговата кутия Multi-body Publish. За да обновите файла, щракнете с десен бутон на 
името на файла и изберете Open. Публикувания файл се отваря и се появява диалоговата кутия  
Update Model Links dialog box. Проверете подходящата опция и запазете публикувания файл.  

Как да намерите липсващ публикуван файл? 

Ако преместите публикуван файл към ново място, статуса става към “linked file cannot be found” 
. В диалоговата кутия Multi-body Publish, щракнете с десен бутон на името на файла и изберете 
Find. Намерете файла в диалоговата кутия Select Part Copy dialog box.  

Как да възстановите загубени публикувани файлове? 

Ако някои публикувани файлове се загубят, можете да ги възтановите. Статуса на публикувания 

файл се показва като . Щракнете с десен бутон на името на публикувания файл и изберете 

Recreate. Статуса се променя към . Щракнете бутона Save Files. Статуса се променя към . 

Ако някой публикувани файлове не се променят като възтановени, статуса се променя към , за 
да ви уведоми дали има необходимост от допълнителни действия.  

 
Отваряне на multi-body публикуван файл 

 

1. Отворете публикуван multi-body файл. 

2. Направете едно следните: 

o В part среда, изберете етикета Home→група Solids→Add Body списък→Multi-body 
Publish командата. 

o В sheet metal среда, изберете етикета Home→ група Sheet Metal →Add Body списък 
→Multi-body Publish командата. 

3. Щракнете с десен бутон на публикуван файл, за да го отворите. Също можете да изберете 
други публикувани файлове, за да ги отворите по едно и също време, използвайки 
клавишите Shift и Ctrl. 

4. Изберете Open. Също можете да щракнете два пъти на файла в диалоговата кутия, за да го 
отворите.  

Забележка: Щракнете също два пъти на файла в Windows explorer. 

 
Преименуване на multi-body публикуван файл 

 

1. Отворете публикуван multi-body part. 
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2. Щракнете командата Multi-body Publish. 

3. От диалоговата кутия Multi-body Publish, щракнете с десен бутон на публикуван файл и 
изберете Rename. 

4. Променете името. 

Забележка: Ако променяте пътя, пътя трябва вече да съществува.  

5. Натиснете Enter, за да направите промяната. 

Забележка: Ако изберете повече от един публикуван файл, за да смените името по едно и 
също време, ще можете да промените само пътя, използвайки диалоговата кутия Browse for 
Folder. 

 

Намиране на липсващ multi-body публикуван файл 

 

1. За да симулирате ситуация липсващ публикуван файл, преместете публикуван файл на 
ново място.  

2. Отворете родителския multi-body файл. 

3. Щракнете командата Multi-body Publish. 

4. От диалоговата кутия Multi-body Publish, преместения, публикуван файл се покава със знак 
въпросителен “свързания файл не може да бъде намерен”. Щракнете с десен бутон на 
липсващия публикуван файл и изберете Find. 

5. Намерете публикувания файл в диалоговата кутия Select Part Copy dialog box и щракнете 
OK.  

6. Диалоговата кутия Multi-body Publish се обновява показвайки свързан статус за 
публикувания файл.. 

 

Обновяване на връзката за out-of-date публикуван файл 
 

1. Отворете публикуван multi-body part. 

2. Направете промяна на design body и запазете файла. 

3. Щракнете командата Multi-body Publish. 

4. От диалоговата кутия Multi-body Publish, забележете, че публикувания файл за 
конструктивното тяло, на което направихте промяна е със статус out-of-date. Щракнете с 
десен бутон на out-of-date публикувания файл и изберете Open. 

5. Публикувания файл се отваря и се появява диалоговата кутия Update Model Links dialog 
box. Проверете подходящата опция и запазете публикувания файл.  

6. Запазете и затворете публикувания файл. 

7. Диалоговата кутия Multi-body Publish се обновява, показвайки свързан статус за 
публикувания файл. 

 

Възстановяване на публикуван multi-body part 
 

1. Отворете публикуван multi-body part. 

2. Предполагаме, че публикуваните файлове са изтрити, за да бъдат възстановени по 
необходимост. Изтрийте всички публикувани файлове.  

3. Щракнете командата Multi-body Publish. 



Моделиране на конструктивни елементи 

88 
 

4. От диалоговата кутия Multi-body Publish, забележете че всички публикувани файлове имат 
въпросителен знак в колонката за статуса. Това означава, че сързаните файлове не могат 
да бъдат намерени. Щракнете с десен бутон на всеки публикуван файл и изберете 
Recreate. Също можете да изберете всички публикувани файлове наведнъж и изберете 
Recreate. 

5. Полетата за статуса се променят, като стават щриховани. Щракнете бутона Save Files. 
Забележете, че всяко конструктивно тяло се публикува отново и статуса се променя, за да 
покаже символа за свързаност.  

 

Щампа (Emboss features) 

С командата Emboss  създавате emboss построение (A) на избрано тяло (B) като използвате 
друго избрано тяло (C) като инструмент за щамповане.  

 

Когато задавате инструмент за щамповане, може да изберете множество тела. 

 
 
Конструиране на щамповани построения 

Използвайте опциите на командната лента Emboss и диалогова кутия Emboss Options да 
определите полученото щамповано построение. 

Например, използвайте опцията Thickness на командната лента да приложите дебелина към 
инструмента тяло преди да щамповате желаното тяло. 
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Ако не изберете тази опция, изчистващото тяло е извадено от желаното тяло. 

 
Използвате опцията Direction от командната лента да обърнете посоката на щамповане. 

 

Забележка: Посоката на обръщане остава еднаква за всички инструменти, ако има 
множество щамповащи инструменти. За различна посока на инструмента за различните 
инструменти, стартирайте командата няколко пъти и изберете отделно инструментите. 

Ако желаното тяло е модел от листов материал, използвайте опцията Include die-side rounding от 
диалоговата кутия Emboss Options да закръглите ръбовете на страните на щампата или 
построението. 
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Опцията Include punch and punch-side rounding използвайте да закръглите ъглите на продупчената 
страна на щампованото построение. 

 

Добавяне на щамповани построения в режим разгъване 

Щамповани построения към листов модел можете да добавяте само когато тялото на инструмента 
е конструктивно тяло. В режим разгъване, ако се добави щамповка през огъването, се поддържат 
огъването и център линии. 

Щамповка на тяло 
 

1. Изберете желаното тяло. 

 
2. Направете следното: 

o В среда на детайл, изберете Home→Solids група→Thin Wall list→Emboss .  
o В среда на листов детайл, изберете Home→Sheet Metal група→Dimple 

списък→Emboss .  

3. Кликнете на едно или повече инструментни тела да създадете щамповка. 
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4. От командната лента, изберете Options ако искате да зададет опции за щамповката. 
5. (Опция) Дефинирайте изчистването. 

Ако зададете стойност на изчистването, изчистващото тяло се офсетира от 
инструменталното тяло със стойността на изчистването. 

6. (Опция) изберете опцията Thicken и дефинирайте дебелината и по желание използвайте 
опцията Direction да промените посоката на инструмента. 

7. Потвърдете с Accept да създадете щампованото тяло. 

 

 

Редактиране на дебелината на щамповка в синхронна среда  
 

1. Изберете щамповка в PathFinder или гарфичния прозорец да покажете дръжката за 
редактиране за да се покаже стойността на дебелината. 

 

2. Щракнете на стойността на дебелината да покажете динамичната кутия за редактиране. 
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3. Запишете нова дебелина и зиползвайте опциите на динамичната кутия за редактиране да 
приложите новата дебелина към всички подобни лица в щампованото построение, само 
избраните лица или всички подобни лица в модела. 

 
4. Натиснете Enter. 
5. Кликнете някъде в графичния прозорец да обновите щампованото построение. 

 
Динамично редактиране на щампа в синхронната среда 

 

1. Кликнете щампованото построение което искате да редактирате. 

 
2. Кликнете колелото на дръжката на волана. 
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3. Влачете колелото на волана към желаното място и кликнете. 

 

Забележка: Запишете стойност в динамичната кутия за редактиране да дефинирате 
разстояние на преместване. 

4. Кликнете някъде в графичния прозорец да обновите щампованото построение. 

 

 
Редактиране на щампа в традиционна среда 

 

1. Изберете щампата в PathFinder или в графичния прозорец, за да се покаже командната 
лента Edit Feature. 
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2. Кликнете бутона Edit Definition. 

 

3. Използвайте опциите на командната лента да редактирате дефиницията на щампата. 

Например, с бутона Direction   променяте посоката на щамповката.  

 
4. С бутона Accept обновявате построението щамповка  .  
5. Кликнете някъде в графичния прозорец да завършите редактирането на щамповката. 
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Динамично редактиране освобождението или стойността на 
дебелината в традиционна среда

 

1. Изберете построението в PathFinder или графичния прозорец да покажете командната 
лента Edit Feature. 

 

2. С бутона Dynamic Edit   покажете автоматичните размери.  
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3. Кликнете на размера за освобождението или дебелината да покажете динамичната кутия 

за редактиране. 

 

4. Запишете нов размер и натиснете Enter. 

 
5. Кликнете някъде в графичния прозорец да завършите редактирането. 
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Отвори 
 

Използвайте команда Hole, за да добавите следните видове отвори в детайл или асемблиран 
модел.  

 Общи отвори (simple, counterbored, countersunk, tapered form) 
 Drill Size holes 
 Screw Clearance holes (simple, counterbored, or countersunk form) 
 Threaded holes 

1. Threaded Hole 
2. Counterbored 
3. Countersunk 

 

 
Отвори (синхронна среда) 

 

Когато конструирате един или повече отвори в синхронна среда, динамично плъзнете дупката 
върху лицата на модела.  

 

Отворите може да бъдат поставени на множество референтни обекти в рамките на една и съща 
команда. Всички отвори създадени в една и съща инстанция на командата, ще споделят едни и 
същи атрибути.  
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Заключване на равнина 

Когато поставите построение отвор, вие го заключвате към равнина, чрез клавиша F3, щраквайки 

иконата за заключване  , докато курсора се намира над равнината, или когато поставите два 
последващи отвора на едно и също лице в една и съща инстанция на командата, равнината 
автоматично се заключва.  

Заключването на равнина е полезно, коато поставяте множество отвори върху едно лице, тъй като 
всички отвори са поставени спрямо една и съща равнина, независимо на къде плъзгате курсора. 
След като заключите една равнина можете да изпозлвате ръба като съотношение за по -  прецизно 
дефиниране мястото на отвора с размерите.  

Когато заключите равнина, иконата се показва в горни десен ъгъл на графичния прозорец, както и 
равнни линии за подравняване се  показват върху заключената равнина.  

 

Прецизно разполагане 

Когато са заключени в една равнина, работния процес за раположение на отвора, размерите могат 
да бъдат поставени динамично. 

Натиснете E, за да създадете размери от центъра на окръжността към крайната точка на 
затворения ръб.  
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Натиснете C,  за да създадете размери от центъра на съществуващия ръб..  

 

Преди да бъде поставен отвора, можете да запишете тип на размера и динамичното движение се 
заключва към определената стойност. Можете да предефинирате размера от ключовата точка в 

различна посока, като натиснете бутона Toggle Dimension Axis  от командната лента или 
натиснете T.  

 

Всички прецизно разположени размери се поддържат като PMI размери, след като отвора е 
поставен. 

Подравняване на отвор към център на ръб 

Можете да използвате опцията M, за да подравните отвор към средната точка на подсветналия 
ръб. При поставяне на отвор се създават хоризотални/вертикални отношения.  

Подравняване на отвор към съществуваща ос на отвора 

Когато поставите курсора над съществуващ отвор, център на отвора подсветва. Натиснете A, за да 
започне подравняването на отвора. Когато местите отвора, подравнителни линии се показват на 
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лицето, когато позиционирания отвор е хоризонтален или вертикален със съществуващата ос на 
отвора. Можете да подравните отвора към други лица я модела. Когато местите отвора към други 
лица, подравнителни линии също се показват. При необходимост можете да натиснете клавиша N , 
за да подсветне ръба на лицето, което е паралелно към подравняващите линии. Също можете да 
позиционирате отвор към цилиндрично лице. Подравняващите линии се показват на 
цилиндричното лице, като местите отвора над него.  

Разполагане на отвор на цилиндър 

Когато разполагате отвор на цилиндър, натиснете F3 като курсора се мести над цилиндъра. 
Командата Tangent plane се активира. Можете да позиционирате допирателна равнина, чрез 
динамично преместване или чрез въвеждане на ъглова стойност и след това натиснете Enter. Щом 
допирателната равнина се заключи, можте да преместите отвора над допирателната линия (C) и 
отвора се заключва към тази линия.   

 

Докато изпълнявате командата Hole можете да поставите размери между отворите. Също можете 
да оразмерите отворите и след като ги поставите. 

 

Типове отвори (Hole types) 

Използвайте опцията Type от диалоговата кутия Hole Options, за да дефинирате типа на отвора, 
който желаете. Можете да конструирате различни типове отвори: 

 (A) simple holes 
 (B) threaded holes 
 (C) tapered holes 
 (D) counterbore holes 



Моделиране на конструктивни елементи 
 

101 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 (E) countersink holes 

 

Можете да определите само един тип на отвор за едно построение. За да определите различен тип 
на отвор, трябва да конструирате друго построение отвор. 

Опциите налични в диалоговата кутия Hole Options се променят взависимост от типа отвор, който 
сте дефинирали. Например, когато поставите опцията Threaded, нови операции се показват, така 
че да можете да определите типа на резбата, който искате.  

Отвори с резби (Threaded holes) 

Можете да определите права резба, стандартна тръбна резба или изтънена тръбна резба, когато 
поставите опцията Threaded на типа отвор. Също можете да определите стандартна тръбна резба 
или изтънена тръбна резба, когато поставите на Type да бъде Counterbore или Countersink. 

За резбовани отвори, размера на дупката в твърдия модел съвпада с малкия резбови диаметър, 
изброен във файла Holes.txt или във файла PipeThreads.txt, с размера на резбата, която сте 
избрали. Например, когато конструирате резбови отвор M24 x 1, диаметъра на отвора в твърдото 
тяло ще бъде 22.917 милиметра, като това е минималния, изброен диаметър на резбата за тaзи 
резба във Holes.txt. 

Използва се различен стил на лицето, за да покаже, че отвора е резбован. Командата Color 
Manager command предоставя опция за дефиниране стил на лице Face style for Threaded Cylinders. 
Стойността по подразбиране за опцията Threaded Cylinder е стила Thread style. С Thread style, 
можете също да използвате етикета Rendering tab от диалоговата кутия Format View dialog box , за 
да определите дали фото-реалистична текстура да бъде приложена към резбованите построения в 
сенчестия изглед.  

 

За повече информация вижте: Threaded Features.  

Дълбочина на отвор (Hole extents) 

Можете да използвате различни типове удължения, когато конструирате отвори:  
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 Through All 
 Through Next 
 Finite Extent 

Дълбочините, които са налични зависят от типа на отвора, който е съдаден. Опростени отвори, 
отвори на цилиндричен зенкер,  отвори на конусен зенкер и отвори на резби поддържат всичките 
три типа удължаване. Заострените отвори поддържат само опцията Finite Extent, но можете да 
дефинирате крайна степен на удължаване, която надвишава дебелината на детайла.  

С отвори на цилиндричен зенкер, ако използвате опцията Finite Extent, вие дефинирате само 
удължение на отвора. Удължението на цилиндричен зенкер е дефинирано чрез Counterbore Depth, 
която задавате в диалоговата кутия Hole Options. 

V образни долни ъгли (V bottom angles) 

Когато конструирате отвор, използвайки опцията Finite Extent, можете да използвате опцията V 
bottom angle,  за да определите  дали дъното да е плоско (1) или V-shaped (2). 

 

Когато поставите опцията V Bottom Angle, можете да запишете стойност за ъгъла. you can also type 
a value for the bottom angle. Ъгъла, който определите представлява общия ъгъл. Също може да 
определите как да се измерва стойнотта на крайната дълбочина.  

Можете да уточните размера да се приложи до края на   гладката част на отвора (3) или до върха 
на отвора (4). 

 

 

 
Редактиране на отвор 

Когато разполагате отвор, дръжката Edit Definition се появява, така че да можете да промените 
стойностите на размерите за съществуващите отвори. За да промените стойността на размера, 
щракнете размера на отвора, запишете нова стойност и натиснете Enter. 
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Размерът се променя да отрази новата стойност.  

 

Можете да щракнете бутона Options от командната лента да се покаже диалоговата кутия  Holes 
Options dialog, ако искате да промените типа на отвора. 

След като разположите отвор, можете да добавяте допълнителни случаи на отвора. За да 
добавите допълнителни случаи на отвор, щракнете размера за отвора (A), щракнете бутона More 

Holes , влачете курсора към новото място (B) и щракнете, за да поставите новия отвор (C).  
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Създавайки through all отвор на c-образен модел, създава удължение на отвора от горната равнина 
(A) към долната равнина (B). 

 
Да предположим, че създавате издатина под лицето, 

 
Или издатина между две лица. 
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Ако редактирате размера на отвора, 

 

размера на отвора се обновява, но отвора не преминава през новите лица.  

 
Също, ако смените типа отвор, промяната се прилага само към съществуващите лица. Новите 
лица остават не променени.  

В следващият пример, два отвора с дълбочина 100 мм са поставени като група в блока. 

 
Отворът отляво не прониква в цялата дълбочина на блока и е ограничена.  
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Ако изберете дръжката на отвора от ляво, можете да промените дълбочината и диаметъра на 
отвора.  

 

Забележете също, че типа на отвора е зададен на Finite Depth. 

 

Отворът отдясно не е ограничен и преминава през целия блок, тъй като дълбочината на отвора е 
неограничена и е променена от finite depth на through next. 

 

Ако изберете дръжката на отвора от дясно, можете да промените диаметъра на отвора, но не е и 
дълбочината. 
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Забележете също, че типа на отвора е Through Next. 

 

Да предположим, че изберете подсветналото лица (A) и го влачите към нова позиция (B). 

 

Ако изберете отвора отдясно за редакция, той остава от тип от-към (from-to) и не е ограничен. 

 

Ако промените диаметъра на отвора, диаметъра се променя, но типа отвор остава от- към (from-to). 
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Ако промените тип на отвора на Finite, дълбочината на отвора се променя към първоначално 
зададената 100 мм. 

 

Ако промените дълбочината на отвора, този параметър се отразява и на двата отвора в групата.. 

 

 
 

  Команда Hole (синхронна среда)  
 

Конструира един или повече отвори в синхронна среда. Можете да използвате командата Hole, за 
да конструирате опростени, резбовани, заострени, цилиндричен зенкер и фрезови зенкер отвори. 
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Когато изберете командата Hole, командната лента ви води през следните стъпки:  

Стъпка 1. Дефиниране параметри на отвора. 

Стъпка 2. Избор на лице на модела, за разполагане на отвора.

Стъпка 3. Щракнете, за да поставите отвора. 

 
 

Разпознаване на отвори 
 

В part моделирането, понякога отворите са моделирани с кръгови и конични изрязвания. Това е 
достатъчна техника за моделиране при някои ситуации. Когато работите с импортирани файлове 
(part copy), отворите са графично представени чрез кръгови/конични лица. 

Може да възникне необходимост, където всички отвори да бъдат представени като построения за 
верига приложения и по-точно да улавят дизайна, който целим. Може да искате да направите едно 
или повече от следните неща:  

 Улавяне типа на отвора (simple, tapered, countersink или counterbore). 
 Замяна на размер и тип на откритите отвори.  
 Предефиниране на отвор като резбови отвор. 

Използвайте командата Recognize Holes command  , за да откриете наподобяващите на 
отвори лица (кръгли/конични) и да ги замените с отвори. Диалоговият прозорец Recognize Holes 
контролира как да обработите тези лица.  

Командата Recognize Hole е налична в среда part, sheet metal и assembly. Можете да изберете едно 
конструктивно тяло, за да откриете наподобяващите отвори лица. Можете също да изберете 
единично лице, за да откриете свързаните с него наподобяващи на отвори лица. 

Контрол на откриването 

Началната стъпка за разпознаване на отвор е да се избере конструктивно тяло. Ако файла е multi-
bodies, командата остава активна, за да предложи възможност за избиране на друго конструктивно 
тяло. След селектирането на конструктивно тяло за селектиране на отвороподобни лица, 
диалоговия прозорец представя опцията Face Selection, която отхвърля откритите отвори в 
конструктивното тяло. Тази опция ви позволява да изберете единично лкице за процеса. С тази 
опция се откриват само отвори, които асоциативно свързани с избраното лице.  

Групиране 

Тъй като са открити наподобяващите на отвори лица, подобни на тях отвори се разполагат в групи. 
Например, могат да се групират: 

 Равни диаметри и ограничена дълбочина 
 Преминаващи през тялото отвори с равни диаметри 
 Отвороподобни лица, представящи сами по себе си зенкеровани структури с равни 

диаметри и дълбочини 
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 Подобни конусовидни и зенкеровани структури на лица 

Можете да контролирате дали групите се обработват, като сложите отметка в колоната Groups на 
диалоговия прозорец Hole Recognition. Ако е изчистена, групата се игнорира по време на замяната 
с отвори. Групата отвори също има позиции, показани в диалоговия прозорец. 

За всяка разпозната група отвори се присвоява тип на отворите (Simple, Tapered, Countersink или 
Counterbore).   

Редактиране на откритата група 

Преди обработката на откритите подобни на отвори лица, можете да редактирате групата отвори в 
диалоговия прозорец Hole Recognition. Можете да преименувате групата отвори или да използвате 
имената по подразбиране в системата, изписани в колоната Feature Name. Можете също да 
изберете алтернативен тип за групата отвори, използвайки диалоговия прозорец Hole Options. 
Когато изберете алтернативния тип за отворите, те се визуализират в графичния прозорец.  

 

 

  Команда Recognize Holes  
 

Командата Recognize Holes разпознава лицата, които са подобни на отвори и ги заменя с отвори. В 
следващият пример подобните на отвор лица 1 и 2 са кръгли изрези, които се заменят с един прост 
отвор и два резбови отвора. 
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Моделът може да бъде импортван файл или Solid Edge part или sheet metal файл. 

Командата открива подобията на отвори в геометрията на избраното тяло.Командата открива само 
кръгли или конични изрези. Тя не разпознава кръгли/конични издатини. 

Среди 

В part среда, командата се намира в етикета Home →Solids група→Hole команден списък. 

В sheet metal среда, командата се намира в етикета Home →Sheet metal група →Hole команден 
списък. 

В assembly среда, командата се намира в етикета Features →Assembly Features група →Hole 
команден списък. 

Замяна на кръгли изрези с построения на отвор 
 

1. Отворете импортиран или Solid Edge part или sheet metal файл. Файлът трябва да съдържа 
кръгови или конични изрези, които да представляват отвори. Тези изрязвания са кандидати 
за замяна с отвори. 

2. Изберете етикета Home →Solids група→Hole списък→Recognize Holes команда .  

3. Изберете конструктивно тяло. 

Забележка: Ако командата не намира кандидати за отвори, ще се покаже следното 
съобщение за грешка: No recognizable holes were found. Ако командата констатира наличие, 
ще се появи диалоговата кутия Hole Recognition.  

4. Разгледайте групите от открити отвори. Можете да оставите отворите при условията, при 
които са открити или можете да ги редактирате и да промените техния тип. 

5. Когато насътоите всички открити отвори по желания начин, щракнете бутона ОК. 
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Всички открити лица, които са подобни на отвор, се заменят с отвори. 

Забележка: Ако има допълнителни конструктивни тела във файла, командата остава 
активна и можете да изберете други конструктивни тела за изпълнение на процеса. В 
противен случай командата се затваря.  

 

Създаване на прорези 
 

Можете да използвате командата Slot, за да създадете построение прорез по  дължина на скицата 
в синхронна среда или в Ordered Part среда и Sheet Metal среда.  

 

Веднъж създаден, пътя използван за създаване на прореза се показва в Assembly среда, за да 
поддържа отношения с прореза. 

Можете да използвате командата Move to Synchronous, за да конвертирате традиционното 
построение прорез в режим на синхронно моделиране. След преместването на построението от 
традиционен към синхронен режим, Вие можете да редактирате построението прорез.   

Можете да използвате диалоговата кутия Slot Options , за да определите очертанието на прореза. 
Можете да контролирате неща като ширина на прореза и условието за край. Можете също да 
определите ако искате да създадете изпъкнал или вдлъбнат слот.  

Разчупване на прорези 

Построенията на прорези поддържат командата Break. Можете да изберете един или повече 
прорези при изпълнение на командата. Когато изпълнявате командата върху едно построение или 
върху повече построения на прорез, всички атрибути се премахват и построението намиращо се в 
PathFinder се заменя с лице.   

 
 
Конструиране на прорез 

 
 
Можете да конструирате прорез в среда  synchronous или среда ordered.  
 
Конструиране на прорез в синхронна среда  

1. Изберете етикета Home →Solids група→Hole списък→Slot  .  

2. Щракнете скицата, за да дефинирате пътя на прореза. 

Елемента, който изберете трябва да бъде допирателен и постоянен.  

3. (По избор) От командната лента Slot, щракнете бутона Options, за да дефинирате свойства 
за прореза, ако е необходимо.   
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За повече информация вижте: Slot Options dialog box.  

4. Дефинирайте удължението на прореза, като направите едно от следните действия:  
a. От командната лента щракнете един от следните бутони: 

 Finite   

 Through All  

 Through Next   

 From/To   
b. Използвайте динамичните стрелки и опциите се показват на командната лента, за 

да завършите построението. 

Можете да промените опциите за удължение по всяко време на конструиране на 
построението.  

5. Щракнете с десен бутон, за да поставите прореза.  

Конструиране на прорез в традиционна среда 

1. Изберете етикета Home →Solids група→Hole списък→Slot .  

2. (По избор) От командната лента Slot, щракнете бутона Options, за да дефинирате свойства 
за прореза, ако е необходимо.  

За повече информация вижте: Slot Options dialog box.  

3. Направете едно от следните неща:  

o Ако искате да изчертаете профил, изберете планарно лице или справочна равнина. 

o Ако искате да изберете профил от съществуваща скица, от командната лента, в 
списъка Create-From Options, щракнете опцията Select From Sketch. Тази опция не е 
налична ако няма скици в документа. 

4. Изчертайте или изберете тангетна и постоянна скица. 

5. Дефинирайте удължението на прореза, като като направите едно от следните действия: 

а) От командната лента щракнете един от следните бутони: 

 Finite   

 Through All  

 Through Next   

 From/To   

в) Използвайте динамичните стрелки и опциите се показват на командната лента, за 
да завършите построението.  

Можете да промените опциите за удължение по всяко време на конструиране на 
построението. 

 6. Щракнете Finish, за да поставите прореза. 

 
Преместване или редактиране на прорез в синхронна среда  

 

В синхронна среда, можете да местите прореза по дължина на лицето, да редактирате 
построението слот, за да промените неща като ширина или удължение, или можете да редактирате 
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продила на прореза, за да направите промени към елемента на скицата, използван за съдаване на 
прореза.  

Преместване на прорез 

1. Изберете етикета Home →Select група→Select  .  
2. Изберете прореза, който искате да преместите. 

 

3. Щракнете оста на колелото, която е показана.  

 

4. Плъзнете прореза към ново място. 

 

5. Щракнете, за да запазите редакцията. 
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Съвет: Можете да изберете тороида на колелото, за да завъртите прореза. 

 

Редактиране на построението прорез 

1. Изберете етикета Home→Select група→Select .  

2. Изберете прореза, който искате да редактирате. 

 

3. Щракнете редактиращата дръжка. 

Командната лента Slot, динамичната кутия, началото на построението и профила се 
показват.  

 

Забележка: Появяването на динамичната кутия за редакция зависи от типа на прореза. 
Например, за прорез на цилиндричен зенкер, също можете да редактирате path offset и 
depth offset. 

4. Използвайте командната лента и динамичната кутия, за да направите промените на 
прореза. 
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5. Щракнете, за да запазите редакциите. 

Редактиране профил на прорез 

1. Изберете етикета Home →Select група→Select .  
2. Изберете прореза, който искате да редактирате. 

 
3. Щракнете дръжката за редакция. 

 
4. Щракнете дръжката за редакция на профила. 
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5. Направете промени към съществуващия профил на прореза. 

 

6. Щракнете зеления бутон Accept .  

 

7. Щракнете с десен бутон, за да запазите редакцията. 

 

8. Щракнете, за да завършите. 
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Редактиране на прорез в традиционна среда 
 

В традиционна среда, можете динамично да редактирате прорез, да редактирате построение 
прорез, за да промените посока и размер на построение Вead или да редактирате профил на 
прорез, за да направите промени на скицата на елемента, която използвахте за създаване на 
построение Вead.  

Динамично редактиране на прорез 

1. Изберете етикета Home →Select група→Select .  
2. Изберете прореза. 

 

3. Щракнете бутона Dynamic Profile. 

 

4. Влачете прореза за динамични промени на прореза и щракнете, за да ги изпълните. 

 

5. Щракнете, за да запазите редакцията. 
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6. Щракнете, за да завършите редакцията. 

Редактиране на построението прорез 

1. Изберете етикета Home →Select група→Select .  
2. Изберете прореза. 

 

3. Щракнете бутона Edit Definition. 

 

4. Използвайте опциите на командната лента, за да редактирате прореза. 
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5. От командната лента Slot, щракнете Finish. 

 

6. Щракнете, за да запазите редакцията. 

 

Редактиране профила на прореза 

1. Изберете етикета Home →Select група→Select .  
2. Изберете прореза. 
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3. Щракнете бутона Edit Profile. 

 

4. Направете промени към съществуващия Вead профил. 

5. Щракнете зеления бутон Accept .  

6. От командната лента Slot, щракнете бутона Finish. 

7. Щракнете, за да запазите редакциите. 

 

Допълнителни построения 

Вие конструирате допълнителни построения, чрез прилагане на обработки на лица и ръбове, като  
наклони, закръгления и фаски към детайла.  

 

 
Типове допълнителни построения 
 
Следните допълнителни построения са налични в Solid Edge: 
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 Построението наклон накланя съществуващо лице на детайл в определен ъгъл спрямо 
справочна равнина. 

 Построението закръгление прилага константен или променлив радиус към един или повече 
ръбове на детайла или плавно преливане между лица.  

 Фаската добавя скосение по селектирания ръб на детайла. 

В традиционно моделиране:  

Има възможност да се дефинира скосение по разстояние от ръба и ъгъл на наклона или по 
по разстояние от ръба за двете граници на скосението. 

Кога да добавяме допълнителни построения към модели 

За най-добри резултати, добавете допълнителни построения към вашия модел, възможно най-
късно в процеса на проектиране. Ако един наклон е от решаващо значение за позиционирането на 
други построения, конструирайте наклона преди да конструирате другите построения.  

Добавяне на ъгли на наклон 

Ъгълът на наклона се измерва спрямо нормалата на делителната повърхнина или плоско лице 
избрано за делително. Границата на наклона може да се дефинира при пресичане с равнина, с 
плоскост или по съществуващ ръб. 

Задаване на дебелина и изтъняване на детайли 

Можете да използвате командата Thicken, за да добавите дебелина към детайл. 

 

Или да използвате командата Thin Wall за да изтъните детайл. 

 

 
Работен поток задаване на дебелина 

Когато изберете командата Thicken, командната лента ви води през следните стъпки: 

 Стъпка Select — Задава критерии на избраните лица за определяне дебелината на 
построението. Можете да удебелите и отделно лице, верига от допирателни лица или 
цялото тяло. След като направите избора, щракнете Accept (отметка). 
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 Offset — Задава разстоянието на отместване на лицата. Можете да запишете разстояние 
на отместване и да щракнете стрелката, за да дефинирате посоката на отместване.  

 

 Стъпка Finish — Процеси за вход и завършек на построението. Щракнете бутона Finish, за 
да завършите построението задаване на дебелина. 

 

 
Работен поток задаване на изтъняване 

 

В традиционно моделиране: 

Когато изберете командата Thin Wall, командната лента ви води през следните стъпки: 

 Стъпка Common Thickness — Дефинира общото изтъняване на стената и страната, от която 
искате да го приложите. Можете да приложите изтъняване от към вътрешната част на 
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твърдото тяло, от към външната част на твърдото тяло или симетрично от лицето на 
твърдото тяло.. 

 Стъпка Open Faces — Избира някои лица, които искате да останат отворени. Отворените 
лица не се отместват, те се отстраняват от твърдото тяло. Например, ако посочите, че 
лицето (А) трябва да бъде отворено, то се отстранява и се създава изтъняване.  

 

 Можете да изберете множество отворени лица, когато създавате построението изтъняване.  

 

 Когато от едната страна на модела има множество тангентни лица, те всички се избират 
като едно лице и не могат да бъдат избрани индивидуално.  
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 Стъпка Unique Thickness Step — Избира някои лица, на които искате да приложите и 
дефинирате уникална дебелина. Можете да избирате индивидуални или множество 
планарни или не планарни лица на детайл, като стени за уникална дебелина.  

 Стъпка Finish — Процесите на вход и преглед на построението. Тъй като отворените лица и 
уникални дебелини не са задължителни, можете да преглеждате построението по всяко 
време след стъпката Common thickness. 

В синхронно моделиране: 

Когато изберете командата Thin Wall, Thin Wall QuickBar ви води през следните стъпки: 

 Стъпка Open Faces — Избира някои лица, които искате да останат отворени. Когато 
щракнете на лицето, то се обновява динамично, за да покаже изтъняването.. 

 

Запишете общата дебелина и щракнете стрелката, за да дефинирате страната, от която 
искате да приложите дебелината. 

 Exclude/Include — Дефинира лицата, които искате да включите или изключите при 
изтъняването. 

За да изключите лице от създаването на изтъняване, щракнете бутона   и след това 
щракнете лицето, което искате да изключите.  

Ако искате да включите лице в съществуващо изтъняване, щракнете бутона  и след 
това щракнете лицето, което искате да включите.  

 
Възможности при използване на изтъняване  (thin walls) 

Можете да изтънявате детайл повече от веднъж. В някои случаи, е по-лесно да конструирате 
детайл, използвайки множество построения на изтъняване, отколкото след това да използвате 
построения базирани на скица. Например, можете да изтъните твърда кутия, за да създадете 
скоба. 

 

След това можете да добавите построение издатина към скобата и 
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След това да добавите построение на изтъняване, за да направите вътрешността на скобата куха. 

 

 

Синхронно конструиране на тънка стена в солиди 
 

1. Изберете етикета Home →Solids група→Thin Wall .  
2. Щракнете върху някои лица, които искате да останат отворени. 

 

Когато щракнете лице, прозореца динамично се обновява, за да покаже тънката стена. 

 

Забележка: Можете да използвате бутона  от командната лента Thin Wall, за да 
изключите лицата от тънката стена. За да изключите лице, щракнете бутона, след това 
щракнете лицето(та), които искате да изключите.  

3. Запишете общата дебелина за тънката стена. 



Моделиране на конструктивни елементи 
 

127 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

4. Щракнете стрелката, за да определите посоката за тънката стена. 

 

5. Щракнете с десен бутон, за да завършите построението. 

 

 
Традиционно конструиране на тънкостенен солид 

 
 

Стъпка 1.  

Изберете Home→Solids група→Thin Wall .   

Стъпка 2.  На командната лента запишете стойност за обща дебелина на стената. Това е 
дебелинатакоято искате да използвате за всички или повечето стени на детайл. 

Стъпка 3.  Кликнете на лице, което искате да оставите отворено, потвърдете с Accept от 
командната лента.  

Забележка: Можете да изберете бутона Deselect   да отжате избрани лица.  

Стъпка 4.  Прегледайте построението чрез бутона Preview. 

Забележка: Ако построението не е това, което искате, отидете на коя да е стъпка да 
направите промените си. Преглеждайте построението и правете редакции колкото пъти 
е необходимо преди да отидете към крайната стъпка. 

Стъпка 5.  Завършете построението. 
 

Съвет: 
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 Отворени стени са опция. Прегледайте построението след дефиниране на общата 
дебелина. 

 Използвайте командната лента да промените офсетната посока от Inside на Outside или 
Symmetric. Кликнете един от тези бутони преди да запишете обща дебелина на стената или 
се върнете на стъпката за обща дебелина по-късно и променете офсета. 

 Можете да направите някои стени по-тънки от общата дебелина. Използвайте бутона 
Unique Thickness от командната лента да отидете на стъпка Unique Thickness. Кликнете на 
лицата, върху които искате да приложите уникална дебелина и запишете стойността й в 
кутията на командната лента. 

 
Ограничаване на лица 

 

Можете да конструирате построения тънък регион с или без ограничаване на лица. Ограничаване 
на лице може да лице или конструктивна повърхнина, която определя как да ограничите изтъне 
регион.  

Можете да използвате ограничено лице с или без отместване. Когато определяте ограничено лице 
без отместване, лицето се отмества надолу, за да ограничи горната част на тънкия регион.  

 
Когато определяте ограничено лице с отместване, долната част лице се отмества надолу на 
определено разтояние, за да определи дъно за тънкия регион.  

 

 

Закръгление и плавно преливане 

Използвайте закръгления, за да замените острите ръбове на модел с гладки, да заоблите 
повърхността, за да подобрите външния вид или функционалността. Закръглението е базирано на 
ръб, което означава, че можете да заобляте само ръбове. 
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В последователна среда, можете да използвате постоянен радиус, променлив радиус или 
комбинация от двете.  

С командата Round в среда на синхронно моделиране, можете да използвате само постоянен 
радиус на закръгление на ръбовете на детайл.  

С плавно преливане в последователна среда, можете плавно да преминете между два ръба, лица 
или комбинация от двете.  

 

С командата Blend в среда на синхронно моделиране, можете да създадете променлив радиус на 
закръгление.  

 

плавно преливане между лица, 

 

или плавно преливане между телата на повърхнина 
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Можете да направите пълно, пакетно закръгление. С други думи, можете да създадете заобляне, 
където радиуса е по-голям от дълбочината на пакета. 

 
 
С плавно преливане, можете да създадете заобляне с радиус по-малък или равен на дълбочината 
на пакета. Въпреки това, когато радиуса става по-голям от дълбочината на пакета, закръглението 
ще се провали.  

 
Round команда 

 
 
В традиционно моделиране: 
 

Използвайте командата Round  да закръгляте ръбове на детайл. Използвайте постоянен, 
променлив или комбинация от двете опции за радиус на закръгление. Можете да създавате също 
преливания между ръбове, лица или комбинация от двете.  
 
В синхронно моделиране: 
 

Използвайте командата Round да приложите постоянен ъгъл на закръгление към ръбове на 
детайл. 

 
 
 
Закръгляване на ръбове на детайл 

 
 

Стпка 1.  

Изберете етикета Home →Solids група→Round .  

Стъпка 2. От Round QuickBar, използвайте опцията Select, за да определите елемента, който 
искате да закръглите. 

Стъпка 3. Изберете елементите, които искате да закръглите. 
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Стъпка 4. Запишете радиуса на закръгление. 

Стъпка 5. От Round QuickBar, щракнете бутона Options, за да се покаже диалоговата кутия Round 
Parameters и дефинирайте характеристиките на закръгленията.  

Стъпка 6. Щракнете с десен бутон, за да завършите закръгляването.  
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Редактиране на закръгления 
 

 
Синхронно моделиране 

За да редактирате едно закръгление синхронно, изберете закръглението и след това щракнете 
дръжката за редакация (1). Запишете стойност в полето Edit Dimension Value и натиснете Enter. 

Също можете да редактирате всички поставени закръгления, като едно построение или всички 
закръгления в модела да бъдат с един и същ радиус. Това се контролира в полето Edit Dimension 
Value. За повече информация вижте: Editing single value driven features.  

 

 

Забележка: Можете да използвате също скрол бутона на мишката, за да извършвате динамични 
редактиране радиуса на закръгление. Поведението на скролера се контролира чрез Solid Edge 
→Helpers page option Enable Value Changes Using the Mouse Wheel. Ако опцията не е избрана, 
използвайте Crtl+скролера на мишката, за да промените стойността. Ако опцията е избрана, 
използвайте скролера на мишката, за да промените стойността. 

Традиционно моделиране 

За да редактирате радиус на закръгление, щракнете с десен бутон на закръглението и след това 
щракнете Edit Definition. В полето Radius на командната лента Select Step on the Round, запишете 
нова стойност и щракнете бутона Finish. 
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Конролиране поведението на синхронно редактиране на закръгление  

Когато редактирате синхронно закръгление, оста на закръгление може да бъде фиксирана или оста 
може да бъде плаваща, като стойността на радиуса се променя. Вие можете да контролирате 
поведението на редактиране на закръгление с опцията Round Edit Behavior. Щракнете с десен 
бутон на закръглено лице, за да се покаже менюто за бърз достъп. 

 

 Automatic 
o Оста на закръгление е плаваща. Лицата са тангентни към закръглението и не се 

местят. Тангентните лица акомодират прехода като радиуса се променя.. 
o Ако закръгление има концентрично построение асоциирано към него (изрязване, 

extrusion или отвор), след това оста на закръгление автоматично се фиксира.  
 Fix Axis 

Ако оста на закръгление е плаваща и искате да бъде фиксирана, щракнете с десен бутон 
на закръгленото лице и изберете опцията Fix Axis, за да заключите оста на закръгление 
преди редакция. 

 Float Axis 

Ако оста на закръгление е фиксирана и искате да бъде плаваща, щракнете с десен бутон 
на закръгленото лице и изберете опцията Float Axis, като това позволява оста на 
закръгление да бъде плаваща преди редакция. 

Забележка: Ако приложите поведение на редакция към закръглено лице, опциите за поведението 
остават.  

 
Ред на Закръгления 

 

Редът, в който се прилагат отделните закръгления в модела може да бъде различен в изпълнения 
модел. Това обикновено се случва, когато избраните от вас ръбове за закръгление се пресичат или 
пресичат. 

Например, ако конструирате построение закръгление, избирайки ръб (1), крайния ръб (2) се 
променя, когато приложите първото закръгление. 
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Когато конструирате второто закръглени, избирайки ръб (2), ще получите следния резултат.  

 

Ако смените реда на двете закръгленив и изберете ръб (2) за първо закръгление, крайния ръб (1) 
се променя, когато приложите закръглението. 

 

Когато конструирате второто закръгление, използвайки ръб (1), ще получите следния резултат.  

 

Ако сравните двата резултата, можете да видите, че повърхнините където двете закръгления се 
срещат са различни.  
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Въпреки, че и двата резултата са валидни, едно от решенията може да бъде по-лесно за 
произвеждане или да бъде по-естетично от другото. В тези ситуации, можете да експериментирате 
като поставяте закръгления в различен ред, за да определите кой резултат е най-подходящ за 
вашите изисквания. 

Преподреждане на закръгления 

В синхронно моделиране: 

Можете да щракнете с десен бутон на пътя на прехода между пресичащи се лица и използвайте 
командата Reorder Rounds от менюто за бърз достъп, за да преподредите реда на закръгленията.  

 

Можете да изберете множество закръгления и радиусите на закръгление се преподреждат без да 
имат един и същ радиус. 

 
Преподреждане на закръглени ръбове 

 

1. Щракнете с десен бутон на пътя на прехода между две преливащи се лица и изберете 
Reorder Rounds. 

 

2. Щракнете, за да завършите пренареждането.  
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Съвет: 
 Можете да изберете множество парчета на преливане за да ги преподредите 

едновременно. 
 Радиусът на закръгленията, които са за преподреждане не трябва да бъде същия. 

 
 
 
Опции за плавно закръгление 
 
При закръгляне, ръбовете, които закръглението пресича могат да имат следния вид: 

 тангентни/гладки ръбове 
 остри ръбове 

Начинът, по който закръглението се пресича с ръба, зависи от опцията преливане, която 
определяте в диалоговата кутия Round Parameters. Тези опции включват: 

 Закръгления на тангентните ръбове 

Тази опция променя закръглението, за гладко ролково закръгление във всеки един 
тангентен ръг, който срещне. 
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 Покриване на острите ръбове 

 

Тази опция променя плавното преливане към ролково по отношение на остри ръбове, като 
запазва оригиналния ръб не променен. 

 Закръгление около острите ръбове 

Тази опция променя плавното преливане към ролково по отношение на всеки остър ръб, 
който срещне.  

 

 Застъпване на закръглението върху границата на бленда  

Тази опция променя плавното преливане и го принуждава към ролково или да запази 
оригиналната форма на ръба.  

 

 Подрязване на ъгли 
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Тази опция променя плавното закръгление и принуждава образуването на шев на всички 
остри ъгли, които срещне. 

 

 Закръгляне на ъгли 

Тази опция променя плавното преливане към ролково по отношение на всеки остър ъгъл, 
който срещне. 

 
Как работи плавното преливане? 
 

За да разберете как работи плавното преливане, мислете за търкаляща топка. Като такава, тя 
премахва всичко по нейния път и добавя материал, където е необходимо, за да създаде гладко 
преливане между избраните лица. 

 

Плавното преливане използва ролка по и ролка през, за създаване на преливане. Този метод 
причинява плавното преливане, за поддържане на избраните ръбове или продължава плавното 
преливане през избраните ръбове. Вижте следното преливане между две лица. В този пример 
радиуса на плавното преливане причинява заобляне по ръба на лицето.  
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Дефиниране формата на плавно преливане 
 

Моделиране с последователни построения: 

Когато зададете опциите Blend или Surface Blend в диалоговата кутия Round Options, можете да 
използвате опцията Shape на командната лента Blend, за да определите формите на плавно 
преливане показани по-долу. 

Моделиране със синхронни построения:  

Когато зададете опциите Blend или Surface Blend на стъпка Blend Type от командната лента Blend, 
можете да използвате опцията Shape от стъпка Select на командната лента Blend, за да 
определите формите на плавно преливане показани по долу. 

Форми на плавно преливане (Blend shapes) 

 Постоянен радиус (Constant Radius) 
 Постоянна ширина (Constant Width) 
 Фаска (Chamfer) 
 (Откос) Bevel 
 Коничен (Conic) 
 Непрекъсната кривина (Curvature Continuous) 

Тези опции дават гъвкавост, която е необходима за широка гама за дизайн при различни ситуации. 
Например, можете да използвате командата Chamfer, за да създадете фаска на солид тяло, но не 
и на повърхнинно тяло. За да създадете фаска на повърхнинно тяло, трябва да използвате 
опциите за плавно преливане вътре в командата Round. 

Опцията Constant Radius изгражда плавно преливане с унифициран радиус. Тази опция работи по 
подобен начин на закръглението.  

Опцията за постоянна широчина - Constant Width създава бленди с постоянна широчина по цялата 
обиколка (А). Тази опция е полезна, когато повърхнина пресича друга повърхнина в ъгъл, където 
при постоянен радиус на блендата (В) може да се добави твърде много или твърде малко 
материал. 
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Опцията за фаска - Chamfer генерира плоски преходи с еквивалентни ъгли на наклона. Можете да 
използвате опцията Setback, за да дефинирате размера на фаската. 

 

Опцията за асиметрично скосяване - Bevel създава фаска по зададен един от размерите за 
дълбочината на отнетия материал и съотношението му спрямо другия. Въведената стойност в 
полето Setback определя дължината на новото лице (А). Стойността въведена в полето Value 
определя количеството материал което да се отстрани от двете съседни лица (В), (С). 

Например, ако определите Setback да е 30 мм и Value да бъде 0.50, фаската ще има дължина 30 
mm. Записа във Value е 0.50 и определя позицията на новото лице (А), два пъти повече материал 
се отстранява от първото лице, което сте избрали (В), след това избирате третото лице (С). В този 
случай двете планарни лица, които са също перпендикулярни едно на друго, 26.84 мм е 
премахнато от лице (В) и 13.42 мм е премахнато от лице (С). Можете да запишете стойност, която 
да е по-голяма от нула, но по-малка или равна на 10.0. Записът 1.0 във Value създава 45 градуса 
откос.  

 

Опцията Conic създава елиптичен преход с постоянна широчина между двете лица. Когато 
зададете тази опция, стойността на Radius определя ширината на напречното сечение и записа 
във Value, който зададете ще определя формата на напречното сечение. Можете да запишете в 
полето Value стойност по-голяма, но не и равна на нула. Когато стойността приближава 0.0, 
напречното сечение става по-плоско ои по-скоро наподобява фаска (А). Увеличавайки стойността 
във Value, напречното сечение става все по-заоблено (В) и след това отново става плоско (С). 

 

Можете да използвате опцията Curvature Continuous blend, за да контролирате приемствеността 
или мекотата на преливащата повърхнина. При стойност по-малка от 1.0 в полето Value прехода е 
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плоскост,при по-близка или 1 е като преходите от (А) и (В). При стойност по-голяма от 1.0 се 
появява удължение на избраните повърхнини и се създава по-малък радиус на преливане (С), (D) 
и (Е). Типичните стойности могат да варират от 0.0 до 10.0. 

 
 
 
Преливане на лица на детайл 

 
 

Стъпка 1.  

Изберете етикета Home →Solids група→Blend .  

Стъпка  2.  От командната лента Blend, изберете Blend. 

Стъпка 3.  Използвайте кутиите в командната лента Blend, за да дефинирате характеристиките на 
преливащи лица. 

Стъпка  4.  Изберете лицата, който искате да прелеете. 

Стъпка  5.  В полето Radius на командната лента Select Step of the Blend, запишете стойност на 

радиус и след това щракнете бутона Accept  .  
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Стъпка  6.  От командната лента Blend, щракнете Finish. 

 
Преливане на повърхнинни тела 

 
 

Стъпка  1. 

Изберете етикета Home→Solids група→Blend .  

Стъпка  2. От командната лента Blend, изберете Surface Blend. 

Стъпка  3. Изберете повърхнините, които искате да прелеете. 

Стъпка  4. В полето Radius на командната лента Select Step of the Blend, запишете стойност на 

радиус и след това щракнете бутона Accept  .  

Стъпка  5. Щракнете, за да определите страната от която искате да се приложи преливането.  
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Стъпка  6. Използвайте стъпка Surface Blend Parameters step, за да определите дали да отрежете 
преливането.  

Стъпка  7. От командната лента, щракнете Finish. 

 
Закръгления на повърхнинни тела 
 
Когато прилагате плавно преливане към повърхнини на тела, трябва да определите страната 
водната повърхнина, върху която ще прилагате преливането.  

 

Можете да направите по време на стъпката Side като позиционирате курсора на страната на всяка 
повърхнина, върху която ще прилагате конструиране на плавно преливане. 
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Можете да избирате дали преходната повърхнина да се изрязва или не след генериране от 
диалоговата кутия  Surface Blend Parameters.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тангентно поддържащи линии 
 

При преливане лице-в-лице, можете да използвате крива или ръб, да съдържа преливането. 
Преходната линия трябва да се намира на едно от преливащите се лица. Когато преливането 
срещне преходната линия, радиуса на преливане варира, така че преливащата повърхнина се 
търкаля по преходната линия и остава тангентна към лицето, на което принадлежи преходната 
линия. Можете да определите преходна линия за всяко от входните лица или само за едно от 
входните лица.  

 

Когато използвате преходни линии, можете да дефинирате радиус на плавно преливане, по 
следните начини:  

 Радиус по подразбиране 

С опцията радиус по подразбиране, стойността на радиуса, която определите се използва 
навсякъде, където е възможно. Освен това в случай че радиуса на прехода не може да се 
реализира защото ръба на някоя от стените не го позволява то радиуса автоматично се 
променя с плавен преход аналогичен на този при граничния ръб. В следващата илюстрация 
забележете, че повърхнината (A) беше създадена по подразбиране, тъй като тя не 
взаимодейства с определена преходна линия (B). 
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 Пълен радиус 

С опцията пълен радиус, лицата и тангентните, преходни линии дефинират радиуса на 
преливане. Плавното преливане е създадено така, че повърхнината на преливане да се 
търкаля по преходната линия във всяка точка, променяйки радиуса колкото е необходимо, 

за да се поддържа тангентност между лицата. 

 
Променливи радиуси на закръгление  
  

В традиционно моделиране: 

Когато конструирате променлив радиус на плавно преливане в Solid Edge, можете да дефинирате 
различни стойности на радиуса в ключовите точки и пресечните точки по отношение на ръб или 
лице. 

В синхронно моделиране: 

С командата Blend, конструирате променлив радиус на плавно преливане в Solid Edge, като 
дефинирате различни стойности на радиус в ключовите точки и пресечните точки по отношение на 
ръб или лице. 

Следващата илюстрация показва закръгление с различни стойности на радиуса в две крайни точки 
и в средната точка на ръб.  

 

Можете да използвате радиус със стойност нула, когато създавате променлив радиус на плавни 
преливания. Закръглението в следващата илюстрация има радиус 15 мм в единия край и нула в 
другия.  
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Преглед на работен поток на наклони 
 

За конструиране на опростено построение на наклон, първо изберете планарно лице или 
справочна равнина (A), за да дефинирате равнина на наклона. След това изберете лицата, които 
искате да наклоните (B). 

 

Накрая, позиционирайте курсора за да определите посоката на наклона и щракнете когато се 
покаже коректния наклон. 

 
В този пример, размера на детайла остава не променен в горното лице и се увеличава или намаля 
в долната си част. С други думи, построението на наклон добавя или премахва материал под 
делителната линия . 
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Когато определяте равнина на наклона, не сте ограничени до планарни лица на детайл или 
справочни равнини в горната или долната част на детайла. Например, можете да изберете 
справочна равнина в центъра на детайла, за да използвате като равнина на наклона (A), и след 
това да използвате същата равнина, за да дефинирате делителната линия (B). В този пример, 
размера на детайла остава същия в делителната линия и материала е премахнат над справочната 
равнина и добавен под справочната равнина. 

 

Добавяне на ъгъл на наклона към детайл 
 

1. Изберете етикета Home →Solids група→Draft .  

2. От Add Draft QuickBar, щракнете бутона Draft Options и след това използвайте диалоговата 
кутия Draft Options, за да определите как искате да дефинирате осовото разположение за 
наклона. 

3. Дефинирайте равнина на наклона. 

 
4. За добавяне на наклон дефиниран чрез ръб на детайл, разделителна линия или 

разделителна повърхнина, изберете раделителната геометрия, щракнете бутона Accept  

 от командната лента и след това щракнете бутона Next.  

5. Изберете лицата, които искате да наклоните и дефинирайте ъгъл на наклона или ъгли. 
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6. В графичния прозорец, позиционирайте курсора,  така че дръжката за посока на наклона да 
се показва коректно и след това щракнете.  

 

За отделни наклони, позиционирайте курсора, за да определите посоката  на наклоните. 
For split drafts, position the cursor to specify the draft directions. Ако посоката на наклоните 1 и 
2 са на обратната страна, която вие желаете, препозиционирайте курсора, така че да се 
получи правилния наклон.  

 

7. Щракнете с десен бутон, за да завършите построението.  

 

 
 
Редактиране на построения и добавяне на наклон 
 

Има различни варианти на редактиращи дръжки, които можете да използвате при редактиране на 
построения добавяне на наклон. Можете да използвате редактиращите дръжки, за да редактирате 
свойствата на наклона на цялото построение или на едно, или повече избрани лица.  
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Можете да използвате редактиращите дръжки, за да направите следните типове редакции:  

 Промяна ъгъла на наклона. 
 Промяна посоката на наклона. 
 Промяна на равнината на наклона. 

Редактиране на цялото построение 

За да редактирате свойствата на цялото построение добавяне на наклон, изберете построението в 
PathFinder или позиционирайте курсора над наклоненото лице и след това QuickPick за да 
изберете построението добавяне на наклон. 

Редактиране на индивидуални наклонени лица 
 
За да редактирате едно или повече съществуващи наклонени лица, изберете лицата в графичния 
прозорец, които искате да редактирате. Ако промените посоката на наклона за лицето, ново 
построение добавяне на наклон се добавя към PathFinder за лицата, които сте редактирали. 
 
Примери 
Можете да използвате редактиращите дръжки, за да направите следните типове редакции: 

 Използвайте редактиращата дръжка, за да промените ъгъла на наклона. 

 

 Използвайте обръщане на посоката от редактиращата дръжка, за да обърнете посоката на 
наклона. 

 

 Използвайте препозициониране с редактиращата дръжка на делителната равнина 
паралелно на първоначалната й позиция. 
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Построения на наклони, които не могат да бъдат изтривани или редактирани  

Някои построения на наклон не могат да бъдат изтривани или редактирани, използвайки 
редактиращите дръжки за наклона: 

 Построения на наклон конструирани чрез опцията Parting Line  
 Построения на наклон конструирани чрез опцията Parting Surface  

За тези типове построения на наклон се появява специален символ близо до построението в 
PathFinder, за да покаже, че построението не може да бъде редактирано или изтрито. Когато 
позиционирате курсора над построението в PathFinder, показва се подсказка, която обяснява, че 
построението не може да бъде изтрито или редактирано. 

За да редактирате построение на наклон, можете да използвате командата Add Draft, за да 
преработите лицата или можете да използвате дръжката на кормилото (steering wheel), за да 
преместите или завъртите лицата директно. 

Дефиниране на равнина на наклон  
 
Ъгълът на построението наклон се измерва по нормалната равнина, която сте дефинирали. В 
идеалния случай равнината на наклона трябва да бъде перпендикулярна към лицата, които сте 
избрали да бъдат наклонени.  

Например, за да добавите наклон към четири вертикални лица (A), можете да изберете най-
горното лице (B) като равнина на наклон, тъй като това лице е перпендикулярно към лицата, които 
искате да наклоните. 

 

За опростено построение на наклон, лицата, които искате да се наклонят се завъртени около 
равнината. За по-сложно построение на наклон, лицата, които искате да се наклонят са завъртени 
около ръб на детайл, разделителна линия или разделителна повърхнина. 
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 Пример: Опции на наклон 

Следните опции са налични от диалоговата кутия Draft Options. 

От равнина: Можете да изберете справочна равнина или планарно лице, за да го използвате като 
равнина на наклон (A) и след това да използвате същата равнина, за да дефинирате делителната 
линия (B). Размера на детайла на делителната линия е непроменен и материал е добавен или 
премахнат, за конструиране на построението. В този пример, тъй като равнината на наклона се 
намира приблизително в центъра на детайла, материал е премахнат над делителната линия и 
материал е добавен под делителната линия, за конструиране на построението. 

 
От ръб: Можете да изберете един или повече ръбове от детайла, за да дефинирате делителната 
линия. Когато използвате опцията From Edge можете да добавете наклон само към лица, които са 
съседни на избраните ръбове.  

От делителна повърхнина: Можете да изберете конструктивна повърхнина (A) за да дефинирате 
делителната линия. 

 
От режеща линия: Можете да изберете режеща линия (A) за да създадете наклона. 
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Двустранен наклон: Можете да задавате едновременно два различни ъгъла на наклон с опцията   
split draft . 

 

Стъпален наклон: Използвайки режещата крива показана в илюстрацията, можете да приложите 
Стъпален наклон. Опцията Step Draft добавя стъпка, където е необходимо, за да се запазят 

непокътнати лицата. 

С опцията perpendicular , стъпалните лица са перпендицулярни на наклоненото лице(A). С опцията 
taper стъпалните лица са с преходен наклон спрямо наклоненото лице (В). 

  

 

Използване на делителна геометрия 

 
Можете да дефинирате делителната линия, използвайки разделяща геометрия, а не справочна 
равнина или лице на детайл. Когато задавате опциите From Edge, From Parting Surface или From 
Parting Line от диалоговата кутия Draft Options, стъпка Select Parting Geometry се добавя към 
командната лента. Въпреки, че все още трябва да дефинирате референтна равнина, разделящата 
геометрия, която избрахте определя делителната линия. Разделящата геометрия може да 
съдържа 2D или 3D елементи. 
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За да конструирате построение наклон, използвайки разделяща геометрия, първо изберете 
планарно лице или справочна равнина (A), за да дефинирате референтната равнина. След това 
изберете разделящата геометрия (B), която искате да използвате като делителната линия. В този 
пример, разделяща повърхнина беше дефинирана, използвайки конструктивни повърхнини.  

 
Когато изберете режещата геометрия, щракнете бутона Next от командната лента, за да преминете 
към стъпка Select Face. След това изберете лицата, които искате да наклоните (C). 

 

В синхронно моделиране: 

След като имате избрани лицата, които искате да наклоните, щракнете Next. Както и при опростени 
наклони, позиционирайте курсора, за да определите посоката на наклона (D) и щракнете, когато се 
появи коректната посока. В зависимост от типа на режещата геометрия, която използвате, може да 
се наложи да се разделят съществуващите лица на модела на няколко лица, за да се конструира 
построението. В този пример, едно планарно лице (E) от страна на модела е разделена на три 
лица (F). След определяне посоката на наклона, запишете ъгъла на наклона в полето за стойност и 
щракнете бутона Finish, за да приложите ъгъла на наклона.  

В традиционно моделиране: 
След като сте избрали лицата, на които искате да приложите наклон и дефинирате ъгъл на 
наклона, щракнете бутона Next, за да продължите към стъпката Draft Direction. Както и при 
опростени наклони, позиционирайте курсора, за да определите посоката на наклона (D) и 
щракнете, когато се появи коректната посока. В зависимост от типа на режещата геометрия, която 
използвате, може да се наложи да се разделят съществуващите лица на модела на няколко лица, 
за да се конструира построението. В този пример, едно планарно лице (E) от страна на модела е 
разделена на три лица (F).  
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Двустранен наклон  

Вие можете да приложите два ъгъла на наклон едновременно с опцията двустранен наклон ( split 
draft). Двата ъгъла се прилагат в противоположни посоки, използвайки една и съща геометрия за 
дефиниране на делителната линия. За пример, ако искате да приложите ъгъл на наклон от режеща 
повърхнина към най-горното лице на детайла, можете да използвате разделен наклон и да 
поставите нула за ъгъл, най-отдолу на режещата повърхнина. 

Забележка: Допълнителните лица се създават заради формата на делителната повърхнина.Може 
да избегнете създаване на допълнителни лица ако използвате опцията Step Draft. 

 

Позицията на курсора, когато щракате, за да дефинирате посоката на ъгъла, определяте къде 
всеки един от ъглите да бъде приложен. 

 

Стъпка Draft 

За да се избегне добавянето на допълнителни лица когато завъртате около делителна линия или 
повърхнина, ако използвате опцията Step Draft. Например, използвайки режещата крива, показана 
в илюстрацията, опцията Step Draft добавя стъпка, където е необходимо за да се запазят 
наклонените лица непокътнати. 

 

Без Step Draft, ще бъдат добавени някои лица.  
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С опцията perpendicular, step лицата са създадени перпендицулярни на наклоненото лице (A). С 
опцията taper, step лицата са създадени с изтъняване спрямо наклоненото лице (B). 

 

 

Неща, които да предвидите при закръгления и наклон на ъгъл  

  
Ако добавяте закръгления и наклони към модел, има някои важни въпроси, за които трябва да се 
помисли преди да се вземе решение каква да бъде последователността на добавяне на тези 
построения. Ако добавите първо закръгления, заоблените лица няма да бъдат вече с постоянен 
радиус, а ще бъдат конични.  

 
Ако добавите закръгления след като сте приложили наклона, стойността на радиуса ще остане 
постоянна.  

 

В производствения процес се използват реални детайли, това може да бъде фактор, който 
определя кога да се добавят закръгления. 
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Добавяне на фаски към ръбове на детайл 
 

Използвайте командите Chamfer, за да приложите фаски към избрани ръбове от детайла. 

 

В традиционно моделиране, командата Chamfer ви предоставя опции за създаване на: 

 Equal setbacks (Равни страни) 
 Angle and setback (Ъгъл и страна) 
 2 Setbacks (2 Страни) 

В синхронно моделиране, има две команди: 

 Chamfer Equal Setbacks 
Определянето на фаската става по време на редакция на модела. 

 Chamfer Unequal Setbacks 
Фаската не може да се дефинира по време на редакция на модела. 

 Chamfer команда (фаска)  
 

Конструира фаска по общия ръб между две лица. Обикновено трябва да се създаде фаска в края 
на модела. Повечето модели, не трябва да включват малки фаски при изчертаването на профила 
за базираните на скица построения. Командата ви дава възможност да ги добавите в по-късен 
етап, като прави пронмените по-бързо и по-лесо. 

 

Методи за конструиране на фаска 

Можете да използвате диалоговия прозорец Chamfer Options, за да уточните метода, по който ще 
конструирате фаската: 

 Equal Setbacks (равни отстъпи) 
 Angle and Setback (ъгъл и отстъп) 
 2 Setbacks (два отстъпа) 

Работен поток за построението Chamfer  

При избиране на командата Chamfer, командната лента ви води през следните стъпки: 
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1. Face Selection Step—дефинира лицата, от които искате да измерите отстъп или ъгъла на 
фаската. Тази стъпка е налична сако когато сте настроили опциите Angle and Setback или  2 
Setbacks на диалоговия прозорец Chamfer Options. 

2. Edge Selection Step—дефинира ръбовете, на които искате да направите фаска. 
3. Preview Step—Обработва входните данни и визуализира фаската. 
4. Finish Step—Финишира построението. 

Фаски с равни отстъпи (Equal Setback) 

При конструирането на фаска с равни отстъпи, вие само трябва да изберете ръбовете, върху които 
да разположите фаски. Можете да разположите фаски върху множество ръбове с една операция и 
те ще имат един и същ размер. Когато конструирате фаски с еднакви стойности на отстъпа върху 
множество ръбове е по-добре да ги направите ако е възможно с една операция.  

 

Ако искате да приложите различни стойности за отстъпа към различни ръбове, трябва да 
направите ги направите в отделна операция за всеки отделен размер. 

 

Фаски по ъгъл и страна (Angle and Setback) 

Когато конструирате фаска, използвайки опцията Angle and Setback, вие трябва най-напред да 
изберете лице (1), след което да изберете ръбовете (2). Стойността, която въведете в полето 
Setback на командната лента се прилага върху избраното лице  и се измерва от избрания ръб. 
Например, 5 mm отстъп и 60 °	ъгъл е показан на (3). 
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Фаски с два отстъпа (2 Setbacks) 

При конструирането на фаска с използване на опцията 2 Setbacks, вие избирате първо лицето.  
Стойността, която въведете в полето Setback 1 се прилага към избраното лице, а стойността, която 
въведете в полето Setback 2 се прилага към съседното лице. Както в по-горния пример, ако 
изберете цилиндричното лице и горния ръб на модела и въведете 5 mm в полето Setback 1, а в 
полето Setback 2 въведете 12 mm, стойността 5 mm се прилага по цилиндричното лице, а 
стойността 12 mm се прилага по равнинното лице в горната част на модела. 

 

Фаски в среда Assembly 

Когато рабоите в среда assembly, можете да използвате командата за конструиране на assembly 
feature 

 
 
Конструиране на построение фаска 

 

Забележка: Ако построението не е това, което искате можете да отидете на друга стъпка, за да 
направите корекции. Можете да преглеждате и променяте построението толкова пъти, колкото е 
необходимо, преди да отидете на стъпката Finish. 

1. Изберете етикета Home →група Solids→Rounds списък→Chamfer. 

 

2. Щракнете бутона Chamfer Options от командната лента и използвайте диалоговата кутия, за 
да зададете опциите които искате да използвате. 

3. Ако поставите опцията 2 Setbacks, изберете лицето, от което ще измервате страни за 
фаска. 

4. Изберете един или повече ръбове. 

5. Щракнете Preview, за да видите резултатите от вашия избор. 

6. Завършете построението. 

 
 
Редактиране или преместване на фаска 

 
Можете да изберете фаска и директно да я редактирате, за да промените стойността и или можете 
индиректно да редактирате фаската, за да преместите лице, което граничи с факса.  

Редактиране на фаска 

1. Изберете фаска. 
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2. Щракнете редактиращата дръжка. 

 

3. Запишете нова стойност за фаската и щракнете. 

 

4. Щракнете, за да завършите редакцията. 
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Преместване на лице граничещи с фаска 

1. Изберете граничещо лице на факса. 

 

2. Щракнете дръжката за преместване. 

 

3. Местете курсора, докато лицето е на приблизителното място, където искате и след това 
щракнете.  
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4. Щракнете, за да изпълните преместването. 

 
Конструиране на фаска с равни отстъпи 

 

1. Изберете етикета Home →Solids група→Rounds лист→Chamfer Equal Setbacks   .  

2. От Chamfer QuickBar, определете метода на избиране за фаската. 

3. Изберете един или повече ръбове. 

 

4.  (По избор) Запишете стойност за фаската. 
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5. Щракнете с десен бутон, за да поставите фаската. 

 

  Команда Chamfer Unequal Setbacks  
 

Конструира фаска по избрани ръбове на детайл, използвайки не равни страни.  

 

Фаски с не равни страни не поддържа дефиницията за фаска, която може да бъде редактирана.  

Работен поток на построението фаска 

Когато изберете командата Chamfer Unequal Setbacks, командната лента Ви води през следните 
стъпки: 

1. Face Selection Стъпка— Определя лицата от които искате да измерите страните или ъгъла 
на фаската. 

2. Edge Selection Стъпка — Определя ръбовете, които искате да фасирате.. 

3. Preview Стъпка — Обработва входните данни и показва построението. 

4. Finish Стъпка — Завършва построението. 

 
Ъгъл и страни на фаски 

Когатао конструирате фаска, използваки опцията Angle and Setback, първо трябва да изберете 
лице (1), и след това да изберете ръбовете куито ще фасинирате (2). Стойността, която ще 
запишете в полето Setback на командната лента се прилага по избраното лице и се измерва от 
избрания ръб. Например, 5 мм. страна и градус 60 се прилага както е показано (3). 
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Фаски по две страни 

Когато конструирате фаска, използвайки опцията 2 Setbacks, също трявба да изберете първо лице. 
Стойността, която запишете в полето Setback 1 се прилага към лицето, което сте избрали, а 
стойността която запишете в полето Setback 2 се прилага към прилежащото лице. Както в примера 
по-рано, ако изберете цилиндричното лице и ръба (кръглия) на най-горния детайл и след това 
определената стойност от 5 мм в Setback 1 и стойността от 12 мм в Setback 2 се прилагат 
съответно по цилиндричното лице и планарното лице на най-горния детайл. 

 
 
 
Конструиране на фаска с различни отстъпи 

 

1. Изберете Home→Solids група→Rounds списък→Chamfer Unequal Setbacks  .  

2. От командната лента кликнете бутона Chamfer Options и използвайте диалоговата кутия да 
изберете желаните опции. 

3. Изберете лицето, съдържащо ръбове за фаската и потвърдете с Accept. 
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4. Изберете ръбовете за фаската. 

 

5. Запишете стойност за setback и ъгъл. 

Забележка: Ако зададет опция 2 Setbacks, изберете лицето на детайл, от което искате да 
измерите скосяванията за фаската. 

6. Потъврдете с Accept да видите резултатите. 

 

7. С Finish завършете построението. 

 
Добавяне на ребра към детайли 

 

Използвайте командата Rib and Web Network, за да създаете ребра на детайл. 

Използвайте командата Rib, за да конструирате ребро, чрез екструдване на профил. Стъпките  
Direction и Side позволяват да контролирате формата на реброто. 
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Използвайте командата Web Network, за да конструирате серия от плътна. Всички конструирани 
плътна в една и съща операция стават един детайл при построението web network. 

Забележка: Можете да конструирате web network като базово построение на детайл, използвайки 
геометрия на скица. 

 

 
 
Конструиране на Rib (ребро) 

 
 
Синхронна среда 

1. Създайте скица, за да дефинирате реброто. 

2. От етикета Home →Solids група→Thin Wall списък, изберете командата Rib  .  

3. Изберете елементи на скицата, които дефинират построението ребро. 

4. От динамичната кутия за редакция, запишете дебелина на реброто и натиснете клавиша 
Tab. 

5. Поставете опциите за желатана степен на увеличение (No Extend, Finite Depth) и опцията за 
подравняване. 

6. Използвайте кормилото, за да дефинирате страната на скицата и да създадете реброто. 

7. Щракнете бутона Accept, за да създадете реброто. 

 
Традиционна среда 

1. От етикета Home →Solids група→Thin Wall списък, изберете командата Rib  .  

2. Направете следното: 

o Ако искате изчертайте профил, изберете планарно лице или справочна равнина. 

o Ако искате да изберете профил от съществуваща скица, от командната лента, 
списъка Create-From Options, изберете опцията Select From Sketch. Тази опция не е 
валидна ако няма скици в документа. 

3. Изчертайте или изберете отворен или затворен профил.  

4. Щракнете, за да дефинирате посоката към която искате да проектирате профила, за да 
формирате тялото на реброто. 

5. Реброто автоматично се създава симетрично около профила.  
6. Ако искате  реброто да е симетрично отместено, пропуснете стъпка 5.  
7. Ако не искате реброто да е симетрично отместено, изпълнете стъпка 5. 
8. Щракнете бутона Side Step и след това щракнете, за да дефинирате страната за 

отместване на профила, за да формирате дебелината на реброто.  

9. Завършете построението. 
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Команда Web Network  
 

Конструира серия от плътна. Всички конструирани плътна в една и съща операция стават един 
детайл при построението web network 

Забележка: Можете да конструирате web network като базово построение на детайл, използвайки 
геометрия на скица. 

 

Мрежата от платна е конструирана перпендикулярно към равнината на скицата. Дебелината на 
платното винаги се добавя симетрично от двете страни на скицата на плътното. Това е разликата 
от камандата Rib, при която винаги се определя страна за ребрто.  

 

Когато конструирате комплекс от мрежи с плътна, използвайки опцията Extend Profile, резултатите 
могат да бъдат повлияни от свързваните отношения на върховете на елементите в профила. 
Например, когато няма свързани отношения между върха на линията от профила (A) и 
хоризонталната линия, съответното платно ще се удължи от към ръба на детайла.. 

 

Ако има свързващо отношение към върха, платното няма да се удължи. 
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Също можете да определите, че наклон е добавен към лицата на мрежата от плътна, които са 
перпендикулярни към равнината на профила. 

 

Контролиране дефиницията за web network  

В традицонна среда, скицата използвана за създаване на web network контролира построението. 
Използвайте командата Edit Profile, за да добавите размери и да добавите или премахнете 
елементи. 

В синхронна среда, първоначалната скица дефинира web network. Скицата се използва по време 
на създаване на построението и не е асоциативна с построението web network. След като 
построението е създадено, можете да добавите размери, за да контролирате web network. Можете 
да измервате към средната точка на ребро. От командната лента, трябва да включите опцията 
midpoint keypoint, за да намерите средната точка на реброто, за да го оразмерите.  За да изтриете 
ребро, трябва да изберете двете лица, от двете страни на реброто, за да го премахнете и след 
това натиснете Delete. За да добавите нов раздел към мрежата от плътна, трябва да създадете 
ново ребро.  

 
Конструиране на web network (мрежа от ребра) 

 

1. От етикета Home →Solids група→Thin-Wall списък, изберете командата Web Network .  

2. Изберете един или повече елементи от скицата. 

3. В синхронната среда, запишете дебелината на реброто в кутията за редактиране на 
стойността и натиснете Tab. Задайте опции на ребото. Щракнете опцията Draft, за да 
приложите наклон към всички лица на мрежата от плътна. 

В традиционната среда, от командната лента запишете дебелината на реброто и натиснете 
Enter. Задайте опции на ребото. Щракнете опцията Treatment, за да приложиете  наклон 
към всички лица на мрежата от плътна. 

4. Щракнете, за да определите посоката към която искате да се проектира скицата, за да 
формирате тялото на web network. 

5. В синхронната среда, от командната лента, щракнете бутона Accept, за да завършите 
построението. 
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В традиционната среда, от командната лента, щракнете бутона Finish, за да завършите 
построението. 

 
Традиционно редактиране на построението Web Network  

 
 
Web Thickness (Дебелина на мрежа) 

1. Изберете построението web network в PathFinder, с QuickPick или чрез маркиране на 
построението в модела. 

2. От кутията Edit, щракнете или Edit Definition или Dynamic Edit. 

3. Щракнете дръжката за дебелина на web network. 

4. От кутията за редактиране на стойността, запишете стойност на дебелината. 

5. От командната лента, щракнете Finish. 

Draft (Наклон) 

1. Изберете построението web network в PathFinder, с QuickPick или чрез маркиране на 
построението в модела. 

2. От кутията Edit, щракнете или Edit Definition или Dynamic Edit. 

3. Щракнете дръжката за наклон на web network. 

4. От кутията за редактиране на стойността, запишете стойност на ъгъла за наклона. 

5. От командната лента, щракнете Finish. 

Dimensioning (Оразмеряване) 

В традиционната среда, скица управлява построение web network. Поставете размери на профила 
на скицата, за да контролирате дефиницията на web network. 

За да редактирате размерите на скицата или да добавите:   

1. Изберете построението web network в PathFinder, с QuickPick или чрез маркиране на 
построението в модела. 

2. От полето Edit, щракнете Edit Profile. 

3. Редактирайте размери или добавете размери. 

4. Щракнете бутона Close Sketch . 

5. От командната лента, щракнете Finish. 

 
Премахване или добавяне на web network раздели 

Тъй като скици управляват построението web network, изтривайки или редактирайки елементи на 
скица променя дефиницията на web network. 

 
Синхронно редактиране на построението Web Network  

 
 
Web Thickness (цяло построение) 

1. Изберете построението Web Network в PathFinder, с QuickPick или избирайки някое лице от 
построението и след това щракнете опцията All Feature Faces. 

2. Щракнете дръжката за дебелина на Web Network (син текст). 

3. В полето за редакция на стойността, запишете новата дебелина и натиснете Enter. 

 
Web Thickness (избрани лица) 
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1. Изберете целевото лице от построението Web Network. 

Забележка: Всички сегменти в web network във верига (A, B) се променят, когато изберете 
едно лице от веригата за редактиране. 

Само едни от сегментите на web network (C) се променя, когато изберете лице от сегмента 
за редакция. 

 

2. Щракнете дръжката за дебелина на Web Network (син текст). 

3. В полето за редакция на стойността, щракнете опцията Selected Faces Only. 

4. В полето за редакция на стойността, запишете новата дебелина и натиснете Enter. 

Draft (Наклон) 

1. Изберете построението Web Network в PathFinder, с QuickPick или избирайки някое лице от 
построението и след това щракнете опцията All Feature Faces. 

2. Щракнете дръжката за ъгъл на наклона на Web Network (син текст). 

3. В полето за редакция на стойността, запишете новия ъгъл на наклона и щракнете Enter. 

Dimensioning (Оразмеряване) 

Вие контролирате построението web network с размери. Измерването се осъществява чрез 
обвързване със средните точки. 

За да намерите обвързващата средна точка, изберете midpoint (A). 
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Възможни средни точки на обвързване са пресечните точки на web network. 

 

1. Изберете командата Dimension Between. 

2. От командната лента, щракнете опцията Midpoint. 

3. Изберете средните точки, за да разположите размера.  

 

Премахване или добавяне на раздели на web network  

За да премахнете раздел от web network, изберете лицата от всяка страна на web раздела, за да го 
премахнете и натиснете Delete. 

За да добавите нов раздел, създайте ново построение на web network. 

Примери: Дефиниране на Rib Direction 
 

Следващите фигури показват как този профил може да бъде издължен, за да формира ребро по 
два различни начина. 
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Използвайте динамичната команда за създаване на ребро, за да видите коя посока на 
издължаване на реброто да изберете. Ако щракнете когато стрелката показва вътре в равнината 
на профила, както е показано в следващата илюстрация, след това запишете стойността в кутията 
Thickness, за да зададете дебелина. 

 

За да приложите стойност на Thickness в друга посока, щракнете когато стрелката показва 
перпендикулярност към равнината на профила, както е показано в следващата илюстрация. 

 

Използвайте опциите на командната лента, за да дефинирате ширина на реброто, която се прилага 
перпендикулярно към посоката, която дефинирахте за дебелина.  

 
Примери: Дефиниране на Rib Side 

 

Страна на реброто дефинира посоката в която да се приложи дебелината. Страната на ребро не 
оказва влияние на измерване на ширината. Първата фигура показва ребро, където приложената 
дебелина е в равнината на профила и страната е дефинирана симетрично спрямо профила.  
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Следващата фуигура показва ребро, където дебелината е приложена перпендикулярно към 
равнината на профила и страната е дефинирана симетрично спрямо профила. 

 

 
Изрязване, копиране и поставяне на елементи в модела  

 

Можете да изрязвате, копирате и поставяте части и елементи в модела, използвайки Windows 
clipboard. Например, можете да копирате построението изрязване (A), след това да го поставите на 
ново място в детайла (B). 

 

Допустими типове елементи 

Можете да изрязвате, копирате и поставяте следните типове елементи: 

 Model faces (моделни лица) 

 Solids (солиди) 

 Surfaces (повърхнини) 

 Face sets (набор от лица) 

 Manufactured features (произвеждани построения) 

o Occurrences (Събития) 

 Sketches (Скици) 
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o Sketch elements (Елементи на скици) 

 Reference objects (Референтни обекти) 

o Reference planes (Справочни равнини) 

o Base reference planes omitted from copy and cut operations (Базови справочни 
равнини пропуснати при операциите копиране и изрязване) 

o Coordinate systems (Координатни системи)  

 Bodies (Тела) 

Можете да изберете множество обекти за копиране. Можете да имате смесен набор от скици, лица, 
произвеждани построения и справочни равнини. Ако има недопустими елементи при набора от 
избрани се появява съобщение за грешка и можете да премахнете недопустимите елементи от 
набора избрани. 

Можете да копирате и поставяте елементи от един източник на различни цели. Например, в 
Синхронни документи можете да копирате или изрязвате от part документи и да ги поставяте в друг 
part документ. Някои копирани 3D елементи или изрязани от part документ се дилтрират и няма да 
могат да бъдат поставени в друг документ.  

В чертожни документи, 2D елементи могат да бъдат копирани или изрязани към друг чертожен 
документ или към синхронен part документ. Когато поставяте в чертожен файл, само 2D елементи 
могат да бъдат поставяни. Някой 3D елементи са филтрирани и не могат да бъдат поставяни. 
Всяка геометрия на скица се компресира към една равнина, когато се поставя в чертожен 
документ.   

Изрязване, копиране или поставяне на построение 
 

Можете да поставите построение от Windows Clipboard с командата Cut или Copy, след това да 
поставите построението в текущия документ или друг документ с командата Paste. 

Изрязване на построение 

1. Изберете построение, който искате да изрежете. 

2. Изберете етикета Home→Clipboard група→Cut  .  

Копиране на построение 

1. Изберете построение, който искате да копирате. 

2. Изберете етикета Home→Clipboard група →Copy  .  

Забележка: Когато изберете синхронно построение, важно е да позиционирате равнината на 
направляващия волан в точка, която да лежи в лицето, към което ще бъде приложено. Уверете се 
също, че вторичната ос е в показаната по-долу посока. 

 

Разполагане на елемент 
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За традиционни елементи 

 Изберете етикета Home →Clipboard група→Paste  .  

Забележка: 2D представяне на построението е прикрепено към курсора. Като местите 
курсора над планарните лица на модела, 2D представянето променя своята ориентация, за 
да покаже ориентацията спрямо подсветналото лице. 

 Изберете равнина на подсветнало лице, за да поставите елементите.  

За синхронни елементи 

 Изберете етикета Home →Clipboard група →Paste  .  

 Позиционирайте елемента и след това щракнете, за да го поставите. 

Забележка: След като поставите елемента, можете да използвате кормилото, за да 
местите геометрията в желаната позиция и ориентация. 

 
Копиране и изрязване на елементи 

 

Когато изберете набор от елементи за изрязване или копиране, следната информация се добавя 
към клипборда: 

 Текущата ориентация на избрания набор се свързва към базовите справочни равнини на 
първоначалния документ. 

 Структура на PathFinder 

o Набор от лица  

o Структури на някои процедурни функции 

 Индивидуални елементи 

o Изгубени лица, които не включват пълния набор от лица  

o Елементи на скица, но не и цялата скица 

o Стил на лица, ако е зададен 

 Потребителски дефиниран набор 

o Всички допустими items съдържащи се в колекцията 

Моделите (Patterns) се държат по различен начин, в зависимост какво е избрано. Когато модела 
или всички възможности на модела са избрани за копиране, записва се следната информация: 

 Всички възможности на модела 

 Възникване на модела 

 Атрибути на модела 

 Цялата необходима информация за възстановяване на модела  

Когато един модел е избран за копиране, записва се следната информация: 

 Геометрия на лицето 

 Ако повече случай са копирани, но не всички, копира се само геометрията. 

Има различни начини за копиране на елемент. 



Моделиране на конструктивни елементи 
 

175 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 Изберете елемента, който искате да копирате, натиснете клавиша Ctrl и щракнете 
стрелката на кормилото в посоката, която искате да извършите копирането. За да 
изпълните копирането, влачете курсора на ново място и запишете разстоянието. 

 

 Изберете елемент, след това щракнете бутона Copy  от команданта лента, след 
започване на командата преместете или завъртете.  

 Щракнете с десен бутон на елемента и изберете Copy. 

 Натиснете Ctrl+C върху елемент. 

 За да копирате преди да завъртите, натиснете клавиша Ctrl и щракнете тороса на 
кормилото. За да изпълните копирането, влачете курсора към ново място и запишете ъгъла 
под който да се копира елемента. 

 

Когато изберете геометрия за копиране, кормилото се появява. Местоположението и ориентацията 
на кормилото се запазва. Местопложението на кормилото е свързано с избраната геометрия, а 
записаната ориентация е свързана към първоначалния документ.  
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Копиране на  2D елементи 

 Когато копирате 2D елементи, скици и елементи на скици, следвайте същите правили като 
при твърдите тела. Можете да копирате цялата скица или елементи от скицата, които 
формират самата скица. Можете да изберете няколко скици събрани от някоя равнина.  

Копиране на  справочни обекти 

 Справочните обекти също като равнините и координатните системи могат да бъдат 
копирани и поставяни. Когато поставяте към модел, елементите се добавят към целевия 
документ в PathFinder. Кормилото осигурява ориентация, когато обектите се поставят в 
модела.  

Поставяне на елементи 
 

Командата Paste вмъква елементи на определено място. Когато поставяте елементи, можете да 
натиснете клавиша F3, за да ги заключите към равнина.   

 

Веднъж поставени, можете да изпозлвате кормилото, за да местите геометрията в желаната 
позиция и оринетация.  
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Когато поставяте, всички затворени, твърди обеми се поставят в моделите като твърди тела. 
Въпреки това, лицата и производствените функции се добавят като обособена геометрия. Веднъж 
поставени, използвайте командата Attach, за да прикрепите геометрията като твърдо тяло към 
модела. 

 

Забележка: Можете да местите или завъртате геометрия преди и след като е прикрепена 

Поставяне на 2D елементи 

 Когато поставяте 2D елемент, ориентацията на елемента е свързана към неговата 
първоначална равнина. Ако скицата е поставена така, че да съвпада с друга скица в 
равнината, в целевия документ, то тя се абсорбира от съществуващата скица. Ако скицата 
не съвпада с друга скица в равнината, след това се създава нова равнина на скицата. 
Скици с нови равнини се добавят към PathFinder като нови скици. 

 
Шаблонни построения (Pattern features) 

 

Вие конструирате pattern feature като копирате родителски елемент в правоъгълник, окръжност, 
затворен регион, по крива или в огледален ред.  

 

Когато изпълнявате функцията pattern part, родителският елемент за размножаване може да 
съдържа повече от едно part построение. Например, можете да размножите построение базова 
скица, като например издатина (A) и отвор (B), и финкции за обработки, като например закръгление 
(C), всичко това в една операция. 
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Главния елемент е включен към броя случаи за размножаване в правоъгълник, окръжност и 
размножаване по криви. Например, ако конструирате 4 по 3 отвори в правоъгълник (четири отвора 
в x посока и три отвора в y посока) резултата ще съдържа главния елемент и единадест копия.  

Размножаване на обработващи построения 

Можете да размножите обработващо построение от само себе си или заедно с построение на 
базова скица. Например, можете да извършите закръгление (A) около справоната равнина (B), за 
да добавите заобляне към ръба (C). Тази операция е успешна, защото родителските ръбове са 
симетрични спрямо справочната равнина.  

 

Огледални построения 

С командата Mirror можете да изпълните огледално едно или повече построения, лица или цял 
детайл. Огледалната равнина може да бъде справочна равнина или планарно лице. 

 

Когато огледално разполагате лица или построения в модел на твъдо тяло, ако огледалните лица 
докоснат твърдия модел те се комбинират с твърдия модел, освен ако поставите опцията Detach в 
QuickBar. Когато поставите опцията Detach, лицата или построенията се разполагат като 
конструктивно тяло. 
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  Команда Pattern (3D построения)  
 

Забележка: В среда Assembly, тази команда се нарича Pattern Assembly Feature. 

Конструира правоъгълен или кръгов шаблон на избрани елементи. Можете да определите part 
построения, ръбове, повърхнини или конструктивни тела като родителски елементи за шаблон. 
Например, можете да конструирате построение отвор, след това да конструирате правоъгълен 
шаблон от отвори, използвайки построението отвор като родителски елемент на шаблона.  

 

В монтаж, Вие можете да разполагате монтажни построения по шаблон, което позволява да 
променяте два или повече детайла в една операция.  

 

Можете да подтиснете отделни позиции в шаблона, за да се избегнат други построения. 

 
Разположението по шаблон на елементи, сравнено с построенията е по-полезно, когато 
конструктивните модели използват свободни повърхнини. Например, можете да конструирате 
плавна повърхнина, след това да конструирате кръгообразен шаблон на плавната повърхнина.  

 



Моделиране на конструктивни елементи 

180 
 

Стъпки 

Базовите стъпки за дефиниране на построение шаблон (pattern feature) са: 

 Избор на геометрия за шаблон. 
 Изчертаване на профил на шаблона или избор на съществуваща скица за шаблон. 
 Избор на детайли, които да бъдат променени чрез шаблона (само в монтажен документ). 

Когато конструирате шаблон, също можете да определите дали шаблона да е fast pattern или smart 
pattern, използвайки опциите Fast и Smart на командната лента. Можете да поставите тези опции 
във всяка точка докато създавате или редактирате шаблон.  

За повече информация за smart и fast patterns, вижте Help: 

 Pattern Features 
 Pattern Command Bar 

Избор на елементи за разположение по шаблон 

Първата стъпка в конструирането на шаблон е избора на родителския елемент. В part или sheet 
metal документ, можете да разполагате по шаблон построения, ръбове, криви, повърхнини или 
други тела. В assembly документ, можете да разполагате по шаблон монтажни построения.  

Забележка: Когато конструирате или редактирате построение по шаблон, не можете да имате 
повече от един тип елемент в един шаблон. Например, не можете да разполагате построение 
отвор, тяло и крива в една операция.  

Опцията Select позволява да определите какви типове елементи искате да разположите по 
шаблон. За да разположите по шаблон една или повече повърхнини или ръбове (топология на 
модел), които са част от повърхнина или твърдо тяло, можете да поставите опцията Single или 
Chain. За да разположите по шаблон едно или повече построения, като изрязване или издатина, 
поставете опцията Feature. За да разположите по шаблон крива, повърхнина или твърдо тяло 
поставете опцията Body. 

Името в PathFinder показва дали сте констриурали шаблон, използвайки построение, тела или 
топология на модел (повърхнини или ръбове). 

 Разположение по шаблон на part и sheet metal построения 

Можете да изберете part и sheet metal построения преди или след стартиране на командата 
Pattern. Можате да изберете построението в графичния прозорец или в PathFinder. Можете 
да изберете базови построения или обработени построения, но от само себе си се прилагат 
специални правила, когато разполагате по шаблон обработено построение.  

 Разположение по шаблон на обработени построения 

Можете да разполагате по шаблон обработени построения самостоятелно или във връзка с 
базово построение. За да разположите построение самостоятелно, геометрията на детайла 
трябва да го позволява.  

 Разположение по шаблон на ръбове, повърхнини и тела  

Когато разполагате по шаблон други елементи, като ръбове, повърхнини и криви, или тела 
трябва да започнете с командата Pattern, да поставите опцията Select и след това да 
изберете елементите, които искате да разположите в графичния прозорец. 

 Разположение по шаблон на монтажни построения 

В Assembly среда, можете да разполагате по шаблон монтажни построения , които отнемат 
материал, като например отвори, изрязвания и заоблени изрязвания. Ако монтажа е 
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заварка, също можете да разполагате по шаблон монтажни построения, които добавят 
материал, като например ъглови заварки, жлебови заварки и изпъкналости.  

Опцията Select, която е налична по време на операцията Select Features Step, позволява да 
определите дали построението да премахва или да добавя материал. Опцията Feature 
позволява да изберете построение за премахване на материал; опцията Body позволява да 
изберете построения за добавяне на материал.  

Също можете да определите, кои детайли да са включени в построението за разположение 
по шаблон. Ако добавите детайли към шаблон, които не са родителско построение, се 
появява съобщение което Ви казва, че детайлите също трябва да бъдат добавени към 
родителското построение.  

За повече информация вижте Assembly-Based Features.  

Забележка: You can only pattern assembly features that were created within the current 
assembly. You cannot pattern assembly-driven part features.  

Изчертаване профил за раположение или избор на съществуваща скица  

Можете да изчертаете нов профил на шаблон или да изберете съществуващ от скица. Ако 
изчертавате нов профил трябва първо да определите равнина, в която ще го направите. 

Профилите (A) не трябва да бъдат изчертани, така че да са подравнени с родителското построение 
(B). Това дава възможност за повторно изпозлване на профилите за шаблон. 

 

Когато работите с големи или сложни шаблони, можете лесно да конструирате шаблон, ако 
изчертаете профил на шаблон, така че да бъде подравнен с родителските елементи.  

 

Контролиране профила на разположение по шаблон 

Профила Pattern е същия като някои други профили в Solid Edge.  Трябва да поставите отношения 
и размери, така той ще се държи предвидимо. Също можете да използвате Variable Table, за да 
дефинирате променливи между размерите на профила на шаблона и други размери на модела. 

Определяне типа на разположение 

Можете да създадете правоъгълни или кръгови шаблони с командата Pattern. С отворен профилен 
прозорец, изберете тип на шаблона като щракнете бутона Rectangular Pattern или Circular Pattern 
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от етикета Features. Също можете да чертаете линии, дъги и други елементи като конструктивна 
геометрия, за по-лесно дефиниране профила на шаблона. 

Забележка: Някои линии, дъги и окръжности, които изчертахте ще бъдат автоматично 
конвертирани към конструктивна геометрия, когато затворите прозореца на профила.  

Rectangular patterns (Правоъгълен шаблон) 

Можете да конструирате правоъгълен шаблон със следните опции на разположение. 

 Fit 
 Fill 
 Fixed 

 Пример за Fit опция на разположение 

С опцията Fit, определяте броя на случаите в x и y посока, и височина и ширина на 
шаблона. Стойностите X Spacing и Y Spacing от командната лента се изчиславят 
автоматично, те са read-only и не се изисква да са цели числа. 

Например, поставяте опцията Fit и след това определяте X Count да бъде 4, a Y Count да 
бъде 3, Width да бъде 96, и Height да бъде 48. 

X Spacing между всеки случай се калкулира автоматично, разделяйки Width на 3 (X Count 
минус 1), за резултат от 32. Y Spacing се калкулира автоматично, разделяйки Height на 2 (Y 
Count минус 1) за резултат от 24. 

 

 Пример за Fill опция на разположение 

С опцията Fill, определяте x и y интервали и височината, и ширината на шаблона. 
Стойностите X Count и Y Count от командната лента се изчиславят автоматично, те са read-
only и се изисква винаги да бъдат цели числа. Опцията Fill изпълва площа, но не поставя 
последния ред или колона, ако теоретичната X или Y Count стойност не е цяло число.   

Например, поставяте опцията Fill и след това определяте X интервал на 33, Y интервал на 
24, ширина 96, и височина 48. 

X Count се калкулира автоматично, разделяйки Width по X Spacing, след това добавяте 1. 
Тъй като резултатът от примера е 3.9, който не е цяло число, няма досатъчно място за 
четирите случая, така че X Count автоматично се закръгля на долу към 3. 

Y Count е калкулирано, разделяйки Height по Y Spacing, след това добавяте 1. Резултатът 
от примера е 3, което е цяло число, така че има място за трите случая. 
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 Пример за Fixed опция на разположение 

С опцията Fixed, определяте броя на случаите в x и y посока, x и y интервали. Стойностите 
Width и Height от командната лента се изчисляват автоматично, те са read-only и не се 
изисква да са цели числа. 

Например, поставяте опцията Fixed и след това определяте X Count на 4, Y Count на 3, X 
Spacing на 32, Y Spacing на 24.20. 

Ширината се калкулира автоматично като умножава X Spacing по 3 (X Count минус 1), за 
резултат от 96.   

Височината се калкулира като умножава Y Spacing по 2 (Y Count минус 1), за резултат от 
48.40. 

Когато поставяте размери на поставения профил, използвайки опцията Fixed, размерите са 
движещи, докато височината и ширината се изчисляват от стойностите, които въвеждате за 
интервалите и броя на случаите. 

 

Circular patterns (Кръгови шаблони) 

Можете да конструирате шаблон по частичен или пълен кръг. 
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Когато изчертавате шаблона по дъга или окръжност, вие определяте централна точка (A), начална 
точка (B) и посока (C). 

 

Централната точка дефинира центъра на шаблона дъга или окръжност и също дефинира оста на 
завъртане за построението, което ще разполагате по шаблон. 

Началната точка дефинира радиуса на окръжността за размоножаване. Физическия размер на 
кръговия шаблон не оказва влияние на шаблона, който ще поставяте.  

Посоката контролира дали случаите да бъдат копирани в посока по часовниковата стрелка или 
обратно на чаасовниковата стрелка.  

Можете да конструирате шаблони със следните опции на поставяне: 

 Fit 
 Fill 
 Fixed 

Опциите Fit и Fill са налични и при двата типа кръгови шаблони, пълен и частичен кръг. Опцията 
Fixed е налична само, когато поставяте частично кръгов шаблон. 

 Пример на Fit опцията 

С опцията Fit, определяте броя на случаите и радиуса на окръжността за шаблона. Ако 
определите частичен кръгов шаблон, също определяте мащабния ъгъл на дъгата. Ъгловата 
стойност Spacing на командната лента се изчислява автоматично, тя е read-only и не се 
изисква числото да бъде цяло. 

 Пример на Fill опцията 

С опцията Fill, определяте ъгловото разстояние и радиуса на кръговия шаблон. Ако 
определите частичен кръгов шаблон, също ще определите мащабния ъгъл на дъгата. 
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Стойността на Count от командната лента се изчислява автоматично и винаги ще е цяло 
число. 

Опцията Fill изпълва площта, но не поставя последния случай, ако теоретичната стойност  
Count не е цяло число и резултатът от ъгловото отстояние на позициите минус 1 надхвърля 
360° за шаблон по пълен кръг. 

Например, можете да създадете изпълнен кръгов шаблон под ъгъл 47° на Spacing и имате 
крайни случая 8 в шаблона, тъй като 7 пъти по 47 се равнява на 329. Ъгловото 
пространство между последния случай и родителското построение ще бъде 31°. 

 

 Пример на Fixed опцията 

С опцията Fixed определяте броя на случаите, ъгловото пространство и радиуса на кръга 
на шаблона. Стойността Sweep от командната лента се изчислява автоматично, тя е read-
only и не се изисква да бъде цяло число. 

Дефиниране на справочна точка 

Когато изчертавате правоъгълен профил за шаблона, първата точка, която щракнете става 
референтна точка по подразбиране. Референтната точка е показана като удебелен символ x (B). 
Независимо къде е изчертан профила на шаблона, построението шаблон е конструирано в 
сравнение с оправната точка и родителското построение. Например, когато изчертавате шаблон на 
отвор A, използвайки референтна точка B, шаблона е конструиран както е показано.  

 

Можете да промените начина на конструиране на шаблона чрез предефиниране на оправната 
точка. Например, можете да преместите референтната точка към центъра на случая (C). 

 

Шахматен шаблон 
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По подразбиране позициите в правоъгълния шаблон се подравняват една с друга по протежението 
на две оси. С помощта на диалоговия прозорец Rectangular Pattern Stagger Options можете да 
разположите шахматно колоните или редовете при дадена стойност. 

 

Промяна ъгъла на правоъгълен шаблон 

За да промените ъгъла на правоъгълен шаблон, първо изтрийте хоризонталното отношение (A) на 
правоъгълния шаблон, след това проставете размер или отношение, за да контролирате ъгловата 
ориентация. Например, можете да приложите паралелно отношение (B) между правоъгълния 
шаблон и ръба на детайла. 

 

Потискане случаи на шаблон 

С бутона Suppress Occurrence можете да потискате шаблонни варианти в правоъгълни и кръгови 
шаблони. В отворен прозорец на профил, изберете профила на шаблона, след това щракнете 
символа за вариантност, за да определите кой вариант искате да потиснете (A). Символите 
променят размера и цвета си, за да покажат, че съответните случаи са потиснати.  

 

Можете да избирате отделни случаи за потискане или влачете курсора за да попречите на 
произволен брой случаи да бъдат потиснати. 
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Тази опция е полезна, когато имате нужда да дефинирате празнини в голям шаблон. Например, да 
оставите пространство за друго построение. 

 

Също така можете да покажете потиснати случаи с бутона Suppress Occurrence. Щракнете бутона и 
след това изберете потиснатите случаи, които искате да покажете.  

Потискане региони на шаблон 

Също така можете да потискате регион от случаи на шаблон, използвайки бутона Suppress Region. 
За да потиснете регион, първо трябва да изберете съществуваща затворена скица. Затворената 
скица може да бъде от някоя форма. Можете да използвате бутона Flip от командната лента, за да 
определите дали потиснатите случаи са в или извън затворената скица.  

Изтриване случаи на шаблон 

Когато конструирате интелегентни шаблони, също можете да изтриете случаи на шаблона. 
Позиционирайте курсора над случая, който искате да изтриете (A), след това изчакайте. Когато 
елипсите се покажат, щракнете с левия бутон на мишката, за да се покаже QuickPick. След това 
можете да използвате QuickPick, за да изберете случаи от шаблона, и след това да натиснете 
DELETE, за да го изтриете. 

 

Когато изтривате случай, софтуера всъщност потиска съответния символ в профила на шаблона. 
Изтриване, а не потискане на случаи може да бъде полезно, когато работите с големи и сложни 
модели, тъй като не е нужно да влизате в прозореца на профила, за да потискате случаи. За да 
възтановите изтрит случай, можете да използвате работния процес за повторно показване на 
потиснати случаи.  

Водещи линии за създаване на pattern построения 

 Можете да шаблонирате множество елементи в една операция. 
 Когато шаблонирате построения, ако опцията Fast се провали, щракнете опцията Smart от 

командната лента.  
 Можете да потиснете случаи на индивидуални построения в шаблон. 
 Можете да изтривате случаи на индивидуални построения в шаблон. 
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 Команда Rectangular Pattern (3D features)  
 

Конструира правоъгълен шаблон на избрани елементи. Например, можете да конструирате 
построение отвор и след това да конструирате правоъгълен шаблон от отвори, използвайки 
построението отвор като родителски елемент на шаблона.  

 

Можете да потиснете случаи на шаблон, за да дефинирате пропуски в шаблон, за да се избегнат 
други построения. 

 

Преглед на работния процес 

Създавате правоъгълни шаблони, използвайки следния работен процес: 

1. Избор на елементи, които искате да направите на шаблон. 

2. Стартирате командата Rectangular Pattern. 

3. Избор на равнина, в която искате да поставите изгледа на шаблона. 

4. Дефинирате параметри на шаблона, използвайки командната лента и кутиите за динамично 
въвеждане в графичния прозорец. 

Избор на елементи за шаблон 

Можете да изберете построения, лица и набор от лица, като родителски елементи за шаблона. 
Можете да изберете елементите в графичния прозорец или в PathFinder.  

Стартиране на командата Rectangular Pattern  

Командата Rectangular Pattern е налична само, когато изберете валидни елементи първоначално. 

Избор на равнина за преглед на шаблона 

Можете да изберете планарно лице, справочна равнина или базова координатна равнина за 
визуализиране на шаблона. Например, за да поставите правоъгълен шаблон на показания отвор, 
планарното лице, което прозира е подходящо за преглед на шаблона. 
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Когато изберете планарното лице, прегледа на шаблона по подразбиране се показва, заедно с 
различните инструменти на екрана и Вие можете да дефинирате, и редактирате параметрите на 
шаблона. 

 

Тези инструменти на екрана включват командната лента (A), count box (B), кутиите за динамично 
въвеждане (C), различните дръжки (D) и инструмент за ориентиращ вектор (E). 

 

Дефиниране параметри на шаблона 

Можете да използвате инструментите на екрана, за да дефинирате следните параметри на 
шаблона:  

 Occurrence count 
 Occurrence spacing 
 Pattern angle 
 Suppressed occurrences 
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Също са налични опции за добавяне на нови построения към съществуващ шаблон, 
позициониране на шаблона и т.н.  

Дефиниране броя на случаите и интервали 

Две опции са налични на командната лента за дефиниране броя и интервалите на случая на 
шаблона: 

 Fit 
 Fixed 

Тези опции определят дали искате да дефинирате цялата височина и ширина на шаблона, или 
интервала между индивидуалните случаи на шаблона. С двата метода, определяте броя на 
случаите в X и Y посока, използвайки кутиите за динамично въвеждане на броя на случаите. 
Можете също да дефинирате интервала, влачейки дръжката на случая, който е описан по-късно.  

 Пример за Fit опцията 

С опцията Fit, определяте броя на случаите на X и Y посоката и цялата височина и ширина 
на шаблона. Стойностите на интервалите x и y се изчисляват автоматично.  

Например, можете да поставите опцията Fit и след това определяте стойност 5 на X Count 
и стойност 4 на Y Count, ширина 70 и височина 35. 

X и Y интервалите между всеки случай се калкулират автоматично. 

 

 Пример за Fixed опцията 

С опцията Fixed, определяте броя на случаите на X и Y посоката, и X и Y интервалите. 
Стойностите за ширина и височина се калкулират автоматично. 

Например, поставяте опцията Fixed и след това определяте X Count на 5, Y Count на 4, X 
spacing на 18 и Y spacing на 12. 

Ширината и височината се калкулират автоматично. 
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Използване на динамични кутии за редакция и дръжка на случаите  

Вие използвате динамичните кутии за редакция, за да определите точните стойности, които искате 
да за броя на случаите и интервалите. Например, когато е поставена опцията Fit, можете да 
използвате динамичните кутии за редакция, за да определите крайния брой на случаите в X и Y 
посока, както и общата височина и ширина на шаблона. 

 

Също можете да промените височината и ширината на шаблона, като влачите дръжката на 
случаите, използвайки курсора. Първо позиционирайте курсора над дръжка на случай, след това 
влачете към ново място. Стойностите за височина и ширина се обновяват динамично. 

 

Инструмент за векторен ориентир 

Инструмента за векторен ориентир е подобен на кормилото, и можете да го използвате, за да 
манипулирате ъгловата ориентация на шаблона. Например, можете да използвате торсовете на 
инструмента за векторен ориентир, за да завъртите динамично шаблона, влачейки курсора.  
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Можете да използвате топчетата на инструмента за векторен ориентир, за да завъртите шаблона 
на стъпка 90 градуса. 

 

Можете също да препозиционирате шаблона на шаблона към друга ключова точка на модела.  

Потискане случаи на шаблон 

Можете да постискате индивидуални случаи на шаблон или можете да потиснете група от случаи 
на шаблон. Можете да постискате случаи, докато конструирате шаблона или можете да 
редактирате шаблона по-късно, за да потиснете случаи. 

 Потискане на индивидуални случаи 

Можете да постискате индивидуални случаи в шаблон с бутона Suppress Occurrence от 
командната лента. С избраното шаблонно построение, можете да щракнете бутона 
Suppress Occurrence, след това щракнете символа за случай, който искате да потиснете (A). 
Символа променя размера и цвета, за да покаже, че съответните случаи са потиснати.  
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Също можете да влачите курсора, за да оградите няколко броя случаи.  

 

Тази опция е полезна, когато имате нужда да дефинирате пространство в голям шаблон, 
например за да освободите пространсво за друго построение.  

Също с бутона Suppress Occurrence можете да покажете потиснатите случаи на шаблона. 
Щракнете бутона и след това изберете потиснатите случаи, които искате отново да се 
появят. 

 Потискане на случаи, използвайки регион на скица или равнина  

Също можете да потискате случаи на шаблон, използвайки регион на скица или планарно 
лице. С избрани шаблон, можете да щракнете бутона Suppress Regions, след това да 
изберете региона на скицата, който затваря случаите, които искате да потиснете. Случаите, 
които са в региона се потискат и се появява стрелката за потисната посока.  

 

Можете да щракнете върху стрелката за посоката, за да уточните, че случаите извън 
региона се потискат вместо тези в региона.  
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Редактиране параметри на шаблон 

Вие редактирате параметрите за съществуващ шаблон, като първо изберете шаблона от 
PathFinder или от QuickPick. Избирайки шаблона се появява дръжката. След това можете да 
щракнете дръжката, за да се покажат същите настройки на екрана, които се появяват при 
създаване на шаблон. 

 

Добавяне на нови елементи към съществуващ шаблон 

Можете да добавите нови елементи към съществуващ шаблон, използвайки бутона Add to Pattern. 
Например можете да добавите построение отвор към някой случай на шаблон.  

 

След това можете да редактирате шаблона. Използвайте бутона Add to Pattern, за да изберете 
построението отвор и да го добавите към шаблона. 

 

Също ако има нужда, можете да определите позиция, в която да бъде добавено построението 
отвор. Построението след това се добавя към всички случаи в шаблона. 



Моделиране на конструктивни елементи 
 

195 
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

 

Синхронно редактиране на шаблонни построения 

Шаблонните построения се държат като едно цяло когато се изпълняват синхронни модификации, 
като преместване на лица, използвайки кормилото. Например, ако местите лице на един от 
случаите на шаблона, всички кореспондиращи лица в другите случаи на шаблона също се местят. 

 

Изтриване случаи на шаблон 

Също можете да изтриете случаи на шаблон. Позиционирайте курсора над случая, който искате да 
изтриете. Когато елипсите се появят, щракнете с ляв бутон на мишката, за да се покаже QuickPick. 
След това можете да използвате QuickPick, за да изберете случаи на шаблон и след това 
натиснете  Delete, за да го изтриете. 

Когато изтривате случай на шаблон, софтуера автоматично потиска кореспондиращите случаи от 
шаблона. Изтриване, а не потискане на случаи може да бъде полезно, когато работите с големи и 
сложни модели, тъй като не е нужно да влизате в прозореца на профила, за да потискате случаи. 
За да възтановите изтрит случай, можете да използвате работния процес за повторно показване на 
потиснати случаи.  

Водещи линии за създаване на шаблонни построения 

 Можете да шаблонирате множество елементи в една операция. 
 Можете да потискате индивидуални случаи в шаблон. 
 Можете да изтривате индивидуални случаи в шаблон. 
 Можете да добавяте построения към съществуващ шаблон. 
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 Команда Circular Pattern (3D features)  
 

Конструира кръгов шаблон на избрани елементи. Например, можете да конструирате построение 
отвор и след това да конструирате кръгов шаблон от отвори, използвайки построението отвор като 
родителски елемент на шаблона. 

 

Можете да постискате индивидуални членове на шаблон, за да дефинирате пропуските в шаблон, 
за да се избегнат други построения.  

 

Преглед на работния поток 

Конструирате кръгови шаблони, използвайки следния работен поток: 

1. Изберете елементите, които искате да шаблонирате. 

2. Стартирайте командата Circular Pattern. 

3. Изберете равнина, в която искате да поставите шаблона.  

4. Дефинирайте параметрите на шаблона, използвайки командната лента и кутиите за 
динамично въвеждане на данни в графичния прозорец. 

Избор на елементи за шаблон 

Можете да изберете построения, лица и набор от лица като родителски елементи за шаблона. 
Можете да изберете елементи в графичния прозорец или в PathFinder.  

Стартиране на командата Circular Pattern 

Командата Circular Pattern е налична, само когато изберете валидни елементи. 

Избор на равнина за преглед на шаблона 
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Можете да изберете някое планарно лице, справочна равнина или базова равнина на координатна 
система за преглед на шаблон. Когато изберете планарното лице, по подразбиране се появява 
преглед на шаблон. 

Също дефинирате оста на завъртане за кръговия шаблон, когато изберете равнина на шаблона. 
Например, за да поставите кръгов шаблон на показания отвор, центъра на кръговото планарно 
лице, където отвора прозира се показва. В този пример, използвайте опцията Keypoints от 
QuickBar, за да направите по-лесно позиционирането на оста на завъртане, в централната точка на 
кръговото лице на модела. 

 

Дефиниране параметри на шаблона 

Можете да използвате командната лента и кутиите за динамично въвеждане на данни в графичния 
прозорец, за да дефинирате параметрите на шаблона, които искате. Например, можете да 
промените броя на случаите и дали да конструирате изцяло кръг или полу кръгов шаблон. 
Използвайте опцията Circle/Arc Pattern от командната лента, за да определите дали шаблона да е 
изцяло кръг или полу кръг. 

 

Конструирате кръгови шаблони, поставяйки следните опции:  

 Fit 
 Fixed 

 Пример за Fit опция 

С опцията Fit и пълен кръгов шаблон, определя броя на случаите.  
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Ако определите частичен кръгов шаблон, също определяте мащаба на ъгъла на дъгата и 
посоката на шаблона. Посоката на шаблона контролира дали случаите на шаблона да се 
копират по часовниковата стрелка или в посока обратна на часовниковата стрелка. Чрез 
маркиране на стрелката за посоката, Вие определяте посоката на шаблона, както е 
показано отдолу. 

 

 Пример за Fixed опция 

С опцията Fixed, определяте крайния брой случаи, ъгловото пространство между случаите  
и посоката на шаблона.  
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Също можете да използвате опцията Fixed, за да създадете пълен кръгов шаблон, където 
ъгловото разстояние между родителското построение и последния случай е по-малко от 
дефинираното ъглово пространство. Например, шаблон с брой случаи 8 и дефинирано 
ъглово пространство 47°, ъгловото пространство между главното построение и последния 
случай ще бъде 31°. 

 
 
 
Потискане на случаи в шаблон 

Можете да потискате индивидуални случаи в шаблон или да потискате група от случаи в шаблон. 
Можете да потискате случаи, докато конструирате шаблона или по-късно, когато го редактирате.  

 Потискане на индивидуални случаи 

Можете да постискате индивидуални случаи в шаблон с бутона Suppress Occurrence от 
командната лента. С избраното шаблонно построение, можете да щракнете бутона 
Suppress Occurrence, след това щракнете символа за случай, който искате да потиснете (A). 
Символа променя размера и цвета, за да покаже, че съответните случай са потиснати. 

 

Също можете да влачите курсора, за да оградите няколко броя случаи. 

Също с бутона Suppress Occurrence можете да покажете потиснатите случаи на шаблона. 
Щракнете бутона и след това изберете потиснатите случаи, които искате отново да се 
появят. 

 Потискане на случаи, използвайки регион на скица или равнина  

Също можете да потискате случаи на шаблон, използвайки регион на скица или планарно 
лице. С избрани шаблон, можете да щракнете бутона Suppress Regions, след това да 
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изберете региона на скицата, който затваря случаите, които искате да потиснете. Случаите, 
които са в региона се потискат и се появява стрелката за потисната посока. 

 

Можете да щракнете върху стрелката за посоката, за да уточните, че случаите извън 
региона се потискат вместо тези в региона. 

 

Редактиране параметри на шаблон 

Вие редактирате параметрите за съществуващ шаблон, като първо изберете шаблона от 
PathFinder или от QuickPick. Избирайки шаблона се появява дръжката. След това можете да 
щракнете дръжката, за да се покажат същите настройки на екрана, които се появяват при 
създаване на шаблон. 

 

Когато щракнете дръжката, се появяват в графичния прозорец команданта лента Pattern и кутиите 
за динамично въвеждане на данни. След това можете да редактирате параметрите на шаблона, да 
промените опциите на шаблона (Fit или Fixed), да потиснете случаи и т.н. 
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Изтриване случаи на шаблон 

Също можете да изтриете случаи на шаблон. Позиционирайте курсора над случая, който искате да 
изтриете. Когато елипсите се появят, щракнете с ляв бутон на мишката, за да се покаже QuickPick. 
След това можете да използвате QuickPick, за да изберете случаи на шаблон и след това 
натиснете  Delete, за да го изтриете. 

Когато изтривате случай на шаблон, софтуера автоматично потиска кореспондиращите случаи от 
шаблона. Изтриване, а не потискане на случаи може да бъде полезно, когато работите с големи и 
сложни модели, тъй като не е нужно да влизате в прозореца на профила, за да потискате случаи. 
За да възтановите изтрит случай, можете да използвате работния процес за повторно показване на 
потиснати случаи. . 

Добавяне на нови елементи към съществуващ шаблон 

Можете да добавите нови елементи към съществуващ шаблон, използвайки бутона Add to Pattern. 
Например, ако добавите построение фаска към първоначалното построение и след това 
използвайте бутона Add to Pattern, за да изберете фаската и да я добавите към шаблона. 

 

Синхронно редактиране на построения на шаблон  

Построенията на шаблона се даржат като набор, когато се извършва синхронна модификация, като 
например преместване на лица, използвайки колелото. Ако местите лице в шаблон, всички 
кореспондиращи лица в всички други спучаи на шаблона ще се преместят.  

Водещи линии за построения на шаблон 

 Можете да шаблонирате множество елементи в една операция. 
 Можете да потискате индивидуални случаи в шаблон. 
 Можете да изтривате индивидуални случаи в шаблон. 
 Можете да добавяте построения към съществуващ шаблон 

 
Fill шаблон 
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Командата Fill Pattern създава шаблон на избрано построение(я), който напълно запълва 
дефиниран регион(и). Fill pattern може да бъде с правоъгълна, staggered или радиална форма. 
Всеки тип fill pattern има набор от опции за дефиниране на ред на шаблона.  

Типове Fill pattern 

 

Работен поток на Fill Pattern  

Стъпка 1.  Изберете построение(я) за шаблонизиране. 

Стъпка 2.  На Home→група Pattern→Rectangular pattern списък, изберете командата Pattern Fill. 

Стъпка 3.  Кликнете на регион за запълване на шаблон. 

Стъпка 4.  Натиснете Enter, кликнете маркировката в зелено или с десен клавиш разположете
прегле на pattern fill. 

Стъпка 5.  На командната лента pattern fill, изберете типа pattern fill. Парвоъгълната форма е по 
подразбиране. 

Стъпка 6.  На командната лента, задайте опциите за шаблона. 

Стъпка 7.  Началото на построението(ята) по подразбиране е центроида. Като използвате волана, 
можете да променяте началото, да дефинирате посоката на първия ред на шаблона и 
да редактирате стойността на интервала. С дръжката Edit Profile също променяте 
региона на шаблона.  

Стъпка 8.  Десен клавиш или селената маркировка разполагат fill pattern. 

Стъпка 9.  Ляв клавиш или Esc завършват командата за pattern fill. 

 
Fill Pattern команда 

Използвайте командата Fill Pattern  , за да разпространите по шаблон избрано построение 
(или построения), което да изпълва определен регион (региони). Запълването може да бъде 
правоъгълно, шахматно или радиално. Всеки един от тези типове шаблони има набор от опции, за 
да дефинира масива на шаблона. Позиции могат да бъдат потиснати ръчно или с офсетова 
стойност на границата на шаблона. Fill Pattern може да се редактира, за да се получи желания 
резултат.  
 
Видове Fill Рattern 

Rectangular 
/правоъгълен 

 

Stagger/ шахматен 

Radial/радиален 

 
Работен поток  
 

Стъпка 1.  Изберете построение (построения) за шаблона. 

Стъпка 2.  Изберете група Pattern  → списък Rectangular → Fill Pattern. 
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Стъпка 3.  Щракнете регион (и) за запълванеl. 

Стъпка 4.  Натиснете клавиша Enter, щракнете зелената отметка или щракнете с десен бутон, за 
да визуализирате шаблона. 

Стъпка 5.  На командната лента Fill Pattern изберете вида на запълване. По подразбиране е 
зададен Rectangular. 

Стъпка 6.  На командната лента задайте желаните опции. 

Стъпка 7.  По подразбиране, началната точка на шаблона е центъра. С помощта на 
направляващия волан можете да модифицирате началото, да дефинирате посоката за 
първия ред на шаблона и редактирайте стойността на разстоянието. Можете също да 
щракнете манипулатора Edit Profile, за да модифицирате региона на шаблона. 

Стъпка 8.  Щракнете с десен или щракнете зелената отметка, за да разположите шаблона. 

Стъпка 9.  Щракнете или натиснете клавиша Esc, за да прекратите действието на командата. 

 
 
Rectangular fill 

Този тип шаблон запълва регион с редове и колони и е по подразбиране. 

Въвеждате две стойности да дефинирате интервала на ред и колона. Използвайте Tab 
алтернативно. 

 

Променете вектора за посока за реда на шаблона чрез щракване на торуса на волана и въведете 
стойност за ъгъла. В този вид шаблон, колоните винаги са подравнени перпендикулярно на 
посоката на редовете. 

 

Stagger fill 
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Опциите за контрол на този вид шаблон са Polar, Linear Offset и Complex Linear Offset. 

Използването на опцията Polar, (A) е интервала на броеве от първи ред. (B) дефинира офсетния 
ред. Интервалът се дефинира по ъгъл на въртене с радиуса на стойността на интервала на реда. 

 

Използването на опцията Linear Offset, (C) е офсетния интервал на броя над (и под) първия ред. 
(D) дефинира интервала между редове. 

Radial fill 

 

Опцията Instance Count spacing осигурява контрол колко броя да се пресмятат в кутия (A) за кръг. 
Радиалният интервал на броя се контролира в кутия (B). 

 
Опцията Target Spacing осигурява контрол на радиалният интервал на броя (C) и интервала на 
броя на всеки кръг (D). 
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Center Orient 

Опцията Center Orient е налична само за радилно запълване. 

 

Тя осигурява контрол на ориентацията на радиалните случаи. Когато е избрана тази опция, 
колелото на волана се променя и се показва стрелка вътре в торуса. Тази стрелка ориентира броя. 

Изображението долу показва колелото на волана с център ориентация Off. 

 
Изображението долу показва колелото на волана с център ориентация On. Воланът показва копче, 
което лежи на торуса и стрелка, която лежи извън торуса. Изберете копчето или стрелката да 
промените ориентацията на бройките. 

 

Забележете, че стойността на център ориентацията на ъгловата стойност се променя, първия брой 
(оцветен в оранжев цвят) на вектора на посоката се завърта с тази стойност. 
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Редактиране на Fill Pattern  

Шаблоните от вида Fill pattern могат да се редактират по всяко време. Изберете шаблона в 
графичния прозорец или в PathFinder. 

 

Щракнете текста Fill Pattern, за да редактирате шаблона. 

 

В този момент вие можете да направите всякакви промени по избрания шаблон. Можете дори да 
промените вида на запълването. 

Добавяне на построение към набора от parent построения за съществуващия шаблон 

Можете да добавите или премахнете parent построение за шаблона. 

Работен поток 
 

Стъпка 1.  Редактирайте шаблона. 

Стъпка 2.  Щракнете бутона Add to pattern на командната лента. 

Стъпка 3.  Изберете построение за добавяне или премахване от parent построенията. 
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Стъпка 4.  Щракнете с десен (или зелената отметка), за да визуализирате. Щракнете с десен (или 
зелената отметка), за да потвърдите. 

 
Редактиране профила на шаблона 

Когато шаблона fill pattern е създаден, границата на региона на шаблона се копира в профила на 
шаблона. Профилът на шаблоне не е асоциативен с оригиналните ръбове на скицата/модела. 
Профилът на шаблона може да се редактира. 

За да редактирате профила на шаблона щракнете манипулатора с текст "Edit Profile". 

 

Когато редакцията е направена, профила на шаблона се променя, но не и оригиналните ръбове на 
скицата/модела. Когато редакцията е завършена, шаблона се актуализира, за да запълни 
актуализирания профил на региона. В режима на редактиране, в горната дясна част на прозореца 

се показва иконка  . Щракнете иконката, за да завършите редактирането. Редактираният 
профил трябва да формира валиден затворен регион. Грешка в резултатите се получава при 
проблем с профила. Ако профила е некоректен и актуализацията е потвърдена, шаблона се 
изтрива.  

Съвет: В PathFinder, изключете регионите на скица, когато редактирате профила на шаблона. 
Ако се показват едновременно профила на шаблона и скицата, редактирането на 
профила на шаблона може да бъде объркващо. Например, ако изтриете елемент от 
профила на шаблона, дисплея на скицата показва, че този елемент е все още там. 

Потискане на позиции 

Позициите в Рattern fill могат да се потиснат (или скрият). 

Работен поток 

Стъпка 1.  На командната лент Fill pattern щракнете бутона Suppress Instance. 

 

 

Настройките по подразбиране са за метода Use Occurrence Footprint (A). Тзаи настройка 
изплзва отпечатъка на обекта на шаблона, за да определи дали обекта да запълне 
вътре в рамките на региона.  Опцията Allow Boundary Touching (B) контролира дали 
дали да се потиснат позициите, докосващи границата на запълването. 

За да използвате метода Occurrence Marker, изключете Use Occurrence Footprint (A). 
Методът Occurrence Marker се използва, когато се определя дали центъра на профила 



Моделиране на конструктивни елементи 

208 
 

на позицията докосва границата. 

Стъпка 2.  Всички непотиснати позиции се показват със зелена точка. Щракнете позиция за 
потискане. Потиснатата позиция се показва с червено кръгче. С щракване потиснатата 
позиция отново става непотисната.  

Стъпка 3.  На командната лента щракнете Reset, за да възстановите всички позиции.  

Стъпка 4.  За да потиснете позиции, които припокриват границата на региона, въведете стойност 
за офсета в полето (A). Тази стойност е нормалното разстояние между позициите и 
границата. Отрицателната стойност (B) на офсета потиска позициите вътре в региона. 
Положителната стойност (C) на офсета потиска позициите от външната страна  на 
границата на региона. 

  

 

 

Докосване и припокриване на шаблонни построения 

Когато масива е дефиниран, позиции се разполагат на всяко място, определено от разстояние или 
ъглова стойност в шаблона. Въпреки това построение от шаблона може да не се разположи като 
позиция, ако това построение докосва или припокрива съседно построение. В примера по-долу, в 
правоъгълния масив стойностите от 10 х 10 (A) бяха променени на 7 x 7 (В). Разстоянието между 
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позициите в (B) принуждава parent на шаблона да припокрива други позиции. Командата Рattern fill 
определя в какъв ред позициите да се разположат върху parent на шаблона, за да се получи в 
резултат шаблон. 

 

 
Конструиране на построение fill pattern 

 

1. Изберете Home→Selection група→Select .  

2. В PathFinder или графичния прозорец изберете един или два елемента за шаблонизиране. 

3. Изберете Home→Pattern група →Rectangular Pattern списък→Fill .  

4. Щракнете региона(и) да се шаблонизира. 

5. Използвайте Fill Pattern QuickBar и динамичните кутии за редактиране в графичния 
прозорец да се дефинират параметрите на шаблона. 

6. От Fill Pattern QuickBar, кликнете бутон Accept (маркировка) или десен клавиш да 
завършите построението.  

7. Затворете командата Fill Pattern. 

 
Pattern Along Curve команда 

С командата Pattern Along Curve   конструирате шаблон на избрани елементи по определена 
крива. Като parent elements можете да изберете построения, лиця, набор лица, повърхнини или 
дизайн тела за шаблонизиране. Вие можете да контролирате как шаблона следва кривата като 
направите настройка на параметрите като начална точка и тип на трансформация както и брой, 
интервал и ориентация.  

Елементите могат да се шаблонизират по 2D или 3D крива или ръбове на модел. Например, 
можете да шаблонизирате построение (A) по набор от елементи на скица (B). 

 

Забележка: Построенията по шаблон са асоциативни на основните елементи. Ако 
промените основните елементи, шаблона се обновява. Ако изтриете основен елемент, 
шаблонът се изтрива. 
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Конфигуриране на шаблона 

След като сте избрали кривата на шаблона, можете да го конфигурирате. Първо изберете 
закрепващата точка на шаблона. Това е точката, където започва шаблона. Закрепващата точка 
трябва да бъде ключова точка на кривата на шаблона. Използвайте динамичната стрелка на 
закрепващата точка да изберете посоката, в която отива шаблона. 

След дефиниране на закрепващата точка и посоката, изберете опциите от командната лента да 
дефинирате броя и интервала с опциите Pattern Type, Count, и Spacing. Когато Pattern Type е 
зададен на Fit, операцията разполага броя на шаблонните елементи, зададени по опция Count, на 
равен интервал. Когато Pattern Type е зададен на Fill, операцията разполага толкова броя колкото 
се попълват на кривата, с разсточние определено по опцията Spacing между всеки случай. Когато 
зададете на Fixed, операцията на шаблон разполага броя елементи по двете опции Count и 
Spacing. 

Настройка на типа трансформация 

Вие можете да зададете елементите да бъдат разположени в шаблона линейно, запазвайки 
същата ориентация през шаблона. Или, можете да зададете трансформация, която ще промени 
ориентациите на елементитев зависимост от входящата крива или определена равнина. 

Справочната точка е точката в шаблона, при която започва трансформацията. По подразбиране, 
справочната точка е закрепващата точка (A). За да изберете различна точка, кликнете бутона 
Reference Point от командната лента и нова точка на шаблона (B). Шаблонът се трансформира към 
новата позиция (C). 

 

Линейна трансформация ориентира елементи, базирани на ориентацията на шаблонизираните 
елементи. 

 

Пълна трансформация ориентира елементи, базирани на входящи криви. 
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Трансформация от равнина проектира първи елемент и планирания елемент в равнина, където 
измерен ъгъл дефинира ориентацията на елемента. 

 

Използвайте също Rotation Type контрол да определите дали входящата позиция на построението 
или позицията на входящата крива определя разполагането на елемент. 

Контролиране на позициите в шаблона 

Можете да потиснете позиции в шаблоните по крива с бутона Suppress Occurrence. След като 
щракнете бутона Suppress Occurrence, щракнете точките на позициите, които искате да потиснете. 
Можете да потиснете отделни позиции или да оградите множество позиции. 

Можете да вмъкнете в шаблона по крива с бутона Insert Occurrence. След като щракнете бутона 
Insert Occurrence, щракнете ключова точка, за да вмъкнете позиция. Използвайте опцията Offset, за 
да контролирате отстоянието. 

Шаблон на assembly построения 

В среда Assembly, можете да направите шаблон на assembly построения, като отвори, изрези или 
ротационни изрези. Можете да уточните какви детайли да се включат в шаблона. Ако добавите 
детайли в шаблона, които не са в parent построението, се показва съобщение с инструкции как 
трябва да добавите детайлите в parent построението. 

За повече информация, относно построения, базирани в assembly, вижте помощната тема: 
Assembly-Based Features.  

Забележка: Можете да направите шаблон на assembly построения, създадени в рамките на 
текущата сглобена единица. Не можете да направите шаблон на assembly-driven part features.  

Насоки за създаване на шаблонни построения 

 Можете да направите шаблон на множество елементи в една операция. 

 Ако шаблона се провали при зададена опция Fast, щракнете опция Smart на командната 
лента. 

 Можете да потиснете отделни позиции в шаблон по крива. 
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Можете да вмъкнете отделни позиции в шаблона по крива. 
 

 
Конструиране на шаблон по крива 

 

1. Изберете Home→Select група→Select . 

2. В PathFinder, изберете построения, които искате да шаблонизирате. 

3. Изберете Home→Pattern→Along Curve . 

4. Изберете кривата или ръб, по който да подредите шаблона. 

5. Изберете закрепваща точка и кликнете. Закрепващата точка е точката при която искате да 
започне шаблона. 

6. Използвайте динамичната стрелка да изберете посоката на шаблона по крива или ръб и 
кликнете. 

7. Използвайте контролите на QuickBar да зададете типа шаблон (fit, fill или fixed), броя и 
интервал на елементите. 

8. Потвърдете с Accept (маркировка) на QuickBar. 

9. Използвайте контролите на QuickBar да зададете тип на трансформация и завъртане. 
Можете да промените закрепващата точка както и да вмъквате и подтискате елементи. 

Съвет: 
 Можете да направите шаблон по всяка 2D и 3D крива или ръб. 

 Можете също да направите шаблон на лица, набор от лица и design тела. 

 

 
 Команда Mirror Copy Feature  

 

Конструира огледално копие на избрани построения. Копието е асоциативно към първоначалното 
построение – ако първоначалното построение се промени или изтрие, копието ще се обнови. Не 
можете директно да редактирате копието. 

 

Ако искате огледално да копирате обработени построения, като закръгления и наклони, трябва да 
включите родителските построения в избрания набор, за да сте сигурни че ще изпълните 
операцията успешно. 
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Възможно е огледално да копирате обработено построение, използвайки опцията Smart в 
определена ситуация. Например, можете да направите огледално копие на закръгление само по 
себе си, но само когато закръгленията на съществуващите ръбове са подравнени  с равнината за 
огледално копиране.  

 

 
Mirror Copy Part команда 

С командата Mirror Copy Part  огледално копирате избрани елементи относно избрана равнина. 
Използвайте опцията Select от командната лента да зададете типа на елемента за огледално 
копиране. Можете да копирате огледално модели, конструктивно тяло, едно или повече лица, 
скици и други. Можете да избирате един тип елемент всеки път когато използвате командата.  

 
Когато копирате огледално модел, ако огледалното копие докосва оригиналното тяло, те 
автоматично се комбинират в едни детайл. 
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Конструиране на Mirror Copy на построение 
 

 

Стъпка 1.  Изберете Home→Pattern група→Mirror→Mirror Copy Feature . 

 

Стъпка 2.  Изберете едно или повече построения на детайл за копиране, после бутона Accept от 
командната лента. 

Забележка: Ако искате да копирате обработено построение като фаска, закръгление 
или наклон, трябва да изберете и основното построение за копиране. Например, за да 
копирате наклон, изберете построението с наклонени страни. 

Стъпка 3.  Дефинирайте равнината, около която да правите огледалното копиране. 

Стъпка 4.  Завършете построението. 

Съвет: Преди да кликнете с бутона Mirror Copy Feature можете да изберете построенията за 
копиране. Командата автоматично ви прехвърля в стъпка Plane. 

 

Огледално копиране на детайл 
 

Стъпка 1. Изберете Home→Pattern група→Mirror списък→Mirror Copy Part.

 

Стъпка 2. Изберете елементите за огледално копиране. 

Стъпка 3. Дефинирайте равнината, около която да копирате огледално. 

Стъпка 4. Завършете построението. 

Забележка: Ако искате огледалното колие да бъде асоциативно с оригиналното, задайте 
опцията Link To File. 

Стъпка 5. На командната лента Part Copy щракнете Finish. 

Съвет: 
 Ако вмъкнете part copy преди да сте конструирали друга геометрия, можете да разположите 

вмъкнатото part copy като базово построение или конструктивен елемент. Ако вмъкнете part 
copy след като сте конструирали друга геометрия, можете да разположите като 
конструктивен елемент. Не можете да добавяте построения към part copy, раазположено 
като конструктивен елемент.  

 Можете да използвате PathFinder, за да покажете името на документа, от който е 
създадено part copy. 
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 When you select the reference plane you want to mirror the part about, the reference plane also 
highlights in the application window. 

 Когато изберете assembly документ, съставните му компоненти се комбинират в едно 
твърдо тяло. Тази възможност може да се използва много успешно при работа със 
заварени конструкции. 

 Можете да използвате командата Open от контекстното меню, за да отворите оригиналния 
документ, за да направите промени в него. 

 
Огледално копиране на модел 

 

Стъпка 1.  Изберете меню Home → група Pattern→ списък Mirror → команда Mirror Copy Part. 

 

Стъпка 2.  Изберете елементите, които искате да копирате огледално. 

Стъпка 3.  Дефинирайте равнината, спрямо която искате да копирате огледално избраните 
елементи. 

Стъпка 4.  Завършете построението. 

Съвет: 
 Когато правите огледално копие на design модел и огледалното копие докосва оригиналния 

модел, те автоматично се комбинират в едно. 
 Можете да използвате опциите на командната лента, за да уточните на какво да направите 

огледално копие. Можете да направите огледално копие на целия модел, на конструктивни 
повърхнини, скици, лица и т.н. Можете да направите огледални копие на един тип елементи 
при всяко използване на командата. 

 
Дефиниране на Mirror Plane 

 

За да дефинирате огледалната равнина, изберете съществуваща справочна равнина или планарно 
лице. Ако няма подходящи такива, създайте една със следните команди за равнина: 

 Parallel Plane  

 Angled Plane  

 Perpendicular Plane  

 

Recognize Hole Patterns команда 

С командата Recognize Hole Patterns откривате кръгови или перпендикулярни шаблони в 
импортиран модел.  

Изберете Home→Pattern група→Pattern списък→Recognize Hole Patterns. Командата е достъпна 
когато съществуват поне три отвора и тези три отвора трябва да оформят правоъгълен или кръгов 
шаблон. 

Когато разпознаването завърши, диалоговата кутия Hole Pattern Recognition се появява с 
резултатите от разпознаването. Тя съдържа ред за всеки открит шаблон на отвор. Избраните 
отвори, които не са част от шаблона се показват в червено.  

Разпознаване на шаблон на отвор 
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Направете една от следните процедури: 

Работен поток A 

1. Изберете отделни построения на отвор или използвайте ограждение да изберете голям 
шаблон. 

2. Изберете командата Recognize Hole Patterns. 

3. В диалоговата кутия Hole Pattern Recognition, кликнете бутона OK да потвърдите всички 
разпознати шаблони. 

Забележка: Ако не искате да конвертирате разпознати шаблони, откажете избирането им и 
кликнете OK. 

Работен поток B 

1. Изберете командата Recognize Hole Patterns. 

2. Изберете отделни построения на отвор или използвайте ограждение да изберете голям 
шаблон. 

3. Натиснете Enter или десен клавиш да потвърдите. 

4. В диалоговата кутия Hole Pattern Recognition, кликнете OK да потвърдите всички разпознати 
шаблони. 

Забележка: Ако не искате да конвертирате разпознати шаблони, откажете избирането им и 
кликнете OK. 

 
Библиотеки от построения (Feature libraries) 

 

Може да използвате много от построенията, използвани за моделиране в Solid Edge по подобен 
начин и в други проекти. Страницата Feature Library и Teamcenter Feature Library предоставят място 
за съхранение на често използвани детайли и построения в листов материал, както и лесен 
достъп, така че да създадете нови проекти с по-малко усилия и по-голяма последователност. 

Забележка: Не можете да редактирате съхранени построения в библиотека от построения.  

Например, можете да конструирате кабелна връзка в един детайл, съхранете построението на 
място в библиотеката, след това го използвайте в нов детайл.  

 

Записа в библиотеката може да съдържа следните синхронни елементи:  
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 Features (построения) 
 Faces (лица) 
 Sketches (скици) 
 Planes (равнини) 
 Coordinate systems (координатни системи) 
 Constructions (конструкции) 

Забележка:Можете да поставяте член на синхронно построение, докато сте в синхронна среда. 

Построение е само традиционен елемент, който можете да добавите към библиотеката. Когато 
поставяте традиционно построение в библиотека, атрибутите за построението се поддържат. 

Записите в библиотеката не може да създържат смесени елементи, синхронни и традиционни.  

Забележка: Можете да поставяте член на последователно построение, докато сте в 
последователна среда. 

Членове на Feature library 

Член в библиотеката от построения е специален тип от Solid Edge part или sheet metal документа. 
Типично за членовете в библиотеката да нямат базово построение.  

Дефиниране място на неуправлявана библиотека от построения 

Неуправлявана библиотека от построения е папка на вашия компютър или в мрежата, която се 
използва за съхранение на членове на библиотеката. Вие определяте мястото за библиотеката, 
използвайки опцията Look In от страницата Feature Library. Използвайте опцията Look In, за да 
търсите съществуваща папка на вашия диск или в мрежата. Също можете да използвате бутона 
Create New Folder, за да създадете нова папка, където можете да съхранявате членове на 
библиотеката. 

За да се избегне объркване, дефинирайте стандарти, кои папки да използвате като библиотеки. 
Трябва да използвате тези папки само за документи на членове на библиотеката и да не 
съхранявате други Solid Edge документи в тях. 

Препоръчва се традиционните и сихронните членове на библиотеката да бъдат добавяни в 
отделни папки.  

 
Съхранение на построения в библиотека 

 

Стъпките за създаване на неуправляван член на библиотека са:  

за синхронни членове 

Стъпка 1. Превключете към синхронна среда. 

Стъпка 2. Изберете един или повече елементи. 

Стъпка 3. 
От страницата Feature Library, щракнете бутона Add Entry  .  

Стъпка 4. Дефинирайте име на члена от библиотеката, използвайки диалоговата кутия Feature 
Library Entry. 

за традиционни членове 

Стъпка 1. Превключете към традиционна среда. 

Стъпка 2. Изберете едно или повече традиционна построения. 



Моделиране на конструктивни елементи 

218 
 

Стъпка 3. 
От страницата Feature Library, щракнете бутона Add Entry .  

Стъпка 4. Дефинирайте потребителски указания и бележки на члена на библиотеката, 
използвайки диалоговата кутия Feature Set Information. 

Стъпка 5. Дефинирайте име на члена от библиотеката, използвайки диалоговата кутия Feature 
Library Entry. 

Стъпките за създаване на Teamcenter управляван член на библиотека са: 

Стъпка 1. Изберете построение от детайла. 

Стъпка 2. Щракнете етикета Teamcenter Feature Library. 

Стъпка 3. Влачете геометричното построение към страницата Teamcenter Feature Library. 

Стъпка 4. Попълнете диалоговата кутия New Document. 

 
Традиционен пример  

За да създадете традиционен член в библиотека, изберете построение (A). От страницата Feature 

Library, щракнете бутона Add Entry   , за да добавите нов член в библиотеката към папка Feature 
Library (B).  

 

Когато щракнете бутона Add Entry   от страницата Feature Library, се появява диалоговата кутия 
Feature Set Information, така можете да преглеждате задължителните и незадължителните 
елементи на новия член, да дефинирате потребителски указания и да добавяте бележки за 
елементите на члена от библиотеката.  

Библиотеката съхранява всеки член, който добавяте като отделен документ и софтуера присвоява 
потребителско име на документа. 

Избор на построения 
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Можете да избирате построения в прозореца на приложението или от страницата PathFinder. 
Можете да съхранявате едно построение в библиотека или да съхранявате различни построения 
като едно. За да съхраните множество построения като едно, задръжте клавишите Ctrl или Shift, 
когато избирате построенията. 

Когато съхранявате едно традиционно построение, само базовия профил на построението е 
валидно. Когато съхранявате различни традиционни построения, най – ниското построение в 
набора от построения трябва да бъде базовия профил на построението. Последващите построения 
могат да бъдат базови профили или обработени построения. 

Ordered Feature Set Information диалогова кутия  

Диалоговата кутия Feature Set Information dialog box показва построенията, справочните равнини и 
оразмерени елементи в същата последователност, в която ще се използва, когато члена на 
библиотеката се поставя. Например, когато дефинирате член на библиотека за построение 
изрязване, построението е изброено в колоната Feature Name. Елементите, които принадлежат към 
построението изрязване са изборени в колоната Type. Това може да включва равнина на профила 
(A) и всички размери, така че референтни ръбове да са извън профила на построението (B) (C).  

Колоната Status в диалоговата кутия изброява дали елемента от библиотеката е необходим или по 
избор. Необходимия елемент трябва да бъде предефиниран, когато поставяте член в 
библиотеката. Елемента по избор може да бъде предефиниран, когато поставяте член в 
библиотека или може да бъде пропуснат и предефиниран по-късно.  

Можете да използвате колоната Prompt, за да дефинирате потребителски указания за всеки 
елемент в списъка  Type. Това прави по-лесно поставянето на членове в библиотеката от други 
потребители.  
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Ordered размери, свързани с геометрия извън профила 

Когато създадете нов ordered член на библиотеката, размерите, които са свързани с външна 
геометрия се изписват в диалоговия прозорец Feature Set Information, но ще трябва да 
предефинирате външните елементи за размерите по-късно. Например, двата размера от 12 
милиметра оразмеряват референтните ръбове, които са извън профила на члена.  

 

Можете да редефинирате оразмерените ръбове, когато поставите члена в библиотеката или може 
да пропуснете размерите и да предефинирате ръбовете, чрез редактиране на построението.  

Дефиниране на потребителски указания и бележки 

За да запишете потребителски указания, щракнете два пъти в полето Prompt, след това запишете 
указанието, което искате. Указанията, които запишете се показват в лентата за статус на 
командната лента, когато поставяте библиотеката. Когато отворите полето prompt, съобщението в 
долната част на диалоговата кутия се активира, така че Вие можете да запишете повече 
информация за елемента.  

Затваряне на диалоговата кутия и преименуване на библиотеката  

Когато щракнете бутона Close от диалоговата кутия Feature Set Information, нови член се добавя 
към страницата Feature Library, използвайки името по подразбиране на документа. За да 
преименувате съхранено построение, изберете го в страницата Feature Library, след това щракнете 
командата Rename от менюто за бърз достъп. 

Предефиниране на главни ръбове 
 

Когато привързвате размери със справки към външни елементи докато разполагате член на 
традиционна библиотека, размерите се появяват в цвят Failed (A). Това улеснява намирането и 
предефинирането на основни ръбове за размерите. Привързването на размери може да бъде 
полезно в следните ситуации: 

 При разполагане на два члена на библиотеката върху едно и също лице. 
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 При предефиниране на размерите, спрямо външните ръбове по време на разполагането, 
което води до проваляне операцията на разполагане. Например, дефинирането на размер 
48 mm (A) по време на разполагането принуждава профила да бъде на разстояние от 
избраното лице и построението временно се проваля. Това може да се поправи лесно при 
редактиране на построението по-късно, но когато се разполага член на библиотеката, 
съдържащ сложни построения, е по-лесно да се визуализира, като се пропуснат размер (B). 

 

За да предефинирате ръбовете за размерите по-късно, направете следното: 

Стъпка 1. Изберете построението в PathFinder или в графичния прозорец (A), след това щракнете 
бутона Dynamic Edit (B) на командната лента Select Tool. В графичния прозорец се появяват 
профила и размерите. Всеки изпаднал размер се показва в съответния цвят (C), според 
настройките Failed color. 

 

Стъпка 2. Изберете изпадалия размер, който искате да прихванете (A). Манипулаторите на размера 
(B) и (C) се показват. 
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Стъпка 3. Позиционирайте курсора върху съответния манипулатор на размера (A), след което го 
плъзнете върху ръба (B), за да прихванете размера за него. Забележете, че стойността на 
размера се актуализира, за да отрази текущото разстояние между външните ръбове и 
елемента на профила (C). 

Стъпка 4. Редактирате размера на желаната стойност. 

 

 

Поставяне на член от библиотека в друг документ 

 

За традиционни членове 

Стъпка 1.  Отворете Solid Edge документа, в която искате да поставите съхранения член в 
библиотеката. 

Стъпка 2.  Уверете се, че сте в традиционна среда.  

Стъпка 3.  Щракнете етикета Feature Library. 

Стъпка 4.  Изберете традиционния член, който искате. Задръжте с ляв бутон на мишката и влачете 
члена на библиотеката от страницат Feature Library в Solid Edge прозореца, след това 
освободете бутона на мишката.  

Стъпка 5.  Позиционирайте курсора над лицето, което искате, след това щракнете, за да 
позиционирате профила за члена на библиотеката. 
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Забележка:Профилът е позициониран на избраното лице. 

Стъпка 6.  Ако някои размери, от съществуващия член на библиотеката, са относно външни за 
модела ръбове, изберете ръб за всеки един от тях. 

Стъпка 7.  Ако члена съдържа повече от едно построение, повторете стъпка 5 и 6. 

Стъпка 8.  От диалоговата кутия Feature Set Information, щракнете Close, след това бутона Select 
Tool. 

За синхронни членове 

Стъпка 1.  Отворете Solid Edge документа, в която искате да поставите съхранения член в 
библиотеката. 

Стъпка 2.  Уверете се, че сте в синхронна среда. 

Стъпка 3.  Щракнете етикета Feature Library. 

Стъпка 4.  Задръжте с ляв бутон на мишката и влачете члена на библиотеката от страницат Feature 
Library в Solid Edge прозореца, след това освободете бутона на мишката. 

 

Стъпка 5.  Позиционирайте кормилото над лицето, което искате и след това натиснете F3, за да 
заключите лицето. 

Стъпка 6.  Позиционирайте члена в заключеното лице. 

Стъпка 7.  Използвайте командата Attach, за да прикрепите откъснатата геометрия към модела. 

Указания за библиотеката с построения 
 

 Първото построение за ordered член на библиотеката трябва да бъде базирано на скица. 

 Можете да изберете едно или повече построения. 

 Оrdered член на библиотеката, който съдържа построения, като закръгления или фаски, 
трябва също да се включи към първото, базирано на скица построение. 

 Водещите размери, които се позовават на външни за избрания набор ръбове, се прихващат 
като част от дефинирането на члена на библиотеката. 
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 Геометричните зависимости, които са външни за ръбовете от избрания набор не се улавят 
като част от определянето на члена на библиотеката. 

 Когато разполагате ordered член на библиотеката, командната лента и информационния 
прозорец Feature Set Information ви позволява да разположите базираното на скица 
построение върху референтните равнини, които изберете. 

 Оrdered член на библиотеката може да съдържа потиснати построения. Когато се 
разположи, потиснатите построения остават потиснати (suppressed). 

 Член на библиотеката, който използва за база скица, се създава върху същото лице, върху 
което е скицата. Размерите, които се позовават на ръбове извън избрания набор, не се 
улавят при използването на скиците. 

 Членът на библиотеката не може да съдържа други външни зависимости, освен размери. 
Например, не можете да използвате ръбове от модела, които не са включени в избрания 
набор за ориентиране на справочната равнина, която е използвана за създаване на едно от 
построенията за члена на библиотеката.  

 
Създаване на неуправляем член на библиотеката 

 
 

Стъпка 1.  Щракнете раздела Feature Library. 

Стъпка 2.  На страницата Feature Library използвайте бутона със стрелката в полето Look In, за да 
уточните местоположението на папката с библиотеката. 

Стъпка 3.  В прозореца на Solid Edge или от PathFinder изберете построението (построенията), 
които искате да копирате в библиотеката с построения. 

Стъпка 4.  Щракнете с десен и изберете Copy. Показва се раздела Feature Library, щракнете с 
десен и изберете Paste. 

Забележка: Можете да щракнете бутона Add Entry , за да изпълните операциите 
copy  paste в библиотеката с построения.  

Стъпка 5.  Забележка: Когато добавяте ordered построения, документа на члена на библиотеката 
се добавя в раздела Feature Library и се показва информационния прозорец Feature 
Set Information. 

В диалоговия прозорец Feature Library Entry, въведете входно име за библиотеката. 

Съвет: 
 За да запаметите множество построения като едно, натиснете клавиша Shift или Ctrl и 

селектирайте построенията. 

 Можете да използвате командата Rename от контекстното меню, за да промените името на 
документа на новия член на библиотеката на страницата Feature Library. 

• За ordered построения, можете да дефинирате подсказки и забележки за елементите в 
информационния прозорец Feature Library Information. 

 
 
Разполагане на членове в библиотека 

 
 
Разполагане на синхронни построения 

Разполагате синхронен член от библиотека в документ, влачейки члена от страницата Feature 
Library към прозореца на приложението. 

Когато поставяте член от библиотека, началото на колелото е началото на члена тот библиотеката. 
Ориентацията и позицията се поддържат. Не можете да намерите ключова точка, когато поставяте 
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библиотеката. Можете да използвате командите Move и Rotate, за прецизно позициониране и 
ориентиране на построението. 

Когато разполагате лицата, те се добавят към модела като откъснати (detached). Можете да 
използвате командата Attach, за да прикрепите новата геометрията към модела. 

 

Разполагане на традиционни построения 

Поставяте традиционен член от библиотека в документ, влачейки члена от страницата Feature 
Library и поставяйки го в прозореца на приложението.  

 

Когато пуснете ordered член на библиотеката в приложния прозорец, процесът на създаване на 
построението стартира и е подобен на този при започване на построението от начало. Командната 
лента и диалоговата кутия Feature Set Information се появяват, така че можете да дефинирате 
необходимите и тези по избор елементи, за да позициониране члена на библиотеката във вашия 
модел.  

 

Базовите стъпки за позициониране на ordered член на библиотека включват:  
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1. Дефиниране на необходимите елементи, като равнина на профила и посока на профила.  

2. Дефиниране на елементите по избор, като размери, които са референтни на външни 
елементи.  

Дефиниране равнина на профила и ориeнтация на профила 

Профила на члена се прикрепя към курсора, така че можете да позиционирате 
построението приблизително на мястото където искате. Когато местите курсора над 
планарно лице или референтна равнина, профила на построението се ориентира спрямо x-
оста на профилната равнина. 

 

Също можете да изберете опция за разположение на различна референтна равнина, 
използвайки Create-From Options list от командната лента. 

За съвпадащи и успоредни справочни равнини, можете да преориентирате профила за 
члена, чрез дефиниране на различна x-ос за равнината на профила. Например, когато 
дефинирате съвпадаща равнина, можете да използвате клавиша N, за да изберете 
следващия линеен ръб като x-ос. Когато профила е ориентиран правилно, щракнете към 
позицията на члена. 

 

След като дефинирате равнината на профила и ориентацията, профила се позиционира 
върху лицето и диалоговата кутия Feature Set Information се обновява за следващият 
елемент в списъка. Ако размерите, които съответстват на външни елементи са в списъка, 
първия размер се появява в графичния прозорец, така че можете да предефинирате 
външния ръб.  
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Предефиниране на размерни ръбове, докато поставяте член на библиотека  

За да предефинирате външен ръб за размер, докато поставяте член на библиотека, просто 
изберете подходящия ръб в графичния прозорец (A). Размера се прикрепя към избрания 
ръб, използвайки стойността на размера, който се появи (B). Профила обновява своята 
позиция и ако друг размер, който е свързан към външен елемент е в списъка, той се 
появява в графичния прозорец (C). 

 

След това можете да изберете ръб за следващия размер (A) и профила се обновява отново  
(B). Ако това е последния елемент в списъка Feature Set Information, изпълненото 
построение се появява в графичния прозорец. Стойността на размерите оказва влияние на 
първоначалната стойност на размера, когато дефинирате члена на библиотеката.  
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Ако това е само копие на члена, който искате да поставите, можете да щракнете бутона  
Close, за да затворите диалоговата кутия. Ако искате да поставите друг член, можете да 
щракнете Repeat от командната лента. 

Поставяне на допълнителни копия на член на библиотеката  

След поставянето на члена на библиотеката, можете да разположите друго копие, като 
използвате бутона Repeat  от командната лента. Можете да разположите копие върху 
същото лице (A) или върху различно лице (B). 

 

Ако разполагате друг член на библиотеката върху същото лице, върху което е оригинала, 
вероятно ще искате да избегнете поставянето на копието директно върху оригинала. Ако 
изберете същите ръбове за прихващане на размерите, вторият член на библиотеката ще се 
разположи директно върху първия. Това може да предизвика проваляне на операцията, но 
можете да я поправите, като редактирате размерите за прихващане по-късно. 

Можете също да избегнете това, като пропуснете да изберете ръб за един от размерите, по 
време на разполагането на члена на библиотеката. Например, можете да пропуснете 
показания размер 12 mm (A), като щракнете следващия ред в диалоговия прозорец Feature 
Set Information (B). 
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В графичния прозорец се появява следващия размер (A). В този случай, можете да 
изберете същия ръб (B), както при първия член. Профилът и построението се разполагат 
върху лицето, а размера, който сте пропуснали се показва в цвят (C), който индикира, че е 
необходимо да дефинирате външен ръб. Можете да затворите диалоговия прозорец и да 
редактирате построението, за да дефинирате ръб и редактирате стойността на размера 
към този ръб. 

 

Членове на библиотека с множество построения 

Можете да създадете членове на библиотеката, които съдържат повече от едно, базирани 
на профил построения. За този тип членове, референтната равнина за всяко, базирано на 
профил, построение се улавя в диалоговия прозорец Feature Set Information като 
задължителен елемент. Трябва да предефинирате равнината на профила за всяко едно 
построение, по време на разполагането на члена на библиотеката. 

Поведение на член библиотеката след разполагане и групиране  
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След като разположите член на библиотеката в модела, той се третира по-същия начин, 
както ако го бяхте създали отначало ръчно. Можете да го редактирате по същия начин. В 
PathFinder се групират членове на библиотеката, които съдържат множество множество 
построения. В този случай, в модела са разположени три члена на библиотеката. Двата са 
с единични построения (A) и (B), а третия е с множество построения (C). Забележете, че е 
дефинирана само една група (feature group). 
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Производствени построения 

Производствено построение е набор от лица, генерирани от колекция от профил (и) и параметри, 
които изискват равнина, върху която да съществуват. Когато конструирате производствено 
построение, начертаните скици се поддържат и се използват като средство за редактиране на 
построението. Това ги различава от базираните върху скица построения, в които скиците се 
използват когато конструирате построението. 

Следната таблица изброява типичните производствени построения заедно с подходящата среда за 
всяко. 

Име на построение Среда 

Усилващи ребра Листов материал 

Вдлъбнатини Листов материал 

Избутване Листов материал 

Отвор 
Детайл 

Листов материал 

Вентилационни отвори Листов материал 

Спирала Детайл 

Шаблон за запълване 
Детайл 

Листов материал 

 
Правила за производствено построение 

Следните правила се прилагат за производствени построения: 

 Всички лица на построението се редактират (завъртане или преместване) фиксирано като 
един компонент. 

 Не могат да се прилагат постоянни размери или геометрични връзки между профила на 
построението и всяко лице от модела извън построението.  

 Всички размери и връзки приложени към елементите на профила по време на редакцията 
му се поддържат, при затваряне на режима на редактиране на профила.  

 

Работа с начални построения 
 

Можете да използвате дръжката на началното построение, за да местите или завъртате 
производствени построения, които съдържат началното построение. Началното построение 
осигурява референтна точка, която можете да използвате, за да преместите построението, без да 
променяте неговата форма. 

Началното построение се използва предимно в модели от листов материал (.psm) за построения 
като вдлъбнатини, избушвания и вентилационни отвори. 

Забележка: Началното построение се използва и за построение на отвори в детайли или листов 
материал.  
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Можете да измерите начално построение и след това да редактирате неговата размерна стойност, 
за да преместите цялото построение.  

Забележка: Когато използвате Smart Dimension за оразмеряване на начално построение, не може 
да изберете първо началното построение.  

Командите Show и Hide са налични, за да покажат или скрият началното построение, когато 
избирате построение, която съдържа начално построение. Също можете да покажете или скриете 
всички начални построения в документ.  

Командите от менюто за бърз достъп са налични за препозициониране на началното построение за 
фючъра.  

Създаване на обемен текст 

 
Solid Edge позволява да създавате построения в модела, които включват текст. Това е полезно 
когато моделите са от пластмаса, отливки или ковани детайли, изискващи етикети или номера на 
детайла. 

 

 

Създаване на профили с текст 

Използвайте командата Text Profile, за да изчертаете профил или скица, която включва текст. 
Диалоговата кутия Text е мястото, където определяте характеристиките на текста, които желаете, 
като шрифт и размер. Можете да използвате командната лента  Text Profile, за да изберете опорна 
точка, която осигурява най-добро подравняване на текста.  

Когато създавате текстово построение, което се разполага по целия детайл, като с детайлите от 
листов материал, трябва да използвате шрифта Solid Edge Stencil. Този шрифт беше създаден за 
тези ситуации и гарантира, че детайла ще може да бъде произведен.  

 

За да научите различните начини за създаване и подравняване на профили с текст, вижте темите: 
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• Text Profile command 
• Place a text profile 
• Edit a text profile 

Създаване на конструктивни елементи с текст 

 
При поставяне на текст върху плоска повърхност, можете да поставите профил на текста, докато 
сте в стъпката Profile за създаване на построения чрез издатина или изрязване.  

При поставяне на текст върху плоска повърхност, можете да поставите профил на текста като 
скица преди да конструирате построението.  

 

Когато поставяте текст върху крива повърхност, трябва да поставите профила на текста като скица, 
след това да проектирате текста върху повърхността с помощта на командите Wrap Sketch или  
Project Curve. 

 

След това можете да създадете издатина или изрязване, използвайки проекционни криви с 
помощта на командите Normal Protrusion или Normal Cutout. 

 

 

 

 Text Profile команда  
 

Създава и разполага текст като елемент на скица. Това ви позволява да конструирате построения, 
които представят текст на техните детайли като надписи и щамповани номера. Можете да 
използвате също текстови профили.  
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При разполагане на текстов профил, той се показва стардартно в кутия: 

 

Ако го разполагате по аналитична крива като дъга, той изглежда така: 

 

Можете да го разполагате по крива като тази: 

 

Забележка: За да разположите текстов профил по дъга или крива, трябва да се зададе 
опцията Point On Element на етикета Relationships на диалоговата кутия IntelliSketch.  

След създаването на текстов профил, можете да използвате командата Extrude да генерирате 3D 
текстово построение. 

Text profile работен поток 

Работният поток Text Profile се състои от две стъпки: 

1. Задаване на текста и неговото форматиране. 
2. Задаване на ориентацията и местоположението на текста. 

Определяне на текста 

Когато създавате и редактирате текстов профил, в диалоговата кутия Text записвате текста за да 
се покаже на псотроението и задавате построението му. Опциите за форматиране включват тип 
шрифт, стил и размер на шрифт, интервал на букви и линия и неговото хоризонтално 
подравняване (ляво, центръ, дясно). Натиснете Enter да създадете многолинеен текст.  

 Избор на шрифт 

При създаване на текстови построения, които минават през целия детайл както с листови 
детайли, добра идея е да използвате шрифт Solid Edge Stencil, създаден за производство. 
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Ширината на текстовия профил се определя от ширината на най-дългата линия на текста, набран в 
диалоговата кутия Text. Неговата височина е дефинирана от броя линии на набрания текст. 
Интервалът между текста и граничната кутия на текстовия профил може да се променя чрез 
настройката Margin. 

Определяне ориентацията и местоположението на текста 

Разполагането на текстови профил става с избиране на една от деветте възможни опорни точки за 
текста, след което се щраква точка за разполагане в графичния прозорец. 

Използвайте бутона Anchor на командната лента Text Profile, за да настроите опорна точка за 
текста. Опорна точка може да бъде всяка от следните:  

Anchor Point / опорна точка Визуализация на текстовия профил 

Горе вляво 

 

Горе център 
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Anchor Point / опорна точка Визуализация на текстовия профил 

Горе вдясно 

 

Вляво център 

Център център 

 

Център вдясно 

 

Долу вляво 

 

Долу център 
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Anchor Point / опорна точка Визуализация на текстовия профил 

Долу вдясно 

 

Целта под курсора се показва и към нея се прикрепя полето на текстовия профил в определената 
опорна точка. Докато местите курсора в графичния прозорец, полето на текстовия профил се мести 
заедно с него. Курсорът може да се прицелва в ключови точки, линии, подравнителни индикатори, 
центри и ръбове. За да са избираеми, елементите трябва да се намират в същата скица, в която е 
текстовия профил. 

 

Когато щракнете, за да разположите текстовия профил, опорната точка съвпада с точката на 
разполагане. Ако щракнете ключова точка, се установява връзка между полето на текстовия 
профил и елемента. 

 За да разположите текстови профил по протежение на крива или дъга, намерете и 
щракнете началната или крайната точка на кривата или дъгата. 

 За да създадете вертикален текстови профил, щракнете вертикална линия в профила или 
скицата. 

Можете да препозиционирате текстовия профил, като го изберете и преместите. В среда 3D може 
да се наложи да използвате филтъра за селекция QuickPick, за да изберете само текстовия 
профил. 

Ако текстовия профил е ограничен, щракнете бутона Reposition на командната лента Text Profile, за 
да изтриете ограничението и да преместите текстовия профил. 

Опции за разполагане на текст 

В зависимост от типа елемент, в който се прицелвате, лентата PromptBar подсказва за една или 
повече от опциите за разполагане. Например, преди да щракнете, за да разположите текстовия 
профил, можете да натиснете T, за да промените ориентацията на текста. 

 

Преди да разположите многоредов текст по протежение на крива или дъга, трябва да натиснете 
клавиша N, за да изберете алтернативна опция на дисплея. 

Забележка: Можете да прикачите текст към линия в скица и след това да използвате 
командата Rotate, за да завъртите линията с прикачения текст. 
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Разполагане на текст като профил 
 

С командата Text Profile чертаете текстообразни профили за построения, представящи текст върху 
детайли, листови детайли и чертежи. 

1. В синхронна среда, изберете Sketching→Insert група→Text Profile  .  

В традиционна среда, трябва да бъдете в режим скица. Начертайте традиционна скица, или 
редактирайте съществуваща и изберете Tools→Insert група→Text Profile.  

Забележка: Използвайте Command Finder да намерите командата в текущата си среда. 

  

Вижте помощната тема, Find a command with Command Finder.(Намиране на команди с  
Command Finder) 

2. В диалоговия прозорец Text, въведете текста за профила или го пейстайте от друг 
източник. Настройте опциите за форматиране и натиснете OK.  

3. На командната лента Text Profile, в група Text Step, щракнете бутона Anchor и щракнете 
опорна точка за текстовото поле на профила. По подразбиране, опорната точка е горе 
вляво.   

4. В графичния прозорец преместете курсора към мястото, в което искате да позиционирате 
текста и щракнете, за да го разположите. 

Съвет: 
 В синхронен part или sheet metal модел можете да маркирате равнина или лице от модела 

върху което да разположите текстовия профил и натиснете F3, за да го заключите.  

 Когато разполагате текст с няколко реда относно геометрия, можете да видите в лентата с 
подсказки PromptBar допълнителни опции за ориентация. Следете за подсказките, като 
натиснете N за няколко реда опции или T за превключване на ориентацията на текста. 

 За да разположите текстови профил по протежение на дъга или крива, настройте опцията 
Point On Element от раздела Relationships на диалоговия прозорец IntelliSketch.  

 За да промените съществуващ текст – изберете текста, щракнете бутона Text Step group на 
командната лента и направете промени в диалоговия прозорец Text. За да научите как 
става това., вижте помощната тема: Edit a Text Profile(Редактиране на текстови профил).  

 За да препозиционирате текста или промените опорната му точка – изберете текста, 
щракнете бутона Location Step group на командната лента и следвайте подсказките. За да 
научите повече, вижте помощната тема: Edit a Text Profile(Редактиране на текстови 
профил). 

 
Редактиране на текстови профил 

 

След разполагането на текста, можете да промените неговото местоположение, да го 
преформатирате в текстовото поле, да добавите или изтриете текст или да промените опорната 
точка за разполагането му. 
Препозициониране на текстови профил. 

1. Щракнете текстовия профил, за да го редактирате. 

2. На командната лента щракнете Reposition .  

Текстовият профил сега е откъснат от предишната опорна точка на разполагане. 
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Съвет: Ако текстовия профил е свързан с нещо, ще изскочи прозорец с предупредително 
съобщение. Щракнете OK, за да продължите.  

3. Преместете курсора в графичния прозорец, за да препозиционирате текста, след което 
щракнете OK. 

 
Промяна на опорната точка на текстовия профил  

Когато разполагате текстовия профил, под курсора се появява опорната точка на полето на 
текстовия профил. Когато щракнете в графичния прозорец, за да определите точката на 
разполагане на текста, опорната точка съвпада с точката на разполагане на текста.  

За да промените опорната точка: 

1. Щракнете текстовия профил за модификация. 

2. На командната лента щракнете Anchor  .  
3. В списъка Anchor option, щракнете една от деветте опорни точки. По подразбиране е 

избрана опорна точка горе вляво. 

  

Позицията на текстовия профил се актуализира незабавно. 
 
Модификация и форматиране на текст 

1. Щракнете текста за модификация. 

2. От командната лента щракнете бутона Text  , за да определите текста и атрибутите му.  

3. В диалоговия прозорец Text  направете следното:  

o Изберете текста, за да го изтриете. 

o Въведете нов текст. 

o Натиснете клавиша Enter, за да стартирате нова линия; натиснете отново клавиша, 
за да стартирате нов параграф. 

o Въпреки, че  размера на текста и стила е приложен към целия текст, можете да 
направите промени върху отделни символи и думи, като ги подчертаете и 
наклоните.  

В диалоговия прозорец Text щракнете бутона Apply, за да приложите всяка промяна, която правите 
или да приложите всички промени наведнъж. 

 

Построения на резби 

 
При конструиране на детайлни или монтажни построения в Solid Edge, можете да използвате 
командите Hole и Thread, за да дефинирате построения на резба.  
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Файловете Holes.txt и Pipethreads.txt определят кои размери резби са налични.  

Опции са налични за контрол дали построенията на резби да се показват опростено или по-
реалистично в сенчест изглед.  

При създаване на чертежи, можете да зададете стандартни изображения на резби, за да 
контролирате какви характеристики на резбите – прави или заострени да се показват.  

Забележка: За отвори на вътрешни резби, трябва да използвате командата Hole, когато това е 
възможно:  

 Hole command (синхронна среда) 
 Hole command (традиционна среда)  

За отвори на външни резби, като шпилки, шахти и външна резба за тръба, трябва да 
използвате командата Thread:  

 Thread command (синхронна среда) 
 Thread command (традиционна среда)  

Въпреки, че можете да използвате командата Thread, за конструиране на вътрешни резби, има 
няколко предимства да използвате командата Hole: 

 Можете да използвате множество резбови отвори, използвайки едно построение. 
 Построението на резбови отвор може да се направи в не планарно лице.  
 По–лесно е да дефинирате размера на резбата, използвайки командата Hole, тъй като 

дефинирате размер на отвора и размер на резбата в една операция, а не в две. 

Когато конструирате външни резби, използвайки командата Thread, можете също да дефинирате 
стойност отстояние ото началото и края на резбата. Стойността, която давате за отстоянието ще 
се изобразява графично в изгледите на чертежа. 

Файлове Holes.txt и Pipethreads.txt 
 

Файловете Holes.txt и Pipethreads.txt са ASCII текстови файлове, които се използват за пренасяне 
на стойностите на размерите на резбите в диалоговата кутия Hole Options и диалоговата кутия 
Thread Type на командната лента Thread. Можете да използвате текстов редактор, като Notepad за 
да редактирате или добавяте стойности в тези файлове. Вие можете да отпечатате тези файлове 
за да е по-лесно правилното определяне за съчетаване на диаметър на цилиндър за размера на 
резбата, която искате да използвате.  

По подразбиране, тези файлове се намират в папката Solid Edge Program. Можете да настроите 
Solid Edge да търси тези файлове в друга папка, включително папка на друг компютър в мрежата. 
От страницата File Locations в диалоговата кутия Options, изберете Hole Size File или Pipe Threads 
File и след това щракнете Modify. От диалоговата кутия Browse посочете устройството и папката 
съдържащата тези файлове. След като определите мястото, щракнете Update.  

Забележка: Ако редактирате файловете Holes.txt или Pipethreads.txt, запазете копие на тези 
файлове преди да деинсталирате Solid Edge. 

Фамилии резби 

Има колона фамилия резби във файловете Holes.txt и Pipethreads.txt, които организират резбовите 
построения във фамилии от резби, по сходни характеристики. Това позволява да промените 
номиналния диаметър на построението резба и след това има подходящи характеристики за 
резбата, които автоматично се прилагат. За английски резби, фамилни имена са UNC, UNF и 
UNEF, които са дефинирани във файла Holes.txt. 
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Също можете да дефинирате нови фамилии резби за вашата организация. Всяка фамилия може 
да има само един запис за всеки диаметър. Например, за Фамилията UNC, не можете да имате два 
записа със един и същ номинален диаметър или вътрешен диаметър. 

Налични размери резби в командата Tread 

 
Тъй като използвате командата Thread, за да добавяте информация за резби към съществуващо 
цилиндрично лице, диаметъра на цилиндричното лице трябва да съвпада със стойността във 
файловете Holes.txt или Pipethreads.txt. 

За външни резби, цилиндричния размер (A) трябва да съвпада със стойност в колоната на 
номиналния диаметър във файловете Holes.txt или Pipethreads.txt. За вътрешни резби, 
цилиндричния диаметър (B) трябва да съвпада със стойност в колоната вътрешен, малък 
диаметър във файловете Holes.txt или Pipethreads.txt. 

 

Например, за да добавите Rd 24 x 1/8 метрична външна цилиндрична тръбна резба, цилиндричния 
диаметър трябва да бъде точно 24 милиметра, който съвпада с номиналния диаметър за тази 
резба във файла Pipethreads.txt. За да добавите Rd 24 x 1/8 метрична вътрешна цилиндрична 
тръбна резба, цилиндричния диаметър трябва да бъде точно 21.142 милиметра, който е 
вътрешния малък диаметър за тази резба във файла Pipethreads.txt. 

Забележка: Ако диаметъра на цилиндричното лице не съвпада със стойност от файловете 
Holes.txt или Pipethreads.txt, списъка Thread Type в командната лента ще бъде празен и ще се 
появи предупредително съобщение, при щракване на бутона Finish. 

Редактиране на конструктивни елементи с резби 
 
Можете да редактирате резбовани построения, използвайки командната лента. В повечето случаи, 
можете да използвате и Variable Table, за да редактирате резбовани построения: 

 За построения резбови отвори, можете да редактирате номиналния диаметър с Variable 
Table. 

 За външни построения на резби, ако поставите движещ размер на скицата на кръга за 
построението цилиндър, можете да редактирате диаметъра, използвайки Variable Table. 

  



Моделиране на конструктивни елементи 

242 
 

При редактиране на номинален диаметър на построение резба, използвайки таблицата с 
променливи, ако новия диаметър съвпада със запис за една и съща фамилия резби, размера на 
резбата автоматично ще се приложи към свойството размер на резбата. 

Например, ако първоначалния отвор на резбата беше дефиниран като. 50 номинален отвор на 
диаметъра с 1/2–13 UNC резба и редактирате номиналния диаметър в таблицата с променливи, 
автоматично ще се приложи  .75 с 3/4-10 UNC резба. 

Ако искате да приложите 3/4-16 UNF резба, трябва да редактирате построението, използвайки 
командната лента. 

Реалистично отражение на резби в сенчест изглед 

 
Опцията Threaded Cylinder в командната лента Color Manager позволява да дефинирате стил на 
лице за резбови построения. По подразбиране стила е настроен на Thread. Опцията Textures в 
етикета Rendering на диалоговата кутия Format Views поддържа фото реалистична визуализация 
на резби, когато използвате стил на лицето - Thread. 

Файла threads.jpg е доставен към папката \Program Files\Solid Edge ST3\Images\Textures\Other, 
която също можете да използвате, за да създадете ваши собствени стилове на резби за показване 
на текстури.  Можете да направите корекции при показване характеристиките на стила Thread, 
както и всеки друг стил на лице, използвайки командата Style от етикета View. 

 

Дефиниране обхват на резба и конусни резби  

Двете команди Hole и Thread позволяват да определите дължината и обхвата на резбата. Можете 
да определите, че обхвата на резбата е за пълната дължина на цилиндричното лице или крайна 
степен, която определите. Обхвата на резбата, който сте избрали е точно изобразен в графичния 
прозорец. Когато редактирате дефиницията за обхвата на резбата, графиката на резбата се 
обновява. 

 

Конусни резбови построения 

Когато конструирате външни, конусовидни резбови построения, използвайки командата Thread, 
няма нужда да конструирате първо конично лице. При дефиниране на построение конусна резба 
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към цилиндрично лице, ъгъла на скосяване се добавя, когато завършите построението, към частта 
на резбата на цилиндъра. 

 

Можете да използвате командата Hole, за да конструирате вътрешни, конусни тръбни резби. Когато 
зададете опцията Type към Threaded в диалоговата кутия Hole Options, можете да зададете типа 
на резбата да бъде Tapered Pipe Thread. 

Изобразяване резби на чертежи 

 Резбови стил (Thread style) 

Повечето чертожни изгледи показват и двата диаметъра на резбата – малък и голям 
диаметър (с изключение на изображения и изометрични изгледи, където се показва само 
малкия диаметър на резбата). Можете да настроите ANSI или ISO стандартните на 
изображения на резби от страницата Drawing Standards на диалоговата кутия Solid Edge 
Options. След това можете да запазите тези настройки в шаблон и да го използвате, за да 
се гарантира, че всички ваши документи отговарят на един и същ стандарт.  

 Резбови анотации (Thread references) 

С командите Smart Dimension и Callout можете да поставите информация като размер на 
резбата и дълбочина на резбата на чертежа. Използвайте бутоните Thread Reference от 
диалоговата кутия Dimension Prefix или диалоговата кутия Callout Properties, за да 
определите каква информация искате да добавите.  

 Резби в разрези (Threads in section views) 

В двата раздела section и paper-thin чертожни изгледи можете да използвате отметка за да 
покажете графиката на резбата, когато изрязвате по оста на отвор на резба:  

o Показване на резби в Section Only  

Когато изгледа е избран, тази опция е налична в страницата Annotation, диалогова кутия 
Drawing View Properties. Вие може да зададете тази опция да бъде по подразбиране в 
монтажа или листовия материал, като изберете страницата Annotation в диалоговата кутия 
Solid Edge Options.  

Забележка: Когато конструирате детайли с индустриални стандарти на резби, обикновено трябва 
да използвате командите Hole или Thread, не командите Helical Protrusion или Helical Cutout. 

Построения на спирала изискват значително повече памет за да се конструира и покаже 
детайлния чертеж и отнемат значително повече време при процеса на обработка в чертожния 
изглед. Трябва да използвате само построения на спирала, където актуалната форма на 
спираловидното построение е важна за дизайна или производствения процес като пружини и 
потребителски или уникални резби.  

 

 Команда Vent  
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Конструира решетка. Можете да конструирате построение Vent, като изберете елементи от една 
съществуваща скица. Скицата дефинира външната граница (A), ребрата (B) и колонките (C) за 
построението Vent. Външната граница трябва да бъде затворен елемент и не може да преминава 
през всички повърхнини на модела. Ребрата и колонките могат да бъдат отворени или затворени 
елементи. 

 

Можете да използвате диалоговия прозорец Vent Options, за да дефинирате характеристиките като  
дебелина, дълбочина, наклон и закръгления. Можете също да уточните дали продълженията на 
ребрата или колонките да съвпаднат с отвора, създаден от граничния елемент и дали ребрата или 
колонките да са с офсет от входната повърхнина. 

Забележка:Трябва да имате солид тяло и скица в Part документа, преди да можете да 
конструирате построение Vent. 

Конструкция на решетката Vent construction details 

Горната и долната повърхнина на ребрата и колонките се конструират с офсет от първата 
повърхнина (входната повърхнина), която изрязват граничните елементи. Например, граничният 
елемент (A) за показания изрез Vent е цилиндрична повърхнина (B) с радиус 125 mm. Горните и 
долните лица на ребрата и колонките  ще бъдат също цилиндрични. 

 

Стойността на радиуса на горните и долните лица на ребрата и колонките се определят от 
стойностите, които въведете в диалоговия прозорец Vent Options. 

Property/свойство Rib/ребро Spar/колонка 

Thickness/дебелина 8 mm 5 mm 

Extension/удължаване  8 mm  3 mm 

Offset/офсет 2 mm  6 mm 

Depth/дълбочина 8 mm 5 mm 
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Например, горното лице на реброто има радиус 123 mm, тъй като стойността на офсета 2 mm е 
определена от горното лице на реброто. Радиусът на долното лице на реброто се определя от 
зададените стойности за Offset и Depth в колоната Рroperty.  В този случай, долното лице на 
реброто има радиус 115 (125 - (8+2). Аналогични са резултатите, показани за горното и долното 
лице на колонката (119 mm and 114 mm). Забележете също, че стойността на удължението за 
реброто е 8 mm. 

 

Ъгъл на наклона (Draft angle) за построение Vent се определя относно скицата и посоката на 
удължението за построението. За следващото построение Vent скицата (A) е позиционирана над 
детайла и удължението (B) се дефинира надолу към детайла. Лицата в червено се разглеждат като 
външни и посоката на наклона е навън, като се добавя материал. 

 

 

Конструиране на построение решетка (vent feature) 
 

1. Изберете етикета Home →Solids група→Thin Wall списък→Vent  .  

2. Изберете затворен елемент на скица, който да дефинира границите на решетката и след 
това щракнете бутона Accept. 

3. Изберете един или повече елементи на скицата, които да дефинират ребрата и след това 
щракнете бутона Accept. 

4. Изберете един или повече елементи на скицата, които да дефинират гредите и след това 
щракнете бутона Accept. 

5. Щракнете, за да определите посоката на издължение.  

6. Щракнете Finish. 

 
 Команда Mounting Boss 

 

Конструира монтажен щифт. Можете да използвате командата Mounting Boss, за да конструирате 
прост цилиндричен щифт или можете да уточните център на отвор, щифт или  command to 
construct a simple cylindrical boss, or you can specify center hole, stiffening rib, draft angle, and rounding 
parameters. 
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Когато дефинирате равнината на профила за построението Mounting boss, вие дефинирате 
равнината на профила (A) над или под повърхнината, от която искате да се удължи построението. 
Ако изберете посока (B) такава, че построението да се удължи към повърхнината (C). 

 

Всички построения Мounting boss, конструирани като част от едно и също построение, трябва да 
имат същите настройки на параметрите, като диаметър, брой подсилващи ребра, ъгъл на наклона 
и т.н. Можете да дефинирате параметрите за построението Мounting boss, използвайки диалоговия 
прозорец Mounting Boss Options. За построение Мounting boss с различни параметри, 
конструирайте друго построение.  

Завъртане профилите на Мounting boss  

Когато конструирате построение Мounting boss с подсилващи ребра, можете да използвате 
диалоговия прозорец Mounting Boss Properties, за да завъртите профила в различна ориентация. 
Когато построението Мounting boss съдържа множество профили, можете да дефинирате отделен 
ъгъл на завъртане за всеки от профилите. Едно от крачетата на профила Мounting boss има точка  
(A), за да индикира ротационната ориентация на профила..  

 

Забележка: Не можете ръчно да начертаете профил за построение Мounting boss. Можете да 
уточните желаните характеристики, използвайки диалоговия прозорец Mounting Boss Options, след 
което да позиционирате профила с командата Mounting Boss Location. 

Конструиране на построението mounting boss 
 

1. Изберете меню Home → група Solids → списък Thin Wall → команда Mounting Boss. 

 

2. Определете равнина за профила 
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3. Използвайте диалоговия прозорец Mounting Boss Options, за да зададете желаните 
параметри. 

4. Разположете един или повече профила mounting boss. 
5. Изберете меню Home → група Close → команда Close Sketch. 
6. Дефинирайте посоката за изтегляне. 
7. Завършете построението. 

Забележка: 
 Можете да настроите параметрите на mounting boss, след разполагането му. Показаният 

профил се актуализира автоматично. 
 Всички построения mounting boss, които са конструирани с едно построение, трябва да 

имат едни и същи  настройки за параметрите, като , брой стъпаловидни ребра, ъгъл на 
наклона и т.н. За построение mounting boss с различни параметри, конструирайте друго 
построение. 

 Когато конструирате построение mounting boss със стъпаловидни ребра, можете да 
използвате диалоговия прозорец Mounting Boss Properties, за да завъртите профила под 
различен ъгъл. Щракнете с десен бутон центъра на профила и щракнете опция Properties, 
за да се покаже диалоговия прозорец Mounting Boss Properties. В полето Angle въведете 
желаната стойност за ъгъла на завъртане.  

 Когато построението mounting boss  се състои от множество профили, можете да 
дефинирате отделен ъгъл на завъртане за всеки профил. 

 Команда IntelliSketch поддържа хоризонтално и вертикално подравняване на центровите 
точки  за профилите на mounting boss. Когато разположите профила на mounting boss и 
центровата му точка разпознае хоризонтално или вертикално подравняване с централна 
точка на друг профил, се добавя връзка за хоризонтално или вертикално подравняване. 

 Команда Mounting Boss Location  
 

Чертае профила за конструирането на построението Мounting boss в модела. Можете да 
дефинирате прости цилиндрични построения или да уточните центрови отвори, подсилващи ребра, 
ъгъл на наклона и параметри за закръгленията. 

Показват се характеристиките на профила на Мounting boss, индикиращи приложените от вас 
параметри. Например, показването на профила се променя в зависимост от диаметъра и това дали 
сте задали подсилващи ребра. 

 

Можете също да запаметите параметрите, които сте дефинирали за профила и да ги използвате 
по-късно с помощта на диалоговия прозорец Mounting Boss Options.  

Завъртане профили на Мounting boss  

Когато конструирате построението Мounting boss с подсилващи ребра, можете да използвате 
диалоговия прозорец Mounting Boss Properties, за да завъртите профила в различна ориентация. 
Позиционирайте курсора в центъра на профила и когато той подсветне, щракнете с десния бутон 
на мишката, за да се покаже контекстното меню. От контекстното меню изберете Рroperties, за да 
се покаже диалоговия прозорец Mounting Boss Properties. В полето Angle въведете желаната 
стойност на ъгъла на завъртане.  

Когато построението Мounting boss се състои от множество профили, можете да зададете 
уникална стойност за всеки един профил в построението. На едно от крачетата на профила има 
точка (A), за да индикира ротационната ориентация на профила. 
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Забележка:Не можете ръчно да начертаете профил за построение Мounting boss. Можете да 
уточните желаните характеристики, използвайки диалоговия прозорец Mounting Boss Options, след 
което да позиционирате профила с командата Mounting Boss Location. 

Завъртане профила на Мounting boss 

 

При наличие на подсилващи ребра можете да завъртите профила. 

Стъпка 1.  В графичния прозорец позиционирайте курсора в центъра на профила, който искате да 
завъртите. Когато профила подсветне, щракнете с десен бутон, за да се покаже 
контекстното меню. 

 

Стъпка 2.  На контекстното меню щракнете Properties. 

Стъпка 3.  От диалоговия прозорец Mounting Boss Properties, в полето Angle въведете желаната 
стойност за ъгъла на ротация и щракнете OK. 

 
Построения Lip и Groove 

 

Можете да добавите построения Lip или Groove върху избрани ръбове в модела. Формата на 
напречното сечение не може да се променя. Само размерите, които контролират размера  на 
правоъгълното напречно сесение могат да се модифицират. 
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  Команда Lip  
 

Създава lip или жлеб върху модела. Можете да уточните дали материала да се добави или да се 
се премахне от модела. Формата на сечението не може да се променя. Само размерите  на 
правоъгълното сечение могат да се контролират. 

 

Селектиране на ръбове 

Първата стъпка при създаването на построението Lip или Groove е да уточните към кои ръбове да  
го добавите. Можете да селектирате поотделно ръбовете или да изберете верига от ръбове. 
Ръбовете трябва да бъдат свързани. 

Дефиниране на формата и посоката 

След селектирането на ръбовете, въведете стойности в полетата Нeight и Width на командната 
лента. Динамичното представяне на построението се показва. Преместете курсора, докато 
позиционирате построението на желаното място, след което щракнете. 
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Конструиране на lip или groove 
 

Стъпка 1. Изберете меню Home tab→ Solids group→Thin-Wall list→Lip. 

 

Стъпка 2.  Щракнете ръбовете, към които искате да добавите устна или жлеб и щракнете бутона 
Accept на командната лента. 

Стъпка 3. Позиционирайте правоъгълника от външната страна на модела, за да оформите 
устничка или отвътре на модела, за да оформите жлеб и щракнете. 
 

Стъпка 4.  Завършете построението. 

 

Съвет: 

 Позицията на профила на напречното сечение е продиктувана от позицията на курсора 
върху модела. Тъй като командата lip може едновременно  да добавя и премахва 
материал, позицията на напречното сечение на профила определя дали се добавя или 
отстранява материала. 

 Тъй като размера по подразбиране на напречното сечение е много малък, може да 
откриете, че е полезно да въведете стойностите за напречното сечение преди 
позициониране. 

 Профила на напречното сечение обикновено се свързва с крайната точка на първия 
сегмент, който сте избрали за път.  Ако пътя е тангентен, може да се наложи да преместите 
курсора върху модела  откриете връх за червеното напречно сечение. 

Копиране на геометрия от други детайли 

Можете да конструирате нови детайли като копирате съществуващ детайл или монтаж. Копираният 
детайл може да бъде базово построение на новия детайл или да го използвате като конструктивна 
геометрия. Можете да копирате целия детайл или само геометрията, която определите. 
Копирането на геометрия може да бъде асоциативна към с оригинала, ако детайла е вмъкнат в 
традиционна среда на моделиране. Копирането на геометрия не е асоциативно, ако я вмъквате в 
синхронна среда. Копирана геометрия може да бъде преместена от традиционна среда към 
синхронна среда. Копираната геометрия губи своята асоциативност към оригинала, когато я 
преместите в синхронна среда.   

Вие можете също да зададете опции за скалиране, огледално завъртане и разположение на 
копирания детайл.  
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Например, обичайно е монтаж да съдържа едновремено лява и дясна версия на един и същи 
детайл. 

 

Използвайки командата Part Copy, може да конструирате огледално копие, което се обновява, 
когато първоначалния детайл е променен. Също можете да добавите построения към копието 
независимо от първоначалното построение и все още поддържат асоциативна връзка към базовото 
построение, от което започнахте.  

Командата Part Copy също е полезна, когато работите с детайли в процес. Например, можете да 
вмъкнете геометрия на детайл на машинна част в нов документ и след това да добавете 
допълнителен материал необходим за конструиране на отливката.  

Можете да създадете копирана геометрия, използвайки следите типове файлове като запис:   

 Solid Edge Part (.par) 
 Solid Edge Sheet Metal (.psm) 
 Solid Edge Assembly (.asm) 
 Unigraphics Part (.prt) 
 Parasolid native files (X_T and X_B) 
 DirectModel (.jt) 

Забележка:Файлът .jt не се поддържа като входящ тип в управлявана среда Teamcenter. 

  Команда Part Copy  
 

Вмъква геометрия от друг докумен в текущия part или sheet metal документ. Геометрията се вмъква 
като Parasolid тяло и може да се разположи асоциативно (ако средата е ordered) или 
неасоциативно. Вмъкването на part copy в среда synchronous е неасоциативно. Използвайте 
диалоговия прозорец Part Copy Parameters, за да уточните дали да копирате огледално, 
мащабирате или да направите разгъвка на копираната геометрия.  

Забележка:Когато именувате документ, който съдържа part copy, не трябва да използвате същото 
име, като на оригиналкия документ, тъй като по-късно това ще доведе до проблеми. Например, ако 
разположите двата документа в сборка, могат да възникнат проблеми по време на операции на 
замяна или други изменения. Въпреки, че  можете да използвате същото име, първият път, когато 
записвате копирания документ. 
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Можете да копирате геометрия от следните видове файлове: 

 Solid Edge Part (.par) 
 Solid Edge Sheet Metal (.psm) 
 Solid Edge Assembly (.asm) 
 Unigraphics Part (.prt) 
 Parasolid documents (.X_B, .X_T) 
 DirectModel (.jt) 

Функционалността Рart copy също ви дава възможност да използвате дизайнерски подход на 
конструиране „отдолу-нагоре“ и да модифицирате свързаните детайли извън контекста на 
сборката.  

Вмъкване на копието 

За да създадете Рart copy, използвайте диалоговия прозорец Select Part Copy, за да изберете  
parent документа, от който искате да копирате геометрия. Копираната геометрия се преобразува в 
Parasolid тяло и се разполага в новия документ в същата позиция и ориентация, както е била в 
оригиналния документ. 

Ако вмъкнете part copy преди да бъде конструирана друга геометрия, можете да разположите 
копираната геометрия като базово построение или конструктивна геометрия. Ако вмъкнете 
копираната геометрия, след като има съществуваща геометрия, можете да я вмъкнете само като 
конструктивна. Например, ако модела в документа, в който искате да вмъкнете копирана геометрия 
съдържа екструзии, изрези, отвори и т.н., можете да я вмъкнете копираната геометрия само като 
конструктивна геометрия.  

Ако документа съдържа само конструктивна геометрия или е празен, можете да вмъкнете 
копираната геометрия като конструктивна или като базово пстроение. 

Използват се различни цветове, които индикират дали копираната геометрия е разположена като 
конструктивна или като базово построение. 

Настройка на опциите 

Когато копирате геометрия от Part или Sheet Metal документ, който съдържа множество солиди, 
повърхнини или криви тела, можете да използвате диалоговия прозорец Part Copy Parameters, за 
да уточните кои тела искате да копирате. Изберете телата, които искате да копирате, след което 
щракнете бутона Apply, за да се покажат в графичния прозорец. Можете също да използвате 
диалоговия прозорец Part Copy Parameters, за да добавите или премахнете тела от документа в по-
късен етап. Можете да копирате целите тела, а не части от тях. 

За да уточните дали искате копираното тяло да бъде асоциативно (само в среда orderednt) или да 
го копирате огледално, да го мащабирате или да му направите разгъвка, настройте съответните 
опции в диалоговия прозорец Part Copy Parameters. 
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Преместване и завъртане на копирани тела 

Ако искате да преместите или завъртите part copy, прикрепете копието към координатната система 
с помощта на диалоговия прозорец Part Copy Parameters.  След това можете да го преместите или 
завъртите, като променяте офсетовите стойности спрямо координатната система. 

Асоциативни копия и конструиране „отдолу-нагоре“ 

По подразбиране, разположените в среда ordered копия са асоциативни. Ако направите промени в 
оригиналния документ, можете да обновите и асоциативното копие. Асоциативните копия се 
използват успешно при подход на конструиране „отдолу-нагоре, тъй като можете да моделирате 
ключов компонент, след което да направите асоциативно копие на този компонент в нов документ, 
за да опростите конструкцията и модификацията във втория документ. 

Асоциативните копия се използват успешно при плътно свързани компоненти, които имат общи 
характеристики, като детайли, които ще се заваряват. 

 

След като завършите конструирането на ключовия компонент (A.PSM), можете да разположите 
негово асоциативно копие в нов документ (B.PSM). 

 

Можете след това да използвате копието, за да улесните конструирането на новия компонент. 
Например, можете да използвате командата Include, за да копирате асоциативно ръбовете (1) в 
равнината (2), за да създадете профил (3) за базово построение (4) на новия детайл. Можете също 
да добавите нови елементи към профила и да модифицирате включените асоциативни елементи, 
чрез изрязване, когато е необходимо да се затвори профила за базовото построение.  
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По-късно, можете да отворите оригиналния документ, за да направите промени и да ги запаметите. 

 

Можете след това да отворите детайла, в който е използвано асоциативното копие (1). Можете да 
актуализирате копието и асоциативната геометрия (2) в детайла се актуализира. 

 

Използването на техники за асоциативен дизайн не само че ви позволява да проектирате по-бързо 
допълнителни детайли, но и ви гарантира, че свързаните компоненти продължават да бъдат 
свързани правилно, ако се направят промени. 

Актуализиране на копия 

Когато използвате асоциативни копия, можете да използвате опциите в диалоговия прозорец Part 
Copy Parameters, за да уточните как да се актуализират копията, когато отворите child документ: 

 Automatically update part copies when you open the child document. 
 Manually update the part copies. Можете да използвате командата Update Links от 

контекстното меню на PathFinder, за да актуализирате ръчно копието. 
 Prompt for update when you open the child document. 

Когато копията не се актуализират автоматично и данните им не са актуални, относно parent 
документа, построението part copy се показва в диалоговиа прозорец Error Assistant, за да ви 
предупреди, че данните не са актуални.  
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Символът  , индикиращ за неактуални данни, също се показва близо до построението part 
copy в PathFinder. 

Управление набор данни от асоциативни копия  

Когато работите с набор данни на асоциативни копия е необходимо да управлявате parent и child 
документите като група или можете да прекъснете асоциативните връзки между parent и child 
документите. Например, ако използвате командата Part Copy, за да вмъкнете асоциативно копие на 
детайл в друг документ, след което преместите и преименувате оригиналния (parent) документ, без 
да използвате Revision Manager, вие ще прекъснете връзката с копието в child документа.  

В child документ, символа   в близост до построението part copy индикира, че връзката с parent 
документа не може да бъде намерена.  

Ако child документа с прекъснатата връзка се разглежда през Revision Manager, липсващото копие 
Part Copy will ще подсветне в червено, за да индикира за прекъснатата връзка.  

За да се поправи връзката в Solid Edge, можете да изберете построението part copy в PathFinder, 
след което да използвате бутона Edit Definition от командната лента, за да се покаже командната 
лента Part Copy. Можете след това да използвате Select Step, за да намерите parent документа и 
да предефинирате връзката. 

В Revision Manager, можете да предефинирате прекъснатата връзка с помощта на командата 
Replace. 

Забележка: Вие трябва да използвате Revision Manager, за да избегнете прекъсването на връзките 
между документите, когато копирате, премествате или преименувате асоциативно свързаните 
набор от данни. 

Неасоциативни копия 

Ако не искате построението part copy да е асоциативно с оригинала, изчистете опцията Link To File 
на диалоговия прозорец Part Copy Parameters. Неасоциативните построения part copy ви 
позволяват да използвате съществуваща геометрия, за да конструирате по-бързо новия детайл,  
но не по асоциативен начин. Това се използва успешно, когато не искате да има асоциативни 
връзки между построението part copy и новия документ. 

Показване на part copy 

Можете да използвате командите от контекстното меню на PathFinder, за да контролирате 
показването на отделни построения part copy в документа, в който са използвани. Можете също да 
използвате командите Show All и Hide All, за да покажете или скриете всички копия от определен 
вид в една операция. 

Добавяне на построения към part copy 

Ако разположите part copy като базово построение, можете да добавяте построения, така както 
бихте ги добавяли към всеки един детайл. Ако конструктивната геометрия затваря обем, можете да 
използвате командата Make Base Feature от контекстното меню, за да дефинирате базово 
построение. 

Ако конструктивната геометрия не затваря обем, обикновено се използват командите за 
повърхнинно моделиране от раздела Surfacing, за да се добавят необходимите повърхнини и да се 
затвори обема. След това можете да зашиете тези повърхнини, като използвате командата Stitched 
Surface и да уточните дали затворения обем да стане базово построение. Можете след това да 
добавяте допълнителни построения. 

 
Огледално копиране 
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Когато копирате огледално, трябва да уточните равнина, спрямо която ще копирате. За да уточните 
референтната равнина, използвайте диалоговия прозорец Part Copy Parameters. Избраната 
референтна равнина подсветва в приложния прозорец. 

Мащабиране на part copy 

Можете да намалите или увеличите part copy с опциите Scale и Shrink на диалоговия прозорец Part 
Copy Parameters. Можете да мащабирате part copy равномерно или да зададете различни 
стойности по осите x, y и z. 

С помощта на опцията Shrink Factor можете да увеличите part copy, използвайки десетични 
стойности, базирани на известния коефициент на свиване на материала, от който е конструиран 
модела. Тази опция може да се използва успешно за определяне на по-точен обем на материала 
за формовани пластмасови детайли или инструментална екипировка. 

Вмъкване на копия от sheet metal детайли 

Можете да вмъкнете копие от листов материал в part или sheet metal документ, ако имате 
намерение да добавяте sheet metal построения към него. Уверете се, че новия документ има едни 
и същи настройки с тези на оригиналния документ в раздела Part Properties на диалоговия 
прозорец Options. Например, характеристики като дебелина на материала и радиуса на огъване 
трябва да са едни и същи в двата документа. 

Разгъвка на sheet metal детайли 

Когато правите разгъвка на part copy от sheet metal part, вие трябва да уточните базова 
референтна, по която ще се разгъне детайла. Когато изберете базовата референтна равнина с 
помощта на диалоговия прозорец Part Copy Parameters, тя подсветва в графичния прозорец. След 
като направите разгъвката, можете да я използвате, като ѝ направите чертеж в среда Draft. 

 

Актуализиране на разгъвката в чертежите 

Когато правите промени на конструкцията към разгънат листов детайл, може да обновите 
асоциативно чертежа на разгънатия детайл като извършите следните стъпки: 

 Запазите промените в документа на разгънатия листов детайл 
 Отворите и обновите копието на документа на разгунатич детайл с командата Update Link и 

после запазите документа 
 Отворите и обновите чертожните изгледи в чертежа на разгъвката с командата Update 

Drawing Views 

Създаване на part copy в сборка 

Можете също да използвате командата Part Copy в assembly документ. Когато създавате part copy 
в сборка, всички компоненти на сборката се комбинират в едно тяло. Ако това не е възможно се 
появява съобщение, че съществува извън колекторна топология (non-manifold topology). Можете 
след това да използвате опцията construction body.  
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Ако някой от компонентите съдържа повърхнина или криви тела, те не могат да се копират. Ако 
направите промени в сборката, като добавяне или премахване на детайли, построението part copy 
може да се актуализира с командата Update Link command. 

Когато създавате part copy, използвайки документ на алтернативна сборка, се показва диалоговия 
прозорец Assembly Member така, че да можете да изберете желаната сборка. 

Ако конвертирате съществуваща сборка към алтернативна сборка и тази сборка е била използвана 
за база на part copy документ,  се използва члена по подразбиране.  

 

Създаване на part copy 
 

 

Стъпка 1.  Изберете раздела Home →група Clipboard→команда Part Copy. 

Стъпка 2.  На диалоговия прозорец Select Part Copy, изберете желания детайл или сборка, след 
което натиснете OK. Детайлът или сборката се разполагат временно в документа. 

Стъпка 3.  На командната лента Part Copy щракнете бутона Parameters Step. 

Стъпка 4.  На диалоговия прозорец Part Copy Parameters, задайте желаните опции и натиснете OK. 

Забележка: Ако искате построението part copy да бъде асоциативно с оригинала, 
задайте опцията  Link To File. 

Стъпка 5.  На командната лента Part Copy щракнете Finish. 

 
Булеви команди 

 

3D моделирането обикновено е свързано с използването на солид тела. Понякога може да искате 
да направите следното: 

 Да комбинирате множество тела в едно тяло. 
 Да извадите секции от тяло. 
 Да работите с пресечните секции на телата. 
 Да разделите тяло. 

Можете да използвате булевите команди, за да създадете едно тяло от съществуващи тела. 

Можете да намерите булевите команди в: 

 Part среда 

Меню Home→група Solids→списък Add Body. 

Меню Surfacing→група Surfaces→списък Replace Face. 

 Sheet Metal среда 

Меню Home→група Sheet Metal→списък Add Body. 

Видът на булевите операции е същият като този на целевото тяло. Докато изпълнявате булевите 
операции, в PathFinder се появява колектор Вoolean features. 

Видове булеви команди 
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 Union - Комбинира избрани тела в едно цяло тяло. Тялото target консумира всички избрани 
tool тела.  

 

 Subtract - Изважда избраните tool тела от избраните target тела.  

 

Ако използвате референтна равнина или повърхнинно тяло като инструмент (tool), 
използвайте манипулатора за посока , за да уточните посоката на изваждането. 

Например, ако target тяло (1) има референтна равнина (2), като инструмент за изваждането 
tool. Възможни са две решения, в зависимост от това коя посока сте избрали. 

 

Когато използвате solid тяло или construction тяло като инструмент (tool): 

o Ако от target тялото е отстранена само част от обема му, то target тялото си остава 
единично тяло. 
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o Ако от target тялото е отсранен обем, който напълно го пресича, то target тялото се 
разделя на допълнителни тела. Т.е. target тялото консумира всички избрани за tool 
тела. 

 

 Intersect 

Премахва целия обем, с изключение на този, който е общ за избраните тела. 

 

 Split 
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Разделя target тяло с tool тяло. Тялото, избрано за инструмент може да бъде солид тяло, 
референтна равнина или повърхнина. 

Резултатът може да бъде едно или повече допълнителни тела. Ако използвате референтна 
равнина или повърхнинно тяло, за да разделите target тялото, резултатът е две тела. 

Например, (1) target тяло, (2) tool тяло, (3) target тяло разделено на шест проектни тела, (4) 
единично тяло. 

 

Динамична визуализация 

След избирането на target тяло, булевата команда автоматично влиза в режим на предварителна 
визуализация. Режим за предварителна визуализация: 

 Показва само новите лица, които са се създали след операцията. 
 Ръбовете на target тялото се показват в цвят, според настройките за цвят 'half-select'. 
 Телата tool са прозрачни и ръбовете им се показват в цвят, според настройките за цвят  

'select'. 

В следващият пример, операцията subtract произвежда предварителна динамична визуализация, 
показваща тяло target (1) и две тела  tool (2). Новите лица са показани в светло синьо. Това 
оцветяване на ръбовете улеснява разграничаването на телата tool от телата target. Можете да 
отмаркирате тяло tool или  тяло target, като натиснете клавиша Ctrl, докато избирате тялото.  
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Можете да превключите обратно към оцветяването по подразбиране за избраните елементи, като 
натиснете едновременно клавишите Ctrl+Shift+D. 

 

Създаване на тяло, като пресечница на две избрани тела 
 

1. Отворете multi-body файл. 
2. Изберете меню Home → група Solids → списък Add Body→ команда Intersect. 
3. Изберете тяло-цел. 
4. Изберете тяло-инструмент. Можете да избирате design body  или construction body. 
5. На командната лента щракнете бутона Accept. 
6. На командната лента щракнете бутона Finish. 

Забележка: Тялото-цел консумира тялото-инструмент. 

7. Щракнете бутона Cancel  или натиснете бутона Esc, за да прекратите команда Intersect. 

Разделяне на избрано тяло на отделни тела 

 

Във файл с множество тела 

1. Отворете multi-body файла. 

2. Изберете меню Home →група Solids→списък Add Body →команда Split. 

3. Изберете тяло-цел (target). 

4. Изберете тяло-инструмент (tool). Можете да изберете за разделящ инструмент design тяло, 
construction тяло, повърхнина или референтна равнина. 

5. На командната лента щракнете бутона Accept. 

6. На командната лента щракнете бутона Finish. 

7. Щракнете бутона Cancel или натиснете клавиша Esc, за да сложите край на командата Split. 

Във файл с единично тяло 

1. Отворете файла с единично тяло. 
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2. Изберете меню Home →група Solids→списък Add Body→команда Split. 

3. Изберете тяло-цел (target). 

4. Изберете тяло-инструмент (tool). Можете да изберете за разделящ инструмент 
конструктивно тяло, повърхнинно тяло или референтна равнина. 

5. На командната лента щракнете Accept. 

6. На команднат лента щракнете бутона Finish. 

7. Щракнете бутона Cancel или натиснете клавиша Esc, за да сложите край на командата Split. 

 
Фамилия детайли 
 

Фамилия от детайли е колекция от подобни детайли в различни размери или с малко разлики в 
детайлните построения. Фамилия от детайли може да бъде дефинирана с построения както  
синхронно, така и в традиционно. 

Например, можете да използвате няколко различни електрически клеми в монтаж. 

 

Можете да конструирате една главна електрическа клема в Solid Edge Part, след това използвайте  
диалоговата кутия Family of Parts Edit Table, за да определите конфигурация на клеймите за всеки 
елемент на фамилията. Това позволява да управлявате всяка необходима информация за 
фамилия от детайли в един документ, използвайки електронна таблица. За да покажете 
диалоговата кутия Family of Parts Edit Table, щракнете бутона Edit Table от страницата Family of 
Parts.  

Можете да добавяте, премахвате, преименувате, копирате и редактирате елементите с 
диалоговата кутия Family of Parts Edit Table. 

Индивидуални елементи на фамилия се дефинират чрез записване на името на елемента, след 
това подтиснати построения или конструкции и определяне стойности на променлива. За да 
покажете елемент на фамилия в графичния прозорец, изберете заглавието на колоната, в която се 
намира, от диалоговата кутия Family of Parts Edit и след това щракнете бутона Apply. 

Забележка: Урокът Family of Parts е наличен, за да ви помогне да научите как да създавате, 
редактирате и поместите фамилия от детайли. 

Използване на елементи на фамилия в монтажи и чертежи 

Когато работите с фамилия от детайли, не трябва да поставяте главен документ на детайл в 
монтаж или чертеж. Използвайте бутона Populate Members от диалоговата кутия Family of Parts Edit 
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Table, за да създадете нови документи за индивидуални елементи на фамилия. След това 
поставете документите на елемента в монтажа или чертежа. 

Има няколко причини са това, че не трябва да поставяте главен документ в монтаж. Геометрията в 
главния документ може да се променя в зависимост от коя фамилия детайли е активният елемент. 
Също, можете да дефинирате уникални файлови свойства за всеки документ нададен елемент. 
Това позволява да присвоите уникален номер на детайл, заглавие, проект и т.н, за всеки елемент, 
който след това може да бъде използван за поставяне на спецификация не детайли или 
спецификация на материали. 

Живи Правила 

Можете да използвате Live Rules, за да контролирате поведението на синхронните модели, когато 
прилагате редакция на променлива на синхронни лица. Всеки елемент има собствен набор от Live 
Rules. 

Синхронни конструкции 

Построения на синхронни конструкции могат да бъдат включени в елемента. Ако синхронното 
построение се вижда при популяризирането на члена от фамилията детайли, това означава, че 
построението е включено в този члена от фамилията детайли. Всички конструктивни повърхнини 
(синхронни и традиционни) се включват заедно в като конструктивни в реализацията на part copy в 
популяризирания член от фамилията детайли. 

Подтиснати традиционни построения и конструктивни елементи 

Можете да посочите кое традиционно построение или традиционен конструктивен елемент искате 
да потиснете в конкретния члена от фамилията детайли без това да се отразява върху другите 
членове от фамилията детайли. Например терминалната кутия, която е направена за една двойка 
кабели не се нуждае от разположените по шаблон ребра и отвори необходими за терминал с 
възможност за включване на повече от една двойка кабели. 

 

Диалоговата кутия Family of Parts Edit Table изброява всички построения и конструкции за детайла 
Master в разделите Features и Constructions. 

За да посочите кое построение или конструктивен елемент искате да подтиснете отворете 
диалоговата кутия Family of Part Edit Table, маркирайте клетката с избраното построение срещу 
съответния член на фамилията детайли и изберете опцията Suppress Features с бутона в 
диалоговата кутия. Връщането на подтиснатото построение или елемент става с бутона 
Unsuppress Features. 

Можете да задавате опцията за подтискане и от падащото с десния бутон меню на мишката 

Използване на променливи 
Можете да използвате променливи, за да контролирате размерите на построение за 
индивидуалните елементи на фамилията. Можете да редактирате стойността за графично 
показаните променливи, като размери или не графични променливи, като дебелина на материала и 
радиус на огъване на детайл в листов материал.  
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Диалоговата кутия Family of Parts Edit Table изброява всички променливи дефинирани за детайла 
Master в раздела Variables. Можете да дефинирате стойност на нова променлива за елемент на 
детайл, като щракнете подходящото поле, запишете нова стойност и след това натиснете Enter.  

Подтиснати променливи  
 
Когато редактирате стойноста на suppression variable, текущата стойност на suppression variable 
има предимството ,че ако сте я задали построението се потиска за член от фамилията детайли. 
Например, ако текущата стойност на suppression variable посочва, че това построение се показва, 
тогава построението се показва за член на семейството дори ако сте задали това построение да се 
потиска. Повече информация за потиснатите променливи вижте на темата Add Suppression Variable 
command. 
 
Използване на безразмерни променливи 

Когато създавате нови променливи за фамилии от детайли, бъдете внимателни дали използвате 
коректен тип единица. Ако трябва да включите безразмерна стойност от дясната страна на 
формулата дефинирайте я първо като отделна скаларна променлива. Тогава използвайте тази 
скаларна променлива в своята формула (вместо да използвате стойноста директно). Например, 
ако искате да зададете обиколката на зъбно колело в зависимост от броя зъби с дистанция 4мм, 
първо запазете броя зъби като скаларна променлива: 

Number_of_Teeth=40 

Тогава напишете формула в която използвате името не променливата а не нейната цифрова 
стойност: 

Circumference=Number_of_Teeth x 4mm 

Така промяната на обиколката ще е в зависимост от броя зъби Number_of_Teeth variable. 

Запазване на промени във Family of Parts Edit Table 

Когато дефинирате характеристики на индивидуален елемент, чрез редактиране стойностите в 
полето на диалоговата кутия Family of Parts Edit Table, трябва да щракнете бутона Save Table Data 
в диалоговата кутия, за да запазите направените промени. 

Прилагане на елемент 

След като дефиницията за елемента е направена, щракнете бутона Apply, за да отворите 

прозореца Preview. Прозореца за преглед съдържа иконата преглед . Само един прозорец за 
преглед може да бъде отворен в даден момент. Това позволява да видите как изглежда елемента 
и ще ви даде съобщение за грешка, ако има такава при дефинирането на елемента. Затворете 
прозореца за преглед, когато завършите прегледа на елемента. Не се създава елемент с бутона 
Apply.  

 
Настройки на местоположението на папката за елементи на фамилия 

Бутона Set Path от диалоговата кутия Family of Parts Edit Table позволява да определите папка за 
всички документи на елемента. Щракнете заглавната колона за един или повече елементи, след 
това щракнете бутона Set Path. Можете да използвате диалоговата кутия Browse for Folder, за да 
дефинирате местоположението на папката. 

Можете да използвате клавиша Ctrl от клавиатурата, за да изберете множество полета наведнъж. 
За позволение на други потребители за достъп до фамилия с елементи, поставете ги в папка в 
мрежата, която да бъде споделена.   

Попълване на членове от фамилията детайли във външни файлове 
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След като дефинирате имената, подтискането на построения и стойностите на променливите за 
членове от фамилията детайли можете да използвате бутона Populate Members в Family of Parts 
Edit Table диалоговата кутия за да запомните всеки член от фамилията детайли като отделен 
документ. 

За да създадете нови документи на детайл за всички изброени елементи на фамилията, щракнете 
първо бутона Select All Members от диалоговата кутия. Тези документи са асоциативни към главния 
детайл.  

За да създадете нови документи на детайл за един или повече елементи на фамилията, щракнете 
заглавната колона за първия елемент от фамилията от диалоговата кутия Family of Parts Edit Table. 
Задръжте клавиша Ctrl и след това изберете заглавните колони за другите елементи на 
фамилията. След това щракнете бутона Populate Members, за да създадете документи на 
елемента. 

Също можете да изберете един или няколко заглавия на колони и след това щракнете Populate 
Member от менюто за бърз достъп. 

Забележка: Можете да използвате също командата Part Copy, за да поставите един елемент от 
фамилията в документ. Използвайте опцията Family of Parts Member от диалоговата кутия  Part 
Copy Parameters, за да изберете елемент от фамилията, който искате да поставите.    

 
Статус на Фамилия от елементи 

Символът в колоната Status в диалоговата кутия Family of Parts Edit Table рефлектира на текущия 
статус на всеки елемент от фамилията. Следната таблица дава обяснение за използваните 
символи:  

Легенда  

 

Файла не е бил създаден. 

 

Файла е актуален. 

 

Файла има нужда от обновяване. 

 

Файла не може да бъде намерен. 

 

Намерена е грешка в създаването или обновяването на 
файла. 

 
Промяна на фамилия от детайли 

За да направите проектни промени във фамилията, трябва да редактирате документа на главния 
детайл и след това да обновите останалите документи. Изберете документите на елемента, които 
имат нужда от обновяване и след това щракнете бутона Save Table Data. 

Команди от менюто за бърз достъп 
 
Широк набор от команди в менюто за бърз достъп са налични с диалоговата кутия Family of Parts 
Edit Table. Тези команди са в зависимост от контекста. С други думи, командите, които са на 
разположение зависят от това, което е избрано. 
 
Функции на страницата Family of Parts  

Много от функциите, които са налични в диалоговата кутия Family of Parts Edit Table също са 
налични и в страницата Family of Parts на PathFinder. Например, можете да създавате, копирате, 
преименувате и изтривате елементи на фамилията, използвайки страницата Family of Parts.  

За да покажете елемент от фамилията в графичен прозорец, изберете името на елемента от 
списъка в страницата Family of Parts и след това щракнете бутона Apply. 
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Не можете да създадете файлове на елемент, използвайки страницата Family of Parts. 

Можете да виждате подтиснатите построения и параметрите на променливите само за един член 
от фамилията детайли като използвате Family of Parts page. Ако искате да виждате построения и 
параметрите на променливите за определен член от фамилията детайли,селектирайте го от 
списъка. 

Работния поток за дефиниране на подтиснати построения и редактиране параметрите на 
променливите е различен в някой аспекти зависимо от Family of Parts Edit Table диалоговата кутия. 
Тези различия ще се обсъдят по надолу. 

Подтискане на  построения в страница Family of Parts 

За да подтиснете построение за член от фамилията детайли селектирайте члена на фамилията 
детайли от списъка след това изберете построението от модела или PathFinder и натиснете бутона 
Suppress Features в Family of Parts page. 

За да премахнете построение от списъка Suppressed Features изберете го и след това щракнете 
бутона Unsuppress Features. Когато добавяте или премахвате построения от списъка Suppressed 
Features, засяга се само активния елемент.  

Дефиниране на променливи в страницата Family of Parts  

За да добавите променлива към списъка, изберете я от прозореца или от Variable Table и след това 
щракнете бутона Add Variables от страницата Family of Parts. 

За да премахнете променлива от списъка Variables изберете я и след това щракнете бутона 
Remove Variables. Когато добавяте или премахвате променлива от списъка Variables, 
променливата се добавя или премахва от всички елементи на фамилията. 

Забележка: Страницата Family of Parts и диалоговата кутия Family of Parts Edit Table автоматично 
се синхронизира, така че можете да правите промените, които искате на място.  

Автоматични размерни таблици за членове от фамилията детайли  

Командата Family of Parts Table предоставя удобен начин за създаване и управление на таблици с 
размери от фамилии с детайли. Таблицата на чертежа съдържа размерни стойности свързани с 
всички елементи на фамилията.  

Таблицата с фамилия от детайли изброява мястото на елементите и размера на данните по ред. 
Променливи на фамилията се показват като заглавни колони. Можете по-лесно да 
персонализирате таблицата като направите форматиращи промени и можете да вмъкнете 
потребителски дефинирани колони в таблицата, както и да извлечете друга информация за модела 
в таблицата.  

Също можете да свържете променливи на елементи към размери на чертежа. Това автоматично 
копира името на размерната променлива към чертежа. Също така гарантира, че чертожните 
размери са асоциативни към данните на елемента във фамилията от детайли.  

За да научите повече, вижте Family of parts dimension tables on drawings.  

Дефиниране на уникални свойства на документ за елементите от фамилия с детайли 

Можете да използвате командата Property Manager от менюто Tools, за да дефинирате уникални 
свойства на документ за индивидуални елементи от фамилията във фамилията от детайли. 
Например, можете да дефинирате уникални Title, Document Number или Material за всеки елемент 
във фамилията. 

След като популяризирате членове от фамилията детайли във външни файлове можете да 
използвате Property Manager при отворен базов файл за да дефинирате атрибутите на всеки един 
член от фамилията детайли. За повече информация, вижте темата Property Manager команда. 
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Създаване на фамилия детайли (family of parts) 
 

1. В PathFinder,  щракнете раздела Family of Parts. 

2. На страницата Family of Parts, щракнете бутона Edit Table, за да покажете диалоговия 
прозорец Family of Parts Edit Table. 

3. В диалоговия прозорец щракнете бутона New Member. 

4. Въведете име в полето new member name  в диалоговия прозорец New Member и щракнете 
OK. 

5. В диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table можете да направите следното: 

o За да подтиснете построение в новия член на фамилията, изберете  клетката на 
построението в колоната с членове и щракнете бутона Suppress Features, намиращ 
се  най-отгоре в диалоговия прозорец. 

o За да редактирате променлива за новия член на фамилията, изберете клетката на 
променливата в колоната с членове, въведете нова стпойност и натиснете клавиша  
Enter. 

o За да дефинирате мястото на папката с новите членове, изберете клетката  път в 
колоната с членове и щракнете бутона Set Path  най-отгоре в диалоговия прозорец. 
Използвайте Browse  за  диалоговия прозорец Folder , за да определите желаното 
място за папката. 

Забележка: 

Повторете стъпките от 3 до 5 , за да създадете и конфигурирате всеки нов член на 
фамилията детайли. 

6. В диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table, щракнете бутона Save Table Data, за да 
запаметите направените промени. 

7. В диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table, щракнете бутона Select All Members. 

8. На  раздела Family of Parts, щракнете бутона Populate Member(s). За всеки член на 
фамилията се създава нов документ. 

Съвет: 

 Членовете на фамилията са асоциативни към master модела. 

 Можете да използвате бутона Set Path на диалоговия прозорец, за да се определите 
местоположението на папка за членовете на фамилията. 

 За да създадете part документ за един член на фамилията, изберете заглавието на 
колоната за този член в диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table и щракнете бутона  
Populate Member. 

 За да покажете отделен член, изберете заглавието на колоната на члена и щракнете 
бутона Apply, намиращ се най-отгоре в диалоговия прозорец. 

 Можете също да покажете отделен член на фамилията в графичния прозорец, к използвате 
раздела Family of Parts. Изберете  името на члена от списъка и щракнете бутона Apply.  

 Символите се показват в реда Status, за да се посочи дали е бил популяризиран файла на 
члена, дали файла е актуален, дали е трябва да се актуализира и т.н. 

 Можете също да използвате раздела Family of Parts, за да създадете, копирате, 
преименувате и изтриете член от фамилията детайли, да потиснете или покажете отново 
построения и да дефинирате стойности за променливите. 

 
Създаване  на фамилия детайли с използване на раздела Family of 
Parts 

 
1. В PathFinder, щракнете раздела Family of Parts. 

2. На раздела Family of Parts, щракнете бутона New, за да се покаже диалоговия прозорец 
New Member. 

3. Въведете името на новия член в диалоговия прозорец New Member и щракнете OK. 

4. Можете да направите следните неща: 
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o За да потиснете построения в новия член на фамилията, изберете построенията в 
графичния прозорец или в Feature PathFinder и щракнете бутона Suppress Features. 

o За да добавите променливи към член на фамилията, изберете размерите в 
графичния прозорец или в таблицата с променливи Variable Table и щракнете 
бутона Add Variables. 

o Редактирайте стойностите за всеки член на фамилията. 

Забележка: 

Повторете стъпките от 2 до 4  за всеки нов член, който искате да създадете. 

5. На страницата Family of Parts щракнете бутон Edit Table. 

6. В диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table изберете членовете ба фамилията, които 
искате да запаметите в отделни документи и щракнете Populate Members. 

Съвети: 

 Когато добавяте или премахвате функции от списъка на потиснатите  построения 
Suppressed Features, те се отнасят само за активния елемент. 

 Когато добавяте или премахвате променлива от списъка с променливи Variables,  
променливата се добавя или премахва от всички членове. 

 За да покажете отделен член на фамилията в графичния прозорец, изберете члена от 
списъка и щракнете бутона Apply. 

 Членовете на фамилията са асоциативни с master part. 

 

 Създаване на фамилия детайли в Solid Edge Embedded Client 

 

 

1. В PathFinder, щракнете раздела Family of Parts. 

2. На раздела страницата Family of Parts, щракнете бутона Edit Table, за да покажете 
диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table. 

3. В диалоговия прозорец щракнете бутона New Member. 

4. Въведете име за новия член в диалоговия прозорец New Member  и щракнете OK. 

5. В диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table можете да направите следното: 

o За да потиснете построение в новия член изберете клетката на построението в  
колоната за члена и щракнете бутона Suppress Features в горната част на 
диалоговия прозорец. 

o За да редактирате променлива за нов член на фамилията, изберете клетката на 
променливата в колоната на члена и въведете нова стойност, след което натиснете 
клавиша Enter. 

Забележка: Повторете стъпки от 3 до 5, за да създадете и конфигурирате както 
желаете. 

6. Щракнете бутона Save Table Data, за да запаметите направените промени. 

7. Щракнете бутона Select All Members. 

8. На раздела Family of Parts, щракнете бутона Populate Member(s). 

Ако имате напомняне, запаметете файла, като щракнете OK. 

9. Щракнете Yes  на Populate Member(s) prompt. 

Диалоговият прозорец се показва с редове за master модела и членовете, които 
създадохте. 

Забележка: Набор от данни за име и набор от данни за описание (Dataset Name and 
Dataset Description отразяват стойностите от FOP таблицата. 

10. Щракнете OK и диалоговия прозорец Upload Document  се показва за всеки член и веднъж 
за Master. 

Съвети: 
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 Членовете на фамилията са асоциативни с master  модела. 

 В реда за статус се показват символи, за да индикират, дали е създаден файла, дали е 
актуален или не е актуален и т.н. 

 Можете също да използвате раздела Family of Parts, за да създадете, копирате, 
преименувате и изтриете членове на фамилията, да потиснете и покажете отново 
построения и да дефинирате променливи. 

 

 

Модификация на име или описание на FOP member в SEEC и Solid Edge 
SP 

 

1. Отворете Family of Parts master. 

Членовете на фамилия детайли се свалят на вашия локален кеш. 

2. В PathFinder, щракнете раздела Family of Parts. 

3. На екрана Family of Parts щракнете бутона Edit Table, за да се покаже диалоговия прозорец  
Family of Parts Edit Table.  

4. Изберете колоната на члена, който искате да модифицирате. 

5. Щракнете с десен бутон и изберете Rename Member. 

6. Въведете името на новия член в диалоговиа прозорец Rename Member и щракнете OK. 

Името на члена (Member Name) съответства на името Dataset Name в Teamcenter. 

7. Щракнете клетката Description на члена, който наименовахте и въведете ново описание. 

Описанието в Description съответства  на описанието Databaset Description  в Teamcenter. 

Забележка: Промяната на Member Name или Description не маркира члена като излязъл от 
актуалност (out-of-date). 

8. В диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table щракнете бутона Save Table Data, за да 
запаметите направените промени. 

9. Изберете колоната на члена, който модифицирахте. 

10. На раздела Family of Parts щракнете бутона Populate Member(s). 

Ако излезе  покана запаметете, като щракнете OK. 

11. Щракнете Yes  на  поканата Populate Member(s). 

Забележка: Командата Populate Members проверява документа на члена и актуализира 
данните (property data). 

12. Щракнете OK, за да затворите диалоговия прозорец Family of Parts Edit Table. 

13. Затворете Master документа. 

Диалоговият прозорец Upload Document се показва с ред за Master модела и редове за 
всеки член, който сте модифицирали. 

Забележка: Името  в  Dataset Name  се отразява отразява промененото Member и Dataset 
Description  и отразява промененото описание в Description  за FOP таблицата. 

14.  Щракнете OK , за да качите вашите модификации в Teamcenter 

 
Директно редактиране в Solid Edge  
 

Командите за директно редактиране в Solid Edge позволяват да променяте вмъкнати модели от 
други приложения, които нямат дърво на построението или да променяте модели в Solid Edge без 
достъп до текущото дърво на построението. 
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Възможностите за директно редактиране позволяват да правите дизайнерски промени в модел, 
чрез достъп до съществуващата повърхнина и солид геометрия, отколкото чрез интелигентното 
построение, което задвижва геометрията. 

Забележка: Не можете да създавате нова топология на повърхнина с командите за директно 
редактиране. Можете само да манипулирате съществуващи лица, построения и тела.  

Въпреки, че има много команди за директно редактиране, тяхната функционалност обикновено 
попада в следните категории: местене, завъртане, преоразмеряване или изтриване на набор от 
лица на модел. Например, можете да завъртите набор от лица, като изберете лицата, които искате 
да завъртите и като дефинирате ос на въртене. Построение завъртане на лице и движещи размери 
се добавят към документа, за по-лесна бъдеща редакция на построението.   

 

Възможността за директно редактиране е особено полезна при работа с вмъкнати модели от други 
приложения, при които не съществува дърво на построение. Без тази възможност, сте ограничени 
в дизайнерските промени, които можете да правите. За повече информация относно вмъкването на 
създадени модели в други приложения, вижте темите Working with Foreign Data Overview и Opening 
Foreign Files in Solid Edge.  

Начално стартиране 

Команди за директно редактиране са налични както в Part среда, така и в Sheet Metal среда, заедно 
с наличните команди пригодени за специфичните изисквания за всеки тип модел. Командите за 
директно редактиране са налични от етикета Home в групата Modify. 

Когато работите с вмъкнат модел от листов материал от друго приложение, първо трябва да 
използвате командата Convert to Sheet Metal в средата Sheet Metal, за да преобразувате модела 
към детайл от листов материал. 

Този процес на преобразуване добавя Solid Edge атрибути към модела, така че да се държи така, 
сякаш е създаден използвайки построения с листов материал. Това гарантира, че атрибутите в 
листов материал, като дебелина на материала и радиуса на огъване са отчетени по време на 
операции за директно редактиране. 

Най-добри практики при директно редактиране 

Тъй като вмъкнатите модели имат ограничено количество вграден интелект, те могат да бъдат 
чувствителни към някои видове топологични промени. Например, когато местите набор от лица, 
обикновено ще получите по-добри резултати, ако лицата, които се движат оставанат в рамките на 
границата дефинирана от първоначалния набор от съседни лица.  
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Редактиране на Solid Edge модели 

Когато използвате команди за директно редактиране, за да промените Solid Edge модели, 
операциите за директно редактиране променят само повърхнинната топология на модела. 
Профилите и скиците за съществуващи базирани върху скица построения и стойностите на 
размерите за допълнителните построения не се променят. 

Когато използвате команди за директно редактиране, за да промените Solid Edge модел, ново 
построение се добавя към дървото на построението. Новото построение чрез директно 
редактиране отменя другите построения, които са възникнали преди него. Например, ако 
използвате командата за директно редактиране Resize Holes, за да промените размера на 
съществуващо построение на отвор, построението за преоразмеряване на отвора има предимство 
над размер на отвора, тъй като това се случва по-късно в дървото на построението. За да 
промените по-късно отново размера на отвора, трябва да редактирате построението 
преоразмеряване на отвори, не първоначалното построение базирания върху скица отвор. 

Въпреки че командите за директно редактиране са един доста мощен инструмент,в много случай 
възможностите за редактиране с използване на стандартините работни потоци за базирани върху 
скица построения е по-логичния избор за редактиране на модел конструиран в Solid Edge. 

В други случаи, използвайки команда за директно редактиране, за да редактирате модела може да 
бъде по-добър избор. Например, командата Resize Holes позволява да променяте множество 
построения на отвори и/или кръгови изрязвания на различни размери с един общ размер в една 
операция. 

 

Също така, когато работите с комплексен детайл със стотици построения, често може да бъде по-
бързо да използвате директно редактиране на построение за да направите промяна в дизайна, тъй 
като дървото на построенията няма нужда от преизчисления.   

Сравнение между директно редактиране и опростяване на модел 

Много от командите налични за директно редактиране на детайл също са налични, когато 
опростявате детайл в средата Simplify Model. Решението дали да използвате директно редактирате 
на модела или опростяване на модела се определя от това дали искате да имате достъп до 
опростена версия на детайла в монтажа или при създаване на чертеж.  

Ако искате да използвате опростена версия на детайл в монтаж или чертеж, трябва да използвате 
командите в средата Simplify Model. При директно редактиране на модел не се създава опростена 
версия на модела.  

Move Faces команда  

Използвайте команда Move Faces  , за да преместите избраните лица.  
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Стъпките за преместване на лицата са четири: 

 Изберете лицата 
 Уточнете метода на преместване 
 Определете начална точка 
 Определете крайна точка 

Избиране на лицата 

В стъпка Select Faces Step,  използвайте опциите на командната лента, за да уточните дали искате 
да преместите единично лице, построение или цяло тяло. Можете да изберете лицата в графичния 
прозорец или да използвате PathFinder, когато премествате построение или тяло. 

Уточняване метода на преместване 

В стъпка Movement Step, изберете между следните опции, за да определите как искате избраните 
лица да се движат: 

 Along a two point vector/ по вектор, опрделен от две точки 
 Along an edge/ по ръб 
 Normal to a face/ нормално на лицето 
 Within a plane/ в равнина 

Различните методи за движение, се обсъждат подробно по-късно. 

Определяне на стартова и крайна точка 

Стартовата и крайната точка определят изместването на лицето/ лицата. Стартовата точка трябва 
винаги да бъде ключова точка на текущата част или на друга част в асемблирания модел. 

В зависимост от избрания метод за преместване, можете да определите крайна точка на 
преместването, използвайки  точка от свободното пространство; като запишете стойност в 
командната лента или като изберете ключова точка от активния компонент или ключова точка от 
друг компонент на асемблирания модел. 

Когато използвате ключова точка, за да определите крайната точка на преместването, то крайната  
е асоциативна с избраната ключова точка. Ако елемента,  от който сте избрали ключовата точка 
промени позицията си, то построението Move Faces feature  също ще се актуализира. 

Когато определите крайната точка с използване на точка от свободното пространство, като сте 
създали  управляващ размер, можете да редактирате този размер по-късно. 

Методи за преместване 
 
Along a Two Point Vector/ по вектор, определен от две точки 

 Опцията Along a Two Point Vector  дава възможност да преместите едно или повече лица (1)  
по дефиниран от две точки вектор (2) (3).  Можете да дефинирате тези две точки, докато 
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сте в стъпка Movement Step. Можете да изберете точките от активния компонент или от 
друг компонент, когато работите в контекста на асемблиран модел. 

 

След като дефинирате вектора на преместване, можете да определите  и крайна точка на 
преместването. 

Along an Edge/ по ръб 

 Опцията Along an Edge позволява да премествате едно или повече лица (1)  по избран ръб  
(2). Тази опция се използва успешно когато ръб на модела е приравнен с желаната посока  
за преместване на лицата. 

 

Ако ръба, който сте избрали промени ориентацията си по-късно, построение Move Faces  се 
актуализира асоциативно. 

 

Normal to a Face/ нормално на лице 

 Опцията Normal To Face ви предлага да преместите едно или повече лица  посока, 
нормална на равнинно лице или референтна равнина. 

Когато изберете единично лице за преместване, метода Normal to Face е зададен по 
подразбиране, избраното равнинно лице се използва за определяне на нормалната посока 
и командата автоматично се разширява, за да покаже опцията Move To Step.  Това се 
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използва успешно, когато трябва да промените дължината на построение в нормална 
посока на равнинно лице. 

 

Ако искате да изберете различен метод за преместване, можете да щракнете бутона 
Movement Step на командната лента. 

Когато изберете единично неравнинно лице, повече от едно лица или набор от неравнинни 
лица, вие трябва да изберете желания метод за преместване. 

Within a Plane/ в равнина 

 Опцията Within a Plane дава възможност за преместване на едно или повече лица (1) на 
ново място, относно равнинно лице (2).  Тя може да се използва успешно, когато искате да 
препозиционирате отвори или други построения в sheet metal  модел. Опцията Within a 
Plane  изисква използване на ключова точка, за дефиниране на крайната точка. 

 

Преместване на лица в контекста на асемблиран модел 

Когато работите в контекста на асемблиран модел, можете асоциативно да изберете ключови 
точки от други компоненти на асемблирания модел, за да определите начална и крайна крайна 
точка на преместването. Това се използва успешно, когато е необходимо да препозиционирате 
лицата относно друг компонент на асемблирания модел. 
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Автоматично избиране на бленди 

Можете да използвате опцията Automatically Select Blends, за да изберете блендите (1), заедно с 
прилежащите лица за преместване. Тази опция се използва успешно, когато искате прилежащите 
лица да се запазят тангентни на преместваните лица. 

 

Преместване на лица от Sheet Metal модели 

Когато премествате лица от sheet metal модели, вие не можете да промените заложената 
деблелина и радиуса на огъване в модела. Също така,  прилежащите лица не се компенсират при 
преместването на избраните лица. 

 

Командата Move Faces е налична при работа с разгъвка на модела. Промените, които правите в 
сгънатия модел се отразяват в разгъвката на моела.  

Забележка: Когато работите с внесен от друга система sheet metal, вие най-напред трябва да 
използвате командата Transform to Sheet Metal, за да трансформирате модела в sheet metal. 

Rotate Faces команда 

Използвайте команда Rotate Faces  , за да завъртите избраните лица от модела, относно 
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определена от вас ос. Използвайте опциите на командната лента, за да уточните дали искате за 
завъртите отделни лица; построение или цялото тяло на модела. Можете да дефинирате ос на 
ротация, като изберете  оста на цилиндрична геометрия или при избиране на две ключови точки.  

 

Offset Faces команда  

Използвайте команда Offset Faces  , за да отместите избрани лица от модела. Лицата се 
отмест по нормалния вектор за избраните лица. Геометрията на прилежащите лица автоматично 
се реже или удължава, за да поддържа целоста на модела.  

 

Забележка: Лицата на  отвор не могат да се избират за отместване. 

Можете да използвате опциите на командната лента, за да укажете дали искате да отместите   
отделни лица; верига тангентно свързани лица; построения или цялия модел. 

Можете да дефинирате отместване, като въведете стойност в командната лента или като изберете 
ключова точка. 

Отместване на лица чрез разстояние и посока 

Когато отмествате лица, чрез въвеждане на  на отместването в командната лента, трябва да 
дефинирате посоката на отместването в графичния прозорец, с помощта на курсора. Чрез този 
метод се създава размер, който можете по-късно да редактирате. 

Отместване на лица чрез ключова точка 

Когато изберете ключова точка, за да дефинирате отместването, трябва също да изберете 
референтно лице, за да дефинирате нормалната посока за отместването на лицата. Референтото 
лице трябва да бъде едно от лицата, избрани за отместване. Чрез този метод не се създава 
размер. 

Отместване на мно лица 
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Можете да дефинирате само една посока за отместване за една операция offset faces. Стрелката 
за посоката се показва в средата на лицето, което сте селектирали първо. 

Когато прихващането множество лица, това може да доведе някои построения  в модела  да стават 
по-големи, а някои все по-малки. Например, когато изберете две цилиндрични повърхности, който 
образуват екструзия (А) и една, която образува отвор (В) и се дефинира тогава посока   на 
преместването навън от първата лице (C), диаметърът на екструзията става по-голям, а 
диаметърът на отвора става по-малък. 

 

 Автоматично избиране на бленди 

Можете да използвате опцията Automatically Select Blends, за да изберете блендите (A), заедно с 
прилежащите лица, към лицата, които искате да преместите. Тази опция се използва успешно 
когато искате прилежащите закръгления да останат тангентни на отместените лица, но не искате 
да правите промени в техния текущ размер. 

 

Отместване на лица в контекста на асемблиран модел 

Когато отместите лицата (A), в контекста на асемблирания модел, можете да изберет ключова 
точка (B) от друг компонент на асемблирания модел, за да дефинирате разстоянието на 
отместването. 

 

Построението offset faces  е асоциативно свързано с  избраната ключова точка на компонента. Ако 
другия компонент се промени, то построението offset faces се актуализира.  Можете да използвате 
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командата Break Link  от конеткстното меню на построението offset faces в Feature PathFinder, за да 
прекъснете асоциативната връзка.  

 Определяне на относително разстояние от ключова точка 

Когато използвате ключови точки, за да дефинирате отстояние, можете също да дефинирате 
относително разстояние от избрана ключова точка. 

Например,  когато работите в контекст на асемблиран модел, може да поискате да отместите лице 
(A)  на 10 mm  от  избраната ключова точка (B). Когато дефинирате  относителното разстояние, 
трябва да дефинирате и относителната посока (C) от ключовата точка. 

 

 
 
Resize Rounds команда 

Използвяайте команда Resize Rounds  , за да преоразмерите една или повече цилиндрични 
дъгообразни повърхности.  Можете да изберете лицата поотделно или да плъзнете курсора, за да 
маркирате повече лица. Можете да използвате тази команда, за да преоразмерите цилиндрични и 
конични лица, конструирани с командите за  конструиране в Solid Edge  или върху внесен от друга 
система модел.  

 

Delete Regions команда 
 

Забележка: За достъп до среда Simplify Model, когато работите с part или sheet metal, изберете 
меню Tools → група Model → Simplify Model. 

Забележка:За достъп до среда Flatten Model, когато работите в  среда Sheet Metal, изберете меню 
Tools → група Model →Simplify Model→Flatten Model. 

Използвайте команда Delete Regions , за да изтриете група лица от модела. Можете да 
използвате тази команда за направите следното:  

 Да премахнете лица от  за да направите промени в дизайна. 
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 Да опростите (Simplify)  модела в среда Simplify Model така че да улесните процеса на 
работа в моделна среда assembly.  

You define the region you want to delete by first selecting a closed set of edges that surrounds the region 
you want to delete. 

 

Можете след това да изберете лице, което лежи от външна (2) или от вътрешна (1)  страна на  
дефиниран от вас регион.   Останалата част от лицата, които можете да селектирате подсветват 
автоматично. Лицето, което изберете контролира, коя част да се изтрие - (3) или (4). 

 

Delete Faces команда  
 

Забележка:За достъп до моделна среда Simplify Model, на меню Tools, в група Model, изберете 
Simplify. 

Забележка:За достъп до моделна среда Flatten Model, на меню Tools, в група Model, изберете Flat 
Pattern. 

Използвайте команда Delete Faces  , за да изтриете лица от модела.  

 

 Можете да използвате тази команда, за да направите следното: 
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 Да премахнете лица от модела, за да направите промени в дизайна. 
 Да опростите (simplify) модела в среда за опростяване Simplify Model, така че да опростите 

процеса на работа в среда assembly.  
 Да премахнете лица от sheet metal модел, когато работите в среда Flat pattern. 
 Да премахнете лица от конструктивно тяло. 

Когато изтриете лице от part  модел, който трябва винаги да е твърдотелен, празнината, която се 
получава след изтриването на лицето се затваря автоматично. 

Когато изтриете лице от construction body, за което няма изискване да е твърдо тяло, можете  
уточните дали да се затвори празнината (gap) или  остане отворена, като използвате опция Heal  
на командната лента. 

Когато изчистите опция Heal, празнината не се затваря и вие можете да конструирате друга 
повърхност, за да затворите празнината. Това може да се използва успешно при  импортиране на  
външни данни, които не можете да конвертирате в твърдо тяло. 

 

Липсващ родител (Missing Parent) 
 

 

Ако изтриете нещо, от което зависи дадено построение, то построението ще се покаже като 
неуспешно. Най-често срещания пример е да се изтрие лицето, върху което е базирана скицата за 
построението. 

Например, ако сте направили екструзия (A), като сте използвали  горното лице от друга  екструзия 
(B), след изтриване на  построение (B),  се проваля и построение (A). 

 

Проваленото построение се добавя към диалоговия прозорец за открити грешки Error Assistant. 
Можете да използвате командата Error Assistant, за да изберете част за редактиране.  Да се 
върнете към стъпка Profile step и да дефинирате нова равнина. 


