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Създаване на детайл 
 

Начало на работата 

 

Първият конструктивен елемент за създаване на детайл или листов детайл се нарича базов base 
feature. За създаване на базовото тяло може да се използват нясколко команди, но общото е, че то се 
създава на основата на скица. Вие ще вземете под внимание следните моменти при създаване на 
нов модел: 
 

 В каква базова равнина да се построи? Вижте Choosing the best sketch for the base feature. 

 

 Коя ще бъде най-добрата скица за първия конструктивен елемент на детайла? Вижте 

Choosing the best reference plane. 
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 Ще има ли детайла симметрични елементи? Вижте Taking advantage of part symmetry.  
 
Работен процес на създаване на детайл 

Използвайте следния процес за създаване на изходното тяло за модела на детайла. 

Общи сведения за този процес вижте в Part modeling workflow overview и връзките в края на раздела. 

 
1. Създайте документ като използвате шаблон iso part.par. 

 Съвет: 

  Ако искате да моделирате детайли за механообработка, леене или детайли от пластмаса, 
трябва да използвате документ на детайл (.par). 

  Ако искате да моделирате листов детайл, трябва да използвате документ на листов детайл 
(.psm) и шаблон iso sheet metal.psm. 

2. Построяване на скица на базовото тяло. 

Вие конструирате базиран на скица конструктивен елемент чрез чертане на затворена област 
на скица (A) в базовата равнина (B). 
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а. Започнете построяването на скицата, чрез избиране на равнината на скицата и натискайки 

F3, за да я заключите.  
 
Съвет: За първата скица sketch region, трябва да бъде затворен и обикновено се създава в 
една от трите главни базови равнини на base coordinate system (A). 

 
  

b. Използвайте командите от групата Draw, за да построите скица на базовото тяло. 
Например: 

■ Построяване на правоъгълник по две точки. 

■ Построяване на окръжност по център точка. 

3. Прилагане на отношения за елементи на скица. 

(Опция) Ако сте построили форма от несвързани елементи като линии, дъги или криви, вие 
можете да използвате различни команди за задаване на геометрични връзки, за да поддържате 
правилното поведение на скицата при редактиране. Например, може да : 

o Как да се направят елементи паралелни. 

o Как да се направят елементи перпендикулярни. 

o Как да се направят елементи тангентни. 

o Как да се направят елементи симетрични спрямо ос. 

 
4. Добавяне на размери в скицата. 

Използвайте командата Smart Dimension , за да добавите размери към елементи на скицата. 

 
5. Изтегляне на скицата в ЗD форма. 

От скицата, конструирайте построение изтегляне със Select tool. 

6. Продължете построението на детайла. 

Направете следното: 
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o Постройте скица на друг конструктивен елемента на базовото тяло, и после 
използвайте скицата да конструирате изтегляне със Select tool. 

Съвет: 

■ Bие можете да натиснете F3 за да заключите равнината на скицата и после да 
използвате командата Sketch View , за да направите равнината на скицата 
успоредна на екрана за удобство при построяване на нови елементи на скица на 
детайла. 

■ Когато завършите построението на скицата, натиснете Ctrl+I за да се върнете към   
изометричния изглед.  

o Създайте отвор. 

o Закръглете ъглите. 

7. Завършване на детайла. 

a. Задайте материал за детайлите . 

b. Запазете документа. 

8. (Опция) Mоже да продължите с някой от тези работни потоци : 

o Modify a synchronous model.  

o Produce a detailed model drawing.  

o Create a basic sheet metal part 

o Create a basic assembly.  

 
 
Моделиране на синхронни и традиционни конструктивни елементи 
 

В документ на модел на Solid Edge се използват заедно две работни среди за създаване на 
конструктивни елементи на модел. Тези две среди са синхронна и нормална. Синхронните 
конструктивни елементи се създават в среда на синхронно моделиране. Нормалните конструктивни 
елементи се създават в среда на обикновеното моделиране. Един модел може да съдържа само 
синхронни конструктивни елементи, само обикновени конструктивни елементи или комбинация от 
двата типа конструктивни елементи. 

Синхронен конструктивен елемент е колекция от лица, които определят формата на конструктивния 
елемент. История на създаване на синхронен конструктивен елемент не се регистрира. Вие можете 
да редактирате лице(а) на синхронено конструктивен елемент. 

Нормален конструктивен елемент използва история на построяване. Вие можете да редактирате 
нормален конструктивен елемент, променяйки всяка стъпка, използвана за построяване на този 
конструктивен елемент. Bие не можете да редактирате лица на нормален конструктивен елемент. 

Отваряне на документи на Solid Edge модели  

 На етикета Solid Edge Options→Helpers страница има настройка, позволяваща да се зададе 
средата на моделиране, която се използва при отваряне на нов документ. Стандартно 
настройката е зададена на Synchronous. 

 Ако съществуващ документ на модел съдържа само синхронни елементи, той се отваря в 
синхронна среда. 

 Ако съществуващ документ на модел съдържа само нормални елементи или комбинация от 
двата елемента, то документа се отваря в нормална среда. 

Преместване между среди на моделиране 

Вие можете да преключвате между среди на моделиране във всеки момент в процеса на работа. 



  5  
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 Щракнете с десния бутон на мишката в PathFinder или графичния прозорец за да отворите 
контекстно меню, и после изберете Transition to Synchronous или Transition to Ordered, в 
зависимост от текущата среда. 

 Ако модел съдържа и синхронни, и нормални конструктивни елементи, изберете лентата 
Ordered или Synchronous в PathFinder. 

 В лентата, на етикета Tools tab→Model група изберете средата за моделиране за прехода.  

Забележка: Всяка работна среда предлага свой набор от команди.  

Показване на конструктивни елементи 

В нормална среда за моделиране, се появяват елементи на нормално и синхронно моделиране. 
В синхронна среда за моделиране се появяват елементи само на синхронно моделиране.  
 
Редактиране на конструктивни елементи 

В нормална среда за моделиране, избирането на нормален конструктивен елемент показва Edit 
Feature Quickbar за нормално редактиране. 

В нормална или синхронна среда за моделиране, избирането на синхронно лице на тяло показва 
волана за управление за синхронно редактиране. 
 

 

 
Преместване на нормални конструктивни елементи към синхронни 
 

Нормалните конструктивни елементи могат да се преобразуват в синхронни конструктивни елементи, 
когато се намирате във файл на детайл или листов детайл. Преобразуването се изпълнява чрез  
преместване на нормални конструктивни елементи в синхронната част на дървото PathFinder. Това 
преместване резултира в конструктивна геометрия, която да бъде изпълнена в синхронното тяло и 
прави възмогат синхронно редактиране. 

Преместване в синхронна среда е възмогат когато файла се намира в режим на нормална среда. 
Командата Move to Synchronous позволява да се преобразува количество конструктивни елементи. 

Преобразуването на нормални конструктивни елементи е възмогат само в една посока. Синхронни 
конструктивни елементи не трябва да се преобразуват в нормални конструктивни елементи. 

Забележка: Вие можете също да преобразувате нормални конструктивни елементи в синхронни на 
ниво файл като използвате командата Convert. Няколко файла могат да бъдат обработени 
едновременно. 

Преобразуването на конструктивни елементи трябва да започне на върха на дървото на нормалните 
конструктивни елементи и се изпълнява в последователен ред. Всички конструктивни елементи в 
дървото, които са над избрания елемент са включени в преобразуването. Огледалните копия и 
масиви на конструктивни елементи трябва да включват родителски и дъщерни конструктивни 
елементи за успешно изпълнение. Ако някакъв родителски обект в избрания набор има връзка с 
дъщерен елемент на огледално копие или масив, то всички конструктивни елементи над тези 
дъщерни конструктивни елементи попадат в избрания набор. 

Ако в процеса на преобразуване произтече проблем, може да се използва командата Undo. 

Показва се диалога Move to Synchronous със съобщение за намерени допълнителни зависимости и 
предупреждение, че може това да повлияе при преместването. Този диалог се показва само когато 
има предупреждение или са намерени допълнителни зависимости. 

Предупредително съобщение : Намерена е зависимост на елементи. Препоръчва се да се  
преместят всички зависими обекти заедно с избраните елементи. 
Вие можете да натиснете бутона “Selection only” в диалога за да изключите зависимостите от 
операцията Move.  
 
Забележка: Препоръчва се да се преизчислят останалите нормални конструктивни елементи и 
поправят възможни предупреждения и грешки преди преместването. 
 
Местене на локални размери и скици 
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Когато местите нормални локални размери към синхронни, Solid Edge напомня да намерите и 
привържете размери към връх. Ако не е намерен връх, тогава размерите стават висящи. След 
преместването, всички нормални размери освен висящите се показват със синхронните размери във 
възела Dimensions на Synchronous частта на PathFinder. Всички нормални размери, които са 
управлявани или управляващи се местят като управлявани размери. Когато отидете към Move to Sync 
за построение в даден момент,Solid Edge създава персонално дефиниран набор всеки път като има 
висящи размери. 

Забележка: Синхронните не поддържат размери между ръб на детайл и справочна равнина. Затова, 
размери, разположени между нормален ръб на детайл и справочна равнина се местят към синхронни 
като висящи размери. 

Когато локални нормални профили на скица се местят към синхронна, те се конвертират като 
използвани скици. Името на профилната скица е същото като името а нормалното построение. 

Команда Move to Synchronous 

Конвертира традиционни към синхронни построения. Ordered построения се преместват в сихронната 
част на  дървото в PathFinder. Конвертираното построение се изпълва е синхронното тяло и е готово 
за синхронно редактиране. 

Конвертиране на традиционни към синхронни построения  

1. Щракнете бутона Application, намиращ се горе вляво на приложния прозорец без да отваряте 

документ .  

2. От меню Application изберете Convert .  

3. От диалоговата кутия Select Documents for Conversion, от списъка Look In изберете папката и 
документ(и) за да конвертирате.  

4. Щракнете бутона Open. 

5. На диалоговата кутия Ordered to Synchronous, използвайте колоната Convert за да зададете 
детайла и монтажа за конвертиране.  

6. На диалоговата кутия Ordered to Synchronous, щракнете бутона Process за да конвертирате 
документите. 

 

Конвертиране на ordered построения към synchronous 
 

 

Използвайте меню Application → команда Convert, за да конвертирате ordered построения към  
synchronous на файлово ниво. Изберете множество part файлове, за да ги конвертирате 
едновременно. Изберете assembly  файл, за да конвертирате всички файлове, използвани в 
асемблирания модел.  

Използването на командата Convert  в управлявани чрез Insight assembly документи не изтегля  
компонентите на асемблирания модел в кеша. Трябва да отворите ръчно асемблирания модел в 
Insight за да се прене кеш , след което да използвате команда Convert. 

Внимание: 

Тъй като процесът на преобразуване е необратим, трябва да създадете резервни копия на вашите 
документи, преди да започне  конвертирането. 

Командата се показва в диалоговия прозорец Select Documents for Conversion, така че да изберете 
документите на детайли или възли за конвертиране. След избирането на документите за 
конвертиране, щракнете бутона Open, за да се покаже диалоговия прозорец Ordered to Synchronous.  

Диалоговият прозорец Ordered to Synchronous показва информация, относно избраните за 
конвертиране документи. Можете да изберете документите, които искате да конвертирате и да 
щракнете Yes в Convert. Документите трябва да имат достъп за писане по време на конвертирането. 
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Конвертирането се извършва на база отелни детайли или възли. По време на конвертирането всеки 
документ се анализира и категоризира както следва: 

 Категория 1  – Документът е готов за конвертиране. 

Забележка: 

Ако възникне проблем при конвертиране на документи от Категория 1, може да се наложи да  
преизчислите документа или да използвате командата Geometry Inspector за решаване на 
проблема. 

 Категория 2 - The document has an issue you need to consider. For example, it may be a family of 
parts child. By default part, sheet metal, and assembly documents that fall into category 2 are not 
scheduled for conversion. You must set the Convert value to Yes to convert these documents. 

Забележка: 

Ако възникне проблем при конвертиране на документи от Категория 1  или Категория 2, може 
да се наложи да  преизчислите документа или да използвате командата Geometry Inspector за 
решаване на проблема. 

 Категория 3 - Документът има проблем, който пречи на конверетрирането. Например, може да 
бъде „master part“ на фамилия детайли.  Вие не можете да планирате конвертиране на 
документ от Категория 3. 

 Категория 4 -  Документът е готов синхронен документ. 

Управлявани файлове като такива, управлявани в Insight или Teamcenter (SEEC)  остават 
непроверени след конвертирането им. 

Конвертиране на построения 

По време на конвертирането, дървото с построения от ordered документа се конвертира в синхронно  
дърво. Всички функции, които напълно се консумират от друга функция не се конвертират.  Отвори, 
които са производствени функции, включително информация за резби; закръгления се разпознават 
като набор от лица и могат да се редактират само  са създадени като синхронни построения;  
шаблони, ако са създадени като такива. 

Конвертиране на 2D елемент 

Когато конвертирате от ordered построения към synchronous, 2D елементи като скици и локални 
профили се конвертират. Прилагат се следните правила: 

 Ordered скици се конвертират като некомбинирани скици. Статусът show/hide в ordered  
документ се поддържа в конвертирания документ. 

 За ordered построения, конструирани с помощта на локални профили, локалните профили се 
конвертират като използвани скици и се добавят в списъка Used Sketches на PathFinder. 

 За ordered построения, конструирани с помощта на  скици, елементите от скицата се  
конвертират като неупотребявани скици и се добавят в списъка Sketches на PathFinder. 

За повече информация, вижте Working with combinable sketches. 

Поведение на синхронна скица в нормална среда 
 

Синхронните скици се използват за създаване на синхронни и нормални конструктивни елементи. 
Нормалните скици не трябва да се използват за създаване на синхронни конструктивни елементи, 
тъй като докато сте в синхронна среда нормалните елементи са недостъпни за избор. 

Синхронните скици могат да се избират, когато се създава нормален конструктивен елемент с 
помощта на опцията Select from Sketch  на стъпка Profile. 

Редактиране на нормален конструктивен елемент, създаден със синхронна скица 

Нормалните конструктивни елементи се управляват от скици. За да редактирате дефиницията на 
сечение на нормалния конструктивен елемент, променете управляващата скица. 
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Следват описани методи на редактиране на синхронна скица, които управляват нормален 
конструктивен елемент.  

Директно редактиране на синхронна скица  

Стъпка 1.   Включете опоказването на управляващата синхронна скица. 

Стъпка 2.   Изберете елемент на скица за изменение. 

Вие можете да преместите избрания елемент на скица и/или да промените 
атрибутите на елемента в командна лента. 

Стъпка 3.  Редактирайте размерите на скицата. 

Забележка: Вие не можете да редактирате или добавите отношения в синхронна скица.  

Забележка: При редактиране на синхронна скица нормалния конструктивен елемент се обновява.  

 
Редактиране на конструктивен елемент (Edit Profile)  

Стъпка 1.   Изберете нормалния елемент за редактиране. 

Стъпка 2.   Изберете командата Edit Profile в кутията Feature Edit. 

Стъпка 3. Средата за моделиране превключва на синхронна. Вие можете напълно да 
редактирате синхронната скица. 

Стъпка 4.  Като завършите изменението на синхронната скица, превключе в нормална среда за 
да видите изменението на конструктивния елемент. 

Редактиране на конструктивен елемент (Dynamic Edit)  

Стъпка 1.   Изберете нормалния елемент за редактиране. 

Стъпка 2.   Изберете командата Dynamic Edit в кутията Feature Edit. 

Стъпка 3.   Появява се управляващата синхронна скица. Редактирайте я. 

Поведение синхронна скица в нормална среда за моделиране 

 Размерите на синхронна скица не мигрират в нормални конструктивни елементи. 

 Синхронни скици не се консумират при създаване на нормалния конструктивен елемент. 

 Синхронни скици могат да управляват нормални конструктивни елементи. 

 Синхронни скици се появяват в нормална среда на моделиране. 

 Регионите са недостъпни. 

 Синхронни скици се показват в стил и цвят на синхронна скица. 
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 Когато използвате  Select Tool в нормална среда на моделиране, елементи на синхронната 
скица се определят като отделни елементи. 

 Синхронни скици могат да се преместват с помощта на волана. Мести се цялата скица. 

 В нормална среда на моделиране геометрията на синхронната скица или команди за 
отношения са недостъпни. 

 Синхронни и нормални скици не могат да бъдат копирани докато са в нормална среда. 

 

Процес на моделиране на детайли 
 

Вие създавате детайли в Solid Edge: Synchronous Modeling Technology чрез конструиране на серия от 
конструктивни елементи, определящи характеристиките на детайла. 

 
Базовата процедура за работи по създаване на детайли  в Solid Edge е: 

 Построяване на първата скица 

 Създаване на базово тяло с използване на скица 

 Създаване на допълнителни конструктивни елементи 

 Редактиране на модела за завършване на детайла  

Построяване на първата скица 

Построяването на скица позволява да се зададат основните размери и форма на детайла  до 
създаване на конкретните елементи. Скиците се състоят от 2D геометрични елементи като линии, 
дъги, окръжности и правоъгълници. За управление на формата, размера и положението на 2D 
елементите вие можете да използвате размери и геометрични връзки. 

Ви можете чертаете скици на главните равнини на координатната система, други базови равнини или 
планарни лица на детайла. 

За първата скица, sketch region трябва да бъде затворен и обикновено той се създава в една от трите 
главни равнини в основната координатна система (A). 
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Командите за създаване на скица се намират на етикетите Home и Sketching в лентата.  
 

Конструиране на базовото тяло 

Първата операция, която създавате за детайл или модел на листов материал, се нарича base feature. 
Вие избирате регион на скица, който  сте построили за да създадете базовото тяло. 

Solid Edge предлага два метода за създаване на базовото тяло: команди за моделиране или Select 
tool. При използване на всеки от тях вашите действия се направляват от инструкции в PromptBar. 

Използване на Select tool 

Вие можете да използвате  Select tool за да изберете региона на скица (A). Автоматично се 
показва инструмента Extrude (B), с помощта на който могат да се зададат направление на 
изтеглянето на конструктивния елемент.  Динамичното поле за запис (C) позволява да се зададе 
определена стойност за дебелина на конструктивния елемент. Алтернативно, вие можете да 
използвате опции в QuickBar (D) за създаване на конструктивен елемент с метода на ротационно 
изтегляне. 

 
За конструиране на базовото тяло и последващи конструктивни елементи, които добавят или 
отнемат материал, основани на регион на скица, този метод е за предпочитане. 

Използване на команди за моделиране 

За създаване на базовото тяло вие можете да използвате  команди за моделиране, например, 
Extrude или Revolve Protrusion. После вие избирате елементи на скица (А), които искате да 
използвате  за създаван на базовото тяло. Вие можете да използвате курсор (В) за задаване на 
посоката и дължината на изтегляне, а също можете да въведете стойност в поле за запис (С). 
QuickBar (D) и меню с команди на конструктивния елемент ви позволяват да използвате  набор 
от допълнителни опции и инструменти. 
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Конструиране на допълнителни конструктивни елементи 

Последващи конструктивни елементи могат да се построят на основата на създадената скица, те 
могат да променят съществуващи ръбове на модела или да бъдат базирани на набор от зададени от 
вас конструктивни елементи. Например, вие можете да начертаете допълнителни скици, после да 
използвате Select tool за да добавяте или отнемате материал, с командата Hole може да дефинирате  
отвори с/без фрезенк или командата Round за да закръглите ръбове. 

 

Редактиране на модела 

Възможността за просто и бързо редактиране на модели е много важна в процеса на създаването му. 
Solid Edge има широк набор инструменти за изменение на модели. Например, вие можете: 

 
 Да редактирате 3D размери на ръбове на модела за да промените размера или формата му. 

Ако желаете стойността на 3D размера не се изменя при последващо редактиране, можете да 
използвате  опцията Lock (B) в полето за стойност на размера. 
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 Изберете лице на модела, после използвайте направляващия волан (A) да преместите 
лицето в нужната посока на зададено разстояние, запазвайки размера и позиционните връзки 
на съседни лица или конструктивни елементи. 

 

 Задайте геометрични връзки между лицата на модела с командата Relate на QuickBar, когато 
са избрани едно или повече лица. Например, вие можете да определите, че набора от лица 
остават успоредни при изменение на модела. 

 
 
Моделиране на детайли: Съвети за начално стартиране 
 
 

Когато конструирате 3D модел в Solid Edge е полезно да оцените основната форма на детайла, за да 
разработите план как искате да конструирате модела. 

 

Вие ще обмислите следните въпроси когато стартирате нов модел: 

 Какъв е най-добрия профил за първата операция на детайла? 

 Върху кои помощни равнини ще бъде начертан той? 

 Има ли симетрични свойства на детайла? 

Конструиране на базово тяло 

Първата операция, която създавате за детайл или модел на листов материал, се нарича base feature. 
За създаването на базови тела са налични различни команди, но общото е, че това са базирани на 
изчертаване на профил. 

Създавайки конструктивен елемент на основата на скица, вие чертаете затворен region на скица(A) в 
reference plane (B). 
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Базови равнини 

Базовата равнина представлява плоска повърхнина, която обикновено се използва за построяване на 
2D в 3D пространство. Въпреки, че размера на базовите равнини теоретично не е ограничен, те са 
показани с фиксиран размер за по-лесно избиране и визуализиране. 

В документи на детайли и листови детайли в Solid Edge има три стандартни равнини за създаване на 
базовото тяло. 

 

Избор на най-добрата скица за базовото тяло 

Когато оценяте детайла за конструиране, профилът за базовото свойство, който ще генерирате има 
възможни много базови форми. Повечето модели предоставят различен избор за конструиране 
профила за базовото свойство, но често една алтернатива е най-добра от останалите. 

При по-голям опит, по-лесно е да видите най-добрия избор. В примерния модел, вие ще конструирате 
базовото свойство като използвате всеки от трите показани профила. 

 
Скица А 
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L-образният профил на модела е добър избор, но ще изисква допълнителни операции за 
завършване с дефиниране на изострен край на модела. В повечето случаи това би бил най-
добрия избор, особено когато работите със стандартни форми и изтегляния. 

Скица В 

Правоъгълният профил ще изисква много допълнителни свойства за премахване на материал 
около подсилващото ребро и изострен край на модела. Това ще бъде слаб избор за този модел. 

Скица С 

За този модел, това ще бъде най-добрия избор. Той дефинира базовата дължина и ширина на 
модела и включва заострения край. Две допълнителни операции на изтегляне завършват 
базовата форма на детайла. Операции на отвор, изрязване и закръгление завършват детайла. 

 

Избор на най-добрата базова равнина 

След като взехте решение за най-добрия профил за използване за базовото свойство, вие ще решите 
на коя помощна равнина искате да начертаете профила. 

Както дискутирахме по-рано, има три базови помощни равнини, които може да използвате за първата 
операция. Тези равнини са ориентирани към изгледи отгоре, отпред и отдясно. Трите базови 
помощни равнини се пресичат в точния център, или глобалното начало на моделното пространство. 

Когато избирате помощна равнина, вие може да прецените как ще бъде показан в графичния 
прозорец  завършения детайл, или как ще бъде подреден той в сборката или чертежа. 

Стандартната ориентация на изгледа в графичния прозорец е изометричната, затова разположете 
скицата на базовото тяло така че завършения детайл да се визуализира добре в изометрия. 

Следните примери илюстрират резултатите на използване на помощни равнини Top (A), Front (B), и 
Right (C) за чертане на първия профил. За този детайл, използването на помощна равнина Top (A) 
има за резултат детайл, който е лесен за визуализиране в изометричния изглед. 
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С увеличаване на вашия опит и когато моделирате детайли в контекста на монтаж, изборът на най-
добрата помощна равнина е малка грижа. Вие може да използвате командата Rotate за да завъртите 
графичния прозорец към лесна за визуализиране ориентация. 

Използване на преимуществото на симетрията на детайла  

Тъй като трите базови помощни равнини са фиксирани (те не могат да се движат), когато моделирате 
симетрични детайли, вие ще използвате базовите помощни равнини за да вземете предимство от 
симетричните свойства на детайла. Например, когато чертаете профила за базовото свойство, вие 
може да използвате размерите и зависимостите за да ориентирате симетрично профила около 
помощните равнини Front (A) и Right (B). 

 
Ориентирането на профила за базовото свойство симетрично по отношение на базовите помощни 
равнини прави по-лесно конструирането на останалата част от модела, тъй като вие може също да 
използвате базовите помощни равнини за симетрично ориентиране на последващи операции. 
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Конструиране на издаденост или изрязване 
 Стъпка 1.  На етикета Home→Solids група, щракнете един от следните бутони: 

 Extrude   
 

 Cut   

Стъпка 2.  Направете едно от следните действия: 

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

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

Стъпка  3.  Начертайте отворен или затворен профил. 

Забележка : Ако използвате команда Extrude за да конструирате базово построение, 
профилът трябва да бъде затворен.  

Щракнете да дефинирате страната на профила, към която искате да добавите или 
отнемете материал. Тази стъпка се пропуска, ако профила е затворен. 

Стъпка  4.  Дефинирайте дължината на добавен или отнет материал. 

Стъпка  5.  Завършете построението. 

Забележка: 
 Краищата на отворен профил са изтеглени безкрайно— изтеглена е дъга с отворени 
краища, офромяща окръжност. 

 Стъпката Treatment на командната лента ви позволяват да дефинирате параметри на 
наклона и венец за построения издаденост и изрязване. 

 Команда Extrude  

Добавя или отнема материал от детайл чрез екструзия на елементи на скица по линеен вектор.  

Когато конструирате базово построение, елементите на скицата трябва да оформят затворен регион 
на скица. 
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Когато конструирате допълнителни построения, независимо дали те добавят или отнемат материал, 
вие можете да използвате отворена скица, планарно лице или затворен регион на скица. Когато 
използвате регион на скица, той може да се състои изцяло от елементи на скица (A) или да бъде 
комбинация от такива с ръбове на модела (B). 

 

 

Когато конструирате допълнителни построения, добавянето или отнемането на материал се 
дефинира чрез позицията на курсора при конструиране на построението или чрез задаване на опции 
на QuickBar или командната лента. Например, когато е зададена опцията Automatic на QuickBar, 
когато позиционирате курсора над равнината на скица (A), се добавя материал; а ако курсора е 
позициониран под равнината, се отнема (B). 

 

Забележка: Вие можете да конструирате построения чрез екструдиране с командата Select на 
етикета Home. 
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 Команда Cut   

Конструира изрязване чрез екструдиране на профил по прав път. Използвайте тази команда да 
създадете обикновени кръгови отвори, но за отвори със зенкер използвайте команда Hole. 

 

Забележка : Когато конструирате изрязване с използване на повече от един профил, всички профили 
трябва да бъдат затворени. 

Когато конструирате изрязване, можете да прилагате ъгъл на наклон или венец на лица, които са 

дефинирани по елементи на профил.  

 

 

Конструиране на отвор 

Стъпка 1.  
На етикета Home→Solids група изберете командата Hole .  

Стъпка 2.  Динамично влачете отвора в лице. 
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Стъпка 3.  Щракнете да разположите отвора. 

 

Забележка :За да заключите равнина, натиснете бутона F3. Когато заключите равнина, 
можете да направите пауза с курсора на ръб и щракнете E (крайна точка), C (център 
точка), или M (средна точка) да създадете динамичен размер от най-близката ключова 
точка към центъра на отвора. 

Стъпка  4. Използвайте командната лента Hole да зададете параметрите на отвора. 

Стъпка  5. Разположете един или повече отвори. 

Стъпка  6. Щракнете след разполагане на последния отвор. 

Стъпка  7. Десен клавиш да завършите построението. 

Съвет: 
 Параметри на отвор можете да зададете спед разполагане на окръжностите на отвора. 

Показаните окръжности за отвора се обновяват автоматично. 

 Всички отвори, създадени в един случай на командата ще споделят същите атрибути. За 
отвори с различни параметри конструирайте друг отвор. 

 Когато конструирате отвори с резба, стойностите на резбара на диалоговата кутия Hole 
Options са базирани на размера на отвора. Вие можете да задавате отвори с резба, чиито 
размер съвпада със стойностите във файла Holes.txt, намиращ се в папка Solid Edge/Program. 

 Ако изтриете запис на резбови отвор от файла Holes.txt, когато редактирате отвора, 
използващ записа, се разполага сивол звездичка. 
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Построение на скици на детайли 
 

Началната стъпка за създаване на конструктивен елемент е построяването на форма на сечение на 
конструктивния елемент. После това сечение може да бъде изтеглено или завъртяно за да се 
създаде конструктивен елемент. Други конструктивни елементи изискват скица за дефиниране на 
направляващ път, изрязвания, ребра и други. Скиците се използват за създаване на нормални и 
синхронни конструктивни елементи. Поведението на скиците се отличава в тези две среди за 
моделиране. 

 

Построяване на синхронни скици на детайли 
 

Вие чертаете синхронни sketches, за да определите основната форма на детайла преди да построите 
конструктивни елементи. Вие чертаете синхронна скица в главната равнина на base coordinate 
system, на планарно лице на модела или в reference plane. После можете да използвате тези скици за 
създаване на конструктивни елементи на основата на скица, като елементи на изтегляне, които 
добавят или отнемат материал. 

 

 

Визуална помощ при работа със скици 

При построяване на скица е достъпна визуална помощ. Триадата от вектори в центъра на графичния 
прозорец е главната координатна система. 

 
Главните равнини на главната координатна система обикновено се използват за построяване на 
първата скица за base feature на нов детайл. 
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Вие можете също независимо да покажете мрежата на скициране, линии на подравняване и значения 
на координати с Grid Options . 

 

Начало на работа със скици 

Да се започне построението на скица е лесно. Когато вие чертаете елементи на скица, те ще се 
намират на равнината на координатната система, планарно лице или базова равнина, намираща се 
директно под курсора когато стартирате разполагането на елемент. 

Когато започнете нов детайл, вие обикновено чертаете скица в една от трите главни равнини на 
главната координатна система. Например, можете да начертаете първата скица за нов детайл на 
главната равнина XZ на главната координатна система (А). 

 
Вие можете да видите на коя равнина на координатната система ще чертаете, тъй като равнината 
под курсора подсветва, а линиите на подравняване, които се изтеглят от курсора се нагласят 
динамично в зависимост това, над коя от тях е курсора. 
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Ако щракнете за да зададете първата точка на елемента, например, линия, то текущата равнина се 
фиксира за построяване на скицата. 

Забележка: 
• Ако под курсора няма равнина на координатна система, моделно лице или базова равнина, 
елементът се проваля в една от трите главни равнини на документа. Системата автоматично 
ще избере равнина, която е близо до равнината на изгледа. 

• Вижте раздела Help, Start a sketch за да научите как да започнете. 

Фиксиране на равнината на скицаа 

Много команди за чертане на скица изискват заключена sketch plane, за разполагане на 2D геометрия 
в 3D моделното пространство. 

Има два метода за фиксиране на равнина на скица: 

 Автоматично заключване, когато активната команда фиксира равнината на скица и отменя 
фиксацията й когато започнете друга команда. Това позволява бързо да започнете работа. 

 Ръчно заключване, когато фиксирате равнина на скица и после я отменяте самостоятелно. Това е 
удобно за сложни скици или за скици, в които геометрията излиза извън границата на равнината 
на скица. 

Синхронни скици, фиксирани към лица 

Синхронна скица, построена на моделно лице, автоматично се заключва към лицето. Ако лицето се 
мести, то скицата се мести с лицето. Стандартно опцията Live Rules Maintain Sketch Planes е 
включена. 

 
За да отключите скицата от моделнот лице, изключете опцията Maintain Sketch Planes в Live Rules.  

Ако скицата е построен на моделно лице, което е компланарно на базовата равнина, скицата не е 
заключена към моделното лице. 

Ориентация на оста X на равнината на скица 

Когато подсветнете равнината на координатна система, планарно лице или базова равнина, в която 
чертаете скица, стандартната ориентация на ос X се показва автоматично (1). 

 

Докато определяте равнината на скица и стандартната ос X подсветва (1), можете да използвате  
кратките клавиши за да промените посоката на ос X. Например, можете да натиснете клавиш N за да 
изберете следващия линеен ръб (2), или клавиш B, за да изберете предишния линеен ръб (3). 
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Валидните кратки клавиши за задаване на оста X на равнината на скица са показани в PromptBar, 
когато вие определяте равнината на скица. 

Ориентацията на оста X (1) (2) на скица управлява подравняването на текста на размера и определя 
хоризонталната и вертикалната оси за хоризонтални и вертикални отношения. 

 

 
Региони на скица 

В документ на детайл или листов детайл, когато вие конструирате 2D елементи на скица, които 
образуват затворена фигура, то затворената площ автоматично е показана като sketch region (1). 
Когато работите в засенчен изглед, затворената област също е показана засенчена. 

 
В документ на детайл или листов детайл можете да използвате региони на скица за да конструирате 
конструктивни елементи със Select tool. Регионите на скица се формират автоматично когато серия от 
елементи на скица се затварят сами (1), или когато елементи на скица и ръбове на модел образуват 
затворена област (2). 
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В процеса на конструиране можете да скриете региони на скица. За това вие можете да изключите 
командата Enable Regions , която се намира в контекстното меню на избраната скица в PathFinder. 
 
Вие можете да използвате Enable Regions , за да покажете отново избора на региони на скица.  

Командата Enable Regions е недостъпна в документ на сборка. 

Добавяне на размери и геометрични отношения 

Вие можете да добавите размери и геометрични връзки за управление на размера, формата и 
позицията на елемента на скица. Вие можете да разположите също размери и геометрични връзки 
относно главните оси на координатната система. Това може да бъде особено полезно за симетрични 
детайли при най-последната им модификация. Например, размерите 10 мм и 22.5 мм бяха 
разположени относно осите X и Z на главната координатна система. 

 
Забележка: Вие можете да покажете и скриете геометрични връзк с командата Relationship Handles.  

 
С помощта на командата Variables могат да се определят функционални отношения. 

Съхранение на хоризонталното и вертикално положение на размери към геометрията на скица 

 
За да запазите хоризонталното и вертикално положение на размери към геометрията на скица, вие 
можете да преместите началото на координатната равнина на скица и преориентирате скицата с 
командата Reposition Origin на етикета Sketching. Това позволява да се чертаят елементи и размери в 
различни копланарни лица в същата скица, запазвайки текста на размера и връзките, ориентирани 
към ръб на лице, както е показано. 

 

Използване  на скици за конструиране на конструктивни елементи 

Когато използвате скица за построяване на конструктивен елемент в документ на детайл  или листов 
детайл, стандартно елементите на скицата автоматично се изразходват и преместват в колекция 
Used Sketches в PathFinder, а размери на скицата автоматично  мигрират към съответните ръбове на 
модела, ако е възможно. 
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Забележка: След конструиране на конструктивния елемент в синхронен модел, оригиналната скица 
на геометрията не управлява конструктивния елемент. 

Вие можете да използвате командата Migrate Geometry and Dimensions  в контекстното меню, когато е 
избрана скица в PathFinder за да управлявате изразходваните скици, а размерите са мигрирани 
когато конструирате конструктивни елементи с използване на скица. 
 
Редактиране на скици 
Вие можете да местите или преоразмерявате елементи на скица с инструмента Select. Вие можете да 
редактирате елементи на скица с командата Extend To Next, Trim, Mirror, Scale, Rotate, Stretch и т.н. С 
тези команди, вие първо избирате командата, после следвате подсказките за редактиране на нужните 
елементи. 
 
Скициране и PathFinder 
Построените скици са изброени в PathFinder. PathFinder показва също главната координатна система,  
PMI размери, главни базови равнини, построените конструктивни елементи, използвани скици и т.н. 

 

Buе можете да покажете или скриете отделни скици или всички скици в документа сопции на 
маркировките в PathFinder и команди в контекстното меню на PathFinder. 

Когато е избрана скица в PathFinder, можете да използвате команди от контекстното меню, за да: 

 Изтриете скица 

 Изтриете, копирате и залепвате скици 

 Преименовате скица 

Преместване на скици 
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Понякога се исисква да се премести или завърти цялата скица в пространството. Стандартно, когато 
използвате инструмент Select за избор на елементи на скица в графичния прозорец, избирайки само 
регион на скица или елемент на избрана скица. 

За да изберете цялата скица, вие можете да изберете скица в PathFinder, или да използвате  
QuickPick за да изберете скицата в графичния прозорец. 

После можете да използвате steering wheel, за да местите или завъртате скицата в пространството. 

Ако скицата е преместена така, че става копланарна с други скици, двете скици се комбинират в една 
скица, ако за една от скиците в включена опцията Merge Coplanar. 

Скици и асоциативност 

Геометрията на скица не е директно асоциативна с равнината или лицето, в което тя е начертана. Ако 
местите равнината или лицето, в което е начертана скицата, геометрия й не се мести, ако тя е 
избрана в набор селекция. Това не се прилага към скици, построени в главни равнини на главната 
координатна система или в главни базови равнини, тъй като рези равнини са фиксирани в 
пространството. 

Вие можете да приложите 2D геометрични връзки между елементи на скицата и ръбове на модела. 
Ако ръбовете на модела се преместят, елементите на скицата и геометричните връзки се обновяват. 

Възстановяване на скици 

За да възстановите оригиналното положение на скицата в модела, използвайте командата Restore в 
контекстното меню, когато е избрана скица. Това е удобно, когато искате да използвате скица за да 
конструирате друг конструктивен елемент в модела, или ако сте изтрили конструктивния елемент, 
построен на основата на използваната скица. 
 
Проектиране на елементи в скица 
Вие можете да използвате команда Project to Sketch на страницата Sketching, за да проектирате 
ръбове на модел или елементи на скица на текущата равнина на скица. Проектираните елементи на  
скица са ассоциативно свързани с родителския елемент. Ако се измени родителския елемент, 
проектираните елементи се обновяват. 

Забележка: Асоциативната връзка между родителските елементи и проектираните елементи се 
отменя, когато конструирате конструктивен елемент с използване на проектираните елементи. 
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 Команда Project to Sketch  

Копира ръбове на детайл или елементи на скица в текущата равнина на скица. Например, ако 
изберете ръб на детайл (A) за да проектирате в текущата равнина на скица (B), проектирания ръб (C) 
може да бъде използван в текущата скица. 

 

Символ на зависимост показва, че елемента е асоциативно свързан към базовия елемент, от 
който произлиза. Можете да разрушите асоциативната връзка на проектирания елемент чрез 
изтриване на символите на връзката. Проектираните елементи могат да се отрежат или променят, и 
обединят асоциативно проектирани елементи в скица, съдържаща новосъздадени не-асоциативни 
елементи.  

Към проектираните елементи могат да се добавят отношения или размери, но ако отношението или 
размера са в конфликт с асоциативното отношение към произходния елемент се показва 
предупредително съобщение. 

Забележка : Когато използвате елементи на скица за построение на детайл, елементите на скица се 
трансферират към колекцията Used Sketches в PathFinder. За проектирани елементи, асоциативната 
връзка между базовия и проектирания елемент е отхвърлена. 

 

Команда Enable Regions 

Позволява региони на скица за избраната скица.  

Прилагат се следните правила когато е позволен регион на скица: 

 Когато елементите на скица формират затворена площ, тя се оцветява в цвят Region (A). 

 

 Регионът на скица може да се използва като волан за селектиране за конструиране на 
построения като се използва инструмента Select. 

Забележка : Цветът на региона по подразбиране може да се промени от страницата Colors на 
диалоговата кутия Solid Edge Options. 

 
 
Промяна равнина на скица с X-осова ориентация 
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Когато имате активна 2D команда за чертане, можете да използвате различни бутони от клавиатурата 
за подравняване на равнина на скица свързана към линейни ръбове на лице от модела, където 
искате да скицирате.  Това ви гарантира, че хоризонталните и вертикални ограничения са паралелно  
и перпендикулярно разположени на оста X на текущата равнинна скица. 

1. Изберете командата 2D drawing. 

2. Подсветва равнина на базова координатна система, планарно лице или референтна равнина.  

Посоката по подразбиране на равнината на скицата с X-ос е показана като подсетнала зелена 
линия или ръб.  

Пример: Това е по подразбиране X-осова ориентация на тази базова координатна равнина. 

 

3. Промяна равнина на скица с X-осова ориентация, като направите едно от изброените:  

o Натиснете клавиша N, за да преместите зелената линия обратно на часовниковата 
стрелка към следващия линеен ръб съответветстващ на външната страна на 
равнината или лицето. 

Пример: Всеки път, когато натиснете бутона N, линията се мести обратно на 
часовниковата стрелка към следващия ръб, последователно. 
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o Натиснете клавиша B, за да преместите зелената линия в посока на часовниковата 
стрелка към предходния линеен ръб. 

Всеки път, когато натиснете бутона B, линията се мести по часовниковата стрелка към 
предходния ръб. 

o Ако нямата линейни ръбове, можете да натиснете клавиша P, за да продравните 
началото с посоката на базовата, координатна система. key to align the origin with the 
model base coordinate system orientation. Това е ориентацията на тройката координатни 
оси в центъра на графичния прозорец. 

4. Натиснете F3 или щракнете символа за заключване, равнината на скицата. 

Червената или зелената линия на осите на равнината на скицата са подравнени с посоката, 
която сте избрали. 

5. Следвайте подсказките, които се появяват в  PromptBar, за да започнете чертането. 

Съвет: За да промените хоризонталното и вертикално положение на X-оста за оразмеряване, 
използвайте командата Reposition Origin. Вижте Set sketch plane horizontal and vertical orientation for 
dimensioning. 

 
Направа на комбинирана или некомбинирана скица 

 
 
За да направите скицата комбинирана 

В PathFinder, щракнете с десен бутон скицата, след което задайте опция Merge Coplanar sketches. 

За да направите скицата некомбинирана 

В PathFinder, щракнете с десен бутон скицата, след което изчистете опция Merge Coplanar sketches. 

Съвет: 

 По подразбиране, новите скици ще бъдат комбинирани. 

 

Препозициониране началната точка на плана на  скицата 
 

 

При синхронното моделиране, преместването на началната точка на плана на скицата премества и 
началната точка на мрежата. Можете също да преместите и ъгъла на мрежата. 

Преместване на началната точка на плана на скицата 

1. Покажете чертожната мрежа.  

2. Използвайте команда за чертане, като команда Line, за да заключите плана на скицата, чиято 
начална точка (origin point) искате да преместите.  

3. Изберете команда Reposition Origin  .  

Съвет: 

Иконката за заключен план трябва да се показва в графичния прозорец, преди да използвате 
командата Reposition Origin. 

4. Щракнете началното копче на направляващия волан (A).  
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5. Щракнете ново място за началната точка (B). 

Новото място може да бъде всяка една точка, ключова точка или ръб. Валидна ключова точка 
може да бъде и точка от елемент (Point On Element). 

 

Началната точка X и Y, пресичаща линиите се премества на новото място. Когато изберете 
команда за скициране, можете да видите, че координатните показания се нулират (C). 

 

Съвет: 

Можете да използвате пресечните точки на мрежата, за да дефинирате нова начална точка, 
когато е зададена опцията Snap To Grid от диалоговия прозорец Grid Options.  

 
Промяна на ъгъла на мрежата 

1. Изберете командата Reposition Origin .  

Съвет: 

Иконката за заключен план трябва да се показва в графичния прозорец, преди да използвате 
командата Reposition Origin. 

2. Щракнете тороида на направляващия волан. 
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3. Уточнете ъгъла, чрез въвеждане на стойност в полето (A)  или чрез щракване в графичния 
прозорец (B). 

 

 

Ъгълът на мрежата се показва подравнен според осите X и Y  плана на скицата. 

Съвет: 

 При преместване на началната точка на равнината на скицата, вие също може да промените 
ориентацията и да запазите размерите хоризонтални и вертикални по отношение на 
геометрията в равнина, която има различна ориентация. Кликнете  тороида на 
направляващия волан, а след това върху елемент от скицата или моделен ръб, за да се да се 
уеднакви с оста Х. 

За пример вижте Set sketch plane horizontal and vertical for dimensioning.  

 Можете да използвате командата Zero Origin, за да изчистите автоматично началната точка 
на текущатата заключена равнина на скицата и тя да има координати (0,0,0). 

Задаване на хоризонтална и вертикална равнина на скица за 
оразмеряване 

Използвайте командата Reposition Origin за да местите и преподравнявате началото на равнината на 
скица, така че вашия размерен текст да поддържа коректната вертикална и хоризонтална ориентация 
по отношение на геометрията на скицата. Това е полезно когато оразмерявате съществуваща 2D 
геометрия под различни coplanar ъгли. 

Забележка : Иконата за заключена равнина трябва да бъде показана в графичния прозорец преди да 
използвате командата Reposition Origin.  
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1. Изберете командата Reposition Origin .  

2. Местете началната точка като изпълнявате следното: 

a. Щракнете началото на волана (A).  

 

b. Щракнете новото място за началната точка (B). 

 

Началните X и Y пресичащи се линии се местят към новото място. 

3. Подравнете хоризонталната и вертикалната оси на началото с геометрията на скицата като 
изпълнявате следното: 

a. Щракнете колелото на волана (C). 
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b. Щракнете ключова точка да дефинирате подравняването на равнината на ос X на 
скицата към (D). 

 

4. Изберете 2D команда за размер на етикета Sketching, като SmartDimension, за да добавите 
размери, които са хоризонтални и вертикални към геометрията на скицата на текущата 
равнина на скица. 
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Съвет: Друг начин да местите волана е да държите левия бутон на мишката като го влачите някъде 
по ръб или геометрия на скица. 

 

 Създаване на 3D  скица 
 

 

1. Изберете  меню 3D Sketching → група 3D Draw→ команда 3D Line .  

2. Определете първата точка от линията, като кликнете в графичния прозорец и забележете, че  
курсора се прикрепят три подравнителни линии. 

3. Преместете курсора надясно. Позиционирайте курсора така, че да докосва  червената 
подравнителна линия (посока X). Щракнете, когато символа за успоредност се покаже. 

 

4. Преместете курсора надолу. Позиционирайте курсора така, че да докосва синята 
подравнителна линия (посока Z ). Щракнете, когато символа за успоредност се покаже. 

 

5. Преместете курсора, както е показано. Позиционирайте курсора така, че да докосва зелената 
подравнителна линия ( посока Y). Щракнете, когато символа за успоредност се покаже. 

 

6. Преместете курсора нагоре. Позиционирайте курсора така, че да докосва синята 
подравнителна линия. Щракнете, когато символа за успоредност се покаже. 
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7. Преместете курсора наляво. Позиционирайте курсора така, че да докосва червената 
подравнителна линия  Щракнете, когато символа за успоредност се покаже. 

 

8.  Натиснете клавиша Escape, за да излезете от командата 3D Line.  Вашата скица е готова. 

Показване на 3D  подравнителните линии 

Използвайте командата Show the 3D Alignment Lines    за визуален асистент при чертане в 3D  
пространството. Командата се намира в меню 3D Sketching → група 3D Draw.  Подравнителните 
линии се прикрепват към курсора. Червената линия представя посока X, зелената линия представя 
посока Y, а синята линия представя посока  Z.  
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При чертане на линия, ако втората точка на линията лежи върху една от подравнителните линии, 
символа за успоредност се показва, за да ви подскаже, че е подравнена с тази посока. Също така 
подравнителната линия подсветва върху ориентиращата триада.  

 

Ако равнината е заключена   се показват само вертикалните и хоризонталните подравнителни 
линии.  
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Забележка: Ако не кликнете в подравнителната линия, точката се разполага в равнина, нормална на 
изгледа. 

 
3D Line команда  

Изполвайте команда 3D Line command  , за да създадете линия, чрез дефиниране на 3D крайни 
точки. Докато чертаете 3D линията, сегментите на линия прихващат ориентиращата триада (1) в една 
от посоките.  Символ за успоредност (2)  се показва, за да означи с коя посока се подравнява. По 
подразбиране, ориентиращата триада съвпада с базовата координатна система. Можете да уточните 
потребителска ориентираша триада, като използвате командната лента.  

 

В примера горе се прилага връзка за успоредност. Можете само да редактирате позицията и 
дължината. За да промените посоката, трябва да изтриете връзката за успоредност. 

 
3D Rectangle by Center команда  

Използвайте командата Rectangle by Center  , за да начертаете правоъгълник, определен по 
централна точка, дължина (1),  височина (2) и ъгъл (3).  Можете да използвате командната лента или 
полетата за редактиране, за да зададете тези стойности.  
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Иконата за заключване (4)  на равнината се показва и вие чертаете в заключена равнина. 

Забележка: Натиснете и задръжте клавиша Shift, за да начертаете квадрат. 

 
3D Trim команда  

 

Използвайте команда 3D Trim   , за да изтриете излищните сегменти от скицата.  

Този пример показва 3D  скица (1)  с конструктивна геометрия , която се използва за форма на скица. 
Можете да изтриете сегмети, за да получите желаната 3D скица (2). 

 

Връзки в 3D скица  
 

Докато създавате елементи в 3D скица, 3D IntelliSketch разпознава връзките, които имат отметка в 
група 3D IntelliSketch. 
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Връзка End  разпознава крайна точка от елемента. Например, можете да начертаете нова линия 
от крайна точка на друга линия или дъга.  

 

Връзка Mid   разпознава средна точка от елемент,  като средна точка от линия. Например, можете 
да начертаете нова линия от средната точка на съществуваща линия. Можете да използвате средна 
точка, за да подравните два елемента един към друг. Например, можете да добавите вертикални 
връзки между средната точка на линия и център на окръжност.  

 

Връзка On Element   разпознава точка от елемент. Например, можете да начертаете нова линия, 
захваната от точка на съществуващ елемент. След това можете да използвате размер, с който да 
контролирате точното разстояние по дължината на елемента.  

 

Връзка Center Point  разпознава централна точка на дъга или окръжност. Например, можете да 
начертаете нова окръжност по център на съществуваща дъга или окръжност.  

 

Връзка Silhouette Point   разпознава силуетни точки на дъга, окръжност или елипса. Например, 
когато чертаете нова линия, можете да докоснете силуетна точка от окръжност. Когато щракнете, 
новата линия се свързва с тази силуетна точка от съществуващата окръжност.  
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Връзка Parallel   разпознава кога линията е успоредна на друга линия. Например, когато чертаете 
нова линия, можете да докоснете друга линия, на която искате да бъде успоредна тази и  да 
преместите курсора в съответната посока. Когато се появи символа за успоредност щракнете, за да 
се добави връзка за успоредност към новата линия.  

 

Връзка Horizontal/Vertical   разпознава кога линията е хоризонтална/вертикална спрямо оста X от 
равнината на скицата. Например, можете да позиционирате курсора така, че да се покаже индикатора 
за вертикалност, докато чертаете. Когато кликнете в този момент, се добавя връзка за вертикалност 
към новата линия.  

 

Забележка: 

Връзка Horizontal/Vertical се разпознава, ако чертаете в заключена равнина. Ако не чертаете в 
заключена равнина, вместо нея се разпознава връзка за успоредност (Parallel). 3D IntelliSketch  
разпознава посоките, които съвпадат с ориентиращата триада. 

Връзка Perpendicular разпознава кога линията е перпендикулярна към друга линия или дали 
линията е перпендикулярна към дъга или окръжност. Например, когато начертаете нова линия, 
можете да позиционирате курсора така, че индикатора за перпендикулярност да се покаже. Когато 
щракнете в този момент се добавя перпендикулярна връзка между двете линии.  
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Връзка Tangent  разпознава дали елемента е тангентен на съседния елемент, като линия, дъга 
или окръжност. Например, когато чертаете нова линия, която е свързана към съществуваща , можете 
да позиционирате курсора така, че индикатора за тангентност да се покаже. Когато щракнете в този 
момент, се добавя тангентна връзка между линията и дъгата.  

 

Връзка Project Keypoint   проектира намерена ключова точка в заключена равнина, така че можете 
да чертаете, като използвате други ключови точки в модела. 

 
3D IntelliSketch 

 

3D IntelliSketch е динамичен чертожен инструмент, който се използва за чертане на 3D скици и за 
модифициране на елементи от скицата. 3D IntelliSketch дава възможност за прецизно скициране, чрез  
уточняване на дизайна още докато скицирате. 

Например, 3D IntelliSketch ви позволява да скицирате линия, която е хоризонтална или вертикална в  
равнина; успоредна на ос от ориентиращата триада или линия, която е успоредна или 
перпендикулярна на друга линия или допирателна към окръжност. Има няколко възможности: 
Начертайте дъга, свързана към крайна точка на съществуваща линия, начертайте окръжност 
концентрична с друга  окръжност или начертайте линия, допирателна към окръжност. 

Как работи IntelliSketch 

Докато чертаете, 3D IntelliSketch проследява всяка една позиция на курсора и показва временен 
динамичен дисплей на елемента, който чертаете. Този временен дисплей  показва как ще изглежда 
елемента, ако кликнете в текущата позиция. 

Когато 3D IntelliSketch разпознае връзка, на върха на курсора се показва съответния индикатор    
връзката. Докато премествате курсора, 3D IntelliSketch актуализира индикатора, така че се показва 
нова връзка. Когато кликнете в този момент, към елемента, който чертаете се прилага новата връзка.   
Например, ако се покаже индикатор  за връзка Horizontal  вие кликнете в този момент за втора точка 
от линиятя, то линията става хоризонтална. 

 

IntelliSketch  връзки 

Можете да определите видовете връзки, които искате да разпознава ItelliSketch,  като им сложите 
отметки в група 3D IntelliSketch. 3D IntelliSketch може да разпознава една или две връзки по едно и 
също време. Когато 3D IntelliSketch  разпознае две връзки и двата индикатора се показват на върха 
на курсора.  
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Локаризиране на зона от IntelliSketch 

Не е нужно да преместите курсора до точната позиция, за признае IntelliSketch една връзка. 3D 
IntelliSketch признава отношения за всеки елемент в зоната  на намерение на курсора. Кръгът около 
мерника на курсора или в края на стрелката на курсора показва локализирата зона. Можете да 
промените размера на зоната за локализиране в диалоговия прозорец 3D IntelliSketch Options.  

 

Подравнителни индикатори 

3D IntelliSketch показва временно прекъснати линии, за да индикира, че курсора е подравнен   
хоризонтално/вертикално с ключова точка на елемент. 

 

Неограничени елементи 

IntelliSketch разпознава връзка точка от елемента (Point On Element) за линии и дъги, ако тези 
елементи са неограничени.  Например, IntelliSketch  разпознава връзка точка от елемент (Point On 
Element), когато курсора е позициониран директно върху елемента, а също и когато курсора се 
премести извън елемента. 

 

Ключови точки  на окъжности и дъги 

За дъги 3D IntelliSketch показва индикатори за център, силуетни точки,  за крайни и средни точки на 
дъга.  За окръжност се показват индикатори за център и силуетни точки. Това прави тези ключови 
точки лесни за откриване. 
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Заключване на Sweep angle в квадрантите 

Когато чертаете тангентни или перпендикулярни дъги, ъгъла на разтягане (sweep angle) се заключва 
на 0, 90, 180 и 270 градуса. Това дава възможност за изчертаване на дъги, без да се въвежда 
стойност за ъгъла (sweep angle) в командната лента.  

 

 

 Команда Sketch View  

Ориентира активния изглед перпендикулярно на командната равнина и подравнява ориентацията 
така че е по-лесно да се работи с текущите настройки на хоризонтален и вертикален изглед. 

Тази команда е полезна когато имате завъртян профила или изглед на скица към друга ориентация 
или сте изчистили опцията Orient the Window to the Selected Plane на страницата General page на 
диалоговата кутия Options. 
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Тази команда е налична също като набор от клавиши Ctrl+H. 

Забележка : Тази команда е налична само в синхронна среда, ако съществува командна равнина, и 
чрез команда или глобално заключена. 

Координатни системи  

Координатна система е набор от оси и равнини, използвани за задаване на координати на елементи, 
детайли и сборки. Главните базови равнини могат също да се използват за построяване на скици. 

 
Съществуват два типа координатна система: 

• Главна координатна система 

• Потребителска координатна система 

При създаване на синхронни детайли обикновено се използват главните равнини на главната 
координатна система за построяване на 2D скици в 3D пространство. 

Координатната система можете да използвате за позициониране на детайл в сборка. Командите 
Measure Distance и Measure Minimum Distance позволяват да използвате координатната система при 
измервания. Вие можете да управляте показването на главната координатна система. Координатните 
системи са показани в раздела Coordinate System в PathFinder. 

Главна координатна система 
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 Base coordinate system е показана в началото на нов документ на детайл  или сборка. При създаване 
на синхронни детайли, вие обикновено използвате една от главните равнини на главната 
координатна система за чертане на 2D скица на първия конструктивен елемент на нов детайл. 
Например,  можете да начертаете скица на нов детайл  в равнината XY на главната координатна 
система. Вие можете също да разположите размери и геометрични връзки относно главните оси на  
координатната система. 
 
Потребителска координатна система 

При създаване на потребителска координатна система, вие можете да я позиционирате спрямо 
геометрия на модела, друга координатна система или в празно пространство. 

Когато разполагате потребителска координатна система, можете да използвате клавишни 
комбинации за управление на нейната ориентация. Когато разполагате координатната система на 
лице на модел, тя е позиционирана относно линейните ръбове на лицето. Например, можете да 
използвате  клавиша "N" за избор на друг ръб на модела за да ориентирате координатната система. 
Валидната клавишна комбинация е показана PromptBar докато разполагате координатната система. 

 
 

 Команда Coordinate System  

Създава координатна система в синхронна среда. Вие можете да позиционирате координатната 
система по отношение на моделната геометрия, друга координатна система или празно 
пространство.  

Координатната система може да бъде използвана за конструиране на скици. Например, може да 
чертаете 2D елементи на равнината, заключена от XY оси на координатна система. Вие можете да 
разполагате размери и геометрични отношения спрямо основните оси на координатната система. 

 
Когато разполагате координатна система спрямо лице на модел, можете да използвате комбинация 
от клавиши за да контролирате ориентацията на координатната система спрямо линейните ръбове на 
лицето. Например, използвайте клавиш N да изберете друг ръб на модел за да ориентирате 
координатната система. 

 
Валидните кратки клавиши са показани в PromptBar докато разполагате координатната система. 
 

 
Команда Coordinate System 

Съзадава потребителска координатна система в традиционната среда. Това ви позволява да 
манипулирате ддани по отношение на координатната система, различни от базовата координатна 
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система. Вие можете да дефинирате координатна система спрямо друга такава или да моделирате 
геометрия. 

Координатни системи, дефинирани спрямо моделна геометрия са асоциативни на моделната 
геометрия. Например, ако дефинирате координатна система така че нейното начало е подравнено с 
отвор на модела, а вие променяте размера, контролиращ мястото на отвора, координатната система 
променя също местоположението. 

Координатната система може да обслужва много функции. Тя може да бъде използвана като 
алтернативна рамка или справка за конструиране на профили, или началото на координатната 
система да бъде използвано за въвеждане на запис като ключови точки. 

 
Разстояния по отношение на координатна система може да измервате с командите Measure Distance 
и Measure Minimum Distance. 

Координатната система може да бъде използвана за местене и завъртане на копия на детайли. 
Например, разполагате координатна система, после използвате командата Part Copy да разполагате 
копие на детайл. Можете да зададете, че копието на детайл е прикрепено към координатната система 
като използвате диалоговата кутия Part Copy Parameters. След това можете да редактирате началото 
и ориентацията на координатната система за да местите или завъртате двете, системата и копието 
на детайл. 

 
В средата Assembly координатната система може да се използва също да позиционира детайли в 
сборката. 
 

 
Заключване на равнината на скица 
 

Много команди в Solid Edge се използват 2D равнина за разполагане на геометрия в 3D моделно 
пространство. Например, когато чертаете 2D елементи като линии, дъги и окръжности, те се 
разполагат на равнината на координатната система, на базова равнина или на планарно лице на 
модела. Тази 2D равнина се нарича sketch plane. Достъпна е само една равнина на скица. 

За заключване на равнина на скица има два метода: 

 Автоматично, когато текущата команда заключва за вас равнината на скицата и отменя 
заключването при рестарт на командата или старт на друга команда. 

 Ръчно заключване, когато заключвате равнината на скицата и по-късно отменяте заключване. 

Заключването на равнината на скица улеснява и ускорява чертането на няколко базови равнини или 
планарни лица.  

Автоматично заключване на равнината на скица 
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Когато стартирате команда която използва равнина на скица, и после позиционирате курсора над 
базовата равнина или планарно лице, равнината или лиецто подсветват (А), а ръб на равнината (В) 
подсветва за да покаже оста X на тази равнина. Линиите на подравняване, излизащи навън от 
курсора, се поравнявт към равнината под курсора. Показан е знак за заключване (С), който  
позволява ръчно да заключите равнината на скица, която да бъде разгледана по-късно. 

 
Когато щракнете за да позиционирате началната точка за елемента на скица, равнината на скицата 
автоматично е заключена към подсветнатата равнина или лице. Подравняващите линии (А) и (В) 
показват оси X и Y на текущата равнина на скица. 

 
Равнината на скица остава заключена до рестарт на текущата команда с десния бутон на мишката 
или до старт на друга команда. Това гарантира, че всяка геометрия на скица лежи в една равнина. 

Заключването на равнината на скица ускорява чертането на няколко лица на модела. Например, след 
чертането на първата окръжност, вие рестартирате командата с десния клавиш, после чертаете 
окръжност на второ лице, десен клавиш отново и чертаете окръжност на трето лице. 
 

 

Ръчно заключване на равнината на скица 
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Вие можете също ръчно да заключите равнината на скица. Това е полезно при сложна геометрия на 
скица, а също в случаи, когато скицата излиза извън външните ръбове на планарно лице или базова 
равнина, на която искате да чертаете. 

При работа в командата, поддържаща ръчно заключване на равнината, заедно с курсора, когато той е 
над планарно лице или базова равнина, се показва символ на заключване (А). Вие можете да 
натиснете този символ за да фиксирате ръчно равнината. 

 
Съвет : В команди, поддържащи заключване на равнини, вие можете също да натиснете клавиша F3 
за да заключите или отмените заключване на равнината на скица. 

Равнината на скица остава заключена при преместване на курсора дотогава, докато не отмените 
ръчно заключването. Това опростява чертането извън външните ръбове на планарно лице. 

 
Когато равнината на скица в била фиксирана ръчно, то в горния десен ъгъл на графичния прозорец е 
показан символ на заключване (А). 

 
За отмяна на заключването на равнината на скица можете да щщракнете на символа на заключване в 
графичния прозорец или да използвате  клавиша F3. 
 



  49  
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

Заключване на равнина и PathFinder 

Когато автоматично или ръчно заключите равнина на скица, в PathFinder заедно със скицата се 
показва знак за заключване (А). 

 

Ако модела съдържа скици, вие можете да управляте заключването и отключването с помощта на 
командата Lock Sketch Plane от контекстното меню на скица в PathFinder. 
 

Команда Lock Sketch Plane 

Заключва целия графичен запис към равнината на скица за избраната скица. Можете да изберете 
скицата в PathFinder или графичния прозорец.  

Равнината на скицата остава заключена докато я отключите. За да отключите равнината, може да 
щракнете на командата Lock Sketch Plane отново или символа за заключване (A) в графичния 
прозорец. 

 

Съвет: Развнината на скица може да заключвате и отключвате също с натискане на клавиша F3. 

Разходи на скици и миграция на размери 
 

В среда на синхронен детайл  или листов детайл  вие обикновено чертаете 2D геометрия на скица за 
построяване на конструктивни елементи в твърдотелни модели. В синхронна среда, при построяване 
на конструктивния елемент, елементите на скица се изразходват и мигрират към съответстващите 
ръбове на твърдото тяло, където това е възможно. 
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Вие можете да използвате командата Migrate Geometry and Dimensions в контекстното меню, когато е 
избрана скица в PathFinder, за управление на разхода на скица и миграция на размери. 

Автоматично разходване на скица и миграция на размери 

Стандартно командата Migrate Geometry and Dimensions е включена за нов документ. Елементите на 
скица автоматично се разходват и 2D размери автоматично  мигрират, когато вие ги използвате за 
построяване на конструктивни елементи. След построяване на конструктивния елемент, 2D 
геометрията на скица се премества в колекция Used Sketches в PathFinder, а 2D размерите мигрират 
като 3D PMI размери на модела. 

Вие можете да забраните автоматичното разходване на елементи на скица и миграцията на 2D 
размери, изключвайки командата Migrate Geometry and Dimensions в контекстното меню, когато е 
избрана скица в PathFinder.  

Всички размери на модела, които мигрират към скица или са били непосредствено добавени към 
ръбове на 3D модел, са являются PMI размери. PMI размери са показани в PathFinder в колекция PMI 
в подраздел Dimensions. 
 
 
Частична миграция на скици и размери 
 

В много случаи само някои елементи на скица се използват за построяване на конструктивния 
елемент. В този случай се разходват само избрани елементи на скица и свързани с тях 2D размери. 
 

 
При това,  размерите и ограниченията могат да бъдат свързани към ръбове на тяло и към останалата 
геометрия на скица. Ако скицата съдържа групови размери, някои от тях могат да мигрират 
индивидуално. Други размери като координатни размери не мигрират, докато цялата 2D геометрия, 
към която са прикрепени, не бъде използвана за построяване на конструктивния елемент. 

Ако продължите да конструирате конструктивни елементи с използване на останалите елементи на 
скица, елементите на скица се разходват и размерите мигрират. 
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Състояние на заключването на размери след миграция 

Стандартно 2D размерите са заключени. Когато мигрират в 3D модел те остават заключени.  
 
Забележка: Цветът на размера се задава на страницата Colors  в диалога Options.  

 
Миграция на променливи на размер и формули 
Размери на скица, използващи променливи остават променливи след миграцията към PMI размери. 
Ако размер на скица се изчислява по формула, то формулата ще се поддържа когато размера 
мигрира към PMI размер. PMI размер е управляван от формула, но трябва да бъде управляващ за 
формулата за да се реши правилно. 

Създаване на оразмерен детайл от скица 

Когато размери на скица мигрират към ръбове на модел, те стават 3D PMI размери, които могат да 
бъдат използвани за промяна на синхронния модел. О they are свен ако не са зависими от формула, 
заключените размери се отключват за да зададете отделни 3D PMI размери да бъдат заключени или 
отключени на солид детайла. 

1. В синхронен детайл, начертайте скица на детайла 

2. Добавете размери към скицата. 

Пример: Тази скица използва заключени размери (червен цвят) и отключени размери (син цвят) в 
конструкцията.  

 

Съвет: За да промените размер от заключен на отключен, щракнете символа за заключване на 
дръжката за редактиране на размер, който се показва като щракнете да разполагате размера. 
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3. Изберете командата Select , и после щракнете региона на скица.  

Дръжката за екструдиране е показана на скицата. 

4. Щракнете на стрелките на дръжката за екструдиране. 

Пример: 

 

5. Задайте дължината на солида като изпълните следното: 

o Местете курсора докато екструдираната форма е подходящия размер и щракнете. 

o Дефинирайте дължината прецизно като запишете стойност в динамичната кутия за 
запис близо до курсора. 

Пример: 



  53  
All rights reserved SpaceCAD Ltd 

 

6. Завършете построението като щракнете в свободното пространство. 

Всички размери в скицата са мигрирани към детайла и са нови 3D PMI размери. 

Пример: 

 

Съвет: 
 За да промените размера на моделно лице или ръб щракнете на текста на размера в един 

размер. 

 Ако искате да запазите  стойността на PMI размер за индиректна промяна, може да го 
заключите. 

 Ако искате да използвате PMI размер във Variable Table, трябва да го заключите. 

 

Базови равнини 
 

Базовата равнина е плоска повърхност, която обикновено се използва за чертане на 2D скици в 
тримерното пространство. Въпреки че размера на базовата равнина теоретично е неограничен, те са 
показани с определен размер за лесна избиране и визуализация. 

Съществат два типа базови равнини: 

 Base Reference Planes 
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 Global Reference Planes 

Главни базови равнини 

Главните базови равнини са трите ортогоналн и равнини в началото на координатното пространство 
на нов модел на детайл или сборка. Те дефинират главните равнини Top (xy), Right (yz) и Front (xz). 

 

Главните базови равнини можете да използвате за построяване на конструктивни елементи на база 
на скица. Вие можете също да ги използвате за позициониране на детайл в сборка или за задаване 
на оста X на нова базова равнина при използване на лице на детайл. Използвайки PathFinder, вие 
можете да скривате и показвате главните базови равнини отделно или като група. 

Забележка: В среда на синхронен модел, главните базови равнини стандартно са скрити. 
Препоръчва се да се започне нов детайл с построяване в една от главните равнини на главната 
координатна система. 

Глобални базови равнини 

Когато създавате глобални базови равнини е необходимо да определите ориентацията и 
разположението на новата базова равнина относно съществуващата базова равнина или планарно 
лице на детайл. Например, вие можете да зададете, че новата базова равнина трябва да съвпада с 
лице на детайл (A). 

След като бъде създадена новата съвпадащата базова равнина, на нея се показва steering wheel (B) 
и Move QuickBar (C) за случай, ако искате да преместите базовата равнина на ново място. 

Например, може да искате да преместите базовата равнина успоредно на разстояние от 
съществуваща равнина или лице. 
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Глобалните базови равнини могат да се използват  за създаване на сложни конструктивни елементи, 
изискващи няколко скици, например, изтегляне по сечения, или за позициониране на детайли в 
сборка. Те могат са показват и скриват поотделно. 

Вие можете също да използвате глобалните базови равнини за задаване на равнина за огледално 
копиране на конструктивни елементи. 

 

Изменение на размера на базови равнини 

Размерът на базови равнини може да променяте по няколко начина. Размерът на главните базови 
равнини може да променяте като зададете нов размер на етикетае General на диалога Options. 
Зададеният размер се прилага към всичките три главни базови равнини. Този вариант е полезен при 
задаване на потребителски шаблонни файлове, когато стандартния размер на главните базови 
равнини е твърде голям или твърде малък за типовете детайли, създавани във вашата фирма.  

Вие можете динамично да промените размера на глобалните базови равнини като влачите маркерите 
(A), които са разположени в крайните и средни точки на базовата равнина. За да покажете маркерите 
за глобална базова равнина, изберете командата Resize в QuickBar когато е избрана глобална базова 
равнина. 

 
 
 

 Команда Coincident Plane (ordered)  

Създава нова справочна равнина, съвпадаща с избрано лице на детайл или съществуваща 
справочна равнина. Когато създавате нова справочна равнина, базирана на съществуваща (A), 
ориентацията на оста x на новата справочна равнина (B) съвпада с ориентацията на оста x на 
съществуващата справочна равнина. 

 
Докато създавате нова справочна равнина, базирана на лице на детайл (A), ориентацията на оста x 
(B) на новата справочна равнина е дефинирана автоматично чрез линеен ръб (C) на лицето на 
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детайла. 

 
Ако избраното лице няма линейни ръбове, ориентацията на оста x на новата справочна равнина е 
дефинирана като се използва една от справочните равнини по подразбиране (A). 

 
Когато създавате нова справочна равнина като използвате лице на детайл, може да дефинирате 
различна ориентация на ос x като използвате следните клавиши: 

 N с малка и главна буква за да завъртате по часовниковата стрелка към следните линейни 
ръбове (A), (B), (C):  

 
 B с малка и главна буква за да се върнете към предишен линеен ръб (A), (B): 

 
 T с малка и главна буква за да превключите ориентацията на оста x (A), (B) към 

противоположния край на текущия линеен ръб (C): 
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 P с малка и главна буква за да използвате базова справочна равнина, която пресича 

дефинираната справочна равнина. Когато натиснете клавиш P, софтуера автоматично избира 
една от пресичащите базови справочни равнини (A). Ако искате да използвате различна 
базова равнина, натиснете отново клавиша P (B). Предимство на този подход е, че 
ориентацията на оста x остава постоянна. (P опцията не е налична в assembly среда.) 

 
 F с малка и главна буква обръща нормалната посока на справочната равнина, която променя 

x-осната ориентация. 

 
Забележка : Когато тази команда стартира от групата References, тя създава глобална справочна 
равнина, а когато стратира от командна лента създава локална справочна равнина за текущото 
построение. 

  
 Команда Coincident Plane (synchronous)  

Създава справочна равнина, която е съвпадаща с избрано лице или съществуваща справочна 
равнина. Когато създавате нова справочна равнина, базирана на съществуваща (A), ориентацията на 
оста x на новата справочна равнина (B) съвпада с ориентацията на оста x на съществуващата 
справочна равнина. 
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Когато създавате нова справочна равнина, базирана на планарно лице (A), автоматично е 
дефинирана временна ориентация на оста x (B) за новата справочна равнина с използване на линеен 
ръб на лицето (C). Вие можете да потвърдите ориентацията на оста x, присвоена автоматично или да 
дефинирате нова x-осна ориентация като използвате клавишите. 

 
Ако избраното лице няма линейни ръбове, x-осната ориентация на новата справочна равнина е 
дефинирана с една от справочните равнини по подразбиране (A). 

 
След създаване на новата съвпадаща справочна равнина, направляващия волан е показан (A) на 
новата справочна равнина, в случай, че искате да местите равнината към ново място. Например, да 
местите справочната равнина успоредно или с отместване от (B) на съществуваща равнина или лице. 

 
Когато създавате нова справочна равнина с лице на детайл, използвайте следните клавиши за да 
дефинирате различна x-осна ориентация: 
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 N с малка и главна буква да завъртате по часовниковата стрелка към следващия линеен ръб 
(A), (B): 

 
 B с малка и главна буква да се върнете към предишен линеен ръб (A), (B): 

 
 T с малка и главна буква да превключите x-осната ориентация (A), (B) към противоположния 

край на текущия линеен ръб (C): 

 
 P с малка и главна буква да използвате базова справочна равнина, която пресича 

дефинираната справочна равнина. Когато натиснете клавиш P, софтуера автоматично избира 
една от следните базови справочни равнини (A). Ако искате да използвате различна равнина, 
натиснете клавиш P отново (B). (Опцията P не е налична в среда assembly.) 

 
 F с малка и главна буква да обръща нормалната посока на справочната равнина, която 

променя x-осната ориентация. 
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 Команда Normal to Curve  

Създава справочна равнина, перпендикулярна на крива или ръб на детайл. Можете да 
позиционирате справочната равнина при точка по кривата. 

 
Използвайте N с малка или главна буква да дефинирате различна X-осна посока за новата справочна 
равнина. 

Забележка : Когато стартирате тази команда от групата Reference, тя създава глобална справочна 
равнина, а когато върви от командна лента, създава локална справочна равнина за текущото 
построение. 

 

 Команда Tangent Plane  

Създава справочна равнина, тангентна на лице. 

 
Следните типове лица са валидни когато конструирате тангентна справочна равнина: 

 Цилиндър 
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 Конус 

 Сфера 

 Torus 

 B-сплайн повърхнина 

Когато конструирате тангентна справочна равнина към повърхнина, различна от цилиндър или конус, 
трябва да изберете ключова точка на повърхнината, към която искате да прикрепите справочната 
равнина. Ключовата точка може да бъде от елемент, който е използван да се конструира 
повърхнината или от елемент, който е проектиран в повърхнината. Например, проектирате линия (A) 
в b-сплайн повърхнина да създадете крива (B) на повърхнината. После използвате ключова точка на 
кривата да дефинирате тангентна точка за справочната равнина (C). 

 

 

 Команда Coincident Plane By Axis  

Създава нова справочна равнина, която е съвпадаща към избрано лице на детайл или съществуваща 
справочна равнина. Например, дефинирате новата справочна равнина чрез избиране на лице на 
детайл (A), после определяте x-оста чрез избиране на ръб на детайл (B), и тогава избирате началото 
и посоката на x-оста чрез позициониране на курсора близо до края на оста x (C). Показва се 
динамично представяне на новата справочна равнина. 

 

Забележка: Когато командата върви от етикета Home→Reference група, тя създава глобална 
справочна равнина, когато върви от командна лента, създава локална справочна равнина за 
текущото построение. 

Справочни равнини в сборки 

Справочни равнини съществуват в средите Part, Sheet Metal и Assembly. За да позиционирате 
детайли в сборка използвайте справочните равнини за детайл и сборка. За да бъде по-изчистено 
показването на сборка, справочните равнини се показват само когато разполагате и редактирате.  

Когато конструирате детайл или подсборка в контекста на сборка, използвайте справочните равнини 
в монтажен документ от по-високо ниво за дефиниране на равнини, скици и дължини за построения. 

Използване на справони равнини на детайл за позициониране на детайли 
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Понякога детайла, който искате да разположите няма разграничени построения, които искате да 
използвате за прилагане на монтажни отношения. Например, детайл o-пръстен (A) няма цилиндрични 
или планарни лица за да се позиционира правилно в жлеба на вала. 

 

За да позиционирате o-пръстена на вала в сборката, трябва да съществуват справочни равнини на 
правилните местоположения в детайли o-пръстен и вал. 

 

В някои случаи, чрез внимателно конструиране на детайлите по отношение на базовите справочни 
равнини по подразбиране, можете да ги използвате за позициониране. В други случаи, може да 
създадете допълнителни глобални справочни равнини в подходящите места.  

Например, да конструирате o-пръстен, така че да е позициониран симетрично около базовите 
справочни равнини. 

 

В допълнение за да се конструира вала по отношение на базовите справочни равнини, добавете 
успоредна глобална равнина (A) през центъра на жлеба на вала. 

 

След това приложете отношения mate или align на съответните справочни равнини (A), (B), (C) за да 
позиционирате o-пръстена в сборката. 
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Показване на справочни равнини когато разполагате детайли 

Когато разполагате детайл в сборка, може да покажете или скриете справочните му равнини като 
използвате бутона Construction Display на етикета View. Когато щракнете бутона Construction Display, 
са налични опции за контрол на показването на справочните равнини на детайла, скици, 
конструктивни повърхнини и други. 

 

 

С показаните справони равнини на детайла може да изберете една от тях за да позиционирате 
детайла. 

Ако разполагате подсборка може да покажете справочните равнини на един от нейните детайли като 
щракнете на детайла и после бутона Construction Display. 

Забележка : Когато изпълните процеса на позициониране, справочните равнини на детайла се 
скриват автоматично. 

Показване на справочни равнини когато препозиционирате детайли 

Когато препозиционирате детайл в сборка може да използвате също справочни равнини на детайл. 
Изберете детайла, който искате да препозционирате, щракнете бутона Edit Definition на командната 
лента Select. Използвайте кутията Relationship List на лентата Assemble за да изберете монтажното 
отношение за редактиране. Бутонът Construction Display  е наличен когато изберете детайл за да 
преминете през стъпките за редактиране на монтажното отношение. 
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Забележка : За да контролирате ръчно показването на справочни равнини за детайли, използвайте 
също командата Show/Hide Component→Reference Planes от менюто за бързи клавиши. 

Контролиране на ъгловата ориентация на детайл със справочни равнини 

За тази цел използвайте глобалните справочни равнини. 

 

Например, за позициониране на въртящ блок в сборка използвайте ъглова справочна равнина. 

 

В този случай е приложено floating mate отношение между ъгловата справочна равнина (A) и 
планарното лице (B) на детайла скоба. 

 

Ако редактирате ъгловата стойност на размера за справочната равнина в среда Part, детайла ще се 
завърта в сборката. 

 

Важно е да се конструира ъгловата справочна равнина коректно спрямо другите построения на 
детайла. Отбележете, че ъгловата справочна равнина (A) минава през центъра на отвора (B). После 
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отвора е използван да се приложи отношение аксиално подравняване в сборката. 

 

Това ви уверява, че когато се редактира размера за справочната равнина, детайла ще се завърта 
коректно в сборката. 

Използване на монтажни справочни равнини за позициониране на детайли 

За да позиционирате детайл в сборка можете да използвате монтажни справочни равнини. Първият 
детайл (A), разполаган в сборка е разположен заземен, със същата ориентация която има в 
документа на детайла. 

 

За да препозиционирате детайла в сборката с използване на базовите справочни равнини (B)  в 
сборката, използвайте командната лента Assemble. 

Използване на монтажни справочни равнини в други документи 

Когато конструирате детайл или подсборка в контекста на монтаж, можете да използвате справочните 
равнини в монтажен документ от по-високо ниво за да дефинирате профили, скици и дължини на 
построение за детайл или подсборка, на която текущо работите. 

Например, правите отместване на успоредна справочна равнина (A) от една от монтажните равнини 
по подразбиране. 

 

После разположете детайл в сборката, активирайте на място детайл и използвайте успоредната 
равнина, която сте създали да дефинирате дължината на построението за издадеността. За да 
изберете монтажна справочна равнина, която е извън текущия документ, натиснете и задръжте 
клавиша Shift, после изберете справочната равнина. 
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Когато използвате справочната равнина извън текущия документ по този начин се създава 
асоциативна inter-part връзка.   

По-късно, когато се върнете към сборката, може да редактирате стойността на отместването на 
монтажната равнина за да промените дължината на построението. За да редактирате отместването 
на монтажната равнина, изберете справочната равнина в горния панел на PathFinder, после изберете 
стойността на отместване в долния панел. Тогава може да запишете нова стойност в командната 
лента. За да редактирате отместването на монтажната равнина използвайте също таблицата на 
променливите. 

 

 

Построяване на нормални скици на детайли 
 
Изчертаването на нормални скици позволява да се достигнат базовите функционални зависимости на 
детайл преди да започнете построяване на конструктивни елементи. Скица се създава на базова 
равнина с помощта на командата Sketch в среда Part и Sheet Metal. После вие можете да използвате  
тези скици за създаване на конструктивни елементи, използващи профили. 

 

Предварителното създаване на скица на детайл има редица преимущества: 

 Позволява създаване на няколко профила в една базова равнина. 
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 Позволява задаване на отношения между профили, намиращи се в различни базови равнини. 

 Позволява създаване на профили без незабавното създаване на елементи на детайли. 

Построяване на нормални скици 

Изберете командата Sketch. В работния прозорец изберете планарно лице на детайл  или една от 
базовите равнини. Отваря се прозорец за построяване на скица. После с помощта на команда за 
построяване на 2D геометрия може да създадете скица. 

Елементите на скица, които ви чертаете се присвояват на текущия слой. Например, при работа със 
сложни скици, които ще бъдат използвани за създаване на конструктивен елемент по сечения, може 
да разположите елементи на няколко нива. 

Забележка: За повече информация за 2D чертежи в Solid Edge, вижте в следните раздели: Drawing in 
Solid Edge and Drawing Profiles. 

За управление на положението и размери на профили могат да се добавят размери и геометрични 
връзки. С помощта на командата Variables могат да се определят изрази за размерните връзки. По 
време на създаване на скицата вие можете да ползвате командата Save и Save All за запазване на 
скицата. Завършвайки построението, затворете вид профиля с помощью кнопки Return в командна 
лента. 
 
Скици и PathFinder 
 

Скиците са представени в PathFinder така, както и конструктивните елементи. Вие можете да ги 
покажете или скриете в дървото на операции с помощта на команди от контекстното меню PathFinder 
Display: Sketches. PathFinder може да използвате за пренареждане или преименоване на скица, както 
и за всеки друг конструктивен елемент. 
 

Показване на скици 

Вие можете да управляте показването на всички скици в документ или отделна скица. За да покажете 
или скриете всички скици, използвайте командите Show All: Sketches и Hide All: Sketches. За да 
покажете или скриете отделна скица, изберете я в приложния прозорец или в PathFinder, и после в 
контекстното меню изберете командата Show или Hide. 

Вие можете да конпролирате показването на елементи в скица с помощта на логически набор от 
слоеве или да скриете слоеве за да контролирате показването на елементи на скицата. 

Когато скицата е активна, се изобразява в цвят Profile. Когато не е активна се изобразява в цвят 
Construction. Вие можете да зададете цветовете с помощта на командата Options. 

Използване  на скици за построяване на конструктивни елементи 

При създаване на конструктивни елементи на скици може да използвате  два начина: 

 Директно, чрез избиране на бутона Select From Sketch в командната лента на конструктивни 
елементи. 

 Косвено, чрез избиране на бутона Draw в командната лента на конструктивни елементи и с 
помощта на командата Include и асоциативно копиране на геометрия на скица в активната 
равнина на профила. 

Директно използване на  скици 

Ако при построяване на детайл  или конструктивен елемент в не се изисква промяна на профила, 
може да използвате профили на скица директно. Когато конструирата нормален елемент, натиснете 
бутона Select From Sketch в командната лента на елемента. Може да използвате един или повече 
профили на скица. Когато щракнете бутона Accept на командната лента, избраните профили са 
проверени на валидност за дадения конструктивен елемент. Например, ако ви конструирате 
нормално изходно тяло, избрания профил трябва да бъде затворен. Ако изберете отворен или 
повече от един профил, ще получите съобщение за грешка. После можете да натиснете бутона 
Deselect (x) в командната лента за да отмените избраните профили. 

Нормални конструктивни елементи, построени с използване на скицирани профили, асоциативно са 
свързани към скицата и ще бъдат обновени при изменение на скицата. 
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Косвено използване на скица 

Ако профил на скица изисква промяна преди да го използвате за построяване на конструктивен 
елемент, предварително го копирайте в текущия профил с командата Include. За това натиснете 
бутона Draw Profile в командната лента на елемента и задайте базовата равнина. Когато се отвори 
прозореца за построение на профила, укажете необходимите елементи на скица за копиране. 

След копирането на елементите на скица, можете да използвате команди за построение за създаване 
на необходимия профил. Например, може да е необходимо да добавите елементи на профила, не 
влизащи в скицата. Можете също да добавите връзки и отношения между елементите на активната 
равнина на профила и скицата. 

 
Скицирани елементи, които копирате са асоциативни към скицата и при изменение на скицата също 
ще се изменят.  
 
Редактиране и изменение на скици 
Елементи на скица могат да се изменят с използване на командната лента или с помощта на маркери 
на елементи. Когато променяте елемента, другите елементи също могат да се променят. 

Избор на елементи 
 

При активната команда Select Tool могат да се изпълнят следните действия за избор на елементи: 

o За избор на отделен елемент, позиционирайте курсора над него, и когато подсветне, 
щракнете. 

o За да изберете множество елементи, натиснете клавиша Ctrl или Shift докато изберете 
елементи. 

o За да изберете всички 2D елементи, натиснете Ctrl+A. Командата Select Tool не е необходимо 
да е активна. 

o За да отмените избор на елемент, натиснете клавиша Shift или Ctrl и изберете елемент. 

o За да изберете група елементи с използване на ограничаваща рамка, влачете курсора за да 
дефинирате правоъгълна рамка. Selection Options в командната лента Select Tool позволява 
да се зададат нужните критерии на избора. 

Командни ленти 

След като изберете елемент, може да го редактирате като измените стойностите в командната 
лента. Например, можете да промените дължината на линия като запишете ново значение в 
полето Length в командната лента. 

 

Маркери на елементи 
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Маркерите се използват за изменения елемента. Маркер за редактиране на елемент е 
представен от плътен квадрат на елемент също като края на линия или в центъра на окръжност 
на дъга. Използвайки маркери, можетет динамично да модифицирате елемент. Първо, изберете 
елемента и после влачете маркер за да го промените. 

 
o Линии - Влачете маркер за да промените дължината или ъгъла на линия. 

o Дъги - Влачете крайна точка, средна точка или център точка за да промените дъга. 

o Фаски и закръгления - Влачете маркера за да промените размера на фаска или радиус на 

закръгление.  

 
Скици и ротационни елементи 
Скици, които са използвани за построение на нормални ротационни елементи трябва да имат ос, 
дефинирана в скицата. Ако избирате профил на скица без ос ще се появи съобщение за грешка. В 
този случай, трябва да отворите профила на скица за да дефинирате ос на въртене. 

Скици и конструктивни елементи по направляващи и сечения 

Скиците могат да бъдат много полезни при създаване на елементи по направляващи и по сечения. 
Командата Sketch позволява да дефинирате отношения между профили на отделни равнини, 
намиращи се в различни равнини и после лесно да се създаде напълно параметрично тяло. 
Допълнително, възможността да се напусне прозореца на скица без създаване на конструктивен 
елемент е особено полезна при построяване на елементи по направляващи и сечения. 

Преобразуване на 2D чертожни данни на изглед в 3D скица  
 

Използвайте командата Create 3D за да преобразувате 2D чертожни данни на изглед в скица в 
пространството. 
 
Командата отваря диалогов прозорец Create 3D и пита за елементи, включени в скицата. 

 

Преди да изберете елементи за включване в скиците, вие трябва да изберете шаблон за да 
създадете детайл, сборка или листов детайл. След избора на файла на шаблона, укажете ъгъла на 
проекция, който искате да използвате при създаване на скици в новия документ. След като укажете 
ъгъла на проекция, изберете тип изглед на елементите, които искате да включите в скицата: 

 Главни проекции на изгледи са ортогонални и подравнени с основния изглед. Този тип  
можете да използвате  за избор на основния изглед. 

 Допълнителни изгледи са изгледи, изискващи за коректното възприятие линии или ос на 
завъртане на сгъването. 

 Копиране на изгледи се използва за изгледи, които не са ортогонални и не са подравнени със 
основния изглед. Тези изгледи са разположени като скици на същата равнина като последния 
главен изглед в документа. 

Задавайки тази информация, вие можете да преминете към избора на геометрия за 
създаване на скици. Вие можете да изберете линии, дъги, окръжности, криви и полилинии, 
низове линии, създадени с импортирани данни. Вие можете да избирате нужните елементи с 
рамка или да натиснете клавиша Shift и последователно да изберете нясколко елемента. 
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Ако сте избрали опцията Fold Principal Views или Fold Auxiliary Views и избрания изглед не е 
основен, вие можете да натиснете бутона Fold Line след избирането на нужните елементи. 
Бутонът Fold Line позволява да се зададе линия или точка на главния или допълнителния 
изглед, на които да се сгъне главния изглед. 

Ако искате да определите още един изглед, натиснете бутона New View. 

 
Продължете този процес за да дефинирате допълнителни изгледи. 

 

След като дефинирате всички изгледи, натиснете бутона Finish за прехода в среда Part или Sheet 
Metal и да създадете моделния файл, в който изгледите да бъдат разположени като скици. 

 

 
Чертане на традиционна скица на детайл 

1. Изберете етикет Home→Sketch група→Sketch команда .  

2. Изберете справочна равнина. 

Показват се изглед на скица и командите. 

3. Използвайте командите за скица и начертайте 2D геометрията. 

4. Когато направите чертеж в изгледа, изберете етикет Home→Close група→команда Close 
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Sketch. Може да щракнете на маркировката в зелено  горе вляво на изгледа на скица.  

Показва се прозореца на моделния изглед. 

5. (Опция) Присвоете име на скицата като го запишете в Name кутия на Sketch лентата. 

6. Когато завършите скицата, на командната лента щракнете бутона Finish, после Cancel. 

Съвет: 
 Можете да промените скицата по два начина: 

o Преди да потвурдите с Finish, щракнете бутона Draw Sketch Step на командната лента 
Sketch да се върнете към прозореца със скицата. 

o Ако вече сте потвърдили с Finish и напуснали скицата, с десен клавиш върху името на 
скицата в PathFinder, посел изберете Edit Profile или Edit Definition от бързото меню. 

 Може да използвате скиците да конструирате построения. Ако редактирате скицата, 
построението ще се обнови. 

 

Използване на PathFinder в модел на детайл  
 

Работейки с модели на детайли, вие можете да използвате  PathFinder за работа със синхронни и 
нормални конструктивни елементи, съставящи детайлите в Solid Edge. PathFinder събира всички 
конструктивни елементи, скици, базови равнини, размери и координатни системи, принадлежащи към  
модела. В дървото на PathFinder има раздел синхронни модели и раздел нормални модели. 

PathFinder може да използвате във вертикален доков прозорец (А) или в плаващ прозорец в 
документа (В). Видът на PathFinder се управлява на страницата Helpers в Solid Edge опциите. 
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PathFinder осигурява алтернативни начини за да се видят конструктивни елементи, гледайки детайла 
в графичен прозорец, а също да промените начина на конструиране на детайла. Възможностите да 
се види последователността на създаване на конструктивни елементи е много полезна, особено ако 
работите с детайл, създаден от други потребители за да можете да видите целия процес на 
моделиране и да нанесете необходимите изменения. 

Символи на скица в PathFinder 

Символи в лявата колона на PathFinder ви дават информация за статуса на скица. Следващата 
таблица обяснява символите на скица в PathFinder: 

Легенда 

 Некомбинируема скица   
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 Комбинируема скица 

 Активна скица (показана активна комбинируема скица) 

 Скица с проблем (изберете скицата в PathFinder и вижте PromptBar за детайли) 
 
Символи на детайл в PathFinder 

Символите в лявата колона на PathFinder ви дават информация за статуса на построения на детайл. 
Следващата таблица обяснява символи на детайл, използвани в PathFinder: 

Legend 
 

 

Скрито построение на детайл 

 

Построение с проблем (изберете построението в 
PathFinder и вижте PromptBar за подробности) 

 

Неуспешна операция на построение 

 

Построение е било върнато в предишно състояние (десен 
кли на построението и щракнете Goto) 

 

Намира плаващо начало на построение когато лицето, на 
което е било оригинално разположено построението не 
съществува. За да оправите това, десен клик на началото, 
после клик на Reposition Feature за дефиниране на ново 
лице за построението. 

 
 
Използване  на Pathfinder 

Работейки с модели на детайли, можете да използвате PathFinder за следните операции: 

 Избор на конструктивни елементи, базови равнини, скици, конструктивни повърхнини, 
координатни системи, PMI размери. 

 Пренареждане на конструктивни елементи, базови равнини, скици и конструктивни 
повърхнини. 

 Показване и скриване на базови равнини, скици, повърхнини, координатни системи, 
отсъединени елементи и други в графичния прозорец. 

Избор на конструктивни елементи 

Когато позиционирате курсора над обекти в PathFinder, подсветват съответните конструктивни 
елементи. За да изберете конструктивен елемент, щракнете левия бутон на мишката
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. 

 
Buе можете да изберете няколко конструктивни елемента в PathFinder, задържайки натиснат клавиша 
Ctrl при техния избор. Използвайте клавиша Shift за избор на всички елементи между първия и 
последния избран конструктивен елемент. За да откажете избор на елемент из списъка с избрани 
елементи, задържайки натиснат клавиша Ctrl и повторно изберете елемента. 

Пренареждане на операции 

PathFinder ви позволява да влачите избран конструктивен елемент в друга позиция в дървото с  

операции. При влаченето, PathFinder показва стрелка , за да покаже къде можете да преместите 
конструктивния елемент.  

 
Ако промяната прави невалидни други конструктивни елементи, те са разположени в диалоговия 
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прозорец Error Assistant. Вие можете използвате Errors на етикета Tools, за да отворите диалоговия 
прозорец Error Assistant, позволяващ да се намери и поправи грешката. 

Изтриване на конструктивни елементи 

За да изтриете конструктивен елемент в PathFinder, първо го изберете и после натиснете клавиша 
Delete. Buе можете да изтриете няколко конструктивни елемента като ги изберете с клавиша Shift. 
 
Buе можете да изтриете елемент, с натискане на десния клавиш на мишката и изберте Delete от 
контекстното меню.  
 
Преименоване на конструктивни елементи 
Стандартно Solid Edge автоматично назначава имена за всеки създаден конструктивен елемент. За 
да преименовате по-късно конструктивен елемент, щракнете на него с десния бутон на мишката и 
изберете Rename в контекстното меню. Въведете ново име в PathFinder. 

Отсъединяване на конструктивни елементи 

Вие можете да отсъедините синхронен конструктивен елемент, явяващ се част от солид модела с 
командата Detach от контекстното меню, когато той е избран в PathFinder или в графичния прозорец. 
Отсъединеният елемент се премахва от солид модела, променя се на конструктивна повърхнина и се 
скрива в графичния прозорец. Вие можете да използвате PathFinder, за да покажете отново 
конструктивната повърхнина. 
 
Групиране на елементи в PathFinder 
Вие можете да създадете именована група от набор от записи в PathFinder. Например, можете да  
създадете група от набор от записи, включваща главно тяло, местоположение на монтажни отвори и 
закръгления на детайл. 

 
 

Създаването на група за набор на PathFinder записи помага да се направи по-компактен на дължина 
списъка с операции, облегчавайки намирането, избирането и манипулирането на набора записи в 
PathFinder. 
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В синхронна среда, групираните елементи могат да не се разполагат в определен ред, но трябва да 
принадлежат към един и същ тип колекция. Например, не можете да обедините в една група 
елементи от възли Features и Dimensions. 

За създаване на група използвайте командата Group от контекстното меню. За преименоване на 
групи може да използвате  командата Rename. 
 
Вие можете да отмените групиране с помощта на команда Ungroup от контекстното меню.  
 
Създаване на потребителски набори в PathFinder 
Вие можете да създадете именован набор за свързана група елементи в PathFinder. Например, 
можете да създадете набор елементи, включваща главно тяло, местоположение на монтажни отвори 
и закръгления на детайл. 
 
За допълнителна информация, вижте Working with user defined sets.  
 
Сортиране на Synchronous Collection в PathFinder 
Вие можете да използвате командите Sort от контекстното меню когато курсора е на заглавието  
Collection за да сортирате колекцията по име или тип. Например, можете да сортирате елементи 
записи в колекцията Features по техния тип за да облекчите намирането на по-рано създадени от вас 
изрязвания. Тъй като за синхронен модел не се изисква дърво на историята, няма разлика в какъв 
ред са изброени записите в колекция. 

(А) не сортиран pathfinder изглед, (В) сортирован по име pathfinder изглед, (С) сортирован по тип 
pathfinder изглед 
 

 

Команда Errors 

Следи items в детайли и сборки които имат неуспешно пресметнати построениа за да ги фиксират. 
Командата Errors предпазва от промени, причиняващи проблеми в Solid Edge документите и улеснява 
намирането, фиксирането и оценката на грешките. 
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При редактиране на документи, периодично ще проверявате бутона Errors за да видите, дали са се 
случили грешки. Грешките са показани също със специални символи в PathFinder в детайли и сборки. 
Командата Errors не е достъпна ако няма грешки. 

Следните типове грешки се следят от Error Assistant: 

 В синхронна Part среда, Error Assistant следи неуспешни построения. 

 В традиционна Part, Sheet Metal, и Assembly среди, Error Assistant следи построения, които не 
са пресметнати правилно. 

 В среда Assembly, Error Assistant следи също ненапълно ограничени детайли и такива с 
неуспешни позиции. 

 При работа в Exploded View Mode в среда Assembly, Error Assistant следи детайли, които са 
загубили техните оригинали, детайл ще изгуби оригинала си, ако оригиналът е скрит с 
командата Remove. 

Грешки при построения 

Такива се случват когато правите промени на дизайна, които имат неочаквани ефекти на модела ви. 

Два типа обичайни грешки са : 

 Редактиране на изрязване така че няма премахнат материал. 

 Редактиране построение така е създадена non-manifold топология.  

Изрязвания без отнемане на материал 

Ако конструирате традиционно изрязване в детайл, после редактирате размерите на изрязването 
така че да не се отнема материал от модела, построението е неуспешно. Solid Edge определя, че 
това е навалидно състояние за построение изрязване, а бутона Errors команда се активира. 
Например, ако редактирате размер 10 мм на 120 мм, изрязването няма да отнеме материал от 
детайла. 

 

Non-manifold топология в модели 

Ако конструирате обикновена издаденост в детайл, после редактирате размерите на издадеността 
така че е конструирана non-manifold топология, построението е неуспешно. Solid Edge определя, че 
това е невалидно състояние, а бутона Errors команда се активира. 

Non-manifold топология е  където две или повече лица в едно тяло са свързани при теоретична точка 
или линия и формира ръб с нулева дебелина. Например, ако редактирате размера 15 мм на 28 мм, е 
създаден ръб с нулева дебелина къдетоп се срещат лицата. 
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Показване на грешки 

Когато показвате диалоговата кутия Error Assistant, се показва списък с грешки, техните причини и 
корективното действие, което да предприемете за да фиксирате грешката. Когато щракнете на 
грешка в списъка, показването в графичния прозорец се обновява за да покаже елементите на 
дизайна, които са повлияни от грешката.  

Например в традиционна среда, когато съществува non-manifold топология, може да кликнете на 
записа в Error Assistant, и показването се обновява за да покаже лицата на модела (A) (B), които 
причиняват грешката. 

 

Фиксиране на грешки 

Вие можете да използвате бутоните на диалоговата кутия за да фиксирате грешката или изтриете 
елементите. Например, ако правите значителна конструктивна промяна към монтаж и изтриете 
детайл, който вече не е необходим, може да се повлияят други детайли, които са зависими от 
изтрития детайл. Вие можете да използвате диалоговата кутия Error Assistant за да намерите 
проблеми и да ги фиксирате. 

Грешки в монтажи 

Позицията за детайл в сборка може да бъде неуспешно пресметната, тъй като е направена 
конструктивна промяна на съседен детайл, която пречи на правилното пресмятане на монтажната 
зависимост. 

Например, ако позиционирате детайл с отношения за аксиално подравняване с използване на 
цилиндрични лица на съседен детайл, после редактирате съседния детайл така че лицата между два 
съседни детайла да не са вече аксиално подравнени, отношенията нямат да бъдат пресметнати 
отново и детайла е добавен към списъка в Error Assistant. 

 
Позицията за детайлможе също да бъде неуспешно пресметната, тъй като сте изтрили или 
подтиснали построение на съседен детайл, който е бил използван да се позиционира детайла. 

 

Команда Group (PathFinder) 

Събира заедно записи на детайл и подсборка в PathFinder така че може да намерите, изберете и 
манипулирате като едно цяло. Това улеснява изпълнението на операции на свързан набор от 
монтажни компоненти като показване и скриване на компонентите. След дефиниране на запис на 
група, използвайте командата Rename на бързото меню за да преименовате записа на група към по-
логично име. 
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В активния монтаж може да изберете само детайли и подсборки, не може да избирате вградени 
такива. 

Групирането на компонентите намалява също изискванията за пространство в PathFinder, полезно за 
работа с големи сборки, които съдържат няколко подсборки или не съдържат такива. Със символите 
плюс и минус може да разгъвате или сгъвате записа на група в PathFinder, или използвайте 
командите Expand и Collapse от бързото меню. 

С командата Ungroup може да развуржете преди дефинирана група от компоненти. 

Забележка : Някои команди на сборка създават автоматично група на компоненти. Наприменр, 
командата Move Components създава запис на група в PathFinder когато зададете опцията Copy на 
командната лента. 

Команда Rename  

Преименова построение, монтажен случай или шаблон. 

Преименова PMI моделни изгледи и отделни PMI елементи като анотации и размери. 

Когато преименовате построение, можете да запишете новото име в PathFinder. 

Когато преименовате монтажен случай или шаблон, запишете новото име в PathFinder. Когато 
преиемновате случаи на сборка, преименова се само името на случая в PathFinder.  
 

Групиране и разгрупиране на записите в PathFinder 
 

 

Групирането на записите в PathFinder ви позволява да работите с тях като едно цяло и да спестите 
място. 

Забележка: 

Записите тип оrdered трябва да са съседни; записите тип synchronous не е необходимо да са съседни. 

За да групирате или разгрупирате компоненти на асемблиран модел в PathFinder 

1. Направете едно от следните неща: 

o За да групирате компонентите, изберете един или повече записа в PathFinder. 

o За да разгрупирате компонентите, изберете записа на групата в PathFinder. 

2.  От контекстното меню на PathFinder изберете командите Group или Ungroup. 

За да изберете набор за групиране 

1. Изберете името на Select the group entry title in PathFinder. 

2. От контекстното меню на PathFinder изберете опция Select Components. 

За да групирате или разгрупирате записите в PathFinder за отделна част 

1. Направете следното: 

o  За да групирате записите, изберете два или повече записа в PathFinder. 
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Забележка: 

Ако записите са тип оrdered,  те трябва да са съседни. 

o За да разгрупирате записите, изберете записа на групата в PathFinder 

2. Oт контекстното меню на PathFinder изберете опция Group или Ungroup. 

За да групирате или разгрупирате PMI записите (размери или анотации) 

Забележка: 

PMI  групите ще се добавят в колектор PMI  на PathFinder. 

1. Направете следното:  

o За да групирате PMI записите, изберете два или повече записа в PathFinder. 

o За да разгрупирате PMI записите, изберете записа на групата в колектора PMI на 
PathFinder. 

2. От контекстното меню на PathFinder изберете опция Group или Ungroup. 

За да преименувате записа на групата 

1. Изберете записа на групата в PathFinder. 

2. От контекстното меню изберете Rename, след това въведете желаното име. 

Съвет: 

 Групирането на компоненти или построения в PathFinder намалява изискванията за място за 
сложни асемблирани модели с много части и прави лесно намирането, селектирането и 
манипулирането на компоненти или построения като едно цяло. 

 

Работа с потребителски набори 
 

Използвайте потребителските набори за групиране на набор елементи, лица, скици и други елементи 
за моделиране в един запис в раздела Synchronous в PathFinder. Това опростява манипулирането на 
набора елементи при изменение на модела. Когато създадете потребителски набор, той се добавя 
към колекцията User-Defined Set в PathFinder. 

Например, можете да създадете потребителски набор, който включва конструктивен елемент на 
екструдиране, две изрязвания на екструдирания елемент и закръгление между елементите на 
екструдирания елемент и осталата част на модела. 

 
 
Вие можете да изберете тогава потребителския набор в PathFinder и да използвате волана за да 
местите потребителския набор към ново местоположение.  
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Забележка: Потребителските набори са достъпни само в раздел Synchronous на модел.  

 
За работа с потребителски набори са достъпни следните команди: 
 

 Create User-Defined Set 

 Add to User-Defined Set 

 Dissolve User-Defined Set 

Създаване на потребителски набори 

Вие можете да създадете потребителски набор, избирайки елементи в PathFinder или в графичния 
прозорец. За избраните елементи можете да използвате командата Create User-Defined Set от 
контекстното меню, за да създадете набор. Вие можете да използвате командата Rename от 
контекстното меню, за да зададете нужното име. 

В потребителския набор могат да се включат следните типове елементи: 

 Лица 

 Конструктивни елементи 

 Скици 

 Потребителски базови равнини 

 Потребителска координатна система 

 PMI размери (само когато е избран друг допустим елемент)  

 
Забележка: Някои типове елементи не трябва да се добавят в потребителския набор. Ако в избрания 
набор няма допустими елемент, командите Create User-Defined Set и Add to User-Defined Set са  
недостъпни. Те няма да бъдат достъпни в раздела Ordered за модели. 

Добавяне в съществуващ потребителски набор 

Командата Add to User-Defined Set позволява да се добавят нови елементи в съществуващ 
потребителски набор. Когато е избран елемент за добавяне в съществуващ потребителски набор, 
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изберете командата Add to User-Defined Set в контекстното меню, и се появява напомняне за избор на 
съществуващ набор, в който трябва да се добави нов елемент. После можете да изберете 
съществуващ набор в PathFinder. 

Отмяна на потребителски набор 

Командата Dissolve User-Defined Set позволява да се отмени или измени съществуващ набор. Когато 
отменяте съществуващ набор, елементите на набора остават избрани. После вие можете да 
отмените избор на елементи за да ги премахнете от предишния набор, и после да използвате  
командата Create User-Defined Set за да създадете нов набор, не съдържащ отменените елементи. 

 

Повторно използване на моделни данни 
 

При създаване на детайл, често е удобно да използвате  съществуващи данни на модели повторно, 
например, конструктивни елементи, лица, скици и други. Повторното използване на данни на модели 
може да ускорит конструирането на модели или да дублира по-точно сложни конструктивни елементи. 
 
 

Изрязване, копиране и залепване на елементи на модели 
 

Bие можете да изрязвате, копирате и залепвате конструктивни елементи на модели, като използвате 
Windows клипборда. Например, можете да копирате изрязване (А), а после да го залепите в друго 
местоположение на детайла (В). 

 

Допустими типове елементи 

Вие можете да изрежете, копирате и залепите следните типове елементи: 

 Лица на модел 

 Твърдо тяло 

 Повърхност 

 Набор лица 
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 Технологични елементи 

o Екземпляри 

 Скици 

o Елементи на скица 

 Спомогателни обекти 

o Базови равнини 

o Главни базови равнини изключени от операции за копиране и изрязване 

o Координатна система 

 Тела 

Вие можете да изберете няколко обекта за копиране. Вие можете да използвате  смесен набор от 
скици, лица, конструктивни елементи и базови равнини. Ако в избрания набор бъдат намерени 
неподходящи елементи, се появява съобщение за грешка и вие можете да изключите неподходящите 
елементи от избрания набор. 

Вие можете да копирате и залепите елементи от един източник на различни места. Например, в 
синхроннен документ можете да копирате или изрежете елементи от един документ на детайл  в друг 
документ на детайл. 3D елементи, копирани или изрязани от документ на детайл са  филтрирани и 
няма да бъдат залепени. 

В документ на чертеж, 2D елементи могат да бъдат копирани или изрязани и залепени в друг 
документ на чертеж или в документ на синхронен детайл. Когато залепите в документ на чертеж, се 
залепят само 2D елементи. 3D елементи се филтрират и не се залепят. Цялата геометрия на скицата 
се компресира към една равнина, когато се залепя в документ на чертеж. 
 

Копиране и изрязване на елементи 
 

Когато избирате набор елементи за изрязване или копиране, в буфера на обмена се добавя следната 
информация: 

 Текущата ориентация на избрания набор относно базовите равнини в документ на източника. 

 Структура на PathFinder 

o Всеки пълен набор лица 

o Структура на екземпляра на всеки конструктивен елемент 

 Отделни елементи 

o Загубени лица, невлизащи в пълния набор лица 

o Елементи на скица, но не цялата скица 

o Отмяна стила на лице, ако е дефинирано 

 Потребителски набори 

o Всички допустими елементи, влизащи в колекцията 

Поведението на масиви се определя с това, какво е избрано. Когато масива или всички екземпляри 
на масива са избрани за копиране се записва следната информация: 

 Всички елементи на масива 

 Структура на елемента на масива 

 Атрибути на масива 

 Всяка информация, нужна за регенерация на масива 

Когато елемент на масив е избран за копиране се записва следната информация: 

 Геометрия на лице 
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 Ако са избрани няколко елемента на масива, но не всички, се копира само геометрия.  

Вие можете да копирате елемент по няколко начина. 

 Изберете елемента, който искате да копирате, натиснете клавиша CTRL и изберете стрелката 
на волана за управление в направлението, което искате да копирате. За да завършите 
копирането, влачете курсора към ново място и щракнете мишката или въведете разстояние за 
копиране на елемента. 

 

 Щракнете на елемента, после бутона Copy на QuickBar за да местите или завъртате. 
 

 Десен клавиш на елемента и изберте Copy. 
 

 Натиснете CTRL+C на елемента. 
 

 За да копирате при завъртане, натиснете клавиша CTRL и щракнете торуса на волана за 
управления. За да завършите копирането, влачете курсора на ново място и щракнете или 

въведете ъгъл за да копирате елемента. 
 

 
 

Когато изберете геометрия за копиране, се показва волана за управления. Разположението и 
ориентацията на волана за управления са записани. Разположението на волана за управление се  
задава относно избраната геометрия, а ориентацията е записана относно документа на източника. 
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Копиране на 2D елементи 

При копиране на 2D елементи, скиците и елементите им следват същите правила както солидите. 
Вие можете да копирате цялата скица или отделен елемент на скица. Вие можете да изберете 
няколко скици от коя да е равнина. 

Копиране на спомогателни обекти 

Вие можете да копирате спомогателни обекти, като равнини и координатна система. Когато елементи 
се залепват в модел, те се добавят в планираните PathFinder документи. Воланът за управление 
задава ориентацията, когато обектите се залепват в модела. 
 

 
Залепване (влагане) на елементи 

 
Командата Paste вмъква елементи в зададеното положение. Когато вмъквате елементи, вие можете 
да натиснете F3, за да заключите равнината. 

 
След вмъкването, вие можете да използвате волана за управление за да преместите геометрията в 
нужното място и в нужната ориентация. 
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Вмъкнатото тяло образува затворен обем и става като твърдо тяло. Иначе, лицата и технологичните 
конструктивни елементи са добавени като отсъединена геометрия. Изпълнявайки вмъкването, 
използвайте командата Attach за да присъедините геометрията като солид в модела. 

 

 

Забележка: Вие можете да преместите или завъртите геометрията преди или след присъединението.  
 

Вмъкване на 2D елементи 
Когато е вмъкнат 2D елемент, неговата ориентация се задава относно равнината на оригиналната му 
скица. Ако равнината на вмъкнатата скица съвпада с друга равнина на скица в планирания документ, 
тогава вмъкнатата скица се абсорбира в съществуващата скица. Ако равнината на вмъкнатата скица 
не съвпада с другата равнина на скица се създава нова равнина на скица. Скиците с новите равнини 
се добавят в PathFinder като нови скици. 

 

Масиви 
 

Вие конструирате масив чрез копиране на parent element в правоъгълен, кръгов регион на запълване, 
по крива, или огледално копиране. 

 
Родителският набор елементи на масива може да включва няколко конструктивни елемента. 
Например, вие можете да създадете масиви на конструктивни елементи на база скица, като 
издаденост (А), отвор (В) и елементи на обработка (С) е една операция. 
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Родителският обект е включен в броя случаи за правоъгълен и кръгов масив и масив по крива. 
Например, правоъгълния масив за отвори 3 х 4 (4 отвора в ос Х и  3 отвора в ос у) ще съдържа 
изходен отвор и 11 копия. 

Масиви на обработка на елементи  

Елементите на обработка могат да се размножит с масиви сами по себе си или заедно с 
конструктивни елементи, базирани на скица. Например, вие можете огледално да отразите 
закръгление (А) относно базовата равнина (В) за да добавите закръгление към ръб (С). Тази 
операция ще се изпълни успешно, защото ръбовете на детайла са симетрични относно базовата 
равнина. 

 

Огледални конструктивни елементи 

Вие можете огледално да копирате един или повече конструктивни елементи, лица или цял детайл с 
командата Mirror. Огледалната равнина може да бъде базова равнина или планарно лице. 

 
При огледално копиране на лица или конструктивни елементи в солид модел, ако огледалните лица 
докосват твърдотелния модел, те стават част от тялото на модела, ако не е зададена опцията Detach  
на QuickBar. Ако зададате тази опция, лицата или елементите са копирани огледално като 
спомагателно тяло. 
 

Библиотека конструктивни елементи 
 

Bие можете да използвате различни конструктивни елементи за създаване на модели в Solid Edge в 
един или в други проекти. Страницата Feature Library и Teamcenter Feature Library позволява да се 
запазят често използвани конструктивни елементи на детайли и листови детайли в лесно достъпни 
места за да се повиши ефективността на създаване на нови детайли. 
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Забележка: Не можете да редактирате построения, запазени в библиотека построения. 

Например, можете да построите съединителен кабел в един детайл, да го запазите в зададената 
библиотека конструктивни елементи, а после да го използвате  в нов детайл. 

 
Записът на библиотека конструктивни елементи може да съдържа следните синхронни елементи 

 конструктивни елементи 

 лица 

 скици 

 равнини 

 координатни системи 

 конструкции 

Забележка: Вие можете само да заместите член на библиотека синхронни елементи, когато сте в 
синхронна среда. 

Конструктивен елемент, който е само нормален елемент  може да се добави в библиотеката 
елементи. Когато вие разполагате нормален конструктивен елемент в библиотеката елементи, се 
запазват атрибутите на конструктивния елемент. 

Запис на елемент на библиотека не може да съдържа смесени синхронни и нормални конструктивни 
елементи. 

Забележка: Може да разполагате нормален член на библиотека докато сте в синхронна или 
нормална среда.  

 
Елементи  на библиотека построения 
Член на библиотека е документ на Solid Edge детайл или листов детайл от специален тип. Членовете 
на библиотека обикновено не съдържат базово тяло. 

Определяне на разположението на неуправлявани библиотеки елементи 

Неуравлявана библиотека елементи е папка на вашия компютър или мрежово устройство, 
използвана за съхранение на конструктивни елементи. Разположението на библиотеката елементи се 
указва в опцията Look In на страницата Feature Library. Използвайте опцията Look In за да търсите 
съществуващата папка на локалния си диск или мрежово устройство. Вие можете да използвате  
бутона Create New Folder за създаване на нова папка, в която ще се съхраняват елементи на 
библиотеката. 

За да се избегнат недоразумения, определете стандарти за папките, които да бъдат използвани само 
за съхранение на библиотека елементи. Вие ще използвате тези папки само като папки на 
библиотека елементи и няма да запазвате в тях други Solid Edge документи. 

Препоръчително е да се добавят нормални и синхронни елементи на библиотеки в различни папки. 

Как използвате  библиотеки на елементи? 

За да се научите да използвате библиотеки елементи е наличено упражнение. За достъп до 
упражнението, изберете Tutorials в меню Help. Упражнението се намира в раздела Sheet Metal на 
меню Tutorials. 
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Запазване на елементи в библиотека 
 

Стъпките за създаване на елемент в неуправлявана библиотека са:  

за синхронни елементи  

Стъпка 1. Превключете в синхронна среда. 

Стъпка 2. Изберете един или повече синхронни елементи.  

Стъпка 3. На страницата Feature Library натиснете бутона Add Entry .  

Забележка: Вие можете също да изберете синхронен елемент, да го добавите в клипборда, а 
после да го вмъкнете в страницата Feature Library. 

Стъпка 4. Определете име на елемента на библиотека с диалога Feature Library Entry. 

за нормални елементи 

Стъпка 1.  Превключете в нормална среда. 

Стъпка 2. Изберете един или повече нормални конструктивни елементи.  

СтъпкаЗ. На страницата Feature Library натиснете бутона Add Entry .  

Забележка: Вие можете също да изберете нормален елемент, да го добавите в клипборда, а 

после да го вмъкнете в страницата Feature Library. 

Стъпка 4. Задайте напомняния и коментари за член на библиотеки с диалога Feature Set 

Information. 

Стъпка 5. Определете име на елемента на библиотека с диалога Feature Library Entry.  

Стъпки за създаване на член на Teamcenter управлявана библиотека : 

Стъпка 1. Изберете конструктивен елемент на детайл. 

Стъпка 2. Изберете страницата Teamcenter Feature Library. 

Стъпка 3. Влачете геометричния конструктивен елемент към Teamcenter Feature Library. 

Стъпка 4. Завършете диалога New Document. 

 

Пример на обикновен нормален елемент 
 
За да създадете нов нормален елемент в библиотека елементи, изберете елемент (А). На страницата 

Feature Library натиснете бутона Add Entry  за да добавите нов елемент на библиотека в папката 
Feature Library (В). 
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Когато натиснете бутона Add Entry  на страницата Feature Library се отваря диалога Feature Set 
Information за да видите задължителните и допълнителни елементи на нов член на библиотека, да 
определите потребителските напомняния и да добавите бележки. 

При запазване на елемента в библиотеката, той се добавя като отделен документ и му се присвоява 
стандартно име. 

Избор на конструктивни елементи 

Bие можете да изберете конструктивен елемент в приложния прозорец или в PathFinder. В 
библиотеката можете да съхраните както отделен елемент, така и група елементи във вид на един 
обект. За да запазите множество елементи като един възел, натиснете Ctrl или Shift при избора на 
елементи. 

При запазване на един нормален елемент, допустими са само елементи, базирани на профил. При 
запазване на няколко нормални елемента, елемент от долно ниво трябва да бъде елемент, базиран 
на профил. Последващи елементи могат да бъдат както елементи на база на профил, така и 
елементи на обработки. 

Диалогова кутия Ordered Feature Set Information 

Feature Set Information диалогът показва конструктивни елементи, базови равнини и размери в 
същата последователност, която ще бъде използвана при вмъкване на елемента от библиотеката. 
Например, при задаване на елемента на библиотека за изрязване, той ще бъде показан в колоната 
Feature Name. Елементи, принадлежащи на изрязване са изброени в колоната Type. Те могат да 
включват равнината на профила (А) и размери, чиито базови ръбове са извън профила на изрязване 
(В) и (С). 

Колоната Status в диалоговия прозорец указва дали елемент на библиотека е задължителен или не. 
Задължителният елемент трябва да бъде отново дефиниран когато разполагате члена на 
библиотеката. Незадължителни елементи могат да бъдат отнов дефинирани или пропуснати. 

В колоната Prompt вие можете да зададете подсказка за всеки елемент в списъка Type. Това 
облегчава другите потребители да разполагат членове на библиотека. 
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Нормални размери, чиято базова геометрия е извън профила 

При създаване на нов нормален елемента на библиотека, размери, чиято базова геометрия е извън 
профил, се пресмятат също в диалога Feature Set Information, но на вас е необходимо да 
предефинирате външните елементи за размерите по-късно. Например, двата размера 12 мм, които 
са извън профила на конструктивния елемент. 

 
Вие можете да предефинирате тези размерни ръбове когато разполагате конструктивен елемент или 
да пропуснете размерите и да предефинирате размерните ръбове при редактиране на профила. 

Дефиниране на подсказки и забележки 

За да въведете подсказки, два пъти щракнете с мишката в клетката Prompt и въведете нужния текст. 
Въведените подсказки са показани в лентата за състояние при разполагане на елемента на 
библиотека. При отваряне на клетката на подсказката се активизира област на съобщения в долната 
част на диалоговия прозорец, позволявайки ви да въведете повече информация за елемента. 
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Затваряне на диалоговия прозорец и преименоване на елемента на библиотека 

При натискане на бутона Close в диалога Feature Set Information, нов елемент се добавя в 
библиотеката със стандартно име. За да се преименова елемент, трябва да го изберете и го 
преименовайте с командата Rename. 
 

Разполагане на елементи на библиотека 
 

Разполагане на елементи на синхронна библиотека 

Вие може да разположите елемент на синхронна библиотека в документ чрез влаченето му от 
страницата  Feature Library в приложния прозорец. 

Когато вмъкнете елемента на библиотека, центъра на волана за управления се намира в началото на 
координатата на елемента на библиотеката. Поддържат се ориентацията и положението. Вмъквайки 
елемента на библиотека, вие не можете да изберете ключова точка. Вие можете да използвате  
команди Move и Rotate за точно разположение и да ориентировате конструктивния елемент. 

При разполагане, лицата се добавят като отсъединени. Вие можете да използвате командата Attach 
за да присъедините геометрия към новия модел. 

 

Разполагане на елементи на нормална библиотека 

Вие може да разположите елемент на нормална библиотеки в документ чрез влаченето му от 
страницата Feature Library в приложния прозорец.  

 
След пускането на нормалния елемент в приложния прозорец, стартира процес на създаване на 
конструктивен елемент, аналогичен на процеса на създаване на такъв елемент "от нулата". Появява 
се командна лента и диалогов прозорецокно Feature Set Information, позволяващ да се зададат 
задължителните и незадължителните параметри за позициониране на елемента на библиотека в 
модела. 
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Основните стъпки за разполагане на елемент на нормална библиотека включват:  
 

1.  Задаване на задължителните елементи като равнина и ориентация на профила. 

2. Задаване на незадължителните параметри като размери, отнасящи се към външни елементи.  

 
Задаване на равнината и ориентацията на профила 

Профилът на елемента е прикрепен към курсора на мишката така че може да го позиционирате 
приблизително там, където е нужно. При местене на курсора над планарно лице или базова равнина, 
профилът се ориентира сам относно оста X на равнината на профила. 

 

Вие можете да изберете друг режим на създаване на базова равнина от списъка Create-From Options 
на командната лента. 

За съвпадащи и паралелни равнини, вие можете да промените ориентацията на профила на 
елемента, задавайки друга ос X. Например, при задаване на съвпадаща равнина, използвайте  
клавиша "N" за избор на следващия линеен ръб като оста X. След задаване на нужното направление, 
щракнете мишката за да разположите елемента на библиотеката. 
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След задаване на профилната равнина и ориентация на профила, той се позиционира на лицето, а 
диалоговия прозорец Feature Set Information се обновява, преминавайки към следващия елемент от 
списъка. Ако размерите, отнасящи се към външните елементи се намират в списъка, първият размер 
се показва в графичния прозорец за да можете да предефинирате външния ръб. 

 
 

Предефиниране на ръбове на размери при разполагане на елемента на библиотека 

За да предефинирате външния ръб за размер при разполагане на елемент, просто изберете 
подходящия ръб в графичния прозорец (А). Размерът е прикрепен към избрания ръб, използвайки 
показаното значение (В). Профилът обновява своето положение, и ако в списъка има друг размер, 
отнасящ се към външния елемент, той се показва в графичния прозорец (С). 

 
Buе можете да изберете ръб за следващия размер (А), и профилът се обновява отново (В). Ако това 
е бил последния елемент от списъка Feature Set Information, завършения конструктивен елемент се 
показва в графичния прозорец. Значението на размерите рефлектира на изходните размери, 
зададени в библиотеката на елементите. 
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Ако искате да разположите само един екземпляр на елемент на библиотека, натиснете бутона 
Close за изход от диалоговия прозорец. Ако искате да разполагате още един екземпляр, 
натиснете бутона Repeat в командната лента. 

Разполагане на допълнителни копия на елемент 

След като разположите елемент на библиотека, можете да разположите друго копие с бутона 
Repeat в командна лента. Вие можете да разположите копие на същото лице (А) или на 
различно лице (В). 

 
Ако разположите елемент на същото лице като оригиналния елемент, то следва да избегнете 
разполагане на копия едно върху друго. Ако изберете същите ръбове за външните елементи, 
втория елемент ще бъде разположен директно над първия. Това може да доведе до грешка, но 
можете да я фиксирате чрез редактиране на размерите на елемента по-късно. 

Вие можете да избегнете тази грешка като се откажете от избор на ръб за един от размерите. 
Например, вие можете да пропуснете показания размер 12 мм (А), чрез щракване на мишката в 
следващия ред на диалоговия прозорец Feature Set Information (В). 
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После в графичния прозорец ще се покаже следващия размер (А). В този случай вие можете да 
изберете същия ръб (В), както за първия елемент. Профилът и елемента са разположени на 
лицето, а пропуснатия размер се показва с цвят за грешен размер (С), показвайки, че се нужда 
от определяне на ръб. Вие можете да затворите диалоговия прозорец и да редактирате този 
конструктивен елемент за задаване на размера и неговото значение за ръба. 

 
 
Елементи на библиотека с множество конструктивни елементи 
 
Вие можете да създадете елементи на библиотека с няколко конструктивни елементи на база 
профил. За такъв тип елементи, базовата равнина се запомня като задължителен елемент за 
всеки елемент на база профил в диалоговия прозорец Feature Set Information. При разполагане 
вие сте длъжни да предефинирате равнината на профила за всеки елемент. 

Поведение на елемент на библиотека след разполагане и групи елементи 
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След разполагане на елемент на библиотека в модел, той става нормален конструктивен 
елемент, както ако е бил създаден ръчно. Вие може ръчно да го редактирате. За елементи на 
библиотека, състоящи се от няколко конструктивни елемента, в PathFinder е създадена група 
операции. В дадения пример, има три елемента на библиотеки, разположени на модела. Два с 
единични елементи (А) и (В), и един - с няколко елементи (С). Забележете, че е създадена само 
една група операции. 

 
 

 

Предефиниране на родителски ръбове 
 

Ако сте пропуснали размери, отнасящи се до външни елементи докато сте разполагали 
елемент на нормална библиотека, размерите се показват в цвят за грешни размери (А). Това 
опростява тяхното намиране и предефиниране на ръбове. Пропускането на размери може да 
бъде полезно в следните случаи: 

 При разполагане на два елемента на библиотека на едно лице. 

 

 При предефиниране на размер, ако той причинява грешка. Например, задаване на 
размер 48 мм (А) при разполагане изкрва профила извън границите на избраното лице, 
което води до временна грешка. Това може лесно да се фиксира при последващо 
редактиране на конструктивния елемент, но често е по-лесно да се пропусне оригиналния 
размер и се размести елемента, както е показано в (В). 
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За да се отложи предефинирането на ръба за размера, изпълнете следното: 

Стъпка 1. Изберете елемента във Feature PathFinder или графичния прозорец (А) и 
натиснете бутона Dynamic Edit (В) в командна лента Select Tool. Профилът и 
размерите се появяват в графичния прозорец. Грешните размери (С) се показва 
в цвят Failed. 

 
Стъпка 2. Изберете грешния размер, който искате да откачите (А). Показани са 

манипулаторите на размера (В) (С). 

 
 

Стъпка  3. Позиционирайте курсора над подходящия манипулатор на размер (А), влачете го 
над ръба (В) към който искате да прикрепите размера. Забележете, че стойността 
на размера се обновява като отразява текущото разстояние между външния ръб и 
профила на елемента (С). 
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Стъпка  4.  Редактирайте размера на желаната стойност. 

  

Правила на библиотеки елементи 

 
• Първият елемент на нормална библиотека трябва да бъде елемент на база профил. 

• Вие можете да избирате един или няколко елемента. 

• Елемент на нормална библиотека, съдържащ обект на обработка, например, закръгление 
или фаска, трябва да включва също родителски елемент на база профил. 

• Управляващи размери, отнасящи се до ръбове извън профила, се улавят като част от 
определение на елемента. 

• Геометричния връзки, отнасящи се до ръбове извън избран обект, не се улавят в 
определението на елемента. 

• При разполагане на елемент на нормална библиотека, командната лента и диалоговия 
прозорец Feature Set Information позволяват разполагане на елементи на база профил в 
избраните базови равнини. 

• Елемент на нормална библиотека може да съдържа подтиснати конструктивни елементи. 
При това те ще останат подтиснати. 

• Елементи на библиотека, използващи профил на скица са разрешени, ако те използват 
същата равнина като скицата. Размери на скица, отнасящи се до ръбове извън избрания 
набор не се улавят. 

• Елемент на библиотека не е длъжен да съдържа външни връзки за изключване на 
размери. Например, вие не можете да използвате невключени в набора ръбове за 
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управление на ориентацията на базови равнини, използвани за построяване на профил 
на един от елементите на набора. 


