Редактиране на модел

Редактиране на модел
Вие може да променяте синхронни модели по много различни начини.


Преместване или завъртане геометрия на детайл, използвайки направляващия волан
(steering wheel).
Пример: Може да промените модел, използвайки направляващия волан (A), за да
преместите лице на модел.



Редактиране на цилиндри, конуси, сфери и серпентини



Промяна размера на модела, чрез редактиране на PMI размерните стойности.



Изберете няколко елемента, за да ги промените едновременно, използвайки менюто
Selection Manager menu



.

Когато премествате лице на детайл, „живите правила“ (Live Rules) разполагат и показва
всички лица в модела, които са свързани към преместваното лице.

Пример: Когато опцията Coplanar от страницата Live Rules е поставена, неизбраните
копланарни ( в една равина) лица стоят копланарно (B), когато движите избраното лице. Когато
опцията Coplanar от страницата Live Rules е изчистена, неизбраните копланарни лица остават
статични (C), когато движите избраното лице.
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За повече информация, вижте темата: Working with Live Rules.


Използвайте командата Relate, за да определите връзка между две лица.

Пример: Може да използвате опцията Coincident, за да определите кое лице (A) е
съответстващо (копланарно) на лицето-цел (B), което сте избрали от модела.

Отделяне и прикрепване на моделни лица
Пример: Отделянето на лица или конструктивни построения е по-лесно, отколкото да местите
или завъртате набор от лица в нова позиция в модела, и след това да ги прикрепите
отново на ново място.
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Промяна на конструктивни построения, които са част от набор построения, като отвори
и разположение по шаблони.

Пример: Може да промените диаметъра на един отвор в набор от отвори, които първоначално
са имали едни и същи свойства при построение, като диаметър и дълбочина.



За детайли, които съдържат ротационни построения, може да Създадете динамично
сечение (Live Section), за по–лесна визуализация и редакция на детайла.

Пример:
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Изменение на модели с използване на направляващ волан или 2D
направляващ волан
Може да използвате манипулаторите на направляващ волан и 2D направляващ волан, за да
преместите или завъртите различни типове геометрия. Направляващия волан и 2D
направляващия волан са основен метод за синхронно редактиране на модели.
Когато използвате инструментариума Select tool, за да изберете геометрия (A), която отговаря
на условията за движение и въртене, направляващ волан или 2D направляващия волан (B) се
показват заедно с командната лента Move (C).

Забележка: Елементите в избрания набор автоматично показват дали да се покаже
направляващ волан или 2D направляващ волан. Всички елементи както на направляващя
волан, така и 2D направляващ волан имат едно и също поведение.
Steering wheel

2D Steering wheel
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Използвайте различни компоненти от направляващ волан и 2D направляващия волан, за
движение и завъртане на избрани елементи. Също може да използвате опциите Connected
Faces от командната лента Move QuickBar, за да контролирате как модела да реагира при
операциите движение и завъртане. Опциите Connected Faces се използват най–добре при
плътни лица.
Командната лента Live Rules може също да бъде използвана, за да контролирате как други
лица от модела да реагират при операциите движение и завъртане. За повече информация,
вижте Working with Live Rules.

Прогресивно изложение
Дали ще се покаже направляващ волан или 2D направляващ волан е в зависимост от това,
какво сте избрали. Тези варианти на показване се наричат прогресивно изложение. Например,
когато изберете едно планарно лице в документа на детайла (A), само основната ос и
началната точка на направляващия волан се показват (B).

Това се прави, когато едно лице е избрано, за да бъде преместено по основната ос.
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Когато щракнете, за да завърши операцията по преместването, всички компоненти на
направляващия волан се показват.

Когато щракнете началната точка се показват всички компоненти на направляващия волан и
той се прикрепя към курсора за тази точка, така че свободно да можете да го преместите.

Преглед на командната лента Move QuickBar
Когато премествате или завъртате лица или конструктивни построения, използвайки
направляващ волан или 2D направляващия волан, може да използвате опциите от Move
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QuickBar, за да контролирате как избраната геометрия да реагира при промяната. Налични са
опции за копиране или отделяне на избрания модел, както и опциите за използване на ключови
точки Keypoint, за точно позициониране на геометрията, спрямо ключови точки на модела.
Опциите Connected Faces от командната лента Move QuickBar контролират как съседни лица от
модела реагират при модифицирането.
Extend/Trim
Когато опцията Extend/Trim connected faces е избрана, съседните лица (A) се удължават
или скъсяват, както се изисква, но те ще поддържат начална си ориентация. Също
забележете, че избрано лице може да промени размера си.

Tip
Когато опцията Tip connected faces е избрана, съседни лица (A) се удължават или
скъсяват, както се изисква, но те могат също да променят ъгъла на ориентацията към
избраното лице. Също забележете, че избраното лице не може да промени размера си.

Lift
Когато опцията Lift connected faces е избрана, избраното лице се премества, без да
променя размера и ориентацията си, и новите лица са създадени както се изисква.
Съществуващите съседни лица са също непроменени.
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Преглед на движенията на Направляващия волан (Steering wheel)
Може да използвате основната ос (A), помощна ос (B) и инструментална равнина (C)
нанаправляващия волан, за да преместите геометрия на модел.

Следните примери илюстрират и обясняват общите операции по преместване, които може да
изпълните с направляващия волан (steering wheel).
Преместване на геометрия с основната ос
Основната ос е често използвана, за преместване на планарна геометрия, като едно
планарно лице или справочна равнина. Когато изберете планарно лице, направляващия
волан се показва само с основната си ос (A). Основната ос е ориентирана
перпендикулярно на избраното лице. Може да щракнете стрелката на основната ос (A), за
да преместите избраното лице (B) по основната ос. Съседните лица обновяват
автоматично своите позиции и някои незаключени размери, които са засегнати от тази
операция, също се обновяват.

Преместване на геометрия с помощната ос
Направляващият волан включва и помощна ос, която се показва, когато изберете набор от
елементи, както е показано по-долу. Позиционирайте курсора над второстепенната ос,
щракнете и след това движете курсора или тип стойност, за да преместите избраното.
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Преместване на геометрия с инструментална равнина
Инструменталната равнина на направляващия волан е полезна за свободно преместване
на геометрия в равнината. В този пример са избрани екструдираното построение,
закръгленията и отвора. След това направляващия волан се разполага върху планарното
лице (в лявата илюстрация), чрез плъзгане на началната точка. Ориентацията на
помощната ос е нагоре. Инструменталната равнина е копланарна на планарното лице.
С избирането на инструменталната равнина, избрания набор елементи се премества с
една операция, както е показано в дясната илюстрация.

Завъртане на направляващия волан
Използвайте тороида (A) на направляващия волан, за да завъртите избраната геометрия
относно помощната ос (B).
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За да завъртите избрания набор коректно, направляващият волан трябва да бъде приведен в
съответствие с желаната ос на завъртане. Това често означава, че направляващият волан
трябва да се премести на друго място в модела.
Може да позиционирате направляващия волан по отношение на цилиндрични лица,
цилиндрични ръбове, линейни ръбове на модел или линейни скици на елементи, за да
определите оста на завъртане. Например, когато изберете цилиндричното лице на отвора (A),
по подразбиране се показва 2D направляващ волан, позициониран на мястото, в което сте
избрали лицето на отвора (B).
Забележка: 2D направляващия волан се показва, когато изберете цилиндрични построения,
като отвори. Когато щракнете началната точка на 2D направляващия волан, той се модифицира
в направляващ волан.

За да завъртите отвора по лицето на големия цилиндър показан по-долу, трябва да
позиционирате направляващия волан така, че да е в съответствие с желаната ос на завъртане.
В този пример, можете да препозиционирате направляващия волан, като щракнете началната
точка на 2D направляващия волан (A). След това можете да го позиционирате над
цилиндричното лице. Направляващия волан ще се прикрепи към центъра на цилиндричното
лице (B).
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След това щракнете тороида (A) и завъртете избраното с необходимото ъглово разстояние (B).
Също може да използвате динамичната кутия, за да запишете прецизно ъгъла на завъртане.
В този пример, цилиндричното лице на отвора ще бъде завъртяно и също ще бъде
концентрично с цилиндричното лице на модела, навън от отвора. Настройките по подразбиране
за командната лента Live Rules автоматично запазват концентричните лица преди операцията
завъртане да бъде изпълнена.

В следващия пример, геометрията не отговаря на необходимите изисквания за ос на въртене.
За да завъртите екструдираното построение, закръгления и отвор, начертайте линията (A) в
правилна позиция за ос на въртене. След това препозиционирайте направляващия волан, като
плъзнете началната му точка (B) върху линеен елемент, като ръб или елемент от скица.
Помощната ос се привежда в съответствие с линейния елемент (C).
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След това може да щракнете тороида и да преместите курсора, за да завъртите избраните
елементи. Също може да използвате динамичната кутия, за да въведете точен ъгъл на
завъртане.

Преглед на 2D направляващм волан
Може да използвате основната ос, помощната ос и инструменталната равнина на 2D
направляващия волан, за да преместите геометрията по същия начин както и направляващия
волан.
Пример:
Използвайте основната ос на 2D направляващия волан, за да преместите избраните елементи
по основната ос.
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Използвайте инструменталната равнина, за да преместите избраните елементи свободно по
инструменталната равнина.
Основната разлика между 2D направляващия волан и направляващия волан е, че не може да
завъртате геометрия извън текущата равнина, използвайки 2D направляващ волан.
Ако искате да завъртите геометрия извън текущата равнина, щракнете началната точка на 2D
направляващия волан, за да се модифицира в направляващ волан.

Преглед на направляващия волан
Направляващ волан е графичен инструмент или манипулатор, с който може да преместите или
завъртите избраната 2D или 3D геометрия.

Може да използвате направляващ волан, за да местите или завъртате следните типове
елементи:


Справочна равнина (освен базови справочни равнини)



Координатни системи (освен базова координатни системи)



Скици
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Елементи от скица



Криви



Лица



Построения



Конструктивни тела

Прогресивно изложение
Показването на манипулаторите на направляващия волан варира в зависимост от набора
елементи, които сте избрали. Тези варианти на показване се наричат прогресивно изложение.
Това означава, че в много сценарии на моделиране, само един от компонентите на
направляващия волан се показва, когато изберете елемент.
Например, когато щракнете едно лице (A), се показват само началната точка и основната ос на
направляващия волан (B).

След това може да щракнете стрелката на основната ос, за да преместите избраното лице.
Съседните лица автоматично се обновяват.

Когато щракнете, за да завършите операцията преместване, се показват всички компоненти на
направляващия волан.
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Щракнете началната точка, за да се покажат всички компоненти на направляващия волан, който
се прикрепя чрез нея за курсора, така че может свободно да движите направляващия волан.

Компоненти и базови функции на манипулаторите на направляващия волан
Използвайте различните компоненти на направляващия волан, за да определите как искате да
модифицирате избрания набор от елементите. Следващата илюстрация и таблица, представят
името и основната функция за всеки компонент, използвайки левия бутон на мишката.

Равнина на инструмента направляващ волан
Равнината на инструмента се използва, за да преместите или копирате селекцията, запазвайки
посоката на движение в рамките на равнината.
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По-долу е показан пример за използване равнината на инструмента за преместване на
избрания набор.

Равнината на инструмента се използва за преориентиране на направляващия волан. Натискане
на клавиша Shift+щракване на равнината на инструмента преориентира осите, както е показано.

Начално копче на направляващия волан
Начално копче се използва за препозициониране на направляващия волан. Докато местите
началната точка върху лица, осите ще се подравняват към валидна геометрия. За да запазите
оригиналната ориентация на направляващия волан при препозиционирането, натиснете
Shift+щракване на началното копче.
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Копче на оста на направляващия волан
Копчето на оста се използва за ориентиране посоката на осите, в която избрания набор ще се
премести или копира.

Shift+щракване на копчето на оста завърта ориентацията на направляващия волан в равнината
на тороида.

17

All rights reserved SpaceCAD Ltd

Редактиране на модел

Ctrl+щракване на копчето на оста завърта ориентацията на направляващия волан в равнината,
перпендикулярна на тороида.

Оси на направляващия волан
Щракването на оста премества избрания набор по посока на оста.

Shift+щракване премества направляващия волан по посока на избраната ос.

Тороид на направляващия волан
Тороида се използва за преместване или копиране на избрания набор около оста на тороида.
Може също да се използва за създаване на ротационно изтегляне на лице или регион.
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Shift+щракване на тороида препозиционира направляващия волан, като го завърта около оста
на тороида.
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Таблица с функциите на направляващия волан
Следващата илюстрация изброява в таблица имената и всички функции за всеки компонент на
направляващия волан. Може да използвате следващите действия на левия бутон на мишката
(ЛБМ), за да манипулирате избраните с направляващия волан елементи:


ЛБМ щракване



ЛБМ плъзгане



ЛБМ + Shift щракване



ЛБМ + Shift плъзгане



ЛБМ + Ctrl щракване



ЛБМ + Ctrl плъзгане

Дейс
твие

Начална
точка (A)

Основна
ос (B)

Точка
на
Помощна
началната
ос (D)
ос (C)

Точка
на
помощната Тороид (F)
ос (E)

Инструме
нтална
равнина
(G)

Точка на
тороида
(H)

Привежда в Стартира
Привежда в Стартира
ЛБМ Манипула Стартира
съответствие команда
съответствие команда
за команда
щрак тор
Rotate/Copy
(по основната ос Move (along помощната
ване позициони Move

Стартира
команда
Move
(в
равнината)

Привежда в Стартира
ЛБМ Манипула Стартира
за команда
съответствие команда
плъзг тор
позициони
Move
(по
основната ос Move(по
ане

Стартира
Завърта
команда
избраните
Move
(в елементи
равнината)

ране
основната
(точка,
ос)
ръб, лице)

ране
основната
(точка,
ос)
ръб, лице)

по
точка, secondary
прихваната
axis)
от
помощната
ос

по
точка, помощната
прихваната
ос)
от
помощната
ос

ос по точка (относно
от основната помощната
ос
ос)

Привежда в
съответствие
помощната
ос по точка
от основната
ос
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ЛБМ Манипула Манипулато Манипулатор Манипулато Манипулатор Стартира
тор
за
позициони
щрак ране
ване (само
позиция)

+
Shift

р
за
преместван
е
по
основната
ос

за завъртане
относно
помощната
ос

р
за за завъртане
преместван относно
е
по основната ос
помощната
ос

команда
Rotate/Copy
(относно
помощната
ос)

Разменя
основната
и
помощната
ос

ЛБМ Манипула Манипулато Манипулатор Манипулато Манипулатор Манипулатор Разменя

Привежда
в
съответст
вие
основната
ос
Привежда
в
съответст
вие
основната
ос

+
Shift

тор
за
позициони
плъзг ране
ане (само
позиция)

р намиране
и
подравнява
не по ос
(като ос на
цилиндричн
о лице)

за завъртане
относно
помощната
ос

р намиране за завъртане
и
относно
подравнява основната ос
не по ос
(като ос на
цилиндричн
о лице)

за завъртане
относно
помощната
ос

основната
и
помощната
ос

ЛБМ Манипула
за
+ Ctrl тор
щрак позициони
ване ране
(точка,
ръб, лице)

Стартира
команда
Move/Copy
(по
основната
ос)

Манипулатор
за завъртане
по
ос,
нормална на
основната и
помощната
ос

Стартира
команда
Move
(по
along
secondary
axis)

Манипулатор
за завъртане
по
ос,
нормална на
основната и
помощната
ос

Стартира
команда
Rotate/Copy
(относно
помощната
ос)

Стартира
команда
Move/Copy
(в
равнината)

Привежда
в
съответст
вие
основната
ос

ЛБМ Манипула
за
+ Ctrl тор
плъзг позициони
ане ране
(точка,
ръб, лице)

Стартира
команда
Move/Copy
(по
основната
ос)

Манипулатор
за
завъртане,
нормално на
основната и
помощната
ос

Стартира
команда
Move/Copy
(по
помощната
ос)

Манипулатор
за завъртане
по
ос,
нормална на
основната и
помощната
ос

Стартира
команда
Rotate/Copy
(относно
помощната
ос)

Стартира
команда
Move/Copy
(в
равнината)

Привежда
в
съответст
вие
основната
ос

Преглед на 2D направляващия волан
2D направляващия волан е графичен инструмент или манипулатор, с който можете да
манипулирате избраната геометрия.

Може да използвате 2D направляващия волан, за да местите или завъртате следните типове
елементи:


Цилиндрични лица



Отвори



Разположения по шаблон (Patterns)



Плътни лица от листов материал
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Производствени построения (dimples, drawn cutouts)

Например, когато щракнете отвор, манипулатора на 2D направляващия волан (A) се показва,
заедно с този за редактиране на диаметъра на отвора (B).

Прогресивно изложение
Манипулаторът 2D направляващия волан, в повечето случаи, се показва на базата на избрания
набор от елементи. Тези вариации на показване се наричат прогресивно изложение. Това
означава, че в различни сценарии на моделиране, само някои компоненти от 2D
направляващия волан се показват, когато изберете елемент.
Например, когато щракнете планарно, плътно лице на детайла от листов материал, само
началната точка (A) и основната ос (B) от 2D направляващия волан. В допълнение,
манипулатора за стартиране на фланг (C) също се показва.

Щраквайки началната точка се показват всички компоненти на направляващия волан и курсора
се прикрепя към нея, така че да можете да движите свободно направляващия волан.

Компоненти и базови функции на 2D направляващ волан
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Използвайте различни компоненти на 2D направляващия волан, за да определите как искате да
редактирате набора от елементи. Следващата илюстрация и таблица изброяват името и
основаната функция на всеки компонент, когато използвате левия бутон на мишката.

Име на компонента

Основна Функция

(A) начална точка

Препозиционира 2D направляващия волан на ново място

(B) основна ос

Стартира операция по преместване по основна ос

(C) точка на основната ос

Завърта основната ос

(D) помощна ос

Стартира операция по преместване по помощна ос

(E) точка на помощната ос

Преориентира помощна ос

(F) тороид

Стартира операция по завъртане

(G) инструментална равнина Стартира операция по преместване в инструменталната равнина

Таблица с функциите на 2D направляващия волан
Следващата илюстрация изброява в таблица имената и всички функции за всеки компонент на
2D направляващия волан. Може да използвате следващите действия на левия бутон на
мишката (LMB), за да манипулирате избраните елементи:


ЛБМ щракване



ЛБМ + Shift щракване



ЛБМ + Shift плъзгане



ЛБМ + Ctrl щракване



ЛБМ + Ctrl плъзгане
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Начална
Действ
точка (A)
ие

Основна
(B)

ос

Точка
на
Точка
на
Помощна ос
помощната Тороид (F)
основната ос
(D)
ос (E)
(C)

Инструмент
ална
равнина (G)

ЛБМ

Манипулат
за
щраква ор
позиционир
не
ане (точка,
ръб, лице)

Стартира
команда
Move
(по
основната ос)

Подравнява
основната ос
по
точка
(прихваната от
помощната ос)

Стартира
команда
Move
(по
помощната
ос)

Подравнява
помощната
ос по точка
от основната
ос

Стартира
команда
Rotate
(относно
помощна ос)

Стартира
команда
Move
(в
равнината)

Манипулат
ЛБМ
за
плъзган ор
позиционир
е
ане (точка,
ръб, лице)

Стартира
команда
Move
(по
основната ос)

Подравнява
основната ос
по
точка
(прихваната от
помощната ос)

Стартира
команда
Move
(по
помощната
ос)

Подравнява
помощната
ос по точка
от основната
ос

Стартира
команда
Rotate
(относно
помощна ос)

Стартира
команда
Move
(в
равнината)

Манипулатор
за
преместване
по
помощната
ос

Манипулатор
за завъртане
относно
основната ос

Манипулатор
за завъртане
относно
помощна ос

Манипулатор
за
преместване
в равнината

ЛБМ + Манипулат Манипулатор Манипулатор
ор
за
Shift
щраква позиционир
ане (само
не
за позиция)

за
за завъртане
преместване относно
по основната помощна ос
ос

ЛБМ + Манипулат Манипулатор Манипулатора Манипулатор Манипулатор Манипулатор Манипулатор
ор
за
Shift
плъзган позиционир
ане (само
е
за позиция)

за намиране за завъртане
и
относнио
подравняван помощна ос
е по (като ос
на
цилиндрично
лице)

за намиране за завъртане за завъртане за
и
относно
относно
преместване
подравняван основната ос помощна ос в равнината
е по (като ос
на
цилиндрично
лице)

ЛБМ + Манипулат Стартира

Манипулатор
за завъртане
по
ос,
нормална
на
основната
и
помощната ос

Стартира
команда
Move
(по
помощната
ос)

Манипулатор
за завъртане
по
ос,
нормална на
основната и
помощната
ос

Стартира
команда
Rotate/Copy
(относно
помощна ос)

Стартира
команда
Move/Copy (в
равнината)

ЛБМ + Манипулат Стартира

Манипулатор
за завъртане
по
ос,
нормална
на
основната
и
помощната ос

Стартира
команда
Move/Copy
(относно
помощна ос)

Манипулатор
за завъртане
по
ос,
нормална на
основната и
помощната
ос

Стартира
команда
Rotate/Copy
(относно
помощна ос)

Стартира
команда
Move/Copy
(в равнината)

ор
за
Ctrl
щраква позиционир
ане (точка,
не
ръб, лице)

ор
за
Ctrl
плъзган позиционир
ане (точка,
е
ръб, лице)

команда
Move/Copy
(относно
основната ос)

команда
Move/Copy
(относно
основната ос)
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Преместване или завъртане на геометрия от детайла с използване
на направляващия волан
Можете да използвате направляващия волан, за да преместите или завъртите геометрия от
модела. В тази тема са обяснени и двата работни работни процеса.
Преместване на моделна геометрия с използване на направляващия волан
1. Изберете Home →група Select→команда Select.

2. Позиционирайте курсора върху лицето, което искате да преместите и когато то
подсветне, щракнете с ляв бутон, за да го изберете.

Показват се основната ос и началната точка на направляващия волан. Всеки размер,
свързан с избраната геометрия също се показва.

3. Позиционирайте курсора върху основната ос и щракнете, за да я изберете.

4. Уточнете колко да е преместването. Направете следното:
o

Преместете курсора, докато лицето се премести приблизително до мястото, на
което искате да бъде и щракнете.
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o

За да определите новото местоположение с точност, въведете стойност в
полето за въвеждане Dynamic Input Control (A) и натиснете клавиша Enter.

Завъртане на моделна геометрия с използване на направляващия волан
1. Изберете раздела Home →група Select→команда Select.

2. Позиционирайте курсора върху лицетео, което искате да завъртите и когато то
подсветне, щракнете, за да го изберете.

Показват се основната ос и началната точка на направляващия волан.
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3. Позиционирайте курсора върху началната точка на направляващия волан и щракнете,
за да я изберете. Направляващият волан се прикрепя чрез нея към курсора.

4. Позиционирайте курсора върху линеен ръб от модела, който да определи оста на
ротация за лицето, което искате да завъртите. Когато ръба подсветне и
направляващият волан се подравни правилно, щракнете, за да го позиционирате.
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5. Позиционирайте курсора върху тороида на направляващия волан и щракнете, за да го
изберете.

6. Уточнете ъгъла на завъртане. Направете следното:
o

Местете курсора, докато позиционирате лицето на желаното място и щракнете.
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o

За да въведете точен ъгъл на завъртане, въведете стойност в динамичното
поле Dynamic Input Control (A) и натиснете клавиша Enter.

Преориентиране на направляващия волан
За да научите как да използвате 2D направляващия волан, вижте помощната тема: 2D steering
wheel overview .
Прихващане на основната и помощната ос на направляващия волан
1. Задръжте клавиша Shift.
2. Щракнете инструменталната равнина на направляващия волан.
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Промяна на посоката на основната ос на стъпки по 90°


Щракнете една от четирите точки на тороида на направляващия волан.

Промяна на посоката на основната ос под потребителски дефиниран ъгъл
1. Задръжте клавиша Shift.
2. Щракнете точката на основната ос.
3. Преместете курсора, за да дефинирате ъгъла или въведете стойност за ъгъла в
динамичното поле за редактиране.
4. Натиснете клавиша Tab.

Промяна на посоката на основната ос с използване на ключова точка от геометрията
1. Щракнете точката на основната ос.
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2. Преместете курсора върху ключовата точка-цел и щракнете.

Промяна на посоката на помощната ос под потребителски дефиниран ъгъл
1. Задръжте клавиша Shift.
2. Щракнете точката на помощната ос.
3. Преместете курсора, за да дефинирате ъгъла или въведете стойност за ъгъла в
динамичното поле за редактиране.
4. Натиснете клавиша Tab.

Поддържане ориентацията на направляващия волан на друго място


Задръжте клавиша Shift и плъзнете началната точка на направляващия волан върху
нова позиция. Ако го плъзнете в близост до средната точка на ръб, то направляващия
волан ще се прихване за нея. Щракнете, за да позиционирате направляващия волан в
средната точка или продължете да го го плъзгате върху друга позиция.

Дефиниране на набор от избрани елементи в синхронни детайли и
сборки
Когато променяте синхронни модели или сборки, често е необходимо да се добавят или
отнемат елементи от набора избрани елементи на база на топологични или атрибутни данни на
текущо избрания елемент. Например, искате да местите всички отвори в определена площ на
модел, който съвпада също в размера на текущо избрания отвор. От раздела Home→група
Select→списъка Select можете да използвате методи за селектиране или опцията Selection
Manager, за да добавяте или премахвате елементи от избрания набор.
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Вие избирате лицата и построенията на модела директно с помощта на QuickPick или от
PathFinder.
Използвайте опциите на Select Filter от раздела Home, в групата Selection Filters, за да добавяте
или премахвате елементи от избрания набор.
Focus element
Когато изграждате набор от селектирани елементи със Selection Manager, критерия на селекция
се дефинира по отношение на текущо избрания елемент, който се нарича focus елемент.
Текущо избран елемент може да бъде използван като focus елемент.
Натиснете клавишите Shift+интервал, за да стартирате Selection Manager или щракнете
Selection manager от списъка Select. Иконата Selection manager

се появява на курсора.

Selection Manager меню
Щракнете, когато се появи иконата Selection manager, за да се покаже меню Selection Manager.
Опциите на показаното меню са определени към focus елемента—елемента, над който е
курсора. Например, няма да виждате опцията Equal Diameter, когато focus елемента е планарно
лице. Не можете да добавяте скрити елементи към избран набор.
Когато позиционирате курсора над опция в менюто, елементите, които съвпадат с критерия на
опцията подсветват в графични прозорец. Вие може да влачите също менюто към ново място,
за да визуализирате по-добре модела.
Менюто може да използвате повече от един път, за да изграждате набора от избрани елементи.
Някои опции на менюто на контекстното меню Selection Manager поддържат дефиниране на 3D
кутия за селектиране, когато е зададена опцията за селектиране Use Box. Това ви позволява да
ограничите обема на селектиране към размера на 3D кутията. Например, можете да използвате
опцията Equal Diameter с 3D кутия, за да изберете само цилиндрични лица, които попадат в
дефинираната с курсора 3D кутия в графичния прозорец.
Методи на селекция
Стандартният метод на селекция е Normal Select. Всеки път когато избирате лице, предишното
избрано лице се размаркира. Натиснете клавиша за интервал, за да изредите методите на
селекция.
Методът на селекция добави/премахни (Add/Remove) се използва за изграждане на набор от
селекции. В нормалният метод, избирате лице и натискате клавиша интервал, за да
превключите към метода Add/Remove. Всяко лице, избрано в този метод е добавено към
набора. Ако е избрано лице, което вече е било избрано, то не се избира. Графичните маркери
остават на първото избрано лице. Подсветват и двете лица, избрано и отказано, когато курсора
се движи над тях.
Методът Add добавя само лица към набора. Посветват само отказани лица, когато курсора
минава над тях. За да зададете метода Add, натиснете клавиша за интервал, за да минете през
методите.
Методът Remove отнема (отказва избор) само лица от набора. Посветват само избрани лица,
когато курсора минава над тях. За да зададете метода Remove, натиснете клавиша за
интервал, за да минете през методите.
Натиснете клавиша Esc, щракнете двукратно или изберете командата Clear Selection на
раздела Home→група Select, за да изчистите набора.
Когато дефинирате набор селекции, чрез избиране на конструктивни построения в PathFinder,
избиране с натискане на клавиша Shift добавя към набора по методите Add и Add/Remove.
Избиране с клавиша Shift не обръща избирането или премахва елементи от набора. Избиране
на елементи с клавиша Shift по метода Remove не извършва действие. Избиране на елементи с
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клавиша Ctrl по метода Remove не добавя елементи към набора, а ги премахва, ако те вече са
избрани.

Редактиране на построения, управлявани от единична стойност
Редакция на построение, управлявано от единична стойност като:


Цяло построение



Само избрано лице(а)



Всички подобни лица в модела

Наличен е набор от опции за избиране на кутията за редактиране на стойност.

Построения с единична управляваща стойност са:
Part среда
 Round / закръгление


Equal Offset Chamfer /фаска с равни отстояния



Draft / наклон



Thin wall / тънка стена

Sheet Metal среда


Break Corner

Всяко от тези построения съдържа единична управляваща стойност, която може да бъде
променяна.
Редактирайте построение с единична управляваща стойност, чрез избор на лице на
построението. Например, изберете лице (B) на построение с единична управляваща стойност
(A). Появява се манипулатор за редактиране на стойност (C).

В тази илюстрация, червените лица са всички лица на първоначалното закръгление (A).
Изберете манипулатора за редактиране на стойност (C), за да покажете кутията за редактиране
(D).
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Налични са три опции за редактиране на избрано построение, управлявано от един размер.
Опция (A): Стандартна настройка. All Feature Faces – Включва всички подобни лица в
първоначалното построение.

Опция (B): Selection Manager - Включва всички подобни лица в модела.

Опция (C): Включва само избрани лица.

Редактиране на единична управляваща стойност на функция
При редактиране на синхронна функция, управлявана от единствена стойност, можете да
редактирате всички лица, избрани лица или всички подобни на избраното лице.
Полето за редактиране на стойността предлага опции за уточняване на лицата за редактиране.
Забележка: В следващите примери е използвана функцията за закръгление (Round). Единична
управляваща стойност имат функциите: round, equal offset chamfer, draft, thin wall и break corner.
Редактиране на първоначалното построение
1. Изберете единична управляваща стойност при селектиране на закръглението в
графичния прозорец или в PathFinder.
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Показва се манипулатор за редактиране на стойност.
2. Щракнете манипулатора (D) за да редактирате радиуса на закръглението.

Забележете, че всички лица на избраното закръгление подсветват, тъй като по
подразбиране е включен бутона “All Feature Faces” (A) .
3. Щракнете в полето за редактиране, за да въведете нова стойност за радиуса.
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Всички лица на първоначалното закръгление имат една и съща стойност.
Редактиране на всички подобни лица на първоначално избраното лице в модела
1. Изберете построение, управлявано от единична стойност, като закръгление, в
графичния прозорец или в PathFinder.

Манипулатора за редактиране на стойността се появява.
2. Щракнете манипулатора за редактиране, за да промените радиуса на закръглението.
3. В полето за редактиране на стойността, щракнете бутона Selection Manager (B).
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Забележете, че всички лица на първоначално избраното закръгление, както и всички
останали закръгления в модела, имащи същия радиус, подсветват.
4. Щракнете в полето за редактиране и въведете нова стойност за радиуса.

Всички лица на първоначално избраното закръгление, както и всички останали подобни
лица в модела имат един и същ радиус.
Редактиране само на избрани лица
1. Изберете отделни лица на построение, управлявано от единична тойност.
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Появява се манипулатора за редактиране на стойността.
2. Щракнете манипулатора за редактиране на стойността, за да модифицирате избраните
закръгления. Щракнете бутона Edit Only Selected Faces (C).

3. Щракнете в полето за редактиране на стойността и въведете новата стойност за
радиуса.

Забележете, че само избраните лица и свързаните с тях приемат новата стойност на
радиуса.
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Редактиране размери на модел
Прикрепените размери към ръбовете на модела са PMI размери. PMI размерите могат да се
създадат косвено, чрез миграция на размерите от скица, както и директно - чрез добавяне към
модела. Може да редактирате всички размери, свързани със синхронно построените ръбове, за
да редактирате моделите. Може да определите дали размера може да бъде пряко редактиран,
чрез цвета му. За да научите за създаването и редактирането на PMI размерите, вижте темата,
PMI dimensions and annotations.
Инструменти за редактиране на размер на модел
Когато щракнете текста на размера се появяват различни инструменти за редактиране:


Dimension value edit controls



Modify Dimension QuickBar



Live Rules

Промяна размера на модел
Може да промените размера на модел, като промените стойността на един или повече PMI
размер. Например, когато изберете текст на размер с 60 мм (1) се показва манипулатори за
редактиране [(2)(3)]. Манипулаторът за редактиране на размерната стойност( dimension value
edit handle показва как модела ще реагира ако поставите нова стойност за размер.

Контролиране на промените
Може да използвате бутона Lock (А) от диалоговата кутия Dimension Value Edit, за да се
гарантира, че размери и геометрия ще останат непроменени, когато редактирате други
размери.

Например, може да заключите двата размера, които са 20 мм преди да редактирате размера 60
мм. След това когато размера от 60 мм стане 70 мм, размерите 20 мм остават не променени.
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PMI размерите се показват в различни цветове в зависимост от това дали са заключени или
отключени.
Управление посоката на промяната
Когато посветне изберете текст на размер на 3D размер, стрелките на размера се обновяват за
да покажат на коя страна ще се промени модела, при редактиране на размера. 3D стрелката (А)
се показва от страната на модела, където ще бъде модифициран модела и 3D кълбо (В) се
показва от страната, където модела ще остане стационарен.

Може да използвате опциите в диалоговата кутия, за да контролирате как модела да реагира
при редакция на размер. Използвайте посоката на стрелките, за определите на коя страна да
се модифицира модела (А) и от коя страна да остане стационарен (В).

Управление избора на лице с Live Rules
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Когато избирате размер за редактиране, може да добавите или да премахнете лица от тези,
които сте избрали, като промените опциите в Live Rules. Това контролира как модела да се
държи, когато го модифицирате.
За да научите повече, вижте темата Working with Live Rules.

Контролиране редактирането на размерната стойност
Манипулатор за редактиране размерната стойност
Манипулаторите контролират промяната на размерните стойности по следния начин:


(1) Диалогов прозорец Dimension Value Edit



(2) Индикатори за посоката на размера

Диалогов прозорец Dimension Value Edit

Контрол

Действие

Въведете или редактирайте размерна стойност, използвайки един от следните
техники:
 Въвеждане на стойността в полето.
Ако Вашата мишка има колелце, завъртете го, за да променяте динамично

(A) Поле за
стойността на размера.
редактиране на
 Ако е възможно, изберете отделна стойност или диапазон от стойности от
стойност
списък.
Натискането на клавиша Tab прилага стойността и оставя диалоговия прозорец
отворен. Натискането на клавиша Enter прилага стойността и затваря диалоговия
прозорец.
Заключване или отключване на размер.
Съвет:
(B) Заключване




Можете да заключите размер само тогава, когато всички променливи,
зависими от него, са също заключени.
Не можете да отключите размер, който се контролира от формула или
използва променлива или размер, свързвани с формула.
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(C)Стрелки
посока

Указват посоката за прилагане на промените на размерната стойност: По
подразиране, посоката е съответна на стрелката на избрания бутон. Посочената
за промяна може да е симетрична в двете посоки.
Можете също да укажете посоката, като използвате 3D стрелката или 3D сферата
на размерната линия.

Забележка:Ако манипулатора за размер е забранен изцяло, размерът не може да се редактира в
текущото състояние.

Показване на контроли за редактиране на 3D PMI размер (synchronous и ordered)
В зависимост от това какъв тип размер сте щракнали, единично щракване показва всички
редактиращи функции на размера или показва само полето за редактиране на размера. В
много случаи, можете да използвате Alt+щракване, за да направите обратното. Примери за
това поведение са показани в таблицата по-долу.
За този
размерен
тип:
3D
PMI
размери
(synchron
ous,
ordered)

Когато
размерите са:

Управляеми
(заключени
отключени
размери)

Можете да:

Редактирате форматирането на размера:
и

Като направите
това:

 Щракнете
размерната
линия
или
проекционната
линия
 Alt+щракнете
текста
на
размера.
 Щракнете
размера
в
колектора PMI
в PathFinder.

Редактирате
размерната
стойност.
Покажете  Щракнете
редактиращата командната лента на синхронната
текста
размерна стойност.
размера.

на

 Alt+щракнете
размерната
линия
или
проекционната
линия.
 Alt+щракнете
размера
в
PathFinder.
Управляващи (в Редактирате формата на размера.
мащаб)

Редактирате размерната стойност и формата.
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и да е върху
размера.
Когато размера е
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За този
размерен
тип:

Когато
размерите са:

Можете да:

Като направите
това:
селектиран,
щракнете текста
на размера.

Управляващи
(извън мащаб)

Редактирате размерната стойност и формата.

 Щракнете
текста
размера.

на

 Alt+щракнете
размерата
линия
или
проекционнат
а линия.
Редактирате формата на размера.

 Alt+щракнете
размерния
текст.
 Щракнете
размерната
линия
или
проекционнат
а линия.

Автомати Когато е избрана Редактирате стойността и формата на размера.
чни
командата
e
размери Dynamic Edit :
на
ordered
построен
ия

Редактирате формата на размера.

 Щракнете
размерния
текст.
 Alt+щракнете
размерната
линия
иил
проекционнат
а линия.
 Alt+щракнете
размерния
текст.
 Щракнете
размерната
линия
или
проекционнат
а линия.

В режим
Definition:

Еdit Можете само да редактирате размерната стойност.
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За този
размерен
тип:
Всички
PMI
размери

Когато
размерите са:

Като направите
това:

Можете да:

Поведение
на Изтриете размерната стойност
всички размери редактиране на размера.

в

полето

за Когато курсора е в
полето
за
редактиране
и
стойността
е
избрана,
натиснете
клавиша Delete.

Изтриете размера.

Когато размера е
избран или когато
курсора е извън
полето
за
редактиране,
натиснете
клавиша Delete.

Индикатори за посоката на размера
Когато редактирате размерна стойност, 3D стрелката и 3D сферата се показват в
противоположните краища на размерната линия. Те индикират от коя страна на модела ще се
приложат промените.


Страната на модела, която ще бъде разтеглена или избутана, се индикира от 3D
стрелката.



Страната на модела, която ще остане неподвижна, се индикира от 3D сферата.



Симетричната промяна и на двете страни се индикира от две 3D стрелки.

Можете да използвате 3D стрелките (сферата) или бутоните със стрелки от диалоговия
прозорец Dimension Value Edit, за да променяте посоката.

Понякога 3D стрелките върху модела представят по-добре индикаторите, от тези в диалоговия
прозорец, както е показано в примера по-долу:
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Варианти на манипулаторите за редактиране на размерната стойност
Показването на манипулаторите за редактиране на размерната стойност се базира на това
дали ще променяте размер в модел, в скица или в чертеж.
Пример: Когато редактирате PMI размерна стойност в модел, манипулаторите за посоката на
редактиране на модела се показват и размерът е заключен.

Може да ги използвате, за да определите посоката на моделните промени, както и да
предпазите някой размер да се промени индиректно.
Пример: Манипулаторът за редактиране на размерната стойност за 2D геометрия на скица в
синхронен модел не предлага контролиране на посоката.
Размерите в скицата се разполагат като заключени (A) така, че можете да настроите
стойностите докато скицирате. Когато ги редактирате, можете да промените техния статус, като
ги отключите (B).
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Преоразмеряване на модел чрез редактиране на PMI размери
В синхронни модели, можете директно да редактирате модела, като промените стойностите на
PMI размерите му.
1. Щракнете текста на размера, който искате да промените.
Показва се манипулатора за редактиране на размера.
2. Направете следното:
o

(Преоразмерете модела в указаната посока) Въведете стойност в диалоговия
прозорец Dimension Value Edit и натиснете Enter.

o

(Обърнете посоката на редактиране на размера) Направете следното:
a. Въведете стойност в диалоговия прозорец Dimension Value Edit.
b. Щракнете 3D стрелката на размера, за да промените посоката на
редактиране или щракнете бутона със стрелката в диалоговия прозорец.
c.

o

Натиснете клавиша Tab, за да приложите промените и да оставите
прозореца отворен или натиснете Enter, за да приложите промяната и да
го затворите.

(Прилагане на промените еднакво и в двете посоки) Направете следното:
a. Въведете стойност в диалоговия прозорец Dimension Value Edit.
b. Щракнете бутона със симетричните стрелки.
c.

Натиснете клавиша Tab, за да приложите промените и да оставите
прозореца отворен или натиснете Enter, за да приложите промените и да
го затворите.

Пример: Размерите, мигрирали от скицата, се редактират в 3D модела.
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3. (По избор) Добавете размер за ръба, след което редактирайте размерната стойност.
Пример: Размерите са добавени и редактирани.
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Забележка: Когато опита ви за редактиране води до конфликт със съществуващите
се показва в полето за редактиране на размера
връзки, информационна иконка
Dimension Edit Value. Ако позиционирате курсора върху иконата, подробно съобщение
ще ви обясни как да разрешите конфликта, използвайки Solution Manager и панела Live
Rules, който се появява, когато редактирате 3D размер.

За повече информация, вижте Working with Live Rules.
Съвет:


Можете да използвате опциите на командната лента Modify Dimension за да
контролирате допълнително лицата при редактирането на размера.



В зависимост от това какъв тип размер сте щракнали, единично щракване показва
всички редактиращи функции на размера или само полето за редактиране на размера.
Можете също да използвате Alt+щракване, за да направите обратното. Вижте
таблицата Displaying dimension editing controls.
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Избор на лица за модифициране чрез редакции на PMI размери
Когато изберете размер, всички логически свързани лица се включват автоматично към
избрания набор. Това улеснява модификацията на детайла, без да се налага да знаем как е
конструиран.
Преди да редактирате размера, можете да визуализирате какви биха ефектите от промяната.
На базата на това, можете да добавите или премахвате лица от избрания набор с помощта на
Live Rules.
1. Направете следното:
a. Разположете курсора върху текста на размера, без да щраквате.
Визуализират се всички лица, свързани с редактирането на размера. Проверете
модела, за да видите кое е логично избрано предварително.
Пример:

б. Позиционирайте курсора върху текста на размера от страната, която искате да
модифицирате.
Докато местите курсора, 3D стрелките се актуализират, за да покажат посоката,
в която ще се приложат промените.
2. Щракнете текста на размера.
3. (По избор — промяна на избрания набор)В прозореца Live Rules options под Maintain,
изчистете връзките , които искате да изключите от избрания набор и задайте тези, които
искате да добавите.
4. (По избор – промяна на типа лица за решаване) На командната лента Modify Dimension,
променете как свързаните лица да реагират на промените на размера.
5. В диалоговия прозорец Dimension Value Edit въведете нова стойност и натиснете Enter.
Пример:
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Съвет: Можете да промените посоката на промяната преди да натиснете Enter, като
щракнете съответния бутон със стрелка върху диалоговия прозорец Dimension Value
Edit или щракнете 3D стралката на размерната линия.
Съвет: Можете да уточните симетрична промяна и от двете страни на рамера, като
щракнете бутона symmetric arrow.

Заключване/ отключване на PMI размер за контролиране на
промените


Направете едно от следните действия, за да заключите или отключите размер, за да
контролирате ефекта на моделните промени. За да разберете ефекта от заключените
размери, вижте Tips.
o

Заключете размер, за предпазване от индиректна промяна, като направите
някое от следните неща:


Щракнете размерния текст на размера, който искате да ограничите, след
което задайте бутона Lock на командната лента Dimension Value Edit.
Пример:
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o



Щракнете с десен размера и изберете от контекстното меню Lock
Dimension.



В PathFinder,изберете иконата unlock вляво от името на размера.



В меню Tools → група Variables →Variable, изберете бутона unlock,
показан върху реда на размера.

Отключете стойността на размер, като направите някое от следните:


Изберете директно размера.
1. Щракнете размерния текст на размера, който искате да
промените и изключете бутона lock на диалоговия прозорец
Dimension Value Edit.
2. На диалоговия прозорец, щракнете бутона със стрелка, за да
уточните посоката на промяната или щракнете бутона със
симетричната стрелка, за да редактирате симетрично от двете
посоки.
Ако посоката, индикирана на диалоговия прозорец е неясна,
както е показано на примера по-долу, щракнете 3D стрелка или
сфера, за да уточните посоката.
Пример:

3. Направете едно от следните:
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Въведете стойност в полето и натиснете Enter, за да
приложите промените.



Завъртете скролера на мишката, за да промените
стойността на размера.



Щракнете с десен бутон размера и изберете Unlock Dimension.



В PathFinder, изберете иконата lock вляво от името на размера.



От меню Tools → група Variables →Variable, изберете бутона lock,
показан върху реда на размера

Modify Dimension командна лента
Когато щракнете стойността на размера, командната лента Modify Dimension се показва.


Connected Faces
Уточнява как да се адаптират свързаните с избраните лица по време на модификацията
o

Extend/Trim
Променя модела чрез изрязване или удължаване на съседните лица.
Съседните лица (A) се удължават или изрязват, според изискванията, но
запазват своята първоначална ориентация. Размерът на избраното лице се
променя.

o

Tip
Променя модела чрез изрязване, удължаване или промяна на текущата
ориентация на свързаните лица. В някои случаи, това може да доведе
настоящата ориентация на свързани лица (A), за да се наклони или промени
ъгъла по отношение на избраното лице. Размерът на избраното лице не се
променя.
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o

Lift
Изтегля избрания набор и добавя лица към модела. Избраното лице и
съседните лица не се променят.



Precedence
Определя дали селектирания набор или неселектираните да имат предимство по време
на модификацията. Лицата, които са с предимство се регенерират последни по време
на синхронната модификация и обикновено се запазват в получения модел.
Опциите, които са на разположение, се променят на базата на активната среда.
o

Select Set Priority
Уточнява дали избраните за преместване лица да бъдат с предимство пред
непреместваните лица. Забележете, че лицата, които са съседни на
преместваното лице се удължават и изрязват непреместваните, когато тази
опция е зададена.

o

Model Priority
Уточнява дали непреместваните лица да са с предимство пред избраните за
преместване лица. Забележете, че когато тази опция е зададена, избраното за
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преместване лице може да се премести до съвпадането с му с изреза, защото
непреместваното лице е с предимство.

o

None
Няма да настъпи взаимодействие между лица

Дефиниране на връзки между лица на модел
Може да променяте синхронни модели, като определите отношения между лицата, използвайки
командата Relate от QuickBar. Командата Relate е налична, когато едно или повече лица, или
справочна равнина са избрани. Може да използвате опциите на командната лента Relate
QuickBar, за да определите как искате избраното лице, да бъде геометрично свързано с
лицето-цел. Например, може да използвате командата Coplanar
, за да определите кое лице
(seed face) (A)да съвпада (да бъде копланарно) към избраното лице-цел (B).

Командната лента Live Rules може също да бъде използвана, за да контролирате как модела да
реагира, когато приложите отношението.
Типове връзки
Може да използвате опцията Relationship Types от командната лента Relate QuickBar, за да
изберете типа отношение, което искате да приложите:


Concentric (концентричност)



Coincident (съвпадане)



Parallel (успоредност)



Perpendicular (перпендикулярност)
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Tangent (допирателност)



Rigid (твърда)



Ground (основна)



Symmetric About (симетрия относно)



Equal Radius (равни радиуси)



Coplanar Axis (копланарна ос)

Установяване на постоянни връзки
от командната лента QuickBar, за да определите кое
Може да използвате опцията Persist
отношение да се поддържа, ако промените по-късно модела. Например, когато coincident
(съвпадащо) отношение е установено, ако използвате направляващия волан, за да завъртите
едно от свързаните лица, лицата ще останат копланарни.

Когато поставите опцията Persist, установеното отношение е добавено към колектора
Relationships в PathFinder. Може да изтриете отношения, като го изберете в PathFinder и
натиснете Delete. Ако опцията Persist не е поставена, можете по-късно да промените лицата
независимо едно от друго.
Подравняване на множество елементи
Може да използвате опцията Single/All от командната лента Relate QuickBar, за да контролирате
как отношението да бъде приложено, когато имаме избрани няколко елемента от набора.
Когато няколко елемента са от набора, първия избран се счита за базов елемент. Базовият
елемент се показва в различен цвят от останалите елементи в избрания набор.
Single
Когато зададете опцията Single, съществуващите пространствени връзки между базовия
елемент (A) и останалите елементи в набора не се променят от операцията по
подравняване. Базовият елемент (A) се премества, за да приложи връзката, определена по
отношение на съответното лице (B). Останалите елементи в набора също се местят, а
техните текущи пространствени връзки към базовия елемент се запазват. В този пример,
беше приложена съвпадаща (coincident) връзка.

55

All rights reserved SpaceCAD Ltd

Редактиране на модел

All
Когато зададете опцията All, пространствената връзка между базовия елемент (A) и
останалите елементи в набора, могат да бъдат променени чрез операцията по привеждане
в съответствие. Всички елементи в набора се преместват към поставената връзка,
определена по отношение на елемента-цел (B). В този пример, беше поставена съвпадаща
връзка и всички лица в набора бяха преместени така, че да са съвпадащи (копланарни)
към лицето-цел (B).

Live Rules и прилагане на връзки
Когато прилагате отношения между лица, може да използвате опцията Live Rules, за да
контролирате как модела да се променя, когато приложите отношение. Например, когато
прилагате съвпадащо отношение между две лица, ако изчистите опцията Coplanar в Live Rules,
другите лица в модела (A), които са копланарни към базовото лице (B) не се променят, когато
приложите отношението към лицето-цел (C).

Дефиниране на връзки между две лица
Можете да дефинирате разнообразни връзки между лицата в модела. Тази тема обяснява
приложението на връзката Сoplanar между две лица. По подобен начин можете да приложите и
други връзки.

56

All rights reserved SpaceCAD Ltd

Редактиране на модел

1. На раздела Home →група Selection, изберете командата Select

.

2. Позиционирайте курсора върху лицето, което искате да модифицирате и когато то
подсветне, щракнете, за да го изберете.

Командната лента Move се показва.

3. На раздела Home → група Face Relate изберете командата Coplanar
лента Move се заменя от командната лента Coplanar.

. Командната

4. Изберете лице-цел. Това е лицето, което искате да остане неподвижно.

Лицето, избрано в стъпка 2 се премества временно така, че можете да видите
резултата.

5. На командната лента Сoplanar щракнете Accept.
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Concentric команда
Променя позицията и ориентацията на едно или повече избрани лица, така че да са свързани
концентрично с лице-цел от модела. Можете да използвате опциите на командната лента, за да
уточните как искате да бъде геометрически свързано избраното лице с лицето-цел.
Прави лицето (seed face) (1) концентрично с лицето–цел (target face) (2).

Връзката за концентричност е постоянна (persist) по подразбиране. Можете да изключите
опцията persist, докато сте в командата.
Можете да изберете командата concentric първа. След това да изберете seed лице (лица) и
target лице.
Можете също да изберете набор seed лица най-напред, а после да изберете командата
concentric. След това изберете лице-цел.

Symmetry команда
Прави seed лице (A) симетрично на target лице (B), относно избрана от вас равнина на
симетрия (C).
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Когато използвате тази опция, след избирането на лицето-цел (B), трябва също да изберете
равнина на симетрията (C). Равнината на симетрия може да бъде равнинно лице, референтна
равнина или основна базова равнина от координатната система.
Когато seed елемент е равнинно лице, то може да промени позицията ии ориентацията си, за
да стане симетрично на елемента-цел (target element).
Когато seed елемент е цилиндрично лице, то може да променя позицията и размера си, за да
стане симетрично на елемента – цел.
Връзката за симетричност е постоянна (persist) по подразбиране. Можете да изключите опцията
persist, докато сте в командата.
Можете да изберете командата symmetry първо. След това да изберете seed лице (лица), target
лице и равнина на симетрия.
Можете също да създадете най-напред набора от seed лица, а после да изберете командата
symmetry. След това да изберете target лице и равнина на симетрия.

Offset команда
Прави избраното лице (лица) успоредни на лице-цел и прилага потребителски дефинирано
отстояние.
Връзката offset е постоянна по подразбиране. Можете да изключите опцията, докато сте в
командата.
Лицата seed и лицето target трябва да имат противоположни посоки на нормалите на лицата.
Ако нормалите на лицата имат една и съща посока, се появява съобщения за грешка: "Paired
faces must have opposite direction face normals."
Можете да изберете командата offset първо. След това да изберете seed лица и лице-цел.
Можете също да създадете най-напред избрания набор лица, а после да изберете командата
offset. След това да изберете лице-цел.

Parallel команда
Променя позицията и ориентацията на едно или повече избрани лица така, че да станат
успоредни на лице-цел от модела. Можете да използвате опциите на командната лента, за да
уточните как искате да са геометрически свързани с лицето-цел.
Прави избранито seed лице (A) успоредно на лице-цел (B).
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Връзката parallel е постоянна (persist) по подразбиране. Можете да изключите опцията persist,
докато сте в командата.
Можете да изберете командата parallel най-напред. След това да изберете seed лице (лица) и
лице-цел.
Можете също да изберете seed лице (лица) най-напред, а после да изберете командата parallel.
След това да изберете лице-цел.

Coplanar Axis команда
Подравнява избраните елементи към дефинирана от вас теоретична равнина. Тази връзка е
налична, когато в избрания набор са множество цилиндрични елементи, като отвори, цилиндри
и конуси.
Можете да дефинирате теоретична равнина, като използвате два метода.


Можете да дефинирате равнината пооста на seed елемент (A) и точка от друг елемент,
който не е в избрания набор, като например центъра на отвор (B). С този метод,
теоретичната равнина (C), която минава през оста на seed елемента и избраната от вас
точка се използва за подравняване на избрания набор елементи, както е показано
вдясно. Seed елемента не се премества, но останалите елементи от избрания набор се
преместват така, че да се подравнят с теоретичната равнина.



Можете да дефинирате теоретична равнина, като изберете равнинно лице или
референтна равнина (A). С този метод, теоретичната равнина (B), която е успоредна на
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избраната равнина и преминава през оста на избрания seed елемент (C) се използва за
подравняване на избрания набор елементи. Seed елемета не се премества, но
останалите елементи от избрания набор се преместват така, че да се подравнят с
теоретичната равнина, както е показано вдясно.

Връзката coplanar axis е постоянна (persist ) по подразбиране. Можете да изключите опцията
persist, докато сте в командата.
Можете да изберете командата coplanar axis най-напред. След това да изберете затворени
цилиндрични лица и да дефинирате теоретична равнина.
Можете също да изберете набора лица най-напред, а после да изберете командата coplanar
axis. След това да дефинирате теоретичната равнина.

Equal Radius команда
Прави радиуса на избрано лице равен с този на лице-цел. Например, можете да направите
радиуса на цилиндрично лице (A) равен на цилиндрично лице-цел (B).

Забележка: Не можете да изберете отвор за seed или target елемент.
Връзката equal radius е постоянна по подразбиране. Можете да изключите опцията persist,
докато сте в командата.
Можете да изберете командата equal radius най-напред. След това да изберете seed лице
(лица) и лице-цел.
Можете също да изберете набор елементи, а после да изберете командата equal radius. След
това да изберете лице-цел (target face).

Perpendicular команда
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Променя позицията и ориентацията на едно или повече избрани лица така, че те да са
перпендикулярно свързани с лице-цел от модела. Можете да използвате опциите опциите на
командната лента, за да уточните как искате избраните лица да бъдат геометрично свързани с
лицето-цел.
Прави избраното seed лице (лица) перпендикулярно на лице-цел.
Връзката perpendicular е постоянна по подразбиране. Можете да изключите опцията persist,
докато сте в командата.
Можете да изберете командата perpendicular най-напред. След това да изберете seed лице
(лица) и лице-цел.
Можете също да изберете най-напред seed лице (лица), а после да изберете командата
perpendicular. След това да изберете лице-цел.

Tangent команда
Прави seed лице (лица) тангентни на лице-цел.
Връзката tangent е постоянна по подразбиране. Можете да изключите опцията persist, докато
сте в командата.
Можете да изберете командата tangent най-напред. След това да дефинирате избрания набор
лица и лице-цел.
Можете да изберете набор seed лица най-напред, а после да изберете командата tangent. След
това да изберете лице-цел.
Забележка: Резултатът трябва да е теоретична тангентост. Ако резултата създава две
лица, които действително се докосват тангентно, се появява съобщение за грешка: „The
model could not be modified“ (Моделът не може да бъде модифициран).
Следващият пример показва валидна ситуация, създавайки теоретична тангентност (A).
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Следващият пример показва невалидна ситуация, в която лицата са тангентни и се докосват
(B).
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Horizontal and Vertical команда
Използвайте командата horizontal/vertical, за да направите избрано равнинно лице (A)
успоредно на най-близката базова референтна равнина (B).
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Можете да приложите horizontal/vertical ограничения между две ключови точки (A), (B) относно
референтна равнина.
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По време на установяването на horizontal/vertical връзки, само първото избрано лице (лица) или
ключова точка се пореместват (C). Целевата ключова точка (B) не се премества по време на
свързващата операция.
Връзката horizontal/vertical е постоянна по подразбиране. Можете да изключите опцията persist,
докато сте в командата.
Можете да използвате командата horizontal/vertical най-напред. Изберете алтернативна
равнина за подравняване или използвайте равнина за подравняване по подразбиране. След
това изберете ключовите точки.
Можете да изберете най-напред лица/точки, а после да изберете команда horizontal/vertical.

Ground команда
„Заковава“ избрания набор лица в моделното пространство. Лицата с връзка Ground не могат
да се преместват или завъртат спрямо тяхната текуща позиция в пространството, но могат да
си променят размера. Например, ако зададете връзка ground на равнинно лице и преместите
по-късно съседно лице, то равнинното лице запазва позицията си, но може да се увеличи или
намали, когато преместите съседното лице. Ако избраният набор е с повече от едно лице, то
командата ground се прилага към всички.
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Връзка ground автоматично се задава на persist (постоянна).
Можете да изберете командата ground първа. След това да дефинирате лицата.
Можете също да дефинирате лицата първо, а след това да изберете команда ground.
Забележка: Командата Ground relationship не е налична в среда Assembly.

Rigid команда
Прави всички лица в избрания набор неподвижни едни спрямо друго. Например, когато
прилагате връзка rigid между две лица, двете лица поддържат една и съща ориентация едно
спрямо друго, ако едното се премести или завърти.
Връзката rigid автоматично се настройва на persist (постоянна).
Можете да изберете първо команда rigid, а после да дефинирате набора лица.
Можете също да създадете набора лица, а после да изберете команда rigid.
Забележка: Команда Rigid relationship не е налична в среда Assembly.

Работа с Live Rules (Динамични правила)
Вие можете да използвате опциите Live Rules, за да разположите и покажете изведените
геометрични отношения между лицата в текущия набор от избрани елементи и останалата част
от модела. След това може да използвате тази информация, за да контролирате как да се
извършват синхронните промени.
Например, когато местите планарно лице, може да използвате Live Rules, за да разположите и
покажете всички лица в модела, които са копланарни към лицето, което местите. След това
може да използвате Live Rules, за да определите дали някои или всички от тези копланарни
лица да се преместят, когато избраното лице се мести.
Live Rules е на разположение за следните типове синхронни промени за моделиране:


Местене или завъртане на лица или построения в документите на синхронен детайл
или сборка.



Дефиниране на 3D геометрични отношения между лица, използвайки командата Relate
в документа на синхронния детайл.



Редактиране на стойността на размер на 3D PMI размера в синхронния детайл или в
сборката.



Редактиране на стойност на размер на заключен 3D PMI размер, използвайки таблицата
с променливите Variable Table.

Забележка: Live Rules не се използват, когато редактирате отвор и закръгление, използвайки
манипулатора за редактиране.
Опции на Live Rules
Live Rules автоматично се появява, когато местите лица, определяте 3D отношения или
редактирате размери. Активните опции в Live Rules определят как да реагира останалата част
от модела по време на редакцията.
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Например, когато местите едно планарно лице с направляващия волан (А), може да използвате
Live Rules, за да определите дали други копланарни лица, които не са в избрания набор, да
стоят копланари преди операцията по местенето.
В този пример, когато опцията Coplanar
в Live Rules е поставена, неизбраните копланарни
лица стоят копланарни (2), когато местите избраното лице. Когато опцията Coplanar в Live Rules
е изключена, неизбраните копланарни лица остават статични (3), когато местите избраното
лице.

Индикатори на откриване на отношения в Live Rules
Открити и активни
Когато Live Rules открие геометрия в модела, която съвпада с активните настройки (1) в
Live Rules, настройките в Live Rules се показват в зелено (2).
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Открити и неактивни
Когато Live Rules открие геометрия в модела, която съвпада с неактивни настройки (1) в
Live Rules, настройките в Live Rules се показват в червено (2).

Възстановяване Live Rules
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Опциите Live Rules да изберете или изчистите за текущо редактирани операции се запазват за
бъдещи операции за редакция в текущата сесия на дизайна. Когато излезете от Solid Edge,
текущите Live Rules настройки се поддържат за следващата сесия на дизайн.
Може да щракнете бутона Restore Defaults
Live Rules.

за да възстановите опциите по подразбиране в

Спиране на зависимости
Опции за спиране на зависимост се намират на панела Live Rules. Когато изпълнявате
сонхронно редактиране, решението се подчинява на тези опции. Можете да спрете:


(1) Live Rule отношения.



(2) Заключени размери.



(3) Запазени отношения

Когато спрете зависимост, бутона се променя по следния начин:

Live Rules при моделиране с листов материал
Live Rules работят по същия начин при синхронно моделиране с листов материал, както и при
синхронно моделиране на детайл. Налична е допълнителна опция в панела Live Rules в среда
на синхронно моделиране с листов материал. Опцията се нарича Maintain Thickness Chain.
Опцията Maintain Thickness Chain
поддържа позицията на верига лица, състояща се от
лица от дебелини, свързани със закръгления, преди да се извърши операция по преместване.
Когато опцията Thickness Chain е избрана, ако местите едно от тези лица, другите свързани
лица ще се местят също.

Когато опцията Thickness Chain не е избрана, само избраното лице или избраните лица ще се
преместят.
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Включването на опция Suspend Live Rules не оказва влияние на настройките на опция Thickness
Chain. С други думи, ако опцията Thickness Chain е включена и изберете опцията Suspend Live
Rules, опцията Thickness Chain остава включена.
Опцията Thickness Chain игнорира правилата Coplanar вътре във веригата дебелини.

Не са открити отношения между членове на верига с една и съща дебелина, но са открити
между членовете на отделни вериги. Въпреки, че не е открито правилото Coplanar във верига с
една и съща дебелина, то е открито от една верига с една дебелина към друга. В следващия
пример Symmetry и Thickness Chain са забранени. Когато изберете лице за преместване,
лицата в червено също се преместват, защото са копланарни и са част от верига с отделна
дебелина. Докато Thickness Chain е забранена и правилото Coplanar не е открито в дебелината
на веригата, съдържаща избрано лице за преместване, синьото лице няма да се премести.

Може да се наложи да зададете опцията Orthogonal to Base if Possible, ако искате да местите
или завъртате лице, което заставя плочата или дебелина на лице да се завърти под ъгъл
неортогонален на базовата равнина.

Преглед на Solution Manager
Синхронните модели използват отношенията между лица, за да контролират поведението на
модела при редактиране. Тези отношения включват:


Found

Системата намира отношения в случай на синхронно редактиране. Тези отношения са
намерени ако е включен типа отношение в Live Rules.
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Persisted

Потребител прилага отношения, които са постоянни и се поддържат при синхронно
редактиране.


PMI

Заключени размерни отношения.
Синхронно редактиране може да не бъде успешно ако има преограничаване. Възможно е също
синхронно редактиране да се изпълни успешно, но да даде неочаквани и нежелани резултати.
Solution Manager осигурява действия относно лица, участващи в решаване на синхронно
редактиране. Solution Manager е инструмент, който графично взаимодейства с модела за да
осигури контрол на всички отношения, свързани с текущото решаване.
Solution Manager е допълнителна стъпка при операции синхронно местене или редактиране.
Кога е в Solution Manager метод:


Свързани лица променят цвета за да представят ролята си в решаването.



Щракнете на лице, за да превключите отношения.



Щракнете лице, което участва в преместването, за да потиснете всички връзки,
премахвайки лицето от решаването. При задържане на курсора над участващо в
решаването лице се показва символа минус. Щракнете лицето отново, за да покажете
връзките и му позволите да участва. Когато задържите върху подтиснато лице, символа
плюс се показва.



Щракнете с десен лицето, за достъп до всички връзки с лицето (1). Когато посочите
връзка се появява символа минус. Когато щракнете връзката в палитрата, връзката се
потиска за всички лица в решаването. Когато посочите връзката се показва (2).
Щракването само подтиска лицето да не участва в решаването.

Когато е потисната, връзката посивява (3). Можете да повторите процеса на добавяне
на лица обратно в решаването. Когато посочите връзката в сиво се показва символа
плюс.
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Щракнете на заключен размер да отпуснете ограничението. Размерът се връща към
заключено състояние след редактирането.

Solution Manager показва графично откритите връзки, за да подпомогне разбирането им. Тази
графика се показва в червено. На палитрата с открити връзки, можете да посочите връзките за
концентричност, копланарни оси или симетричност и концентрични оси (1), копланарна равнина
(2) или симетрична равнина се показват върху модела.

Можете също да посочите върху откритите отношения в панела Live Rules и всички
концентрични оси, копланарни равнини или симетрични равнини се показват.

Показване на модела в режим Solution Manager
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В режим Solution Manager лицата на модела, които участват в решаването, променят цветовете
си.
Следващият пример илюстрира с цветовете на лицата успешно решаване.
Изберете лице и стартирайте синхронното редактиране.

Преместете курсора за динамично удължение.

Стартирайте Solution Manager. Лицата на модела, участващи в преместването, променят цвета
си. Останалите лица от модела стават прозрачни.

Следващият пример
преместване.

илюстрира

оцветяването

на

лицето

Изберете лице и стартирайте синхронно редактиране.
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Преместете курсора за динамично удължение. Забележете, че се показва символ за грешка
. Преместването е неуспешно.

Стартирайте Solution Manager. Лицата на модела, участващи в модификацията, променят цвета
си. Останалите лица стават прозрачни.
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Тип лице

Цвят

Пример Забележка

От останалата част на модела

Прозрачен

Избран набор лица

Зелен (Select color)

Неуспешно разполагане на избрания
Оранжев
набор, на мястото, където бихте искали
Color)
да бъде.

(Highlight

Без грешка за пътя, без отпуснати Син “Solving”
връзки
Blue)

(Sky

С няколко отрязани връзки

Син ½ “Solving” (Sky
Blue)

Неуспешни

Оранжев
(“Over
constrained” Color)

Лица от процедурни функции (ребра,
Лилав (“Driven” color)
шаблони,)
Лица с връзка Ground

Черен
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Червен
(цвят
манипулатора)

Изолирани лица

на

Отменя всеки цвят,
различен от черния.

Управление на връзките между лицата в Solution Manager
В режим Solution Manager mode, само лицата, които са от значение за решението, се оцветяват.
Неучастващите в решението лица стават прозрачни. Щракнете с десен бутон оцветено лице, за
да се покаже палитрата с връзките му.

Палитра с връзки
Колони


Намерени връзки (1). Това са откритите връзки, които са включени в панела Live Rules.



Размерни ограничения (2)



Постоянни връзки (3)

Преминете върху връзките на палитрата (4, 5), съдържаща опция fly out. Използвайте опцията
fly out, за да изключите всички подобни връзки с останалите лица.
Пример: Можете да изключите връзката Сoplanar за всички копланарни лица. Това е удобно,
ако има многобройни лица за контролиране. Можете да изключите всички лица и след това
селективно да ги включите в синхронното редактиране.
Жълтият триъгълник (6) върху връзката показва, че връзката допринася за неуспешно решение.
Работен поток за режима Solution Manager mode
1. Изберете лице за редактиране.
2. Щракнете основната ос на направляващия волан, за да стартирате синхронното
редактиране.
Забележка:
Възможни са две решения на условията: успешно или неуспешно (success или failure).
Можете да използвате Solution Manager и в двата случая.
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3. Стартирайте Solution Manager, като натиснете клавиша V или щракнете бутона Solution
Manager в панела Live Rules.
Забележка: Ако Auto-Solution Manager е включен, Solution Manager стартира когато
щракнете, за да дефи нирате разстоянието за преместване.
4. Докато сте в режим Solution Manager mode, можете графично да взаимодействате на
връзките, участващи в редактирането.
5. Когато завършите синхронното редактиране и няма неуспешно решение, можете да
щракнете отметката. Така излизате от режима Solution manager.
Проучване на размерните промени по време на синхронното редактиране
Докато сте в режим Solution Manager mode, можете да проучите размерните стойности, които са
засегнати от синхроното редактиране.


Незасегнатите размери автоматично се скриват, както е показано в дясната част на
илюстрацията по-долу.



Променените размери автоматично се показват, ако са скрити и индикатор за променен
размер се показва в горната дясна част на графичния прозорец (1).



Откъснати размери автоматично се показват, ако са скрити и символ за откъснат
размер се показва в горната дясна част на графичния прозорец (2).

Можете да използвате команди като Fit, Rotate и Zoom, за да наблюдавате по-добре лицата и
размерите на променяния модел.
Можете да щракнете индикиращите символи (1, 2), за да покажете общият брой стойности на
променени и откъснати размери в PromptBar. Можете да задържите курсора върху отделни
променени или откъснати размери, за да покажете техните предишни стойности в PromptBar.

Откъсване и прикрепване на лица и конструктивни построения
Може да редактирате синхронно модели, като отделите или прикрепите едно или повече лица
или построения. Отделяйки лица или построения позволява да премахвате лица от солид
модела без да ги изтривате. Това е полезно, ако имате нужда да създадете нов вариант на
съществуващ модел, който не съдържа някои построения от съществуващия, но искате да
поддържате построенията в документа за бъдещи нужди.
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Отделяйки лица или построения също позволява да премествате или завъртате набор лица
към ново положение в модела и след това отново да ги прикрепите в новото положение.

Отделяне на лица
Може да отделите лица, използвайки командата Detach от менюто за бърз достъп, когато едно
или повече лица или построения са избрани, или може да използвате опцията Detach налична в
Move QuickBar. Може да изберете лицата от графичния прозорец или в PathFinder.
Когато използвате командата Detach от менюто за бърз достъп, отделените лица се скриват
автоматично в графичния прозорец и цвета се променя към конструктивен цвят. Може да
използвате PathFinder, за повторно показване на лицата.

За да отделите лица успешно, трябва да се поддържа цялостно солид тяло. С други думи, за да
бъде операцията по отделяне успешна, без пропуски между лицата. Ако солид тяло не може да
бъде поддържано, операцията по отделянето ще бъде неуспешна и модела няма да се
промени. Също ще се появи съобщение, което ще Ви уведоми, че модела не е бил променен.
Когато отделяте лица, съседните лица често се променят, за да сте гарантира целостта на
солид модела. Например, когато отделите смесено лице, като заоблено, размера и формата на
съседните лица се променя.
Прикрепване на лица
Може да прикрепите лица, използвайки командата Attach от менюто за бърз достъп, когато
отделени лица са избрани в PathFinder или в графичния прозорец. За успешно прикрепване,
трябва да бъде образувано валидно солид тяло. Ако лицата, които се опитвате да прикрепите
не са образувани с валидно солид тяло, ще се появи съобщение.
В някои случаи имате възможност да настроите позицията на отделените лица и да ги
приложите успешно. В други случаи, това не е възможно за образуване на валидно тяло. В тази
ситуация трябва да помислите за заличаване на отделени лица и лицата на модела или
построенията да ги приложите отново.

Команда Move (3D)
Мести или завърта избраната геометрия. Когато изберете геометрия, подходяща за местене
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или завъртане се показват направляващия волан или 2D дръжката на волана, командната
лента Move и опциите Live Rules.
Например като кликнете на едно или повече лица на модела (A) или построения, воланът (B) и
командната лента Move (C) се показват.

После може да кликнете на стрелката на основната ос (A) на волана за да местите избраното
лице (B). Съседните лица се обновяват автоматично.

Използвайте опциите на командната лента за да контролирате как реагират на операцията
местене или завъртане избраните и съседните лица.

Изменение на построения, който са част от набор построения
Тъй като дизайна на модела се развива, може да се наложи да редактирате отделни
построения, които са част от набор построения. Например, може да се наложи да редактирате
диаметъра на един отвор в набора от отвори, които първоначално са имали едни и същи
параметри на построение, като например диаметър, дълбочина и други. Може да използвате
командите Separate и Break, за да изолирате едно или повече построения, които бяха част от
голям набор.
В синхронно моделиране, командите Hole, Rectangular Pattern, Circular Pattern и Pattern Along
Curve създават набор от построения.
Набори построения
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Когато конструирате различни отвори в една операция на построение, те се показват в
PathFinder като набор с индивидуални случаи на вложени записи в набора. Когато подсветне
или изберете запис от набора в PathFinder, построението подсетва или е избрано.

Когато подсветнете или изберете един случай на построение в набора, построението подсветва
или е избрано. Тъй като те са част от набора, ако редактирате параметрите за един от отворите
в набора, всички членове на набора се променят.
Отделяне на построения от набор
Може да използвате командата Separate от менюто за бърз достъп, за да изолирате един или
повече отвора в големия набор отвори, така че да може да редактирате неговите параметри
отделно. Командата Separate не разрушава вградената интелигентност (built-in intelligence) на
построението на отвор.
Когато отделите отвор от набор отвори, отделения запис е добавен към PathFinder за отделени
отвори и може да редактирате неговите размери без да оказва влияние върху другите членове
от набора. Например, може да промените размера или типа на отвора.
Прекъсване на построения от набор
Командата Break е налична за два индивидуални случая на разположение по шаблон (pattern) и
случая с отвор. Членовете на Pattern се показват в PathFinder по различен начин от набора с
отвори. Само един запис се показва в PathFinder за pattern, който включва всички случаи на
pattern. За да изберете отделен случай на pattern, трябва да използвате QuickPick.

След това може да използвате командата Break от менюто за бърз достъп, за да се прекъсне
избора от големия набор, така че да може да редактирате поотделно. Когато използвате
командата Break, вградената интелигентност за отвор се загубва. Избраното се конвертира в
набор лица и записа Face Set е добавен към PathFinder.
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Изменения на цилиндри, конуси, сфери и серпентини
Може да използвате направляващия волан и манипулатора за редактиране, за да промените
цилиндри, конуси, сфери и серпентини.
Промяна на конуси
Може да използвате направляващия волан, за да преместите лица на конус.

Може да редактирате ъгъла на конуса, избирайки манипулатора за редактиране на конуса

и да запишете нова стойност за ъгъла.
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Забележка:

Забележка: Може да използвате иконата Angle, за да контролирате края на конуса, като го
заключите.

Промяна на цилиндри
Може да използвате направляващия волан, за да промените дължината на цилиндър.

Може да редактирате диаметъра на цилиндрите, щраквайки манипулатора за редактиране на
диаметъра на цилиндъра
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и записвайки нов диаметър за цилиндъра.

Промяна на сфери
Може да използвате направляващия волан, за да преместите лица на сфера.

Може да редактирате размера на сферите, щраквайки манипулатора за редактиране

и записвайки нов диаметър за сферата.
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Промяна на серпентини
Може да използвате направляващия волан, за да преместите лица на серпентина.

Може да редактирате размера на серпентините, щраквайки манипулатора за редактиране.

и записвайки нов диаметър за серпентината.

Работа с Live Section (Динамични сечения)
Вие използвате командата Live Section за да създадете 2D напречно сечение на равнина през
3D детайл. Например, може да изберете една от основните равнини на базовата координатна
система, като равнина за динамично сечение.
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Динамичните сечения могат да направят по-лесно визуализирането и редактирането на някои
типове детайли, като детайли, които съдържат завъртяни построения. След това може да
редактирате 2D елементите от динамичното сечение, за да промените 3D геометрията на
модела.

Създаване на динамични сечения
Може да изберете планарно лице, справочна равнина или основна равнина от координатната
система, като равнина за динамичното сечение. Когато изберете равнината, динамично
сечение е създадено подобно на сечение на изглед в чертежа. Когато динамичното сечение
премине през процедура на построение, като например отвор, се създават набор от ръбове.
Към колектора Live Sections в PathFinder е добавен запис за динамичното сечение.
Aвтоматично създаване на динамични сечения
Когато създавате ротационно изтегляне или изрязване, използвайте опцията Create Live Section
(1) да създадете динамично сечение при изпълнение на построение. Опцията е стандартна.

Всички размери на скици мигрират към динамичното сечение.
Редактиране на динамични сечения
Може да редактирате динамично сечение, използвайки инструмента Select и 2D направляващия
волан. Може да редактирате отделни елементи или да редактирате цялото динамично сечение.
Редактиране на 2D елементи в динамично сечение, за да промените 3D модела
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Когато изберете 2D елемент в динамично сечение се показва 2D направляващия волан.
Може да използвате 2D направляващия волан и да преместите или завъртите елемента в
сечението, за да се промени 3D геометрията на модела. Ако избрания елемент от
сечението е ръб, създаден от процедурно построение като отвор, манипулатора за
редкатиране на процедурното построение също се показва.
Вие може също да разположите PMI размери на 2D елементите от динамично сечение и
след това да редактирате стойността на размера, за да промените модела.
Забележка: Когато местите елемент на сечението, използвайки 2D направляващия волан
или PMI размер, текущите настройки в Live Rules се използват за контрол на поведението
при редакция.
Редактиране на цялото динамично сечение
Може да редактирате цялото динамично сечение, използвайки PathFinder или QuickPick.
След това може да използвате кормилото, за да преместите или завъртите цялото
сечение. Когато местите или завъртате цялото сечение, 3D геометрията на модела не се
променя. Динамичното сечение преизчислява новото си положение. Това може да бъде
полезно, когато имате редактиран 3D модел по други методи на редакция, при които
динамичното сечение не е разположено там, където искате.
Показване на динамични сечения
Може да използвате полето за отметка пред запис на динамично сечение в PathFinder, за да
покажете или скриете сечението в графичния прозорец. Може да използвате полето за отметка
пред колектора Live Sections за да покажете или скриете всички динамични сечения.
Може да използвате раздела Live Section Colors от страницата Colors на диалоговата кутия
Solid Edge Options, за да определите цветовете, които искате да използвате за ръбове,
централни линии и региони за динамичните сечения.
Редактиране на модела и обновяване на динамичното сечение
Динамичното сечение автоматично се обновява, когато добавяте или премахвате построения,
или директно редактирате 3D модела. Например, ако добавите разположение на отвори към
синхронен модел, динамичното сечение ще се обнови автоматично.

Динамични сечения в монтаж
Може да редактирате 2D елемент на динамично сечение, за да промените детайл в контекста
на сборката. Може да използвате ключови точки (keypoints) на съседни детайли, за да
промените елемент на динамично сечение, отнасящ се към други детайли в сборката.
Може да използвате командите от менюто за бърз достъп, за да контролирате показването на
динамично сечение на избран детайл.
Създаване на живо сечение
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1. Изберете етикет Home→Section група→Live Section

.

2. Изберете съществуващо планарно лице, справочна или главна равнина на координатна
система.
Създава се живо сечение.
Съвет:


Използвайте раздела Live Section Colors на страницата Colors на диалоговата кутия
Solid Edge Options да зададете цветове за ръбове, център линии и региони на живи
сечения.



Използвайте PathFinder да покажете и скриете живи сечения.



Когато добавите или премахнете построения или промените 3D модела, живото сечение
се обновява автоматично.



При местене на равнината на живото сечение, сечението се обновява като равнината
пресича модела.

Използване на променливи
Можете да използвате Таблица с променливи (Variable Table), за да определите и да
редактирате функционални отношения между променливите и размерите на дизайна в познат
формат на електронна таблица.
Когато изберете командата Variables се показва Variable Table. Всеки ред от таблицата показва
променлива. Серията от колони се използват за изброяване на различните свойства на
променливите, като например Type, Name, Value, Rule, Formula и Range.
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Можете да използвате променливи, за да направите следното:


Контрол на размер с друг размер (Dimension A = Dimension B).



Определяне на променлива (pi=3.14).



Контрол на размер с формула (Dimension A = pi * 3.5).



Контрол на размер с формула и друг размер (Dimension A = pi * Dimension B).



Контрол на размер с формула, която включва функция (Dimension A = Dimension B + cos
(Dimension C)).



Контрол на размер със стойност от електронна таблица, като например Microsoft Excel
документ. Избирайки стойността от електронната таблица във Variable Table с
командата Paste Link. Може да използвате всички софтуерни продукти за електронни
таблица, от които може да свържете или закрепите обекти.

Забележка: Може да използвате функция VBScript или подпрограма във формулата.
Тригонометричните функции, налични в таблицата с променливи, винаги приемат въвеждане на
стойност за функцията, като функцията е в радиани и връща резултат в радиани, не в градуси.
Примерна функция може да бъде sin(x)=y, където x и y са винаги в радиани.

Типове променливи
Има четири типа променливи, които се показват в Variable Table. Можете да филтрирате
променливите, които искате да се виждат, като използвате опцията Filter
изберете един или повече типове променливи.


Размери (2D размери)



Потребителски променливи



PMI размери (размери на модела)



Симулационни променливи



Физични свойства
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Dimensions (Размери)
Създавате размери като променливи, когато поставяте размер на 2D елемент, когато
дефинирате отношения в сглобка или когато системата автоматично създава размери,
като например разширен размер за изтегляне или изрязване.
Размерите като променливи могат да се показват и да се избират в графичния прозорец
или в Variable Table. Можете да използвате Dimension променливи, за да контролирате
и редактирате дизайна.
User Variables (Потребителски променливи)
Създавате Потребителски променливи, когато въвеждате име и стойност директно в
Variable Table или когато дефинирате стойности в текущите команди. Например, когато
дефинирате свойства за центрови отвор с командата Hole, потребителски променливи
се добавят автоматично към Variable Table. Други типове потребителски променливи са
също автоматично създаваните променливи, като Physical Properties Density и Physical
Properties Accuracy.
Потребителските променливи нямат графичен елемент и Вие можете да ги покажете
или редактирате в графичния прозорец. Те също могат да бъдат намерени и
редактирани в Variable Table. Можете да използвате потребителски променливи, за
контрол и редакция на дизайна.
PMI Dimensions (PMI размери)
PMI Dimension променливите се създават автоматично в Variable Table, когато
поставите размери върху модела.
PMI размерите в традиционните построения са винаги движещи размери, но те не могат
да бъдат използвани за контрол на други елементи в дизайна при текущите
обстоятелства.
PMI размерите в синхронните построения се създават първоначално като отключени
размери, но те могат да бъдат заключени, така че да се използват за контрол на други
елементи в дизайна.
Забележка:
Синхронните PMI размери трябва да бъдат заключени, преди да бъдат движещ размер
или използвани във формула..
Не можете да отключвате синхроннен размер, който се контролира или се използва от
формула на друг размер или променлива.
Simulation Variables (Симулационни променливи)
Симулационните променливи се създават автоматично, когато създавате натоварване
или избирате повърхнина на геометрия. Това генерира информация относно типа
натоварване и дебелината на повърхнината.
Physical Properties (Физични свойства)
Когато създавате 3D детайл, Вие генерирате своства на обем и площ в диалоговата
кутия Physical Properties. Когато присвоите материал в Material Table, Вие генерирате
свойства за масата, въз основа на плътността на материала..
Тези и други физични свойства са налични като променливи в Variable Table.
Въвеждане на данни във Variable Table
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Когато създавате размерите за дизайн, променливите за тези размери се поставят автоматично
в таблицата с променливи. Ако Variable Table е отворена, всеки размер, който е поставен от вас
или от софтуера ще се покаже в Variable Table, след като размера е поставен.
Работейки с отворена Variable Table ви позволява да променяте името на размера, което се
генериран от софтуера, за по-логично име, с което работите. Когато променяте променливи,
името трябва да започва с буква и да съдържа само букви, цифри и долна черта. Не трябва да
използвате пунктуационни знаци.
Забележка: Имената на променливите не са с малки и големи букви. Например, ако създадете
променливата VAR1, не може да създадете друга променлива с име var1.
Определяне на размери в дизайна
Когато преразглеждате или редактирате имена на размери и променливи през Variable Table,
трябва да знаете, кое име на променлива с кой размер е свързано в дизайна. Това важи
особено, когато редактирате дизайн и не сте запознати с него или ако 2D геометрията и
размерите са поставени на много различни слоеве.
С отворена Variable Table, може да щракнете полето наречено Dim в колоната Type и след това
погледнете в графичния прозорец за посветващ размер.
Редактиране на данни в Variable Table
Може директно да редактирате имена на подредени променливи, стойности и формули в
Variable Table докато информацията съществува в полето с бял фон.
Ако подредена стойност на променлива съществува в поле със сив фон, не може да бъде
редактирана директно. Това означава, че данните се контролират от друга променлива, размер
или формула.
Всички клетки със синхронни променливи имат сив цвят. Ако се показва отворен катинар
стойността не може да бъде редактирана. Ако се показва затворен катинар
може да бъде редактирана.
Щракнете катинара, за да превключите от отключен към заключен.
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Полетата със сив цвят и без катинар показват данните, които се контролират от друга
променлива, размер или формула.
За да промените данни в поле с бял фон, щракнете в полето, запишете новата информация и
след това натиснете Enter. За да промените данни в поле с катинар, щракнете два пъти на
стойността и ще се появи кутията Edit Dimension. Запишете новата информация и след това
натисне Enter. Когато се появи кутията Edit Dimension, прозореца Live Rules също се появява с
признатите отношения. Когато запишете нова стойност, лицата на модела, които отговарят на
признатите отношения в Live Rules променят цвета си. В този пример, Planar и Symmetric About
Base (X)Y и (Y)Z Live Rules отношения са признати и почетени.

По същия начин променливите се въвеждат автоматично в Variable Table, когато добавяте
размери към дизайна, стойностите на размера се променят автоматично, когато редактирате
дизайна.


Стойността на заключен размер се обновява, когато промените стойността на размер.



Стойността на отключен размер се контролира от елемент, отнасящ се към размера или
от формула или променлива, която сте дефинирали. Ако елемента, формулата или
променливата се променят, стойността се обновява.



Стойностите на площта и периметъра се обновяват, когато използвате командната
лента Area, за да промените размера на площта на обекта.

Забележка: Ако цвета на фона в полето Value е оранжев, това означава, че стойността на
зависима променлива не може да бъде променяна, защото би нарушила правило,
ограничаващо обхвата от стойностите.
Ограничаване показването на променливи
Може да контролирате показването на променливи в таблицата с бутона Filters на Variable
Table или чрез командата Filters от менюто за бърз достъп. Например, може да покажете само
тип на променлива, които са наименовани от потребители. Също може да покажете
променливи, които са свързани с елементи в текущия документ, елементи в активния прозорец
или набор елементи, които са избрани в документа.
Създаване на правила за променливи
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Когато изберете променлива в Variable Table, може да щракнете бутона Variable Rule Editor, за
да определите набор от правила за променлива, използвайки диалоговата кутия Variable Rule
Editor dialog box.
Забележка: Вие може също да стигнете до диалоговата кутия Variable Rule Editor, използвайки
командната лента Edit Formula от менюто за бърз достъп.
Определянето на правила за променлива ограничава промените в дизайна към повече
контролиран набор от стойности. Може да определите отделен набор от стойности или обхват
от стойности за променлива, използвайки диалоговата кутия Variable Rule Editor. Например,
може да дефинирате, че стойности като 10, 20, 30 и 40 милиметра са само валидни за
променлива.
Типа на правилото, което определите за променлива се показва в колоната Rule във Variable
Table и числовите стойности за правилото се показват в колоната Range във Variable Table.
Също може да определите отделен списък или ограничен обхват от стойности за променлива,
като запишете правилно символите в клетката Range за дадена променлива във Variable Table.
Следващата таблица и примери показват как да направите това:
Знак Означава

Използване

Тип променлива

(

По-голяма от

Започване

лимит

)

По-малка от

Завършване

лимит

[

По-голяма или равна Започване
на

лимит

]

По-малка или равна Завършване
на

лимит

{}

Загражда списъка Използват се и двете като Discrete List
Discrete List

;

комплект

и
Разделя стойностите Между стойностите на лимита Лимит
или в дискретния списък
дискретен списък

Примери:


За да определите променлива, която трябва да бъде по-голяма от 5 и по-малка от10,
запишете следното в полето Range:
(5;10)



За да определите променлива, която трябва да бъде по-голяма или равна на 7 и помалка или равна на 12, запишете следното:
[7;12]



За да определите променлива, която трябва да бъде по-голяма или равна на 6 и помалка от 14, запишете следното:
[6;14)



За да определите променлива, която трябва да бъде ограничена в следния списък от
стойности 5, 7, 9 и 11, запишете следното:
{5;7;9;11}
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Редактиране на променливи, които имат дефинирани правила
Поведението при редакция на променливи се променя, когато имате зададени определени
правила за променливата.


Ако променлива има отделен списък от прилагани стойности, може да достигнете до
списъка от командната лента Dimension.



Ако движеща променлива има поставено правило и ако запишете стойност в
командната лента или във Variable Table, което нарушава правилото, показва се
съобщение, за да ви предупреди, че правилото е нарушено и стойността, която
записахте не е приложена.



Ако отключена променлива не може да бъде разрешена, тъй като правилото
противоречи на резултата от формулата, цвета на фона на полето Value cе променя
към оранжево, за да ви уведоми за конфликта. Вижте раздела When rules and formulas
conflict за повече детайли.

Създаване на изрази (формули)
Може да създадете изрази (формули), за контрол на променливи, използвайки колоната
Formula във
Variable Table. Изразите могат да съдържат или само променливи или
математически изрази, които съдържат комбинация от константи, потребителски дефинирани
променливи или размерни променливи, които софтуера поставя. Може да създадете изрази,
като ги запишете директно в полето Formula за променливата, използвайки Function Wizard или
използвайки опцията Formula от диалоговата кутия Variable Rule Editor.
Системата предоставя набор от стандартни математически функции. Също може да изберете
функции, които сте написали и запазили. Функциите трябва да бъдат записани с правилен
синтаксис или може да използвате Function Wizard, за да изберете и дефинирате функцията.
Function Wizard е удобен, когато сте забравили правилния синтаксис на математическа
функция. Щракайки върху бутона Fx във Variable Table се стартира Function Wizard.
Може да свържете VBScript функции и подпрограми към променливи в таблицата с променливи.
За да видите примера, най – отдолу на тази тема, щракнете Creating a Variable with an External
Function or Subroutine.
Графично показване на изрази (функции)
Може да използвате командите Show All Formulas, Show All Names и Show All Values от менюто
за бърз достъп, за да промените визуализацията на размерите, за по-лесно дефиниране на
изрази между размери. На пример, може да използвате командата Show All Formulas, за да се
покажат имената на размерите и дефинираните формули.

Също може да използвате командата Edit Formula от менюто за бърз достъп, за да дефинирате
формули между размери.
Когато правила и формули се в противоречие
Също може да дефинирате правила за променливи, които се контролират от формули. По
време на редакция е възможно формулата на движеща стойност за отключена променлива да
има конфликт с нейните дефинирани правила.
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Когато това се случи, правилото няма да бъде нарушено, но цвета на полето Value за
променливата, ще се оцвети в оранжево, за да покаже, че там има конфликт. Например, може
да определите една формула, за това, че DimA=DimB. Цвета на текста на размера за DimA се
променя, за да покаже, че стойността на размера е контролиран от друг размер. Полето Value
за размера в таблицата с променливи става отново сиво, за да покаже, че неговата стойност е
контролирана от друга променлива.

След това може да определите правило за DimA, където стойността са валидни само за {50; 60;
70}. Ако след това редактирате DimB на 55, правилото за DimA ще е нарушено. Когато това се
случи, стойността на DimA няма да се промени на невалидна. Полето на стойността за DimA
във Variable Table става оранжево, за да покаже там има конфликт между ограниченото
правило и формулата.

Примери
Да предположим, че сте направили скоба от листов материал и искате да създадете връзка
между радиуса на огъване и дебелината. Можете да използвате формула във Variable Table, за
да създадете и управлявате тази връзка. Следния пример илюстрира как би изглеждала
Variable Table, ако създадете връзка, която променя радиуса на огъване, когато промените
дебелината.
Тип

Име

Стойност

Variable

Stock_thickness

.25

Формула
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Dimension

Bend_radius

.375

1.5 x stock_thickness

Тук има няколко примера, които показват как може да настроите Variable Table:
Тип

Име

Стойност

Формула

Variable

c

2.0 kg

Variable

d

10.0 rad

@c:\bearing.xls!sheet1!R6C3

Variable

e

20 mm

@c:\bearing.xls!sheet1!R6C3

Dimension

f

8.5 mm

(1.5 + Func.(func1(c,d)))^2

Променливите d и e се контролират от външен документ, в този случай Excel електронна
таблица. Може също да контролирате променлива, използвайки променлива от друг Solid Edge
документ.
Променливата f се контролира от формула, която включва променливите c и d и функция.
Конвенция на параметри
Следната конвенция на параметрите са използвани във Variable Table:


В синтаксиса на линията, необходимите параметри са удебелени, а тези по избор не са.



Имената на параметрите трябва да следват правилата за Visual Basic.



В текста, където функциите и параметрите са дефинирани, необходимите параметри и
тези по избор не са удебелени. Използвайте синтаксиса на линията, за да определите
дали параметърът е необходим или е по-избор.

Използване на управлявани и управляващи размери в изрази в последователно
моделиране
Когато създавате изрази между размери, не може да използвате управляван размер, за да
управлявате стойността на движещ размер, когато и двата размера са в една и съща скица или
профил. Например, профилите на окръжностите HA и HB за построението cutout са показани в
една и съща скица или профил, вие не може да използвате DmA, за да контролирате
стойността на DmB, тъй като DmA е движещ размер. (DmA е управляван, защото мястото на
профила на окръжността HA се контролира от геометрични връзки между средните точки на
ръбовете на детайла (midpoints of the part edges).
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В този пример, има два подхода, които може да предприемете, за да преодолеете този
проблем:


Може да използвате повече от веднъж построението cutout, за да създадете кръгов
изрез (circular cutouts).



Може да използвате движещи размери и изрази, за да запазите профила на
окръжността HA в центъра на детайла, вместо колкото геометрични отношения.

Както е показано по-долу, преработката на схемата на отношения позволява да изчертаете
скици на окръжностите HA и HB в една и съща профилна равнина и след това да използвате
DmA в израз, за да контролирате стойността за DmB (DmB=DmA*.6). Вместо да контролирате
местоположението на профила на окръжността HA, използвайки геометрични отношения,
движещ размер, който контролира базовата дължина на построението (PL) и изразът е
използван, за да сте сигурни, че профила на окръжността HA е центриран в детайла
(DmA=PL/2). Това позволява да създадете израз, където DmA контролира DmB.

Достъп до променливи за други детайли в сборка
Командата Peer Variables, от менюто Tools, дава достъп до детайлни или подмонтажни
променливи за другите детайли или под възли в рамките на сборката. Може да използвате
командата Peer Variables, докато сте в сборка или когато имате активиран детайл или подвъзел
в сборка. Детайлите могат да се контролират директно в сборка или подвъзел. За да
редактирате променлива на детайл или подвъзел, щракнете командата Peer Variables,
изберете детайла или подвъзела и след това редактирайте променливите във Variable Table.
Може да редактирате променливи, потребителски дефинирани променливи, въведени
уравнения и да копирате, и поставяте променливи между детайли и подвъзли вътре в сборкат.
Всички функции на таблицата с променливи са налични, като се увеличава удобството, че не е
нужно да се активира на място детайла.
След като отворите Peer Variable Table за даден детайл, може да получите достъп до
характеристиките на променливите на всички сборки, като щракнете характеристиката в
Assembly PathFinder или в графичния прозорец. Peer Variable Table ще се обнови, за да покаже
променливите, които избрахте. Малката заглавна лента на Peer Variable Table също посочва
името на избраната характеристика.
За да покажете променливите на активния документ, щракнете бутона Active Model от
командната лента Peer Variable при отварянето на Peer Variable Table.
Забележка: Когато използвате Peer Variables, за да редактирате синхронен детайл в контекста
на сборката, Live Rules отношенията не се признават или акцентират.
Свързване на променливи между детайли в монтаж при последователно моделиране
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Също може да използвате командата Peer Variables за асоциативно копиране и поставяне на
променливи между детайли в сборка или подвъзел. Например, може да контролирате
дебелината на фланеца на Part B, използвайки променлива в Part A. Когато редактирате
стойността за променливата в Part A, дебелината на фланеца в двата детайла, ще се промени
едновременно. За да се възползвате от асоциативното копиране и поставяне, първо трябва да
поставите опцията Paste Link To Variable Table от етикета Inter-Part в диалоговата кутия Options.
За асоциативна връзка с променлива между два детайла в монтаж, използвайте командата
Peer Variables, за да изберете детайла съдържащ променливата, която искате да копирате (Part
A). Във Variable Table за Part A, изберете реда на променливата, която искате да копирате и
след това щракнете командата Copy от менюто за бърз достъп. След това изберете детайла, в
който искате да поставите променливата и след това щракнете командата Paste Link от менюто
за бърз достъп.
След като връзката е установена, всички промени към главната променлива за Part A ще
обновят свързаната променлива за Part B. За да сте сигурни, че връзката е обновена,
използвайте командата Update All Links. Когато свързвате Solid Edge променливи между
детайли в монтаж, имената на документите и пътя на папката трябва да съдържат само букви,
цифри и долна черта. Не трябва да използвате пунктуационни знаци.
За повече информация, вижте темата Link variables between parts in an assembly.
Създаване на променливи с връзка към електронна таблица
Може да използвате Microsoft Excel или друг софтуер с електронна таблица, за да свържете
Solid Edge променливи към електронна таблица. Преди да може да свържете променливите
към електронна таблица, първо трябва ги създадете в Solid Edge документа. Когато свързвате
Solid Edge променливи към електронна таблица, имената на документите и пътя на папката
трябва да съдържат само букви, цифри и долна черта. Не трябва да използвате пунктуационни
знаци.
За да редактирате успешно свързани Solid Edge променливи от електронната таблица, трябва
да отворите документите Solid Edge и електронната таблица в определен ред:


Първо може да отворите електронния документ и след това да отворите свързания
Solid Edge документ.



Първо може да отворите Solid Edge документа, след това да щракнете командата Edit
Links от менюто за бърз достъп, като сте избрали свързващата формула в таблицата с
променливи. След това може да използвате опцията Open Source от диалоговата кутия
Links, за да се отвори документа с електронната таблица.

За повече информация вижте темата Create a variable with a link to a spreadsheet.
Достъп до Variable Table, използвайки property text
Можете да използвате property text, за да извлечете системни и потребителски променливи,
стойности и размери от Variable Table в конструктивни обозначения.
В този пример, теглото и силата са изнесени с обозначение със стойност, калкулирани за крана,
коша и силата.
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За да извлечете свойства на текст от Variable Table, от диалоговата кутия Select Property Text,
изберете Variables From Active Document като източник на свойство на текст. Новото свойство
на текст има следния формат %{Variable_name|V}, където Variable_name се конвертира към
текущата стойност на именуваната променлива.
Пример: Обозначението Crane = 1000 kg в илюстрацията е резултат от този запис в
диалоговата кутия Callout: Crane = %{Crane_mass|V} kg.
Излагане на променливи като потребителски свойства
Можете да изберете променливи от индивидуални детайли и монтажни файлове и да ги
изложите като потребителски свойства, използвайки колоните Expose и Exposed Name във
Variable Table. Променливите, които изложихте след това се показват в списъка Properties в
етикета Custom в диалоговата кутия File Properties.
Това също прави променливите налични в средата Draft (за включване в обозначения,
например) в Property Manager и в Insight Connect, и свързаните SharePoint интерфейси.
Изложените променливи се показват в списъка Properties в етикета Custom, в реда, в който те
са изложени във Variable Table. Ако искате да промените реда в списъка Properties, изчистете
отметките за всички изложени променливи, след това сложете отметка на тези, които искате да
се изложат, в реда в който искате да се показват в списъка Properties.
Изключване на построения, използвайки променлива в последователно моделиране
Може да изключите и включите детайл или построение от листов материал, използвайки
Variable Table, чрез добавяне на изключена променлива, към таблицата с променливи,
използвайки командата Add Suppression Variable от менюто за бърз достъп, когато изберете
построение. Ако свържете изключена променлива към външна електронна таблица, може след
това да включите или изключите построението, използвайки външната електронна таблица.

Пример: Създаване
подпрограма

на

променлива

с

външна

функция

или

Следващият пример използва функция и подпрограма записана в VBScript. Този пример
показва, че може да използвате ключовата дума ByRef в подпрограми, за да споделяте
променливи, чийто стойности могат да бъдат променяни от подпрограмата. Може да
използвате функции, за да се върнете към дадена стойност. Не използвайте ключовата дума
ByRef за да предаване на променливи към функции; вие не получавате никакви
предупреждения, но променените стойности на променливи няма да се случат в таблицата с
променливи. VBScript поддържа само Variant типове данни.
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Определенията на функцията и подпрограмата в този пример се съхраняват в документ
наречен FUNCTIONS.BAS. За да видите синтаксиса на функцията и подпрограмата щракнете
бутона Function.
В FUNCTIONS.BAS, функцията AddTwo чете две изходни числа като запис, добавя ги и
извежда само една стойност. Функцията може да чете различен брой аргументи като запис, но
извежда само една стойност. Когато използвате функция като формула на променлива,
резултата от функцията е стойността на променливата. Въвеждането на функцията може да
бъде определена стойност или други променливи.
Подпрограмата Normalize взема три стойности като входяща и изходящи. Стойностите са
определени за входяща, използвайки ключовата дума ByVal. Това определя, че споделяте само
стойността и не може да бъде променяна от подпрограма. Външните стойности се определят от
ключовата дума ByRef. Използвайки ByRef уточнявате, че променливата се споделя като
справка и може да бъде променяна от подпрограмата. Ако не уточните ключова дума, приема
се ByRef. Докато подпрограма може да има множество изходни стойности, те могат да бъдат
използвани като формула за различни променливи.
За да използвате документа FUNCTIONS.BAS във Variable Table:
1. Изберете етикета Tools →Variables група→ Variables.
2. Във Variable Table, в списъка Unit Type, изберете Distance.
3. В съседни полета, запишете следните записи, за да създадете трите входящи
променливи.
Тип

Име

Стойност

Var

Var1

5.50 in

Var

Var2

3.25 in

Var

Var3

7.80 in

Формула

1. В съседни полета, запишете три или повече записа, за да създадете три изходящи
променливи с някаква стойност: X, Y, и Z.
Тип

Име

Стойност

Var

Var1

50 in

Var

Var2

3.25 in

Var

Var3

7.80 in

Var

X

0.00 in

Var

Y

0.00 in

Var

Z

0.00 in

Формула

1. Изберете някоя от изходящите променливи (X, Y, или Z) и щракнете бутона Fx, за да
стартирате Function Wizard.
2. От Function Wizard – Стъпка 1 от 2 в диалоговата кутия, в списъка Function Category
изберете User Defined.
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3. От диалоговата кутия Open File, изберете документа functions.bas, за да го отворите.
4. От Function Wizard – Стъпка 1 от 2 в диалоговата кутия, в кутията Function Category
щракнете Visual Basic. В кутията Function Name, щракнете Functions.Normalize, за да
изберете функцията, която искате да използвате от документа functions.bas.
5. Щракнете Next.
6. От Function Wizard – Стъпка 2 от 2 в диалоговата кутия, въведете показаните записи, за
да определите стойността на променливата, която ще бъде използвана като входяща за
всеки входящ параметър и променливата да бъде използвана за всяка изходяща
променлива.
В полето

Въведете

ByVal InX

Var1

ByVal InY

Var2

ByVal InZ

Var3

ByRef OutX

X

ByRef OutY

Y

ByRef OutZ

Z

1. Щракнете Finish.
Резултатът във Variable Table е показан долу. Функцията е назначена като формулата към
всички променливи, които бяха определени да бъдат изходни на функцията. Ако някои от
входните стойности (Var1, Var2 или Var3) се промени, функцията автоматично се стартира и
изходните променливи се обновяват.
Тип

Име

Стойност

Формула

Var

Var1

5.50 in

Var

Var2

3.25

Var

Var3

7.80

Var

X

0.55

Functions.Normalize(Var1,Var2,Var3,X,Y,Z)

Var

Y

0.32

Functions.Normalize(Var1,Var2,Var3,X,Y,Z)

Var

Z

0.77

Functions.Normalize(Var1,Var2,Var3,X,Y,Z)

Функции и подпрограми в FUNCTIONS.BAS
Function AddTwo(ByVal InOne, ByVal InTwo)
AddTwo = InOne + InTwo
End Function
Sub Normalize(ByVal InX, ByVal InY, ByVal InZ, ByRef OutX, ByRef OutY, ByRef OutZ)
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Dim Dist
Dist = InX * InX + InY * InY + InZ * InZ
Dist = Sqr(Dist)
OutX = InX / Dist
OutY = InY / Dist
OutZ = InZ / Dist
End Sub
Пример: Създаване на връзки между размери и различни профили
Когато редактирате построение, може да искате да създадете отношения между размери в
няколко различни профила. Може да използвате командата Variables от менюто Tools, за да
поставите тези отношения. Ако направите това, изменението на значението на размерите
действително ще доведе до изменение на геометрията на модела и изменение на други
параметри.
1. Отворете файл, който съдържа детайл.
2. Изберете етикета Tools→Variables група→Variables. Показва се Variable Table.
3. От менюто за бърз достъп, щракнете Filter и определете, кои променливи искате да се
показват във Variable Table. Например, от диалоговата кутия Filter, ако изберете
Dimensions in Type и след това изберете Window, това показва всички размерни
стойности, които се появяват в активният прозорец.
4. Изберете построение. След това изберете профила.
5. Изберете размер на построението, който да бъде управляван. Избрания размер се
показва като избран във Variable Table, както и в активния чертеж. Размера има име по
подразбиране, което може да промените.
6. Щракнете полето, което съдържа размера, който избрахте. Запишете аритметичен
израз, за да определите размерната стойност на размера. Когато направите запис в
полето, записа също се появява във Formula Bar. Например, може да направите
следните записи:
Тип

Име

Стойност

Dimension

a

10.5 mm

Dimension

b

Формула

a/2

7. От Formula Bar, щракнете бутона Check или натиснете ENTER, за да изпълните записа в
полето и да изчислите резултата от израза. Следващата таблица показва как ще
изглежда Variable Table за примера.
Тип

Име

Стойност

Dimension

a

10.5 mm

Dimension

b

5.25

Формула

a/2
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8. Размера b се появява като управляван в активния чертеж. В Variable Table не може да
редактирате стойността на размера b.

Създаване на промелива с помощта на функция или подпрограма
1. Изберете раздела Tools→група Variables→команда Variables

.

2. В таблицата Variable Table, в списъка Unit Type изберете типа мерни единици. Това ще
бъде типа мерна единица за стойността на променливата. По подразбиране е Distance.
Забележка: За да запазите стойността без мерни единици, изберете Scalar от списъка.
3. В колоната Name, щракнете в празна клетка.
4. Въведете името а променливата, която искате да създадете и натиснете клавиша Enter.
5. В същият ред, в колоната Formula изберете клетка.
6. Щракнете бутона Function Wizard.
7. Щракнете желаната функция в диалоговиа прозорец Function Wizard.
8. Въведете съответните стойности в диалоговия прозорец. Диалоговият прозорец
Function Wizard показва наличните функции и подходящия вход. Например, ако
променливите Var1 и Var2 вече съществуват, някои валидни формули, които използват
функциите, са следните:
Sqr(Var1) * Sin(Var2)
Sqr( Var1^2 + Var2^2 )

Създаване на променливи с връзка към електронна таблица
Можете да използвате Microsoft Excel, за да свържите променлива към електронна таблица.
Освен Excel, можете да използвате друг софтуер за електронни таблици, с които може да
свържете или вградите обекти. Преди да можете да свържете променлива в електронна
таблица, трябва първо да я създадете в Solid Edge документ. Щракнете върху бутона Related
Topics със свързаните теми за повече информация за това, как да създадете променлива.
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1. В други приложения, като Excel, отворете документа, който искате да свържете.
Електронната таблица трябва да съдържа съответните имена и стойности за
размерните връзки.
2. Отворете Solid Edge документа, който искате да свържете и изберете раздела Tools
→група Variables→команда Variables. Подредете прозорците на двата документа:
електронната таблица и таблицата Variable Table в Solid Edge документа така, че да
виждате съответните редове и в двата документа.
3. В електронната таблица изберете реда, който съдържа размерната стойност, която
искате да свържете.
A

B

1

Height

30

2

Width

60

3

Depth

90

4. Копирайте избрания ред. Например, ако използвате Excel щракнете Copy от меню Edit.
5. В таблицата Variable Table, щракнете върху реда, който съдържа променливата, която
искате да свържете към електронната таблица.

6. От контекстното меню щракнете Paste Link.
Създаване на променлива със стойност или израз
1. Изберете раздела Tools →група Variables→команда Variables

.

2. В таблицата Variable Table, в списъка Unit Type изберете типа мерна единица за
променливата. По подразбиране, типът е Distance, което означава, че всеки създаден
израз ще бъде за разстояние. Например, ако искате да създадете променлива за
контролиране на ъглов размер, вие трябва да изберете Angular.
Забележка:За да запазите стойността без мерни единици, изберете Scalar от списъка.
3. В колоната Name, щракнете в празна клетка.
4. Въведете име за променливата, която искате да създадете и натиснете клавиша Enter.
5. В същият ред, в колоната Formula направете следното:
o

Въведете желаните стойност за променливата.
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o

Въведете опростен израз за променливата. Опростеният израз се състои от
стандартни математически операции, за създаване на уравнение и използва
стойностите на други променливи. Например, ако променливите Var1 и Var2
вече съществуват, можете да въведете следните формули при създаването на
нова променлива:
Var1 * Var2
Var1 / 3.0
(Var2 + 5.0) * Var1
Var2 ^ 2

o

Щракнете бутона Check, за да създадете променливата.

Показване на размери в таблицата Variable Table
1. Изберете раздела Tools →група Variables →команда Variables
2. В таблицата Variable Table щракнете бутона Filter

.

3. В диалоговия прозорец Filter настройте следващите опции, за да уточните дали в
таблицата Variable Table да се показват променливи или размери. Например, за да
видите всички размери и променливи в таблицата Variable Table настройте следните
опции:
o

В полето Type изберете Dimensions and User Variables.

o

В полето Named By изберете Both.

o

В полето Graphics In изберете File.

Забележка: Когато щракнете OK, настройките се запаметяват, така че следващия път,
когато използвате командата Filter, можете да използвате последните настройки.
Извличане на данните от таблицата Variable Table използвайки property text
Можете да използвате property text, за да извлечете информация от таблицата с променливите,
чрез която да дефинирате функционални връзки между променливите и размерите в даден
модел.
1. При създаването или редактирането на означения, позиции, таблица с фамилия
детайли, чертожна таблица или друга анотация, щракнете бутона Property Text

.

2. В диалоговия прозорец Select Property Text изберете опцията Variables From Active
Document.
3. От списъка Properties щракнете първата променлива, която искате да използвате, след
което щракнете бутона Select.
Коректният синтаксис на свойството се появява в полето Property Text, намиращо се
вдолната част на диалоговия прозорец.
Пример:
Например, ако изберете променлива Area, ще се генерира синтаксис в полето Property
Text: %{A1400_Area|V}.
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4. (По избор) За да покажете мерните единици на свързаните с тях стойности на
разстоянията, въведете мерните единици в полето Property Text веднага след
синтаксиса на property text.
Пример:
Например, ако въведете интервал и mm^2, като мерна единица за площ, анотацията ще
изпише: 160 mm^2.
5. Продължете с избирането на променливите от списъка Properties, докато всички желани
променливи се покажат в полето Property Text.
6. Щракнете OK, за да извлечете текст в текущата анотация, таблица спецификация или
друго място.
Пример: Свързване на променливите към електронна таблица
Преди да свържете променлива към електронна таблица, трябва най-напред да създадете
променливите в документите Solid Edge Part или Sheet Metal. Можете да използвате софтуера
Microsoft Excel или друг софтуер за електронни таблици, с който да свържете или вградите
обектите.
1. В Solid Edge Part, използвайте командата Extrude , за да създадете правоъгълния
профил и размерите, както са показани.

2. Запаметете документа под име и на място, което вие определите.
3. Изберете раздела Tools → група Variables→ команда Variables, за да покажете
размерите, които сте дефинирали.
Тип

Име

Стойност

Dim

V314

30.00 mm

Dim

V315

60.00 mm

Dim

ExtrudedProtrusion_

90.00 mm

Формула

Забележка: Имената на променливите, показани в колоната Name се генерират
автоматично от Solid Edge. Можете да редактирате тези имена, за да отразят по-добре
функцията на променливите. Например, можете да редактирате имената на променливите
в Solid Edge, така че да съвпаднат с тези, които дефинирате в електронната таблица в
следващите стъпки.
4. В Excel, създайте и запаметете документа, който съдържа електронната таблица, която
искате да свържете. Електронната таблица трябва да съдържа съответните имена и
размерни стойности за Solid Edge променливите, както следва:
A

B
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1

Height

30

2

Width

60

3

Depth

90

5. Подредете двата прозореца така, че да виждате съответните клетки и в двата
документа: Excel документа и Solid Edge документа.
6. В Excel документа изберете клетката, съдържаща размерната стойност, която искате да
свържете.
7. На меню Edit щракнете Copy, за да копирате избраната клетка.
8. Щракнете Solid Edge документа, така че да стане активен.
9. В таблицата с променливите Variable Table,щракнете реда, съдържащ променливата,
която искате да свържете с електронната таблица.

10. От контекстното меню щракнете Paste Link.
11. Повторете предишните стъпки, ако е необходимо, за другите стойности. В резултат на
това таблицата с променливите (Variable Table) трябва да се актуализира както следва:
Тип

Име

Стойност

Формула

Dim

V314

35.00 mm

@C:\folder\book1.xls!Sheet!R1C2

Dim

V315

65.00 mm

@C:\folder\book1.xls!Sheet!R2C2

Dim

ExtrudedProtrusion_

95.00 mm

@C:\folder\book1.xls!Sheet!R3C2

Подтискане на функции с използване на Variable Table
1. В PathFinder изберете функцията, която искате да подтиснете.
2. Щракнете с десен бутон, за да се покаже контекстното меню и изберете Add Suppression
Variable.
3. Изберете меню Tools → команда Variables, за да се покаже таблицата Variable Table
4. В таблицата Variable Table, намерете подтиснатата променлива, която сте добавили.
Името на променливата завършва със: _SUPPRESS.
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5. В колоната Стойност въведете число, различно от нула и натиснете клавиша Enter, за
да подтиснете функцията.
Връзка на променливите между детайлите в сборка
Можете да използвате командата Peer Variables, за да свържете асоциативно променливите
между детайлите в сборка или подсборка. Например, можете да контролирате дебелината на
фланга на Part B, като използвате променливите в Part A. Когато редактирате стойността на
променливата в Part A, се промена дебелината на фланга и за двата детайла.
1. В assembly, изберете раздела Tools →група Variables→команда Peer Variables.
2. В прозореца assembly изберете детайла, от който искате да копирате променлива (Part
A).
3. В таблицата Variable Table за Part A щракнете бутона в близост до реда, който искате
копирате.
4. Щракнете с десен бутон, за да се покаже контекстното меню и щракнете Copy.
5. В assembly прозореца изберете детайла, на който искате да поставите променлива (Part
B).
6. В таблицата Variable Table за Part B, щракнете бутона, който е в непосредствена
близост до реда на променливата, която искате да контролирате.
7. Щракнете с десния бутон на мишката, за да се покаже контекстното меню и щракнете
Paste Link
Команда Paste Link
Среда

местоположение
Part
Sheet Metal
Draft

Бързо меню когато е показана Variable Table.

Assembly
Свързва данни в документ към клетка във Variable Table.
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Статичен и модален анализ
Simulation Express
Може да използвате командата Simulation Express, за да анализирате характеристики като
напрежение, преместване и вибрации на детайл. Резултатите може да покажете на вашия
компютър или да запазите във файл.

Някои от построенията на Simulation Express вклюват:


Анализ на напрежения и модален анализ (собствена честота)



NASTRAN солвър



Натоварване на налягане и сила



Пълни възможности при пост-процесиране: контури на напрежение, коефициент на
сигурност, анимация при деформация, HTML отчет и представяне чрез изпбражение и
филм

Може да включите изображение или филм на характеристиките на напрежение или
премсетване на детайла с HTML отчет.
Solid Edge Simulation
Solid Edge Simulation осигурява достъп до разширени Femap построения отколкото има в
Simulation Express. Ако имате лиценз за софтуера Solid Edge Simulation, вие имате достъп до
двете програми. Може да използвате Simulation Express и Solid Edge Simulation върху един и
същ модел.
За да научите за разликите между двата софтуера и как да стартирате, вижте Solid Edge
Simulation finite element analysis. Онлайн помощника и уроците за самообучение са налични в
отделна книга в Solid Edge Help прозореца.

Важна информация
Резултатите от анализите в Solid Edge Simulation и Simulation Express не трябва да бъдат
използвани за окончателни изводи за съответствие на конструкцията със зададените условия.
Siemens PLM Software полага всички усилия, за да гарантира, че нейните продукти са
интуитивни и дава достатъчно указания и помощ. Това обаче не е заместител на добрата
техническа преценка, която винаги е отговорност на нашите потребители.
Качествен подход към инженеринга следва да гарантира, че резултатите от този анализ се
оценяват във връзка с практическия опит в проектирането на инженери и анализатори и в
крайна сметка, експериментални данни от изпитвания.
Резултатите, съдържащи се в анализа се считат за достоверни, но не трябва да се тълкуват
като предоставяне на каквато и да е гаранция за пригодност за целите.
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Simulation Express команда
Анализира характеристиките на напреженията, изместванията и вибрациите на детайла.
Можете да покажете резултатите на вашия компютър или да ги запишете на файл. Например,
можете да дефинирате натоварването от налягането или параметрите на ограниченията, за да
определите характеристиките на напреженията за детайла.

Някои от функциите на Simulation Express са:


Анализи на напрежения и модален анализ(собствена честота)



NX Nastran солвър



Налягане и натоварваща сила



Показване на пост-обработка: границите на напреженията, коефициент на сигурност,
анимация на деформациите, HTML отчет, както и запис на картинки и видео.

Работен поток
Стъпките за изпълнение на анализ на детайл се състоят от:
1. Дефиниране типа на анализа (Stress или Modal) и настройки на анализи
2. Дефиниране на материал за детайла
3. Дефиниране на сили действуващи върху детайла (само анализ на напрежения)
4. Дефиниране ограниченията на детайла
5. Изпълнение на записа
6. Показване на резултатите
Дефиниране на тип на анализа и настройки
Когато изберете командата Simulation Express се показва лентата Simulation Express. Ако няма
извършени предишни анализи на модела, активна е стъпка Select Body.
За документи на детайл (.par), ако съществува part. модел в документа, той се избира
автоматично. Ако съществува part. модел без връзки се показва предупредително съобщение.
При тази стъпка, вие може да използвате опцията Analysis Type от лентата, за да определите
дали искате да изпълните Stress или Modal анализи:
1. Анализите на напрежение анализират как действат налягането или силата върху
детайла.
2. Модалните анализи анализират вибрационните характеристики на детайл, за да
определят неговите собствени честоти.
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Вие може да използвате диалоговата кутия Analysis Settings, за да контролирате резолюцията
на омрежаването и скоростта на анимацията. Тези стойности може да зададете също преди да
изпълните записа.
Детайли от листов материал
За да изпълните анализи на детайл в документ на детайл от листов материал (.psm), трябва да
изберете съществуващо построение mid-surface (средна повърхнина). Ако тя не съществува,
може да използвате командата Mid-Surface в средата Sheet Metal, за да я конструирате.

След това може да използвате командата Simulation Express за да анализирате построението
mid-surface.

Дефиниране на материал на детайла
Ако имате вече дефиниран материал за детайла от Material Table, съществуващият материал е
от списъка на командната лента Select Material от лентата. Може да използвате също бутона
Material за да покажете Material Table, да промените материала или да редактирате неговите
свойства.
За анализи се поддържат само изотропни материали. Изотропните материали включват
повечето метали и материали за пластмаса в таблицата с материали. Анизотропни материали,
като дърво, не могат да бъдат анализирани. Анизотропните материали са изключени
автоматично от списъка с материали.
Дефиниранe на сили, действуващи на детайла
Ако изпълнявате анализи на напрежение, диалоговата кутия Load Definition ви позволява да
добавяте, редактирате или изтривате натоварвания върху детайла. Стъпки на диалоговата
кутия през които минава процеса на дефиниране на натоварване:
 Дефиниране на име, тип и стойност на натоварването
 Лицата, които ще понесат натоварването
 Посока на натоварването
Може да приложите едно или повече натоварвания към детайла. Натоварванията могат да
бъдат сила или налягане, като посочите стойност и работни единици. След като дефинирате
име, тип и стойност на натоварването, може да изберете лицата и посоката за да приложите
натоварването. Това обикновено са лицата, които да носят натоварването във физическата
сборка (A).
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Забележка: Ако изберете повече от един елемент за единично натоварване, прилага се
общата въведена стойност на натоварването към всеки от избраните елементи; тя не се
разпределя по тях. Например, ако сте задали натоварване на сила от 1000 N и после изберете
две лица, всяко ще има приложено натоварване на сила от 1000 N.
Когато приложите натоварване на налягане, се избира посока по подразбиране (A).
Използвайте опцията Flip Direction от диалоговата кутия за да контролирате посока на
натоварването (B).

След като сте дефинирали параметрите на натоварванията, вие може да щракнете бутона Next
за да дефинирате друго натоварване. Когато завършите дефинирането на натоварванията,
щракнете бутона Finish за да отидете на Стъпка Constraints.
Дефиниране на ограниченията на детайла
Стъпката Constraints позволява да изберете лица на детайла, които са ограничени от движение
по време на анализите. Това обикновено са лица, които са свързани с болтове или други
скрепителни елементи към други компоненти във физическия монтаж, като лицата (A) и (B).
Лицата, избрани в стъпка Select Load Step не могат да се използват като лица за ограничение.

Изпълнение на натоварването
След като завършите дефинирането на ограничения, процеса на анализ започва автоматично.
Показва се диалогова кутия при изпълнението му. Времето за изпълнение зависи от
сложността на модела. Когато завърши изпълнението, графичния прозорец се обновява и
показва резултатите.
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Формата на модела се променя за да симулира деформационните характеристики на модела
под влияние на дефинираните натоварвания. Показва се цветна контурна карта, за да
илюстрира характеристиките на напрежение.

Показване на резултатите
В графичния прозорец се показва графично представяне на реакцията на модела по отношение
на параметрите на анализа, име на детайла, име на материала, тип на анализа, формат на
показване на данните.
Вие може да използвате опциите за показване на резултата от лентата за да промените
формата на показване, да контролирате дали контурите и деформацията са показани в
графичния прозорец и да стартирате анимация на модела, показваща реакцията по отношение
на дефинираните параметри. Възможно е създаването на HTML отчет и запазване на
изображение или филм във файлов формат.
Извършване на анализ на напреженията в детайла
Наличните стъпкови опции на командната лента Simulation Express се променят, в зависимост
от избрания от вас тип анализ и елементи за осъществаването му. PromptBar показва
инструкции за всяка една стъпка. Използвайте бутона Accept (зелената отметка) след всяка
стъпка и да преминете към следващата.
1. Изберете раздела Tools tab →група Environs → команда Simulation Express.
2. На командната лента Simulation Express уточнете какъв анализ да извършите: Stress
analysis или Modal analysis и щракнете бутона Accept.
3. Изберете материала, който ще използвате и щракнете бутона Accept.
4. На диалоговия прозорец Load Definition уточнете параметрите за натоварванията, които
ще се получат от една или повече сили или налягания. Когато сте определили желаните
натоварвания, щракнете бутона Finish.
5. Изберете ограничаващите лица (ограниченията) и щракнете бутона Accept.
Процесът на анализа стартира автоматично.
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