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Конструиране на повърхнини

Solid Edge предоставя два различни стила на 3D моделиране: солид моделиране и повърхнинно
конструиране.
Солид моделиране

1. Функцията на продукта е първостепенна грижа, а естетиката е на заден план.
2. Solid Edge е лидер в този стил моделиране и показва тези допълнителни характеристики:
o

Операциите по моделиране са прихванати като построения.

o

Поддържа се дърво на построенията.

o

Свойствата, зададени при дефиниране на построение могат да бъдат редактирани.

При твърдотелните построения, лицата движат модела. Лицата се използват за контактно
присъединяване и равнино съответствие,а ръбовете се закръгляват и скосяват за сигурност и
здравина. Ръбовете и лицата обикновено се базират на прости аналитични елементи; като например,
линии, дъги, окръжности или елипси. Със солид моделирането, конструирате модел, чрез добавяне
или премахване на материал от базово построение.
Повърхнинно конструиране

1. Дизайнерско конструиране на повърхнина обикновено започва с водещи криви и след това се
добавят повърхнини. При проектиране на потребителски продукти естетиката е по-важна и
конструктивните повърхнини позволяват по-голяма свобода, за комбиниране на функционалност
и естетика.
2. Solid Edge позволява да комбинирате повърхнинно и солид моделиране в един интуитивен и
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гъвкав работен процес. Например, потребителски продукти могат да бъдат проектирани с
помощта на работния процес повърхнинно конструиране, а крайното изискване е често е модела
да бъде солид, който може да използван за анализи или производствени цели.
Какво е повърхнинно конструиране и защо да го използваме?
Методът на солид моделиране обикновено се използва когато моделирате с построения за солиди.
Тук са следните ключови построения на подхода на солид моделиране:


Той се характеризира от 2D скици/профили, използвани за създаване на изтегляния,
ротационни издадености и други построения на солиди.



Често се използва добавяне или изваждане на материал с използване на аналитични форми



Топологията на модела е управлявана от лица.



Използвани са отвори за подравняване.



За подравняване с отношение съчетаване с други построения са използвани лица на
построения



За обезопасяване и усилване са използвани закръгления на ръбове.



Ръбовете и лицата са аналитично базирани основно.

Моделирането с повърхнини обикновено започва с рамкова конструкция, от която са генерирани
повърхнини. Ключови построения на повърхнинно моделиране:



Характеризира се от контролни точки, използвани за дефиниране на 2D и 3D криви.
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Топологията на модела е управлявана от ръбове и криви. Лица и ръбове основно са базирани
на сплайни.



Формите на повърхнината са много важни, затова директното редактиране на съществени
криви и ръбове е кртично.



Подсветване на линии, силуетни ръбове и линии на поток на модел са важни.

Предимства на повърхнинното конструиране
За някои типове от детайли, метода на повърхнинно моделиране предлага различни предимства.
Например, когато моделирате показаното кранче, използвайки построение чрез завъртане, формата
на ръбовете (A) са резултат от две пресичащи се повърхнини. За да промените формата на
ръбовете, трябва да редактирате повърхнините. Често е трудно да се получи естетичната
повърхност, която желаете.
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С подхода на повърхнинно моделиране, имате много по-голям контрол с помощта на характерни
криви. Характерни криви могат да бъдат заострени ръбове или меки ръбове. Заострени ръбове са
действителните ръбове на модела (A), докато меките ръбове са теоретично, зависими от посоката на
изгледа, като например, когато гледате изкривена повърхнина (B) от страната (C). Меките ръбове са
също познати като силуетни ръбове. Двата типа ръбове са важни за дефиниране на гладкост,
естетика и цялостната форма на повърхността.

Преглед на повърхнинното конструиране
Solid Edge осигурява два отделни 3D стила на моделиране: на солиди и на повърхнини.
Много построения при повърхнинното конструиране изискват да дефинирате напречни сечения и
водещи криви. Можете да дефинирате напречни сечения и водещи криви, използвайки аналитични
елементи или b-spline криви.
Аналитичен елемент може да се състои от:


2D елемент: линия, дъга, окръжност, елипса, парабола или хипербола



Получени елементи: като пресечницата на конус и равнина.



3D елемент: куб, сфера, цилиндър, конус или тороид

B-spline елемент може да се състои от:


2D елемент, като b-spline крива.



Получени елементи, като пресечницата на две не планарни повърхнини.



3D елемент, като 3D b-spline крива или свободна форма на повърхнина.

Забележка: Сплайн първоначално е бил инструмент, направен от дърво или тънък метал, който е
бил използван за изчертаване на една крива през точки.
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Общ работен поток при повърхнинното моделиране
1. Създаване на контролни чертежи.
Определение: Контролни чертежи са 2D скици на горни, странични и долни изгледи на детайла,
които искате за модела. Обикновено един или два изгледа определят по-голямата част от
формата на детайла.

Part среда: Можете да създавате контролни чертежи директно от чертеж на базови равнини.
Pierce points помагат в свързването на криви.
Draft среда: Можете да създавате контролни чертежи в 2D, после да използвате Copy and Paste
за трансфер на 2D елементите от Draft в Part. Използвайте също Create 3D или импрот на скици.
Съвет: Докато чертаете елемент на скица в Part или Draft среда, използвайте Line Color за да
помогнете в разграничаване на ръбове и конструктивни ръбове в контролния чертеж.

o

Начертайте всички характерни криви.

o

Не моделирайте закръгления, ръбове или построения, създавани най-добре с построения
за солиди.

o

Уловете идеята на дизайнера. Добавете размери и ограничения.

o

Създайте прости B-сплайни с няколко Edit Points.

o

Уверете се, че виждате регистъра на скиците.
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o

Изградете непрекъснатост на ръбовете в скиците си.

2. Използвайте 2D геометрия за Geometry за Develop 3D Curves
o

Проектиране на криви от контролни чертежи.

o

Може да е необходимо някои помощни повърхнини да генерират 3D криви. Това е много
важно за намаляване на стъпките при моделирането.

o

3D кривите дават опростен контрол над ръбовете.

o

Уловете идеята на дизайнера чрез използване на контролни чертежи.

o

Без 3D криви, характерните ръбове може да бъдат уловени.

o

Липса на 3D ръбове елиминира дизайнерската идея и добавя по-голяма нужда от
моделиране.

o

С 3D криви, дизайнерската идея е запазена и моделирането е по-малко.

o

Вие можете лесно да промените формата чрез промяна на харaктерните криви за
съответния изглед.

o

Създаването на 3D ръбове гарантира прецизен дизайн и намалява стъпките за
моделиране.
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o

Промените към 3D крива са прости. Редактирате характерната крива в контролния
чертеж.

o

Повтаряте процеса докато се създадат всички 3D криви
 Рамково представяне на модела ще даде резултат.
 Всички 3D криви ще бъдат докоснати.

3. Използване на 3D Curves
o

BlueSurf команда.
Необходими са водещи криви и сечения.

o

Swept команда.
Необходими са водещи криви и сечения.
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o

Bounded команда
Добавя „кръпка“ с N-страни.

4. Създаване на солид и добавяне на подходящи солид базирани построения.
o

Заедно пришиване на повърхнини

o

Добавяне на построения като отвори, укрепващи ребра и заобляния
 Thinwall
 Stiffening Rib
 Hole
 Round
 Web network
 Lip

5. Финална настройка.
o

Анализ на кривина и приемственост на ръба:
 Curvature Comb
 Zebra Stripes

o

Редактиране на характерни криви

o

Редактиране на тангентни вектори

o

Редактиране на vertex mapping

Използване на повърхнини
Командите за повърхнини помагат за по-лесно създаване на комплексни детайли и топология на
повърхнина. Можете да използвате повърхнини по следните начини:



Да дефинирате граница на изтегляне,когато се изтегля твърдотелно построение.
За замяна на съществуващи лица на детайл.
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За разделяне на детайл на множество части.
За създаване на нова повърхнина или солид чрез съединяване на отделни повърхнини..
За възстановяване на модел вмъкнат от трета CAD система.

Конструктивна повърхнина обикновено се използва за граница на изтегляне, когато се изтегля
твърдотелно построение. Например, можете да създадете конструктивна повърхнина, след това да я
използвате като вход преди стъпката Extent, при конструиране на издатина.

Можете да използвате командата Offset Surfaces, за да отместите нова повърхнина. Тези опции на
командната лента позволяват да определите дали искате да отместите едно лице, верига от лица
или всички лица, които образуват построение.

Можете да използвате командата Stitched Surface, за да съедините Solid Edge повърхнини, както и
повърхности, които са създадени с друга CAD система и след това ги вмъкнете в Solid Edge.

Вие можете също да създадете повърхнини, използвайки командата Part Copy. Ако опцията Copy As
Construction е зададена в диалоговата кутия Part Copy Parameters, копие на детайла е създадено като
конструктивна повърхнина.
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Работа с точки, криви и повърхнини
Можете да използвате команди в Solid Edge за създаване на точки, криви и повърхнини. Тези
елементи са типични при създаване на детайлни построения и често са наричани като конструктивни
елементи. Например, можете да използвате една изкривена повърхнина, за да замените няколко
планарни лица в модел. Използвайки точки, криви и повърхнини помагат за по-бързото
конструирането на комплексни и сложни модели.

Вие можете също да използвате тези команди, когато работите с чужди данни, които са вмъкнати в
Solid Edge.
За някои типове модели, тези команди в солид моделирането могат да бъдат използвани на много покъсен етап в процеса на моделиране. Комплексни или детайли със свободна форма, често изискват в
началото на процеса на моделиране да дефинирате точки и криви, които се използват за определяне
и контрол на повърхнини, които съставят модела. Повърхнини са генерират във финалните стъпки и
са зашити заедно, за да формират модела. За повече информация за този вид работен процес, вижте
темата Surface construction.
Забележка: Конструктивни елементи, които служат за базови на други построения имат наследствено
зависими връзки с управляваните построения. Ако се изтрият базовите конструктивни елементи може
да се девалидират зависимите построения.

Показване на точки, криви и повърхнини
Конструктивните елементи, които се създават са изброени в прозореца Feature PathFinder. Можете да
контролирате дали конструктивните елементи да се изброяват във Feature PathFinder, като
използвате командите PathFinder Display от менюто за бърз достъп Feature PathFinder. Например, за
да покажете конструктивни елементи във Feature PathFinder, щракнете с десен бутон на мишката във
Feature PathFinder, след това посочете PathFinder Display и след това задайте опцията Constructions.
Забележка: Можете да промените цветовете по подразбиране за конструктивните елементи,
използвайки или командата Color Manager или етикета Colors от диалоговата кутия.
Когато използвате конструктивни елементи за конструиране на нови построения в солид модела,
конструктивните елементи не се показват в новото построение. Например ,ако се използва
повърхнина за граница на изтегляне на материал отскицаe,след създаване на построението
конструктивната повърхнина вече не се вижда.Всъщност конструктивната повърхнина остава, но тя
се скрива автоматично.
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Можете да контролирате показването на конструктивни елементи в графичния прозорец, използвайки
командата Construction Display или командите Show и Hide от менюто за бърз достъп. Когато скриете
конструктивен елемент, той се показва във Feature PathFinder с променена индикация, за да покаже,
че е скрит.
Когато работите със Solid Edge документи, които съдържат конструктивни повърхнини и солид тела,
може да бъде полезно да скриете тялото, докато работите с конструктивните повърхнини. Можете да
използвате командите Show Design Body и Hide Design body, за да контролирате показването на
телата.
Създаване на точки, криви и повърхнини
Можете да създавате тези елементи, използвайки следните методи:






Генерирането им от друга геометрия на модела. Например, можете да създадете точки и
криви при пресичането на други криви и повърхнини.
Създаване на тези елементи от нулата. Например, можете да създадете изтегляне,
завъртане и преливане на повърхнини, използвайки Solid Edge командите за създаване на
конструктивни повърхнини.
Генерирането им от външен файл. Например, можете да създадете спираловидна крива,
използвайки координатни данни в електронна таблица.
Да ги вмъкнете от друга CAD система. Например, можете да вмъквате повърхнини и солиди
от трета CAD система.
Генерирането им като копие от друг Solid Edge детайл. Например, можете да създадете
конструктивна геометрия, използвайки командата Part Copy.

Използване на точки и криви
Можете да използвате точки и криви по следните начини:




В помощ при създаване на други построения – Можете да използвате конструктивна точка или
крива като път или напречно сечение, за построения чрез преливане на лица и построения
чрез изтегляне по крива или сечение.
В помощ при създаване на справочна равнина – Можете да използвате конструктивна крива
като вход за командата Plane Normal To Curve.
В помощ при дефиниране на обхватите на други построения – Можете да използвате ключови
точки на конструктивни криви, за да дефинирате обхвата на построението.

Например, можете да използвате 3-D конструктивни криви, като пътища по време на създаване на
построението преливане на лица.

11
All rights reserved SpaceCAD Ltd

Конструиране на повърхнини

Можете да използвате командата Intersection Point, за да създадете асоциативни точки на
пресечницата на ръбове и други криви. Можете след това да използвате тези точки като входни
данни за дефиниране на обхватите на построение. Също можете да използвате точки като напречни
сечения, когато създавате построения изтегляне по крива или сечение.
Можете да създавате отворени или затворени криви, използвайки командите Intersection Curve,
Keypoint Curve, Derived Curve и Curve By Table. След това можете да използвате тези криви за
дефиниране на пътища или напречни сечения, при построения изтегляне по крива или сечение или
плавно преливане на лица, както и като профили за базираните върху скица построения и
конструктивни повърхнини.
Командата Project Curve позволява да проектирате крива в лице на детайл. След това можете да
използвате тези проектни криви като профил за издатина или построение чрез изрязване. Това е
полезна техника за създаване на изпъкнал текст на извита повърхнина.
Командата Split Curve позволява да разделяте крива на множество криви. Разделянето на крива може
да направи по-лесно създаването на друга геометрия, като например повърхнина, чрез граница или
нормална издатина.

Intersection Curve команда
Създава асоциативна крива при пресичането на две групи повърхнини, които могат да бъдат
комбинация от справочни равнини, лица на модел или конструктивни повърхнини.
Кривата на пресичане е асоциативна на повърхнините, към които е базирана, и кривата се обновява
ако едната група повърхнини се промени.
Например, можете да пресечете цилиндър (1) със справочна равнина (2). Получената от пресичането
крива (3) може да бъде използвана като вход за конструиране на построение или в операция по
изрязване на повърхнина.
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Конструиране на крива на пресичане
1. Изберете етикета Surfacing→Curves група→Intersection Curve

.

2. Използвайки опциите за селектиране на командната лента, изберете елементите, които
искате да включите в първата избрана група и потвърдете с бутона Accept (маркировка).
3. Изберете елементите, които искате да включите във втората избрана група и потвърдете с
бутона Accept (маркировка).
4. Завършете построението.

Intersection Point команда
Създава асоциативни точки при пресичането на две групи елементи. Например, можете да
използвате тази команда да намерите точките на пресичане (C) и (D), които съществуват между
кривата на правоъгълника (A), и линейния ръб на конструктивната повърхнина (B).

Конструиране на точка на пресичане
1.

Изберете етикета Surfacing→Surfaces група→Intersection Point

.

2.

Използвайте опциите за селектиране на командната лента, изберете елементите, които искате
да включите в първата избрана група и потвърдете с бутона Accept (маркировка).

3.

Изберете елементите, които искате да включите във втората избрана група и потвърдете с
бутона Accept (маркировка).

4.

Завършете построението.

Keypoint Curve команда
Създава 3D крива през набор от три или повече точки. Точките могат да бъдат създадени с
командата Point, ключови точки от контурни елементи и ръбове или точки в свободното пространство.

Можете да използвате тази команда, за да създадете свързваща крива (A), която да използвате за
траектория на построението Swept (B).
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Когато е избрана ключова точка от контурен елемент или ръб за крайна точка (C) на кривата,
стъпката End Conditions Step ви дава възможност да уточните дали кривата да бъде допирателна на
контурния елемент или ръб. Когато уточните това, можете също да модифицирате големината на
допирателния вектор, като плъзнете манипулатора на вектора (D) на нова локация. Когато сте
модифицирали големината на допирателния вектор, можете също да проемните радиуса на
кривината на 3D кривата. Ако модифицираната крива е използвана за построение Swep, то това
построение също ще се актуализира.

Можете да използвате инструмента OrientXpres, за да си помогнете да дефинирате
местоположението на точка от кривата. Например, можете да използвате OrientXpres, за да я
заключите към определена ос или равнина, при създаване или редактиране на кривата.
Вмъкване на точки към кривата
Можете да добавите нови точки по кривата или да добавите точка в свободното пространство, за да
добавите нов сегмент в края на кривата.
За да добавите точки по траекторията, докато редактирате кривата, задръжте клавиша ALT и
щракнете мястото по кривата, в което искате да добавите точката.

За да добавите точка в края на траекторията, докато редактирате кривата, задръжте клавиша ALT и
щракнете мястото в свободното пространство, в което искате да добавите точката.
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Премахване на точка от крива
Можете да премахнете точка от кривата.
За да премахнете точка, докато редактирате кривата, задръжте клавиша Alt и щракнете точката,
която искате да премахнете. Когато премахнете редактиращи точки, контролните върхове се движат и
формата на кривата се променя.

Ако преместите началната или крайната точка на кривата, траекторията отразява следващата
контролна точка от кривата и тангентността за следващата точка се запазва.
Определяне дължината на кривата

, за да дефинирате кривата по ключови точки
Можете да зададете опцията Curve Length
(keypoint curve). Когато е зададена тази опция, дължината на кривата се запазва по време на
редактиране. Кликнете бутона Fixed Length (1), за да заключите дължината (3). Бутонът Constrain
Direction (2) определя посоката, в която се преместват контролните точки на кривата, когато
редактирате дължината на кривата. Можете да ги ограничите по оси X, Y и Z или по всеки линеен
ръ/крива или ос. Нарастването или намаляването на дължината на кривата става в тази посока.

Забележка:
Кривите, създадени в среда Synchronous не могат да се редактират.
Dimensioning a keypoint curve
Когато оразмерявате с команда Smart dimension кривата, вида на размера е зададен на Length (2),
отключен (1) и не може да се редактира.
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Project Curve команда
Проектира една или повече криви (2D или 3D) върху повърхнина или набор от повърхнини. Можете
да проектирате кривата по протежението на вектор или по протежението на нормалатана
повърхнината. Можете да използвате тази команда, за да проектирате точка върху повърхнина.

Можете да използвате командната лента, за да уточните, че искате да проектирате отделен елемент,
верига от елементи, точка или цяла скица.
Можете да изберете контурни елементи от множество Parasolid тела и елементите ще останат
асоциативни.
Забележка: При проектиране на крива върху цилиндър се уверете, че крайните точки на кривата не
лежат върху силуетните ръбове на цилиндъра, когато се гледа по нормалата на проекционната
равнина.

Проектиране на крива в повърхнина по вектор
1. Изберете етикет Surfacing→Curves група→Project Curve

.

2. На командната лента Project Curve, щракнете бутона Project Curve Options.
3. На диалога Project Curve Options щракнете опцията Along Vector.
4. Щракнете кривата или точка, която искате да проектирате в повърхнина и после потвърдете с
бутона Accept (маркировка).
5. Щракнете повърхнината, в която искате да проектирате кривата и потвърдете с бутона Accept
(маркировка).
6. Щракнете да зададете посоката, в която да проектирате кривата.
7. Завършете построението.

Проектиране на крива в повърхнина по нормали на повърхнина
1. Изберете етикет Surfacing→Surfaces група→Project Curve

.

2. На командната лента Project Curve изберете бутона Project Curve Options.
3. На диалоговата кутия Project Curve Options изберете опцията Normal to Selected Surface.
4. Щракнете кривата или точка която искате да проектирате в повърхнина и потвърдете с бутона
Accept (маркировка).
5. Щракнте повърхнината, в която искате да проектирате кривата и и потвърдете с бутона Accept
(маркировка).
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Derived Curve команда
Конструира нова крива, която се извлича от една или повече входни криви или ръбове. Ако всички
входни криви или ръбове са свързани в крайните им точки, можете да уточните, че извлечената крива
е конструирана като b-сплайн крива. Ако входните криви са свързани, но не са тангентни, изходната
крива ще има минимални по размер кривини добавени така, че да се изгради една плавна b-сплайн
крива.
Можете да извлечете една крива от множество тела. Например, можете да конструирате извлечена
крива от скица (1), ръбовете от конструкционната повърхнина (2) и ръбовете на солид (3).

Извличане на крива
1. Изберете етике Surfacing→Curves група→Derived Curve
.
2. Изберете ръбовете или криви, от които искате да създадете извлечена крива, потвърдете с
бутона Accept.
3. Завършете построението.

Curve By Table команда
Командата Curve By Table
използва електронни таблици (Excel), за да определи конструктивна
крива. Електронната таблица, която в вградена в Solid Edge документ, дава възможност по-добър
импорт и управление на инженерните криви. Можете да генерирате крива, като създадете нова
електронна таблица или като отворите съществуваща такава. Например, можете да създадете две
спираловидни криви, като използвате електронна таблица в командата Curve By Table. Можете след
това да използвате тези криви за път при екструзии тип swept.
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Конструиране на крива по таблица
1. Изберете раздела Surfacing→група Curves→Curves→команда Curve By Table

.

2. От диалогов прозорец Insert Object задайте опцията Create New Spreadsheet, щракнете OK.
3. В Excel електронна таблица въведете координатите X, Y и Z за всяка точка.
Забележка:
Трябва да въведете минимум три реда координати, ако е зададена опцията Smoothing On или
да въведете два реда координати, ако е зададена опцията Smoothing Off.
Данните за координатите X,Y,Z трябва да се намират в съответните колони A,B,C на
електронната таблица. Всички данни извън тези колони няма да се прочетат от командата.
Solid Edge ще спре четенето на координатните данни, ако се натъкне на всякакви нецифрови
данни, включително на празни клетки.
4. На меню Microsoft Excel Applications щракнете Close and Return, за да актуализирате
кривата и затворите екселската електронна таблица.
Забележка:
o Можете да селектирате съществуваща електронна таблица Microsoft Excel, за да
дефинирате кривата, като зададете опцията Create From File на диалоговия прозорец
Insert Object. Можете да въведете пътя за Excel файла или да щракнете бутона
Browse, за да потърсите файла.
o За да промените данните данните за точките по кривата, щракнете бутона Edit Data
Points Step на командната лента Curve By Table.
o За да настроите параметрите на кривата, щракнете бутона Parameters Step на
командната лента Curve By Table. На диалоговия прозорец Curve By Table Parameters
уточнете дали кривата да е отворена или затворена, периодична или физическа.

Isocline команда
Разполага isocline крива на едно или повече избрани лица. Крива isocline е крива, свързваща точки на
повърхнина чиито нормали на повърхнината правят постоянен ъгъл към посоката на pull (4).
Задължителни за въвеждане са: справочна равнина, тяло на повърхнина и ъгъл.
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Горният пример показва две isocline криви (1), създадени на сферична повърхнина (3), под 30 и 60
градуса от справочната равнина (2).
Можете да видите връзката между ъгъла и къде е създадена isocline кривата. Посоката на вектора (4)
е перпендикулярна на справочната равнина.
Вие можете да създадете isocline криви на избрано лице или на множество лица. Може да се наложи
да обърнете посоката на вектора за да получите съответните isocline криви на съседни лица.
Обхватът на ъгъла за въвеждане е 0.00 < 90.00 градуса.
Използвайте isocline криви за да:





Разделите повърхнина.
Конструирате делителни линии и повърхнини нашприцформа или леярска форма.
Анализирате лице/повърхнина като използвате карта на ъгъл на наклон (фамилия от
isoclines).
Създадете нови повърхнини.

Създаване на isocline крива

1.
2.
3.
4.
5.

Изберете етикет Surfacing→Curves група→Isocline
.
Изберете справочна равнина или планарно лице.
Изберете тяло на повърхнина.
В кутията за редактиране на ъгъл запишете ъгъл с обхват от 0 до под 90.00 градуса degrees.
Потвърдете с Accept.

Забележка: Щракнете посоката на стрелката (1) или натиснете F да получите друг възможен
резултат на isocline крива.

Helical Curve команда

Използвайте команда Helical Curve (меню Surfacing → група Curves→ Helical Curve
създадете голямо разнообразие от спираловидни криви в среди synchronous и ordered.

), за да

Можете да създадете спираловидна крива, като използвате различни видове входни данни, като
окръжност, линия и точка, три точки, цилиндрично лице иликонично лице. Спираловиодна крива може
да създадете в среди Part и Sheet Metal. Получената крива може да бъде използвана като за
операции swept, cutout, construction surface и други подобни.
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Командата Helical Curve поддържа постоянна стъпка, променлива стъпка и съставни криви.
Получената крива може да се базира на дължина и брой навивки, дължина и стъпка или стъпка и
брой навивки. Можете да зададете наклон на кривата по ъгъл или диаметър и да зададете посока на
навиване наляво или надясно.
Пример:
Проста спираловидна крива: постоянна стъпка / constant pitch (1); постоянна стъпка / constant pitch и
наклон / taper (2); променлива стъпка / variable pitch (3); променлива стъпка / variable pitch и наклон /
taper (4); съставна крива с променлива стъпка и променлив диаметър / compound curve with variable
pitch and variable diameter (5)

След определянето на параметрите за спираловидната крива, можете да запаметите тези настройки
за повторна употреба. За повече информация вижте Helical Curve Parameters dialog, Helical Curve
command bar и Using the Helical Curve command.
Следващата илюстрация показва две различни спираловидни криви в процес на създаване, с
използване лицата на конус и цилиндър.

Създаване на Helical Curve
Следващият пример показва как се създава наклонена спираловидна крива с променлива стъпка, с
използване на командата Helical Curve ( меню Surfacingb→ група Curves→Helical Curve
).
Могат да се създадат множество различни видове спираловидни криви. За повече иформация вижте
Helical Curve command и Helical Curve Parameters dialog .
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Спираловидна крива с наклон и променлива стъпка
1. Този пример показва как се създава спираловидна крива, с използване на три точки от
предходната геометрия:

2. Изберете меню Surfacing → група Curves→Helical Curve
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3. Дефинирайте оста (1) чрез кликване на първите две точки. Следващата точка, която изберете
определя началната точка на кривата (2).

4. В диалоговия прозорец Helical Curve Parameters изберете за Type: опция Variable Pitch, за
Method: опция Length and Pitch, за Rotation: опция Right-Handed, за Taper: Angle със
стойност 10 º и наклон Inward (навътре). Въведете за стартова стъпка стойност 20 mm и за
крайна стъпка стойност 5 mm.
5. Направляващият волан (2) се показва, за да ви даде възможност да промените посоката на
спиралата.
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6. Изберете опция Preview от командната лента, за да видите резултата. Ако сте доволни от
резултата,
щракнете
опция
Finish,
за
да
завършите
построението.

Split Curve команда
Разделя конструктивна крива. Изберете ключови точки, справочни равнини или повърхнини като
елементи, с които разделяте кривата.

Разделянето на конструктивна крива може да улесни конструирането на други построения като
ограничена повърхнина, отрязана повърхнина, нормална издатина или нормално изрязване.
Забележка: Използвайте командата Split Curve да разделите ръб на модел. Използвайте командата
Derived Curve да създадете асоциативно копие на ръб на модела, после използвайте командата Split
Curve да разделите получената крива.

Contour Curve команда
Начертава крива директно върху повърхнина.
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Използвайте кривата за неща като граница в операции по изрязване

Или като допирателна hold линия в операции по закръгление.

Когато дефинирате лицата, на които искате да чертаете кривата, изберете отделно или множество
лица. Вие можете да чертаете само в граничния регион и кривата ще лежи само в него. Криви, които
попадат извън повърхнината или преминават през подрязани региони се отрязват.
Можете да използвате съществуващи точки, дефиниращи повърхнината като върхове, среди на
линия и ръбове на повърхнина когато дефинирате точките на кривата.
Вие можете да добавите и изтривате точки за кривата да следвате и да влачите точките някъде на
повърхнината.
Съвети за създаване и манипулиране на контурни криви.


Изберете командната лента Contour→Draw Points стъпка→Insert Point да вмъкнете
допълнителни точки в кривата. За да разделите точка от кривата, задръжте Shift и щракнете
на точката или щракнете с денсия бутон върху точката.



Можете да свържете ключова точка и съществуваща ключова точка. За да направите това,
десен клавиш на съществуващата точка и изберете Connect; следвайте напомнянията за да
идентифицирате друга ключова точка.
Можете да изтриете връзките connect на ключова точка за да я влачите cвърху лице. Десен
клавиш на връзката за да изтриете връзката и следвайте напомнянията.
Можете да влачите съществуваща точка към ново място на лицето.
Когато чертаете крива през не-тангентни лица, трябва да разположите точка при споделен
ръб.
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Cross Curve команда
Създава 3-D крива при пресичането на две криви.
Командата работи подобно на командата Intersection Curve, като все още не е необходимо
съществуващи повърхнини да създават крива.
Единственото задължително въвеждане е две криви/аналитика или комбинация от двете.
Създава се крива на пресичане с теоретична екструдирани повърхнини получени от двете входни
криви или аналитики.
(1) и (2) са входните криви. (3) и (4) са теоретичните екструдирани повърхнини. (5) е получената
пресечена крива.

Curvature Comb команда
Включва/изключва показването на гребена на кривина за крива, показващ гладкостта на кривата.
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Гребените на кривината ви помагата да определите колко бързо или постепенно се променят кривите
и къде те променят посоката. Вие можете да използвате гребена на кривина бързо да определите
осъществимостта на обработка и да предскажете естетическото качество на повърхнината
генерирана от крива.
Ако покажете гребена на кривина и използвате динамично редактиране да правите промени върху
геометрията на кривата, гребена се обновява за да отрази промените веднага.

Section Curvature Comb команда
Създава пресичаща крива между едно или повече избрани лица или повърхнини и равнина; и
включва или изключва показването на сечение на гребен на кривина за гладкост на кривата.

Гребените на кривина ви помагат да определите дали бързо или постепенно да се променят кривите
при смяна на посоката. Можете да използвате гребена на кривина за бързо определяне на
възможността за обработка и да се предскажат естетическите качества на генерираните от кривата
повърхности.
Ако покажете гребените на кривина, когато се използва динамичното редактиране, гребена на
кривина се актуализира веднага, за да отрази промените.

Показване гребените на кривина за intersection curve върху повърхнина

1. Изберете меню Inspect → група Analyze →Section Curvature Settings

.

2. Изберете една или повече повърхнини.
3. (За определяне на равнина) На командната лента, от списъка Create-From Options изберете
референтна равнина.
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4. Можете да прегледате динамично в графичния прозорец създаването на равнината.
(По избор) За да скриете дианмичния преглед при създаването на равнината, на командната
лента бутона Display Curvature Comb button

.

5. Щракнете Finish.
6. (По избор) За да покажете или скриете показването на гребена, изберете меню Inspect →
група Analyze → Section Curvature Settings и сложете или изчистете отметката в показаното
поле.
Ако сечението на кривината е създадено върху повърхнина /повърхнини/ лице/ лица, то работният
поток няма да работи.
1. Изберете една или повече повърхнини и лица.
2. Щракнете бутона Section Curvature ‘Settings’, за да стартирате командата изберете меню
Inspect → група Analyze →Section Curvature Settings

.

3. Всички избрани лица, които са невалидни се отхвърлят.
4. Изберете още повърхнини, ако е необходимо.
5. Следвайте стъпките от 3 до 6, описани по-горе.
Съвет:
Можете също да щракнете опцията Clear All Combs на диалоговия прозорец Curvature Comb Settings,
за да изчистите показването на всички гребени на кривина. За да покажете диалоговия прозорец
Curvature Comb Settings изберете меню Inspect→ група Analyze →Curvature Comb Settings.

Curve команда
Командата Curve се използва
да се начертае гладка, B-сплайн крива по точки. Можете да
кликнете и влачите за да дефинирате свободна крива или да създадете точки на редактиране за
дефиниране на кривата. Ако изберете точки на редактиране, трябва да дефинирате поне три точки да
създадете кривата.

Когато създавате крива, се създават точки на редактиране (1) и върхови точки за контрол на кривата
(2) за да помагата при редактиране и контрол на формата на кривата.
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Показване и редактиране на криви
Затваряне на криви
Използвайте опцията Closed от командната лента Curve да създадете непрекъсната линия,
оформяща затворена крива, свързана тангенциялно в първата и в последна точка, в която кликнете.
Closed опция

Резултат

Изключено

Включено

Показване на криви
За да контролирате показването на крива използвайте командата Curve.
Бутонът Add/Remove Points добавя или отнема точки на редактиране по кривата. Когато добавяте
точка на редактиране, формата на кривата не се променя. Ако броя на точките на редактиране на
кривата са същите като броя на контролните върхови точки, добавянето на точка на редактиране
добавя съответната контролна върхова точка. Контролната върхова точка се мести за да поддържа
формата на кривата.
Когато премахнете точки на редактиране, контролната върхова точка се мести, а формата на кривата
се променя.
Забележка: Ако има само две точки на редактиране на кривата, не може да премахнете едната.

Бутонът Show Polygon включва контролния полигон на кривата. Този полигон показва кога не е
избрана кривата.
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Бутонът Show Curvature Comb показва гребена на кривина за кривата.

Командата Curvature Comb Settings контролира плътността и магнитуда на кривата.
Show Edit Points и Show Control Vertex Points показва точките на редактиране и контролните върхови
точки на крива. Точките на редактиране и контролните върхови точки са манипулатори, които може да
влачите за да променяте формата на кривата.

Забележка: Можете да използвате тези точки като ключови за зависимости и размери.
Редактиране на криви
Криви може да редактирате по един от двата метода за реадктиране.
1. Edit Profile метод: като редактиране на скица.

2. Dynamic Edit метод: Показва всички точки за контрол и редакция.

Когато местите точка за контрол или редакция, кривата се обновява автоматично; повърхнина, която
има крива като една от нейните дефинирани входове ще се обнови динамично.
Командната лента Curve контролира как се променя формата на кривата когато правите промени към
точки за редактиране и контролни върхове. Тези опции са налични само за метод Edit Profile.
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Add/Remove Points

Добавя и премахва точки на крива.

Show Polygon

Показва контролния полигон на крива

Show Curvature Comb

Показва гребени на кривина на крива.

Show Edit Points

Показва точките за редактиране на крива.

Show Control Vertex Points

Показва контролните върхови точки на крива.

Shape Edit

Засяга формата на цялата крива когато точките се местят

Local Edit

Засяга формата на крива около редактираната точка.

Close Curve

Определя отворена крива да бъде затворена.

Simplify Curve

Намалява точките за редактиране на крива.

Curve Options

Показва диалога опции на крива.

Долу са някои примери за редактиране на крива
Бутоните Shape Edit и Local Edit контролират формата на кривата когато местите точка на кривата.
При избор на бутон Shape Edit засягате формата на цялата крива когато местите точка на кривата.

При избор на бутон Local Edit засягате формата на кривата около точката на редактиране.

С Local Edit, ако влачите върхова точка на неограничена крива, няма да се местят други върхови
точки. Ако влачите върхова точка на крива с ограничения, други върхови точки може да се местят.
Това позволява кривата да се адаптира към новото местоположение на върховата точка, която
местите докато се поддържат зависимостите.
Забележка: Не можете да влачите точка на редактиране, която е напълно ограничена.
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За да покажете диалоговата кутия Curve Options, изберете бутона Curve Options. Използвайте кутията
за да промените градисуте за кривата и определите метода на отношенията. Може да зададете
метода на връзки към:



Flexible (Гъвкава)
Rigid (твърда)

В Flexible метод използвате външни връзки да контролирате формата на кривата. Например, можете
да приложите размерна връзка на кривата и когато правите промени в размерите, формата на
кривата автоматично се обновява.

В Rigid метод не може да използвате външни връзки да контролирате формата на кривата. Вместо
това, формата на кривата остава непроменена, а кривата се завърта.

Опростяване на криви
Командата Simplify Curve опростява базирана на полигон крива чрез намаляване на броя на точките
на редактиране и контролните върхови точки на крива. Диалоговата кутия Simplify Curve намалява
или увеличава толеранса на запълване за кривата.
Забележка:Опростяване на крива може да изтрие връзки разположени на крива.

Convert To Curve команда
Конвертира аналитична геометрия в B-сплайн крива. B-спалйн кривите обикновено са по-лесни за
използване при моделиране на повърхнини от аналитични елементи.
Защо да се конвертира?







Аналитичните елементи са често използвани като сечения и водещи пътища при създаване
на повърхнина. Получената повърхнина има вродени ограничения как може да бъде
редактирана като линиите остават а дъгите запазват кръгова дефиниция.
Кривите осигуряват повече контрол, затова са по-лесни за употреба.
Завишеният контрол улеснява редактирането.
o Позволява промени на свойствата на кривата.
o По подразбиране градуса е 2. Може да увеличите градуса и добавите точки на редактиране
за повече контрол.
След конвертиране, формите на крива ще имат по-голям контрол над асоциативните сложни
повърхнини.
o Опростява управлението на модел от първоначалната концепция до крайния продукт.
Може да бъде използван върху следните аналитични:
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o Не-свързан аналитичен елемент: резултата е една несвързана bspline крива.
o Множество свързани аналитични елементи.

Нетангентни елементи: резултат – множество свързани b-spline криви без върхове.

Тангентни елементи: резултат – множество свързани и тангентни b-spline криви.
Забележка: Не може да конвертирате B-spline криви към аналитична геометрия.
Забележка: Може да конвертирате аналитики към криви в метода Edit Profile.

(1) Аналитична линия и елемент дъга
(2) Аналитични елементи конвертирани към криви
(3) Редакции на крива

Simplify Curve команда
Намалява броя на точките на редактиране за крива.
Данните на крива може да бъдат ръчно създадени или прочетени от чужди данни.
Ръчно създадените данни съдържат обикновено ограничен брой контролни точки.
Чуждите данни могат да се въвеждат от дигитализиран набор от контролни точки, които съдържат
голям брой точки.
Инструментът за опростяване на крива позволява да се дефинира толеранс за намаляване броя на
точките на редактиране и контролни върхове.
Командата работи различно в зависмост от типа крива. За точки на редактиране базирани на криви,
като намалите броя на точките на редактиране на две, командата намалява контролните върхове.
Контролен полигон базирана на крива има само две точки на редактиране, така че командата
намалява контролните върхове. Изберете командата Simplify Curve от лентата или десен клавиш на
кривата, изберете Simplify за достъп до нейната диалогова кутия.

Extruded Surface команда
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Създава конструкционна повърхнина, чрез проектиране на профил по линия. Налични са опции за
контролиране на повърхнината.

Когато създавате екструдирана повърхнина, използвайки затворен профил, можете да използвате
опциите Open Ends и Close Ends от командната лента, за да уточните дали краищата на
повърхнината да са отворени (A) или затворени(B). Когато е зададена опцията Close Ends, се
добавят равнинни лица към построението, които затварят обема.

Когато конструирате екструдирано повърхнинно построение можете също да приложите draft angle
или crown към лицата на построението, дефинирани от елементите на профила. За повече
информация, вижте Applying Draft Angle and Crowning to Features в Help.

Revolved Surface команда
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Създава конструкционна повърхнина, чрез ротация на профила около ос.

Когато създавате ротационна конструкционна повърхнина, използвайки затворен профил, завъртян
на по-малко от 360°, можете да използвате опциите Open Ends и Close Ends на командната лента, за
да уточните дали краищата на повърннината да са отворени (A) или затворени (B). Когато е зададена
опцията Close Ends, се добавят равнинни лица към краищата на повърхнината, които затварят обема.

Bounded Surface команда
Използвайте командата Bounded Surface
, за да създадете конструктивна повърхнина, с помощта
на елементи, с които да я ограничите. Затварящите елементи могат да бъдат криви или ръбове, които
да затвярят площ (1). Можете също да уточните дали прилежащите лица (2) да се използват за
контрол на тангентността за новата затворена повърхност (3).






Наборът от криви/ ръбове трябва да формират затворен контур.
Съседните лица могат да се използват за контрол на тангентността за новата повърхност.
Получаването на ръбове/ криви за използване може да изисква използване на командите
Derived Curve и Split Curve.
Командата Кeypoint Сurve може да се използва за генериране на затворена крива.
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Вмъкване на скици
Можете да използвате стъпката Insert Sketch Step на командната лента, за да се добавите нови скици
към построение Bounded. Геометрията за новата скица се създава чрез вмъкване на референтна
равнина, в рамките на командата. Не трябва да създавате геометрия. Когато вмъкнете скицата,
новата геометрия се добавя като B- сплайн крива. Ако искате новате геометрия да съдържа линии,
дъги или окръжности, трябва да създадете новата скица ръчно, извън командата Bounded Surface.
Когато щракнете бутона Insert Sketch на командната лента, опциите за създаване на равнина се
добавят към командната лента, така че да дефинирате позицията за новата референтна равнина.
Например, можете да използвате опцията Parallel Plane, за да дефинирате офсетна равнина, за
допълнителен контрол на резултантната повърхнина.

Можете да редактирате скицата, за да промените формата на повърхнината.

Когато добавяте напречно сечение или водеща крива към съществуващо построение Bounded, с
използване на опцията Insert Sketch, новата скица се свързва с напречните сечения или водещите
криви. Можете да използвате диалоговия прозорец Bounded Surface Options, за да уточните дали да
се използват Pierce Points или BlueDots , за свързване на новото сечение с повърхнината.
Забележка: BlueDots са налични само в ordered среда за моделиране.


Pierce points
Когато е зададена опцията Use Pierce Points се използват свързващи връзки, за да се
обвърже вмъкнатата скица с напречните сечения или водещите криви в пресечните им точки.
Когато зададете опция Use BlueDots, елементите BlueDot се използват, за да свържат
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вмъкнатата скица с напречните сечения или водещите криви в пресечните им точки. Опцията,
която ще изберете ще се отрази на редакцията на построението по-късно.
Когато свържете новата скица с настроена опция Use Pierce Points, можете да модифицирате
напречните сечения или водещите криви, пресичащи новата скица и В- сплайн кривата за
вмъкнатата скица ще се актуализира. Опцията Pierce Points е най-подходяща за модели,
които трябва да отговарят на инженерни данни или критерии за размери, като лопатки на
турбини, корпуси на вентилатори и т.н. Опцията Pierce Points поддържа съществуващата
история майка / дете в модела.


BlueDots
Ако работите с Bounded Surface в ordered среда и вмъкнете скица, като използвате опцията
Use BlueDots, можете да модифицирате построението Bounded Surface, чрез редактиране на
позицията на BlueDots с помощта на инструмента Select и командната лента BlueDot Edit.
Когато преместите BlueDot, частта от скиците, която се контролира от актуализацията на
BlueDot и съответната част от повърхнината BlueSurf също се актуализира.
Опцията Use BlueDots е най-подходяща за ordered модели, за които има естетически
изисквания, като например конструиране на потребителски електронни продукти, бутилки,
контейнери и т.н. Когато използвате BlueDots, за да свържете вмъкната скица, преместването
на BlueDot променя местоположението на референтните равнини на свързаните в тази точка
скици.
Това е така, защото BlueDot ви позволява да замени съществуващата история майка / дете на
модела. Например, ако поставите една скица, като се използва, успоредна на референтната
равнина със стойност на отместване от 25 милиметра, редактиране на местоположението на
BlueDot променя стойността на отместването на референтната равнина.
Това поведение може да бъде за предпочитане, когато проучвате естетическите възможности
на повърхността, но може да бъде непродуктивно, когато се работи със специално
създадените повърхности. В някои случаи, използването на BlueDots може да отнеме
повече време за актуализация на модела, тъй като BlueDot се движат и изискват повече
време за преизчисляване на връзките в модела.
Забележка: Когато зададете опцията Use BlueDots на диалоговия прозорец Bounded Surface
Options, но съществуващите ограничения пречат за създаването BlueDots, то тогава вместо
тях се създават Рierce Рoints.

Конструиране на ограничена повърхнина
1. Изберете раздела Surfacing→група Surfaces→команда Bounded Surface

.

2. Изберете кривите или ръбовете, които да определят границата на повърхнината, която искате
да конструирате и щракнете бутона Accept.
3. Изберете прилежащите лица, за които новата ограничена повърхнина трябва да бъде
тангентна.
4. Завършете построението.

Swept Surface команда
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Конструира повърхнина, чрез екструдиране на едно или повече напречни сечения (A) по дефинирана
от вас траектория (B).

Можете да дефинирате до три траектории и множество напречни сечения. След като сте дефинирали
третата траектория, командата автоматично превключва на стъпка cross section step.
Напречните сечения (cross sections) могат да бъдат отворени или затворени, равнинни или
неравнинни. Можете да ги поставите на всяко едно място по траекторията. За предвидими резултати
е най-добре напречните сечения да пресичат всички траектории. Sweep траекториите могат да бъдат
тангентни или нетангентни.
Когато създадете swept повърхнина с помощта на затворена скица, можете да използвате опциите
Open Ends и Close Ends от командната лента, за да уточните дали краищата на swept повърхнината
да са отворени или затворени. Когато е зададена опцията Close Ends се добавят лица към краищата
на построението, които затварят обема.
Можете да селектирате контурни елементи от множество Parasolid тела или скици и елементите ще
останат асоциативни.

Lofted Surface команда (ordered моделиране)
Създава конструктивна повърхнина чрез сглобяване по серии от профили.






Сечения могат да бъдат дефинирани по чертеж на профил, избирайки съществуващи
елементи от скица или ръбове на повръхнини.
Водеще крива може да бъде използвана за да дефинирате път между сеченията на loft.
Опциите end condition, или Extent, ви позволяват да контролирате формата на loft
построението където се срещат първото и последното сечения.
Построението loft е асоциативно на входящите елементи, независимо от типа елемент, който
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използвате да дефинирате сеченията и водещите криви.
Когато създадете loft повърхнина от затворен профил, можете да използвате опциите Open
Ends и Close Ends от командната лента за да определите дали краищата на повърхнината са
отворени или затворени. Когато зададете опцията Close Ends, се добавят планарни лица към
краищата на построенеито за да създадете затворен обем.

Забележка: От множество Parasolid тела може да изберете рамкови елементи или скици и
елементите ще останат асоциативни.
Забележка: Докато моделирате в Ordered среда, може да е необходимо да добавите към командната
лента иконата Lofted Surface. Проучете Solid Edge help за фразата "Customize the command ribbon" за
да научите повече.
Забележка: Съвети
Ако използвате скици, може да избирате елементи само от една скица за всяко сечение.
Не можете да комбинирате елементи от скица с ръбове за да дефинирате сечение.
Когато работите с loft построения, които имат много сечения и водещи криви, вземете под внимание
първо чертожните скици отколкото да чертаете профили като конструирате построението. Този
подход улеснява конструирането и редактирането на построението.

Offset Surface команда
Създава конструкционни повърхнини с офсет от лицето на модела, референтна равнина или друга
конструкционна повърхнина. Новата повърхнина е определен офсет от оригиналната повърхнина и е
асоциативна с нея.

Ако лицето или повърхнината има граници, командата Offset Surface има опции за премахване или
запазване на границите на отместената повърхнина.
Следващата илюстрация показва отместената повърхнина B, с офсет по посока A, с включена опция
Show boundaries.
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Redefine Surface команда
Използвайте команда Redefine surface
, за да създадете нова повърхнина, чрез замяна на
съществуващи моделни лица с една ограничена повърхност.
В следващия пример е показано използването на командата Redefine Surface, за замяна на пет
повърхнини, образуващи затворена елипсовидна форма в горната част на шлема.



Лицата от модела, които ще заменяте трябва да бъдат непрекъснати, подобни и да нямат
вътрешни контури.



Границата на нова повърхност се определя от краищата на лицето, ограничаващо входните
лица. Отворените краища на входното лице се определят от кривите по ключови точки,
определени от командата. В следващия пример 1 е заменена повърхност, а 2 показва
генерираните от командата Redefine Surface криви по ключови точки.

39
All rights reserved SpaceCAD Ltd

Конструиране на повърхнини



Границата на новата повърхност е свързана с краищата на съществуващите лица, които я
ограждат.



След създаването на новата повърхност, тя се състои от входните лица и ръбовете на
граничните лица. Могат да се добавят нови скици, за допълнително могат да се добавят
допълнително променяне или изглаждане на повърхнината.

Конструиране на redefine surface
1. Изберете меню Surfacing → група Surfaces →Redefine Surface

.

2. Изберете лицата за заменяне и щракнете бутона Accept.
3. Настройте настройките за непрекъснатост или опциите на командната лента и щракнете
Preview.
4. (По избор) Вмъкнете скица, като направите следното:
a. Изберете стъпка Insert Sketch Step и уточнете вида на равнината, върху която ще
създавате скицата.
b. Изберете мястото за новата скица или изберете U/V криви, които искате да бъдат
включени в новата скица и щракнете бутона Accept.
В примера по-долу, повърхнина 1 е заменена повърхнина и 2 е вмъкната скица, генерирана
от избрани U/V криви повърхнината, в рамките на командата Redefine Surface.

5.

Завършете построението.
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Ruled Surface команда
Командата Ruled Surface
определена посока.

създава повърхнина, която се изтегля навън от избран ръб в

BlueSurf преглед

BlueSurf е команда за създаване на повърхнина, използвана за генериране на сложни, но с
голяма възможност за редактиране повърхнини. Подобно на loft и sweep, BlueSurf обслужва сечения и
водещи криви, а тези основни криви движат поведението на получената повърхнина. Могат да бъдат
приложени различни техники при последващо реадктиране на BlueSurf.




Могат да бъдат включени нови сечения и водещи за допълнителен контрол над BlueSurf
топологията.
При добавяне на сечения и водещи, броя на точките на редактиране може да се увеличи или
намали с понятието, наречено Edit Point Data Management.
BlueDot редактира точки, които могат да бъдат местени с цел манипулиране на повърхността;
налични са Shape и Local Edits.

Първата стъпка е за създаване на BlueSurf е избиране на сечения. Cross Section Стъпка се активира
автоматично. Задължителни са поне две сечения.

След това избирате необходимите водещи криви. Щракнете стъпка Guide Curve и изберете
водещата(ите) крива(и).

Потвърдете с Preview и Finish.
Примерът долу показва BlueSurf резултата от две сечения (C1, C2) и две водещи криви (G1, G2).
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BlueSurf може да се състои от едно сечение е една водеща крива. Примерът показва BlueSurf
резултата от сечение (C1) и водеща крива (G1).

BlueSurf команда
Конструира повърхнина, използвайки съществуващи скици или ръбове от модела. Можете да
използвате командата BlueSurf , за да конструирате сложни повърхнини, като осигурява много опции
за редактиране.
Входни изисквания
Скиците или ръбовете могат да представляват само напречни сечения (A) или напречни сечения с
водещи криви (B). Като минимално изискване трябва да се дефининират две напречни сечения или
едно сечение и една водеща крива.

Скиците или ръбовете на модела могет да бъдат отворени или затворени.
Смесване на отворени и затворени елементи
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Когато конструирате bluesurf построения, можете да използвате едновременно в едно построение и
двата вида елементи, затворени и отворени. Например, можете да конструирате bluesurf построение,
използвайки линия и затворен елемент като правоъгълник или окръжност, като напречни сечения. В
някои ситуации, може да е необходимо да разделите елементите или да дефинирате връхни точки, за
да конструирате желаната повърхнина. Например, за да конструирате построение BlueSurf с
използване на линия и окръжност, вие трябва да разделите окръжността на две дъги. Можете да
използвате командата Split, за да разделите окръжността на две свързани дъги.

Затворени краища
Когато създадете построение BlueSurf, използвайки затворени напречни сечения, можете да
използвате опциите End Capping от диалоговия прозорец BlueSurf Options, за да уточните дали
краищата на построението да бъдат отворени (A) или затворени (B). Когато е зададена опцията Close
Ends се създава твърдо тяло (solid).

Вмъкване на скици
Можете да използвате Insert Sketch Step от командната лента, за да добавите нови скици към
BlueSurf построението. Геометрията за новата скица се създава при пресичането на помощната
равнина, дефинирана от вас и построението BlueSurf. Не е нужно да създавате сами геометрията за
скицата. Когато вмъквате скица, новата геометрия се създава като b-сплайн крива. Ако искате новата
геометрия да се състои от линии, дъги или окръжности, трябва да създадете новата скица ръчно
извън командата BlueSurf.
Когато щракнете бутона Insert Sketch на командната лента, опциите за създаване на равнина се
добавят към командната лента, така че да можете да позиционирате новата референтна равнина.
Например, можете да използвате опцията Parallel Plane, за да дефинирате дали офсета на
референтната равнина да има допълнителен контрол върху резултатната повърхнина.
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След това можете да редактирате скицата, за да промените формата на повърхнината.

Когато добавите напречно сечение или водеща крива към съществуващо BlueSurf построение,
използвайки опцията Insert Sketch, новата геометрия на скицата се свързва с напречните сечения или
водещите криви. Можете да използвате диалоговия прозорец BlueSurf Options, за да уточните дали
да се използват Pierce Points или BlueDot за свързване на новата секция към повърхнината.
Забележка: BlueDots е на разположение само в ordered среда на моделиране.
Pierce points
Когато е зададена опцията Use Pierce Points, се използват connect връзки, които свързват
пресечните точки на вмъкнатата скица и напречните сечения или водещите криви. Когато е
зададена опцията Use BlueDots, елементите BlueDot се използват за свързване на пресечните
точки на вмъкнатата скица и напречните сечения или водещите криви. С тази опция
уточнявате как да се редактира по-късно построението.
Когато свържете новата скица, използвайки опцията Use Pierce Points, можете да
модифицирате пресечните точки на напречните сечения или водещите и вмъкнатата скица и
b-сплайн кривата за вмъкнатата скица ще се актуализира. Опцията Use Pierce Points е найподходяща за модели, които трябва да отговарят на инженерни данни или управлявани от
размери критерии, като лопатки за турбина, корпуси за вентилатори и т.н. Опциите Use Pierce
Points поддържат създадената parent/child история в модела.
BlueDots
Ако работите с BlueSurf в ordered среда и вмъкнете скица, използвайки опцията Use BlueDots,
можете също да модифицирате построението BlueSurf, като редактирате позицията на Dots.
Това става с използване на инструмента Select Tool и командната лента BlueDot Edit. Когато
местите BlueDot, частта от скиците, която се контролира при актуализацията на BlueDot, се
актуализира също и при актуализацията на BlueSurf.
Опцията BlueDots е най-подходяща за ordered модели, които са с изисквания за естетичност,
като изделията на потребителската електроника, дизайн на бутилки и контейнери и т.н. Когато
използвате BlueDots, за да свържете вмъкната скица, преместването на BlueDot може също
да промени местоположението на референтните равнини и свързаните а тях скици.
Това е така, защото BlueDot дава възможност за замяна на съществуващата parent/child
история на модела. Например, ако вмъкнете скица, използвайки успоредна референтна
равнина с офсет 25 mm, редактитирането на местоположението на BlueDot може също да
промени офсетовата стойност на референтната равнина..
Това поведение може да е за предпочитане, когато се разглеждат естетическите възможности
на повърхнината, но може да има обратен ефект, когато се работи с инженерни повърхнини. В
някои случаи, използването на BlueDots може също да доведе до модел, отнемащ дълго
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време за актуализация, тъй като преместването на BlueDot изисква повече от модела за
преизчисляване, отколкото за свързване.
Забележка: Когато е зададена опцията Use BlueDots на диалоговия прозорец BlueSurf
Options, но съществуващите ограничения не позволяват да се създаде BlueDots, вместо това
се създават точки pierce.
Ръчно създаване на нови скици (ordered моделиране)
Като алтернатива, можете също да създадете нови скици за построението BlueSurf, използвайки
командата Sketch или можете да копирате съществуваща скица, използвайки командата Tear-Off
Sketch. Можете след това да редактирате построението BlueSurf и да добавите новите скици като
напречни сечения или водещи криви.
Например, когато добавите нови напречни сечения, системата ги добавя след вече създадените
напречни сечения, независимо от тяхната физическа ориентация относно съществуващите напречни
сечения. Можете да използвате опцията Reorder на раздела Advanced от диалоговия прозорец
BlueSurf Options, за да дефинирате последователността на напречните сечения.
Свързаност между напречно сечение (Cross Section) и водеща крива (Guide Curve)
Ако използвате водеща крива, за да конструирате BlueSurf построение, водещата крива трябва да
пресича всяко напречно сечение и да бъде непрекъснато допирателна (кривата не може да има остри
ръбове). За да се уверите, че водещата крива пресича напречните сечения, трябва да добавите
връзка connect или BlueDot, за всяка пресечна точка.
Контрол на крайните условия
Можете да използвате опциите Tangency Control на диалоговия прозорец BlueSurf Options, за да
дефинирате опциите за крайните условия, които искате да получите за резултатната повърхнина.
Например, можете да уточните дали повърхнината да е допирателна на съседните повърхнини.

Много от опциите за крайните условия ви позволяват динамично да регулирате повърхнината с
графичен манипулатир (A) или чрез промяна на променлива от таблицата с променливи. За
повърхнини, които имат различни манипулатори или променливи за едно напречно сечение, можете
да създадете master променлива за всички променливи, които контролират това напречно сечение,
след което да използвате формула, която да управлява ги управлява едновременно.
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BlueSurf и Loft построения
В много отношения, построението BlueSurf е конструирано като и има поведение на Loft построение.
Например, можете да пренаредите напречните сечения, да дефинирате правилата за връхните точки
и да дефинирате крайните условия за сечението на построенията BlueSurf и Loft.

Вмъкване на скици в BlueSurf
Вмъкване на скици
Стъпка 1. На командната лента BlueSurf, щракнете опцията Insert Sketch Step. Трябва да изберете
равнината, в която искате да вмъкнете скица. На разположение са всички методи за
създаване на равнини.

В следващия случай е избрана опцията parallel plane. Успоредно на референтна равнина
(A) е новосъздадената референтна равнина (B). Референтна равнина (B) може динамично
да се плъзне на мястото на вмъкване на скицата. Можете също да въведете разстояние.
Щракнете на мястото, за да вмъкнете скица (C).
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Стъпка 2. Вмъкнете скица (C) в посоката на водещата крива и забележете резултатите. Успоредната
равнина се използва отново.
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Стъпка 3. Сега изключете референтните равнини и разгледайте резултатите.

Когато вмъкнатата, по посока на водещата крива, скица пресича друга скица. Командата
BlueSurf вмъква автоматично BlueDots в пресечната точка на кривите. Ако има няколко
скици в посоката на напречното сечение, вмъкнатата скица в посоката на водещата крива
трябва да се свърже с BlueDots.

Добавяне на напречни сечения в BlueSurf (ordered моделиране)
Всяка скица на напречно сечение, създадена след като е създадено построението BlueSurf, не се
вижда в него. Когато редактирате BlueSurf, създадено в ordered среда на моделиране, се признават
само скици, които са създадени преди BlueSurf.
Как се добавя ново напречно сечение
Стъпка 1. Показаното по-долу построение BlueSurf е създадено с две напречни сечения (C1, C2).
Първо, добавете ново напречно сечение (C3), което да е създадено преди построението
BlueSurf.
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Стъпка 2. Щракнете инструмента Select Tool, след което изберете построението BlueSurf. От
лентата с инструменти, щракнете Edit Definition

.

Стъпка 3. На командната лента BlueSurf, щракнете Cross Section Step.

Стъпка 4. Определете новото напречно сечение (C3). Забележете, че напречното сечение C3 е
разположено най-последно в папката Сross Section, като обръща посоката на
построението BlueSurf. В папката по-долу са напречните сечения са: C1, C2 и накрая C3.
Вие можете да пренаредите напречните сечения, за да разположите C3 между C1 и C2.

Стъпка 5. На командната лента BlueSurf щракнете бутона Оptions button. Щракнете раздела
Advanced.
Напречното сечение C3 е показано като Section 3. За да пренаредите C3 да бъде между
C1 и C2, изберете Section 3 и след това щракнете Up. Щракнете OK , за да потвърдите
пренареждането.
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По-долу е показан резултата от пренареждането на напречните сечения C1, C2 и C3.

Добавяне на напречни сечения, създадени след построението BlueSurf
Ако сте създали напречно сечение (A) след построението BlueSurf (B), напречното сечение може да
бъде преместено нагоре по дървовидната структура, за да бъде признато от функцията BlueSurf.

За да преместите напречното сечение нагоре по дървовидната структура, щракнете инструмента
Select. В PathFinder, щракнете и задръжте построението Blue Surf и го плъзнете надолу, както е
показано на последната картинка.
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Скицата може да се види в построението BlueSurf.

BlueDot команда (ordered моделиране)
Забележка: BlueDots е достъпна само в ordered среда на моделиране.
BlueDot е контролна точка, в която се свързват две криви или анализи, или една крива и анализ,
като по този начин се осигурява контролна точка между кривите. Това е точката, която се използва за
редактиране на конструкцията или външния вид, ако е необходимо.
Създайте контролна точка (1) между два елемента на скица. Можете да свържете елементите в
техните ключови точки или в точки по протежението на елементите. BlueDot отменя всяка
съществуваща асоциативност между елементите. Това ви позволява да редактирате локацията на

BlueDot или елементите, без значение от реда, в който са създадени.
След като свържите два елемента в техните ключови точки с BlueDot, можете да редактирате
позицията на BlueDot, за да промените формата на елементите. Повърхнините, които са
конструирани с помощта на тези елементи също се актуализират.
За повече информация вижте темата Connect sketch elements with a BlueDot .
Редактиране на BlueDot
За редактиране позицията на BlueDot, използвайте инструмента Select Tool, за да изберете BlueDot
(1), след това щракнете бутона Dynamic Edit от командната лента Select Tool. Когато редактирате
позицията на BlueDot, можете да използвате инструмента OrientXpres (2), за да ограничите
преместването да бъде успоредно на определена ос или равнина. Можете след това да плъзнете
BlueDot на нова позиция (3). Контурните елементи и повърнината също се актуализират.
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Когато използвате OrientXpres, за да ограничите преместването да бъде относно равнина (1), можете
да премествате BlueDot едновременно по двете оси (2).

Можете да препозиционирате инструмента OrientXpres при избиране началната точка на осите X, Y,
Z и плъзгане на OrientXpres към нова позиция.

Можете да използвате командната лента BlueDot Edit, за да уточните дали редактиращата стойност е
относно неговата текуща позиция или относно началната точка на документа. Началната точка за
документа е тази, в която се пресичат трите референтни равнини по подразбиране (точно в центъра
на моделното пространство).
Когато прилагате BlueDot към b-сплайни, можете също да контролирате как кривите реагират на
редактирането при настроените опции за контрол на Curve 1 и Curve 2 от командната лента.
Забележка: Когато използвате BlueDot, за да свържете два елемента, това се отразява на
асоциативната връзка с референтната равнина, върху която се намират елементите. Например, ако
един от елементите лежи на помощна равнина, която е създадена успоредно на друга референтна
равнина, размерната стойност за отместване от референтната равнина се заличава. Когато
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редактирате позицията на BlueDot, помощната равнина може да се премести на нова позиция, за да
се улесни преместването на елементите.
BlueDots в Harness Design
Когато работите в Harness Design, не можете да използвате команда за свързване на елементи на
скицата. Въпреки това, командата ви дава възможност да свържете крайните точки на два или повече
елемента, за да създадете една единствена траектория.

Забележка: Когато редактирате BlueDot в Harness Design, опциите Curve 1 и Curve 2 не се показват
на ккомандната лента BlueDot Edit, тъй като можете да свържете повече от две криви.

Свързване на елементите с BlueDot
1. Изберете меню Surfacing → група Surfaces→BlueDot

.

2. Изберете ключова точка за първия елемент.
3. Изберете ключова точка за втория елемент.
Забележка: Първата крива се премества, за да пресече втората крива. Също така формата и
мястото на първата крива може да се променят, но втората крива запазва първоначалната си
форма и местоположение.
Съвет:
 Всяка крива има зони за избиране: две крайни точки, средна точка и самата крива.



Можете също да използвате BlueDot, за да свържите елементите в техните ключови точки.



Можете да редактирате позицията BlueDot, с използване на инструмента Select и командната
лента BlueDot Edit.



Можете да използвате инструмента OrientXpres, за да ограничите преместването
редактирането да бъде успоредно на избрана от вас ос или равнина.

53
All rights reserved SpaceCAD Ltd

при

Конструиране на повърхнини


Когато използвате команда BlueDot в среда Wire Harness, можете да свържете да свържете в
крайните точки повече от два снопа елементи.

Boolean команда
Изпълнява операции по обединение, изваждане или пресичане на детайл с използване на справочна
равнина, конструктивна повърхнина или конструктивно твърдо тяло като инструмент.
Например, с командата Boolean Feature създавате кухина в матрица. Първо използвате командат Part
Copy за да вмъкнете съществуващ модел в нов файл като конструктивно тял. После създавате
твърдотелен правоъгълник, представящ матрицата и използвате командата Boolean Feature да
извадите конструктивното тяло от солида.

Parting Split команда
Разделя набор от лица по протежението на силуетните ръбове на тялото, което е успешно да се
използва при работа с отливки. Разделящите линии и силуетните линии са едни и същи за дадено
лице. Можете да дефинирате посоката на вектора за изчисление на разделящите линии, като
дефинирате референтна равнина (A). Разделящото построение (B) представлява крива.

За по-добро илюстриране на резултатите, разделените повърхнини са показани в зелено и златно.
Повърхнината в зелено не е раделана. Повърхнините, които не пресичат разделящата линия, не се
разделят от тази команда.
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Parting Surface команда
Конструира разделяща повърхнина по избрана от вас разделяща крива. Можете да конструирате
разделяща повърхнина като изберете референтна равнина (A), за да дефинирате ориентацията на
линейното напречно сечение и 2D или 3D разделяща крива (B), с която се определя sweep
траекторията за разделящата повърхнина (C).

Можете да създадете разделяща крива в отделна операция. Например, можете да използвате
командата Intersection Curveo или Parting Split, за да създадете разделяща крива.

Divide Part команда
Забележка: Командата Divide Part е от среда на моделиране ordered; тя не съществува в среда на
моделиране synchronous.
Разделя детайла на множество части и ги запаметява в отделни документи. Можете да използвате
референтни равнини (A) или конструкционни повърхнини (B, C, D), за да дефинирате как искате да
разделите детайла. Новите part документи са асоциативни с оригиналния part документ. Всяка нова
част е базова функция в съответния нов документ и новите документи са асоциативни с оригиналния
детайл.
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Обикновено използвана за отливки, командата е полезна, когато в по-късен етап искате да разделите
вашия модел на отделни части.
Определяне на първото разделение
Първата стъпка в разделянето на детайла е да изберете референтна равнина или конструкционна
повърхнина, с която да определите мястото на разделянето. Динамичната стрелка (A) ви предлага да
изберете посока на срязването. След като дефинирате посоката, дисплея се променя, за да покаже
промените (B) след режещата операция.

Забележка: Ако имате намерение да разделяте повече от веднъж, изберете внимателно посоката на
срязването. Частта от детайла, към която сочи стрелката, не може да се раздели отново. Уверете се,
че стрелката сочи навън от частта, която искате да разделите отново.
След като дефинирате първото срязване, можете да щракнете бутона Finish или бутона Next Cut. Ако
щракнете бутона Finish се показва диалоговия прозорец Divide Part така, че да можете да дефинирате
новите имена на документа. За да се улесни определянето на подходящите имена за документа,
докато местите курсора върху всеки ред в диалоговия прозорец, се показват моделните промени.
След въвеждането на имената за новите part документи в диалоговия прозорец Divide Part щракнете
бутона Select All, аслед това бутона Save Selected Files, за да създадете новите part документи.
Допълнителни разделения
След дефинирането на първия изрез, можете да използвате бутона Next Cut от командната лента, за
да добавите ново разделение. За да разделите отново детайла по-късно, използвайте бутона Add от
диалоговия прозорец Divide Part.
Вмъкване на разделения
За вмъкване на ново разделение между съществуващите, щракнете разделението на диалоговия
прозорец Divide Part и щракнете бутона Insert. Новото разделение се добавя над избраното. Ако е
необходимо да се актуализират след вмъкването на новото разделение всички детайли, това се
отразява на колоната Status. За да актуализирате детайл го изберете и щракнете бутона
Create/Update Selected Items.
Копиране и актуализиране на отделени part документи
Трябва да използвате Revision Manager, за да копирате и преименувате документите, които
формират при разделянето на детайла. След като копирате и преименувате набора документи,
трябва ръчно да актуализирате връзките за новите parent/child документи.
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Например, когато използвате Revision Manager, за да копирате сборка, която съдържа разделени
детайли, можете също да уточните дали искате да копирате и преименувате parent/child документите
за разделените детайли. Въпреки това, когато отворите новия parent документ, ще се изпишат в
диалоговия прозорец Divide Part оригиналните child документи, а не новите копия. Колоната Status ще
съдържа въпросителни знаци, за да покаже, че child документите не могат да бъдат намерени.
За да актуализирате връзките за новите документи, използвайте командата Find. Изберете реда в
диалоговия прозорец и щракнете с десния бутон на мишката, за да се покаже контекстното меню и
изберете команда Find. След това можете да използвате диалоговия прозорец Select Part Copy, за да
се намери актуализирания документ. Повторете този процес за всеки един дъщерен документ,
изписан в диалоговия прозорец Divide Part.
Преглед на работния поток
Детайлите, показани на следващата илюстрация, са създадени по следните стъпки:



Конструкционната повърхнина A се използва за създаване на детайли A1 и A2 (детайл A1 не
може да се среже отново).



Конструкционната повърхнина B се използва, за да се създаде детайл B1 и да се модифицира
детайл A2 (детайл B1 не може да се среже отново).
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Конструкционна повърхнина C се използва за създаване на детайл C1 и модифициране на
детайл A2 (детайл C1 не може да се среже отново).



Референтната равнина D се използва за създаване на детайл D1 и модифициране на детайл
A2 (детайл D1 не може да се среже отново).
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Пример: Разделяне на детайл
Командата Divide Part позволява да разделите един детайл на монжество детайли със справочна
равнина (A) или конструктивни повърхнини (B), (C), (D). Всеки нов детайл е базово построение в негов
нов документ и новите детайли са асоциативни на оригиналния.

Пример: Вмъкване на ново разделение
За да вмъкнете ново разделяне между съществуващите, щракнете разделянето на диалоговия
прозорец Divide Part, след което щракнете бутона Insert.

След това изберете референтна равнина или конструкционна равнина, в която ще се намира новото
разделение. Изберете страната за новото разделение.
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Въведете име за новия part файл и го запаметете.

Полученият файл е показан по-долу.

Replace Face команда
Заменя избрани лица в модела. Заменяното лице може да бъде конструкционна повърхнина,
референтна равнина или друго лице от модела. При замяна на повече от едно лице, подменените
лица не могат да се докосват.
Когато замянате лице, използвайки конструкционна повърхнина, то тя се скрива автоматично, когато
завършите построението.
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Ако върху ръбовете на заменяното лице се прилагат закръгления, то те се прилагат след операцията
Replace face.

Split Face команда
Разделя едно или повече повърхнини (A ), използвайки дефиниран от вас елемент (B). Можете да
изберете криви, ръбове, повърхнини, референтни равнини и тела, като елементи, които разделят
лицето.

Разделянето на лице се използва успешно при конструиране на модели, които се използват за FEA
анализи или когато искате да изполирате част от лице така, че да можете да приложите изображение
на определено място.
Ако елемента, използван за разделяне не достига границата на лицето, което искате да разделите,
командатата Split Face ще удължи отпечатаната разделяща крива тангенциално. Оригиналният
елемент, който сте избрали не се удължава. Например, ако разделите лице с помощта на скица,
която съдържа линия или дъга, отпечатаната крива ще се удължи линейно и тангентно, спрямо
оригиналната линия и дъга.

Ако при удължението си отпечатаната крива се пресича, то няма да е успешно разделянето на
лицето.
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Когато използвате повърхнини като разделящ елемент, повърхнините трябва физически да пресичат
лицето, което искате да разделите. Когато използвате референтна равнина за разделящ елемент, то
тя трябва теоретично да пресича лицето, което искате да разделите. (Референтната равнина се
счита за безкрайна по размер).
Когато използвате криви или ръбове за разделящи елементи (като скици за разделяне на лице)
разделящите елементи трябва да лежат върху лицето , което ще разделяте. Можете да използвате
командата Project Curve, за да проектирате тези елементи върху 3-D лицето.

Wrap Sketch команда
Превива елементите на скица (A) около една или повече повърхнини (B). Можете да селектирате
отделни елементи от скицата, верига от елементи или цялата скица. Превитите елементи са
асоциативни с оригиналните елементи на скицата.

Когато превивате елементите от скицата около цилидрична или конична повърхнина, има малко или
почти никакво изкривяване спрямо оригиналните елементи на скицата. Когато превивате елементите
около двойно извита повърхнина, като тороид например, е възможно имат някакво изкривяване.
Равнината на скицата трябва да бъде тангентна на една от входните повърхности. Например,
подходящо е помощната равнина да е тангентна на цилиндъра (A) или конуса (B), както е показано.

Ако се променят входните размери за повърхнината, построението Wrap Sketch може да не се
преизчисли правилно. За да се избегне това, можете да използвате управляващи размери,

62
All rights reserved SpaceCAD Ltd

Конструиране на повърхнини
геометрични връзки или променливи, за да се гарантира, че равнина на скицата да остане тангентна
на входната повърхнина.
След като сте превили скицата върху повърхнината, можете да използвате командите Normal
Protrusion или Normal Cutout, за да издадете напред или изрежете превитите елементи.

Show Non-Stitched Edges команда
Временно подсветва ръбовете в конструкционната повърхнина, които не са зашити. Тази команда се
използва успешно при работа с „импортнати“ данни. Например, когато импортирате набор от
повърхнини, представящи солид боди, но не са свързани правилно в Solid Edge, можете да
използвате тази команда за да определите къде не са зашити ръбовете, така че да можете да ги
поправите.

Stitched Surface команда
Съединява множество съседни помежду си лица, за да се образува една конструкционна повърхнина.



Тази команда успешно се използва за присъединяване на внесени повърхности.
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Ако съединените повърхнини формират затворен обем (твърдо тяло), имате въможност да
определите твърдото тяло като базово построение.



Можете да зададете за опциите Stitched Surface толеранс и „лечение“ на повърхнини на
диалоговия прозорец Stitched Surface Options.



Забележете толерансите по подразбиране на диалоговия прозорец Stitched Surface Options.
Щом като е включена опцията Heal, можете да да промените тази стойност, ако ръбовете на
две повърхнини, които се съединяват, не отговарят на толерансите по подразбиране.

Съвети:
 За да премахнете повърхнини от избрания набор, натиснете клавиша Shift, докато ги
избирате.


За да изтриете връзката между построението Stitched и повърхнините, които съединява то,
използвайте командата Drop Parents от контекстното меню. Тази команда намалява
количеството на даните във файла. След използването на командата, построението Stitched
Surface не може да се редактира.



Можете да използвате командите от контекстното меню, за да покажете, скриете,
редактирате, преименувате или преизчислите повърхността на шева.



Ако изходната форма затваря обем, то ще се формира твърдо тяло. В противен случай ще се
формира лист, към който могат да се присъединят други повърхнини.



Ако резултата на зашитите повърхнини е твърдо тяло и няма базово построение във файла, с
командата Make Base Feature, налична в контекстното меню, можете да направите зашитото
тяло базово построение за файла.

За да се покажат зашитите ръбове на конструкционната повърхнина, щракнете раздела Surfacing
→група Surfaces→Show Non-Stitched Edges
Stitched Surface.

, намираща се в начакото на списъка командата

Илюстрацията по-долу показва зашитите ръбове на повърхнина А и повърхнина В. Повърхнина А и
повърхнина В, зашити заедно образуват повърхнина C.

Copy Surface команда
Създава конструкционна повърхнина, която е извлечена от едно или повече лица. Лицата, които
изберете не е необходимо да бъдат в непосредствена близост едно до друго. Можете да уточните
дали всички вътрешни или външни граници да се премахнат от новото копие на повърхнината.
Следващата илюстрация показва повърхнинното лице (1), копирано с премахнати граници (2).
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Extend Surface команда
Удължава повърхнината по протежението на един или повече избрани от вас ръбове.

Ръбовете, които изберете, могат да образуват непрекъсната верига (A) или прекъсната (B).

Наличните опции за удължаване зависят от това дали повърхнината е аналитична или неаналитична.
Примерите за аналитични повърхнини включват равнини, частични цилиндри, конуси, сфери и
тороиди. Можете да създадете неаналитични повърхнини, когато използвате b-сплайн криви, за да
направите построения Sweep, Extrude, Loft или BlueSurf.
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Когато удължавате неаналитична повърхнина, можете да уточните типа на удължаването: Natural
Extend, Linear Extend или Reflective Extend, относно някои видове ръбове. Например, когато
удължавате повърхнина, конструирана с използване на b-сплайн крива, можете да използвате
опциите Natural Extend, Linear Extend или Reflective Extend за двата ръба (C, D), които са успоредни
на входната b-сплайн крива.
За двата ръба (A, B), които са перпендикулярни на входната b-сплайн крива, само опция Natural
Extend е математически възможна. В този случай, естественото удължаване е линейно.

Допълнителни примери са илюстрирани в темата Extend Surface command bar в Help.

Trim Surface команда
Изрязва една или повече повърхнини по протежението на дефиниран от вас входен елемент. Можете
да използвате крива, референтна равнина или друга повърхнина, като входен елемент.
 Ако използвате криви:
o

Те трябва да лежат на повърхнината, която изрязвате; използвайте командата Project
Curve, за да проектирате най-напред кривата върху повърхнината.

o

Затворени криви, които не лежат на повърхнината не се поддържат.

 Ако използвате крива или повърхнина, като изрязващ елемент:
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o

Ако кривата или границата на повърхнината не достига до краищата на повърнината, която
искате да изрежете, If the curve or surface boundary does not extend to the edges of the target
surface, то режещия елемент се удължава линейно и тангентно към входния елемент.

Забележка: повърхнина (B) се използва за изрязване на повърхнина (A). Тъй като повърхнина
(B) не продължава до ръбовете на повърхнина (A) се добавят линейни издължения към
границата на изрязващия елемент (C). Входният елемент, който изберете като изрязващ
инструмент (B), не се променя.

Intersect Surface команда

Командата Intersect Surface
да изтеглите или отрежете взаимно повърхнини при общо
пресичане. Можете да изтеглите повърхнини до други повърхнинни тела. Възможностите за
отрязване поддръжат multiple тела. Командата за пресичане може да избира само повърхнинни тела,
а всички повърхнинни тела действат като обект и инструмент.
Забележка: Когато избирате повърхнинни тела, избирането само на две тела позволява операциите
Extend и Trim в следващата стъпка на командата. Избирането на повече от две тела позволява само
операцията Trim.
Примерът долу показва удължаване на повърхнина.

Примерът долу показва отрязана повърхнина.

Примерът долу показва повърхнина, отрязана по избран регион.
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Offset Edge команда
1. Изберете раздела Surfacing →група Surfacing→Split list→команда Offset Edge
.
2. Изберете набор от затворени ръбове, като окръжност, която представлява отвор в детайл.
Съвет: Ако искате да уточните посоката на офсета на ръба или искате да направите офсет в
двете посоки (double offset), тогава трябва да изберете набор от непрекъснати допирателни
помежду си ръбове. Например:
o

Непрекъснати допирателни

o

Непрекъснати, но не допирателни

3. Въведете разстоянието на офсета в динамичното поле за въвеждане.
4. (Уточнете посоката на офсета) Ако манипулаторите на посоката се показват, по подразбиране
те посочват равнинното лице за офсетовия отпечатък. Можете да промените посоката, като
направите следното:
o Щракнете манипулатора на посоката.
o Натиснете клавиша F, за да я обърнете.
Вижте двата примера в колона (A) на следващата таблица.
5. (Уточнете дали офсета да бъде single или double) Вижте следващата таблица:
o Натиснете клавиша веднъж клавиша T, за да уточните двустранен офсет (колона B).
o Натиснете отново клавиша T, за да уточните едностранен офсет (колона A).
(A) едностранен офсет

(B) двустранен офсет
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(A) едностранен офсет

(B) двустранен офсет

Офсет по лице

Обръщане посоката на офсета

6. Щракнете с десен бутон, за да завършите създаването на отместените ръбове.

Дръжки за контрол на допирателност
Използвайте дръжките за контрол на допирателност за да определите състоянието на тангентност
при границите на крива и повърхнина. Тези дръжки осигуряват директен метод за манипулиране на
формата на повърхнина от определнеите различни състояния на допирателност.
Командите BlueSurf, Bounded, Redefine, Lofted, и Key-point Curve поддържат различни състояния на
непрекъснатост и допирателност. Дръжките осигуряват общ метод за всяка от тези команди за
контрол на състоянието.
Дръжката има два елемента:



Дръжка за контрол на допирателност (1) – Падащ списък за типа допирателност
Дръжка за магнитуда на допирателност (2) – влачене на дръжката също поддържа динамична
кутия за въвеждане на магнитуд (3).
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Състояния на допирателност
natural (1)
normal to section (2)
parallel to section (3)
tangent continuous (4)
tangent interior (5)
curvature continuous (6)

Има две налични опции за дръжките на магнитуда когато създавате и редактирате bluesurf
повърхнина, loft издатина или ключова крива.


Множество тангентни магнитуди (1)
Тази опция показва всички дръжки на магнитуди за сечението. Можете да редактирате някоя
дръжка, а останалите да бъдат непроменени.



Единична тангентна магнитуда (2)
Тази опция показва обща дръжка на магнитуда за сечението. Можете да редактирате
дръжката и останалите дръжки на магнитуда на сечение остават със същата стойност.
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Можете да влачите дръжките или запишете стойност за магнитуда в динамичната кутия.
Дръжка за показване на допирателност
Показването на дръжката на допирателност може да се включи/изключи във всяка команда.


BlueSurf команда – Използването бутон за включване/изключване в кутията BlueSurf
Visualization.



Bounded команда - Използването бутон Hide Tangency Control Handles
лента Bounded. Бутонът се появява в стъпка Face Tangency.

на командната



Redefine команда - Използването бутон Hide Tangency Control Handles
лента Redefine. Бутонът се появява в стъпка Tuning.

на командната



Keypoint Curve команда - Използването бутон Hide Tangency Control Handles
командната лента Keypoint Curve. Бутонът се появява в стъпка End Conditions.

на

Оценка на повърхнини
При работа с повърхнини, понякога е полезно да се визуализира кривината на повърхнина, за да се
определи дали има прекъсвания на повърхността и прегъвания. Можете да използвате командата
Zebra Stripes, за да покажете зебрените ивици на модела.

Вие трябва да дадете сянка на активния прозорец използвайки командите Shaded или Shaded With
Visible Edges, за да покажете зебрените ивици
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Curvature Shading команда
Показва модела в цветове, базирани на радиусите на кривините на моделните повърхнини. По този
начин графично се визуализират радиусите на кривините на моделните повърхнини. Трябва да
използвате командите Shaded или Shaded With Visible Edges, за да се покажат цветовете, според
настройките curvature shading colors.

Показване оцветяването на кривини в модела
За да включите или изключите оцветяването на кривините:


Изберете меню Inspect → група Analyze →Curvature Shading→Show.

За да дефинирате настройките за цветовете:
1. Изберете меню Inspect → група Analyze →Curvature Shading Settings.
2. На диалоговия прозорец Curvature Shading Settings задайте желаните опции, след което
задайте опция Show Curvature Shading.
Съвет:


За да видите оцветяването на модела, трябва да оцветите графичния прозорец с командите
Shaded или Shaded With Visible Edges.



Можете да използвате бутона Find in Model button на диалоговия прозорец Curvature Shading
Settings, за да намерите най-малкия радиус в модела.

Draft Face Analysis команда
Показва в цветове наклонените повърхнини, относно дефинирана от вас равнина. Това дава
възможност да визуализирате кои части могат да се премахнат от отливка. За да покажете тези
цветове, трябва да оцветите графичния прозорец с командите Shaded или Shaded With Visible Edges.
Можете да използвате командата Draft Face Analysis Settings, за да равнината на наклона, ъгъла на
наклона да зададете цветовете, които искате да използвате.

72
All rights reserved SpaceCAD Ltd

Конструиране на повърхнини

Анализ на наклонени лица и качество на изгледа
Резултатите от анализа на наклона на лицето зависи от текущото качество на изгледа. Можете да
откриете, че резултатът се променя, ако промените качеството на изгледа. Например, ако се увеличи
качеството на изгледа с използване на командата Sharpen от 2 до 4, резултатите за лице е показано
на илюстрацията са се променили от кросоувър лицето (A), при положителен лицето (B).The results of
a draft face analysis depends on the current view quality. You might find that the draft face analysis result
changes if you modify the view quality. Например, ако повишите качеството на изгледа от 2 на 4, с
команда Sharpen, резултатите на показаното лице се променят от лице (A) към лице (B).

Draft Face Analysis Settings команда
Дефинира равнината, спрямо която е наклона, ъгъла на наклона и цветовете, които искате да
използвате, за да визуализирате дали част от отливката може да се премахне. Можете да
използвате опциите на диалоговия прозорец Draft Face Analysis, за да дефинирате ъгъла на наклона,
цветовете на лицата и така нататък.
За да се покаже в цветове анализа, трябва да се използват командите Shaded или Shaded With Visible
Edges.

Surface Visualization команда
Командата Surface Visualization
показва UV Mesh и гребените на кривина на избрана
повърхнина при дефиниране на настройките на диалоговата кутия. UV Mesh или Isoparameter curve
mesh са линии, вървящи по повърхнината в посоките U и V, показващи формата на повърхнината.
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Гребените на кривината показват гладкостта на крива на повърхнината.
Следната илюстрация показва U посока, надписана като 1 и V посока, надписана като 2.

Следната илюстрация показва гребените на кривина, надписана като 3 за посока 1 и 2 съответно.

Оценка и ремонт на чужди данни
Когато вмъквате повърхнини, които не са затворен обем, те се вмъкват като конструктивна геометрия.
Ако вмъкнете повърхнини със затворен обем, имате опции, за да създадете солид тяло.
Ако вмъквате повърхнини, които не са твърдо тяло в Solid Edge, но са били създадени като твърдо
тяло в друга CAD система, точността на данните пречи да се конвертира в твърдо тяло в Solid Edge.
Обикновенно, граничния толеранс между образуващите повърхнини от входната CAD система е поголям от толеранса заложен в Parasolid, при когото моделната логика изисква по–малки стойности на
толеранса за успешно съшиване на повърхниното към твърдото тяло. Някой CAD допускат граничен
толеранс дори по-голям от допустимия за импорт в CAM система за производство, в това отношение
заложения в Parasolid е много по-коректен.
Можете да използвате командата Geometry Inspector, за да определите какви проблеми има в модела
и след това да използвате командите за конструиране, за да промените модела и да ремонтирате
проблемните площи. Например, може да имате не коректно вмъкване на повърхнини или да има
пропуски, или препокривания между отделните повърхнини в модела. Geometry Inspector оценява
модела и създава списък от проблемни площи и дава предложения как да решите проблемите.
Ако има площи, които не са съединени коректно, можете да използвате командата Show Non-Stitched
Edges, за да покажете не съединените площи. Можете след това да използвате други команди от
етикета Surfacing, за да ремонтирате съществуващите повърхнини или за да създадете нови
повърхнини и да ги съедините в модела. Можете също да изтривате повърхнини, като понякога е полесно да бъдат изтрити и създадени от нулата, отколкото да бъдат поправяни.
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Двете команди за манипулиране на криви и повърхнини са налични за създаване и редактиране на
конструктивни елементи. Можете да използвате командите Derived Curve, Split Curve, Project Curve и
Intersection Curve, за да създадете нови криви или да промените съществуващи. Можете да
използвате командите Trim Surface, Extend Surface и Delete Face, за да промените или изтриете
конструктивни повърхнини. Можете да използвате командите Extruded Surface, Revolved Surface,
Swept Surface, Lofted Surface и Bounded Surface, за да създадете нови конструктивни повърхнини.
Например, ако вмъкнете повърхнина препокриваща друга повърхнина, можете да използвате
командата Derived Curve, за да извлечете кривата от ръба на повърхнината, която се препокрива, и
след това да използвате новополучената крива като вход с командата Trim Surface, за да отрежете
съществуващата повърхност.
Ако незашити ръбове са резултат от липсваща повърхнина, можете да използвате конструктивните
команди, за да създадете нова повърхнина и да я съедините с другите в модела. Например можете
да използванте конструктивна повърхнина за създаване на изтегляне, ротиране изтегляне по крива,
преход или друго повърхнино построение за да запълните или доизградите празнина между
образуващите повърхнини на модела.

При ремонт на вмъкнати данни, добре е първо да опитате няколко метода, за да определите найподходящия. Например, ако не можете да създадете ротационна повърхнина опитайте с преходна.
На практика големия толеранс използван в повърхниното моделиране на входната CAD система
може да затрудни поправянето на модела.
След като имате ремонтирана повърхнина или създадена нова, можете след това да използвате
командата Stitched Surface, за да добавите новата повърхнина към модела. Ако зашитите повърхнини
формират затворен обем, имате на разположение опцията за създаване на твърдо тяло. След това
можете да използвате твърдото тяло, за да изпълните процесите на моделиране.

Construction Display команда
Показва диалоговата кутия Construction Display, която ви позволява да контролирате показването на
справочни елементи като:






Координатни системи
Справочни равнини
Скици
Оси
Конструктивни повърхнини
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Конструктивни криви
blue точки
конструктивни тела

С бутоните Show All или Hide All контролирате показването за типа справочен елемент.
Командите Show All and Hide All от краткото меню контролират показването на справочни елементи.
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