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Създаване на детайли от листов материал
Работен поток при работа с детайли от листов материал
Използвайте следната последователност при създаване на детайл от листов материал.
1. Създаване на нов детайл от листов материал.
За Create a document изполвайте iso sheet metal.psm шаблона.
2. Конструиране на базово построение.
Конструиране на базово построение с командите Tab, Contour Flange, и Lofted Flange.
Дефиниране на характеристиките на листовия детайл.
Използвайте Gage tab в Material Table dialog box за дефиниране на характиристики като
листова заготовка, дебелина на материала и радиус на огъване.
3. Добавяне на фланцови построения.
Използвайте командата Flange за добавяне на флангови построения към листовия
детайл.
4. Добавяне на построения към листовия детайл.
Конструиране на допълнителни построения като tabs, bends и jogs.
5. Добавяне на построения чрез пластична деформация към листовия детайл.
Конструиране на построения, който се изпълняват по метода на пластичната
деформация, като дълбоко изтегляне и щамповане. Тези построения включват dimples,
louvers, gussets, и beads.
6. Добавяне на типови оформления за радиуси и врязвания при флангови
построения.
Използвайте командата Flange Options за дефиниране вида на типовите оформления и
техните характеристики.
7. Добавяне на изрязвания към листовия детайл.
Използвайте командите Cutout или
листовия детайл.

Normal Cutout за да добавите изрязвания към

8. Разгъване на детайл от листов материал.
Използвайте командите Flatten или Save as Flat за генериране и експорт в разгънат вид
листовия детайл
9. Запазване на листовия детайл.

Конструиране на базово построение
Вие можете да конструирате базово построение с използване на командите Tab, Contour
Flange, и Lofted Flange. Командата Tab позволява създаване на плоско построение с
произволна форма, базирано на скица от затворени профили.
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Командата Contour Flange позволява изтегляне на листов профил, базиран на скица с отворен
контур.

Командата Lofted Flange позволява бързо създаване на преходен профил между скици от
отворени контури базирани в различни паралелни равнини. Също като командата Contour
Flange и Lofted Flange командата автоматично добавя радиуси в зоната на сгъване и не е
необходимо да се чертаят предварително в скицата като стойност и разположение.

Възможно е и предварителното дефиниране на стойност и разположение на определен радиус
в зоната на сгъване като елемент от скицата.
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Опцията Bending Method в Lofted Flange диалоговата кутия позволява разделянето на радиуса
на няколко по-малки като площ сегмента за по-добро технологично съответствие. Опцията
позволява дефиниране за всички радиуси на преходния фланец.

Можете да задавате броя на сегментите. Ъгълът на дъгата в прехода между двете напречни
сечения трябва да е неизменен за да може построението да се разгъне.

Tab команда
Конструира плоско построение на детайл от листов материал. Използвайте тази команда да
конструирате или добавите базово построение към съществуващ детайл от листов материал.
В синхронна среда може да конструирате tab с единична скица,

или множество скици.

Създаване на базови построения в ordered среда
В ordered среда може да имате само един профил за базово построение.
Когато изберете множество региони, регионите трябва да бъдат съседни и в същата равнина.
Когато конструирате базово построение в ordered среда, профилите трябва да бъдат затворени
и вие ще дефинирате посоката и дебелината на материала.
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За последващи построения в ordered среда, профилът трябва да бъде отворен или затворен.
Когато използвате отворен профил, трябва да дефинирате страната на профила към която
искате да добавите материал.

Създаване на базови построения в синхронна среда
В този случай, скицата трябва да бъде затворена, а вие трябва да дефинирате посоката и
дебелината на материала.

За последващи построения в синхронна среда, скицата трябва да бъде отворена или
затворена. Ако скицата е отворена, ръбът на базовото построение трябва да затваря скицата
за да оформя региона на скица. Последващи построения са добавени автоматично когато
изберете волана за екструдиране.
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Валидни Tab профили

Невалидни Tab профили
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Редактиране на базови построения
След като създадете базово построение не можете да променяте дебелината или посоката за
него. Използвайте Material Table за промяна на общата дебелина, освобождения и дебелина на
огъването.

Конструиране на базово построение
В среда ordered
1. Изберете етикет Home→Sheet Metal група→Tab

.

2. Дефинирайте профилната равнина.
3. Начертайте отворен профил в 2D форма или копирайте профил в профилния прозорец.
Краищата на отворения профил се изтеглят към ръбовете на равнината на детайла.
Дъга с отворени краища оформя окръжност.
Забележка: Ако използвате командата Tab за конструиране на базово построение,
профилът трябва да бъде затворен.
4. Изберете етикет Home→Close група→Close.

5. Завършете построението.
В синхронна среда
1. Позиционирайте курсора над скицата, после щракнете да я изберете.
Показва се дръжката за екструдване.
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2.

Щракнете дръжката Extrude.

3. Запишете стойност за дебелина на детайла.
4. С десен клавиш създайте построението.
Съвет:
 Може да изберете бутона Material Table на QuickBar, за да покажете диалоговата кутия
Solid Edge Material Table за да направите промени.


Може да щракнете на дръжката на индикатора на посока за да промените посоката.

Добавяне на построение към съществуващ листов детайл в синхронна среда

1. Позиционирайте курсора над региона на скица и щракнете да я изберете.
Дръжката за екструдиране се показва.
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2. Щракнете дръжката Extrude.

Построението е добавено автоматично.

Lofted Flange команда
Конструира фланец по два отворени профила. Профилите трябва да бъдат на успоредни
справочни равнини. Някои типове lofted фланци не могат да се разгъват. Само lofted фланци,
състоящи се от равнини, частични цилиндри и конуси могат да бъдат разгъвани.
Командата Lofted Flange се избира за създаване на базово постоение, но в някои случаи може
да работи като последващо построение.

Стрaницата Bending Method на диалоговата кутия Lofted Flange позволява да дефинирате
огъвания с нарастваща стойност за огъванията в lofted фланеца. Например, можете да
зададете 5 нарастващи огъвания за всяко огъване на lofted фланец.
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Можете да зададете броя огъвания. За да бъде разгънат lofted фланеца, ъгъла на дъгата
между две сечения трябва да съответства.

Страницата Bending Method ви позволява също да зададете знак на индекс на огъване, когато
запазвате файла на листовия детайл като разгъвка. Тези знаци са къси линии, свързани към
ръба на детайла по огъването, които позволяват да се подрвани метала с абканта.
Всяко огъване е представено като център линия на огъване в 3D модела и е показано с цвета
на ръба и стила на център линията. В Draft, тези линии на огъване се показват като център
линии във видим цвят на ръба. Можете да приложите различни стилове на център линии към
огъванията, които се огъват нагоре и надолу. Опциите за стил на център линии се задават на
страницата Annotation на диалогова кутия Options или Drawing View Properties.
Забележка: За да експортирате маркировки на индекс на огъване към .DXF файл, на страница
Layers на диалоговата кутия Save as Flat DXF Options, изберете опцията Export to DXF за входа
Etch Feature.

Конструиране на lofted фланец
1. Изберете Home→Sheet Metal група→Contour Flange списък→Lofted Flange бутон

.

2. От командната лента изберете метод за създаване на първото сечение—можете да
чертаете сечение или изберете сечение от скица.
3. Направете следното:
o

Ако чертаете сечение, дефинирайте профилната равнина, на която искате да
чертаете, начертайте сечението или го копирайте в профилния прозорец.
Потвърдете с Finish.

o

Ако използвате скица, изберете скицата.
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4. За сечения от не-периодични скиви, позиционирайте курсора близо до върха, който ще
използвате като стартова точка. Кликнете когато се появи точка при точния връх и
кликнете Finish.
5. Създайте второто сечение, кликнете бутона Next.
6. Задайте опцията Side.
7. Завършете построението.
Съвет: Профилите на Lofted фланец трябва да бъдат на успоредни равнини.

Определяне свойствата на детайла
Можете да използвате етикета Gage в диалогова кутия Solid Edge Material Table за дефиниране
на характеристики за листовия материал, от който ще се конструира листовия детайл. Тези
характеристики се копират във Variable Table и се използват автоматично всеки път, когато се
създава ново построение в листовия детайл. Например, при конструиране на фланец
асоциативно се използват предварително дефинираните за материала дебелина и радиус на
огъване.
Ако в по-късен етап тези стойности се променят–детайла се коригира автоматично. Например,
ако се смени използвания листовия материал, е достатъчно да се сменят само стойностите в
Gage tab за да се отразят промените върху всички построения на детайла.

Задаване на gage file и gage table за материала или документа
Задаване на gage file и gage table за материала
1. Изберете меню Application →Properties→Material Table.
2. На диалоговия прозорец Solid Edge Material Table, щракнете таба Material.
3. На страницата Material, изберете името на материала, който искате да зададете на
gage file и gage table.
4. На диалоговия прозорец Solid Edge Material Table щракнете таба Gage.
5. На таба Gage, щракнете опция Use Excel File option.
Използвайте Solid Edge Options→File Locations→ опцията Sheet Metal Gage File path, за
да уточните Excel файла, който ще използвате.
6. В прозореца Use Gage Table изберете таблица gage.
7. Върху таба Gage, изберете опцията Associate with material.
8. Щракнете бутона Save, за да добавите информацията от gage file и gage table към
библиотеката с материали.
Задаване на gage file и gage table към документа
1. Изберете меню Application →Properties→Material Table.
2. На диалоговия прозорец Solid Edge Material Table щракнете Gage.
3. Щракнете опцията Use Excel File.
Използвайте Solid Edge Options→File Locations→ опцията Sheet Metal Gage File path, за
да уточните Excel file, който искате да използвате.
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4. В полето Use Gage Table изберете таблица gage table.
5.

В полето Sheet Metal Gage, изберете sheet metal gage.

6. Щракнете Apply to Model.
Съвет:
 Можете да щракнете бутона Edit, за да отворите Excel file, така че да можете да
направите промени в gage file.


Появява се диалогов прозорец с предупреждение, ако щракнете върху бутона Apply to
Model, за да приложите промените, докато файла Gage е отворен за редактиране.
Можете да отхвърлите диалоговия прозорец на предупреждението, да запишете
промените във файла Gage, и след това щракнете върху бутона Apply to Model за да
приложите промените.

Конструиране на фланци
Можете да конструирате флангови построения с командите Flange, Contour Flange, и Bend.
Flange команда бързо конструира елементарен, 90 градусов фланец без да е необходимо да се
чертае предварителна скица.

По късно може да се редактира скицата, която определя профила на фланцовото построение,

ъгъла на огъване,
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или отстоянието от ръба.

Редактиране ъгъла на огъване
След като е конструиран 90° фланец, можете да редактирате стойността на ъгъла, за да
конструирате фланец с произволен ъгъл на огъване. Когато конструирате фланец с ъгъл
различен от 90° трябва да активирате опцията Bend Outside в command bar.

Частични фланци
Може да се конструират и фланци, който изтеглят само част от ръба селектиран за база на
фланеца. В синхронното работното пространство за частично изтегляне трябва предварително
да се селектира опцията Partial Flange в Flange QuickBar.

В синхронното работното пространство секторните фланци използват три параметъра,
съответно позиция на стартова точка (A) разстояние от стартовата точка до външния ръб на
фланеца (B), за която по стартова опция е заложена стойност една трета от широчината на
селектирания ръб (C).
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Дефинирането на секторния фланец става с избора на стартова точка (A) върху ръба, което
обуславя и отстоянието на частичното огъване от краищата му.

Секторните фланци се дефинират малко по-различно в структурираното работно
пространство.След селектирането на ръба от който искате да се изтегли фланеца може да
използвате командната лента, включващи няколко типа секторни фланци.

Например, можете да използвате опцията Centered за да дефинирате положението на
секторния фланец в центъра на селектирания ръб. Стандартната опция за ширина на
секторния фланец е една трета от широчината на селектирания ръб. При редактиране на
профила трябва да се има предвид, че автоматично са дефинирани геометрични връзки между
средните точки на селектирания ръб и хоризонталния елемент на скицата, определяща
профила.
Офсетиране на фланци
В структурираното работно пространство, опцията Offset Step в командната лента позволява
бързо създаване и редактиране на фланец с паралелно отместване от селектирания ръб и
позиционирането му спрямо челното лице на листовия детайл.
Можете да офсетирате фланеца навътре в детайла (A) или извън него (B).
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Когато чрез офсет фланеца се привързва към определено лице то това лице трябва да е от
същия листов детайл или

лице от друг обемен детайл,

или базова равнина.
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Забележка: Когато се привързва лице към друг детайл в сборка, то трябва предварително да е
копирано с командата Inter-Part Copy в работното пространство на активния документ.
Привързването може да се извършва само към плоски лица, привързване към извити или
деформируеми лица е невъзможно.
Фланци със сложен профил
в структурираното работно пространство, можете да конструирате много по-сложни фланци
чрез редактиране на профила на обикновения фланец.

Редактирани профила на фланеца
За редактиране на профила се селектира фланеца и от Flange командна лента се избира
бутона Profile Step.
Конструиране на нов профил
За улеснение при чертане на нов профил около контактния ръб се изобразяват две
допълнителни линии: контактната линия connect line (A) и конструктивната линия (B).

Контактната линия се използва за свързване на контурните линии от скицата с ръба на
листовия детайл, от който се изтегля фланеца. Контактната линия (A) и конструктивната
линия (B) дефинират площ, в която не трябва да има други елементи освен права линия.
Например. ако се добавя закръгление към контура на профила, то дъгата, която го описва
трябва да е извън конструктивната линия. Профилът на фланеца трябва винаги да бъде
линия, която с единия си край е свързана с контактната линия, а другият й край е изтеглен
извън площта, дефинирана от контактната и конструктивната линия.
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Модифициране на стандартния профил
В зависимост от вида на модификацията, която се налага, е възможно преместване на
някои от страничните контурни линии на профила. За да е възможно това, трябва да се
елиминират геометричните връзки на тези линии с крайните точки на контактната линия.
Изтриването на тези връзки позволява модифициране на профила по широчина и форма.
Завършване на профила
След като скицата за дефиниране на профила е готова, крайните точки на страничните
контурни линии трябва да се свържат посредством геометрични връзки с контактната
линия. Това може да стане по два начина – ръчно с избор на елементите за контакт или
автоматично от системата.
Ако искаме системата да направи автоматично връзките, трябва да оставим страничната
контурна линия (A) да пресича контактната линия (B).

Когато натиснем бутона Return, системата автоматично ще изреже излишната част от
страничната контурна линия и ще приложи контактна геометрична връзка (A).

Ако решите сами да приложите контактна геометрична връзка, внимавайте тя да е между
контактната линия и страничните контурни линии, а не между тях и ръба на детайла.
Приближавайте изгледа за по-добра ориентация. Ако направите некоректна връзка, ще
излезе съобщение, което ще ви уведоми за проблема за да се коригира.
Фланци nо линеен non-tab ръб
В традиционна среда може да конструирате фланци по линейни non-tab ръбове подобно на
ръбове на контурни фланци,
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Ръбове на огъване,

И ръбове на dimple.

Когато създавате фланец по линеен ръб на огъване

е налична само опцията Bend Outside затова фланеца и огъването са създадени от външната
страна на профилната равнина. Поддържат се само системно дефинирани освобождения така
че контролите свързани с освобождението на диалоговата кутия Flange Options са скрити.
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Съответствие на лица на фланци в традиционната среда
Има два начина за привързване на офсетирани фланци към определени лица. Когато
конструирате нов фланец с Flange command, докато стена стъпка Offset, можете да използвате
бутона Match Face във Flange командната лента за да привържете фланеца към определено
лице. За съществуващ вече фланец се използва командата Match Flange Face.
Работният поток за привързване на лица е еднакъв и за двата метода..
1. Селектирайте лицето от фланеца, което искате да привържете.

2. Селектирайте лицето, към което искате да го привържете или задайте стойност за
офсетиране, ако искате лицето да е фиксирано с офсет.

3. Ако сте задали стойност на офсета, кликнете, за да изберете посоката за офсет.

4. Кликнете Finish, за да завършите операцията.
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Избор на планирано лице


Когато се привързва фланец, лицето за привързване може да е лице от самия листов
детайл,

лице от друг детайл,

или, базова равнина.
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Забележка: Когато се привързва офсетиран фланец към лице от друг обемен детайл, то
трябва предварително да е копирано с командата Inter-Part Copy в работното пространство
на активния документ.
Фланцови построения с огъване
Можете да конструирате фланци и с Bend command. Например можете да дефинирате фланец,
ограничен между двете изрязвания (A).

Профилът, определящ мястото на огъване трябва да е единичен линеен елемент.

Flange команда
Конструира фланец чрез екструдиране на материал, представящ лицето на фланеца.
Фланци в синхронна среда
Конструират се чрез избиране на линеен ръб за дебелина да се покаже дръжката в началото на
фланеца,

щраквайки на дръжката,

задавайки разстояние на фланеца,
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и щраквайки разполагате фланеца.

Когато щракнете, автоматично се начертава фланец под 90°. Когато определяте разстоянието
за фланеца, може да зададете друг ъгъл.

Забележка: Използвайте бутона Tab да превключите между стойности за разстояние и ъгъл.
Фланци в традиционна среда
Конструират се чрез избиране на линеен ръб за дебелина и препозициониране на курсора за
дефиниране на посока и дължина на фланеца.
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Match Flange Face команда

Съпоставяне на избрано, копланарно лице на фланг към целево лице.

Целевото лице може да бъде лице от самият листов детайл,

лице на друг детайл,
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или справочна равнина.

Забележка:
Когато съпоставяте лице към друг детайл в асембли, първо трябва да използвате командата
Inter-Part Copy от менюто Insert, за да копирате целевото лице в активният документ.
Целевите лица трябв да бъдат планарна повърхнина. Не може да изберете профилна
повърхнина или заоблена повърхнина за целево лице. Фланеца който се съпоставя към
целевото лице е асоциативен към целевото лице. Промените направени върху целевото лице
се отразяват в съпоставимото лице.
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Подравняване лица на фланец
За да подравните лица на фланец:
Стъпка 1.

Изберете лице на фланец, което искате да подравните.

Стъпка 2. Изберете целево лице и въведете офсетна стойност, ако искате лицата
да бъдат офсетни.

Стъпка 3. Ако сте въвели офсетна стойност, щракнете, за да покажете посоката
на офсета.

Стъпка 4. Щракнете Finish.
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Bend rotation
В случай, в който целевото лице не е подравнено по две оси, може да се наложи да се завърти
по отношение на фланеца, за да съвпадне с целевото лице.

В случай като този, лицето се удължава, докато не направи контакт с целевото лице. Огъването
се завърта, за да стане успоредно на целевото лице. Фланецът е под ъгъл, за да е успореден с
целевата лицето и лицата се подравняват.
Забележка:
Радиусът на огъване на фланеца може да се промени в резултат на използването на тази
команда. Вие можете да компенсирате това, като използвате командата Resize Bend Radius. За
повече информация вижте How To resize a bend radius directly

Конструиране на контурни фланци
Можете да конструирате построение, съдържащо няколко последователни огъвания с преходи
между тях като използвате отворен профил с командата Contour Flange.
В синхронното работно пространство можете да конструирате контурен фланец с профил,
лежащ в равнина, перпендикулярна на определен линеен ръб от листовия детайл.
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В структурираното работно пространство, освен това можете да конструирате и контурен
фланец с профил, лежащ в равнина, перпендикулярна на определен нелинеен ръб от листовия
детайл.

Когато създавате контурен фланец по крива можете да създавате малки фланци с две
паралелни челни страни.

и челните лица ще са паралелни когато се генерира разгъвката.

За да стане това, трябва да се изберат опциите Miter за Start End и Finish End в Miters and
Corners tab на Contour Flange диалоговата кутия и да се даде стойност за двата ъгъла 0.0.
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Командата Contour Flange може да се използва и за създаване на tab от единичен линеен
сегмент.

Конструиране на контурни фланци на съществуващ контурен флане
В традиционна среда можете да конструирате фланец на съществуващ контурен фланец.

Типове контурни фланци
Има два типа контурни фланци:


Simple



Chained

Обикновени контурни фланци
Обикновен контурен фланец е този, който се създава като първо построение в работното
пространство на листов детайл.

Когато се създава контурен фланец в синхронното работно пространство, той съдържа
поредица от плоскости и огъвания, които нямат връзки една с друга. В PathFinder обикновения
контурен фланец е представен като последователност от tabs и flanges.
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Когато се създава контурен фланец в традиционното работно пространство, в PathFinder е
изобразен като контурен фланец.
Комплексен контурен фланец
Комплексен контурен фланец се създава, когато скица, базирана на равнина по крива се
използва за създаване на контурен фланец към ръб от съществуваща плосткост или фланец.

Забележка: Swept, не линейни ръбове и огъвания без фланец не поддържат създаване на
контурен фланец.
Комплексният контурен фланец създава свързана последователност от фланци.

Всеки фланец съдава нова последователност от огъвания,
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и ъгъла на огъване е един и същ за цялата поредица.

Поредицата от фланци, създадени с контурния фланец споделят едни и същи параметри като
ъгъл на огъване, радиус на огъване и посока на огъване. Промяната на един от тези параметри
се отразява върху цялата поредица, създадена с контурния фланец.

Контурният фланец може да се разглежда като pattern, при който промяната на който и да е от
членовете рефлектира върху останалите.

Чертане на профили за контурни фланци в структурираното работно пространство
Когато се чертае профил за контурен фланец, той трябва да е свързан отворен профил. Всички
сегменти като линии и дъги трябва да са достатъчно големи, за да се създадат коректните за
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този материал радиуси на огъване и преходни зони и ако това не е изпълнено, до символа на
контурния фланец в PathFinder се появява икона за грешка. Ако се задържи курсора върху нея,
на съветник лентата ще се появи обяснение за грешката.
Преходите между сегментите от профила като линия-дъга и дъга-дъга трябва да са тангентни и
ако това не е изпълнено, се появява съобщение за грешка.
Забележка: Когато чертаете профила, задайте ориентация на изгледа към базовата
равнина, за да може по-лесно да се ориентирате в геометрията на профила.
Конструиране на построения с увиване в традиционна среда
Можете да използвате командата Contour Flange за конструиране на детайли, които са увити

около цилиндър като детайл, направен от перфориран лист.
За конструиране на цилиндрично построение използвайте профил с дъга, по-малка от 360
градуса за да може да остане разстояние между страничните челни лица на контурния фланец,
което ще позволи впоследствие да се генерира разгъвка.
След като построите контурния фланец, можете да го разгънете с командата Unbend, да
добавите допълнителни изрязвания и отвори, размножени по шаблон и след това с командата
Rebend да го сгънете отново. Технологичното разстояние между стените на заготовката можете
да запълните със заварка в модула за заварки или с командата protrusion в Part работното
пространство.
Забележка: Ако е необходимо да генерирате чертежи за сгънатия и разгънатия вид на
детайла, трябва да затворите технологичната хлабина като вкарате part copy на детайла в
Part работното пространство и след това добавите материал с командата protrusion към
копието.
Възможно е също построяване на цилиндричен детал, комбинация от детайл от листов
материал и обемен детайл, построен в Part работното пространство. Използвайте следния
работен поток:


Постройте вал в Part работното пространство с използване на командата Extrude.



Постройте цилиндричен листов детайл.



Разположете и двата детайла в assembly работното пространство.

Използвайте командата Part Copy за да разположите монтажа в друг Part документ като
асоциативен детайл, т.е. комбинирате двата различни детайла в един.
Скосяване на контурни фланци
Можете да скосявате краищата на контурния фланец с избиране на опциите от Miters и Corners
tab в диалоговата кутия за Contour Flange Options. Например, ако конструирате два контурни
фланеца, които се припокриват, можете да зададете подрязване в краищата, където фланците
се срещат.
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Можете да определяте кой от ръбовете да се скоси, на какъв ъгъл, спрямо кое лице.
Освен това можете да скосявате ръбове, който имат радиус, по-голям от стандартния за
построението (A).

За да направите това:
1. В Miters and Corners менюто на диалоговата кутия Contour Flange Options, включете
опцията Miter Bend Edges That Are Larger Than Default Bend Radius.
2. В Contour Flange командна лента, включете опцията Select на вариант Chain и
селектирайте ръбовете.

3. В командна лента Contour Flange, сменете опцията Select на вариант Edge, задръжте
бутона <Ctrl>, и кликнете върху ръба, за да го деселектирате.

4. Кликнете върху бутона Accept и фланеца ще бъде построен, а големия радиус изрязан.
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Частични фланци
С използване на опцията Partial Flange можете да създавате секторни контурни фланци.
Можете да изберете посока на изтегляне,

Или да използвате опцията за симетрично изтегляне.

Затваряне на ъгъл, който събира три фланеца
В синхронното работно пространство, ако искате да използвате командата Close 3 Bend за
затваряне на контурен фланец, трябва да сте сигурни, че третия огънат ръб принадлежи към
периметъра на контурния фланец. За дефиниране формата на затварянето, изберете опцията
Corner Relief от General tab на диалоговата кутия Contour Flange Options, когато създавате
фланеца. В следващия пример, тази опция първоначално не е използвана.
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Следващият пример илюстрира варианти при избор на оформление (затворен или отворен).

Можете успешно да използвате командата Close 3 Bend Corner и за затваряне на фланеца.

Комплексни контурни фланци
Можете да построите контурен фланец, увит около ъгъл или огъване. Това обикновено се
използва, когато трябва да се изрежат местата на прилягане за да няма припокриване. Когато
се използва при единични контурни фланци, това би било много трудно. При селектиране на
опцията Chain, ъглите на изрязване се калкулират и изрязват автоматично, а при промяна на
детайла се коригират.
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Забележка: Урокът за контурния фланец ще ви помогне да научите как се използва тази
команда. За достъп, щракнете Tutorials в прозореца на Help.

Contour Flange команда
Конструира контурен фланец чрез изтегляне на профил, представящ ръба на контурния
фланец.

Close 2-Bend Corner команда
Затваря ъгъла, където се срещат два фланеца и създава най-малкото позволено освобождение
без свързване на ъгъла. Ръбове на фланци могат еднакво да се срещат, припокриват, напълно
да се пресичат или да се пресичат с кръгово освобождение на огъването.

Можете да зададете дали искате затворени (A) или припокрити (B) ъглите.
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Можете да местите или завъртате ъгъла на огъване чрез препозициониране на съседни
фланци, които формират ъгъла.
Можете да изберете затворен ъгъл за изтриване в PathFinder или в графичния прозорец. Когато
изтриете затворен ъгъл, дефиницията на ъгъла се премахва от модела и огъванията се връщат
към състояние на подразбиране.

Close 3-Bend Corner команда
Затваря ъгли, включващи три огъвания. Ръбове на фланци могат еднакво да се срещат,
припокриват, напълно да се пресичат или да се пресичат с кръгово освобождение на огъването.

При затваряне на 3-огънат ъгъл, изпозлвайте две външни огъвания (A) и (B) като вход.
Огъванията трябва да имат същия ъгъл на огъване, който трябва да бъде по-малък или равен
на 90 градуса, и радиус на огъване. Техните център линии трябва да се пресичат 3-D
пространството и да се свързват през общо свързващо огъване (C).
Забележка: Свързващото огъване не трябва да има същия sweep ъгъл и радиус на огъване
като външните огъвания.
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Close a 3-bend corner
1. Изберете Home→Sheet Metal group→Corners list→Close 3-Bend Corner

.

2. Изберете първото външно закръгление.

Забележка:
Радиусът на заобляне трябва да бъде по-малък или равен на 90 градуса.
3. Изберете второто закръгление.

4. Използвайте кутиите в команданата лента, за да дефинирате характеристиките на
построението.
5. Завършете построението.
Съвет:


Можете да задържите Shift и да щракнете подсветващото закръгление, за да го
премахнете от избрания набор закръгления.
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Затваряне на ръбовете, в които се събират два фланеца
В среда ordered, можете да затворите ръбовете, в които се събират два фланеца или да
припокриете тези ръбове.
В среда synchronous можете да уточните дали искате да затворите ръбовете, в които се
събират два фланеца или да припокриете тези ръбове.
Затваряне на ръбовете в ordered среда
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Corners → команда Close 2-Bend
Corner

.

2. Изберете огъвката на първия фланец.

Забележка:
Ъгълът на огъване трябва да бъде по-малък от 90 градуса.
3.

Изберете огъвката на втория фланец.

4. Определете начина на затваряне на ръбовете. Можете да зададете ръбовете между
фланците да бъдат затворени, отворени с кръгъл изрез във върха, с u- образна форма,
v- образна форма, с квадратна форма или скосена.
5. Използвайте командната лента, за да дефинирате характеристики, като пролука,
диаметър и отстояние (gap, diameter и offset).
Забележка:
Опциите, които се показват зависят от вида на избран затваряне. Въведете съответните
стойности за показаните опции.
6. Натиснете Finish.
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Припокриване на ръбовете в среда ordered
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Corners → команда Close 2-Bend
Corner

.

2. На командната лента изберете бутон Overlap

.

3. Задайте обработка във върха. Можете да изберете: closed, open, circular cutout, ushaped, v-shaped, square или miter.
4. Изберете огъвката на пърия фланец.

5.

Изберете огъвката на втория фланец.

6. На командната лента въведете стойност за пролуката (gap). Тази стойност не може да
бъде отрицателна или по-малка от дебелината на материала (material thickness).
Забележка:
В зависимост от избраната обработка, може да се наложи да въведете допълнителни
стойности за Diameter, Offset и Angle.
7. На командната лента щракнете Preview, а след това Finish.
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Затваряне на ръбовете в synchronous среда
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Corners → команда Close 2-Bend
Corner

.

2. Задайте обработка на върха. Можете да изберете: closed, open, circular cutout, ushaped, v-shaped, square или miter.
3. Изберете огъвката на първия фланец.

4. Изберете огъвката на втория фланец.

5. Въведете стойност за пролуката (gap). Тази стойност не може да бъде отрицателна или
по-малка от дебелината на материала (material thickness).
Забележка:
Опциите, които се показват са в зависимост от вида на избраната обработка. Въведете
съответните стойности за показаните опции.
6. Натиснете Enter, за да затворите върха.
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Припокриване на ръбовете в среда synchronous
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Corners → команда Close 2-Bend
Corner

.

2. Изберете бутон Overlapping Corners

.

3. Задайте обработката на върха. Можете да изберете: closed, open, circular cutout, ushaped, v-shaped, square или miter.
4.

Изберете огъвката на първия фланец.

5. Изберете огъвката на втория фланец.

6. Въведете стойности за gap и overlap ratio. Стойността за gap не може да бъде
отрицателна или по-малка от дебелината на материала.
Забележка:

40

Създаване на детайли от листов материал

Ако обработката (Treatment) е зададена на circular cutout,
въведете стойност за диаметър.

вие трябва също да

7. Натиснете Enter, за да се припокрият ръбовете на двата фланеца.

Съвет:
Можете да щракнете бутона Flip от QuickBar, за да обърнете припокриването на фланците.

Редактиране на closed 2-bend corner
Редактиране на closed 2-bend corner в среда ordered
1.

Изберете затвореният ръб.

2. Изберете бутон edit definition.

3.

На командната лента Close 2-Bend Corner щракнете стъпка Select Bends.
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4. Използвайте опциите на командната лента, за да редактирате затворения ръб и
натиснете Enter.
5. На командната лента натиснете Finish, за да запаметите редакцията.
Редактиране на closed 2-bend corner в среда synchronous
1.

Изберете затворения ръб.

2.

Изберете манипулатора редактиране.

3. Използвайте QuickBar или dynamic edit control, за да редактирате затворения ръб и
натиснете Enter.
4. Щракнете, за да се запамети редакцията.

Hem команда
Конструира hem (подгъв), като материала се огъва обратно.
В синхронна среда можете да конструирате подгъва по линеен ръб.

Или по извит ръб на кръгло изрязване.
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Забележка: Огъвания, създадени с тази команда са включени в таблица на огъвания.
Използвайте диалоговата кутия Hem Options да зададете типа на подгъва. Списъкът Hem Type
съдържа различни типове подгъви за избор. Например, може да зададете s-фланец (A), loop
(B), и затворени подгъви (C).

Конструиране на Hem
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal→ списък Contour Flange → команда Hem
.
2.

Изберете ръб (ове) за подгъване.

3.

Щракнете, за да завършите.

Местене, завъртане или редактиране на подгъв

В традиционна среда можете да редактирате hem по тип и материал. Можете да местите
подгъва по лице, да го завъртате или да редактирате построението.
Редактиране в традиционна среда
1. Изберете подгъва.

2. Щракнете бутона Edit Definition.
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3. Използвайте командната лента Hem и диалоговата кутия Hem Options да правите
промените.
4. Щракнете бутона Finish.

Местене на hem в синхронна среда
1. Изберете hem.

2. Щракнете на волана както е показано.

3. Местете курсора докато позиционирате лицето на желаното място и щракнете.
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Редактиране на hem в синхронна среда
1. Изберете hem.

2. Щракнете на дръжката.

3. Използвайте QuickBar и диалоговата кутия Hem Options да правите промени на подгъва.

4. Щракнете да запазите промяната.

Добавяне на построения в листов материал
След като вече имате базовото построение, можете да добавяте допълнителни построения с
използване на командите за листов материал като tabs, flanges, bends, jogs, etches и други.
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Характеристики на построението
Можете да променяте характеристиките на всяко построение индивидуално като отидете на
Flange Options в командната лента за всяко построение.
Забележка: Не може да променяте дебелината на материала на отделно построение.
Характеристиката е за целия детайл.
Добавяне на построения от лист към детайли
В традиционна среда можете да добавите листови построения като фланци (A), контурни
фланци (B), или dimples (C) на част от детайл с еднаква дебелина.

Работен поток на добавяне на слитови построения към детайли
1. В традиционна среда на детайл, създайте детайл с еднаква дебелина.

2. Превключете към среда за моделиране на листови детайли.
3. Добавете подходящите листови построения към модела.
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Детайли с различна дебелина
Не можете да добавяте листови построения към детайл, ако за избраното лице на детайла има
различни лица с различни дебелини. Например, скици (A) и (B) са на част от детайл, който има
еднаква дебелина, докато скица (C) е на част от детайла, който обхваща множество дебелини.

Вие можете да изберете скиците (A) и (B) тъй като те са на част от детайл с еднаква дебелина

За да създадете листово построение.

Не можете да изберете скица (C) за да създадете листово построение, тъй като обхваща части
от детайла с множество дебелини.
Добавяне на огъвания към детайли
Подобно на други листови построения можете да добавяте огъвания към детайли. Огъванията
следват същите правила за различна дебелина като другите листови построения. Например,
скица (A) е на част от детайл с еднаква дебелина.
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Вие можете да използвате скицата за създаване на огъването.

Тъй като скица (B) обхваща част от детайл, съдържащ множество дебелини, затова не можете
да създадете огъване.
Дебелината на огъване се извлича от дебелината на лицата, на които се прилага огъването.
След разполагане на огъването, използвайте командата Flat Pattern за да разгънете модела.

Командата Unbend сгъва отново огъването.
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С командата Rebend прилага отново огъването към модела.
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Команда Bend
Вмъква огъване през планарно лице. Използвайте командата да добавите огъване в средата на
детайл. Профилът на огъването трябва да бъде линеен елемент. Не можете да вмъквате
огъване през съществуващ фланец.

Вмъкване на огъване
В традиционна среда може да вмъквате огъване с командата Bend.
В синхронна среда може да вмъкнете огъване със Select или с командата Bend, обяснени подолу.
Вмъкване на огъване в традиционна среда
1. Изберете етикет Home→Sheet Metal група→Bends списък→Bend.
2. Дефинирайте равнината на профила.
3. Начертайте профила. Профилът, който трябва да бъде линеен елемент представя
приблизителното място на огъването.
4. Изберете етикет Home→Close група→Close.
5. Дефинирайте мястото на огъването по отношение на профила.
6. Дефинирайте коя страна на детайла ще местите.
7. Дефинирайте посоката на огъването.
8. Завършете построението.
Съвет: Можете автоматично да разгънете огъването чрез опцията Flatten Bend на дилаоговата
кутия Bend Options.
Вмъкване на огъване в синхронна среда със Select инструмента
1. Изберете етикет Home→Select група→Select

.

2. Изберете елемент на скица за да създадете огъването.
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3. Изберете етикет Home→Sheet Metal група→Bends списък→Bend

.

4. Щракнете страната на скицата за да се движи.

5. (Опция) Щракнете стрелката за посока за да промените посоката на огъването.

6. (Опция) Запишете стойност за да промените ъгъла на огъването.

7. Щракнете да създадете огъването.

Вмъкване на огъване в синхронна среда с командата Bend
1. Изберете етикет Home→Sheet Metal група→Bends списък→Bend
2. Изберете елемент на скица за създадете огъването.
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3. Щракнете страната на скицата за да се мести.

4. (Опция) Щракнете стрелката на посоката да промените посоката на огъването.

5. (Опция) Запишете стойност да промените ъгъла на огъване.

6. Щракнете да създадете огъването.

Редактиране радиуса на огъване
1. Изберете огъването.
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2. Щракнете на дръжката за редактиране на огъването.

3. Запишете нова стойност на радиуса и натиснете Enter.

Радиусът на огъване се обновява.

Забележка: Използвайте бутона Options на QuickBar да покажете диалоговата кутия Bend
Options за да редактирате други параметри на огъването.
4. Щракнете да завършите редакцията.
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Команда Unbend
Разгъва част от детайла за да се конструира изрязване или отвор през сгъването.

След като е конструирано изрязване или отвор, можете да използвате командата Rebend за да
разгънете модела. Използвайте командата Normal Cutout за да конструирате построения през
сгъването.
Командата Unbend няма да бъде използвана за създаване на плоска разгъвка. Вие можете да
използвате командите в среда Flatten Model environment или да създадете плоско копие на
детайл.

Изправяне на огъвка (unbend) в sheet metal детайл
1. Изберете меню Home → команда Sheet Metal → списък Bends → команда Unbend.

2. Изберете равнинно лице или ръб, който искате да запазите фиксиран.
3. Изберете огъвката, която искате да изправите, след което щракнете бутона Accept
(зелената отметка) на командната лента.
4. Натиснете Finish.

Команда Rebend
Сгъва отново изправената огъвка на детайл, след като е била изправена за добавяне на
построение като изрязване през огъвката.
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Повторно огъване (rebend) на sheet metal детайл
1.

Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Bends → команда Rebend.

2. Изберете лице, което е било изправено с команда Unbend, след което щракнете бутона
Accept (зелената отметка) на командната лента.
3. Натиснете Finish.
Съвет:


Можете да изберете едно или повече (изправени с команда Unbend) лица за повторно
огъване в една операция.

Break Corner команда
Скосява ръбовете на детайл от листов метал. Скосяването на ръбовете на детайлите от листов
метал е подобно на закръгленията и фаските в среда Part. Построението break corner не
изисква профил.

Притъпяване на ръб на детайл от листов метал
Притъпяване на ръб на детайл от листов метал в среда ordered
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Corners → команда Break Corner
.
2. Изберете ръба или ръбовете, които искате да притъпите.
3. Използвайте командната лента, за да определите характеристиките на притъпяването.
4. Натиснете Finish.
Притъпяване на ръб на детайл от листов метал в среда synchronous
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → команда Break Corner

.

2. Използвайте опциите на QuickBar, за да уточните вида на притъпяването: закръглен ръб
или фаска.
3. Изберете ръба или ръбовете, които искате да притъпите.
4. Въведете стойност за радиуса или фаската.
5. Щракнете Finish the feature.
Съвет:


Можете да изберете опцията за притъпяване преди или след селектирането на
ръбовете, които искате да притъпите.



Можете да зададете Face за тип на селектиране, за да притъпите всички ръбове на
избраното лице, включително всички външни и вътрешни ръбове.
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Редактиране на притъпени ръбове на детайли от листов метал
Редактиране на притъпени ръбове (с фаска или радиус) на детайли от листов метал в
среда ordered
1.

Изберете ръба, ойто искате да редактирате.

2. Щракнете бутон Edit definition.

3.

Щракнете манипулатора.
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4.

Въведете нова стойност за закръглението или фаската и щракнете Enter.

5. На командната лента Edit Definition щракнете Finish

Редактиране на притъпени ръбове (с фаска или радиус) на детайли от листов метал в
среда synchronous
1. Изберете ръба, който искате да редактирате.

2. Щракнете манипулатора.
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3. Въведете нова стойност за закръглението или фаската.

4. Щракнете, за да покажете новото закръгление или фаска.

5. Щракнете, за да финиширате редактирането.

Съвет:


Можете да изберете набора притъпени ръбове от PathFinder, за да селектирате всички
ръбове.
Ако всички притъпени ръбове в избрания набор имат една и съща стойност на радиуса
или фаската, се показва един манипулатор.

Ако избраният набор съдържа ртбове с различни стойности на радиусите иои фаските,
за всяка стойност се показва отделен манипулатор.
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Команда Jog
Конструира две огъвания за да добави jog към планарно лице на листов детайл. В традиционна
среда, профилът за jog трябва да бъде линеен елемент. В синхронна среда, скицата,
използвана за конструиране на jog трябва да бъде една линия, копланарна с лицето което се
огъва. Построението jog може да бъде минимално.

Добавяне на jog към плоско построение
В традиционна среда можете да използвате командата Jog за да конструирате такива
построения.
В синхронна среда използвайте Select tool или командата Jog.
Конструиране на jog в традиционна среда
1. Изберете етикет Home→Sheet Metal група→Jog.
2. Дефинирайте равнината на профила.
3. Начертайте профила или копирайте профил, който да бъде линеен елемент, в
прозореца.
4. Изберете етикет Home→Close група→Close Sketch.
5. Щракнете да дефинирате страната за да направите jog построение.
6. Щракнете да дефинирате дължината на jog.
7. Завършете построението.
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Конструиране на jog в синхронна среда със Select tool
1. Изберете етикет Home→Select група→Select

.

2. Изберете елемент на скица за да създадете jog.
3. Изберете етикет Home→Sheet Metal група→Jog

.

4. Щракнете страната на елемент на скица за да се мести.
5. Щракнете да разположите jog или запишете стойност за дължината за jog.
Конструиране на jog в синхронна среда с команда Jog
1. Изберете етикет Home→Sheet Metal група→Jog

.

2. Изберете елемент на скица за да създадете jog.
3. Щракнете страната на елемент на скица за да се мести.
4. Щракнете да разположите jog или запишете стойност за дължината за jog.

Команда Mid-Surface
Конструира повърхнина между лица на листа на детайл от листов материал. Можете да
дефинирате мястото на mid-surface построение чрез определяне на страната на детайла, на
който искате да направите офсет и стойност на отношението между 0 и 1.0.
Mid-surface построенията се използват предимно в други софтуерни приложения за
опростяване на анализи или създаване на разгъвки на сложни детайли.

Забележка: По подразбиране, mid-surface се обновява когато се промени геометрията на
модела; не можете да редактирате mid-surface независимо на листовия детайл. Вие не можете
да премахнете тази асоциативност чрез избиране на mid-surface в PathFinder, а после да
изберете командата Break на краткото меню.

Конструиране на mid-surface
1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → команда Mid-Surface

.

Съвет:
В Solid Edge Simulation, команда Mid-Surface се намира на меню Simulation → група
Geometry.
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2. На командната лента Mid-Surface, уточнете страната на офсета.
Страната, която изберете подсветва в графичния прозорец.
3. На командната лента уточнете offset ratio.
4. Щракнете бутон Preview button.
5. Натиснете Finish.
Съвет:


Стойността офсета трябва да е между 0 и 1.



По подразбиране, mid-surface се актуализира при промяна на моделната геометрия;
вие не можете да редактирате това построение независимо от детайла от листов метал.
Можете да премахнете за постоянно тази асоциативност, като изберете построението
mid-surface в PathFinder, след което изберете от контекстното меню командата Break.



Можете да редактирате входните данни, използвани за създаване на асоциативно
построение mid-surface. Най-напред трябва изберете построението в графичния
прозорец, а след това да селектирате манилулатора за редактиране (например MidSurface 1).

Добавяне на деформационни построения през огъвания

В традиционна среда можете да добавяте дефомационни построения като beads, dimples и
drawn cutouts през огъвания, създадени във версия ST7 или следваща.

Можете да добавяте louver, който лежи напълно в региона на огъване.
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Забележка : Тези построения могат да бъдат създадени само през огъване когато огъването е
в разгънато състояние.
Добавяне на деформационни построения през огъвания: работен поток
1. Разгънете огъването(ията) през които ще премине построението.

2. Създайте построението.

3. Огънете отново сгънатата част на модела.

Деформационни построения се създават през вътрешно лице (A) или външно лице (B) на
огъването.

Забележка: Ако деформацията е bead, тя може да бъде успоредна (A) или неуспоредна (B).
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Дефомационното построение може да лежи напълно в региона на огъване.

За деформационни построения в лицето, дълбочината на деформацията пресичаща огъването
да бъде по-малка от асоциативния радиус на огъване. Ако подобно построение пресича
множество огъвания, bead дълбочината да бъде по-малка от най-малкия радиус на огъване в
групата.
Например, ако bead пресича огъване с радоус на огъването от 6 мм (A) из огъване с радиус на
огъване от 10 мм (B).

bead дълбочината трябва да бъде по-малка от 6 мм. В този случай е 5 мм.
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За огъвания навън от лицето, дълбочината на деформация може да бъде по-голяма от наймалкия радиус на огъване в групата. В следващия пример, най-малкия радиус на огъване е 5
мм, но дълбочината на drawn cutout е 10 мм.

Когато създавате dimple или drawn cutout през огъване, построението може да се създаде със
затворен профил,

Или с отворен профил.
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Редактиране на деформационни построения през и в огъвания
Командите Edit Definition, Edit Profile и Dynamic Edit са налични за деформационни построения,
които се изтеглят през или лежат в огъване. Работният поток за редактиране на
деформационни построения не се променя за тези типове построения.
Вмъкване на огъвания през деформационни построения
В допълнение към създаването на деформационно построение през огъване, използвайте
командата Bend да вмъкнете огъване през съществуващи деформационни построения.
Например, следният модел се състои от три louvers създадени на базово построение.

С командата Bend вие създавате огъване което пресича louvers.

Тъй като не можете да вмъкнете деформационно построение през огъване, създадено преди
версия ST6, може да вмъкнете огъване през деформационно построение създадено преди
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версия ST6. Например, моделът се състои от два dimples създадени на базово построение
преди версия ST6.

С командата Bend във версия ST6 или по-късна, може да създадете огъване, пресичащо
dimples.

Забележка : Линията на огъване трябва да изтегля напълно през построението при създаване
на огъване през деформационно построение.
Разгъване на деформационни построения
Могат да се разгъват dimples, на огъвания.

Конструиране на вентилационни отвори (louver)
Също като при командата jog, louver-а използва за профил единичен линеен елемент.

66

Създаване на детайли от листов материал

Когато се конструира louver, височината му (H) трябва да е равна или по малка от дълбочината
му (D) минус дебелината на материала (T).

Имате възможност да изберете и типа на вентилационния отвор formed (A) или lanced (B) с
използване на Louver Options диалоговата кутия.

Това построение не може да се разгъва.

Louver команда
Конструира жалузи с lanced или formed краища.
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В традиционна среда, профилът за построението трябва да бъде линеен елемент. Жалузите не
могат да се разгъват.

Конструиране на жалузи (louvers)
Подобно на построение jog, построение louver се конструира с използване на единичен, линеен
елемент.

Когато конструирате louver, височината му - height (H) – трябва да бъде равна или по-малка
на дълбочината (depth D) минус дебелината на материала (material thickness T).

Можете също да уточните какви да бъдат краищата на построението: formed (A) или lanced (B),
с използване на диалоговия прозорец Louver Options.
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Построение Louver не може да се разгъне.

Преместване или редактиране на louver
В среда ordered, можете да редактирате параметрите на построение louver, за да промените
неща, като височина (height) или дълбочина (depth).
В среда synchronous, можете да преместите постриение louver върху лицето или да
редактирате параметрите на построението, за да промените неща, като височина (height),
сължина (length) или дълбочина (depth).
Редактиране на параметрите на построение louver в среда ordered
1. Изберете построение louver.

2. Изберете бутон Dynamic Edit

3. Щракнете размер.
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4. Въведете нова стойност и щракнете Enter.

5. Щракнете, за да запаметите промените.

Преместване на построение louver
1. Изберете построение louver.

2. Щракнете показаната ос на направляващия волан.

.
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3.

Плъзнете построението louver на ново място.

4.

Щракнете, за да запаметите промяната.

Редактиране на параметрите на построение louver в среда synchronous
1. Щракнете построението louver, за да се покаже манипулатора за редактиране.

2. Щракнете манипулатора.
QuickBar и прозореца за редактиране на параметрите се показват.

3.

Въведете нова стойност за параметрите.
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4. Щракнете, за да запаметите редакцията.

Конструиране на отвор с избушване
За отвор с избушване може да се използва отворен профил (A) или затворен профил (B).

Краищата на отворения профил трябва теоретично да пресичат външните ръбове на детайла.
Затвореният профил не трябва да има контакт с външни ръбове от детайла. Отворът с
избушване може да се постави само върху равна повърхност. От опциите Drawn Cutout може да
се дефинират радиус на поансона, радиус от матрицата и опциите на прехода.
Когато се чертае профил за отвори с избушване без закръгления може да се дефинира типа на
ъглите на построението – скосени (A) или със закръгления (B). Обикновено се използва опцията
Automatically Round Profile Corners в Drawn Cutout Options диалоговата кутия.
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Когато се конструира отвор с избушване по подразбиране системата поставя дебелината на
стените вътре в профила, след визуализиране на построението може да се избере посоката на
разположение на стените – в (A) или извън профила (B).

Това построение не може да се разгъва.

Drawn Cutout команда
Конструира обкантен изрез.
В среда ordered, ако използвате отворен профил, отворения край теоретично трябва да
пресича ръбовете на модела. Затвореният профил не трябва да докосва някой от ръбовете на
модела. Построение Drawn cutout не може да се разгъне.

В среда synchronous, геометрията използвана за създаване на изреза може да бъде затворен
вътрешен профил, който формира регион или отворен профил, който се затваря от ръб на
модела.
В среда synchronous, валидни региони за построение drawn cutout са:


Единичен



Несвързани
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Съседни



Съвпадащи със скица или ръб



Вложени

Можете да изберете множество региони едновременно, ако всички региони лежат в една и
съща равнина.

Преместване или редактиране на drawn cutout
Можете да преместите построение drawn cutout върху лицето, да редактирате построението, за
да промените неща като посока на изреза и издължаване на канта или да редактирате скицата
на профила.
Преместване на построение drawn cutout
1.

Изберете построение drawn cutout.
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2.

Щракнете показаната ос на направляващия волан.

3.

Плъзнете изреза на ново място.

4.

Щракнете, за да запаметите редакцията.

Редактиране на построение drawn cutout
1. Изберете построение drawn cutout.

2. Щракнете манипулатора.

Показват се стрелката за посока на изреза, динамичното поле за редактиране и
манипулатора за редактиране на профила.
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3. Въведете стойност за cutout extent.

4. Щракнете манипулатора, за да промените посоката на изреза.

5. Щракнете с десен бутон, за да запаметите редакцията.

Редактиране профила на построение drawn cutout
1. Изберете построение drawn cutout.

2.

Щракнете манипулатора за редактиране.
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Стрелката, указваща посоката на изреза, динамичното поле за редактиране и манипулатора за
редактиране на профила се показват.

3.

Щракнете манипулатора за редактиране на построението - Еdit Profile.

4.

Направете промените върху съществуващия профил.

5.

Щракнете зеления бутон Accept.

.
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6. Щракнете с десен бутон, за да запаметите редакцията.

Конструиране на построения с дълбоко изтегляне
Конструирането на тези построения е същото като на отворите с избушване (A). Разликата е в
това, че в това построение се оформя дъно (B).

Преместване или редактиране на dimple
Можете да преместите построение dimple върху лицето, да редактирате построението, за да
промените неща като посока и дълбочина или да редактирате построението, за да промените
скицата на профила му.
Преместване на построение dimple

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
2. Изберете построение dimple.

3. Щракнете показаната ос на направляващия волан.

78

.

Създаване на детайли от листов материал

.
4. Плъзнете построението на ново място.

5.

Щракнете, за да запаметите редакцията.

Редактиране на построение dimple
1. Щракнете построение dimple, за да покажете манипулатора за редактиране.

2. Щракнете манипулатора за редактиране.
Показват се стрелката, указваща посоката на построението, динамичното поле за
редактиране и манипулатора за редактиране на профила.

3.

Въведете стойност за дълбочина на построението.

4.

Щракнете стрелката, за да промените посоката на избушването.
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5. Щракнете, за да запаметите редакцията.

Редактиране профила на dimple
1.

Щракнете построение dimple, за да покажете манипулатора за редактиране.

2. Щракнете манипулатора за редактиране.
Показват се стрелката, указваща посоката на построение, динамичното поле за
редактиране и манипулатора за редактиране на профила.

3.

Щракнете манипулатора за редактиране на профила.

4.

Направете промени върху съществуващия профил на построение dimple.
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5.

Щракнете зеленият бутон Accept

6.

Щракнете с десен бутон, за да запаметите промените.

.

Конструиране на ребра
Можете да конструирате ребра с използване на отворен профил,

или на затворен профил.
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Когато конструирате ребра от профил, чертан от няколко елемента, елементите трябва да са
тангентни.

Можете да конструирате ребра като използвате профил от единични отворени елементи, които
се пресичат взаимно. Всеки елемент трябва да бъде непрекъснат набор от тангентни елементи,
но профилите могат да се пресичат един с друг.

Вие можете да селектирате няколко отделни елемента едновременно за конструиране на ребра
с една единствена операция.

Трябва да се избере посоката за изтегляне на ребрата.
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Всички ребра, построени с една операция се изтеглят в една посока.

При построяването на ребра, съставени от повече от един профил, те се изобразяват в
PathFinder като една икона, но могат да се редактират поотделно чрез промяна в скицата на
профила. Ребрата не могат да бъдат разгънати, остават в разгъвката във вида, в който са
построени.
Можете да задавате формата на сечението на ребрата от Bead Options диалоговата кутия.
Например с полусферична, U-образна, или V-образна. Могат да се дефинират и краищата на
ребрата дали да са формовани, изрязани или просто освободени. Ребрата не могат да
пресичат огъвания.
Преместване или редактиране на bead
В среда ordered, можете да редактирате стандартно или динамично построението bead, за да
промените неща, като посока и дълбочина на изтегляне edit the bead feature to change such
things as the bead direction and extent или можете да редактирате скицата на профила му or you
can edit the bead profile to make changes to the sketch element used to create the bead.
В среда synchronous, можете да преместите построението bead
спрямо лице, да го
редактирате, като промените неща, като посока и дълбочина на изтегляне или можете да
редактирате скицата на профила му.
Динамично редактиране на построение bead в среда ordered

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
2. Изберете bead.
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3. Щракнете Dynamic Edit Profile.

4. Плъзнете построението bead, за да направите динамични промени и щракнете, за да ги
приложите.

5. Щракнете бутона Finish, за да запаметите редакцията.
Редактиране на построение bead в среда ordered

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
2. Изберете bead.
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3. Щракнете бутона Edit Definition.

4. Използвайте контролите контролерите от командната лента, за да редактирате
дефиницията за построение bead.

5. Щракнете бутона Finish, за да запаметите редакцията.
Редактиране профила на построение bead в среда ordered

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
2. Изберете построение bead.
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3.

Щракнете бутона Edit Profile.

4.

Направете промени върху съществуващия профил.

5.

Щракнете зеления бутон Accept

6.

Щракнете бутона Finish, за да запаметите промените.

.

Преместване на построение bead в среда synchronous

1.

Изберете меню Home → група Select → команда Select

2.

Изберете построение bead.
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3.

Щракнете показаната ос на направляващия волан.

4.

Плъзнете построението на ново място.

5.

Щракнете, за да запаметите редакцията.

Редактиране на построение в среда synchronous
1.

Изберете построението bead.

2. Щракнете манипулатора.
Показват се QuickBar, feature origin, стрелката посока, манипулатора Edit Profile.
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Можете да щракнете стрелката за посока, за да промените посоката на изтегляне на
построение bead; използвайте QuickBar, за да промените опциите за построение bead
или използвайте манипулатора Edit Profile, за да редактирате профила.
3. Щракнете стрелката за посока, за да промените посоката на изтегляне.

4.

Щракнете с десен бутон, за да запаметите промените.

Редактиране на профила на построение bead в среда synchronous
1.

Щракнете построението bead, за да се покаже манипулатора му за редактиране.

2. Щракнете манипулатора.
Показват се QuickBar, стрелката за посока и манипулатора за редактиране на профила.
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3.

Щракнете манипулатора Еdit Profile.

4.

Направете промяната в съществуващата скица.

5.

Щракнете зеления бутон Accept

6.

Щракнете с десен бутон, за да запаметите редакцията..

.

Конструиране на ъглови ребра
За построяване на ъглови ребра се използва командата Gusset. В синхронното работно
пространство те се дефинират автоматично с посочване на радиуса, където да се разположат,
в структурираното работно пространство, освен автоматично разполагани, има възможност и за
дефиниране по профил.
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Забележка:

Забележка: Ъгловите ребра не се показват в разгъвката или на чертежа на разгъвката.
С използване на опциите от Gusset Options dialog box има възможност да се избира форма на
сечението, дълбочина, широчина, ъгъл на наклон, радиуси на формуване и др. Има възможност
да се избира между опция за автоматично пострoяване или по зададен профил.
Автоматично построяване на ъглови ребра в структурираното работно пространство
Селектирайте опцията Automatic Profile в Gusset Options диалоговата кутия за автоматично
построяване на ъглови ребра. След като се селектира радиуса, реброто автоматично се
появява.

Можете да изберете характерна точка за позициониране,

или да използвате опцията Pattern Type за да дефинирате разположението на ребрата или
разполагането им по зададен шаблон. Например, можете да използвате опцията Fit за да
разположите три ребра, които са на равно разстояние по избрания ръб.

Построяване на
пространство

ъглови

ребра

по

зададен
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Селектирайте опцията User—Drawn Profile в Gusset Options диалоговата кутия за възможността
да се избере предварително начертан профил за построяване на ъглово ребро. Избира се
налична скица на стъпка Draw Profile от командата.
За построяване на профил за ъглови ребра:
1. Щракнете върху характерна точка за да позиционирате равнината, в която ще се чертае
профила.

Забележка: Можете да изберете вече готова скица и да прескочите стъпка 3.
2. Изчертавате профила.

3. Кликнете за да дефинирате посоката на реброто.

4. Кликнете Finish за да позиционирате раброто.
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Когато използвате опцията User-Drawn Profile, можете да построите ъглово ребро, което
пресича два радиуса,

или върху нелинеен радиус на огъване.

Конструиране на кръстовидно усилване
В структурираното работно пространство може да се използва командата Cross Brake за
маркиране на усилване на листов панел. Командата създава мрежа от огъвания от скица, която
лежи в равнина на лицето на листовия детайл.

92

Създаване на детайли от листов материал

Кръстовидното усилване не деформира 3D модела, а само добавя атрибути, които съдържат
информация за огъванията. Те се използват при създаването на разгъвката или чертежа на
листовия детайл.
За създаване на кръстовидно усилване:
1. Селектирайте лицето, в което искате да направите усилването.

2. Селектирайте скицата, която ще се използва за усилването.

3. Задайте ъгъл и посока за усилването.

4. Кликнете Finish за построяване на кръстовидното усилване.

Редактиране на построение gusset
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Редактиране на построение gusset в среда ordered
1. Щракнете построение gusset, за да го редактирате.

2.

Изберете бутона Edit Definition

3. На командната лента, щракнете Options и използвайте диалоговия прозорец Gusset
Options, за да редактирате праметрите на построението gusset.
4. На диалоговия прозорец Gusset Options щракнете OK.
5. Щракнете, за да запаметите промените.
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Забележка:
Можете да изберете построение gusset, след това да изберете бутон Dynamic Edit, за да
препозиционирате построението gusset по протежение на огъвката.
Редактиране на построение gusset в среда synchronous
1.

Щракнете построението за редактиране.

2.

Щракнете манипулатора за редактиране.
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3.

Използвайте опциите от QuickBar, за да редактирате построението gusset.

4.

Щракнете, за да завършите редактирането.
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Etch команда
Гравира елемент от скица или текстов профил.

Гравюри в разгъвки
Подобно на други построения върху детайли от листов метал, построенията etch могат да се
трансформират от състояние на сгънат модел към разгъвка.

Забележка: Промени, направени към профил на скица или текст се отразяват в двете
състояния на модела. Когато използват командата Save as Flat за да запазите листовия детайл
в плоско състояние, елементите на скицата, които представят надраснаните линии за
гравиране са експортирани. Ако експортирате листов детайл към формат AutoCAD (.dxf),
текстовия профил е конвертиран към AutoCAD текстова кутия с единична линия.
Редактиране на гравюри (etches)
Можете да редактирате гравюрата (etch features), за да промените неща като цвят или
дебелина на линията.
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Или скицата, използвана за създаване на гравюра (etch).

Можете също да премествате построение etch спрямо лицето.
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Или в друго лице.

Забележка:
Не можете да премествате построения etch в лица (bend или jog), които са добавени към
модела след създаването на построение etch.
Текстови профили за гравюри
За гравиране на текстове е по-удачно да се използват шрифтове, които са цели единични или
групи, отколкото TrueType font. Освен това Solid Edge само щрифтове TrueType, които са
контурни шрифтове, в които всеки символ съдържа обем. Обработката на обема е проблемна,
тъй като като ножа или лазера не може да се побере в рамките на дадена дебелина. Всеки
потребителски шрифт, който искате да използвате за Solid Edge построения, като гравюра или
изрез, трябва бъде непрекъснат, без вътрешни контури или ще бъде отхвърлен при
селектиране на скицата. Обикновено машинните TrueType шрифтове (стик шрифтове)
проявяват това поведение.
Забележка:
Solid Edge осигурява тесни шрифтове, които работят добре, като SESimplex.ttf, SEtxt.ttf
SEMonotxt.ttf.
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Преместване или редактиране на построение etch
В среда ordered, можете динамично да редактирате гравюрата; да я редактирате, като
промените неща като цвят или дебелина на линиите или да редактирате скицата, използвана за
гравюрата.
В среда synchronous, можете да преместите гравюрата върху лицето, да преместите гравюрата
върху друго лице, да я редактирате или да редактирате профила, за да направите промени
върху скицата, използвана в гравюрата.
Динамично редактиране на построение etch в среда ordered

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select

.

2. Изберете построението.

3.

Щракнете бутон Dynamic Edit Profile.

4. Плъзнете гравюрата, за да я промените динамично и щракнете, за да направите
промяната.
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5.

Щракнете, за да запаметите промяната.

Редактиране на построение etch в среда ordered

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
2. Селектирайте гравюрата.

3. Щракнете бутон Edit Definition.
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4.

Използвайте опциите, за да редактирате дефиницията.

5.

Щракнете, за да запаметите редакцията.

Редактиране профила на гравюрата в среда ordered

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
2. Изберете гравюрата.

3. Щракнете бутон Edit Profile.
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4. Направете промените върху съществуващия профил на гравюрата.
5. Щракнете зеления бутон Accept

.

6. Щракнете, за да запаметите промените.

Преместване на гравюрата върху лицето в среда synchronous

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
2. Изберете гравюрата.
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3. Щракнете показаната ос на направляващия волан.

.
4.

Плъзнете гравюрата на ново място и щракнете.

5. Щракнете, за да запаметите преместването.

Преместване на гравюрата върху ново лице в среда synchronous

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select
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2. Селектирайте гравюрата.

3.

Щракнете манипулатора за редактиране (1).

.
4.

Щракнете бутон Edit Face Definition.

.
5. Плъзнете гравюрата върху новото лице и щракнете.

6. Щракнете с десен бутон, за да излезете от режима за редактиране.
7. Щракнете, за да запаметите преместването.
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Забележка:
Не можете да преместите гравюрата върху лица, като bend или jog, които са добавени в модела
след нея след създаването на гравюрата.
Редактиране на гравюра (etch) в среда synchronous

1. Изберете меню Home → група Select → команда Select

.

2. Изберете построение etch.

3. Щракнете манипулатора за редактиране (1).

4. Използвайте опциите, за да редактирате атрибутите на построение etch, след което
щракнете.
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5. Щракнете, за да запаметите редакцията.

Редактиране профила на гравюрата в среда synchronous
1. Щракнете построение etch, за да се покаже манипулатора за редактиране.

2. Щракнете манипулатора (1).

3. Щракнете манипулатора за редактиране на профила (2).
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4. Направете промените върху съществуващия профил.

5. Щракнете зеления бутона Accept

.

6. Щракнете с десен бутон, за да излезете от режим за редактиране на профила.
Щракнете, за да запаметите редакцията..
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Задаване на изрези и ъглови освобождения
Когато конструирате или коригирате фланци можете да поставяте изрязвания при вътрешен
радиус или да променяте формата на затваряне на ъгъла. От диалоговата кутия Flange Options
може да се контролира формата на изрязването (A) или формата на затваряне на ъгъла (B)
като се добавят към построението и се контролира размера и формата.

Когато се дефинира формата на изрязването то се добавя към базовото лице на фланеца.
Например, при построяване на частичен фланец, центриран към селектирания ръб (A),
изрязванията се добавят от двете му страни към базовото лице на фланеца.

Можете да използвате опцията Extend Relief, за да дефинирате типа на изрязването, като то
може да е пълно (A) – до ръба на фланеца или частично (B) – ограничено само от разгънатата
площ на радиуса.

Когато се дефинира наличието и формата на освобождението, изборът се прилага към
конкретния фланец.
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Могат да се дефинират следните възможности:
(A)

None

(B)

Bend Only

(C)

Bend And Face

(D)

Bend And Face Chain

Премахване на генерирани от системата радиуси и изрязвания
Когата създавате построения с нулев радиус на огъване или вътрешни радиуси без изрязвания,
системата автоматично добавя оптимални такива за да може да улесни разгъването на
листовия детайл. Ако искате да ги премахнете, използвайте командата Delete Relief Faces.

Delete Relief Faces команда
Изтрива лица на огъване с нулев радиус и системно генерирано осбождение от модела.
Когато създадете построение с нулев радиус на огъване и няма зададено осбождение, Solid
Edge създава огъване с много малък радиус и минимално освобождение. Това улеснява
разгъването на модела.
Изтриване на огъване с нулев радиус
Когато зададете огъване с нулев радиус при създаване на построенеи, Solid Edge създава
много малка повърхнина на огъване.
Като изберете командата Delete Relief Faces, тя автоматично избира повърхнината на огъване.
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Като кликнете бутона Preview, Solid Edge изтрива повърхнината на огъването.

Изтриване на генерирано от системата освобождение
Като кликнете командата Delete Relief Faces, тя автоматично избира системно генерираното
освобождение на огъването.

Като кликнете бутона Preview, Solid Edge изтрива системно генерираното освобождение на
огъването.
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Ако листовия модел съдържа построения с нулев радиус на огъване и без освобождение, при
кликване на командата се избират и двете.

Използвайте опциите от командната лента да покажете лицата създадени с нулев радиус на
огъване (A) или лицата създадени от системно генерираното освобождение на огъването (B).

Отвори в листови детайли
При конструиране на листов детайл се използва командата Cutout за изрязване на отвори,
които се правят при сгънато положение на детайла (A). Когато искаме да направим отовор,
който се изпълнява при още несгънато положение на детайла, се използва специализираната
команда Normal Cutout.
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При използването на командата Normal Cutout, софтуерът изпълнява стените на отвора,
перпендикулярни на лицето на листовия детайл (A).

Команда Cut
Създава изрязване през дефинирана част от детайла.

Вие можете да създадете изрязване в листов детайл с отворен

или затворен профил.
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Face Normal типове изрязване
Face Normal типове изрязване включват:
Thickness cut
Тази опция създава изрязване, което компенсира дебелината на материала на детайла.

Опцията Thickness cut е полезна когато създавате детайли, в които вал преминава през
подравнени кръгови изрязвания.
Mid–plane изрязване

Тази опция създава изрязване, базирано на mid-plane на детайла.
Nearest Face cut
Тази опция създава изрязване, базирано на най-близкото лице на детайла.
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Изрязване през огъвания
Опцията Wrapped Cut разгъва огъването за да създаде изрязване,

А после се сгъва когато е изпълнено изрязването.

Конструиране на изрез в листов детайл по отворен профил

1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Hole → команда Cut

2. На командната лента Cut QuickBar, задайте за опция Profile настройка Open
3. Изберете регион(и), за да дефинирате изреза.
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4. (По избор) Щракнете стрелката, за да промените посоката за изреза.

5. Въведете стойност за дълбочина на изреза или щракнете с десен ботон за динамична
визуализация на изреза.

6. Променете настройките, за да актуализирате или щракнете с десен бутон, за
разполагане на изреза.
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Конструиране на изрез в листов детайл по затворен профил
Можете да конструирате изрези с помощта на команда Cut command или инструмента Select
tool. И двата работни потока са изложени в тази тема.
Конструиране на изрез с помощта на команда Cut

1. Изберете меню Home → група Sheet Metal → списък Hole → команда Cut
2.

.

Изберете регион (и) за дефиниране на изреза.

3. Въведете стойност за дълбочина на изреза или щракнете с десен бутон за динамична
визуализация на изреза.
4. (По избор) Щракнете манипулатора, за да промените посоката.
5. (По избор) Използвайте командната лента, за да промените опциите.
6.

Щракнете с десен, за да разположите изреза.
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Конструиране на изрез в листов детайл с използване на инструмента Select
1.

Изберете регион (и) за дефиниране на изреза.

2.

Щракнете манипулатора, за да уточните посоката за изрязване.

3. (По избор) Използвайте командната лента QuickBar, за да промените настройките за
изреза.
4.

Щракнете с десен, за да разположите изреза.
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Разгъване на листови детайли
След конструиране на листов детайл той може да се разгъне с командите Flatten и Save As Flat
и да се получи коректна разгъвка на листовия детайл.
Използване на командата Flatten
От менюто Tools →Flat група→Flatten команда в пространството за листов материал генерира
разгъвка в същия файл, в който е и листовия детайл.
Когато се генерира разгъвка на листовия детайл, тя се добавя в PathFinder.
Ако листовия детайл претърпи корекции, тази разгъвка става неактуална, това се анотира със
символ към нейното изображение в PathFinder. За да се актуализира тази разгъвка, трябва да
се селектира от PathFinder и от падащото меню да се избере Update.
Използване на командата Save As Flat
С командата Save As Flat се прави разгъвка на листов детайл и се експортира в следните
типове документи:
Part document (.par)
Sheet Metal document (.psm)
AutoCAD document (.dxf)
Забележка: При използване на командата Save As Flat тези файлове не са асоциативни с
3D модела.
Тези файлове могат да се създадат на базата на :


Съществуваща разгъвка



Сгънатия листов детайл

Възможно е добавяне на построения, за да се виждат само в разгънатия вид на детайла, като в
този случай при генерирането на файловете тези построения ще се запазят и софтуера ще
използва съществуващата вече разгъвка за генериране на изходните файлове. Ако не е
генерирана разгъвка, командата ще изиска да се посочи базовото лице за генериране на
разгъвката и ще я генерира в изходния файл
Минимален радиус на огъване
За генериране на коректна разгъвка Solid Edge винаги създава минимални радиуси на огъване
за фланци, контурни фланци и преходни фланци, ако потребителят е посочил стойност нула
(0.0). За файлове в метрични единици тази стойност се променя на 0.002 милиметра, а за
файлове в английски мерни единици на 0.0000788 инча. Ако искате радиуса на огъване да е
действително 0.0, трябва да направите построението в Part пространството.
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Почистване на разгъвката
Когато системата прави разгъвката добавя някои технологично коректни изрязвания, но това
може да се окаже проблем при директния експорт към пънчпреси с автоматичен нестинг, затова
докато се работи в листовото пространство е добре да се изберат опциите на страницата Flat
Pattern Treatments от Options диалоговата кутия, за да се почисти автоматично разгъвката.
Тези опции контролират формата на ъглите, конвертират B-spline-те в дъги и линии и
премахват добавените от системата изрязвания.
Ако тези опции се променят след генерирането на разгъвката, това ще се отрази върху нея и
ще наложи обновяването й.
Управление размерите на разгъвката
С използване на диалоговата кутия Flat Pattern Options може да се зададе максимален размер
на разгъвката и да се включи сензор за известяване при надхвърлянето му. Това се използва
при условие, че имаме лимитирани размери за листовата заготовка, от която трябва да се
изпълни детайла.
В съответната секция на диалоговата кутия се виждат размерите на разгъвката, тези стойности
не могат да се редактират ръчно, наследяват се директно от генерираната разгъвка след
обновяване. В секцията за следене на критични размери се задават максимални стойности
широчина, дължина или за двете едновременно на разгъвката, ако тези размери се
надхвърлят, се появява визуална индикация до изображението на разгъвката в PathFinder и при
задържане на курсора върху нея се появява съобщение с размерите.
Можете да използвате опцията Show Cut Size Range and Dimensions, за да виждате размерите
на разгъвката докато работите. Те ще се обновяват след всяка промяна по детайла и съответно
обновяване на разгъвката.
Разгъване на построения, изпълнени с пластична деформация
Можете да замените построения, изпълнени с пластична деформация в генерираната разгъвка
с използване на командите Flatten and Part Copy и поставяне на отвори с командата Include на
тяхно място, а когато се правят някакви промени по тези построения, ще се променя и площта
на отворите в съответствие с тях. Този метод се използва главно за маркиране на
местоположението на построенията при създаване на производствена документация.
Като атернатива, може да се използват командите за скриване или изтриване на построенията
изпълнени с пластична деформация след генерирането на разгъвката. Например с командата
Delete Faces може да се елиминира такова построение, в този случай построението не е
физически премахнато от листовия детайл, просто не се вижда при работа с разгъвката.
Показване на построения изпълнени с пластична деформация в разгъвката
Можете да използвате опциите в раздела Formed Feature Display на страницата Flat Pattern
Treatments за да изберете как тези построения да се виждат в разгъвката.
Можете да изберете между реални построения,

като контури,
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като център на координатни системи,

или като контури и като център на координатни системи едновременно.

Запазване на построения, изпълнени с пластична деформация към други файлове
В раздела Formed Feature Display на страницата Flat Pattern Treatments се определя как
построенията могат да се експортват при използване на командата Save as Flat to flatten и да се
запазват в друг файл.
Когато запазваме документа в .prn или .psm формат:


As Formed Feature заменя построенията с изрязан отвор с форма, равна на площта на
построението.



As Feature Loops заменя построението с контур, очертаващ формата на построението.



As Feature Origin не експортва построение или координатна система.



As Feature Loops and Feature Origin заменя построението с контур и координатна
система, но координатната система не се експортва.

Когато запазваме документа в .dxf формат:
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As Formed Feature заменя построението с 2D очертания на построението в оформения
му вид.



As Feature Loops заменя построението с контур и определя посоката на изтегляне.



As Feature Origin не експортва построението или координатната система за
положението му.



As Feature Loops and Feature Origin заменя построението с контур и определя посоката
на изтегляне, не експортва координатната система за положението му.

Разгъване на преходен фланец
Преходният фланец може да бъде разгънат само когато се състои от плоски части с преходи от
частични цилиндрични части и конуси. Типът на геометрията зависи от това какъв профил е
използван за преходните сечения.
Преходният фланец теоретично се построява от съответстващи си профилни елементи. Като
например, лиините A1 и B1 при преход създават планарно лице, дъгите A2 и B2 при преход
създават конична повърхност.

Ако два профила имат същия брой и тип елементи и всеки елемент от първия профил
съответства на същия елемент от втория профил (линия към линия, дъга към дъга), в повечето
случаи разгъването е възможно.
Примери за несъответстващи преходи
Всеки преходен фланец, който съдържа такива, не може да бъде разгънат. Следващите
примери описват несъответстващи преходи:


Преход, където линия A1 има някакъв наклон спрямо линия B1.



Преход, където дъгата A2 има различен стартов ъгъл или е завъртяна спряма дъга B2.



Преход, който включва дъга към линия или обратно.

Забележка: Ако още при създаването на преходния фланец до изображението в
PathFinder се появи сива стрелка, това означава, че той не може да бъде разгънат.
Обяснението се появява като текст след задържане на курсора на стрелката.
PMI размери в разгъвката
Когато има генерирана разгъвка, PMI размерите са поставени като управлявани размери, с
други думи, тези размери са само за преглед и не могат да бъдат променяни в разгънато
положение на детайла. Ако размера се селектира в разгънато положение на листовия детайл,
опциите за редактиране на размера не са активни. Ако се направят някакви корекции във
формата на сгънатия детайл, които засягат формата на разгъвката, то PMI размерите в
разгъвката автоматично се обновяват.
Добавяне на построение към разгъвката
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Може да се използва командата Tab за добавяне на построение към разгъвката на листовия
детайл.
Всяка плоскост (tab), добавена към разгъвката, в PathFinder се добавя след иконата, с която се
отбелязва разгъвката. Всяко построение, добавено към листовия детайл в разгънато
положение, се вижда само в разгъвката.

Запазване на файлове от листов материал в AutoCAD формат(.dxf)
Когато листов детайл се запазва като AutoCAD документ (.dxf), той се запазва като 2D.
Колинеарните и концентрични дъги се сливат в един елемент. Линиите на сгъване разделят
разгъвката на затворени контури.
Слоевете се използват за разделяне на различните типове геометрия като радиуси на огъване,
построения, изпълнени с пластична деформация и контури.
Стандартните или нормалните ръбове се запазват в слоеве с имена Outer_Loop и
Interior_Loops. Всички ръбове от фланци, контурни фланци, преходни фланци, плоскости,
отвори и листови изрязвания се запазват в тези слоеве. Слоевете могат да съдържат видими и
невидими линии.


Линиите, които маркират сгъване с посока надолу спрямо изгледа се запазват в слой с
име DownCenterlines. Тези линиии се генерират само в разгъвката и не се виждат в
сгънатия модел. Тези линии се асоциират със съответния стил на изобразяване и се
запазват в този слой.



Линиите, които маркират сгъване с посока нагоре спрямо изгледа се запазват в слой с
име UpCenterlines. Тези линии се генерират само в разгъвката и не се виждат в
сгънатия модел. Тези линии се асоциират със съответния стил на изобразяване и се
запазват в този слой.



Линиите, които маркират построения, изпълнени с пластична деформация в посока
надолу спрямо изгледа се запазват в слой с име DownFeatures. Този слой може да
съдържа видими и невидими линии.



Линиите, които маркират построения, изпълнени с пластична деформация в посока горе
спрямо изгледа се запазват в слой с име UpFeatures. Този слой може да съдържа
видими и невидими линии.

Команда Flatten
Разгъва детайл от листов материал в същия документ на конструирания детайл. Разгънатата
версия на детайла е асоциативна на формираната версия.
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Използвайте Flat Pattern Treatments етикет от диалоговата кутия Options за да контролирате
изходните параметри за разгъвката. Например, можете да определите, че B-сплайн криви във
формирания детайл са опростени към линии и дъги когато създавате разгъвката. B-сплайн
криви могат да бъдат създадени когато създавате изрязвания през огъване и използвате stencil
шрифтове.
Забележка: Когато използвате тази команда за конструиране на разгъвка, Solid Edge
разполага запис Flat Pattern в PathFinder.

Конструиране на разгъвка в документ на листов детайл
1. Изберете етикет Tools→Model → Pattern.
2. Изберете етикет Tools→Flat група→Flatten

.

3. Щракнете лице да бъде ориентирано нагоре в разгъвката.

4. Щракнете ръб за да дефинирате оста X и началото.

Забележка: Дефиницията на оста X е подравнена или ориентирана с Global X-ос на файла
на листов детайл.
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5. Щракнете да завършите разгъвката.

Съвет:


След разгъването, използвайте тази команда многократно
ориентацията чрез избиране на нов ръб за подравняване.



Когато създадете разгъвка, към PathFinder е добавен етикет Flat Pattern. Можете да
изтриете разгъвката като изтриете записа Flat Pattern в етикета Flat Pattern на
PathFinder.



Ако се промени Sheet Metal модела, разгъвка ще бъде вече неосъвременена. Това е
указано със символ часовник над етикета Flat Pattern в PathFinder. За да обновите
разгъвката, Щракнете етикета Flat Pattern в PathFinder.



Вие можете да добавите PMI размери към разгъвката.



Разгъвка, създадена с командата Flatten съдържа цялата информация за център
линиите на огъването, използвани в Draft чертожните изгледи и от командата Save As
Flat.



Можете да използвате диалоговата кутия Flat Pattern Options за да зададете
максималния размер на разгъвката. Ако разгъвката превиши максималния размер, се
показва предупреждение до записа на разгъвката в PathFinder. Това може да ви
помогне да определите дали детайла може да бъде произведен поради ограниченията
на размера на листа.



Можете да използвате опцията Simplify B-Splines на етикета Flat Pattern Treatments на
диалоговата кутия Options да определите, че b-сплайн криви в детайла са опростени
към линии и дъги когато създавате разгъвка. B-сплайн криви могат да бъдат създадени
когато създавате изрязвания през огъвания и използвате stencil шрифтове.

за

да

регулирате

Команда Save As Flat
Разгъва детайл от листов материал и го запазва към тип документ, зададен от вас. Вие можете
да определяте дали детайла е запазен като .par, .psm, или .dxf файл.
Вие можете да създавате дефиниция на разгъвка, базирана на:


Съществуваща разгъвка



Състояние на разгънат модел

За да зададете как да дефинирате разгъвка, използвайте опциите на страницата Flat Pattern
Treatments на диалоговата кутия Solid Edge Options. Използвайте също опции за да зададете
как да са показани деформационни построения в разгъвката.
Когато е необходима разгъвка на Solid Edge листов детайл в .dxf формат, използвайте Use
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Save As Flat. Изходната 3D планарна геометрия когато е възможно се обединява за да осигури
по-ефективен път на инструмента за CNC програми; от този процес може да бъде създаден
чертеж.
Забележка: Линии на огъване се се създават автоматично с тази команда. Ако желаете
автоматичното им създаване, трябва да използвате командата Insert Part Copy за да
създадете .psm файл на разгъвка. После може да разположите изглед на детайл за .psm
файла на разгъвката в чертожен файл.

Генериране чертеж на разгъвката
Може да се създават чертежи само на разгъвката на листовия детайл в чертожното работно
пространство. Може да се използва специален шаблон за създаването на чертежа. В този
шаблон се виждат тангентните ръбове, който са границите между радиуса и плоскостта (A).

За да се използва този шаблон, трябва да се маркира Flat Pattern през Drawing View Wizard на
първа страница в опциите Part and Sheet Metal Drawing View Options.
Можетe също така да визуализирате тези тангетни линии и в стандартния шаблон чрез Solid
Edge Options диалоговата кутия в менюто Display Options.
Разгъвката, генерирана с командата Flatten, съдържа информацията за центровите линии,
която се използва за генериране на центровите линии в чертожните изгледи.
В чертежа може да се добавя центрова линия за радиус (A) и с използването на командата Two
Lines в командата Center Line.
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Дефиниране опциите на радиуса
Във всички работни пространства може да се използват анотации от Annotation page (Solid Edge
Options dialog box) за:


Задаване на посоката на огъване за нагоре, надолу и недефинирана посока.



Създаване и прибавяне на резлични стилове на изобразяване
изобразяващи посока на сгъване нагоре и посока на сгъване надолу.



Уточняване кое лице на детайла е горното лице на разгъвката. По подразбиране за
горно лице се приема лицето, което е дефинирано като такова при генерирането на
разгъвката още от 3D модела. В чертежа това направление на посоката може да се
запази чрез използване на опцията Derive Bend Direction от менюто Drawing View.

за

линиите

Обновяване чертежа на разгъвката
Когато се правят промени в сгънатия детайл, трябва да се обнови генерираната разгъвка и
след това да се обнови чертежа на разгъвката. Нуждата от обновяване се вижда от
характерния маркер до иконата на разгъвката в PathFinder. За обновяване, кликнете върху
символа Flat Pattern и от падащото меню изберете командата Update.
Когато отворите чертежа на разгъвката, около изгледа има тънка сива линия и излиза
съобщение за това, че изгледа не е актуален, за обновяване използвайте командата Update
Views.
Генериране на таблица на огъвките
След като се генерира чертеж на разгъвката в чертожното пространство може да се добави и
асоциативна таблица на сгъвките в същия или нов лист. Таблицата се генерира с командата
Bend Table от чертожното пространство. За по–подробно обяснение, вижте Save bend data with
flat patterns.

Конвертиране на детайл в листов детайл
В някои случаи, е по-лесно да се конвертира съществуващ детайл в листов, отколкото да се
прави наново в работното пространство за листов материал. В работното пространство за
листов материал в Applications меню, използвайте командата Switch to Part Environment. След
като го направите, може да се върнете в работното пространство за листов материал като
използвате командата Switch to Sheet Metal Environment.
Можете да използвате командата Rip Corner за да прекъснете по ръбовете детайла и да може
да се конвертира в листов. След като се прекъснат ръбовете, използвайте командата Transform
to Sheet Metal, за да трансформирате съществуващия детайл в листов детайл.
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Трансформираният детайл получава същите атрибути като направен от специфичните
построения в работното пространство за листов материал.
Забележка: Конвертираният детайл трябва да има еднаква дебелина на материала
навсякъде и да има последователно свързване на плоските лица за да може да се
генерира разгъвка.
Работен поток за конвертиране към листов детайл
За да конвертирате към листов детайл:
Стъпка 1.

В работното пространство за листов материал в Application меню, кликнете Switch to
Part.

Стъпка 2.

В работното пространство за твърди тела, направете обикновено изтегляне с
предварителен наклон на стените, а след с командата thin wall това направете
изпразване на обема с отворена стена.

Стъпка 3.

В Application меню, кликнете Switch to Sheet Metal.

Стъпка 4.

В работното пространство за листов материал, от Home tab, в Sheet Metal групата,
щракнете Rip Edges, за да подготвите ръбовете за конвертиране.

Стъпка 5.

От етикета Home, в Sheet Metal групата, щракнете Convert to Sheet Metal, за да
конвертирате модела.

Добавяне на построения в работното пространство за твърди тела
Можете да работите с листов детайл (.PSM) в Part работното пространство за твърди тела и да
добавяте построения. В Application меню, използвайте командата Switch to Part, за да
прехвърлите детайла. След като направите промените, може да се върнете обратно с
командата Switch to Sheet Metal.
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По този начин можете да добавяте произволни построения върху листовия детайл, но някои от
тях може да не са съвместими с генерирането на разгъвка за листовия детайл, затова
направете първо тестов детайл, за да сте сигурни, че построенията, които добавяте няма да
попречат на генерирането на разгъвка.

Part to Sheet Metal команда
Използвайте команда Part to Sheet Metal
, за да конвертирате ordered part към ordered
sheet metal модел, който да можете да разгънете.
Можете да дефинирате огъвките, като селектирате линейни ръбове.

Можете също да определите огъвките, като изберете лице от модела, което представлява
частичен цилиндър.

Страните на листовия детайл се определят от ръбовете на огъвките.
Дефиниране на параметрите за огъвки и ръбове
Когато конвертирате part модел към sheet metal, можете да използвате диалоговия прозорец
Part to Sheet Metal Options, за да определите параметрите за всички огъвки и ръбове в модела.
След конвертирането, вие можете да промените стойностите за избрани огъвки и ръбове.
Отделяне на ръбове
Когато конвертирате part към sheet metal, лицата автоматично се отделят и отделените ръбове
се определят от ръбовете на огъвките. Можете също да натиснете клавиша R, докато
конвертирате part модела, за да дефинирате избрани линии и двойки върхове за отделяне.
Консумиране на входното тяло
Когато конвертирате part към sheet metal, можете да използвате опцията Keep Body от
диалоговия прозорец Part to Sheet Metal Options, за да определите дали да се запази или
консумира входното тяло по време на конвертирането.
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Конвертиране на part към sheet metal
1. Изберете меню Home → група Transform → команда Part to Sheet Metal

.

2. Щракнете линеен ръб, за да създадете огъвки (bends) за sheet metal part.

3. (По избор) Щракнете стрелката, за да промените посоката за страната на материала.

4. (По избор) Въведете стойност, за да промените дебелината на лицето.

5. (По избор) Замяна на стойността за ръба (corner value).
6. (По избор) Замяна на стойността за огъвката.
7.

Щракнете с десен бутон, за да конвертирате.
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Забележка: Можете също да изберете лице на частичен цилиндър от модела, за да
определите огъвка за sheet metal модела.

Промяна в параметрите на ръба
1. Щракнете ръба, който искате да промените.

2.

На динамичния контрол, изберете каква да бъде промяната.
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3.

Щракнете с десен бутон, за да приложите промените.

Забележка: Можете да направите промени за параметрите на ръбовете докато конвертирате
или след конвертирането.

Промяна на параметрите за огъвката
1.

Щракнете символа за огъвка.

2.

В динамичните полета въведете стойности.
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3.

Щракнете с десен бутон, за да приложите промените.

Забележка: Можете да направите промени в параметрите на огъвките, докато конвертирате
или да направите промените след конвертирането.

Thin Part to Synchronous Sheet Metal команда
, за да трансформирате
Използвайте командата Thin Part to Synchronous Sheet Metal
ordered или synchronous модел с постоянна дебелина (1) в synchronous sheet metal модел с таб
(2) и фланец (3).

Трансформираното тяло съдържа атрибути на sheet metal модел, както във всеки един sheet
metal.. След трансформацията, можете да добавяте sheet metal построения към тялото, като
jog, dimple и т.н. Можете да редактирате дебелината, радиуса на огъване или разгъвката на
модела така, както бихте го направили във всеки един sheet metal модел.
Тази команда може да се използва, за да разкъсате ръбове в модели, съдържащи съединени
ъгли. Ако опитате да трансформирате детайл, съдържащ съединени ъгли, при
трансформацията на избор на лице трябва да разделите ръб или крива. За да завършите
трансформацията, щракнете бутона Rip Step на командната лента и после ръбове или криви за
да разделите.
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Трансформиране на документа в synchronous sheet metal
1. Изберете меню Tools → група Transform → Thin Part to Synchronous Sheet Metal

.

2. (По избор) На командната лента Thin Part to Synchronous Sheet Metal щракнете бутона
Options.
3. (По избор) Използвайте диалоговия прозорец Thin Part to Sheet Metal Options, за да
дефинирате информацията, относно освобождението ( bend relief) за модела.
4. Щракнете базово лице за трансформацията.
Thin Part to Sheet Metal команда

Използвайте командата Thin Part to Sheet Metal
модел с постоянна дебелина в sheet metal модел.

, за да трансформирате твърдотелен

В среда ordered командата използва референтнo лице на входнoтo тяло за идентифициране и
маркиране на раздели и извивки. В среда synchronous, тя създавава собствени раздели и
фланци. Входното лице определя дебелината в sheet metal модела.
След трансформацията, можете да добавяте sheet metal построения към тялото като jog, dimple
и т.н. Можете също да редактирате дебелината, радиуса на огъване и разгъвката така, както
бихте го направили във всеки един sheet metal файл.
Можете да използвате командата, за да се откъснете ръбове в модели, които съдържат слети
ъгли. Ако се опитате да трансформирате една част, която съдържа слети ъгли, преди
трансформирането трябва да разделите трябва да разделите ръба или кривата. За да
завършите трансформацията на част, щракнете върху бутона Rip Step на командната лента и
след това щракнете върху ръбовете или кривите, за да се разделят.
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Ако е необходимо, командата използва радиуса на огъване, който е посочен в диалоговия
прозорец Options за закръгление на ръбовете на модела. В някои случаи, като частичен фланец
или вътрешен фланец, съдържащ заоблени и остри ръбове, командата добавя освобождение
(bend relief) към модела, така че модела да може успешно да се конвертира в sheet metal.
Ако няма sheet metal функции във файла, дебелината на материала се изчислява от избрания
твърдотелен модел, въз основа на настройката за дебелината на материала в диалоговия
прозорец Options. Когато актуализирате, стойностите за дебелината на материала се
актуализират при промени в твърдотелния модел. Ако съществуват повече от една
трансформиращи функции, първата в дървовидната структура определя стойността.
Както и при командата Save As Flat, всички функции са трансформирани освен равнини,
частични цилиндри и управлявани повърхнини. Всяка друга геометрия се съхранява като
деформационно построение. За разлика от командата Save As Flat, функции, като например
вътрешни линии и сплайн лица не са отстранени от модела. Лицата се появяват в модела като
лица на деформиращи построения.
Трансформиране в sheet metal
1. Изберете меню Tools → група Transform → команда Thin to Sheet Metal

.

2. (По избор) На командната лента щракнете бутона Options.
3. (По избор) Използвайте диалоговия прозорец Thin Part to Sheet Metal Options за да
уточните информацията относно освобожденията (bend relief) за детайла.
4. Щракнете базово лице за преобразуването.

Команда Rip Corner
Разкъсва ръба на модел като създава две нови лица и празнина в модела. Отделянето на
лицата е необходимо за да се конвертират много импортирани модели и такива, създадени с
построения на детайл като тънкостенни. Създадената празнина е минималният толеранс на
моделиране, който се изисква за да се предпази лицето от сливане.
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Новосъздадените лица винаги са перпендикулярни на разделеното лице и асоциативни на
базовата геометрия.
Когато създате разкъсване можете да го направите по:


Ръб или набор от ръбове,



Или крива.

Когато се прави разкъсване по ръбове, можете да изберете множество ръбове или верига
ръбове за да дефинирате ъгъл(и) за разкъсването. Валиден ръб на разкъсване съдържа набор
от ръбове свързани в крайните си точки. В избрания набор може да бъдат до три ръба,
свързани към връх. Един ъгъл се дефинира от неговата двойка външен и вътрешен ръб. За да
бъде валиден, трябва да има две двойки ръбове за да се дефинира ъгъла, а двойките не могат
да имат общо лице. Началният и крайният връх на всяка двойка трябва да споделят общо лице
само в единия си край. За да бъде валиден единичен ъгъл, началния и крайния връх за ръба
трябва да бъдат свързани само към три ръба.
Когато разкъсвате по криви, избраната крива, която избирате създава канал в солида и
разкъсва ъгъла между трите лица на огъването. Кривите трябва да бъдат линейни и да лежат
на плоско лице.
Забележка: Командата поддържа валидни щамповани ръбове и лице като въвеждане.

Създаване на заготовки (blank features)
Заготовките са съществена част в производството на дълбоко изтегляни или щамповани
компоненти. Тези заготовки дават приблизителна представа за компонента в разгънато
състояние и показват приблизителното количество на материала, който е необходим за
създаване на крайния вид на компонента.
Някои от предимствата на създаване на заготовки включват:
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Точност и контрол на размерите, които могат да се повтарят през производствения
цикъл.



Отлична равнинност на заготовката.



По-големи икономии при серийни производства.

Можете да използвате командата Blank Body, за да създадете разгъвка на ordered или
synchronous part/ sheet metal модел в среда разгъване (flatten).

Можете да използвате командата Blank Surface, за да създадете разгъвка на повърхнина от
ordered или synchronous part/ sheet metal модел.

За входни данни и двете команди изискват набор от свързани лица, посока за изтегляне,
дебелина, свойства при формоването. Заготовките също изискват задаване на материал, за да
се включи деформацията на материала в изчисляването на заготовката. Ако в документа ня
зададен материал, вие сте длъжни да го зададете при създаването на заготовката.
Забележка: За детайли sheet metal дебелината (thickness) се заключва.
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Командата Blank body ориентира получената заготовка в равнината XY, като дългата страна е
по оста X, докато с командата Blank Surface заготовката се разполага в равнина, която е
нормална на избраната посока за изтегляне.
Blank Body команда
Използвайте команда Blank Body
, за да създадете разгъвка на избрани лица от ordered
или synchronous part/ sheet metal модели.

Създаване на заготовка на модел (разгънат модел)
1. Изберете меню Tools →Model→Flatten.

2. Изберете меню Tools → група Flat → команда Blank Body

.

3. В диалоговия прозорец Solid Edge Material Table, изберете от списъка името на
материала, който ще използвате, след което щракнете Apply To Model.
Забележка: Ако материала е вече приложен към модела, диалоговия прозорец Solid
Edge Material Table не се показва.
4. Щракнете, за да изберете веригата тангентни лица.
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Забележка: Можете да натиснете клавиша S, за да изберете отделни лица.
5. Щракнете манипулатора, за да дефинирате посока на разтегляне на заготовката.

6. На командната лента Blank Body, щракнете Preview, за да визуализирате заготовката в
диалоговия прозорец, съдържащ площта на избраните лица и площта на изчисслената
заготовка..

7. На командната лента Blank Body щракнете Finish, за да създадете заготовката.

Заготовка на повърхнината (Разгъване)

1. Изберете меню Surfacing → група Surfaces → команда Blank Surface

.

2. В диалоговия прозорец Solid Edge Material Table изберете от списъка името на
материала, който ще използвате и щракнете Apply To Model.
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Забележка: Ако материала е вече зададен към модела, диалоговият прозорец Solid
Edge Material Table не се показва.
3. Щракнете, за да изберете веригата тангентни лица.

Забележка: Можете да натиснете клавиша S, за да изберете отделни лица.
4. Щракнете манипулатора, за да определите посоката за изтегляне на заготовката.

5. На командната лента Blank Surface щракнете Preview, за да визуализирате заготовката
в диалоговия прозорец, съдържащ информация за площта на избраните лица и площта
на изчислената заготовка.
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6. На команднат лента Blank Surface щракнете бутона Finish, за да се създаде заготовката.

Уравнение на разгъвката
Когато генерирате разгъвка, Solid Edge използва активните характеристики за Bend Equation в
Gage tab на диалоговата кутия Solid Edge Material Table. Можете да използвате стандартна
формула, вградена в Solid Edge, примерните формули се намират в Solid Edge/ Custom/ Sheet
Metal директорията или да използвате своя собствена формула.
Стандартната формула за радиуса на огъване
Стандартната формула за радиуса на огъване, която идва със Solid Edge е:
PZL =

* (BR + (NF * THK)) * BA / 180

където:
PZL = Дължина на пластичната зона
BR = Радиус на огъване
NF = Неутрален фактор
THK = Дебелина на материала
BA = Ъгъл на огъване
Модифициране на примерната формула
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Създаване на детайли от листов материал

За да се модифицира някоя от примерните формули, които идват със Solid Edge, трябва да
използвате Visual Basic 4.0 или по-висока версия. README файла дава подробна информация
за програмата.
Потребителски формули
За създаване на потребителски формули, трябва да използвате Windows обектно ориентиран
програмен език, който има възможности за създаване на OLE server DLL като Visual Basic или
Visual C++.
Преди да използвате формулата, трябва да регистрирате програмата, която я съдържа,
например, да регистрирате програма, наречена BendMetal.dll, да запишете следната команда в
MS-DOS prompt: regsvr32 BendMetal.dll.
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