irma Intergraph jest dobrze znana w wiecie ze swoich produktów i nie trzeba jej nikomu specjalnie przedstawiaæ
 obok innych znanych producentów to jeden z liderów w wiecie grafiki komputerowej i twórców oprogramowania CAD na potrzeby szerokiej rzeszy in¿ynierów przeró¿nych specjalnoci (Solid Edge zosta³ sprzedany
firmie Unigraphics Solutions, która w³anie wprowadzi³a na rynek siódm¹ wersjê programu  przyp. red.).
Poniewa¿ tak siê ostatnio z³o¿y³o, i¿ musia³em wyci¹gn¹æ z archiwum (czyt. szafy) i odkurzyæ mój stary projekt
jednostopniowej przek³adni zêbatej, który wykonywa³em kiedy na zajêciach jeszcze w czasie studiów, nadarzy³a siê
dobra okazja, aby przypomnieæ sobie, z jakimi zagadnieniami zetkn¹³em siê w czasie tworzenia owego projektu. Postanowi³em jednak, ¿e tym razem odtworzê go oczywicie  jak przysta³o na projektanta dzisiejszych czasów  nie na desce
krelarskiej, lecz przy pomocy niezast¹pionego w takiej sytuacji komputera. Pozosta³ jedynie problem wyboru narzêdzia, lecz po d³u¿szym namyle zdecydowa³em siê ostatecznie na Solid Edge. Program i moje wra¿enia po pierwszym
z nim kontakcie chcia³bym przedstawiæ na ³amach niniejszego artyku³u. Przyznam, ¿e na program zwróci³em uwagê
zarówno pod wp³ywem bardzo pochlebnych opinii znajomych, którzy gor¹co zachêcali mnie do zapoznania siê z tym
interesuj¹cym pakietem, jak równie¿ zwyk³ej chêci spotkania siê z czym nowym. Prawdê mówi¹c  kiedy po raz
pierwszy uruchomi³em program, by³em nieco... zdezorientowany. Na pierwszy rzut oka brak tu by³o wielu niezbêdnych
funkcji i narzêdzi, do których od dawna przyzwyczajali mnie producenci programów CAD. Nieco odmienny interfejs,
skromna liczba ikonek na pulpicie równie¿ nie wzbudza³y mojego zachwytu (przyzwyczajenia to naprawdê druga
natura cz³owieka!). W tym miejscu wypada jednak zaznaczyæ, i¿ nie mia³em do czynienia z najnowsz¹ wersj¹ programu.
Tak czy owak, zastanawia³em siê, czy w tym rodowisku, zorientowanym zgodnie z zapewnieniami na maksymalizacjê
wydajnoci, mo¿na rzeczywicie pracowaæ efektywnie. Ale nie uprzedzajmy faktów, tak wiêc... kurtyna w górê!
Solid Edge (podobnie jak i wiele innych tworzonych
dzi aplikacji) jest programem opartym na technologii
parametrycznego modelowania bry³owego. Jedn¹ z podstawowych korzyci wynikaj¹cych z tego faktu, w porównaniu do modelowania powierzchniowego i krawêdziowego, jest szybkoæ, z jak¹ koncepcyjne modele
mog¹ byæ generowane. Dodatkowo historia tego, w jaki
sposób tworzymy nasz model, przechowywana jest w
pliku projektowym. Tak wiêc nasz projekt posiada dostateczne zasoby inteligencji, aby odtworzyæ model bry³y
w przypadku, gdy:
± konieczne s¹ zmiany konstrukcyjne;
± wymagana jest analiza wytrzyma³ociowa, np. metod¹ elementu skoñczonego (MES);
± stosowane s¹ obrabiarki sterowane numerycznie;
± wymagane jest wykonanie prototypu stereolitograficznego;
± wymagana jest kontrola konfliktów miêdzy poszczególnymi czêciami konstrukcji.
We wzajemnym powi¹zaniu bry³y parametryczne
i ich w³aciwoci mog¹ byæ u¿yte do zautomatyzowania
procesu projektowego, bowiem od momentu, w którym
zosta³y utworzone, otrzymalimy model bry³owy, bazuj¹cy na intencjach projektowych konstruktora, a nie po
prostu zbiór punktów umieszczonych w przestrzeni.
W odró¿nieniu od modelu krawêdziowego czy powierzchniowego, które s¹ po prostu jedynie obrazami
konstrukcji, model bry³owy stanowi ju¿ sam w sobie komputerow¹ jej symulacjê. W modelu bry³owym parametryczny model budowany jest w oparciu o parametry,
które s³u¿¹ do jego tworzenia, a nie w oparciu o punkty
definiuj¹ce po³o¿enie jego wierzcho³ków. Tak wiêc np.
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zamiast ¿mudnego definiowania krawêdzi i powierzchni
mo¿emy wydaæ polecenie: wywieræ otwór w danym miejscu, o takiej g³êbokoci (lub na wylot) i kszta³cie zgodnym z tak¹ lub inn¹ norm¹. Korzyci¹ z tego faktu jest
równie¿ pewne przybli¿enie do rzeczywistego procesu
technologicznego w czasie tworzenia przedmiotu. Ró¿nice w podejciu do tematu ilustruje rys. 1.

Rys. 1. Reprezentacja szecianu w modelu powierzchniowym (z lewej)
i w modelu bry³owym (z prawej), gdzie O  pocz¹tek, L  d³ugoæ,
H  wysokoæ, W  szerokoæ bry³y.

Bry³a mo¿e byæ edytowana poprzez modyfikacjê jej
zdefiniowanych parametrów, podczas gdy jedynym sposobem edycji modelu powierzchniowego jest przemieszczanie punktów. W³aciwoci i bry³owy opis s¹ bardziej
inteligentne ni¿ geometria powierzchni i wierzcho³ków
 model bry³owy jest jednoznaczn¹ reprezentacj¹. Oto
kilka przyk³adów korzyci wynikaj¹cych z modelowania
bry³owego:
± Otwór zdefiniowany jako przelotowy nadal bêdzie przechodzi³ na wskro przez bry³ê, nawet jeli gruboæ bry³y zostanie zmieniona.
± Gdy manipulujemy szecianem utworzonym narzêdziami modelowania powierzchni, brak jest informacji okrelaj¹cej, czy jest on pusty (wydr¹¿o-

ny), czy te¿ jest bry³¹ pe³n¹ (przy modelowaniu
powierzchniowym w niektórych programach mamy
mo¿liwoæ wprowadzenia takiej informacji rêcznie).
W modelowaniu bry³owym sprawa jest oczywista.
Ponadto, jak ju¿ wspomnia³em wczeniej, ze wzglêdu na sposób reprezentacji nie mamy mo¿liwoci
bardziej inteligentnej modyfikacji obiektu;
± Jeli oka¿e siê, ¿e umiecilimy otwór nie tam, gdzie
powinien siê znajdowaæ, wystarczy tylko zmieniæ
zadane wartoci pocz¹tkowe (cechy otworu) i program automatycznie skoryguje kszta³t elementu,
wyznaczy nowe przekroje itd.
Na zakoñczenie tego punktu mo¿e jeszcze tylko kilka
uwag. Poniewa¿ model bry³owy jest komputerow¹ symulacj¹, nie mo¿emy dopuszczaæ do powstawania b³êdów
w procesie modelowania bry³y. W modelowaniu powierzchniowym model mo¿e mieæ dwie krawêdzie, które nie ³¹cz¹
siê dok³adnie. Gdy nieci¹g³oæ stwierdzana jest jedynie przy
du¿ym powiêkszeniu, mo¿e byæ ona dopuszczalna, poniewa¿ b³¹d nie jest widoczny dla go³ego oka. Natomiast
w modelowaniu bry³owym ta sama nieci¹g³oæ spowoduje
wyst¹pienie b³êdów. B³êdy, pocz¹tkowo nie zauwa¿one
przez nas, powoduj¹ odmowê wykonania pewnych operacji w dalszych etapach projektowania. Parokrotnie mia³em
okazjê siê o tym przekonaæ, kiedy program, wpêdzaj¹c mnie
tym samym w g³êbok¹ frustracjê, uparcie nie chcia³ wykonaæ prostego fazowania czy zaokr¹glania krawêdzi. Musimy wiêc uwa¿aæ, aby zadawane parametry pokrywa³y siê
z rzeczywistoci¹ i np. promieñ zaokr¹glenia nie przekracza³
wielkoci jednej z krawêdzi. Innym skutkiem ubocznym modelowania parametrycznego w porównaniu do metod tradycyjnych jest wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniow¹ i zasoby pamiêciowe komputera, co wyranie uwidacznia³o siê, kiedy próbowa³em zmieniaæ parametry wczeniejszych operacji  zw³aszcza tych z pocz¹tkowej fazy
projektowania. W miarê postêpu prac czas potrzebny na
przemylenie zmian przez procesor wyd³u¿a³ siê znacznie.

SOLID EDGE  PART
rodowisko pracy podzielone zosta³o na trzy zasadnicze czêci  PART (budowa elementu), ASSEMBLY (budowa
zespo³ów z wczeniej przygotowanych elementów) oraz
DRAFT (tworzenie rysunków do dokumentacji technicznej).
Zgodnie z logik¹ postêpowania zaczynamy od pierwszej
czêci  PART  przeznaczonej do generowania podstawowych elementów sk³adowych naszego mechanizmu, choæ
mo¿liwe jest tworzenie czêci i generowanie krawêdzi
w kontekcie pracy w rodowisku ASSEMBLY. Kiedy np. rysujemy profil przy aktywnej opcji In-place, mo¿emy do³¹czyæ krawêdzie z innych aktywnych lub nieaktywnych czêci. Kiedy z kolei wyznaczamy profil otworu, mo¿emy budowaæ jego fragmenty, u¿ywaj¹c krawêdzi innych elementów. Mechanizm ACIS 2.0, w oparciu o który funkcjonuje
rodowisko, wprowadza istotne  z punktu widzenia projektanta  cechy, takie jak zaokr¹glania, fazowania krawêdzi czy generowanie cienkich cianek, w³¹czaj¹c w to przypadki, kiedy wzajemnie siê na siebie nak³adaj¹. Dziêki ACIS
2.0 dodatkowo zwiêkszono dok³adnoæ generowanych
przez program parametrów elementu przy jednoczesnym
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zmniejszeniu rozmiarów pliku wyjciowego. Nale¿y tu przyznaæ, ¿e mechanizm ten dzia³a³ prawie bez zarzutu i podczas
moich prób program komunikowa³ o b³êdach kiedy rzeczywicie zadawane przeze mnie parametry odbiega³y nieco
(lub nawet wiêcej) od zasad logiki  jak wspomnia³em wczeniej, to my jestemy odpowiedzialni za to aby projektowany przedmiot nie odbiega³ konstrukcyjnie od realiów.

TWORZENIE ELEMENTÓW
Ze wzglêdów oczywistych pominiemy zagadnienia
zwi¹zane z wytrzyma³ociowymi obliczeniami wstêpnymi  nie le¿y to w tematyce artyku³u  pamiêtajmy jednak, ¿e to one decyduj¹ o kszta³cie i gabarytach projektowanych czêci. Zacznijmy zatem
budowê przek³adni od elementu najbardziej chyba skomplikowanego  obudowy. U¿yjmy
ikonki Protrusion (wyci¹gniêcie). Po wybraniu odpowiedniego planu roboczego program
automatycznie przeniesie nas
(tam i z powrotem) w tryb pracy Profile (profil), co jest
zreszt¹ bardzo wygodnym i efektywnym rozwi¹zaniem.
W oparciu o aktywny plan wygenerujmy przekrój jak na
rysunku 2.
Bardzo przyjazny dla u¿ytkownika okaza³ siê interfejs przy projektowaniu kszta³tu przekroju. Automatycznie pojawiaj¹ce siê linie odniesienia do innych elementów, doci¹ganie do ich koñców,
stycznych czy punktów centralnych okrêgów znacznie poprawiaj¹ wydajnoæ i komfort
pracy  momentami musia³em
wy³¹czaæ niektóre opcje, gdy¿
robi³o siê zbyt gêsto na ekranie. Dodatkowo spor¹ czêæ informacji o tym, w jakim znajdujemy siê stadium operacji czy
po³o¿eniu, pokazuje zmieniaj¹cy siê dynamicznie kursor. W zale¿noci od rodowiska, w którym siê znajdujemy  automatycznie pojawiaj¹ siê odpowiednie dla danego kontekstu paski narzêdziowe. Nie zamiecamy wiêc
cennego miejsca na ekranie niepotrzebnymi narzêdziami
 program wie, czego w danej chwili moglibymy potrzebowaæ. Maj¹c zdefiniowany przekrój, wystarczy klikn¹æ Finish i jeli w czasie edycji nie pope³nilimy b³êdów, to jestemy wyrzuceni z powrotem do rodowiska
3D. Tutaj wystarczy podaæ tylko d³ugoæ wyci¹gniêcia
(dynamicznie kursorem lub z
klawiatury) i otrzymamy nastêpuj¹cy obiekt (rys. 3).
Wewn¹trz zróbmy wyciêcie
dla uzyskania odpowiedniej
gruboci cianek  metoda Cutout, nastêpnie dodajmy podstawê i symetryczne naddatki
na gniazda ³o¿ysk (Protrusion,
rys. 4).

Rys. 2.
Edycja
kszta³tu
profilu
wyjciowego.

Rys. 3.
Efekt
u¿ycia
komendy
P ROTRUSION.

Rys. 4.

Rys. 5

Z grubsza kszta³t obudowy
jest ju¿ zdefiniowany, jeszcze tylko kilka otworów  Hole (rys. 5)
i ostateczne wykoñczenie  Hole
(otwór), Chamfer (fazowanie krawêdzi), Round (zaokr¹glenie krawêdzi) oraz Revolved Cutout
(obrotowe wyciêcie profilu) 
rysunek 6. Przy okazji definiowania zaokr¹gleñ okaza³o siê, jak istotna jest kolejnoæ i zakres
poszczególnych operacji. Od tych dwóch czynników oraz
od typu wybranych zaokr¹gleñ w du¿ej mierze zale¿a³o czy
zakoñczy siê ona sukcesem, czy komunikatem o b³êdzie.

Rys. 6

Teraz nie pozosta³o ju¿ w zasadzie nic innego, jak
tylko przekroiæ nasz¹ obudowê na dwie czêci... i tu niespodziewanie pojawi³ siê problem. W ¿aden sposób nie
mog³em tego dokonaæ przy pomocy jednej operacji
i musia³em siê solidnie napociæ, aby uzyskaæ efekt koñcowy  czyli górn¹ pokrywê i podstawê korpusu. Nie
by³em pewien, czy nie pope³ni³em b³êdu strategicznego
na samym pocz¹tku, rozpoczynaj¹c projektowanie obudowy jako jednolitego elementu. W ostatecznym jednak rozrachunku uda³o siê dziêki temu zaoszczêdziæ sporo
czasu, nie trac¹c go na ponowne definiowanie powtarzaj¹cych siê dla obu czêci operacji. Ok... jeli nie tak, to
inaczej. Po¿¹dany efekt przeciêcia uzyska³em, kasuj¹c
po kawa³ku najpierw jedn¹, a potem drug¹ po³owê, poprzez kilkakrotne u¿ycie Cutout (program odmawia³ wykasowania ca³ej po³ówki za jednym poci¹gniêciem). Nie
by³a to niestety metoda zbyt elegancka, choæ mog³a
byæ konsekwencj¹ pope³nionego gdzie wczeniej przeze mnie b³êdu. Koñcowy efekt widaæ na rysunkach 7 i 8.

Rys. 7. Podstawa korpusu.

Rys. 8. Pokrywa.

Stwórzmy teraz inne elementy podzespo³u: wa³ek uzêbiony,
ko³o zêbate i ³o¿ysko (wszystkich detali na potrzeby przyk³adu nie ma sensu generowaæ).
Wa³ek uzêbiony wykonamy
w trzech operacjach! Zacznijmy
od zdefiniowania profilu zêbów
dla komendy wyci¹gniêcia  to
bêdzie najtrudniejsza czêæ operacji... (rys. 9)
Nastêpnie zdefiniujmy odpowiedni profil, zastosujmy dwukrotnie obrotowe wyciêcie i... w zasadzie to ju¿
koniec! Efekt jak poni¿ej  rysunek 10.

Rys. 9.
Profil wyjciowy dla
wa³ka uzêbionego.

Rys. 10.
Dziêki
moNieco wiêcej operacji wymaga stworzenie ko³a zêbatego.
delowaniu
Zacznijmy, podobnie jak w przypadku poprzedniego elemen- parametu, od zdefiniowania profilu zêbów, nastêpnie operacji wyci¹- trycznemu
gniêcia. Otrzymalimy zarys p³askiego, pe³nego, uzêbionego uzyskalimy
walca. Wokó³ osi symetrii dokonujemy obustronnych wy- powy¿szy
kszta³t w
ciêæ, centralnie i po obwodzie wiercimy otwory, zaokr¹glamy
trzech
wewnêtrzne krawêdzie, do centralnego otworu dodajemy operacjach.

wyciêcie z myl¹ o osadzeniu ko³a na wpucie  rys. 11 i 12.

Rys. 11. Operacje przy tworzeniu
ko³a zêbatego.

Rys. 12.

£o¿ysko równie¿ nie przedstawia trudnoci  dwa obrotowe profile tworz¹ce wewnêtrzny i zewnêtrzny piercieñ
(w uproszczeniu) oraz dodatkowy, równie¿ obrotowy profil definiuj¹cy po³owê przekroju jednej kulki  pozosta³e utworzymy póniej, korzystaj¹c z polecenia Circullar Pattern (rys. 13).

Rys. 13.
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Rys. 14.
Rys. 15.

Rys. 16

Utworzenie wa³ka pod ko³o zêbate jest wrêcz banalne  odpowiednio generujemy obrotowy przekrój i jedno wyciêcie. (rys. 14 i 15).
Warto nadmieniæ, ¿e dla zdefiniowanego elementu
mo¿emy przeprowadziæ analizê cech fizycznych (rys. 16).
Po okreleniu gêstoci materia³u, z którego ma byæ wykonany element, program oblicza
masê, objêtoæ, pole powierzchni, a tak¿e wyznacza rodek
ciê¿koci, momenty bezw³adnoci wzglêdem poszczególnych
osi uk³adu. Jest to bardzo przydatna cecha, bior¹c pod uwagê mo¿liwoæ wykorzystania
naszego modelu w dalszej analizie czy korekcie pierwotnych
za³o¿eñ konstrukcyjnych.

WYMIANA DANYCH Z INNYMI APLIKACJAMI
O jakoci aplikacji czêsto decyduje to, czy potrafi porozumieæ siê z innymi programami. Osobicie lubiê mieæ
mo¿liwoæ rozpoczêcia pracy w jednym, a skoñczenia
w innym programie. Przyznam, ¿e Solid Edge pod tym
wzglêdem mnie nie rozczarowa³. Poprzez zapis pracy
w formacie SAT bez problemów uda³o mi siê wys³aæ wygenerowane pliki do Mechanical Desktop, gdzie mo¿na
kontynuowaæ pracê lub np. opracowaæ bardziej realistyczny rendering elementu (rys. 17 i 18). Inn¹ cech¹ jest dale-

ko posuniêta integracja ze
rodowiskiem MS Office. Umo¿liwia to odwo³ywanie siê do baz danych np. przy projektowaniu cech elementu. Ma³o tego,
zmiany w bazie danych, powoduj¹ zmianê konstrukcyjn¹ czêci w rodowisku PART,
co z kolei jest automatycznie uwzglêdniane przy
tworzeniu dokumentacji
w rodowisku DRAFT, ale szerzej o tych mo¿liwociach bêdziemy pisaæ w nastêpnych odcinkach.
Rys. 18.

KILKA UWAG
Przez ca³y czas tworzenia projektu towarzyszy³ mi
nieodzownie Feature Pathfinder (gdzie ja tê nazwê s³ysza³em?). W okienku tym zapisywana jest ca³a historia
dokonywanych zmian i operacji. Mimo i¿ charakterystyczne cechy obiektu podwietlane s¹ dynamicznie, jeli przemieszczamy nad nimi kursor, to czêsto podczas
edycji obiektu trudno jest zaznaczyæ tê w³aciw¹, interesuj¹c¹ nas (zw³aszcza jeli element jest ju¿ bardzo skomplikowany). Tu w³anie Pathfinder okaza³ siê bardzo
pomocny  wystarczy zaznaczyæ kursorem odpowiedni¹ nazwê operacji i mo¿emy przejæ do jej edycji. Po
nabraniu nieco wprawy traktowa³em d³ugoæ tej listy
jako swojego rodzaju wskanik optymalizacji iloci wykonywanych zadañ  im krócej, tym lepiej.
Z kolei specjalne okno dialogowe Properties umo¿liwia
ustawienie i zapisanie wielu
dodatkowych informacji o wykonywanym projekcie, ustalenie jednostek miar, statusu elementu w odniesieniu do ca³ego projektu (rys. 19).
To tyle jeli chodzi o tematykê pierwszej czêci artyku³u,
w kolejnym odcinku zajmiemy
siê tworzeniem ca³ociowych
zespo³ów z przygotowanych
wczeniej elementów, a nastêpnie generowaniem dokumentacji technicznej. Przepraszam jednoczenie, ¿e nie
fatygowa³em siê t³umaczeniem na jêzyk polski wszystkich obcych nazw, co w wietle ustawy o ochronie jêzyka jest dalece niepo¿¹dane  ale niech tam... w koñcu
piszemy dla fachowców!

Rajmund Micha³owski
mundek@3d.pl
Rys. 17.
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Rys. 19.

