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Wprowadzenie do TopSolid 

Celem pierwszej części jest zrozumienie zasady działania programu TopSolid oraz pokazanie głównych metod i 
sposobów wykorzystania oprogramowania. 
 

Główny obszar roboczy 

Strona startowa 
Podczas uruchomienia TopSolid’Wood, strona startowa pozwala na wykorzystywanie wielu możliwości. 

 
Strona startowa składa się z trzech głównych cześci: 

• Pomoc, Panel po prawej: 
Dolny odnośnik daje dostęp do Newsletter’a TopSolid, środkowy odnośnik pokazuje nowe możliwości najnowszej 
wersji programu oraz górny odnośnik pokazuje różne podpowiedzi i pomoce. 

• Ostatnio otwierane dokumenty, Panel na środku: 
Pokazuje ikony dokumentów, które były ostatnio otwierane. U dołu przycisk Otwórz dokument uruchamia Explorator 
Windows. 
Kilka funkcji może zostać wykonanych na tych ikonach: 

- Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy: Otwiera dokument. 
- CTRL + Kółko myszy (góra/dół): Dopasowanie rozmiaru ikonek. 
- Kliknięcie prawym przyciskiem myszy > Pusty: Czyści listę ikon. 
- Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie: 

o Otwórz: Otwiera wybrany projekt. 
o Usuń: Usuwa projekt z listy. 
o Otwórz katalog: Otwiera okno katalogowe z wybranym dokumentem. 
o Przypnij/Odepnij z listy: Możliwość przypięcia/odpięcia dokumentu na szczycie listy. 
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• Nowy dokument, panel po lewej: 
Pierwsze okno pozwala wybrać rodzaj dokumentu (Design, Draft, 
WoodCam albo Wizard).  
 
Uwaga: Ostatnio używany szablon jest pokazany obok wybranego 
rodzaju dokumentu. Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy 
powoduje wtedy utworzenie nowego dokumenty z ostatnio 
używanym szablonem. 
 
Po wybraniu rodzaju dokumentu, wszystkie dostępne szablony są 
pokazane w formie drzewka kategorii: Szablony użytkownika (lokalne 
szablony), Szablony Grupy (Szablony używane przez grupę roboczą) 
oraz Standartowe szablony (szablony załączone razem z TopSolid). 
 
Uwaga: Można zarządzać rozmiarem ikonek szablonów za pomocą 
CRTL + Kółko myszy (góra/dół). 
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Obszar Pracy 

Obszar TopSolid’Wood skąłda się z wielu obszarów, które zapewniają szybki i łatwy dostęp do użytecznych funkcji. 
 

 
Uwaga: Zawartość oraz ułożenie menu, funkcji oraz ikon może być personalizowane za pomocą stylów. 
Styl używany w dokumentacji jest stylem domyślnym wybranym za pomocą, Narzędzia > Konfiguracja Stylów > Styl > 
Domyślny. 
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Menu rozwijalne 
Służy do nawigacji pomiędzy opcjami w TopSolid. 

 

Pasek systemowy 
Pasek systemowy zawiera podstawowe funkcje programu TopSolid: 

 

 Nowy dokument: otwiera nowy dokument. 

 Otwórz dokument: otwiera pliki programu TopSolid oraz pliki z nim kompatybilne. 

 Zapisz/Zapisz jako: zapisuje bieżący plik. 

 Anuluj: usuwa wszystkie akcje podjęte przez bieżącą funkcje. 

 Cofnij: cofa efekty ostatniej czynności również komend. 

 Usuń: usuwa wskazane elementy. 

 Modyfikuj element: uruchamia modyfikację elementów. 

 Widok: Widok 3D dokumentu. 

 Renderowanie: Ustala rodzaj renderowania: 

o Szkielet: Pokazuje tylko kontury obiektów. 

o Cieniowanie: Pokazuje kolory obiektów. 

o Realistyczny: Pokazuje teksture obiektów. 

  Tryb/Widoczność: zarządza widocznością elementów projektu. 

 

Pasek kontekstu 
Wybranie którejś z ikon tego paska powoduje wywołanie odpowiedniego paska roboczego. 
 

Pasek roboczy  
Pasek roboczy zawiera ikony wybranej funkcji z paska kontekstowego. 
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Pasek zakładek (Belka)  

 

Zawiera otwarte dokumenty oraz stronę starową.  

Każdy dokument jest wyświetlany ze specjalnym kolorem oraz ikonką. 

- Kliknięcie Lewym przyciskiem myszy na zakładkę powoduje jej otwarcie 

- Kilknięcie-przeciągnięcie: 

▪ W zakresie paska zakłądek pozwala na zamiane zakładek miejscami 

▪ Na stronie obszaru graficznego tworzy grupę dokumentów. 

- Podwójne kliknięcie na zakłdakę 

pozwala otworzyć dokument obok już 

otwartego. 

- Kliknięcie na czerwony X zamyka 

wybrany dokument. 

- Kliknięcie prawym przyciskiem myszy 

otwiera dodatkowe opcje: 

▪ Otwórz katalog 

▪ Zapisz 

▪ Zamknij wsyztskie poza tym 

▪ Nowa grupa pionowa 

- Jeżeli jest otwartych kilka zakładek możesz również: 
- Zmienić rozmiar okna używając kursora pomiędzy oknami. 

 

- Zmaksymalizować rozmiar grup poprzez Prawy przycisk myszy > Grupy wyrównane. 

- Powiększyć jedną grupę poprzez Prawy przycisk myszy > Powiększ. 

• Ctrl + Tab przewija pomiędzy otwartymi dokumentami tej samej grupy 

• Stan dokumentu jest również wyświetlany na prawo od jego nazwy. 
- Zmodyfikowany i niezapisany dokument: * 

- Dokument zawierający jeden lub więcej błędów: ? 

- Jeśli dokument zawiera uproszczenia bądź wyłączone jakieś operacje za pomocą kursora wstawienia 

na belce pojawi się znak !. 
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• Czarna strzałka jest umiejscowiona na końcu po prawej stronie paska, zawiera ona rozwijalną listę wsyzstkich 
obecnie otwartych dokumentów.  

 

• Kiedy umieścisz kursor nad zakładką, ukaże się tekst zawierający pełną nazwę dokumetu jak i jego ścieżkę 
katalogową. 

 
 

Konfiguracja Domyślna 
Konfiguracja domyslna pozwala na ustawienie parametrów pracy, są one 
podzielone na kategorie: 

- Ekran: Obiekty wyświetlane w obszarze graficznym. 

- Różne: Specyficzne funkcje dla danego środowiska pracy. 

- Cechy: Parametry dla nowych obeiktów 

- Planner: Ustawienia TopSolid’Planner 

Każda linijka wyświetla nazwę cechy w komórce po lewej stronie oraz jej 
wartosć w komórce po prawej. 

Dodatkowe informacje są wyświetlane w dolnej cześci okienka. 
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Pasek alfa 

 
W przeciwieństwie do okna dialogowego, pasek alfa służy aby przekazywać informacje dla użytkownika. Wyświetla 

zapytania albo powstałe błędy w funkcji, wiadomości podzielone są na trzy kategorie: powiadomienia, parametry, 

pomiary. 

Jest możliwe, aby: 

- Pisać i kopiować/wklejać tekst z parametrów i pomiarów. 

- Zmieniać ilość wyświetlanych linijek poprzez zmianę wysokości paska 

- Wyczyszczenie paska poprzez Kliknięcie prawym przyciskiem myszy > Wyczyść. 

Uwaga: Pasek alfa może być przemieszczany po ekranie.  

- Paski te są wyświetlane w formie zakładek, które można ukryć. Rozwiną się automatycznie, kiedy 

najedzie się na nie kursorem. 

 

 

 

 

 

 

 

- Można przypiąć pasek aby był całyczas widoczny na ekranie.  

- Można zamknać pasek poprzez kliknięcie ikony czerwonego x  

- Kiedy pasek jest przypięty, można go przenosić: 

▪ Na ekran gdzie jest TopSolid lub na inny ekran 

▪ Po jednej ze stron okna TopSolid używając automatycznych strzałek 

 
 
 
 
 

 

- Można zmienić również rozmiar tych pasków za pomocą kursora. 

- Kiedy jakiś pasek zniknie, można go otworzyć używając funkcji Okno na pasku menu. 
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Drzewko konstrukcji 

Drzewko konstrukcji pozwala na edytowanie komponentów, zobaczenie jak są skonstruowane oraz wyświetla listę 

obiektów dokumentu. 

• Drzewko może zostać otwarte poprzez Kliknięcie lewym przyciskiem myszy podwójnej strałki kursora na 
granicy obszaru graficznego. 

• Domyślnie drzewo konstrukcji zawiera pięć zakładek: 

- Podstawowe: Pokazuje edytowany obiekt. 
- Ulubione: Pokazuje zapisane obiekty jako ulubione. 

- Główne złożenie: Pokazuje listę obiektów zdefiniowanych. 

- Obiekty: Spis komponentów tj. kształty, szkice, parametry. 

- Warstwy: Zarządzanie warstwami dokumentu. 

   

• Możesz dodać kolejne zakładki za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy. 
- Prezentacje: Wyświetla prezentacje dokumentu. 

- Połączenia: Wyświetla linki oraz update’y zamieszczone w dokumencie. 

- Dodaj zakładkę: Tworzy nową zakładkę 

- Importuj zakłądki: Importuje zakłądki stowrzone w innym dokumencie. 
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Funkcje kontrolne 

Ikony 
W programie TopSolid są dwa typy ikon: 

• Ikony proste: uruchamiane przez pojedyncze kliknięcie Lewym przyciskiem myszy. 

 

Nowy plik - ikona prosta 

 

• Ikony z opcjami: kliknięcie uruchamia funkcję, kliknięcie na czarny trójkąt spowoduje rozwinięcie listy 
powiązanych funkcji. 

 

Rozwijalna ikona drukowania. 

 

 
Kliknij na czarną ikonę w celu rozwinięcia listy powiązanych funkcji. 

 
 

Uwaga: Funkcja wybrana z listy zostaje funkcją główną. 
 

Pasek dialogowy 

 

Pasek dialogowy jest uruchamiany w momencie wybrania funkcji. 
Jest używany do komunikacji i wykonujemy w nim operacje od lewej do prawej. 
Są cztery typy klawiszy dialogowych: 
Przyciski obrotowe: służy do przejścia pomiędzy statusami tej samej funkcji. 

 
Przycisk zatwierdzenia: służy do zatwierdzenia operacji i przejścia do kolejnej opcji. 

   
Dane wejściowe:służą do wprowadzenia wartości lub wyboru elementów graficznych. 

 
Przycisk rozwijania listy: służy do wyboru opcji z listy rozwijalnej. 
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Kompas 
Różne elementy kompasu są używane do nawigacji w obszarze graficznym. 

• Obrót dookoła punktu: obróć dookoła punktu klikając I przeciągając jedną ze strzałek. 

 

• Obrót dookoła osi: obróć dookoła osi klikając I przeciągając jeden z łuków pomiędzy osiami. 

 

• Przeniesienie kompasu: kliknij i przeciągnij kompas za jego punkt centralny, aby zmienić jego pozycję. 

 

• Ustawienie orientacji widoku względem osi: kliknij LP na osi względem której chcesz zorientować widok. 

 

• Przesuwanie widoku: kliknij i przeciągnij na osi kompasu, aby przesunąć widok. 
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Skala i miernik laserowy 
Skala u dołu po prawej stronie obszaru graficznego pokazuje rozmiar obiektu wyświetlanego w środowisku 3D.  

 
 

• Kliknięcie- przeciągnięcie lewym przyciskiem myszy na skali pozwala wyciągnąć 
miernik laserowy: 

- Podczas pierwszego kroku miernik jest zaczepiony w kursorze. 
- Należy przenieść kursor na płaską powierzchnie aby rozpocząć pomiar laserem. 

 
- Pomiar jest dokonywany automatycznie od wybranej powierzchni do najbliższej równoległej 

powierzchni 
- Kiedy nie ma równoległej powierzchni, pomiar nie jest dokonywany ale miernik pozostaje w miejscu. 

Można przenieść drugą końcówkę miernika aby zmierzyć odległości na innych powierzchniach.  

 

• Kiedy pomiar zostanie już dokonany, możesz Kliknąć prawym przyciskiem myszy na laser aby: 
- Utworzyć wymiar 3D 
- Utworzyć parametr 
- Utworzyć układ współrzędnych. 

• Laser można ukryć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy > Odczep albo poprzez kliknięcie 
lewym przyciskiem myszy na skalę. 
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Funkcje myszki 

• Lewy przycisk (LP): wybiera wskazaną funkcję/element. 

• Środkowy przycisk: zoom in and out in the graphical zone.  

• Click-and-drag plus thumbwheel: move the view.  

• Prawy przycisk (PP): zatwierdza kliknięciem pierwszą z opcji linii dialogowej.  

Skróty klawiszowe 

• Ctrl + LP: obrót dookoła punktu). 

• Shift + LP: przenosi widok. 

• Esc: wyłącza bieżącą funkcję. 

• Ctrl + Z: cofa ostatnią operację aktywnej funkcji. 

• F1: pomoc on-line. 

• F2: informacja o punkcie lub obiekcie w aktywnym widoku. 

 

Uwaga: Skróty klawiszowe mogą być personalizowanie pod Narzędzia > Opcje > Klawisze skrótów. 
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Ćwiczenie 1: szkic 2D (Projekt Lampy) 

Celem ćwiczenia jest stworzenie komponentów lampy. 

Podpunkty zadania: 

- Projektowanie szkicu 
- Wymiarowanie 
- Dodawanie więzów 
- Wyciągnięcie 
- Projektowanie brył obrtowych 

Podstawa Lampy 

Szkic 2D jest wykorzystany do narysowania części w przestrzeni dwu wymiarowej, a następnie wytworzony w  

Tworzenie nowego dokumentu 

• Kliknij na ikonie nowy dokument.  

• Wskaż typ dokumentu jako Design. 

W Opcjach zaawansowanych,  wybierz Bez szablonu. 

 

 

• Wybierz Tryb asocjatywny i milimetry jako jednostkę. 

• Zatwierdź przyciskiem Ok. 

• Z menu kontekstowego wybierz Szkicownik.  

• Wybierz Rozpocznij szkicownik w pasku roboczym.  

• Wybierz Aktualny układ współrzędnych. 

 
Uwaga: Gdy szkic jest aktywny pojawi się zielona ramka dookoła 
obszaru roboczego. 

• Stwórz czerto-segmentowy kontur dookoła absolutnego 

układu współrzędnych.  

• Wskaż jeden z segmentów do zamknięcia konturu.  
Szkic zmieni kolor na pomarańczowy gdy kontur będzie gotowy. 
Oznacza to, że żadne więzy nie zostały dodane. 
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Modelowanie szkicu 

• Usuń segment szkicu [2;3].  

• Wybierz funkcję utwórz okrąg/łuk.  

• Ustaw wartość 400mm dla średnicy w oknie dialogowym. 

 

• Wskaż punkty (2) i (3) w okienku punkt przechodzący. 

• Jeżeli łuk jest źle ustawiony, wybierz opcję Odwróć w oknie 
dialogowym. 

Wiązania 

• Wybierz funkcję Więzy.  

• Użyj więzu Prostopadłość.  
Zastosuj więz dla segmentów [1;2] i [1;4], a następnie dla 
segmentów [1;4] i [3;4]. 

• Użyj więzu Orientacja.  
Zastosuj więz do segmentu [1;4] i wskaż Względem X w pasku 
dialogowym. 
 
Uwaga: Więzy są przedstawione za pomocą zielonych symboli na szkicu.  
Aby usunąć więz należy usunąć ich symbol. 

- Więz prostopadłości:  

- Więz orientacji względem osi X:  
 

Wymiarowanie szkicu 

• Wybierz funkcję Wymiar.  

• Wskaż segment [1;2], ustaw pozycję wymiaru i ustaw jego 

wartość na 150mm.  

• Zatwierdź enterem 

• Powtórz tą samą operację dla segmentu [3;4] z wartością 
150mm, i dla segmentu [4;1] z wartością 200mm. 

• Użyj opcji Modyfikuj parametr aby zmienić wartość wymiaru. 

 

• Wskaż pozycję wymiaru segmentu [4;1] i zmień jego wartość na 250mm. 
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Tworzenie zaokrąglenia 

• Wybierz funkcję Zaokrąglenie.  

• Wprowadź promień zaokrąglenia równy 10mm, następnie 
wskaż 4 narożniki konturu w polu Zmodyfikuj krzywą. 

 
 
Uwaga: Podgląd zaokrąglenia zostanie wyświetlony na 
czerwono. 
 

• Zatwierdź zaokrąglenia wybierając opcję Wylicz zaokrąglenie(a). 

 

Zwymiaruj szkic względem absolutnego układu 
współrzędnych 

• Wybierz funkcję Wymiar.  

• Wskaż segment [1;4], następnie oś X absolutnego układu 
współrzędnych. Wprowadź wartość 100mm. Zatwierdź 
enterem. 

• Następnie z wymiaruj segment [1;2] względem osi Y 
absolutnego układu współrzędnych z wartością 125mm. 

 
Uwaga: W momencie pełnego zdefiniowania jednego lub więcej elementów szkicu zmieniają one kolor na zielony. 
 

• Zakończ szkicowanie wybierając opcję Zakończ szkicownik.  

• Z menu kontekstowego wybierz opcję Bryły.  

• Wybierz funkcję Wyciągnięty kształt.  

• Wskaż utworzony wcześniej szkic 2D,  
wprowadź wysokość 5mm w oknie dialogowym, 
następnie wciśnij Enter aby zatwierdzić. 

 

• Zapisz plik klikając na ikonę.  

• Kliknij Nie dla zapytania o zdefiniowanie części. Ten punkt zostanie omówiony później. 

• Stwórz nowy folder o nazwie Lampa, następnie zapisz w nim dokument i zmień nazwę pliku na Podstawa. 
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Oprawa lampy 

Stwórz nowy dokument 

• Kliknij na ikonie nowy dokument.  

• Wskaż typ dokumentu jako Design. 

W Opcjach zaawansowanych, wybierz Bez szablonu. 

• Kliknij OK aby zatwierdzić. 

• Z paska kontekstowego wybierz Szkicownik.  

• Wybierz Rozpocznij szkicownik z paska roboczego.  

 

Tworzenie lini 

• Wybierz funkcję Odcinek.  

• Narysuj linię jak na rysunku obok. 

• Wybierz funkcję Więzy.  

• Użyj więzu współliniowość.  
Kliknij punkt (1), następnie oś X układu. 
Kliknij Stop w oknie dialogowym. 

 

• Wybierz funkcję Wymiar.  

• Kliknij na punkcie (1), następnie na osi Y układu. Wybierz 
pozycję wymiaru i ustaw jego wartość na 150mm. 

• Następnie kliknij segment [1;2], wybierz pozycję wymiaru i 
ustaw jego wartość na 145mm. 

• Kliknij na segment [1;2} następnie na oś X układu by stworzyć 
wymiar kątowy. Wybierz pozycję wymiaru i ustaw jego wartość 
na 60°. 

 

Tworzenie łuku 

• Wybierz funkcję Utwórz okrąg/łuk. 

• Wprowadź promień = 50mm. 

• W oknie punkt przechodzący, wskaż punkt (2), a następnie drugi 
punkt po jego prawej stronie 

 

• Jeżeli łuk jest źle ustawiony, wybierz opcję Odwróć w oknie 

dialogowym.  
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Uwaga: Jeżeli rysujesz segmenty używając funkcji Kontur, możesz bezpośrednio przełączyć się do rysowania łuku 
stycznego wykorzystując Tryb = Styczna (A) poprzez użycie skrótu klawiszowego A.  

 

Definiowanie łuku 

• Wybierz funkcję Więzy.  

• Użyj więzu Styczność.  
Wskaż segment [1;2], nastepnie łuk 2;3. 
Te dwa elementy są teraz styczne. 

• Wybierz funkcję Wymiar  utwórz wymiar o wartości 
150mm pomiędzy punktem (3) i osią X.  

 

Tworzenie odsuniecia 

• Wybierz funkcję Odsunięcie krzywej. 

• Ustaw Tryb generowania krzywych = Cały profil, następnie wskaz 
wcześniej narysowany szkic. 

 

• Zmień na Tryb = Jedna strona i wprowadź wartość 5mm. 

 

• Wciśnij Enter aby zatwierdzić. 

• Wybierz pozycję odległości odsunięcia. 

• Jeśli odsunięcie jest na zewnętrznej stronie, użyj opcji Modyfikuj 

parametr  by zmienić wartość nominalną na -5mm. 

 

Zamknięcie konturu 

• Aby zamknąć profil, należy stworzyć dwa odcinki    
pomiędzy punktami 1 i 1’oraz 3 i 3’. 

• Wybierz funkcję Więzy.  

• Zastosuj więzy orientacja  dla segmentu [1;1’] względem osi 
X. 

• Zastosuj więzy orientacja dla [3;3’] względem 
osi Y. 

 

 
Uwaga: Wszystkie elementy szkicu są koloru zielonego, co oznacza że 
szkic jest w pełni zdefiniowany. 

• Zamknij szkic używają funkcji Zakończ szkicownik.  
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Tworzenie bryły obrotowej 

• Z paska kontekstowego wybieramy opcję Bryły.  

• Wybieramy funkcję Obrotowy kształt.  

• W pasku dialogowym ustawiamy Typ = Bryła oraz Wykorzystanie szkicownika = Globalne. 

• Wskaż wcześniej utworzony szkic w polu Krzywa przekroju albo tekst. 

 

• W oknie dialogowym wybierz oś Y+ jako oś obrotu aby stworzyć bryłę obrotową. 

 

• W pasku dialogowym, ustaw Wyrównanie = Normalne, Krzywa(e) przekroju = Ukryte i Kąt = 360°.  

Zakończ klikając OK. 

 

• Zapisz klikając ikonę dyskietki.  

• Kliknij Nie dla zapytania o zdefiniowanie części. Ten punkt zostanie omówiony później. 

• Zapisz dokument w folderze Lampa i zmień nazwę pliku na Oprawa. 
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Stelaż lampy 

Stwórz nowy dokument 

• Kliknij na ikonie nowy dokument.  

• Wskaż typ dokumentu jako Design w Opcjach zaawansowanych, wybierz Bez szablonu. 

• Kliknij OK aby zatwierdzić. 

• Z paska kontekstowego wybierz Szkicownik.  

• Wybierz Rozpocznij szkicownik z paska roboczego.  

• Wybierz Aktualny układ współrzędnych jako płaszczyznę szkicu. 

Rysowanie lini 

• Wybierz funkcję Odcinek.  

• Naszkicuj odcinek jak na rysunku. 

• Kliknij na pierwszym punkcie odcinka. 

• W pasku dialogowym ustaw Orto (Z) = Tak. 

Uwaga: Ta funkcja jest używana do automatycznego rysowania lini 
równoległych do osi X i Y. 
W konsekwencji linie są automatycznie zdefiniowane względem osi X 
lub Y. 

Uwaga: Ta funkcja może być szybko włączona lub wyłączona za pomocą skrótu klawiszowego Z. 

• Kliknij na drugi punkt na prawo od pierwszego. 

Wymiarowanie lini 

• Wybierz funkcję Wymiar  i z wymiaruj segment [1;2]. 

• Wprowadź wartość 150mm. 

• Zatwierdź enterem. 

• Następnie kliknij oś symetrii i wskaż oś Y. 

 
Uwaga: Dodanie wiązu symetria względem osi Y wyśrodkuje wymiar względem niej 
niezależnie od jego długości. 
Uwaga: Kiedy wymiar jest powiązany z osią, jego wartość  
wyświetlana jest pomiędzy dwoma znakami ‘=’. 

• Z wymiaruj segment [1;2] w odległości 150mm względem osi X. 

• Zatwierdź enterem. 
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Tworzenie drugiej lini 
Powtórz te same operacje do przygotowania segmentu [3;4] jak pokazano obok. 

Narysuj linię [3;4] z funkcją Oś (Z) = Tak.  

Z wymiaruj ten odcinek z nominalną wartością 100mm.  

Zastosuj symetrię względem osi Y dla wymiaru. 

Z wymiaruj  segment [3;4] w odległości od [1;2] z nominalną wartością 
300mm.  
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Rysowanie łuków 

• Wybierz funkcję Utwórz okrąg/łuk.  

• Wprowadź wartość promienia 200mm.  

• Zmień opcję środek na punkt 
przechodzący. 

• W polu punkt przechodzący wskaż punkt nr 1 następnie dowolny punkt 
pomiędzy punktami 1 i 3. 

• Kliknij odwróć, aby zmienić kierunek łuku. 

• Bez zamykania funkcji, wybierz punkt (5) stworzony wcześniej, następnie punkt 
(3). 

• Następnie użyj więzu  styczność  pomiędzy łukami (1;5) i (5;3). 
 
 
 
 
 
Powtórz operacje aby uzyskać szkic jak przedstawiony obok. 
 

• Wybierz funkcję Utwórz okrąg/łuk.  

• Wprowadź promień o wartości 200mm i wskaż punkt (2) w oknie punkt 
przechodzący, następnie punkt pomiędzy punktami (2) i (4). 

• Bez zamykania funkcji, wybierz punkt (6) stworzony wcześniej, następnie punkt 
(4). 

• Kliknij odwróć, aby zmienić kierunek łuku. 

• Następnie użyj więzu  styczność  pomiędzy łukami (2;6) i (6;4). 

 

 

 

Definiowanie i wymiarowanie punktów 

• Wybierz funkcję Więzy.  

• Użyj wiązu współliniowość,  następnie wskaż punkty (5) i (6).  

• Następnie kliknij przycisk Stop i wybierz współliniowość względem osi X. 

  

• Użyj funkcji Wymiar, ustawić odległość pomiędzy punktami (5) i (6) na 
wartość nomalną 150mm. 
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Tworzenie profilu odsuniętego 

• Wybierz funkcję Odsunięcie krzywej.  

• Ustaw Typ generowania krzywych = Cały profil, następnie w polu 
Krzywa odniesienia wskaż szkic.  

 

• Ustaw Tryb = Jedna strona. 

• Ustaw odsunięcie do wewnątrz szkicu, następnie wprowadź wartość 
30mm w oknie Przez punkt i naciśnij Enter 

 
• Zakończ pozycjonowaniem wymiaru. 

 
 
 
 

Tworzenie zakraglenia 

• Wybierz funkcję Zaokrąglnie.  

• Wprowadź wartość zaokrąglenia 10mm, następnie wskaż cztery 
narożniki wcześniej utworzonego odsunięcia. 

 

 

• Zatwierdź operację klikając Wylicz zaokrąglenie(a). 

 

• Zakończ szkicownik 
 
 
 

Wyciągnięcie ze szkicu 

• Z menu kontekstowego wybierz opcję Bryły.  

• Wybierz funkcję Wyciągnięty kształt.  

• Wskaż utworzony wcześniej szkic 2D, wprowadź wysokość 
5mm w oknie dialogowym, następnie wciśnij Enter aby 
zatwierdzić. 

• Zapisz plik klikając na ikonę.  

• Kliknij Nie dla zapytania o zdefiniowanie części. Ten punkt zostanie 
omówiony później. 

• Zapisz dokument w folderze Lampa i zmień nazwę pliku na Stelaż. 
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Ćwiczenie 2: Panel boczny łóżka 

W tym ćwiczeniu stworzymy lewy panel boczny łózka. 

Podpunkty: 

- Tworzenie połączeń łukowych 
 

Projekt panelu bocznego 

Stwórz nowy dokument 

• Kliknij na ikonie nowy dokument.  

• Wskaż typ dokumentu jako Design, w Opcjach zaawansowanych, wybierz Bez szablonu. 

• Kliknij OK aby zatwierdzić. 

• Z paska kontekstowego wybierz Szkicownik.  

• Wybierz Rozpocznij szkicownik z paska roboczego.  

• Wybierz Aktualny układ współrzędnych. 

Rysowanie lini 

• Narysuj siedem segmentów i z wymiaruj je jak na rysunku poniżej.  

- Wszystkie segmenty są zorientowane względem osi X lub Y. 

- Segmenty 1 i 7 mają początek w absolutnym układzie współrzędnych. 

- Segment 5 jest współliniowy z osią X układu absolutnego. 

 

• Stwórz zaokrąglenia o promieniu 50mm pomiędzy segmentami 1/2, 3/4, 4/5 i 7/1. 
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Tworzenie połaczeń łukowych 

• Wybierz funkcję połączenia łukowe.  
 
Uwaga: Połączenie łukowe to funkcja używana do 
automatycznego tworzenia dwóch stycznych łuków  
o przeciwnych kierunkach pomiędzy dwoma punktami. 
 
 
 
 

• Wskaż zakończenie z prawej strony odcinka 3 jako pierwszy punkt i oś X+ jako pierwszy kierunek. 

 

• Wskaż zakończenie z lewej strony odcinka 2 jako drugi punkt i osi X- jako drugi kierunek. 

  
 

 

• Powtórz operację aby stworzyć połączenia łukowe pomiędzy segmentami 5 i 6 a także 6 i 7. 
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• Zakończ szkicowanie wybierając opcję Zakończ szkicownik.  
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Wyciąganie elementu 

• Z menu kontekstowego wybierz opcję Bryły.  

• Wybierz funkcję Wyciągnięty kształt.  

• Wskaż utworzony wcześniej szkic 2D, wprowadź wysokość 22mm  
 
w oknie dialogowym, następnie wciśnij Enter aby zatwierdzić. 

• Zapisz plik klikając na ikonę.  

• Kliknij Nie dla zapytania o zdefiniowanie części. Ten punkt zostanie omówiony później. 

• Zmień nazwę pliku na Panel boczny łóżka. 

 

Dodatek: Obróbka kanałków dekoracyjnych 

Tworzenie wpustu 

• Z paska kontekstowego wybierz opcję Wood.  

• Wybierz funkcję Wpust(kanałek).  

• Ustaw Prowadzenie = Powierzchnia płaska i ustaw przednią stronę panelu jako płaszczyzna odniesienia. 

 
 

 

• Ustaw w pasku dialogowym Połącz krawędzie = Tak i Idź po stycznych krawędziach = Tak. 

 
 
Uwaga: Funkcja Połącz krawędzie = Tak jest użyta do stworzenia pojedynczej operacji obróbki dla wszystkich 
zaznaczonych krawędzi. 
Funkcja Idź po stycznych krawędziach = Tak jest użyta do automatycznego zaznaczenia wszystkich stycznych 
krawędzi. 



TopSolid’Wood Podstawy modelowania 

32   Missler Software 
 

• W okienku Krawędź odniesienia albo krzywa dla ścieżki narzędzia wskaż jedną z krawędzi zaznaczonej 
powierzchni. 

W związku z tym, że wszystkie krawędzie są styczne wszystkie zostały zaznaczone. 

 

• Kliknij Stop w celu zatwierdzenia. 

Pojawią się dwie czerwone strzałki. Reprezentują one kierunek obróbki i w którą stronę wpust ma być skierowany. 

• Wpust powinien być skierowany w głąb materiału jeżeli jest inaczej kliknij na strzałkę aby zmienić kierunek. 

 

• Kliknij Ok aby zatwierdzić. 

Konfiguracja wpustu 

• Zostało otworzone okno konfiguracji wpustu. Skonfiguruj opcje przedstawione poniżej od góry do dołu. 

 • Wskaż typ narzędzia jako Frezy. 

• Z listy wybierz Frez prosty.  

• Następnie przejdź do opcji Bliższa krawędź 

• Wprowadź nastepujące parametry: 

- Odsunięcie wpustu = 50mm 

- Szerokość wpustu = 10mm 

- Głębokość wpustu = 5mm 

- Kąt = 0° 
 

• Kliknij Ok w celu zatwierdzenia ustawień kanałka. 
 

 

• Zapisz i Zamknij plik.  
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Ćwiczenie 3: Tworzenie szafki 

Celem ćwiczenie jest stworzenie części szafki.  
 

Tworzenie tylnej ściany 

Podpunkty ćwiczenia: 

- Tworzenie punktów 

- Wymiarowanie 

- Wyciągnięcie w jednym kierunku 

 

Tworzenie dokumentu 

Stwórz Nowy dokument. 

Z paska kontekstowego wybierz opcję Szkicownik. 

Wybierz funkcję Rozpocznij szkicownik z paska roboczego. Wybierz Aktualny układ współrzędnych jako płaszczyznę 
szkicu. 

 

Rysowanie górnych lini 

Wybierz funkcję kontur.  

Uwaga: Funkcja kontur jest wykorzystywana do rysowania serii segmentów lub łuków. 

Z listy rozwijanej można wybrać typ segmentu podczas rysowania: Linia, Przecięcie, Łuk, Łuk styczny, itp. 

Wskaż początek absolutnego układu współrzędnych jako  Początkowa krzywa lub punkt  

Z listy rozwijanej wybierz Tryb = Orto (Z) do automatycznego zorientowania segmentu względem osi X lub Y 

 

Narysuj trzy segmenty jak na rysunku poniżej. 

Dla segmentu [2], ustaw Tryb = Linia.  

 

Użyj funkcji Wymiar, aby wprowadzić odpowiednie wymiary liniowe i kątowe.  
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Rysowanie dolnych lini 

• Używając funkcji Kontur narysuj trzy pozostałe segmenty [4], [5], [6], jak pokazano poniżej  

• Zwymiaruj je.  

Z wymiaruj odległość pomiędzy segmentami [3] i [6] 

Wykorzystaj funkcję Więzy  zastosuj wiąz współliniowość  pomiędzy prawym punktem segmentu [4] i 
lewym punktem segmentu [3] 

Kliknij Stop i wzdłuż Y. 
 

 

Rysowanie lewej strony 

Narysuj linię jak na rysunku poniżej.  

 

Zwymiaruj lewy punkt odcinka. 
 
Uwaga: Wymiar punktu składa się z dwóch wymiarów na osi X i Y.  
Wymiar poziomy na osi Y i wymiar pionowy na osi X.  

Użyj opcji Modyfikuj parametr  by zmienić wartości wymiarów na 70mm na osi X i 70mm na osi Y.  

 

Rysowanie zakończ łukiem o promieniu = 250mm z punktu wcześniej utworzonego na zakończeniu segmentu [4].  
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Rysowanie prawej strony 

• Narysuj linię jak na rysunku poniżej końca odcinka [6]  

• Z wymiaruj punkt końcowy nowej linii wprowadzając odpowiednio wartości 60 mm dla osi X i 50mm 

 dla osi Y.  

• Narysuj łuk o promieniu = 250mm przechodzącym przez punkt utworzony wcześniej i prawy punkt 

segmentu [3].  

 

Wyciągnięcie 

• Zakończ szkicownik.  

• Wybierz opcję Bryły z paska kontekstowego a następnie wykorzystaj funkcję Wyciągnięty kształt . 

• Wskaż narysowany wcześniej szkic i wybierz Kierunek Z+. 

Ta opcja jest wykorzystana do zdefiniowania kierunku wyciągnięcia. 

• Wprowadź wysokość 30mm, zatwierdź wciskając Enter.  

 

• Zapisz klikając ikonę.  

• Stwórz nowy folder o nazwie Szafka i zmień nazwę pliku na Tylna ściana. 
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Tworzenie ścian bocznych 

Podpunkty 

- Wykorzystanie warstw 

- Kopiowanie krawędzi 

- Wykorzystanie profili 
 

 
 

Wykorzystanie warstw 
Uwaga: Warstwy są wykorzystywane do pozycjonowania elementów na nich oraz wyświetlania i ukrywania ich w 
trakcie operacji konstrukcyjnych.  
Zmniejsza to liczbę elementów w wyświetlonych w obszarze roboczym i poprawia organizację projektu. 
Warstwami można zarządzać za pomocą paska Podręcznych warstw 

 
 

Uwaga: Jeśli pasek Podręcznych warstw nie jest widoczny można go włączyć za pomocą 
 
opcji: Okno > Podręczne warstwy. 

 

• Ustaw warstwę 1 jako bieżącą klikając na 1 kółkiem myszki. Wszystkie nowo utworzone elementy będą teraz 
należały do warstwy 1. 

Uwaga: Aktywna warstwa jest zaznaczona kolorem zielonym w pasku Podręcznych warstw.  

Kopiowanie krawędzi bazy 

• Wybierz funkcję Krzywe.  

• Wybierz funkcję Kopiowanie krawędzi.  

Uwaga: Funkcja kopiowanie krawędzi jest używana do automatycznego tworzenia kilku krzywych z części takich jak 
ściany, kształty lub kontury. 

• Użyj Tryb = Kontur powierzchni do skopiowania krawędzi ściany. 

 

• W polu Wskaż powierzchnię, wskaż powierzchnię ściany bocznej tak jak na rysunku. 

 
Kontur stworzony z wielu krzywych jest automatycznie tworzony na obwodzie wybranej powierzchni. 
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Wykonaj pogrubienie krzywej 

• Wyłącz warstwę 0 klikając na niej lewym klawiszem myszki. 

 

Uwaga: Wyłączenie warstwy spowoduje ukrycie wszystkich elementów do niej należących. W tym przypadku tylna 
ściana szafki oraz absolutny układ współrzędnych. 

• Użyj funkcji Pogrubienie  wybierając ją z menu rozwijanego górnego Krzywe. 

 

Uwaga: Funkcja Pogrubienie krzywych służy do automatycznego tworzenia zamkniętych konturów z segmentu lub 
konturu. 

 

  

 

Pogrubienie krzywej z zakończeniem zewnętrne łuki 

 

  

 

Pogrubienie krzywej z zakończeniem Cięcie ukośne 

 

• Wprowadź Grubość = 10mm, Symetrycznie = Nie, Druga grubość = 0mm i Zakończenie = Cięcie ukośne. 

 
W polu krzywa do pogrubienia wskaż dowolny segment konturu. a nie cały kontur. Aby to zrobić użyj funkcji 
Zaznaczania cyklicznego. Funkcja ta jest pomocna, kiedy wiele elementów nakłada się na siebie.  
 

• Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, 
następnie klikaj prawy przycisk myszy 
przechodząc cyklicznie między kolejnymi 
elementami. 

 

 

 

 

• Puść lewy przycisk myszy kiedy wybrany będzie fragment konturu, tak jak na rysunku powyżej. 

• Użyj funkcji Wszystkie segmenty aby automatycznie stworzyć pogrubienie na całym obwodzie. 
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• Umiesć pogrubienie poza konturem używając 
czerwonej strzałki tak jak na obrazku obok.  

 

• Kliknij OK aby zatwierdzić operacje. 

 

 

 

Wyciągnicie boków 

• Z paska kontekstowego wybieramy Bryły.  

• Wybierz Wyciągnięty kształt  z paska roboczego. 

• Wybierz pierwszą pogrubioną krzywą 

• Wyciągnij kontur w Kierunku Z+  z wysokością 250mm.  

• Powtórz tą operację dla pozostałych segmentów. 

Uwaga: Kiedy wyciągasz element, możliwe jest zaznaczanie wielu elementów w celu wyciągnięcia ich na tą samą 
wysokość. 

• Kliknij lewym klawiszem myszki na warstwie 0 by ją włączyć. 
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Dodatek: Konfiguracja długości szafki 

Uwaga: Parametr wykorzystywany jest do sprawdzenia i 
szybkiej zmiany wartości jednego lub większej liczby 
wymiarów projektu. Może być parametrem długości lub 
kąta, lub parametrem bez jednostek służącym do 
konfiguracji ilości. 

Tworzenie parametru 

• By dodać parametr wybierz Parametr > Utwórz. 

 

• Wybierz Jednostka = Długość i wprowadź wartość 600mm. Zatwierdź enterem 

 

• Wprowadź Nazwa=l i Oznaczenie=Długość. Zatwierdź Enterem. 

 
Uwaga: Nazwa jest wykorzystywana przez program. Oznaczenie jest widoczne dla użytkownika gdy używa 
parametru. 

• Kliknij przycisk Brak tekstu  

Uwaga: Ta opcja jest używana do wyświetlenia nazwy parametru. 

• Wciśnij Esc aby zamknąć funkcję. 

Wyświetlenie szkicu 

• Wybierz funkcję Elementy sterujące.  

Uwaga: Gdy element zostanie raz wykorzystany (np., gdy szkic zostanie wykorzystany do wyciągnięcia), jest 
automatycznie ukrywany. Użyj funkcji Elementy sterujące by wyświetlić elementy wykorzystane w poprzednich 
operacjach. 

• Wskaż wcześniej wyciągniętą tylną ścianę. Szkic użyty do jej stworzenia zostanie automatycznie wyświetlony. 

 

Dodanie parametru do szkicu 

• Wybierz Parametr > Modyfikuj parametr. 

• Następnie kliknij na lewym wymiarze 600mm. 

• W pasku roboczym kliknij Zastąp  
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• Wybierz Zamień = Lokalny i Parametr zamienny = l. 

 

• Zatwierdź Enterem.  
Wartość jest teraz sterowana parametrem l. 

• Zastosuj ta samą operację dla prawego dolnego wymiaru 600mm. 

• Następnie zastąp wymiary 500mm parametrem l-100. 

 
Możesz teraz sterować czterema wymiarami szafki. 

 

Wykorzystanie parametru 

• Użyj funkcji Elementy sterujące.  Kliknij na tylną ścianę szafki by 
ukryć szkic. 

• Wybierz Parametr > Modyfikuj parametr. 
 

W polu Modyfikuj parametr wpisz l i zatwierdź Enterem.  
Uwaga: Gdy wprowadzimy parametr w polu do modyfikacji, jego tło zmieni kolor na żółty, gdy parametr już istnieje. 

Zmień wartość nominalną na 700mm, zatwierdź enterem. 

Długość półki jest automatycznie przeliczna zgodnie z wartością parametru. 
Można wprowadzić każdą wartość większą od 200. 
 
 
 
 

- Dla l=700mm: 
 
 
 
 
 
 

 
- Dla l=200mm: 
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Ćwiczenie 4: Tworzenie ławki 

 
Celem ćwiczenia jest tworzenie części, zrozumienie 
zasady działania definicji części złożeń. 
 
 
 
 
 

Tworzenie podstawy 

Rysowanie podstawy 

• Stwórz nowy dokument. , w Opcjach zaawansowanych wybierz Bez szablonu. Następnie zatwierdź 
klikając Ok. 

• Wybierz Szkicownik z paska kontekstowego i wybierz funkcję Rozpocznij szkicownik. 

• Użyj funkcji Stwórz kontur.  

• Wybierz opcję Prostokąt.  

• Ustaw więzy = orientacja i wybierz dwa dowolne punkty jako  Pierwszy i drugi narożny punkt. 

 

• Aby zakończyć użyj 
Autowymiarowania do automatycznego 
zastosowania wymiaru.  
Wciśnij Esc aby zamknąć funkcję. 

• Użyj funkcji Modyfikuj parametr  by zmienić 
nominalna wartość wymiaru w osi X na 600mm i 
w osi Y na 400mm. 

• Użyj funkcji Modyfikuj element , wybierz 
wymiar 600mm. Wybierz funkcję więzy, i stwórz 
wymiar symetryczny względem osi Y  
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Pozycjonowanie podstawy 

• Uzyj funkcji Więzy  następnie 

Współliniowość  dolnego segmentu 
względem osi X absolutnego układu. 

• Wybierz Odsunięcie krawędzi  Typ 
odsunięcia = Cały profil by naszkicować profil 
odsunięty do wewnątrz prostokąta w odległość 
15mm. 

Zakończ szkicownik.  

 

Wyciągnięcie podstawy 

• Wybierz opcję Bryły , następnie użyj funkcji Kształt wyciągnięty.  

• Wskaż szkic narysowany wcześniej w trybie. 

 

Otwórz opcje zaawansowane  i wprowadź osunięcie od krzywej 
początkowej na 500mm, zatwierdź klikając OK. 

  

Uwaga: Uwaga odsunięcie od krzywej początkowej powoduje przesunięcie 
punktu początku wyciągnięcia. 

• Użyj opcji Kierunek by zdefiniować kierunek wyciągnięcia w kierunku 
Z+ 

• Wprowadź wysokość 80mm, zatwierdź Enterem. 

• Zapisz dokument tworząc nowy folder o nazwie Ławka, następnie 

zmień nazwę pliku na podstawa ławki.   

 

Powtórzenie podstawy 

• Wybierz Edycja > Powtórz. 

Uwaga: Funkcja powtórz służy do tworzenia identycznych części z szablonu. 

 

• Wskaż wcześniej wyciągniętą cześć w trybie Ukryj szablon powtórzenia = Tak.  

 

 
Uwaga: Część wybrana do powtórzenia zmieni kolor na czerwony. 
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Wybierz Lustro jako typ powtórzenia z rozwijanej listy. 

 

Wskaż płaszczyznę XY jako płaszczyzna symetrii.  
 

Tworzenie siedziska 

Narysuj siedzisko 

• Ustaw warstwę 1 jako bieżąca. 

• Rozpocznij szkicownik.  Wybierz aktualny układ 

współrzędnych . 

• Użyj funkcji Szkicuj kontur.  

• Wybierz opcję , następnie go narysuj. 

 

 

• Wykorzystaj funkcję Więzy  by dodać wiąz zgodność  
pomiędzy lewym bokiem narysowanego prostokąta i wewnętrznym 
lewym segmentem podstawy. 

• Powtórz operację pomiędzy prawym bokiem prostokąta i prawym 
wewnętrznym segmentem podstawy. 
 
 

• Wprowadź więz zgodność pomiędzy górnym segmentem prostokąta i 
górnym zewnętrznym segmentem podstawy 

 

Ustaw wartość nominalną wysokości prostokąta na 50mm. 
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Wyciągnięcie siedziska 

Zakończ szkicownik.  

• Wybierz Bryły  z paska kontekstowego, następnie użyj funkcji Kształt wyciągnięty.  

• Wybierz szkic narysowany wcześniej. 

• Ustaw Wyrównanie = Wyśrodkowany i wprowadź wysokość 1500mm. 

 
Uwaga: Wyciągnięcie w trybie Wyrównanie = Wyśrodkowany powoduje symetryczne wyciągnięcie szkicu. 

• Naciśnij Enter aby zatwierdzić. 

 
Tworzenie wpustu 

• Kliknij lewym przyciskiem myszy na warstwie 0 by ukryć podstawę. 

• Wybierz opcję Wood.  

• Wybierz funkcję Wpust(kanałek).  
 

• Wybierz Prowadzenie = Płaska powierzchnia i wskaż górną powierzchnię jako Powierzchnia odniesienia 

 
• Wskaż lewą krawędź siedziska jako Krawędź odniesienia albo krzywa dla ścieżki narzędzia. 

 
 

• Kliknij Stop by zatwierdzić. 
Pojawią się dwie czerwone strzałki. Reprezentują one kierunek 
obróbki i kierunek wpustu. 

• Wpust musi być umieszczony wewnątrz materiału. Jeśli 
znajduje się na zewnątrz kliknij na strzałkę by zmienić 
kierunek. 

 

• Po wprowadzeniu ustawień kliknij Ok by zatwierdzić. 
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Otworzy się okno Parametry. 
Skonfiguruj parametry jak pokazano poniżej: 

• Typ narzędzia: Frezy.  

• Z listy wybierz Frez prosty. 
 
 

• Wybierz opcję Bliższa krawędź. 

• Wprowadź nastepujące parametry:  

           - Odsunięcie wpustu = 170mm 

           - Szerokość wpustu = 80mm 

           - Głębokość wpustu = 15mm 

           - Kąt = 0° 

 

• Kliknij Ok, by zatwierdzić ustawienia, wpust zostanie wygenerowany automatycznie. 

 

• Nie opuszczając funkcji wybierz Kopiuj operację z paska roboczego.  

Uwaga: Operacja Kopiuj operację powtarza ostatnią operację z tymi samymi parametrami. 
Ostrzeżenie: Po zmodyfikowaniu jednej z operacji Kopiuj operacje, wszystkie zostają automatycznie zmodyfikowane  
 

• Następnie wskaż ponownie górną powierzchnie jako płaszczyzna odniesienia. 

• W polu Krawędź odniesienia albo krzywa dla ścieżki narzędzia, wskaż przeciwną krawędź do poprzedniej. 

• Zatwierdź klikając Stop. 

Drugi wpust został utworzony. 

• Wciśnij Esc aby zamknąć funkcję. 

• Kliknij LP na warstwie 1 aby wyświetlić bazę. 
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Definicja danych 

Zdefiniuj złożenie  
Uwaga: Definiowanie części pozwala na przypisanie im rożnych właściwości, które mogą być zidentyfikowane i 
wykorzystane na przykład w BOM, dokumentacji, eksportowaniu do piłowania, itp. 
Definicja części wykorzystana jest do przypisania im Oznaczenia, kodu, materiału, itp… 

• Z opcji Wood,  wybierz funkcję Zdefiniuj > Definiowanie części.  

• W polu dialogowym ustaw właściwości: 

• W pasku roboczym ustaw: Wybierz osie automatycznie = Tak, Część gięta = Nie 

• Jako Cześć(i) do zdefiniowania wskaż wcześniej wyciągnięte siedzisko. 

 

 
 
Uwaga: Ustawienie trybu Wybierz osie automatycznie = Tak jest wykorzystane do automatycznego zdefiniowania 
osi długości i szerokości części. Przy złożonych częściach osie długości i szerokości mogą być wybrane ręcznie. 
Tryb Część gięta = Nie użyty jest w celu rozwinięcia zagięcia do wyliczenia precyzyjnego cięcia. 

• Kliknij Ok by zatwierdzić. 

 Okno Definicja części otworzy się automatycznie 

 
Uwaga: Podstawowe parametry części, takie jak Oznaczenie, Kod są 
umieszczone w górnej części okna. 

• Wprowadź Oznaczenie jako Ławka Kod BEN-SEA. 

 

 
Uwaga: Parametry umieszczone są w rożnych zakładkach, takich jak 
Materiał, Pokrycie, Opis.  

• W zakładce materiał wybierz Harwood > Oak european  

 

• Kliknij Ok, aby zatwierdzić.  
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Definiowanie podstawy 

• W opcji Wood , wybierz funkcję Zdefiniuj > Definiowanie części.  

• W polu część(i) do zdefiniowania wskaż obydwie podstawy. 

 
Uwaga: Podstawy pochodzą z operacji powtórzenia więc mają taką samą definicję w związku z tym wszystkie części 
powtórzenia są zaznaczone. 

 

 

 

• Wprowadż parametry:  

- Oznaczenie: Metalowa podstawa  

- Kod: ME-BA 

- Dostawca: Przedsiębiorstwo metalowe 

- Kategoria części: Kupiony 

 

• W zakładce Materiał wybierz Stal > Stal. 

• W zakładce Pokrycie wybierz farba > matowa czarna 
farba. 

• Zatwierdź klikając Ok. 
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Definiowanie złożenia 
Uwaga: Definicja złożenia pozwala na przypisanie właściwości do nowo utworzonego złożenia. To pozwoli na 
wykorzystanie i przetworzenie złożenia w BOMie, dokumentacji płaskiej, itp. 
Definicja zbioru opisana jest Oznaczeniem, kodem, itp. 
 

• Z opcji Wood , wybierz funkcję Zdefiniuj > Definiowanie złożenia. 

• Wybierz Definicja cześci/złożenia.  

• W polu Oznaczenie wprowadź Ławka 

• W zakładce General odznacz opcję Dodaj właściwości Wood do definicji 

• W sekcji Natura złożenia wybierz opcję Pod złożenie. 

 

 

Uwaga: Dodanie właściwości Wood do definicji pozwala na wyliczenie 
wymiarów złożenia. Jeżeli taka informacja nie jest potrzebna, 
niezaznaczanie jej przyspieszy resztę obliczeń. 

 

 

 

W tym punkcie dostępne są trzy opcje: 

- Pojedyncza jednostka: wyświetla BOM bez bez pokazywania komponentów. 

 

- Pod złożenie: Wyświetla BOM i komponenty. 

 

- Zawartość: Wyświetla tylko części zawarte w złożeniu, bez pokazania złożenia. 

 

• Zatwierdź klikając Ok. 

• Zapisz plik.  

Skonfiguruj rendering korzystając z funkcji Renderowanie , wybierz realistyczny rendering + krawędzie.  

 

Uwaga: Tryb Realistyczny rendering wyświetla bezpośrednio teksturę części. 
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Tworzenie dokumentacji 

Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentacji płaskiej 
kompletnej ławki. 

Podpunkty ćwiczenia: 

- Tworzenie dokumentacji płaskiej 

- Pozycjonowanie głównego widoku 

- Edycja dokumentacji 

- Pozycjonowanie widoków pomocniczych 

- Wprowadzenie wymiarowania 

 

 

 

Tworzenie nowej dokumentacji płaskiej 

• Stwórz nowy dokument.  

• Wybierz opcję Draft. 

• W opcjach zaawansowanych,  
wybierz szablon Asocjatywny A4 Poziomy.  

 

• Kliknij Ok w celu zawiedzenia. 

 

 

 
 
Okna szkicownik i rysunku zostaną otworzone jedno obok drugiego. 
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Pozycjonowanie widoku głównego 

• Z paska Widoki  wybierz funkcję Widok główny.  

• Wybierz opcję złożenie.  

• W polu Kliknij na dokumencie zawierającym złożenie zaznacz dokument 3D 
przez kliknięcie na nim. 

 

Otworzy się Kreator widoku. 

• Skonfiguruj widok główny używając strzałek pokazanych obok. 

 

• Ustaw krawędzie styczne na niewidoczne, a ukryte krawędzie a 
przerywane. 

• Zatwierdź klikając Ok.  

• Kliknij Lewym przyciskiem myszy aby wybrać pozycję widoku.  

 
Uwaga: Domyślna skala rysunku wynosi 1. Skalowania jest następnie wprowadzone na całej dokumentacji w celu 
zastosowania jej na wszystkich widokach.  
Jeśli skala widoku jest odpowiednia, widoki pomocnicze mogą być tworzone przy użyciu przycisku widok pomocniczy.  

 

Edycja dokumentacji płaskiej 

• Użyj funkcji Modyfikuj element  i zaznacz obramowanie arkusza. Okno 
edycji zostanie otworzone. 

• Wyłącz opcje Znak środka, Znak orientacyjny, Układ współrzędnych i 
Skala. 

• Ustaw współczynnik skali na 0.1. 

 

• Zatwierdź klikając OK. 

 

Uwaga: Aby wprowadzone modyfikacje zostały 
zaktualizowane musisz zregenerować dokument. Wszystkie 
widoki zostaną wyliczone ponownie tylko raz po 
wprowadzeniu kilku modyfikacji. 

Można wprowadzić automatyczną regenerację szkicu, 
aczkolwiek może to stworzyć problemy przy modyfikacji 
dużych projektów. 

• Użyj funkcji Regeneruj , następnie wskaż widok 
do ponownego wyliczenia 

• Użyj funkcji Poruszaj asocjatywne  Aby przenieść 
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widok w lewy górny róg arkusza. 

 

• Zapisz plik. . Zachowaj domyślna nazwę. 
 

Uwaga: Jeśli dokumentacja zawiera tylko jedno złożenie lub cześć, nazwa dokumentu jest automatycznie zmieniana 
na nazwę części lub złożenia. 
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Pozycjonowanie widoków pomocniczych 

• Użyj funkcji Widok pomocniczy.  

• Zatwierdź domyślne parametry i pozycję widoku 
pomocniczego klikając ikonę Widok pomocniczy.  

 

• Umieść kursor po prawej stronie widoku głównego 
i kliknij w celu wskazania pozycji widoku. 

 

 

 

• Wskaż pierwszy widok jako Widok odniesienia. 

 

Ustaw Krawędzie styczne i Ukryte krawędzie jako Niewidoczne. 

 

 

• Pozycjonowanie widoku pomocniczego. Ustaw widok po prawej stronie pod widokiem głównym. Widok 
perspektywiczny zostanie wygenerowany automatycznie. 

• Użyj funkcji Poruszaj asocjatywnie.   

Wyśrodkuj widok perspektywiczny na szerokości arkusza. 
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Wymiarowanie widoków 

• Wybierz funkcję Wymiary z paska.  

• Użyj funkcji Szybkie wymiarowanie.  

 

Uwaga: Funkcja Szybkie wymiarowanie jest używana do szybkiego 
zdefiniowania rozmiaru elementów rysunku. 

- kliknij na segmencie aby z wymiarować jego długość; 

- kliknij na elemencie, następnie na kolejnym aby z 
wymiarować odległość między nimi; 

- kliknij na segmencie, następnie na kolejnym nie 
równoległym do niego aby z wymiarować kąt pomiędzy nimi; 

- kliknij na okręgu aby z wymiarować jego promień/średnicę. 

 

• Umieść różne wymiary, takie jak długość / szerokość / wysokość ławki, wymiary podstawy i wymiary 
siedziska, na rysunku. 

 

Wypełnij tabelę 

• Użyj opcji Modyfikuj element  i zmień Title 1 na Ławka. 

• Zastąp Company na TopSolid’Wood i Document number na Document 1/1. 

• Użyj opcji Usuń element  by usunąć Address 1 i Address 2. 

• Zapisz dokument. 
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Ćwiczenie 5: Tworzenie złożenia półki 

Celem ćwiczenia jest stworzenie trzech standardowych części produkcji, następnie złożenie ich w jedną półkę. 

Podpunkty ćwiczenia: 

- Wykorzystanie kolorów w projekcie 

- Dołączanie plików 

- Złożenie oraz dodawanie więzów 

 

 

 

 

Tworzenie części 

Projektowanie pierwszej części 

• Stwórz nowy dokument. , w Opcjach zaawansowanych wybierz Bez szablonu. 
Następnie zatwierdź klikając Ok. 

• Zmień kolor projektu przez otwarcie okna Kolor.  

• Wybierz Wiosenna zieleń (24). 

 
Uwaga: Funkcja kolor jest używana do rysowania elementów w sprecyzowanych kolorach. 

 

• Rozpocznij szkicownik. 

• Narysuj szkic przedstawiony poniżej. 

• Wymiary 400mm i 19mm są związane względem osi X i Y. 

 

 

• Zakończ szkicownik, następnie wyciągnij część na wysokość 150mm. 
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Definicja części 

• Z paska kontekstowego Wood,  wykorzystaj funkcję Zdefiniuj/Definiowanie części.  

• W pasku Złożenie = Główne złożenie wskaż utworzoną część. 

 
- Oznaczenie: Półka część 1 
- Materiał Hardwood > Lime european 

• Zatwierdź klikając OK. 

• Zapisz plik i zachowaj jego domyślną nazwę 

 

Projektowanie drugiej części 

• Narysuj szkic pokazany poniżej w nowym dokumencie. 

• Użyj koloru niebieskiego (12). 

 

• Wyciągnij szkic na wysokość 150mm. 

• Zdefiniuj część: 

- Oznaczenie: Półka częśc 2 

- Materiał: Hardwood > Lime european 

• Zapisz plik. 

 

Projektowanie trzeciej części 

Narysuj szkic przedstawiony poniżej w Nowym dokumencie. 

Użyj koloru ciemna pomarańcza (7). 

Aby narysować prostokąt użyj polecenia Rozpocznij szkicownik  > Szkicuj kontur  > Prostokąt  
aby bezpośrednio narysować prostokąt. 

 

• Wyciągnij szkic na wysokość 150mm 

• Zdefiniuj część: 

- Oznaczenie: Półka część 3 

- Materiał: Hardwood > Lime european 

• Zapisz plik. 
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Złożenie półki 

Uwaga: Ten rodzaj złożenia pozwala na umieszczenie kilku części z różnych plików w jednym złożeniu. 
Pozwala to na przykład na umieszczenie tego samego elementu kilka razy tym samym pliku. 

• Otwórz trzy części utworzone wcześniej.  

Tworzenie pliku złożenia 

• Stwórz nowy dokument Design w Opcjach zaawansowanych wybierz Bez szablonu. 

• Zapisz plik i zmień jego nazwę na złożenie półka 

• Rozpocznij złożenie.  

• Użyj funkcji Wstaw pod złożenie/część.  

 

- Otwórz dokument: otwiera przeglądarkę plików zawartą w folderze. 

- Część z innego złożenia: wstawia jedną lub więcej części z pliku. 

- Elementy pomocnicze = nie: dołącza elementy pomocnicze wybranego dokumentu. 

- Dokument komponentu: służy do wyboru dokumentu do wstawienia w bieżącym dokumencie, albo za 
pomocą listy rozwijanej, która zawiera otwarte pliki lub bezpośrednio klikając w dokumencie, które 
należy uwzględnić. 

• Wybierz Półka część 1 z listy rozwijanej. 

Dokument Półka część 1 jest dołączony do bieżącego 
dokumentu. 

• Kliknij Inne pozycjonowanie w pasku roboczym 

 

• Zostanie otworzony szablon części. Wskaż absolutny układ współrzędnych. 

 

• Wybierz absolutny układ współrzędnych w polu 
układ współrzędnych przeznaczenia 

• Naciśnij Esc aby zamknąć funkcję. 
 



TopSolid’Wood Podstawy modelowania 

Missler Software 
 

57 

Umiejscowienie i więzy drugiej części 

• Wstaw drugą część używając Wstaw pod złożenie/część.  

 

• Wskaż Półka część 2 z listy rozwijanej.  

• Kliknij lewym przyciskiem myszy w obszarze 
roboczym aby upuścić część. 

 
Wiąz pozycjonowania może teraz zostać dodany. 
 
 

• W pasku roboczym ustaw Typ = Auto by automatycznie wybrać rodzaj pozycjonowania Magnetyzacja = Tak 
by dynamicznie wyświetlić wynik pozycjonowania. 

 

 

• Wskaż sfazowanie niebieskiej części jako geometria początkowa. 
 
 

• Wskaż sfazowanie zielonej części jako geometria docelowa. 
Niebieska część zostanie odpowiednio ustawiona. 

 
Poniższe okno jest użyte do konfiguracji nowo utworzonego wiązu. 

 
- Typ = można wybrać pomiędzy kilkoma rodzajami pozycjonowania. 

• Wybierz typ pozycjonowania Przeciwnie. 
- Odległość = odsunięcie pozycji. 

• Wprowadź 0mm. 

• Kliknij OK. 
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Metka jest podzielona na 4 części : 
- Pierwsza ikonka reprezentuje rodzaj wiązania między elementami 
- Druga część pokazuje i pozwala modyfikować odległość na jaką są związane dane elementy 

 
- Trzecia część pozwala na odwrócenie wiązania 
- Czwarta ikonka pozwala usunąć wiązanie 

 

• Więcej więzów może być dodane. Wskaż tylną krawędź niebieskiej części 
jako geometria początkowa 

Uwaga: Jeśli masz trudności z wyborem elementu (tylną powierzchnią lub 
krawędź ściany), możesz użyć wyboru cyklicznego. Kliknij lewym 
przyciskiem myszy i przytrzymaj, a następnie kliknij prawym przyciskiem 
myszy, aby poruszać się pomiędzy różnymi nałożonymi elementami. 
 

Wskaż przednią krawędź zielonej części jako geometria docelowa. 

 

 

• Kliknij Ok aby zatwierdzić, Typ = Zgodnie and Odległość = 0mm. 

 
 
 
 
 

• Umieść jeszcze jeden wiąz, tak by zielona część nie miała już żadnego 
stopnia swobody. 

Wskaż dolną krawędź niebieskiej części jako geometria początkowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wskaż dolną krawędź sfazowania zielonej części jako geometria 
docelowa. 

• Wciśnij Esc aby zamknąć funkcję. 
 
 
 
 



TopSolid’Wood Podstawy modelowania 

Missler Software 
 

59 

Dołącz i dodaj wiązania trzeciej części 
 

• Dołącz Półka część 3, używając Wstaw pod złożenie/część.  

• Wybierz z listy rozwijanej Półka część 3 i dodaj część do 
dokumentu. 

 

 

 

• Wprowadź więzy dla części 3 jak na rysunku obok: 
- Część 3 krawędź / dolna ściana części 1. 
- Część 3 przednia krawędź / Przednia krawędź części 1 
- Część 3 prawa ściana / Część 1 prawa krawędź. Dla tego 

wiązania wprowadź odległość 150mm. 

 

 

• Zakończ pozycjonowanie klikając Stop.  

• Następne okno może być wykorzystane do bezpośredniego powtórzenia wstawiania części. Nie powtarzaj 

części Brak propagacji.  
 

Rozmieszczanie pozostałych części 

• W następnym oknie można dodać inną część 3, lub wybrać inny element do wstawienia używając przycisku 

Inny komponent.  

• Kontynuuj dodawanie elementów aż nie otrzymasz końcowej liczby 

• Użyj realistycznego renderingu w pasku Rendering. 

 >  

• Wybierz widok  i wskaż funkcję Konfiguruj widok.  

• Wybierz z listy Perspektywa zbieżna. 

• Zapisz dokument. 
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Definiowanie złożenia 

• Zdefiniuj złożenie używając zakładki Wood, Zdefiniuj > 

Zdefiniuj złożenie.  

• Wybierz Charakterystyka.  
- oznaczenie Złożenie półka  
- kod SHE. 
- Natura złożenia wybierz opcję Pod złożenie. 

• Zatwierdź klikając Ok. 

• Zapisz plik. 

 

Tworzenie dokumentacji 

Tworzenie nowej dokumentacji 

• Stwórz nowy dokument.  

• Wskaż typ dokumentu jako Draft. 

• W Opcjach zaawansowanych  Wybierz standardowy szablon Asocjatywny A4 Poziomy. 

 

• Zatwierdź klikająć Ok. 

Pozycjonowanie widoku głównego 

• Wybierz Widok  następnie funkcję Widok główny.  

• Wybierz funkcję złożenie z paska roboczego.  

• W oknie Wskaż dokument zawierający 
złożenie, wybierz Złożenie półka z listy 
rozwijanej. 

 

• Skonfiguruj pozycję widoku głównego klikając zielone strzałki. 

• Ustaw Styczne krawędzie na niewidoczne i Niewidoczne krawędzie na przerywane, następnie zatwierdź 
klikając Ok. 
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Edytowanie dokumentacji 

• Użyj Modyfikuj element  i wskaż obramowanie arkusza. Wyłącz Znak środka, 
Znak orientacji, Układ współrzędnych i Skala. 

• Ustaw współczynnik skali na 0.1. 

 

• Kliknij Ok w celu zatwierdzenia. 

• Użyj funkcji Regeneruj , Następnie wskaż widok do zaktualizowania. 

• Użyj Poruszaj asocjatywnie  by przenieść widok w lewy górny róg arkusza. 

• Zapisz plik używając.  

 

Pozycjonowanie widoków pomocniczych 

• Użyj funkcji Widok pomocniczy.  

• Ustaw Krawędzie styczne i Ukryte krawędzie jako Niewidoczne. 

 

• Wskaż pozycję Widoku pomocniczego używając przycisku. 

 

• Umieść widok po prawej stronie widoku głównego. 

• Wskaż widok główny jako Widok 

odniesienia  

•  Ustaw Krawędzie styczne i Ukryte krawędzie jako Niewidoczne i 

dodaj widok pomocniczy używając.   
Ustaw pozycję szkicu po prawej stronie poniżej szkicu głównego, 
aby uzyskać widok perspektywiczny 

• Użyj funkcji Poruszj asocjatywnie.  

Przenieś widok perspektywiczny pod widok główny. 
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Wymiarowanie widoków 

• Wybierz opcję Wymiary.  

• Użyj funkcji Szybkie wymiarowanie  Aby wprowadzić różne wymiary do dokumentacji:  
- Głębokość półki; 
- Długość oraz całkowitą wysokość; 
- Wymiary części. 

 
Uwaga: Jeżeli wymiar ma być oparty na punkcie, użyj 

opcji Punkt w pasku dialogowym.  
 
Jeżeli wymiar znajduje się pomiędzy dwoma punktami, 
jego orientację można zmienić w pasku dialogowym 

 
 

Wypełnienie tabliczki 

• Użyj opcji Modyfikuj element  i zmień Title1 na Półka. 

• Zastąp Company przez TopSolid’Wood i Document number przez Document 1/1. 

• Użyj opcji Usuń element  by usunąć Address 1 i Address 2. 

• Zapisz dokument. 
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Dodatek: Dodawanie elementów do szkicu 

Dodawanie Złożenia materiałowego 

• Wybierz Złożenie materiałowe z paska kontekstowego , następnie uruchom funkcję Złożenie 

materiałowe.  

• W zakładce Standard, wybierz TopWood IdxNbDesRefMatComLenWidTh. 

 

• W polu Wybierz widok 2d: wskaż główny widok dokumentu. 

• Ustaw Głębokość = Płaskie Zł. Mat., a w polu Pozycja złożenia albo tabelka tytułowa, wskaż miejsce do 
umieszczenia tabeli BOM wskazując kolejne dwa punkty 

 

 

 

 

Dodawanie indeksów 

• Wykorzystaj funkcję Indeksy złożenia materiałowego . 

• W polu Umieść element w spisie, wybierz część dla której chcesz dodać indeks i umieść go. 

Indeksy są generowane automatycznie i na bieżąco dodawane do złożenia materiałowego. 

• Dodaj indeksy dla części pokazanych na rysunku poniżej. 

 

Uwaga: Indeksy Złożenia materiałowego mogą być dodane do widoku perspektywicznego. 
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Dodanie widoku perspektywicznego jako 3D 

 

Czynności opisane poniżej przedstawią jak umieścić realistyczny widok 3D w projekcie.  

 

 

 

• Wybierz zakładkę Widok  następnie Dopasuj widoki   

• Wybierz z listy Perspektywa zbieżna 

• Zapisz plik. 

• Wybierz Okno > Okna pionowo. 

 

 

• Wybierz Widok , następnie Widok główny.  

• Wybierz Złożenie, następnie kliknij bezpośrednio na półkę w projekcie 3D obok.  

• W oknie kreatora widoku, kliknij w polu widok 3D albo układ współrzędnych 3D albo powierzchnia 

 

• Kliknij w dokumencie projektu 3D, by dodać do dokumentacji widok 3D 

Uwaga: Widok w dokumentacji jest perspektywą zbieżną. 
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• Ustaw Krawędzie styczne i Ukryte krawędzie jako Niewidoczne, następnie zaznacz opcję Widok 
zacieniowany. 

 

 
Uwaga: Widok zacieniowany wyświetla widok w kolorach projektu. W przypadku nie wybrania tej opcji widok 
zostanie wyświetlony w trybie cieniowanie z realistycznym 
renderowaniem. 

• Zatwierdź klikając Ok, następnie wybierz pozycję 
widoku. 

• Otwórz Właściwości.  

• Wybierz Parametry rzutów i zaznacz 
Używaj realistycznego renderowania. 

 

 

 

• Kliknij Ok w celu zatwierdzenia. 

 

 

 

 

Widok zacieniowany zostanie automatycznie zamieniony na realistyczne renderowanie. 

 

• Zapisz dokumentcję. 

 

Uwaga: To ustawienie może być dodane do szablonu 
Dokumentacji więc nie będzie musiało być dodawane za 
każdym razem do dokumentacji. 
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Ćwiczenie 6: Podstawowe kształty 

Kształty są wykorzystywane do szybkiego projektowania złożonych elementów kształtowych. Jednak wykonywane 
operacje kształtowania nie są uznawane za obróbkę. Na przykład, kształty mogą być wykorzystywane do 
tworzenia części sprzętowych. 

 

Uchwyt walcowy 

W tym ćwiczeniu nauczysz się: 

- Tworzyć walec 

- Używać różnych kolorów 

- Tworzyć punkty kartezjańskie 

- Odejmować kształty 

- Tworzyć zaokrąglenia 
 

Tworzenie pierwszego walca 

• Stwórz nowy dokument Design i wybierz Bez szablonu. 

• Z menu kontekstowego wybierz opcję Bryły.  

• Stwórz walec.  

• Wprowadź średnicę 20mm.  

• Wskaż kierunek Z+ 

 

• Wybierz Wyrównanie = Normalne i wprowadź wysokość 30mm. Wciśnij Enter aby zatwierdzić. 

• Wybierz punkt początku absolutnego układu współrzędnych jako punkt wstawienia. 
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Stwórz drugi walec 

• Zmień kolor używając . 
              Wybierz niebieski (12). 

• Użyj funkcji Narzędzia > Punkt 

  

• Z paska roboczego wybierz funkcję Punkt kartezjański.  
 
Uwaga: Punkt kartezjański jest używany do utworzenia punktu z innego punktu poprzez odsunięcie w osi X,Y lub Z. 
 

• Wskaż początek absolutnego układu współrzędnych jako punkt początkowy. 
Następnie wprowadź wartości 10, 0 i 16 mm odpowiednio jako współrzędne X, Y i Z. 
Umieść wymiary punktu na X i Y i wciśnij Esc aby zamknąć funkcję. 

• Wybierz funkcję Walec.  
Stwórz nowy walec o średnicy 18mm i kierunku Y+. 
Wybierz Wyrównanie = Wyśrodkowane i wprowadź wysokość 30mm. 

 

Wskaż punkt kartezjański jako punkt wyrównania. 
 

Odejmowanie walców 

• Wybierz funkcję Odejmij kształty.  

 
Uwaga: Funkcja Odejmij kształty jest wykorzystywana do odjęcia jednego kształtu (Narzędzia) od innego  
kształtu (Kształt do modyfikacji)  

• W okienku Kształt(y) do modyfikacji wybierz pierwszy, szary walec. 

 

• Ustaw Ukryj narzędzie = Tak i Promień zaokrąglenia = 2. 

 

 
Uwaga: Funkcja Ukryj narzędzie jest używana do automatycznego ukrycia części użytej jako 
narzędzie do odjęcia kształtów. 
Promień zaokrąglenia automatycznie tworzy zaokrąglenie na krawędziach powstałych  
po odjęciu. 

• W polu Kształt(y) narzędzia, wybierz niebieski cylinder jako kształt do odjęcia z 
szarego walca. 
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Zaokrąglenia 

• Uruchom funkcję Zaokrąglenie.  

• Wybierz Zaokrąglenie = Jeden promień, Idź po stycznych krawędziach = Tak i Promień = 2mm. 

• W polu Krawędź lub ściana, wskaż górną ścianę szarego cylindra. 

 
 

• Przed wykonaniem zaokrąglenia wyświetlany jest podgląd na czerwono. 

• Stwórz zaokrąglenie klikając guzik Wylicz zaokrąglenie(a).  
 
 
 

Definicja części I złożenia 

• Wybierz opcję Wood z paska kontekstowego.  

• Wybierz Zdefiniuj > Definiowanie części i wskaż nowo utworzoną część.  

 
Uwaga: Ponieważ część jest walcowa, TopSolid’Wood nie wyszukał automatycznie osi. 

 

• Odznacz opcję Dodaj właściwości Wood do definicji części.  

 

• W zakładce Materiał wybierz metal i aluminium.  

• Zatwierdź klikając Ok. 

 

• Zapisz plik w nowym folderze o nazwie Uchwyt. 
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Uchwyt stożkowy 

W tym ćwiczeniu pokażemy jak: 
- Tworzyć stożek 
- Tworzyć wyciągnięcie na ścianie 
- Dodawać kształty 
- Tworzyć fazowania 

 

Tworzenie stożka 

• Stwórz nowy dokument, Design bez szablonu. 

• Z paska kontekstowego wybierz opcję Bryły.  

• Stwórz stożek.  

• Wybierz Stożek = Stożek ścięty i wprowadź średnicę 15mm. 

 

• Wybierz kierunek Z+. 

 

• Wybierz Wyrównanie = Normalne 

 

• Wybierz Więzy = Wysokość/Kąt i wprowadź Wysokość = 20mm i Kąt = -20° 

 

• Umieść stożek w obszarze roboczym wybierając początek absolutnego układu współrzędnych jako punkt 
wstawienia. 

 

 
Uwaga: Wciśniecie klawisza Enter w polu punkt wstawienia spowoduje automatyczne ustawienie stożka w początku 
absolutnego układu współrzędnych. 

Wyciągnięcie podstawy 

• Wybierz funkcję Wyciągnięty kształt.  

• Ustaw Wyciągnij kształt z = Powierzchnia. 

 

• Wybierz podstawę stożka jako powierzchnia odniesienia. 

 
 

• Wyciągnij ścianę na odległość 5mm 
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Dodawanie kształtów 

• Wybierz funkcję Połącz kstałty  

• W polu Kształt(y) do modyfikacji wskaż stożek.  

• Ustaw tryb Ukryj kształt narzędzia(i), w polu Użyj kształtu(ów) narzędzia wskaż wcześniej wyciągniętą 
podstawę. 

  

 
Uwaga: Funkcja Dodaj kształty jest używana do połączenia dwóch kształtów 3D. Kształt wynikowy powstaje z dwóch 
wybranych kształtów. 
 

Tworzenie faz 

• Wybierz funkcję Fazowanie  

• Ustaw Faza = Długość/Długość i Pierwsza długość = 2mm. 

  

 

• W polu Krawędź albo powierzchnia wskaż górną powierzchnię stożka. 

 Podgląd fazowania wyświetlony zostanie na czerwono. 

• Stwórz fazę klikając przycisk Wylicz fazę(y). 

 

 

Definiowanie części i złożenia 

• Wybierz opcję Wood , następnie funkcję Zdefiniuj > Definiowanie części i wskaż nowo utworzoną 

część.  

• W oknie Definicja części wprowadź Oznaczenie Część 

• W zakładce Materiał wybierz aluminium 

 

 

• Kliknij Ok w celu zatwierdzenia. 

• Zapisz plik zamieniając nazwę na Uchwyt stożkowy, następnie zamknij plik. 
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Uchwyt kwadratowy 

W tym ćwiczeniu dowiesz się jak: 
- Tworzyć prostopadłościan 
- Rysować punkt odsunięty 
- Tworzuć sfery 
- Wykorzystać część wspólną 

 

Tworzenie prostopadłościanu 

• Stwórz nowy dokument Design Bez szablonu. 

• Wybierz opcję Bryły.  

• Stwórz Prostopadłościan.  

• Wprowadź: 
- Długość X = 20mm i pozycję X = Wyśrodkowana. 
- Długość Y = 20mm i pozycję Y = Wyśrodkowana. 
- Długość Z = 30mm i pozycję Z = Góra (+Z). 

 

 

 

• Wskaż początek absolutnego układu współrzędnych jako punkt 
wstawienia. 

 

Tworzenie kuli 

• Stwórz punkt, który jest odsunięty od początku absolutnego układu współrzędnych  

w kierunku Z- na odległość 15mm używając Narzędzia > Punkt > Punkt odsunięty.  

• Stwórz kulę używając funkcji Kula wybierając opcję Bryły z paska kontekstowego.  

• Wprowadź średnicę 90mm i wskaż utworzony punkt jako Środek. 

 
 

Część wspólna 

• Wybierz polecenie Kształt > Operacje powierzchniowe i Boole’a > Część wspólna. 

  

• Wskaż prostopadłościan jako Kształt(y) do modyfikacji  

• Ustaw Ukryj kształt narzędzia(i) = Tak i Promień zaokrąglenia = 1. 

  

Wskaż kulę w polu Użyj kształtu(ów) jako narzędzia. 
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Tworzenie zaokrąglenia 

• Stwórz zaokrąglenia o promieniu 5mm na czterech pionowych krawędziach prostopadłościanu.  

  

 
 

Defiiniowanie części i złożenia 

• Wybierz Wood , następnie funkcję Zdefiniuj > Definiowanie części i wskaż utworzoną część.  

• W oknie Definicja częśći wprowadź oznaczenie Przycisk 
kwadratowy. 

• W zakładce materiał wybierz kategorię metal i aluminium 

Kliknij Ok w celu zatwierdzenia. 

• W celu zatwierdzenia kliknij Ok. 

• Zapisz plik zamieniając nazwę na Uchwyt kwadratowy. 
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Dodatek: konfigurowanie uchwytu 

W tym ćwiczeniu dowiesz się jak: 
- Tworzyć/wykorzystywać parametr 
- Wykorzystać zaokrąglenie, fazę, wyciągnięty kształt 

 

Tworzenie parametru 

• Stwórz nowy dokument Design Bez szablonu. 

• Wybierz opcję Utwórz z zakładki Parametr.  

 

• Wybierz Jednostka = Długość i wprowadź wartość 128mm. Wciśnij Enter w celu zatwierdzenia. 

 

• W polu Nazwa, wprowadź hl. W polu oznaczenie wprowadź Długość uchwytu. 

 
Uwaga: Nazwa jest systemową nazwą parametru. Ta nazwa będzie używana w polach wartości lub wyrażeń. Nazwa 
musi być prosta i nie może zawierać spacji.  
Oznaczenie jest tym, co widzi użytkownik podczas korzystania z parametru. Dlatego też musi być jasne w celu 
korzystania z parametru i może zawierać spacji. 

• Kliknij OK  by zatwierdzić, następnie wybierz Brak tekstu.  

Uwaga: Nazwa oraz wartości parametrów mogą być wyświetlane w obszarze graficznym aby można było je 
edytować. Aby projekt był przejrzysty nazwy parametrów nie są wyświetlane. 

• Wciśnij Esc aby zamknąć funkcję. 
 

Tworzenie punktu odsuniętego 

• Aby stworzyć punkt odsunięty, wybierz Narzędzia > Punkt > Punkt odsunięty.  

• Wybierz początek absolutnego układu współrzędnych jako punkt początkowy, X+ jako kierunek  

oraz wpisz wyrażenie hl/2 jako odległość  

• Zatwierdź wymiar, następnie powtórz operację, aby stworzyć punkt odsunięty od początku układu w 
kierunku X- na odległość hl/2. 

• Zakończ tworząc punkt odsunięty od początku układu w kierunku Z+ na odległość 20mm. 
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Tworzenie walca 

• Wybierz Bryły  z kontekstu, stwórz walec  o średnicy 10mm, w kierunku Z+ i wysokości 20mm i 
tryb Wyrównanie = Normalne. 

 

• W polu punkt wstawienia, wskaż Wcześniej utworzone punkty odsunięte na osi X. 

 

 

 

• Stwórz kolejny walec o średnicy = 10mm w kierunku X+ i wysokości = hl+30 w trybie Wyrównanie = 
Wyśrodkowane. 

• W polu punkt wstawienia wskaż punkt odsunięty w osi Z+ 

 

 

Dodawanie kształtów 

• Użyj funkcji Połącz kształty  by połączyć lewy walec (Kształt do modyfikacji) i górny walec (Użyj kształtu 
narzędzia) w trybie Ukryj kształt narzędzia(i) = Tak. 

 

• Połącz wcześniej dodane kształty (Kształt do modyfikacji) z prawym walcem (Użyj kształtu narzędzia). 

Trzy walce są teraz jedną częścią. 
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Tworzenie zaokrąglenia 

• Stwórz zaokrąglenie o promieniu = 3mm końcowych ścian górnego walca. 

 

• Zatwierdź zaokrąglenie klikając Wylicz zaokrąglenie(a).  

 

Definiowanie części 

• Użyj Zdefiniuj część  w opcji Wood  by zdefiniować utworzoną część. 

• W oknie Definicja części wprowadź oznaczenie Uchwyt 

• W zakładce materiał wybierz kategorię metal i aluminium. 

• Zatwierdź klikając Ok. 

• Zapisz plik zamieniając nazwę na Uchwyt 

 

Zmiana długości uchwytu 

• Uruchum funkcję Modyfikuj parametr.  

• W polu Modyfikuj parametr wprowadź wyrażenie hl, następnie wciśnij Enter by zatwierdzić. 

 

• Zmień wartość nominalną parametru hl, zatwierdź Enterem. 
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Ćwiczenie 7: Tworzenie stojaka na butelki 

W tym ćwiczeniu wykonamy stojak na butelki. 

Podpunkty ćwiczenia: 
- Dodawanie więzu ta sama długość 
- Kopiowanie szkicu 
- Kopiowanie części 
- Operacja kieszeni i wiercenia 

 

Tworzenie bocznej ściany 

Rysowanie szkicu 

• Stwórz nowy dokument Design Bez szablonu. 

• Rozpocznij szkicownik. 

 

 

 

 

• Narysuj i z wymiaruj linie jak na rysunku obok. 
- Linie 1 i 2 są zorientowane względem osi X. 
- Linia 1 jest wyrównana z osią X. 

• Narysuj łuk 3. 
Dodaj wiąz styczności z linią 1. 

• Narysuj linie 4 i 5. 
- Linia 4 jest nachylona do linii 1 pod kątem 70° 
- Linia 5 jest wyrównana z linią 4. 
- Z wymiaruj odległość między punktami na 220mm.  

Aby wymiar był równoległy do linii wybierz funkcję 
Kierunek= Równolegle. 

 
 
 
 

• Wybierz funkcję Więzy  następnie wybierz Ta sama długość.  

• Wskaż linie 4 i 5. 

Uwaga: Więź Ta sama długość można zastosować do kilku segmentów. 

• Kliknij Stop, aby zakończyć.  
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Rysowanie dodatkowych lini 

• Narysuj linie 6 i 7. 

• Zastosuj wiąz Prostopadłości pomiędzy liniami 5,6 i 4,7 

• Nadaj Wymiar 40mm liniom 6 i 7. 

 

• Następnie narysuj łuk pomiędzy liniami 6 i 7. 

• Nadaj mu Wymiar 20mm. 

• Następnie dodaj wiąz Styczności pomiędzy łukiem i linią 
7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zakończ rysując górną linię jak obok. 

Linia jest zorientowana względem osi X i prawy jej 
punkt jest usytuowany współliniowy z osią Y. 
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Kopiowanie elementów szkicu 
Uwaga: Funkcja Kopiowanie szkicu służy do kopiowania segmentów szkicu z przekształceniem.  
Funkcja Kopiuj szkic kopiuje więzy orientacji i stosuje je do skopiowanego segmentu. 
Funkcja Kopiuj szkic kopiuje także więzy wymiarowe (długość, promień, etc.). 
Więzy geometryczne są skopiowane tylko w przypadku skopiowania wszystkich segmentów. 

• Wybierz funkcję Kopia.  

• Ustaw Duplikuj więzy orientacji = Tak. 

 
 
Uwaga: W pewnych funkcjach, możliwe jest wybranie kilku 
 elementów graficznych i zastosowanie do nich funkcji  

Selekcja. Funkcja Selekcja jest aktywna w tych przypadkach.  

• Wybierz funkcję selekcja.  

• W polu Element, okno lub kryterium wskaż segmenty 
1,3,4,5,6,7 

Uwaga: Zaznaczone elementy są podświetlone na szaro. 

• Kliknij Ok, aby zatwierdzić wybór. 

• Z listy rozwijanej wybierz opcję lustro. 

• Wskaż płaszczyznę YZ jako płaszczyznę symetrii.  

 

 

 

 

 
Wszystkie zaznaczone segmenty zostały skopiowane. Więzy 
oraz powiązane z segmentami wymiary także zostały 
skopiowane. 

• Zakończ dodając wymiar pomiędzy prawym 
punktem odcinka 1’ a osią Y o wartości 150mm. 

 
Uwaga: Funkcja Poruszaj asocjatywne może być użyta do 

przeniesienia wymiarów na płaszczyźnie  
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Tworzenie zaokrąglenia 

• Użyj funkcji zaokrąglenie aby zaokrąglić narożniki szkicu promieniem =10mm. 

 

• Zakończ szkicownik. 

• Zapisz dokument w nowym folderze o nazwie Stojak na butelki, następnie zmień nazwę pliku na stojak na 
butelki. 

Wyciągnięcie szkicu 

• Wyciągnij szkic w kierunku Z+.  >  

• Wprowadź odsunięcie od krzywej początkowej na 100 mm w opcjach 
zaawansowanych. 

 >  

Wprowadź wysokość = 10mm, zatwierdź Enterem. 

 

Modyfikacja szkicu 
Uwaga: W momencie gdy narysowany element został użyty (np., gdy szkic jest 
użyty do wyciągnięcia), jest on automatycznie ukrywany. Użyj funkcji Elementy 
sterujące do wyświetlenia elementów użytych przez inne operacje. 

• Otwórz funkcję Elementy sterujące , następnie wskaż wyciągniętą 
część. 

• Użyj funkcji Modyfikuj element  by zmodyfikować wyświetlony szkic. 

• Użyj funkcji Modyfikuj parametr  by zmienić promień łuku 8 na 
nominalną wartość = 45mm. 

 Wprowadzoną wartość zatwierdź enterem. 

• Zakończ szkicownik. Wyciągnięcie części jest automatycznie przeliczone. 

• Użyj ponownie funkcji Elementy prowadzące na wyciągniętej części by ukryć szkic.  
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Kopiowanie ściany bocznej 
Uwaga: Funkcja Kopiuj tworzy dokładną kopię istniejącej części. Może być wykorzystana do stworzenia dwóch 
identycznych części z tego samego szkicu, które mogą być później rozpoznawane jako prawa i lewa strona w 
późniejszych operacjach obróbki. 
Skopiowane części mogą być różnie zdefiniowane. 

• Wybierz zakładkę Edycja > Duplikat. 

• Wybierz Obrót , następnie oś Y+ jako oś obrotu.  

• Wprowadź kąt obrotu 180°, następnie naciśnij enter. 

 
• Ustaw opcję Podążaj za = Istniejące operacje. 

 
Uwaga: Podążaj za istniejącymi operacjami dotyczy tylko istniejących operacji przy duplikacie części. 
Podążaj za przyszłymi operacjami stosuje się do nakładania kolejnych operacji na powtórzoną część. 
Zostaw pole Numer albo nazwa warstwy puste. 

 
Uwaga: Funkcja Numer warstwy albo nazwa jest używana do zmiany 
docelowej warstwy powtórzonej części. 
Wskaż wcześniej wyciągnięty kształt w polu Duplikuj element. 

Obróbka ścian bocznych 

Piłowanie 
• Rozpocznij Nowy szkic. 

• Narysuj okrąg o średnicy 90mm jak na rysunku obok. 

 
• Dodaj wiąz Wyrównanie pomiędzy środkiem okręgu i osią Y. 

• Z wymiaruj odległość pomiędzy środkiem okręgu i osią X na 
206mm. 

• Zakończ szkicownik. 

• Wybierz opcję Wood  następnie funkcję Cięcie.  

• Wskaż jedną ze ścian w polu Część(i) do piłowania. 

 
• Wskaż narysowany wcześniej  okrąg  w polu Ścieżka piły. 

 
 
Czerwona strzałka reprezentuje cześć odciętą. 

• Strzałka powinna być skierowana do wewnątrz okręgu. W 
przypadku gdy jest skierowana na zewnątrz kliknij Odwróć 
kierunek 

 
• Zatwierdź klikając Ok. 
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Tworzenie wiercenia 

• Wybierz funkcje Wiercenie.  

• Ustaw Układ współrzędnych = Więzy wymiarowe i Tryb = Nie dynamicznie. 

 

Uwaga: Układ współrzędnych = Więzy wymiarowe umieszcza otwór w relacji 
z innymi wymiarami bądź więzami. 
Przy Tryb = Nie dynamicznie nie jest wymagane bezpośrednie dodanie 
wymiaru otworu. Tryb = Dynamiczny automatycznie umieszcza otwór z 
wymiarem do najbliższej krawędzi. 

• W polu Powierzchnia wiercenia wskaż ścianę bez wycięcia. 

• Następnie w polu Pierwsza powierzchnia lub krawędź wyrównania 
wskaż krawędź wyciętego łuku. 

 

Uwaga: Przy wyborze odpowiednich krawędzi do operacji wiercenia, 
wybranie wyciętego okręgu umożliwia ustawienie wierconego otworu w jego 
osi. 

• W oknie Modele wiercenia wybierz otwór w Standardowych 
modelach, zatwierdź klikając Ok. 

 

• Wybierz Otwór > Przez jedno, następnie wprowadź średnicę 40mm. 

  

• Zatwierdź klikając Ok. 

 

Tworzenie prowadnic 

Rysowanie szkicu 
• Ustaw warstwę 1 jako bieżącą poprzez kliknięcie na 

niej kółkiem myszy.  

• Rozpocznij szkicownik, następnie omieść na szkicu 4 
otwory o średnicy = 10mm jak pokazano obok.  

 
• Dodaj Wymiary środków okręgów: 

- Lewy dolny: X=-100; Y=30 
- Prawy dolny: X=100; Y=30 
- Prawy górny: X=60; Y=170 
- Lewy górny: X=-60; Y=170 
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Wyciągnięcie prowadnic 

• Zakończ szkicownik. 

• Wybierz funkcję Wyciągnięty kształt. 

• Ustaw Wykorzystanie szkicownika = Globalne i Rezultat = Jeden kształt na profil. 

Uwaga: Wykorzystanie szkicownika = Globalne powoduje wyciągnięcie całego szkicu w jednym ruchu. 

W przypadku, Rezultat = Jeden kształt na profil wsporniki wygenerowane są jako cztery oddzielne kształty. 

W trybie Rezultat = Jeden kształt Wsporniki wygenerowane są jako jeden kształt. 

 

 

<= Rezultat = Jeden kształt 

 

 

Rezultat = Jeden kształt na profil => 

 

 

 

 

• Wskaz jeden z okręgów w polu Krzywa przekroju lub tekst. 

• W pasku dialogowym ustaw Wyrównanie = Wyśrodkowany, wprowadź wysokość 210mm, i zatwierdź 
Enterem. 

 

Wiercenie 

• Urucho funkcję Wiercenie.  

• W polu Powierzchnia wiercenia wskaż dolną ścianę. 

• W polu Pierwsza powierzchnia lub krawędź wyrównania wskaż jeden z 
wyciągniętych walców. 

• W oknie modele wiercenia wybierz Standardowe modele > otwór. 

• Zaznacz Zapamiętuj wartości. Wartości zostaną zapisane do kolejnych operacji.  

• Zatwierdź klikając Ok. 

 

• W oknie otwór wybierz głębokość, następnie wprowadź wartości: 
 

Średnica = 10mm, głębokość = 6mm, dolny kąt = 0° 

   

• Zatwierdź klikając Ok. 

• Powtórz operację by wykonać cztery otwory pod prowadnice na tej 
powierzchni, następnie cztery otwory na drugiej powierzchni. 
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Definiowanie części i złożenia 

Definiowanie ścian bocznych 

• Wybierz Wood > Zdefiniuj > Definiowanie części, Następnie zdefiniuj ściany boczne. 
- Oznaczenie: Ściana boczna 1 / Ściana boczna 2 
- Materiał: Hardwood > Lime european 

• W polu Rozszerzenie zmień wartości Długości i Szerokości na 20mm przez podwójne kliknięcie na wartość 
następnie zatwierdzając ją enterem. 

  

Definiowanie prowadnic 

• Zdefiniuj cztery prowadnice 

Uwaga: Gdy części mają kształt walcowy użytkownik musi 
ręcznie określić ich osie. 

• W polu Oś długości wskaż definiowany walec. 

• Oznacza to że osią długości będzie oś walca. 

 

Oś zostanie pokazana jako czerwona strzałka. Zatwierdź klikając Ok. 

• Wybierz oś X+ jako oś szerokości.  

• Następnie wprowadź: 
- Oznaczenie: Prowadnica 
- Materiał: metals > Aluminium 

Zatwierdź klikając Ok, następnie powtórz operację dla pozostałych prowadnic. 

Definiowanie zbioru 

• Wybierz funkcję Wood > Zdefiniuj > Definiowanie złożenia, następnie kliknij Definicja części/złożenia 

• Wprowadź: 
- Oznaczenie: Stojak na butelki 
- Natura złożenia: Pojedyńcza jednostka 

• Zatwierdź klikając Ok. 
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Dodatek: Połączenie na wkręty 

• Aktywuj warstwę 2.  

• Wybierz funkcję Połączenie na wkręty  z kontekstu Wood. 

• Wybierz wkręt do metalu. 

   

• Wybierz z listy rozwijanej kod: D4 L25. 

• Zatwierdź klikając Ok. 

 
Uwaga: Funkcja złożenia jest użyta do automatyczne go dodania połączenia na wkręty pomiędzy dwoma częściami. 
W tym przypadku śruby są umieszczane pojedyńczo. 

• Wybierz Standardowe pozycjonowanie.  

• W polu Układ współrzędnych przeznaczenia wskaż jedną z zewnętrznych powierzchni ścian. 

  
 
 
 
 
 

• W polu Pierwsza powierzchnia lub krawędź wyrównania wskaż jedną 
z prowadnic. 

 
 
 
 
 
 
 

• Kliknij Stop by zatwierdzić pozycję wkręta.  

• Kliknij Automatycznie by automatycznie dodać otwór pod wkręta.  

• Powtórz operację dla pozostałych prowadnic. 

 

Zapisz plik. 
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Ćwiczenie 8: Tworzenie prostąkątnego 
stolika kawowego 

 
Celem ćwiczenia jest tworzenie prostokątnych części bez 
wykorzystania szkicu 2D, a następnie przejście do operacji 
Wood. 
 
 
 
 
 

Projektowanie ławy 

Podpunkty ćwiczenia: 

- Tworzenie bryły konstrukcyjnej 
- Wykorzystanie przeźroczystości 
- Wykorzystanie wolnych formatek 

 

 

Tworzenie bryły konstrukcyjnej 
Rozpoczęcie projektu od bryły konstrukcyjnej pozwoli na szybkie i łatwe tworzenie części. 

• Stwórz nowy projekt Design Bez szablonu. 

• Z menu kontekstowego wybierz opcję Bryły, następnie stwórz 
prostopadłościan o wymiarach X = 1300, Y=600 i Z=400. Wprowadź Pozycja = 
Wyśrodkowana dla wszystkich wymiarów. 

 

• Jako punkt wstawienia wskaż początek absolutnego układu współrzędnych. 
 

• Z paska Cechy wybierz funkcję Przeźroczystość.  

• Ustaw przeźroczystość 7.  
Uwaga: Przeźroczystość jest zdefiniowana w skali od 1 do 10. 
10 odpowiada maksymalnej przeźroczystości( Widoczne są tylko krawędzie). 

• Wskaż bryłę konstrukcyjną by zastosować przeźroczystość. 
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Stwórz część jako wolna formatka 
Wolne formatki są wykorzystywane do bezpośredniego tworzenia części w przestrzeni 3D, bez wykorzystania szkicu 
2D. Pozwala to na łatwe tworzenie części, z możliwością szybkiej i łatwej modyfikacji. 
 
Wolne formatki są tworzone przez wykorzystanie pogrubienia, czterech 
płaszczyzn wymiarowych i płaszczyzny położenia. 
 

Strzałki płaszczyzn wymiarowych. Dwie dla każdego z 
wymiarów. 
 

 
Jedna strzałka dla płaszczyzny położenia. Wykorzystywane 
do umieszczenia bloku z prawej, w środku lub lewej strony 
wybranej płaszczyzny położenia 
 

 

• Włącz warstwę 1 klikając na niej kółkiem myszki.  

• Wybierz opcję Wood ,wybierz funkcję Wolne formatki.  

• Wprowadź grubość 30mm.  

  

• W polu Pierwsza płaszczyzna wskaż jeden z dłuższych boków bryły. 

  

 

 

• Ustaw Tryb = Powierzchnie, następnie wskaż drugi dłuższy bok w polu 
druga płaszczyzna lub punkt. 

  

• Jeżeli blok jet położony poziomo kliknij Przełącz kierunek by ustawić go 
pionowo. 

 

 

Następnie wskaż dolną ścianę jako Pierwsza płaszczyzna. 

 

 

 

 

W polu Druga płaszczyzna lub punkt wskaż wskaż górną ścianę bloku w Tryb = 
Powierzchnie. 
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• Następnie wskaż ścianę końcową bloku jako płaszczyzna 
pozycjonująca. 

 
 
 
 

• Kliknij na żółtą strzałkę po lewej, by umieścić wolną formatkę po prawej 
stronie płaszczyzny pozycjonującej. 

• Zatwierdź klikając OK.  

 

 

Tworzenie pozostałych dwóch podstaw 

• Dla kolejnych wolnych formatek ustaw grubość 30mm. 

• W polu Pierwsza płaszczyzna wskaż dolną ścianę bryły. 

 

 

• W polu Druga płaszczyzna lub punkt wskaż górną ścianę bryły. 

 

 

 

• Część musi buć ustawiona wzdłuż bryły. Jeśli jest ustawiona w poprzek użyj 
klawisza Przełącz kierunek. 

 

• W polu Pierwsza płaszczyzna wskaż prawą ścianę bryły. 

 

 

• Wybierz Tryb =Powierzchnie i ustaw drugie odsunięcie na 800mm. 

 

 

• W polu Druga płaszczyzna lub punkt wskaż lewą ścianę bloku. 

 

 

• W polu Płaszczyzna pozycjonująca wskaż przednią ścianę. 

• Umieść wolną formatkę wewnątrz bryły. 
 

Powtórz tą operację by utworzyć drugą nogę bryły. 

Zapisz plik w nowym folderze o nazwie Stolik, następnie zmień nazwę pliku na 
Stolik. 
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Automatyczne tworzenie wolnych formatek 

• Przełącz na warstwę 2. 

 

• W pasku funkcji Wolne formatki wybierz opcje Automatycznie. 

 

Uwaga: Użycie tej funkcji automatycznie tworzy wolną formatkę na jednej 
ze ścian. 

• W polu Płaszczyzna pozycjonująca wskaż górną ścianę.  

 

 

 

 

• Kliknij żółtą strzałkę by umieścić wolną formatkę wewnątrz bryły. 

• Zatwierdź klikając Ok. 

 

 

Modyfikacja wolnych formatek 

• Wyłącz warstwę 0. 

• Otwórz opcję Modyfikuj element, następnie wskaż jedną z 
powierzchni lewej nogi ławy. 

• Wybierz czerwoną górną strzałkę. 

• Wprowadź Drugie odsunięcie = 30mm, zatwierdź Enterem. 

• Nastąpi odsunięcie górnej ściany na odległość 30mm. 

• Zatwierdź zmiany klikając OK. 

 

 

• Powtórz operację dla pozostałych dwóch nóg. 
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Wykonywanie operacji 

Podpunkty ćwiczenia: 

- Cięcie 
- Wręgi 
- Wpusty 

 

Rysowanie szkicu i cięcie górnej powierzchni  

• Wybierz Szkicownik  a następnie rozpocznij szkic. 

 

• Wybierz funkcję Kontur , następnie przycisk Prostokąt. 

 

• Narysuj prostokąt jak na rysunku obok. 

 

• Użyj funkcji Wymiary, by z wymiarować 
narysowany prostokąt względem krawędzi 
górnej powierzchni. 

• Ustaw wartość nominalną na 100mm dla 
każdego boku. 

 
 
 

• Stwórz Zaokrąglenie  o promieniu = 10mm 
dla każdego z narożników prostokąta. 

• Zakończ szkicownik.  

• Z menu kontekstowego wybierz opcję Wood i funkcję Cięcie.  

• W polu część(i) do piłowania wskaż górną powierzchnię. 

• Wybierz wcześniej narysowany szkic w polu ścieżka piły. 

• Zatwierdź klikając Ok. 
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Tworzenie wręgów  

• Wybierz funkcję Wręg  z paska roboczego opcji Wood 

• Ustaw tryb Prowadzenie = Powierzchnia płaska i wskaż górną powierzchnię jako powierzchnia odniesienia. 

 

 
Uwaga: Prowadzenie = Powierzchnia płaska jest 
najczęściej używanym trybem. Pozwala na wykonanie 
operacji na powierzchniach płaskich.  
 
 
 
 

• Następnie ustaw Połącz krawędzie = Tak i Idź po stycznych krawędziach = Tak. 

 

 

• Wskaż jedną z krawędzi piłowania jako krawędź 
odniesienia albo krzywa dla ścieżki narzędzia. 

 
Uwaga: W przypadku gdy wszystkie krawędzie ściany są 
styczne są zaznaczone na raz. 
 

• Kliknij Stop w celu zatwierdzenia ścieżki.  

 

 
Uwaga: Dwie czerwone strzałki reprezentują kierunek obróbki I 
kierunek wręgu. 
 

• Ustaw kierunek wręgu w materiał, jak pokazano na 
rysunku. 

• Zatwierdź klikając Ok. 
 

• W oknie Parametry ustaw: 

- Typ narzędzia: Frezy  
- W bibliotece TopWood wybierz Frez prosty 
- Parametry: Prostopadle do 

powierzchni  
- Szerokość wręgu: 10mm 

 
- Głębokość wręgu: 5mm. 

 

• Zatwierdź klikając Ok. 
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Tworzenie wpustu 

• Przełącz się na warstwę 1, i wyłącz warstwę 2. 

 

• Wybierz funkcję Wpust.  

Ustaw Prowadzenie = Powierzchnia płaska i wskaż 
zewnętrzną ścianę nogi jako powierzchnia 
odniesienia. 

 

 

 

 

• W polu Krawędź odniesienia albo krzywa dla 
ścieżki narzędzia wskaż dolną krawędź nogi. 

• Zatwierdź klikając Stop. 

• Ustaw przesunięcie wpustu w górę. 

• Kiknij Ok by zatwierdzić. 
 
 

• Ustaw: 
- Typ narzędzia: Frezy 
- Frez prosty 
- Parametry: Bliższa krawędź 
- Odsunięcie wpustu = 100mm 
- Szerokość wpustu = 10mm 
- Głębokość wpustu = 5mm  

- Kąt = 0°  

 

• Kliknij Ok by zatwierdzić 

 

• Skopiuj wpustu wybierając  

• Wybierz ponownie zewnętrzną ścianę nogi. 

• Jako Krawędź odniesienia albo krzywa dla 
ścieżki narzędzia wskaż górną krawędź. 

• Zatwierdź klikając Stop. 

 

• Kontynuuj kopiowanie operacji aż otrzymasz po 
2 wpusty na trzech nogach. 

 

• Przełącz na warstwę 2. 
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Wykończenie ławy 

Podpunkty: 

- Kopiowanie krawędzi konturu 
- Wyciągnięcie pomiędzy ścianami 

Tworzenie góry ławy 

• Przełącz na warstwę 3. 

• Zmień kolor na cyjan (26). 

• Rozpocznij szkicownik 

• Użyj funkcji kopiowanie krawędzi.  

• Wybierz Tryb = Kontur powierzchni i wskaż górną 
powierzchnię ławy. 

Krawędź wręgu została automatycznie skopiowana. 

 
Uwaga: Gdy wybierzesz krawędź do skopiowania, płaszczyzna odniesienia jest obramowana czerwoną linią a 
krawędzie do skopiowania linią biało-czerwoną. 

• Zakończ szkicownik. 

• Wybierz funkcję Wyciągnięty kształt 

• Wybierz Typ wyciągnięcia = Dwa przycięcia  

 
Uwaga: Opcja Typ wyciągnięcia = dwa przycięcia pozwala na wyciągnięcie pomiędzy dwoma punktami, bez 
wprowadzania jego wysokości. 

• Wskaż dolną powierzchnię wręgu jako Powierzchnia lub 
punkt pierwszego przycięcia.  

 

 

 

 

• Wskaż górną powierzchnię ławy jako Powierzchnia lub 
punkt drugiego przycięcia. 

 

 

 

 

• Wprowadź przeźroczystość elementu na 7 wybierając 
zakładkę Cechy > Przeźroczystość 
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Definiowanie części 

• By zdefiniować części użyj Wood > Zdefiniuj > Definiowanie części. 

• Dla szyby wprowadź: 
- Oznaczenie: Szklany blat 
- Materiał: szkło > szkło 

• Dla blatu: 
- Oznaczenie: Blat 
- Materiał: Hardwood > Oak european 

• Dla nóg: 
- Oznaczenia: Noga 1 / 2 / 3 
- Materiał: Hardwood > Oak european 

Definiowanie złożenia 

• Do zdefiniowania zbioru użyj Zdefiniuj > Definiowanie złożenia > Charakterystyka. 

• Wprowadź: 
- Oznaczenie: Stolik kawowy 
- Natura złożenia: Pod złożenie. 

• Zapisz plik. 
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Tworzenie dokumentacji 

Celem ćwiczenie jest stworzenie dokumentacji ławy. 

Podpunkty: 
- Widok przekroju 
- Wymiarowanie operacji: wpust, wręg. 

 

 

 

Tworzenie dokumentacji 

• Stwórz nowy dokument Draft  i wybierz standardowy szablon 

Asocjatywny A4 Pionowy. 

• Zatwierdź klikając Ok 

Pozycjonowanie widoku głównego 

• Wybierz Widok z paska kontekstowego.  

• Wybierz funkcję Widok główny.  

• Kliknij Złożenie.  

• Wskaż plik Stolik kawowy z paska dialogowego 

• Otworzone zostanie okno Kreatora widoku 

• Ustaw główny widok używając strzałek jak obok. 

• Ustaw Krawędzie styczne > Niewidoczne i Ukryte krawędzie > Przerywane  

• Zatwierdź klikając Ok. 

• Ustaw widok. 

Edycja dokumentu 

• Edytuj dokument używając funkcji Modyfikuj element.  

• Odznacz opcje Znak środka, Znak orientacyjny, Układ współrzędnych, 
Skala. 

• Ustaw współczynnik skali na 0.1. 

 
• Zatwierdź klikając Ok. 

• Użyj funkcji Regeneruj aby przetworzyć nieprawidłowy widok.  

• Użyj funkcji Poruszaj asocjatywnie by zmienić pozycję widoku.  

Zapisz klikając. . Zachowwaj domyślną nazwę  
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Pozycjonowanie widoku pomocniczego 

• Wybierz funkcję Widok pomocniczy.  

• Zatwierdź domyślne parametry i pozycję widoku klikając.  

• Ustaw kursor poniżej widoku głównego i kliknij by ustawić pozycję widoku pomocniczego. 
 

Tworzenie przekroju widoku 

• Wybierz funkcję Pełny przekrój z paska roboczego.  

• Wskaż nowo utworzony widok pomocniczy. 

• Wybierz Pozioma lub pionowa tnąca krzywa. 

 

• Umieść krzywą tnącą jak na rysunku obok. 

• Jeśli linia jest pozioma kliknij przycisk Zmień na 
pionowy 

 

 

• Kierunek cięcia musi być skierowany w prawo, jeżeli jest w lewo użyj funkcji Odwróć.  

 

• Zatwierdź przekrój klikając Ok.  

 

 

• Ustaw następujące parametry w pasku dialogowym: 
- Wyrównanie = Nie 

- Ustaw widok pionowo = Tak 
- Ukryte krawędzie = Niewidoczne 

 

 
Uwaga: Gdy Wyrównanie = Nie szkic nie jest wyrównany z widokiem pomocniczym i 
możesz wybrać dla niego dowolna pozycję 

• Kliknij Ok, by zatwierdzić parametry przekroju.  

• Umieść widok przekroju pod widokiem pomocniczym. 
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Wymiarowanie widoku 

• Uruchom funkcję Wymiary.  

• Wybierz funkcję szybkie wymiary.  

• Umieść poszczególne wymiary na widokach: 
- Wymiary główne 
- Wymiary nóg i blatu ławy 
- Wymiary szyby. 

 

Wymiarowanie operacji 

• Uruchom opcję Wood.  

• Wybierz Wymiar wpustu , następnie wskaż podstawę wpustu na 
przekroju widoku. 

Informacja na temat wpustu jest generowana automatycznie. 

• Umieść notatkę na dokumentacji.  

• Następnie wybierz funkcję Wymiary wręgu  i wskaż wręg w blacie 
ławy. 

Informacja na temat wręgu jest generowana automatycznie. 

• Umieść notatkę na dokumentacji.  

Uwaga: Informacja, która się pojawiła może zostać zmodyfikowana przez  
Właściwości > Właściwości Wood > Dokumentacja 2D 

Wypełnienie tabeli 

• Użyj funkcji Modyfikuj element  by zmienić tekst bloku tytułowego: 
- Title 1 > Stolik kawowy. 
- Company > TopSolid’Wood. 
- Document number > Dokument 1/1. 

• Użyj funkcji Usuń  by usunąć Address 1 i Address 2. 

• Zapisz dokument. 
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Dodatek: Montaż i konfiguracja 

Podpunkty: 

- Połączenie na kołki 

 

Połączenie na kołki 

• Otwórz plik Stolik.top. 

• Aktywuj warstwę 4.  

• Wybierz funkcję Połączenie na kołki  z kontekstu Wood. 

Uwaga: Połączenie na kołki jest używane do automatycznego umieszczenia kołków pomiędzy dwoma częściami 
zgodnie z danym typem propagacji. 

Okno Standardowe komponenty używane jest do wyboru kołków. 

Wybierz kołek, następnie kod D10 L35. 

  

• Zatwierdź wybór klikając Ok. 

• W oknie dialogowym wybierz Filtr wyboru i Propagacja = Tak. 

 

Uwaga: Tryb Filtr wyboru jest użyty do wyboru tylko kontaktowych powierzchni pomiędzy ścianami. 
Propagacja = Tak rozmieszcza kołki na całej płaszczyźnie połączenia. W trybie Propagacja = Nie, Umieszczony zostaje 
tylko jeden kołek wyśrodkowany na szerokości i konfigurowanej długości ( w Narzędzia > Opcje ). 

• W polu Powierzchnia odniesienia wskaż 
powierzchnię styku pomiędzy nogą a blatem ławy. 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga: Ściana początkowa i końcowa odpowiada początkowi i 
końcowi propagacji kołków (w tym przypadku cztery kołki). 
 
Płaszczyzna centrująca ustawia propagację kołków na całej 
szerokości złożenia.  
Po wskazaniu płaszczyzny centrującej, możesz wyśrodkować kołki 
wybierając przeciwną płaszczyznę, lub wprowadzić wartość 
odsunięcia. 
 



TopSolid’Wood Podstawy modelowania 

98   Missler Software 
 

• Wskaż przednią krawędź nogi jako Początkowa ściana 
lub krawędź. 

 
 
 
 

• Wskaż zewnętrzną ścianę nogi jako Centrująca 
płaszczyzna lub krawędź. 

 
 
 
 

• By umieścić kołki na środku blatu wskaż wewnętrzną 
ścianę nogi jako Równoległa powierzchnia lub 
krawędź. 

  

 

 

• Wskaż tylną ścianę nogi jako Końcowa powierzchnia 
lub krawędź. 

 

 

Otworzy się okno Definicji rozmieszczenia 

 

Uwaga: W tym oknie możesz użyć propagacji zdefiniowanej w Narzędzia > Opcje poprzez wybór Nazwy propagacji z 
listy rozwijanej. 

Dostępne są cztery typy rozmieszczenia: Krok, Krok wyśrodkowany, Odległość i Zaawansowany. Każdy tryb jest 
używany do rozmieszczenia, które najlepiej spełnia dane potrzeby. 

 

• Wybierz Krok wyśrodkowany 

 

Uwaga: W trybie Krok wyśrodkowany odległość pomiędzy kołkami może być 
regulowana. Odległości początku i końca propagacji są równe.  

 

• Ustaw Krok na 128mm wybierając tą wartość z listy rozwijanej Przedefiniowanych wartości.  

• Zaznacz Optymalizacja ilości elementów.  
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Uwaga: Opcja Optymalizacja ilości elementów służy do automatycznego 
wyliczenia maksymalnej liczby kołków, które mogą być umieszczone przy 
zadanym kroku. 

Ilość jest obliczana ponownie, gdy nastąpi zmiana w złożeniu.Zatwierdź klikając 
Ok.  

Kołki zostały automatycznie umieszczone wraz z otworami pod nie. 

 

 

• Wykorzystaj funkcję Kopiowanie propagacja, by 
skopiować propagację złożenia. 

 

• Powtórz ta operację dla pozostałych dwóch nóg. 

 

 

Konfiguracja ławy 

• Stwórz trzy parametry długości używając Parametr > Utwórz: 
- Wartość = 1300mm, Nazwa= L, Oznaczenie= Długość ławy  
- Wartość = 600mm, Nazwa = w, Oznaczenie = Szerokość ławy 
- Wartość = 400mm, Nazwa = h, Oznaczenie = Wysokość ławy 

 

 
• Przełącz na warstwę 0, by wyświetlić prostopadłościan konstrukcyjny  

• Użyj funkcji Modyfikuj element, by zmienić wymiary prostopadłościanu.  

• Zastąp wymiary prostopadłościanu odpowiednio na L, w i h. 

 
• Zatwierdź Enterem. 

• Wyłącz warstwę 0. 

• Zmień wartości parametrów wybierając Parametr > Edytuj listę. 

 
Uwaga: Funkcja Edytuj listę jest używana do zmiany kilku parametrów na raz lub 
dodawania nowych. 

Wybierz Dokument, by zmienić wszystkie parametry dokumentu. 

 

• Podwójne kliknięcie w polu Wartości zmienia wartość. Zmień wartości trzech parametrów. 

• Zatwierdź klikając Ok. 

 

Wymiary ławy są automatycznie aktualizowane. 
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Dodatek: Tworzenie rozstrzelonego złożenia 

Uwaga: rozstrzelone złożenie pozwala na rozstrzelenie złożenia w nowym dokumencie. Takie rozstrzelenie może 
zostać stworzone na dwa sposoby: 

- Automatycznie: Używając dwóch różnych trybów (sferyczny i promieniowy) 
- Ręcznie: Części będą poruszane relatywnie do pozostałych poprzez wyznaczenie kierunku, odległości i kąta. 

• Z dokumentu Stolik kawowy wybierz funkcję Złożenie > Rozstrzelone złożenie.  

• Kliknij na obszar graficzny dokumentu aby go wybrać. 

Uwaga: Jeżeli rozstrzelany dokument nie jest otwarty, można użyć funkcji Otwórz dokument. 

W nowym dokumencie wybierz Design i zatwierdź klikając OK. 

Ustaw następujące funkcje w pasku dialogowym: 

- Rozdziel standardowe komponenty = TAK 

- Typ rozstrzelenia = Rozstrzelenie sferyczne 

 

 

Rozstrzelenie sferyczne pozwala na rozstrzelenie elementów w trzech wymiarach. Rozstrzelenie promieniowe 
pozwala na rozstrzelenie po okręgu oraz ręczne pozwala na rozstrzelenie elementów ręcznie. Możliwe jest ręczne 
naniesienie zmian po rozstrzeleniu sferycznym i promieniowym.  

 

• Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK 

• Wprowadź Współczynnik sferyczny = 1.3 i jako środek odniesienia ustaw początek absolutnego układu 
współrzędnych. 

 

 

Uwaga: Współczynnik sferyczny pozwala ustawić wielkość rozstrzelenia natomiast środek rozstrzelenia pozwala 
ustawić punkt, od którego będzie prowadzone rozstrzelenie. 

 

Sferyczne rozstrzelenie jest tworzone automatycznie. 

Możliwe jest dokonanie ręcznych zmian na nowo powstałym rozstrzeleniu. Jeżeli dokument zostanie zamknięty i 

otwarty na nowo, można wrócić do ręcznego ustawienia za pomocą funkcji modyfikuj element.  
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• Wybierz blat stolika jako część odniesienia 

• Wybierz szklany panel jako przenieś części 

• Zatwierdź wybór elementów za pomocą OK 

• Wprowadź Odległość = 100 mm 

• Zapisz i zamknij dokument. 

 
 



TopSolid’Wood Podstawy modelowania 

102   Missler Software 
 

Ćwiczenie 9: Tworzenie szafy 

Celem ćwiczenia jest stworzenie szafy z wolnych formatek w celu 
ponownego wykorzystania ich z innymi wymiarami w złożeniu. 
 
 
 
 
 
 

Projekt szafy 

 

Stworz bryłę konstrukcyjną 

• W nowym dokumencie stwórz cztery parametry długości korzystając z funkcji Parametr > Utwórz. 

•  

 

• Stwórz prostopadłościan z wymiarami X = s, Y = g, Z = w 

w trybie Pozycja = Wyśrodkowana. 

• Wskaż początek absolutnego układu współrzędnych jako punkt wstawienia. 

• Ustaw przeźroczystość prstopadłościanu na 7 korzystając z funkcji Cechy > 
Przeźroczystość. 
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Tworzenie części 

• Aktywuj warstwę 2. 

• Wybierz Wood , następnie Wolne formatki.  

• Wprowadź grubość = gr. 

 

• Stwórz ściany boczne,górę i dół szafy. 
 

Złożenie części z kołkami 

• Ukryj warstwę 0. 

• Wybierz Wood > Połączenie na kołki  

• Wybierz Kołek o kodzie D8 L35 

• Ustaw Propagacja = Tak, a następnie wskaż miejsce styku podstawy z 
prawą ścianą jako powierzchnia odniesienia. 

 

• Wybierz opcję Automatycznie by automatycznie wykryć powierzchnię 

początkową, końcową i centrującą.  

• W oknie Definicja rozmieszczenia ustaw:  
- Tryb rozmieszczenia: Zaawansowany 
- Krok (p): 128mm 
- Minimalna odległość od początku: 70mm 
- Minimalna odległość od końca: 70mm  

 

 
Uwaga: Tryb Zaawansowany używany jest do automatycznego 
wyliczenia ilości elementów do umieszczenia, kroku pomiędzy 
elementami i minimalnej od początku i końca. 

• Zatwierdź pozycje kołków klikając Ok. 
 
 

• Kliknij na Kopiowanie propagacji, następnie Automatycznie by dodać połączenie kołkowe.  
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Umieść mimośród 

• Wybierz funkcję Wood > Połączenie na mimośród.  

• Wybierz złożenie i złącze mimośrodowe o kodzie: L24 19 

• Ustaw Propagacja = tak, następnie wskaż powierzchnię styku pomiędzy 
dolną ścianą i boczną. 

• Wskaż dolną powierzchnię podstawy jako powierzchnia do nawiercenia 
otworu pod puszkę. 

• Wybierz automatycznie. 

• W oknie Definicja rozmieszczenia, wprowadź: 
- Tryb rozmieszczenia: Odległośc 
- Odległość od początku: 40mm 
- Odległośc od końca: 40mm 
- Liczba elementów: 2 

• Kliknij Ok by zatwierdzić rozmieszczenie. 

 

Wykorzystaj Kopiowanie propagacja rozmieszczenia mimośrodów na innych częściach.  

 

Tworzenie tyłu 

• Włącz warstwę 2. 

• Stwórz tył szafy jako wolna formatka. 
- Wprowadź grubość = 10mm. 
- Wprowadź odsunięcie -8mm od pozostałych ścian. 
- Wskaż wewnętrzne powierzchnie ścian bocznych oraz 

podstawy i góry 

Uwaga: Wprowadzając ujemne odsunięcie wolna formatka musi zawierać się 
w kształcie. 

 

Wprowadź odsunięcie pozycjonowania 10mm, następnie wybierz jedną 
ztylnych krawędzi ściany jako płaszczyzna pozycjonująca. 

Ustaw kierunek czerwonej strzałki do wewnątrz szafy. 
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Obróbka części 

Tworzenie wpustu w podstawie 

• Wybierz funkcję Wood > Wpust.  

• Ustaw Prowadzenie = Powierzchnia płaska, następnie wskaż wewnętrzną powierzchnię podstawy jako 
powierzchnia odniesienia. 

 

• Następnie wskaż tylną krawędź wcześniej wybranej ściany jako 
powierzchnia odniesienia lub krzywa dla ścieżki narzędzia. 

• Następnie kliknij Stop. 

• W oknie Parametry ustaw: 
- Typ narzędzia: Frezy 
- Standard: Frez prosty 
- Parametry: Bliżsa krawędź 
- Odsunięcie wpustu: 10mm 
- Szerokość wpustu: 10mm 
- Głębokość wpustu: 9mm 

• Zatwierdź klikając Ok. 

• Użyj operacji Kopia by wykonać taki sam wpust. 
 

 

Definicja części i złożenia 

• Zapisz plik w nowym folderze o nazwie Szafa i zmień nazwę pliku na Standardowa szafa. 

Definicja części 

• Użyj funkcji Wood > Definiowanie części by zdefiniować pięć części szafy: 
- Oznaczenie: Góra 
- Dół 
- Prawy bok 
- Lewy bok 
- Tył 

Wybierz materiał: drewno > płyta pilśniowa i pokrycie: farba > matowa biała. 

Definiowanie złożenia 

• Użyj funkcji Wood > Definiowanie złożenia: 
- Oznaczenie: Standardowa szafa 
- Kod: CAB 
- Natura złożenia: podłożenie 
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Tworzenie złożenia 

Definicja sterowników 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Otwórz listę parametrów Parametr > Edytuj listę. 

• Ostatnia kolumna tabeli Sterownik służy do zdefiniowania parametru jako sterownik. Zmień wartości 
czterech parametrów na Tak używając podwójnego kliknięcia. 

• Zatwierdź klikając Ok. 

  

• Przełącz na warstwę 0, następnie zapisz plik. 

Złożenie szafy 

• Stwórz nowy dokument Design. 

• Zapisz plik w folderze o nazwie Szafa i zmień nazwę na Złożenie szafy. 

• Wybierz Złożenie paska kontektowego.  

• Wybierz Wstaw pod złożenie/część  

• Wybierz Szafa listy rozwijanej. 

 

Uwaga: Tylko otwarte pliki zawarte są w liście rozwijanej.  
Gdy szafa zostanie dodana do złożenia program zapyta o parametry sterujące. 

• Wprowadź wartości dla czterech sterowników. 

 
• Pierwsza szafa zostanie wstawiona jako absolutny układ współrzędnych w absolutnym układzie 

współrzędnych. 

Definiowanie parametru jako sterownik pozwala na zmianę wartości komponentu zawartego w złożeniu. W tym 
przypadku zdefiniowanie sterowników pozwala na dodanie kilku szaf w złożeniu o różnych wymiarach. 

 
 

 
 

Uwaga 
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• Wybierz inne pozycjonowanie. 

 

 

• Otworzy się szablon dokumentu szafy. Wybierz absolutny układ współrzędnych. 

• Następnie wskaż absolutny układ współrzędnych dokumentu złożenia jako docelowy układ współrzędnych. 

• Wybierz Bez propagacji, następnie kliknij Ok. 

 >  
 

• Wprowadź nowe wymiary dla drugiej szafy. 

• Gdy druga szafa zostanie wygenerowana kliknij w dokumencie złożenia, by ją upuścić. 

 

• Wskaż dolną ścianę drugiej szafy jako płaszczyzna źródłowa. 

• Wskaż górną ścianę pierwszej szafy jako płaszczyzna docelowa w celu dodania więzi. 

• Zatwierdź odległość, następnie dodaj kolejne dwa więzy pozycjonujące. 

 

• Gdy wszystkie więzy zostaną dodane, kliknij Stop by przejść do następnego kroku. 

• Następnie wybierz Bez propagacji.  Zatwierdź klikając Stop. 

• Kontynuuj dodawanie kolejnych szaf w celu zbudowania złożenia. 
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Ćwiczenie 10: Tworzenie leżaka 

Celem tego ćwiczenia jest stworzenie leżaka z 
wykorzystaniem funkcji, które zostały już wcześniej 
opisane oraz zastosowaniem nowych: 

- Tworzenie szkiców 
- Wyciągnięcia  
- Powtórzenie na krzywej 
- Kształty rurowe 

 

Tworzenie części 

Tworzenie poręczy 

• Narysuj szkic pokazany poniżej, wszystkie trzy łuki są styczne. 

 

• Narysuj równoległy szkic w odległości 50mm z wykorzystaniem funkcji odsunięcie krzywej , następnie 
zamknij kontur. Linie zamykające powinny być prostopadłe do łuków. 

• Wyciągnij szkic w kierunku Z- z odsunięciem 400mm i wysokością 20mm. 

• Zdefiniuj część używa jąć Wood > Zdefiniuj cześć 

Uwaga:  ponieważ jest to element gięty, jego osie muszą być zdefiniowane ręcznie. 

• Wybierz poręcz i zaznacz Wybierz osie automatycznie = NIE następnie potwierdź OK 

 

• Jako Oś długości wybierz opcje przez punkt. 

• Wybierz dwa punkty końcowe poręczy tak jak pokazano na rysunku. 

 

Wybierz Y+ jako Oś szerokości 
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Tworzenie szczebla 

• Narysuj szkic pokazany obok na prawej stronie poręczy. 

• Rozpocznij szkicownik, następnie wybierz Aktualny układ współrzędnych. 
Wszystkie segmenty są prostopadłe. Wyciągnij ten szkic w trybie Wyrównanie = 
Wyśrodkowany na wysokość 820mm.  

 

Kopiowanie szczebli 

• Stwórz nowy szkic, wybierz aktualny układ współrzędnych. Wykorzystując funkcję kopiuj krawędzie  
wykonaj kopię górnych krawędzi poręczy, następnie zakończ szkic. 

• Z paska Krzywe wybierz funkcję rozciągnij. 

• W polu Rozciągnij krzywą kliknij lewą stronę skopiowanych krawędzi, następnie wprowadź długość -40mm. 

 

Uwaga: Ta operacja skróci szkic o 40mm. 

• Wybierz Edycja > Powtórz, następnie w polu Powtórz elementy szablonu wskaż szczebel. 

• Wybierz Propagacja = Na krzywej. 

• W polu krzywa propagacji wskaż prawą stronę skopiowanej krzywej. 

• Ustaw: 

 

• Liczba elementów = 25. 

• Następnie wskaż prawy górny punkt szczebla jako Pierwszy punkt odniesienia i odpowiednio lewy górny 
punkt szczebla jako Drugi punkt odniesienia. 
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Tworzenie kieszeni 

• Wybierz funkcję Modyfikuj element.  

• Wybierz jeden ze szczebli powtórzenia, następnie wybierz. 

 

• Wszystkie elementy powtórzenia zostaną ukryte. 

• Narysuj szkic pokazany obok na płaszczyźnie poręczy. 

 

 

• Stwórz kieszeń używając Wood > Kieszeń.   

• Wskaż wewnętrzną płaszczyznę poręczy jako Powierzchnia odniesienia i 
wcześniej narysowany szkic w polu Krzywa(e). 

• Wprowadź głębokość = 10mm i pionowy promień = 5mm. 

 

 

 

• Użyj funkcji Bryły > Zaokrąglenie by zaokrąglić dolne krawędzie 
szczebla z promieniem 5mm. 

 

 

 

• Wybierz Edycja > Powtórz > Pokaż powtórzenie, następnie kliknij 

na szczebel by wyświetlić elementy powtórzenia.  

• Wybierz Bryły > Propagacja operacji. 

 

• W polu Propagacja operacji wskaż kieszeń. 

Uwaga: Propagacji mogą być wykonywane w istniejących propagacjach, aby uniknąć konieczności wprowadzania 
nowych parametrów. Aby to zrobić, po prostu kliknij na jednym z wystąpień istniejącego powtórzenia. 

• Wskaż jeden ze szczebli powtórzenia w polu Propagacja. Kieszenie zostały wykonane w tym samym szyku co 
szczeble.  
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Duplikat poręczy 

• Użyj funkcji Edycja > Duplikat na szczeblu. 

• W polu Duplikuj element wskaż poręcz. 

• Wybierz Lustro z płaszczyzną symetrii XY. 

 

Tworzenie wspornika 

Narysuj wspornik 

• Stwórz duplikat układu współrzędnych używając Narzędzia > Układ współrzędnych > Duplikat układu 

współrzędnych.  

Uwaga: Duplikat układu współrzędnych jest używany do stworzenia nowego układu na podstawie już istniejącego 
poprzez różne transformacje (obrót, przemieszczenie, itp…) 

• W polu układ współrzędnych wskaż absolutny układ współrzędnych. 

• Ustaw Przesunięcie w osi Z- z odległością odsunięcia 435mm. 

• Następnie kliknij Zamknij i Ustaw jako aktualny.  

• Narysuj szkic przedstawiony poniżej. 
- Punkty końcowe łuku są współliniowe z osią X. 
- Lewy punkt łuku jest współliniowy z lewym punktem poręczy wzdłuż osi Y. 
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Tworzenie wspornika 

• Wybierz funkcję Kształt > Rura.  

Uwaga: Funkcja Rura może być użyta do wyciągnięcia szkicu 2D (krzywa przekroju) wzdłuż ścieżki (Krzywa 
prowadząca). 

• Ustaw Kształt rurowy = Tuba by automatycznie stworzyć rurę na ścieżce. 

 

• W polu Krzywa prowadząca wskaż szkic. 

• Wprowadź Zewnętrzną średnicę na 30mm. 

 

• Wprowadź grubość = 4mm. 

Rura wspornika została wygenerowana. 

Powtórzenie wspornika 

• Wybierz Aktualny układ współrzędnych , następnie wybierz Absolutny układ współrzędnych. 

 

• Następnie wykonaj lustro wspornika z płaszczyzną symetrii XY. 
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Definiowanie części i złożenia 

• Wybierz Wood > Zdefiniuj > Definiowanie części. 

• Definiowanie rur:  
- Oznaczenie: Rury 
- Oś długości: X+ i Oś szerokości: Y+ 
- Odznacz Dodaj właściwości Wood do definicji części  
- Material: Metals > Aluminum 

Uwaga: Pamiętaj by zaznaczyć Dodaj właściwości Wood do definicji. 

• Definiowanie szczebli: 
- Oznaczenie: Szczebel. 
- Materiał: Hardwood > Larch european 

 
Jako że wsporniki muszą być wyprodukowane w dwóch różnych wersjach 
(lewa i prawa) obie części muszą być zdefiniowane aby zaznaczyć różnice. 
Aby zdefiniować oddzielne cześci powtórzenia trzeba je edytować ręcznie 
z drzewka historii. 

• Otwórz Drzewko hiastorii. 

• Otwórz Główne złożenie. 

• Rozwiń część odpowiedczialną za wsporniki. 

• Kliknij prawym przyciskiem myszy na poszczególne instancje powtórzenia i zmodyfikuj zdefiniowanie. 
- Oznaczenie: Lewy wspornik 
- Oznaczenie: Prawy wspornik 

• Zdefiniuj złożenie: 
- Oznaczenie: Leżak 
- Natura złożenia: Pod złożenie 
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Ćwiczenie 11: Tworzenie stolika 

Celem tego ćwiczenia jest ponowne wykorzystanie wcześniej przedstawionych operacji: 
- Tworzenie parametrów 
- Tworzenie szkiców 
- Wyciągnięcia 
- Operacje Wood 
- Wolne formatki 
- Dokumentacja 

Tworzenie podstawy 

Tworzenie parametrów 

• Stwórz parametry długości i szerokości stolika z domyślnymi wartościami 1000x1000. 

Tworzenie szkicu 

• Narysuj szkic przedstawiony poniżej z wykorzystaniem parametru szerokość. 
- Użyj funkcji Połączenie łukowe, by stworzyć dolne krawędzie. 
- Środek połączenia łukowego jest współliniowy z osią Y układu współrzędnych. 

 

Wyciągnięcie podstawy 

• Wyciągnij szkic na wysokość 20mm. 

Cięcie 

• Przytnij podstawę z odległością 35mm. 
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Definiowanie nogi 

• Ustaw Osie długości = X+ i Osie szerokości = Y+. 

• Wprowadź oznaczenie i materiał. 

Stwórz duplikat nogi 

• Powtórz nogę w szyku liniowym. 

 

 

Tworzenie poprzeczek 

Szkicowanie poprzeczek 

• Stwórz nowy szkic poprzeczek jak pokazano poniżej. 
- Wymiary przekroju poprzeczek to 60x20mm. 

 

Uwaga: Jeśli punkt przyłączenia wymiaru nie został jeszcze stworzony, może być tworzony w funkcji wymiarów 

• Gdy wybierzesz pierwszy element do z wymiarowania, Wybierz funkcję Punkt z paska roboczego.  

 

• W tym przypadku stwórz punkt relatywny.  

• Wybierz punkt początkowy wymiaru jako pozycję punktu. 

Wyciągnięcie poprzeczek 

• Wyciągnij poprzeczki w trybie Rezultat = Jeden kształt na profil pomiędzy nogami stołu. 

Tworzenie wręgów w poprzeczkach 

• Stwórz dwa wręgi na górnej wewnętrznej stronie dolnych poprzeczek. 
- Szerokość wręgu = 15mm 
- Głębokość wręgu = 5mm 
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Definiowanie poprzeczek 

• Zdefiniuj cztery nowe elementy wprowadzając oznaczenie i materiał. 

Złożenie poprzeczek 

• Wykonaj połączenie kołkowe pomiędzy poprzeczkami I nogami stołu: 
- Kołek D8 L30 
- Krok - Wyśrodkowany 
- Krok = 32mm 
- Liczba elementów = 2 

 

Tworzenie górnego blatu stołu 

• Stwórz dwa szklane blaty jako wolne formatki o grubości = 5mm. 
- Górny blat zamocowany jest na górnych poprzeczkach z odsunięciem = -80mm. 
- Dolny blat jest umieszczony we wręgach dolnych poprzeczek. 

 

Faza górnych krawędzi stołu 

• Wykonaj fazę 2mm górnej i dolnej powierzchni obydwu blatów. 

Definiowanie części oraż złożenia 

• Zdefiniuj dwa blaty 

• Zdefiniuj złożenie wprowadzając oznaczenie i kod. Wybierz opcję pod złożenie w polu natura złożenia. 

Wykorzystanie parametrów 

• Wykorzystaj funkcję Parametr > Edytuj listę by zmienić wartości wymiarów stołu. 
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Tworzenie dokumentacji 

• Stwórz dokumentację stołu na nowym poziomym arkuszu A3. 
- Główny widok złożenia 
- Widok pomocniczy 
- Widok przekroju 
- Wymiary 
- Zwymiarowanie operacji wykonanych w drewnie 
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