Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

1

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

TopSolid Wood
© 2018, Missler Software.
7, Rue du Bois Sauvage
F-91055 Evry, FRANCE
Wszystkie prawa zastrzeżone.
TopSolid’Wood® jest znakiem handlowym Missler Software.
TopSolid’Wood® jest nazwą zastrzeżoną przez Missler Software.

Polski dystrybutor oprogramowania TopSolid Wood:
TopSolution
Ul. Ks. Prym. A. Hlonda 10b/3
02-972 Warszawa
Web: www.topsolution.pl
Tel.: (22) 314 69 19
E-mail: info@topsolution.pl

2

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

3

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Spis treści
Projektowanie korpusu gitary .......................................................................................................................... 6
Modelowanie korpusu .............................................................................................................................................. 6
Wykonywanie operacji ............................................................................................................................................10
Definicja danych ......................................................................................................................................................14
Wprowadzenie do komponentów .................................................................................................................. 15
Tworzenie biblioteki ................................................................................................................................................15
Ćwiczenie 1: Projektowanie szafki .................................................................................................................. 16
Oznaczenie brył konstrukcyjnych ............................................................................................................................16
Tworzenie części......................................................................................................................................................17
Definicja części i złożenia ........................................................................................................................................18
Złożenie półki ..........................................................................................................................................................19
Zapisywanie biblioteki .............................................................................................................................................20
Suplement: Projektowanie wsporników .................................................................................................................21
Ćwiczenie 2: Projektowanie komponentu szafy .............................................................................................. 23
Tworzenie automatycznego podzespołu ................................................................................................................23
Złożenie szafy ..........................................................................................................................................................27
Tworzenie paneli .....................................................................................................................................................29
Suplement: Predefiniowane wartości .....................................................................................................................32
Ćwiczenie 3: Wstawienie wpustu ................................................................................................................... 33
Tworzenie komponentu ..........................................................................................................................................33
Tworzenie procesu ..................................................................................................................................................34
Ćwiczenie 4: Wykorzystanie komponentów w aranżacji wnętrza .................................................................... 37
Importowanie z wykorzystaniem plików DWG .......................................................................................................37
Wykorzystanie standardowych komponentów ......................................................................................................40
Ćwiczenie 5: Projektowanie lady z geometrycznymi sterownikami .................................................................. 47
Tworzenie komponentu z geometrycznymi sterownikami .....................................................................................47
Szkicowanie części ...................................................................................................................................................49
Tworzenie części......................................................................................................................................................51
Definicja części ........................................................................................................................................................57
Wykorzystanie komponentu ...................................................................................................................................61
Ćwiczenie 6: Projektowanie drzwi .................................................................................................................. 63
Tworzenie frezu profilowego ..................................................................................................................................63
Tworzenie komponentu ..........................................................................................................................................66
Tworzenie uchwytu .................................................................................................................................................70

4

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Tworzenie komponentu zawiasu ............................................................................................................................ 74
Dodanie drzwi ......................................................................................................................................................... 78
Ćwiczenie 7: Projektowanie szklanych półek ................................................................................................... 80
Tworzenie komponentu .......................................................................................................................................... 80
Tworzenie procesu .................................................................................................................................................. 82
Ćwiczenie 8: Przegrody ................................................................................................................................... 86
Komponent półki..................................................................................................................................................... 86
Automatyczne złącza .............................................................................................................................................. 87
Dodawanie paneli oddzielających ........................................................................................................................... 89
Wykorzystanie przegród ......................................................................................................................................... 91
Ćwiczenie 9: Stolik kawowy ............................................................................................................................ 93
Tworzenie stołu....................................................................................................................................................... 93
Zapisanie pliku i definicja części .............................................................................................................................. 94
Automatyczne złącza .............................................................................................................................................. 95
Dodanie stolika ....................................................................................................................................................... 96
Ćwiczenie 10: Wyciągnięty komponent ........................................................................................................... 97
Tworzenie komponentu wyciągniętego.................................................................................................................. 97
Wykorzystanie wyciągniętych komponentów ...................................................................................................... 101
Suplement: Tworzenie katalogu i dodawanie cokołów ........................................................................................ 102
Ćwiczenie 11: Szablom dokumentacji płaskiej ............................................................................................... 104
Tworzenie szablonu dokumentacji ....................................................................................................................... 104
Wykorzystanie szablonu ....................................................................................................................................... 107
Ćwiczenie 12: Szablon BOM .......................................................................................................................... 112
Tworzenie szablonu BOM ..................................................................................................................................... 112
Wykorzystanie szablonu BOM .............................................................................................................................. 114
Ćwiczenie 13: Projektowanie dokumentu multi-draft .................................................................................... 116
Tworzenie szablonu multi-draft ............................................................................................................................ 116
Tworzenie multi-draft ........................................................................................................................................... 118
Suplement: Dodawanie informacji o części w tabelce tytułowej ......................................................................... 119
Ćwiczenie 14: Konfiguracja projektu ............................................................................................................. 121

5

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Projektowanie korpusu gitary
Celem pierwszej części ćwiczenia jest stworzenie korpusu gitary w celu
przypomnienia funkcji wykorzystywanych w pierwszym cyklu
szkoleniowym.
Podpunkty ćwiczenia:
-

Szkic: Linia, łuk, kopiowanie szkicu, wymiarowanie i więzy
Wyciągnięcie
Obróbka drewna: kieszenie, wiercenia i frezowania
Struktura danych: Definicja części i złożenia

Modelowanie korpusu
Rozpocznij szkicownik
•

Stwórz nowy dokument Design

.

W Opcjach zaawansowanych,
Wybierz Tryb asocjatywny i milimetry jako jednostkę.
Zatwierdź przyciskiem Ok.

wybierz Bez szablonu.

•

Wybierz Szkicownik z menu kontekstowego

•
•

Narysuj linię 1 jak na rysunku obok.
Dodaj więz zgodność pomiędzy utworzonym odcinkiem i osią Y poprzez kliknięcie na odcinek, a następnie oś Y.

, następnie Rozpocznij szkicownik.

>
•
•

Dodaj Wymiar 80.
Po wprowadzeniu wymiaru wybierz oś X, jako oś symetrii wymiaru.

Uwaga: Dodanie więzu symetrii do wymiaru pozwala na automatyczne wyśrodkowanie go,
niezależnie od jego długości.
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•

Wybierz funkcję Utwórz okrąg / łuk
kliknij Punkt
przechodzący, by narysować segmentyn2 i 3

•

Następnie narysuj linię 4.
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•
•

Zwymiaruj punkty 2, 3, 4 zgodnie ze szkicem obok.
Dodaj więz styczność pomiędzy segmentami 1 i 2 oraz
2 i 3.

Uwaga: Wszystkie segmenty szkicu są w kolorze zielonym
co oznacza, że jest on w pełni zdefiniowany.

•
•
•

Narysuj kolejne 4 łuki (5, 6, 7 i 8) w trybie Punkt
przechodzący jak pokazano poniżej.
Następnie zwymiaruj je zgodnie z podanymi
wartościami.
Dodaj więz styczność pomiędzy łukami 4 i 5, 5 i 6, 6 i 7 i 7 i 8.

Kopiowanie szkicu
•

Wybież funkcje kopia.

•

Następnie wybierz selekcja (lasso)
wskaż segmenty 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

•
•

Zatwierdź klikając Ok.
Wybierz Lustro z listy rozwijanej.

•

Wskaż płaszczyznę ZX jako płaszczyzna
symetrii.
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•

Dodaj
wymiary
punktów,
nie
zmieniając ich wartości.
Następnie dodaj więz styczność,
pomiędzy segmentami 1 i 2’.

•

•

Użyj funkcji Modyfikuj parametr, by
zmienić wymiar punktów końcowych odcinków 7’ i 8’ jak pokazano obok.

Zamknięcie szkicu
•

Narysuj dwie linie 9 i 10 pomiędzy łukami 8 i 8’ jak pokazano obok.

•

Dodaj:
-

•
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więz orientacji wzdłuż X dla lini 9;
prostopadłość pomiędzy liniami 9 i 10;
zaokrąglenie o promieniu= 5mm pomiędzy segmentami 8’/9,
9/10 i 10/8.

Zakończ szkicownik.
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Wyciągnięcie bryły
•

Z paska kontekstowego wybierz Bryły, następnie

•

Wyciągnięty kształt.
Wskaż wcześniej narysowany szkic w polu Krzywa
przekroju albo tekst.
Wprowadź wysokość wyciągnięcia = 35mm.

•

Zapisz dokument:

•

-

Kliknij nie dla zapytania o definicję części.
Stwórz nowy folder o nazwie Korpus gitary i zmień nazwę pliku na Korpus gitary.

Wykonywanie operacji
Kieszeń
•

Zrób aktualną warstwę 1 poprzez kliknięcie na nią

środkowym przyciskiem myszy.
Rozpocznij nowy szkicownik, następnie wybierz
Szkicuj kontur > Prostokąt.
Narysuj prostokąt pokazany obok I wybierz funkcję auto
•

wymiarowanie
, by automatycznie
zwymiarować narysowany prostokąt.
•

Użyj funkcji Modyfikuj parametr by zmienić wymiary na 73mm w osi X i 53mm
w osi Y.
Dodaj więz zgodność:

•
-

Pomiędzy segmentem 1 prostokąta i krawędzią 3 gitary;
Pomiędzy segmentem 2 prostokąta i krawędzią 4 gitary.

•

Wprowadź zaokrąglenie o promieniu = 5mm na lewych narożnikach
prostokąta 1.

•

Narysuj dwa kolejne prostokąty w trybie Więzy = Prostopadłość.

•

Dodaj auto wymiarowanie prostokątów.

•

Uzyj funkcji Modyfikuj parametr
-
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by wprowadzić nowe wymiary prostokątów:

15mm w X i 60mm w Y dla prostokąta 2;
18mm w X i 70mm w Y dla prostokąta 3.
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•

Użyj funkcji Modyfikuj element by dodać wyśrodkowanie wymiarów (60mm, 70mm) prostokątów względem
osi X.
Zwymiaruj:

•
-

Odległość 20mm pomiędzy prostokątami 1 i 2;
Kąt 105° pomiędzy lewym bokiem prostokąta 3 i osią X;
Odległość 100mm pomiędzy lewym bokiem prostokąta 2 i prawym dolnym narożnikiem prostokąta 3.

•

Dodaj zaokrąglenie o promieniu= 7mm narożników prostokątów 2 i 3.

•

Zakończ szkicownik.

•
•
•

Z paska kontekstowego wybierz opcję Wood, nastepnie Kieszeń
Wskaz górna ścianę gitary, jako powierzchnia odniesienia.
Ustaw Krzywa(e) przekroju = Ukryte i Wykorzystanie szkicownika = Globalne.

Uwaga: Funkcja Krzywa(e) przekroju = Ukryte, służy do ukrycia szkicu wykorzystanego do stworzenie kieszeni.
Wykorzystanie szkicownika = Globalne generuje kieszenie dla każdego konturu zawartego w szkicowniku w jednej
operacji. Oznacza to, że wszystkie kieszenie mają taką sama charakterystykę.
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•

W polu Krzywa(e) wskaż szkic.

Otworzy się okno Parametry kieszeni.
•

Ustaw:
-

•

Przelotowy: Nie.
Głębokość: 15mm.
Zatwierdź operację kieszeni klikając Ok.

Wiercenie
•
•

Wybierz funkcję wiercenie.
Ustaw Układ współrzędnych = Więzy wymiarowe, Tryb =
Dynamiczny i Zaczepienie = Aktualny układ
współrzędnych.

Uwaga: Tryb dynamiczny pozwala na jednoczesne pozycjonowanie i zwymiarowanie wiercenia.
Zaczepienie = Aktualny układ współrzędnych jest wykorzystany do umieszczenia wymiarów wiercenia względem
aktualnego układu współrzędnych.
•

Ustaw pozycję wiercenia na górnej ścianie gitary
z wymiarami 85mm w osi X+ i 87 w osi Y-.

•

W
oknie
Modele
wiercenia
wybierz
Standardowe modele > otwór, następnie ustaw:
-

Otwór: Przez jedno
Średnica: 15mm

•

Po wykonaniu otworu kliknij Propagacja w pasku roboczym.

•

Następnie kliknij przycisk Liniowa wybierz kierunek X+, odległość pomiędzy elementami ustaw na 50mm, a w
polu Całkowita liczba wprowadź 2.

•

Następnie wykonaj trzecie wiercenie:
-

12

185mm w osi X+ i 87mm w osi YOtwór
Przez jedno, Średnica: 7mm

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Frezowanie profilowe
•
•

Wybierz funkcję Frezowanie profilowe.
Wybierz Prowadzenie = Płaska powierzchnia by
wykonać frezowanie profilowe na powierzchni płaskiej.
W polu Powierzchnia odniesienia wskaż górną
powierzchnię gitary.

•

•
•

Ustaw Połącz krawędzie = Tak i Idź po stycznych
krawędziach = Tak.
W polu krawędź odniesienia albo krzywa dla ścieżki
narzędzia wskaż krawędzie konturu gitary jak pokazano
obok. Następnie kliknij Stop w celu zatwierdzenia.

•

Kliknij Ok, by zatwierdzić domyslny kierunek strzałek.

Otworzy się okno Parametry.
•
•

W Standardzie TopWood wybierz Frezy > Frez kulowy
Ustaw Wejście i Wyjście z promieniem = 0mm.
Ustaw Parametry = Oś i wymiar Z = 3mm.
Zatwierdź klikając Ok.
Użyj funkcji Kopiuj operację, by wykonać frezowanie profilowe na tylnej ścianie
gitary.

Kanałek
•

Zrób aktualną warstwę 2.

•
•

Rozpocznij szkicownik.
Narysuj poziomą linię w trybie Orto (Z) = Tak.

•

Dodaj więz współliniowość z osią X.

•

Dodaj więz zgodność:
-

13

Lewy punkt odcinka z lewą kieszenią;
Prawy punkt odcinka ze środkiem krawędzi prawej
kieszeni.
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•
•

Zakończ szkicownik.
Stwórz wpust z narysowanej wcześniej linii, jako ścieżka narzędzia narysowaną linię, a korpus gitary, jako
Część(i) do frezowania profilowego.
Kliknij Stop.
W oknie Parametry ustaw:

•
•
•

Typ narzędzia: Frezy
Standardy: TopWood
Frezy > Frez prosty
Parametry : Wyśrodkowane
Odsunięcie wpustu: 0mm
Szerokość wpustu: 5mm
Głębokość wpustu: 5mm
Kliknij Ok, by zatwierdzić ustawienia.

Definicja danych
Definiowanie części
•

Wybierz Wood > Zdefiniuj > Definiowanie części:
-

•

Oznaczenie: Korpus gitary
Materiał: drewno > mahoń (swierenia)
Zaznacz opcję Dodaj właściwości Wood do definicji części, i
wprowadź rozszerzenie o wartości 30mm dla długości i
szerokości.

Uwaga: Możemy ustawić widok przygotówki. Wyświetlenie jej
pozwala nam na zatwierdzenie ustawień. Aczkolwiek nie jest
zalecana praca przy podglądzie ustawień przygotówki.
•
•

W oknie Definicja części przejdź do zakładki Półfabrykat.
Zaznacz opcję Utwórz półfabrykat i zatwierdź klikając Ok.

Uwaga: Jeśli półfabrykat nie jest wyśrodkowany, sprawdź czy
naddatek na długości i naddatek na szerokości są ustawione
symetrycznie.
•
•
•

Wybierz funkcję definiowanie części.
Wskaż gitarę (nie przygotówkę).
Wybierz Modyfikuj definicję.

•
•

W zakładce Półfabrykat odznacz opcję twórz półfabrykat.
Zapisz dokument.
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Wprowadzenie do komponentów
Przy tworzeniu profesjonalnych, użytkownik często lub zawsze musi używać standardów produkcji. Takimi
standardami są na przykład:
-

Części mechaniczne (śruby, kołki, zawiasy, prowadnice…)
Projekty wewnętrznych komponentów (szafy, drzwi, półki, panele…)
Kompletne meble (stoliki kawowe, lady, drzwi…)

Pozwalają one na scentralizowanie informacji i projektować powtarzające się elementy tylko raz w celu skrócenia
czasu projektowania.

Tworzenie biblioteki
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Otwórz Narzędzia > Opcje.

•

Wybierz Komponent > Biblioteka użytkownika, następnie dodaj
bibliotekę.

•
•

W polu nazwa wprowadź Biblioteka ćwiczeniowa
Wprowadź C: \Projekt, jako ścieżka i stwórz nowy folder o nazwie Biblioteka ćwiczeniowa.

•

Kliknij dodaj by stworzyć nową bibliotekę.

•

Kliknij Ok w celu zatwierdzenia.

Uwaga: W celu przechowywania bibliotek komponentów, nie zaleca się modyfikacji i nadpisywania istniejących
bibliotek TopSolid’Wood(Moje normalia 3D, TopSolid’Wood, AFNOR…).
Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie własnych bibliotek.
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Ćwiczenie 1: Projektowanie szafki
Celem ćwiczenia jest stworzenie poszczególnych elementów szafki z wykorzystaniem wolnych formatek. Następnie
wykonanie projektu złożenia i zapisania go w bibliotece.
Podpunkty ćwiczenia:
-

Parametry
Bryły konstrukcyjne
Wolne formatki
Definicja części I złożenia
Złożenie
Zapisywanie bibliotek

Oznaczenie brył konstrukcyjnych
Tworzenie parametrów
•
•

Stwórz nowy dokument Design
. Bez szablonu.
Użyj funkcji Parametr > Utwórz by stworzyć następujące parametry w trybie Jednostka = Długość.
-

Wartość = 1200; Nazwa: l; Oznaczenie: Długość półki
Wartość = 400; Nazwa: d; Oznaczenie: Głębokość półki
Wartość = 300; Nazwa: h; Oznaczenie: Wysokość półki
Wartość = 19; Nazwa: t; Oznaczenie: Grubość panelu

Tworzenie bryły konstrukcyjnej
•

Z menu Bryły
, wybierz funkcję Prostopadłościan
enterem: Długość X = l, Długość Y =d i Długość Z = h.

•
•

Wskaż środek absolutnego układu współrzędnych w polu Punkt wstawienia.
Ustaw przeźroczystość = 7 korzystając z Cechy > Przeźroczystość.
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, następnie wprowadź kolejno x,y,z zatwierdzając
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Tworzenie części
Dolny panel
•

Zrób aktualną warstwę 1.

•
•

Z menu Wood
wybierz Wolne formatki.
W polu Grubość wprowadź parametr t, następnie wybierz:
-

Lewą ścianę, jako pierwsza płaszczyzna.

-

Prawą ścianę, jako druga płaszczyzna lub punkt.

-

Przednią ścianę, jako pierwsza płaszczyzna.
Tylną ścianę, jako druga płaszczyzna lub punkt
Dolną ścianę, jako płaszczyznę pozycjonującą lub punkt.

•

Wykorzystaj żółtą strzałkę by umieścić formatkę wewnątrz bryły konstrukcyjnej.

Górny panel
•
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Wykorzystaj kolejną wolną formatkę by stworzyć panel pokazany poniżej:
-

Grubość = t
Pierwsza płaszczyzna: Wskaż lewą ścianę.
Druga płaszczyzna: Ustaw Tryb = Powierzchnie, wprowadź Drugie odsunięcie = (2/3) *l, następnie wskaż
prawą ścianę.

-

Pierwsza płaszczyzna/Druga płaszczyzna: Wskaż przednią i tylną ścianę prostopadłościanu.
Płaszczyzna pozycjonująca: Wskaż górną powierzchnię.
Ustaw pozycję formatki wewnątrz prostopadłościanu.
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Boczny panel
•
•

Wyłącz warstwę 0.
Wykorzystując wolne formatki, stwórz część przedstawioną poniżej:
-

Ustaw grubość = t.

Definicja części i złożenia
Definicja części
•
•
•

Zdefiniuj część używając Wood > Zdefiniuj > Definiowanie części.
Dla wszystkich trzech części wybierz materiał, jako drewno > dąb.
Dla dolnego panelu:
-

•

Oznaczenie: Dolny panel półki
Kod: DPP
Dla górnego panelu:

•

Oznaczenie: Górny panel półki
Kod: GPP
Dla bocznego panelu:

-

Oznaczenie: Boczny panel półki
Kod: BPP
Usłojenie części musi być ustawione na wysokości części. Kliknij Odwróć oś, w zakładce orientacja słoi, by
zmienić kierunek usłojenia części.

Uwaga: W TopSolid’Wood, orientacja usłojenia zawsze jest zgodna z dłuższym parametrem części.

Definicja złożenia
•

Użyj Wood > Zdefiniuj > Definiowanie złożenia > Charakterystyka, by zdefiniować złożenie.
-
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Oznaczenie: Półka ścienna
Reference: PS
Natura złożenia: Pod złożenie
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Złożenie półki
•
•

Z kontekstu Wood wybierz Połączenie na kołki.
Wybierz Kołek gładki o kodzie D12L35.

•

W pasku roboczym wybierz Filtr wyboru i ustaw Propagacja = TAK.

•

Wskaż:
-

Powierzchnię styku panelu bocznego i
górnego w polu Powierzchnia oniesienia.

-

Przednią krawędź górnego panelu, jako
Początkowa powierzchnia albo krawędź.

-

Automatyczne centrowanie.

Uwaga: Automatyczne centrowanie służy do wyśrodkowania kołków na grubości części.
•

Tylną krawędź górnego panelu, jako Końcowa powierzchnia albo krawędź.
W oknie Definicja rozmieszczenia wybierz tryb Zaawansowany.

Uwaga: Tryb Zaawansowany jest używany do wprowadzenia minimalnej odległości od początku i końca, także
kroku pomiędzy kołkami. Ich liczba zostanie automatycznie wyliczona.
•

Następnie wprowadź odpowiednie wartości dla parametrów:
-

•
•

Krok: 96mm
Minimalna odległość od początku: 50mm
Minimalna odległość od końca: 50mm
Zatwierdź pozycję kołków klikając Ok.
Użyj Kopiowania propagacji, by powtórzyć operację dla dolnego
panelu półki.
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Zapisywanie biblioteki
Definiowanie parametrów, jako sterowniki
Uwaga: Definiowanie parametrów, jako sterowniki pozwoli na zmianę ich wartości podczas wstawiania
komponentów do pliku złożenia.
•

Wybierz Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj sterowniki.

•

Wprowadź parametr l w polu Wstaw element sterujący.

•
•

Zatwierdź enterem.
Wciśnij ponownie enter w celu zatwierdzenia oznaczenia
elementu sterującego
Zdefiniuj parametry d, h i t w ten sam sposób.

•

Zapis komponentów w bibliotece
•

Wykorzystaj Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj/Zapisz komponent biblioteki.

•

Wybierz Zapisz standardowy szablon komponentu:

•
•

Z listy rozwijanej Standardy wybierz: Biblioteka ćwiczeniowa
Wprowadź:
-

Nowa rodzina: Meble
Nowy typ: Półki
Nowy wariant: Półka ścienna

Uwaga: Rodzina, Typ i Wariant odnoszą się do różnych poziomów biblioteki komponentu.
•

W polu Nowa wersja wprowadź 00.

Uwaga: Nowa wersja jest tworzona, gdy wprowadzono zmiany komponentu. Komponent zostanie zapisany w
nowym pliku.
Tak, więc, zespoły wykorzystujące starą wersję komponentu nie są modyfikowane i można korzystać z nowej wersji
dla nowych zespołów.
• Odznacz Kod dostawcy i zaznacz Oczyść geometrię operacji.
Uwaga: Opcja Oczyść geometrię operacji poprawia wydajność obliczeń składników
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Uwaga:, Gdy komponent zostanie zapisany w bibliotece, $STD=NazwaBiblioteki jest wyświetlone przed nazwą pliku
w pasku programu.

Gdy pliki zostaną zapisane w bibliotece, kliknij na ikon ę dyskietki by zapisac zmiany.

Suplement: Projektowanie wsporników
Stwórz wsporniki półki
•
•

Zrób aktualną warstwę 2.
Rozpocznij nowy szkicownik i narysuj dwa okręgi o
średnicy = 20mm jak pokazano obok.

•

Zwymiaruj narysowane okręgi w odległości 50mm
od krawędzi górnego panelu jak na rysunku obok.

•

Zakończ szkicownik, następnie stwórz profil wyciągnięty w trybie Wykorzystanie szkicownika = Globalne i
Rezultat = Jeden kształt na profil.

•

Wyciągnij szkic na wysokość = (h-2*t) +20 w trybie Wyrównanie = Wyśrodkowany i Typ = Bryła
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Definicja wsporników
•
•
•

Użyj funkcji Wood > Zdefiniuj >Definiowanie części, by zdefiniować powstałe wsporniki.
Wskaż walec, jako oś długości i oś Y, jako oś szerokości
Wprowadź:
-

Oznaczenie: Lewy wspornik/Prawy wspornik
Kod: LW/PW
Materiał: metal > aluminum

Wiercenie
•
•

Wybierz Wood > Wiercenie.
Ustaw Tryb = Nie dynamicznie, następnie wskaż, Górną powierzchnię dolnego panelu w polu Powierzchnia
wiercenia

•

Wskaż walec w polu Pierwsza powierzchnia lub krawędź wyrównania.

Uwaga: Podczas tworzenia wiercenia, wskazanie istniejącego walca, okręgu lub
pozwoli na automatyczne zorientowanie wiercenia na wybranym elemencie..
•
•

W oknie Modele wiercenia wybierz Standardowe otwory > Otwór.
Zaznacz Zapamiętuj wartości, a następnie zatwierdź klikając OK

Uwaga: Zaznaczając opcję Zapamiętaj wartości zapiszesz parametry wiercenia dla przyszłych operacji.
•

Parametry wiercenia:
-

•
•

Otwór: Głębokość
Średnica: 20mm
Głębokość: 11mm
Dolny kąt: 0°
Następni wykonaj pozostałe 3 otwory
Zapisz plik używając ikony dyskietki.

Uwaga:, Gdy plik zapisany jest już w bibliotece, wystarczy kliknąć ikonę dyskietki w celu zapisania modyfikacji.
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Ćwiczenie 2: Projektowanie komponentu szafy
Celem ćwiczenia jest stworzenie szafki ze sterownikami, a następnie zmontowanie jej
przy u życiu kołków i mimośrodów.
Podpunkty ćwiczenia:
-

Automatyczne podzespoły
Propagacje
Panele

Tworzenie automatycznego podzespołu
Notatka

Automatyczny component jest wykorzystywany do tworzeni komponentów z prostopadłościanów.
To sprawia, że łatwiej jest tworzyć i wykorzystywać wszystkie rodzaje elementów, które mogą być stworzone z
prostokątnych bloków: szafy, drzwi, półki…
Komponent
Dodawanie komponentu korpusu
Wynik złożenia
korpusu
szafy, jako automatyczny
szafy, jako
podzespół
automatyczny
podzespół

Półka, jako
automatyczny
podzespół
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Dodanie komponentów

Wynik
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Tworzenie automatycznego podzespołu
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Użyj funkcji Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj sterowniki > KUBATURA

•

Wprowadź db, jako nazwa elementu sterującego.

Uwaga: Nazwa i oznaczenie działają tak samo jak w przypadku parametru.
Nazwa jest nazwą systemową wykorzystywaną przez program, nie moze zawierac spacji polskich liter, zaczynac się
od cyfry, nie moze miec tez niektórych znaków specjalnych np.: "*/-+".
Oznaczenie jest tym co widzi użytkownik wykorzystyjąc parametr. Musi być jednoznaczny i może zawierać dowolne
znaki.
•
•

Długości X, Y i Z odpowiadają domyślnym wymiarom podzespołu. Zachowaj domyślne wartości.
Wybierz Domyślny tryb kubatury = Wewnątrz kubatury.

Uwaga: Automatyczny podzespół może być dodany na dwa sposoby:
-

Wewnątrz prostopadłościanu:

-

Wewnątrz korpusu:

•

Wybierz Aktualny układ współrzędnych do ustawienia pozycji podzespołu.

•

Wprowadź Szafka prostokątna, jako oznaczenie podzespołu i kliknij Ok w celu
zatwierdzenia.
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Uwaga: Pojawiająca się strzałka umieszczona jest na przedniej ścianie podzespołu i wskazuje jego górną ścianę.

Tworzenie części szafy
•
•

Zrób aktualną warstwę 1.
Stwórz parametr długości
-

•

Wartość = 19mm
Nazwa: t.
Oznaczenie: Grubość panelu.

Wykorzystując wolne formatki, stwórz 4 części pokazane obok.
-

Ustaw grubość = t.
Umieść wolne formatki wewnątrz podzespołu.
Boczne panele zachodzą na dolny i górny panel szafy

Uwaga: Możesz użyć opcji Automatycznie, by szybciej stworzyć wolne
formatki.
•

Definicja utworzonych części szafy
-

•

Oznaczenie: Górny panel / Dolny panel / Lewy panel / Prawy panel
Kod: GP / DP / LP / PP
Materiał: drewno > płyta wiórowa
Pokrycie: farba > farba biała matowa
Definicja złożenia:

-

Oznaczenie: Wolnostojąca szafka
Reference: SZAF-WOL
Natura złożenia: Pod złożenie

Zapis pliku
•

Zdefiniuj parametr t, jako sterownik używając
funkcji Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj
sterowniki.
Wykorzystaj Złożenie > Zdefiniuj komponent >
Edytuj/Zapisz standardowy komponent by zapisać
plik w bibliotece.
Wybierz Zapisz standardowy komponent.
W otwartym oknie wprowadź:

•
•
•
-
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Standardy: Biblioteka testowa
Nowa rodzina: Szafy
Nowy typ: Szafy
Nowy wariant: Wolnostojąca szafa
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•
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Odznacz Kod dostawcy
Kliknij Ok w celu zatwierdzenia.

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Złożenie szafy
Tworzenie predefiniowanej propagacji
Notatka
Jak zauważyłeś do tej pory, możliwe jest użycie określonego typu propagacji do konfiguracji połączenia.
Predefiniowane propagacje mogą być skonfigurowane w ten sposób by uniknąć ustawiania parametrów
propagacji dla każdego etapu montażu.
Predefiniowane propagacje mogą również określać inne propagacje w zależności od długości połączenia.

•

W dokumencie Design, otwórz Narzędzia > Opcje > TopSolid’Wood konfiguracja > Predefiniowane propagacje

•
•

Wybierz Dodaj propagację.
Następnie podwójnie kliknij na wyraz Bez tytułu i nadaj nazwę propagacji Kołki

•

W pierwszej linii listy propagacji zmodyfikuj wartość prawego ograniczenia na 80mm.

•

Użyj przycisku Dodaj zakres, by dodać nowe zakresy jak przedstawiono poniżej.

•
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Lewe
ograniczenie

Prawe
ograniczenie

0mm

80mm

80mm

200mm

200mm

400mm

400mm

650mm

650mm

Nieograniczony

Następnie wprowadź następujące propagacje zgodne z zakresami.
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•
•
•
•

Dodaj nową propagację.
Nadaj jej nazwę Mimośrody
Zastosuj te same zakresy, co w przypadku kołków
Wprowadź propagacje zgodnie z podanymi niżej danymi.

•

Kliknij Ok w celu zatwierdzenia.

Montaż szafy
•
•

Wybierz funkcję Połączenie na kołki
z kontekstu Wood.
Wybierz Kołek, o kodzie D8L30, zatwierdź klikając Ok.

•
•

W pasku roboczym wybierz Filtr wyboru i Propagacja = TAK.
W polu powierzchnia odniesienia wskaż płaszczyznę styku
pomiędzy górnym i lewym panelem szafy.

Uwaga: Gdy powierzchnia odniesienia jest prostokątna, opcja Automatycznie może zostać użyta do wykrycia
powierzchni początkowej.
•
•

Wybierz Automatycznie.
Zostanie otworzone okno definicji rozmieszczenia. By wykorzystać wcześniej zdefiniowaną propagację, należy
wybrać z listy rozwijanej propagację o nazwie Kołki.

•

Zatwierdź operację klikając Ok.

•

Użyj opcji Kopiuj propagację, by dodać połączenia pozostałych paneli.

•

Powtórz poprzednie kroki dla pozostałych ścian.
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•
•

Wybierz funkcję połączenie na mimośród
Wybierz złącze mimośrodowe o kodzie:L34 19.

•
•

Wybierz Filtr wyboru i Propagacja = TAK
Wskaż płaszczyznę styku pomiędzy górnym i bocznym panelem,
jako płaszczyzna odniesienia.

•

Następnie wskaż dolną powierzchnię górnego panelu, jako
Powierzchnia do nawiercenia otworu pod puszkę.

•
•

Użyj opcji automatycznie.
W oknie Dystrybucja rozmieszczenia, wybierz mimośrody z listy
rozwijanej Predefiniowanych propagacji.

•

Wykorzystaj opcję Kopiowanie propagacji, by dodać pozostałe trzy
połączenia.
Zapisz dokument.

•

Tworzenie paneli
Uwaga
Tworzenie paneli pozwala na umieszczenie obrzeży i laminatu na części.
Tworzone jest kilka elementów:
-

Panel: Zawiera część, obrzeża i laminat.
Wypełnienie: Obiekt, na którym są umieszczone obrzeża i laminaty.
Obrzeża i laminaty.

Panel
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Wypełnienie - Obrzeże - Laminat

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

•

Wybierz Wood > Panel.

•
•

Otwórz opcje zaawansowane.
Ustaw:

- Taka sama charakterystyka dla panelu i wypełnienia.
Ta opcja stosuje tą samą charakterystykę (oznaczenie, kod…) dla
wypełnienia i panelu. A zatem, definicja części jest wykonana tylko raz.
-

Uproszczone odwzorowanie.
Uproszczone odwzorowanie jest używane do oglądania tylko tekstury
krawędzi i laminatów bez wyświetlania ich, jako bryły 3D.
Uwaga: Do celów projektowych, jest wysoce zalecane, aby zawsze działać w
trybie uproszczonego odwzorowania. Poprawia to ogólną wydajność
graficzną podczas projektowania.
Szczegółowe odwzorowanie jest stosowane na przykład w projektach, aby
wyświetlić rzeczywiste krawędzie

-

Natura złożenia: Pod złożenie.

Tryb Pod złożenie dla panelu wyświetla obrzeża i laminaty w oddzielnych liniach w
BOM-ie.

•
•

Obrzeże: Odejmij.
Odznacz opcję Twórz laminat.

Kliknij Ok, by zatwierdzić parametry.
Wskaż zewnętrzną ścianę lewego panelu w polu Powierzchnia odniesienia.

Zostanie otworzone okno Definicji części
•

Wybierz typ obrzeża – kod poprzez podwójne kliknięcie na pierwszej linii:
-

30

Standard: TopSolid’Wood
Typ: Cienkie obrzeże
Wariant: Obrzeże płaskie
Wersja: 01
Kod: ep 2
Materiał: PVC u
Pokrycie: Dąb
Kodyfikacja: EDG-TH-2-PVC-OAK
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•

Kliknij Dodaj, by stworzyć nową kodyfikację, a następnie kliknij Ok w celu zatwierdzenia obrzeża.

Uwaga: Kodyfkacje krawędzi wykozystywane sa do jednoznacznego okraslania typu okleiny, co następnie można wykorzystac
przy oznaczaniu ich na zestawieniach materiałowych, rysunkach i etykietach.

Można wykorzystać krawędzie bez kodyfikacji odznaczając opcję Unikalna kodyfikacja dla obrzeża i laminatów w
Narzędzia > Opcje > TopSolid’Wood Konfiguracja > Obrzeże/Laminat.

Do każdego z obrzeży jest przypisana osobna linia w tabeli. Kliknięcie na linię
spowoduje zmianę koloru strzałki odpowiadającego jej obrzeża..
•

Odznacz tylną linię panelu, by nie umieszczać na niej obrzeża

Strzałka stanie się biała.
•

Zmień Przycięcie początku na Przykryta dłuższa krawędź poprzez podwójne
kliknięcie myszką.

•
•

Zatwierdź klikając Ok.
Powtórz operację dla pozostałych części:

•
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Dla prawego panelu nie wykonuj obrzeża dla tylnej krawędzi.
Dla górnego i dolnego panelu obrzeże występuje tylko na przednich
krawędziach.

Zapisz plik.
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Suplement: Predefiniowane wartości
Uwaga
Predefiniowane wartości mogą być zdefiniowane dla parametru.
Oznacza to, że przy pomocy tego parametru, można wykorzystać jedną z predefiniowanych wartości.
Pomaga to, na przykład, określić grubość panelu tylko do określonych wartości.

•
•

Wybierz Parametr > Modyfikuj parametr.
Wprowadź t w polu Modyfikuj parametr, i zatwierdź Enterem.

•

Otwórz opcje zaawansowane >>.

•

Wybierz Predefiniowane wartości = 0.

Otworzone zostanie okno Predefiniowanych wartości
•
•
•

Wprowadź trzy wartości 16, 19 i 22.
Zaznacz Tyko te wartości.
Zatwierdx klikając Ok.

Uwaga: Opcja tylko te wartości pozwala na wprowadzenie tego parametru tylko, jako predefiniowane wartości
podane tutaj.
Pole oznaczenie służy do przypisania oznaczenia do predefiniowanych wartości

•
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Zapisz i zamknij plik.
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Ćwiczenie 3: Wstawienie wpustu
W bibliotece komponentu istnieje możliwość zdefiniowania obróbki, która będzie przeprowadzona podczas
wstawienia elementu.
Np.: podczas wstawienia kołków lub mimośrodów wiercenia pod nie są dodawane
automatycznie.
Proces będzie automatycznie wykorzystany do stworzenia wpustu pod tylną ścianę.
Podpunkty:
-

Odsunięcie wolnych formatek
Części pomocnicze
Proces komponentu

Tworzenie komponentu
Tworzenie automatycznego podzespołu
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Stwórz automatyczny podzespół wybierając kolejno Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj sterowniki >
KUBATURA

Następnie wybierz
-

Nazwa elementu sterującego: db
Zachowaj domyślne wymiary
Domyślny typ kubatury = Kubatura
Aktualny układ współrzędnych

-

Oznaczenie elementu sterującego: Podzespół szafy

Tworzenie pleców szafy
•

Zrób aktualną warstwę 1.

•

Wykorzystaj wolne formatki do stworzenia tylnej ściany szafki:
-
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Grubość = 8mm
Odsunięcie = -5mm na czterech zaznaczonych ścianach
Wybrane płaszczyzny: 4 boki automatycznego podzespołu
Odsunięcie od płaszczyzny pozycjonującej: 10mm
Płaszczyzna pozycjonująca: Tylna ściana podzespołu
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Definicja części i złożenia
•

Zdefiniuj plecy szafy:
-

•

Oznaczenie: Część
Materiał: drewno > płyta wiórowa.
Pokrycie: farba > matowa biała farba.
Zapisz komponent w bibliotece za pomocą Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj / Zapisz komponent
biblioteki> Zapisz standardowy komponent:

-

Standardy: Biblioteka ćwiczeniowa
Rodzina: Szafy
Nowy typ: Tył szafki
Nowy wariant: Kanałek pod plecy

Tworzenie procesu
Wykorzystanie części pomocniczych
Uwaga: Celem stworzenia komponentu Wpust pod plecy jest to, że komponent ten może wykonywać swoje rowki
automatycznie po umieszczeniu w szafie. Aby to zrobić, wpusty muszą być wykonane w komponencie na częściach
pomocniczych: te części zostaną utworzone bez definicji, co oznacza, że nie są one zawarte w komponencie.
•

Zrób aktualną warstwę 2.

•
•

Zmień kolor części pomocniczych
Wykorzystaj wolne formatki, by stworzyć części pomocnicze na bocznych
ścianach podzespołu.
-

Grubość = 19mm
Wybrane płaszczyzny: 4 boki podzespołu
Pozycjonowanie: Na zewnątrz podzespołu

Uwaga: Części pomocnicze nie powinny być panelami.
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Tworzenie wpustu
•

Wyłącz warstwę 1 i 2.

•
•

•

Wybierz funkcję Wpust.
Ustaw Prowadzenie = Powierzchnia płaska i wskaż wewnętrzna ścianę dolnej
części pomocniczej w polu Powierzchnia odniesienia.
Wskaż tylną krawędź dolnej części w polu Krawędź odniesienia albo krzywa dla
ścieżki narzędzia.
Duża strzałka oznacza, po której stronie krawedzi ma być wykonywany kanałek,
a mniejsza strzałka wyznacza kierunek operacji (gdzie jest jej początek i koniec).
Kliknij Stop, by zatwierdzić ścieżkę wpustu.

•

Wprowadź ustawienia:

•
•

-

Typ narzędzia: Frezy
Standard: Frez prosty
Wejście/Wyjście: Promień
Odległość do punktu startowego/Odległość od punktu końcowego: -6mm
Parametry: Bliższa krawędź
Odsunięcie wpustu: 10mm
Szerokość wpustu: 8mm
Głębokość wpustu: 6mm

Uwaga: Odległość do punktu początkowego/Odległość od punktu końcowego o wartości -6mm jest użyta do
wykonania pogłębienia wpustu na zewnątrz części o 6mm, by dopasować poszerzenie ściany tylnej z luzem 1mm.

•
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Zatwierdź ustawienia klikając Ok.
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•

Wykorzystaj opcję Kopiuj operację, by umieścić wpusty na pozostałych częściach pomocniczych.

Definicja wpustu, jako proces komponentu
Uwaga: Zdefiniowanie wpustu, jako proces komponentu (zwany także narzędziem komponentu) pozwala na
wykonanie obróbki podczas dodawania komponentu.
•

Wykorzystaj funkcję Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj narzędzia.

•

Ustaw Typ operacji = Miejscowa operacja na kształtach.

Uwaga: Miejscowa operacja na kształtach odpowiada wykonaniu obróbki.
Jeśli nie jest to proces obróbki, możliwe jest, aby wybrać odejmowanie lub łączenie kształtów.
•

Wprowadź Narzędzie1 w polu Nazwa elementu będącego narzędziem i zatwierdź enterem.

•

Zmodyfikuj Oznaczenie elementu będącego narzędziem na Kanałek pod tylną ścianę.

•

W polu Wstaw miejscową operację jako narzędzie, wskaż jeden z utworzonych
wcześniej wpustów.

Uwaga: By wskazać proces obróbki wystarczy wskazać geometrię wygenerowaną
przez tą obróbkę: krawędź boczną, tylną ścianę…
Jeśli geometria należy do kilku procesów obróbki, istnieje opcja wskazania tej
obróbki.

•
•

Zachowaj domyślną Nazwę miejscowej operacji.
Następnie wskaż pozostałe wpusty.

Uwaga: Wybrane operacje są podświetlone na czerwono.
•

Po wybraniu czterech wpustów naciśnij Stop.

•
•
•

Zatwierdź operację bez wprowadzania zmian.
Aktywuj warstwę 1, następnie wyłącz warstwę 0 i 2.
Zapisz i zamknij dokument.
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Ćwiczenie 4: Wykorzystanie komponentów w aranżacji wnętrza
Celem ćwiczenia jest wykorzystanie wcześniej stworzonych komponentów do aranżacji wnętrza.
Podpunkty:
-

Importowanie plików DWG
Wykorzystanie warstw
Stworzenie pomieszczenia 3D z rzutu 2D
Dołączenie standardowych komponentów

Importowanie z wykorzystaniem plików DWG
Importowanie pliku
Importowanie pliku o innym formacie może być wykonane przy użyciu funkcji Otwórz.
•
•

Wybierz Plik > Otwórz i wybierz plik Missler.DWG.
Zawsze wybieraj otwórz, jako: TopSolid’Design – Projektowanie.

Uwaga: Jest możliwa konfiguracja otwierania plików za pomocą przycisku.
•

Następnie w pasku roboczym ustaw następujące parametry:

•

Jednostka: Wybór jednostki dla otwartego dokumentu (m, mm, Km…).
Wybierz Jednostka = Automatycznie, by automatycznie wykryć jednostki z dokumentu.
Standard: wybór standard pliku (Iso, Ansi…).
Wybierz Standard = Automatycznie, by automatycznie wykryć standard dokumentu.
Kliknij Ok w celu zatwierdzenia ustawień i zamknięcia okna opcji importu.

Uwaga: Po zaimportowaniu, plik jest automatycznie konwertowany do formatu TopSolid (.top) w nowym
dokumencie.
•
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Zapisz plik w nowym folderze o nazwie aranżacja wnętrza i zmień nazwę pliku na Aranżacja wnętrza.

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

•

Wybierz nie dla zapytania o definicję części.

Poznaj zaimportowany plik
Uwaga: Po zaimportowaniu pliku DXF lub DW do TopSolid, kolory szkicu są
automatycznie przywrócone..
Ponadto zakładki są zaimportowane, jako warstwy. Ich nazwy są także
zaimportowane, jako nazwy warstw.
•
•

Otwórz drzewo projektu Ctrl + O
Przejdź do okna warstwy.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na warstwię pozwoli uczynić ją aktywną,
zmienić jej nazę czy dodać element

Domyślnie tylko warstwy w użyciu są wyświetlone.
•
-

Kliknij prawym przyciskiem myszy na Warstwy w użyciu następnie wybierz definicja i ustaw:
Wyświetlanie = Wszystkie warstwy.
Sortuj = Numerycznie następnie zatwierdź klikając Ok.

Tworzenie ścian
•
•

Aktywuj warstwę 9 i nazwij ją ściany.
Wyłącz warstwę 5 poprzez podwójne kliknięcie na niej.

•
•

Wybierz funkcję Bryły > Wyciągnięty kształt.
Ustaw Nowy kontur= Szkic i wskaż Nowy kontur.

•

Następnie wybierz Prostokąt.

•

Wskaż lewy dolny narożnik holu, jako Pierwszy punkt przekątnej

•

Wskaż punkt przecięcia pomiędzy zewnętrzną ścianą (jasno niebieska) I wewnętrzną ścianą (czarna), jako drugi
punkt przekątnej.
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•
•

Wyciągnij tą ścianę na wysokość 2500mm w kierunku Z+.
Powtórz tą operację by wyciągnąć ścianę prostopadłą do podwójnych drzwi(różowy).

•

Wykonaj kilka kolejnych ścian w ten sam sposób.

Budowanie kolumn
•

Wykorzystaj tą samą metodę do budowy kolumn.

Budowanie podłogi
•
•

39

Aktywuj warstwę 10 I ustaw ją, jako aktywną.
Wykorzystaj tą samą metodę do wyciągnięcia podłogi w całym projekcie w kierunku Z- na wysokość 100mm.
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Wykorzystanie standardowych komponentów
Naszkicuj bryły konstrukcyjne
•
•
•

Aktywuj warstwę 11 i nazwij ją Bryły konstrukcyjne.
Wyłącz warstwy od 0 do 8.
Stwórz nowy szkic.

•
•

Użyj funkcji Kontur, by narysować prostokąt.
Następnie wybierz Auto wymiarowanie

•
•

Następna funkcja służy do dodania więzów symetrii wymiarowej. Kliknij OK.
Powtórz operację dla kolejnych czterech prostokątów pokazanych poniżej.

•

Wykorzystaj funkcję Modyfikuj parametr, by zmienić wymiary prostokątów na podane poniżej:
-

•
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X=2000; Y=650
X=1500; Y=650
X=750; Y=500
X=750; Y=500
X=700; Y=500
Następnie dodaj więz współliniowości pomiędzy dolnymi krawędziami prostokątów I wewnętrzną krawędzią
ściany.
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•
•

Umieść wymiar 1000mm pomiędzy prostokątem o szerokości 2000mm a prawą stroną kolumny.
Dodaj więzy współliniowości, by uzyskać poniższy wynik.

Wyciągnięcie brył konstrukcyjnych
•
•
•
•

Zakończ szkicownik.
Zmień kolor na cyjan.
Wybierz funkcję Bryły > Wyciągnięty kształt.
Ustaw Wykorzystanie szkicownika = Globalne i Rezultat = Jeden kształt na profil.

Uwaga: Wykorzystanie szkicownika = Globalne realizuje wyciągnięcie wszystkich profili danego szkicownika w
jednym ruchu.
Rezultat = Jeden kształt na profil służy do stworzenia osobnych kształtów dla każdego profilu.
•
•

Następnie wskaż wcześniej stworzony szkic.
W opcjach zaawansowanych >>, ustaw Odsunięcie od krzywej początkowej = 100mm, zatwierdź klikając OK.

•
•

Wyciągnij szkic w kierunku Z+ na wysokość 300mm.
Wykorzystaj Cechy > Przezroczystość, i ustaw ją na poziomie 7 dla wyciągniętego kształtu.
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Modyfikacja brył konstrukcyjnych
•
•

Otwórz drzewo projektu używając Ctrl + O.
Wybierz zakładkę Główne złożenie, kliknij prawym przyciskiem myszy i
wybierz Edycja.

•

W polu Edytuj element, wskaż lewą bryłę konstrukcyjną.

Wyciągnięty element jest teraz wyświetlony w drzewie projektu.
•

Kliknij na +, by rozwinąć wyciągnięty kształt na krzywej.

Wyświetlone tutaj są wszystkie element użyte do stworzenia wyciągniętego kształtu:
-

Krzywa(e)przekroju: Szkic użyty do wyciągnięcia.
Absolutny układ współrzędnych: Układ współrzędnych wyciągnięcia.
Długość wyciągania.
Odsunięcie od krzywej początkowej.

Uwaga: Każda z wyciągniętych brył konstrukcyjnych została wykonana w oddzielnej operacji. To oznacza, że
Długości wyciągania, jak i odsunięcie od krzywej początkowej są mierzone pomiędzy blokami.
By zmodyfikować obiekt bez zmiany innych, parametr musi zostać zastąpiony.
Uwaga: Jest możliwe modyfikowanie elementu wyciągniętego za pomocą funkcji Modyfikuj element.
•
•
•

Kliknij prawym przyciskiem myszy w drzewie projektu na Odsunięciu od krzywej początkowej > Zastąp.
Ustaw Zamień = Lokalny i Parametr zamienny = 800.
Zmień także długość wyciągania na 1200.

•

Edytuj dwa takie same prawe bloki:
-
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Zastąp długość wyciągania wartością 700mm
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•

Zastąp Odsunięcie od krzywej początkowej wartością 1300mm.
Edytuj prawy blok i zastąp jego długość wyciągania wartością 450mm.

Dodawanie komponentów
•

Ustaw warstwę, 12 jako aktualną i nazwij ją Szafy.

•
•

By dodać komponent z biblioteki, użyj funkcji Złożenie > Biblioteka
W oknie Standardowe komponenty:
-

•

Wybierz Bibliotekę ćwiczeniową
Wybierz Szafy > Szafy > Szafa wolnostojąca
Zatwierdź klikając Ok

Ustaw Tryb kubatury = Wewnątrz kubatury i Ukryj blok = Nie.

Uwaga: Tryb kubatury = Wewnątrz kubatury został ustawiony, jako domyślny, by uniknąć wprowadzania ustawień
podczas wstawiania komponentu. Występuje oczywiście możliwość jego modyfikacji.
Ukryj blok automatycznie ukrywa bryły konstrukcyjne.
• Wskaż przednią ścianę jednego z bloków konstrukcyjnych.
Blok sterujący jest automatycznie umieszczony wewnątrz bryły konstrukcyjnej.
Uwaga: Czerwone strzałki służą do modyfikacji płaszczyzn odniesienia.
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•
•

•
•
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Ustaw Wielokrotne wstawianie = Tak, by wstawić
ten sam komponent sterujący kilkukrotnie.
Wskaż przednie ściany pozostałych czterech brył
konstrukcyjnych, następnie zatwierdź klikając OK.

Ustaw Grubość paneli = 19mm i kliknij OK.
Wyłącz warstwę 11, by ukryć bryły
konstrukcyjne.
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Ustawienia trybu wyświetlania
Uwaga: Domyślnie komponenty są wstawiane, jako odwzorowanie szczegółowe.
Praca przy takich ustawieniach nie jest zalecana, należy zmienić ustawienia na odwzorowanie uproszczone.
Uwaga: By domyślnie dodawać komponenty w odwzorowaniu uproszczonym, wybierz Narzędzia
> Opcje > Komponent > Menadżer komponentów > Odwzorowanie: Uproszczone.
•
•

Otwórz drzewo projektu Ctrl + O.
W zakładce Złożenie główne, kliknij prawym
przyciskiem myszki na Złożenie i wybierz Zdefiniuj
uproszczone odwzorowanie.

Dodanie tylnej ściany z wpustem
•
•

Wybierz Biblioteka, by dodać component wpustu.
Ustaw Tryb kubatury = Kubatura.

Uwaga: By wstawić blok sterujący, jako kubatura wewnątrz szafy, wskaz jedną z
wewnętrznych ścian szafy

•

Wskaż jedną z wewnętrznych ścian szafy w polu podzespół szafy.

Podzespół jest automatycznie dodany wewnątrz szafy.
•

Ustaw Wielokrotne Wstawianie = Tak, następnie dodaj podzespół w pozostałych szafach.

•

Kliknij Ok, by zatwierdzić operację.
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Dołączenie półki
•
•

Użyj funkcji Biblioteka, by dodać Półkę.
Wprowadź nowe parametry:
-

Długość półki= 1500mm
Głębokość półki = 300mm
Wysokość półki = 250mm
Grubość panelu = 19mm

Komponent półki został wyliczony i wstawiony z godnie z wartościami wprowadzonych parametrów.
•
•

Kliknij w obszarze roboczym, by umieścić półkę.
Następnie dodaj więzy pozycjonujące:
-

Tylna krawędź / Ściana, Odległość = 0mm.
Podstawa półki / Góra lewej szafki, Odległość = 250mm.
Lewy bok półki / Lewy bok lewej szafki, Odległość = 0mm.

Definicja złożenia
•

Zdefiniuj złożenie Wood > Definiowanie > Zdefiniuj złożenie > Charakterystyka:
-
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Oznaczenie: Wyposażenie holu.
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Ćwiczenie 5: Projektowanie lady z geometrycznymi sterownikami
Celem ćwiczenia jest stworzenie lady, sterowanej ścieżką, a
nastepnie dodanie jej do wystroju wnętrza.
Podpunkty:
-

Komponent sterowany przez ścieżkę lub Komponent z
geometrycznymi sterownikami
Kształt rurowy
Przycięcie płaszczyzną
Rozwinięcie części

Tworzenie komponentu
sterownikami

z

geometrycznymi

Uwaga
Komponent sterowny przez ścieżkę lub Komponent z geometrycznym sterownikiem jest wykorzystany do
tworzenia komponentów, który osiągnie zadany kształt po dodaniu do złożenia
W tym przypadku lada zostanie zaprojektowana zgodnie z niebieską ścieżką prowadzącą.
Oznacza to, że każda linia lub łuk mogą być zdefiniowane jako ścieżka prowadząca przy dodawaniu elementu.
Komponent osiągnie pożądany kształt.
Poniżej przedstawiono trzy przykłady, które pokazują, dodawanie komponentu:
z lewej na łuku z prawej na okręgu

Tworzenie ścieżki prowadzącej
•
•
•

Stwórz Nowy dokument Design.
Zmień kolor na niebieski (12).
Użyj funkcji Krzywe > Okrąg/Łuk, następnie narysuj łuk w trybie Punkt przechodzący.

Uwaga: Łuk musi być dość duży, co ułatwi projektowanie.
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•

Użyj funkcji Edycja > Przerwij asocjatywność

Uwaga: Funkcja Przerwij asocjatywność usuwa połączenia z elementami konstrukcyjnymi. Staje się on całkowicie
niezależny.
Ta operacja powinna być wykonana na ścieżce sterującej komponentu, aby uniknąć błędów przy wstawieniu do
zożenia.
W polu Elementy do rozbicia asocjatywności wskaż narysowany łuk.
Łuk jest teraz całkowicie niezależny.
•
•

Uruchom funkcję Edycja > Nazwa, i wskaż łuk.
Wprowadź Nazwę: t i Oznaczenie: Trajektoria

Uwaga: Nazwanie elementu pozwala na łatwiejsze odnalezienie go w projekcie.
•

Aktywuj warstwę 1.

•

Uruchom funkcję Narzędzia > Układ współrzędnych > Układ współrzędnych na krzywej i punkcie.

Uwaga: Układ współrzędnych na krzywej i punkcie jest używany do automatycznego umieszczenia układu
współrzędnych prostopadłego do ścieżki krzywej w punkcie przecięcia.
•
•

Wskaż łuk, jako Krzywa odniesienia, następnie prawy punkt zakończenia łuku, jako Punkt początkowy.
Kliknij Zamknij, a następnie Ustaw, jako aktualny by spozycjonować krzywą względem układu współrzędnych

Tworzenie pozostałych parametrów
•

Wykorzystaj funkcję Parametr > Utwórz, by stworzyć parametry
pokazane obok w trybie Jednostka = Długość.

•
•

Wyswiettl liste parametrów używając Parametr > Edytuj listę.
Zmień wartość w kolumnie Parametr sterujący z Nie na Tak.

Zdefiniuj ścieżkę, jako sterownik
•
•
•

Użyj funkcji Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj
sterowniki
Wprowadź t w polu Wstaw element sterujący, następnie
zatwierdź enterem.
Zatwierdź domyślne Oznaczenie elementu sterującego.

Ścieżka t jest teraz sterownikiem komponentu.
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Zapisz komponent
•

Zapisz komponent w bibliotece: Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj/Zapisz standardowy komponent >
Zapisz standardowy komponent.
Ustaw:

•
•

Standardy: Biblioteka testowa
Rodzina: Meble
Nowy typ: Lada
Nowy wariant: Wewnętrzna lada
Kliknij Ok, by zapisać wprowadzone zmiany.

Szkicowanie części
Szkic frontu
•
•

Wyłącz warstwę 0 i zmień kolor na czarny.
Rozpocznij szkicownik i narysuj prostokąt po lewej stronie układu współrzędnych.
Wykorzystaj funkcję auto wymiarowanie, by automatycznie dodać wymiary.

•
•

Usuń wymiar wysokości prostokąta.
Użyj funkcji Modyfikuj parametr, by zmienić szerokość prostokąta na 10mm.

•

Następnie dodaj wymiary:
-

•

Od górnej krawędzi prostokąta do osi X z nominalną wartością = h;
Od dolnej krawędzi prostokąta do osi X z nominalną wartością = 70mm;
Od prawego boku prostokąta do osi Y z nominalną wartością = td.
Zakończ szkic.

Szkice blatów i cokołów
•
•
•

49

Aktywuj warstwę 2.
Narysuj cztery prostokąty jak na rysunku obok z auto
wymiarowaniem.
Użyj funkcji Modyfikuj parametr, by zmienić wartości wymiarów
na pokazane obok.
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•

Dodaj:
-

•

Więz współliniowość pomiędzy dolnymi krawędziami cokołów (prostokąty 100x10) i osią X;
Więz współliniowość pomiędzy dolną krawędzią podstawy (prostokąt 200x19) i górną powierzchnią cokołu;
Więz współliniowość pomiędzy prawą krawędzią podstawy i lewą stroną frontu;
Więz zgodność prawym górnym rogiem blatu i lewym górnym rogiem frontu.
Następnie zwymiaruj odległość cokołów od podstawy na 30mm.

Szkic boków
•
•
•

Aktywuj warstwę 3.
W nowym szkicowniku narysuj cztero-segmentowy kontur.
Dodaj:
-

•
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Więz zgodność dla górnych punktów segmentu i dolnych punktów krawędzi lady.
Więz zgodność dla prawego dolnego punktu konturu i lewego dolnego punktu frontu.
Więz orientacja dla dolnego segmentu konturu względem osi X.
Więz zgodność pomiędzy lewym segmentem konturu i prawym dolny punktem podstawy.
Zakończ szkicownik.

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Szkic półki
•
•
•
•

Aktywuj warstwę 4.
Rozpocznij szkicownik i narysuj prostokąt.
Wprowadź wysokość równą 19mm.
Dodaj więz współliniowość pomiędzy prawą krawędzią prostokąta i lewą
krawędzią frontu.
Zwymiaruj odległość półki od górnej powierzchni podstawy o wartości
nominalnej = sh.
Dodaj więz zgodność pomiędzy lewym dolnym punktem półki i lewym
segmentem.
Zakończ szkicownik.

•
•
•

Tworzenie części
Konfiguracja materiału i pokrycia
Uwaga: Jest możliwe zdefiniowanie aktualnego materiału i pokrycia, które będą zastosowane do nowo
wyciągniętych części.
Stosując ten zabieg, przy tworzeniu części z tego samego materiału i o tym samym pokryciu, unikniemy ustawianie
tych parametrów dla każdego z elementów osobno.
•

W pasku statusu na dole obszaru roboczego kliknij na Mat=….

Uwaga: To okno wyświetli aktualny materiał, który będzie przypisany dla nowo utworzonych brył.
Jeśli ikona Mat=… nie jest wyświetlona w pasku statusu, kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i zaznacz opcje
Materiał i pokrycie.

•

Ustaw aktualny materiał i pokrycie:
-

•

Aktualny materiał: drewno > płyta pilśniowa.
Aktualne pokrycie: farba > połyskująca biała farba.
Zatwierdź klikając Ok.

Wyciągnięcie części
Uwaga: Kształt rurowy może być wyciągnięty z krzywej 2D wzdłuż ścieżki (Krzywa prowadząca)
•
•
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Uruchom funkcję Bryły > Rura
Ustaw Kształt rurowy = Na krzywej i Podążaj za = Przyszłe operacje.
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•
•
•

Aktywuj warstwę 0 i wskaż niebieski łuk w polu Krzywa prowadząca
Ustaw czerwoną strzałkę w kierunku od szkicu.
Ustaw Załamania = Zaokrąglone, Krzywe = Widoczne, Wykorzystanie szkicownika = Lokalne i Typ = Bryła.

Uwaga: Załamania = Zaokrąglone jest wykorzystywana do zaokrąglenia ostrych załamań wyciągnięcia.
Krzywe = Widoczne zachowuje krzywe widoczne po wyciągnięciu.
Wykorzystanie szkicownika = Lokalne używane jest do wykorzystania tylko jednego konturu z kilku zawartych w
szkicu.
•

W polu Krzywa przekroju albo tekst wskaż szkic podstawy.

•

Powtórz operację dla cokołów, frontu i półki.

Uwaga: Krzywe = Ukryte jest zawsze ustawione domyślnie. Dla tego ćwiczenia, ustaw tryb Krzywe = Widoczne przy
każdym użyciu.
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Wyciągnięcie blatu
Uwaga: Ze względu na to, że blat jest dłuższy niż reszta lady, krzywa
prowadząca musi zostać odpowiednio wydłużona.
•
•
•
•
•
•

Aktywuj warstwę 5 i wyłącz warstwy 0-3.
Zmień kolor na zielony (10).
Wybierz z menu Krzywe funkcję kopiowanie krawędzi.
Ustaw Tryb = Krawędzie.
W polu Kopiuj krawędź wskaż górną wewnętrzną krawędź frontu.
Uruchom funkcję Krzywe > Rozciągnij i wskaż zieloną skopiowaną
krawędź.

Uwaga: Funkcja Rozciągnij zmienia długość krzywej skracając ją lub
wydłużając.

•

Ustaw Typ = Krzywizna, Tryb = Długość rozciągnięcia i Długość = p by ustawić długość rozciągnięcia.

•
•

Zatwierdź klikając Ok
Włącz warstwę 2 następnie stwórz wyciągnięcie blatu korzystając z funkcji kształt rurowy wybierając
rozciągniętą zieloną krawędź, jako krzywa prowadząca.
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Powtórzenie szkicu i wyciągnięcie boków
•

Aktywuj warstwę 6 i włącz warstwę 3 zawierającą szkic boków.

•

Wybierz funkcję Aktualny układ współrzędnych

, by zmienić aktualny układ współrzędnych na absolutny

układ współrzędnych.
Uwaga: Absolutny układ współrzędnych znajduje się na
warstwie 0, więc została ona automatycznie włączona.
•
•
•
•

Uruchom funkcję Edycja > Powtórz.
W polu Powtórz elementy szablonu wskaż szkic boku
Ustaw Propagacja = Na krzywej.
Wskaż niebieski łuk, jako Krzywa propagacji (wskaż
blisko początku krzywej).

•

Ustaw:
-

Tryb rozmieszczenia = Rozmieść
Tryb obliczający długość = Długość łuku
Tryb przekształcenia = Okład współrzędnych węzła

•

Zatwierdź ustawienia klikając ok, następnie wprowadź 2, jako liczba parametrów.

•

Wybierz funkcję Wyciągnięty kształt, i ustaw Wyciągnięty kształt z = Krzywej, Wykorzystanie szkicownika =
Lokalne i Wynik = Jeden kształt na profil.

•

W polu Krzywa przekroju albo tekst wybierz funkcję Wykrywanie elementów.

Uwaga: Wykrywanie elementów jest używane do wyboru tylko jednego z elementów należących do złożenia, lub
powtórzenia.
W tym przypadku, w celu wyciągnięcia tylko jednego szkicu powtórzenia, wykrywanie należy stosować do określania
szkicu do wyciągnięcia.
•

Wskaż prawy szkic, jako element do wykrycia.

•
•

Wyciągnij szkic do wewnątrz lady na 19mm.
Powtórz operację, by wyciągnąć drugi bok.
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Przycięcie części
Przycięcie półki, a także podstawy w odniesieniu do ścian.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uruchom funkcję Bryły > Utnij.
Ustaw Utnij = Przez płaszczyznę.
W polu Kształt(y) do przycięcia wykorzystaj funkcję selekcja, by wybrać
kilka kształtów.
Wskaż półkę i podstawę, następnie zatwierdź klikając Ok.
Wskaż wewnętrzną ścianę boku, jako Płaszczyzna przycinająca
Czerowna strzałka reprezentuje kierunek części, która zostanie usunięta
Skieruj ją na zewnątrz lady, zatwierdź klikając Ok
Ustaw Ukryj kształt narzędzia(i) = Nie, następnie kliknij Ok.
Powtórz operację dla drugiego boku.

Odejmowanie kształtów
Odejmowanie boków od cokołów.
•
•

Wykorzystaj funkcję Bryły > Odejmij kształty.
W polu Kształt(y) do modyfikacji wykorzystaj funkcję selekcja, by wybrać

•
•

kilka kształtów.
Wybierz podstawę i cokoły, następnie kliknij Ok.
Ustaw Ukryj kształt narzędzia(i) = Nie.

•
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W polu Użyj kształtu(ów), jako narzędzia wybierz funkcję selekcja
i zaznacz boki lady.

,
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Definicja części
Definicja części płaskich
Uwaga:, Ponieważ części lady są częściami giętymi, należy najpierw wyciągnąć linie reprezentujące długości części.
Pozwoli to na precyzyjne wyliczenie wycięcia części.

•
•
•

Aktywuj warstwę 7.
Zmień kolor na czarny.
Wybierz funkcję Krzywe > Odcinek następnie narysuj odcinek jak
pokazano obok.

•
•
•

Wybierz Wood > Zdefiniuj > Definiowanie części.
Wskaż ladę, jako Część(i) do zdefiniowania.
Ustaw Wybierz osie automatycznie = Nie, Część gięta = Nie następnie kliknij Ok.

Uwaga: W przypadku elementów giętych osie należy wybrać ręcznie.
•

Wskaż wcześniej narysowaną linię, jako oś długości, zatwierdź klikając Ok.

•

Wskaż boczną krawędź blatu, jako Oś szerokości, następnie kliknij Ok.

Osie cięcia zostały umieszczone na części i wyliczone zostały ciecia prostokątne.
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•

Wprowadź następujące oznaczenia i kody.

•

Zmień pokrycie tylko dla blatu na matową szarą farbę.

Definiowanie części giętych
Uwaga: Blat i podstawa lady są częściami giętymi. By wyliczyć ich wycięcie należy stworzyć ich rozwinięcie.
Rozwinięcie pozwala także na obróbkę części przez zgięciem.

•
•

Uruchom funkcję Wood > Definiowanie > Zdefiniuj część i wybierz front lady.
Ustaw Wybierz osie automatycznie = Tak i Część gięta = Tak, następnie zatwierdź klikając OK.

Wyświetlone zostaną ustawienia rozwinięcia
•

Wprowadź:
-
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Grubość = 10mm
Współczynnik neutralny rozciągania = 0.5
Warstwa = 8
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Uwaga: Grubość odpowiada grubości części rozwiniętej.

-

Podążaj za powierzchniami stycznymi = Tak
Wiercenia na powierzchni odniesienia = Nie

Uwaga: Możliwe jest rozwinięcie kilku części w jednym ruchu. Opcja Podążaj za powierzchniami stycznymi jest
użyta do automatycznego zaznaczenia stycznych powierzchni z wybraną.
Opcja Wiercenia na powierzchni odniesienia dodaje wiercenia znajdujące się na płaszczyźnie do rozwinięcia.
•
•

Wskaż front lady w polu Wskaż płaszczyznę do rozwinięcia.
Zatwierdź klikając Ok.

Uwaga: Pozycja rozwinięcia, układ współrzędnych odniesienia i układ współrzędnych przeznaczenia musi zostać
wybrany.
Możemy wybrać jedną z osi do automatycznego umieszczenia układu współrzędnych odniesienia w narożniku
części.
•

Wskaż oś przechodzącą przez prawy górny róg ławy, jako układ współrzędnych odniesienia.

•
•

Wskaż dowolny punkt po prawej stronie lady, jako Układ współrzędnych przeznaczenia.
Włącz warstwę 8.

Uwaga: Rozwinięcie może być przeniesione za pomocą funkcji Poruszaj asocjatywnie.
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•

W definicji części, wprowadź:
-

•
•

Oznaczenie: Front.
Kod: BF.
Zatwierdź klikając Ok.
Powtórz operacje dla rozwiniętych cokołów:

-

Oznaczenie: Cokół 1 / 2
Kods: BA 1 / 2
Pokrycie: farba > matowa szara farba

Definiowanie złożenia
•

Zdefiniuj złożenie wybierając Wood > Definiowanie > Zdefiniuj złożenie > Charakterystyka:
-

•
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Oznaczenie: Lada
Kod: IC
Natura złożenia: Pod złożenie
Zapisz i zamknij plik.
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Wykorzystanie komponentu
Tworzenie ścieżki docelowej
•
•
•
•

Otwórz plik Interior design.
Aktywuj warstwę 13.
Wprowadź nazwę warstwy = Lada.
Narysuj szkic pokazany obok.
-

•
•

Lewy punkt łuku jest zgodny z lewą ścianą.
Łuk jest prostopadły do lewej ściany.
Następnie dodaj pokazane obok wymiary.
Zakończ szkic.

Dodawanie komponentu
•
•
•

Wybierz Złożenie > Normalia.
Wskaż Meble > Lada > Wewnętrzna lada.
Ustaw, jako sterowniki:
-

Przesunięcie trajektorii = 0mm
Górna wysokość = 800mm
Wysokość półki = 350mm
Górne wydłużenie = 1000mm
Trajektoria: Wskaż wcześniej narysowany szkic

Komponent jest automatycznie przeliczany zgodnie z podanymi parametrami i ścieżką.
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Uwaga: Kierunek wstawienia komponetu zależy od skierowania czerwonej strzałki.

•

By zmienić kierunek należy:
-

Usunąć komponent.
Wybrać funkcję Krzywe > Początek, a następnie wskazać wcześniej narysowany szkic, jako Krzywa do
modyfikacji.

Strzałka, która się pojawiła reprezentuje kierunek wstawienia komponentu.

-
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Zmiany kierunku dokonamy poprzez kliknięcie na strzałkę. Zatwierdzamy klikając Ok.
Dodaj component ponownie.
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Ćwiczenie 6: Projektowanie drzwi
Celem ćwiczenia jest stworzenie komponentu "Drzwi”, jako blok sterujący. Do
stworzenia tego element, będziesz musiał najpierw zaprojektować frez profilujący,
zawiasy, a także klamkę.
Podpunkty ćwiczenia:
-

Frez profilowy
Drzwi, jako sterownik.
Wykorzystanie komponentów 3D (zawiasy i klamki)

Tworzenie frezu profilowego
Uwaga: Stworzenie frezu profilowego pozwoli na wykorzystanie własnych
narzędzi dostępnych w produkcji.

Tworzenie profili
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Na warstwie 1, narysuj szkic pokazany poniżej:

•

Zakończ szkicownik, a następnie narysuj kolejny szkic pokazany poniżej.
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•

Wyłącz warstwę 0, następnie stwórz 2 osiowy układ współrzędnych pokazany poniżej za pomocą punktów
odsuniętych.

•

Zapisz Komponent w bibliotece Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj / Zapisz standardowy komponent >
Zapisz standardowy komponent:
-

Standard: Biblioteka ćwiczeniowa
Nowa rodzina: Narzędzia
Nowy typ: Narzędzia profilujące
Nowy wariant: Frez profilowy

Definicja narzędzia
•
•

By zdefiniować narzędzie należy, wykorzystać funkcję Wood > Zdefiniuj > Definiowanie freza profilowego.
Ustaw Tryb = Frezowanie profilowe i wskaż lewy szkic, jako krzywa.

•

Wprowadź:
-

Nazwa narzędzia: narzędzie1
Oznaczenie narzędzia: Frez profilujący
Numer narzędzia: 105

Uwaga: Numer narzędzia będzie użyty w procesie obróbki (TopSolid’WoodCam lub eksportu do maszyny). To pole
może pozostać puste; numer zostanie nadany domyślnie.
•

Klikamy Ok w celu zatwierdzenia parametrów, a następnie wskaż lewy układ współrzędnych pozycja układu
współrzędnych.
Wprowadź:

•
-

•
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Nazwa pozycji: początek
Oznaczenie pozycji: Początek narzędzia

Ustaw Promień: 45 i Głębokość skrawania: 15.
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Narzędzie jest zdefiniowane i może zostać wykorzystane.

Definicja kontr frezu
•
•

Wybierz funkcję Wood > Zdefiniuj > Definiowanie frezu profilowego.
Ustaw Tryb = Przeciwny profil, i wskaż prawy szkic, jako krzywa..

•

Wprowadź:
-

•
•

Wskaż prawy układ współrzędnych, jako pozycja układu współrzędnych.
Wprowadź:
-

•
•
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Nazwa narzędzia: narzędzie2
Oznaczenie procesu: Frezowanie przeciwne
Numer narzędzia: 106

Nazwa pozycji: początek2
Oznaczenie pozycji: Początek narzędzia 2
Ustaw Promień: 45 i Głębokość skrawania: 15.
Zapisz i zamknij plik.
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Tworzenie komponentu
Stwórz parametry
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Stwórz automatyczny podzespół wykorzystując Złożenie > Zdefiniuj komponent >
Zdefiniuj sterowniki > Automatyczny podzespół.
Ustaw:

•
•

Nazwa elementu sterującego: db
Domyślny tryb kubatury = Kubatura
Wybierz Aktualny układ współrzędnych
Oznaczenie elementu sterującego: Szafka
Stwórz 3 parametry przedstawione poniżej w trybie Jednostka = Długość:

•

Wartość: 20; Nazwa: cth; Oznaczenie: Grubość poprzeczek
Wartość: 80; Nazwa: cwi; Oznaczenie: Szerokość poprzeczek
Wartość: 2; Nazwa: dg Oznaczenie: Luz
Używając funkcji Parametr > Edytuj listę, zdefiniuj te parametry, jako sterowniki.

Zapisz plik w bibliotece Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj/Zapisz standardowy komponent > Zapisz
standardowy komponent.
-

Standard: Biblioteka ćwiczeniowa
Rodzina: Szafy
Nowy typ: Drzwi
Nowy wariant: Drzwi z szybą

Tworzenie części
•

Aktywuj warstwę 1.

•
•

Wybierz wolne formatki.
Ustaw Pierwsze odsunięcie = dg i Grubość= cth.

•
•
•

Wskaż górną ścianę prostopadłościanu, jako pierwsza płaszczyzna.
Ustaw Tryb = Powierzchnie i wprowadź drugie odsunięcie = dg.
Wskaż dolną płaszczyznę prostopadłościanu, jako druga płaszczyzna.

•

Wprowadź Pierwsze odsunięcie = dg i wskaż lewą ścianę, jako pierwsza
płaszczyzna.
Ustaw Tryb = Długość i wprowadź wymiar = cwi.
Wykorzystaj czerwoną strzałkę by umieścić wolną formatkę wewnątrz
podzespołu jak pokazano obok.
Wskaż przednią ścianę, jako płaszczyzna pozycjonująca.
Ustaw formatkę wewnątrz podzespołu za pomocą żółtej strzałki.

•
•
•
•
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•

Dodaj pozostałe trzy części jako wolne formatki jak na rysunku obok.
-

Dla górnej poprzeczki: Długość = 2*cwi

Uwaga: W tym momencie normalne jest, że części się nakładają. Zostaną
doprowadzone do odpowiedniego wymiaru podczas profilowania.

Przycięcie poprzeczek
•
•

Wyłącz warstwę 0.
Stwórz Układ współrzędnych na powierzchni z więzami wymiarowymi: Narzędzia > Układ współrzędnych >

•
•

Układ współrzędnych na powierzchni z więzami wymiarowymi.
Ustaw Tryb = Nie dynamicznie, następnie wskaż górną poprzeczkę, jako ściana odniesienia.
Następnie wybierz:
-

Pierwsza krawędź: Dolna krawędź poprzeczki
Równoległa ściana lub krawędź: Górna krawędź poprzeczki
Druga krawędź Lewa krawędź poprzeczki
Równoległa ściana lub krawędź: Prawa krawędź poprzeczki

•

Ustaw Układ współrzędnych na powierzchni z więzami wymiarowymi, jako bieżący za pomocą funkcji

•

aktualny układ współrzędnych.
Stwórz nowy szkic i narysuj linie pokazane poniżej:
-

•
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Lewy punkt zgodny z lewą krawędzią poprzeczki.
Lewy punkt zlokalizowany w odległości cwi od górnej krawędzi.
Prawy punkt zgodny z prawym dolnym narożnikiem poprzeczki.

Wykorzystaj funkcję Wood > Cięcie, by przyciąć górną poprzeczkę względem narysowanej linii.
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Tworzenie szklanego panelu
•

Aktywuj warstwę 2 i zmień kolor szkicu na niebieski.

•

Wybierz funkcję Wolne formatki.
-

Wprowadź Pierwsze odsunięcie = -13.5mm i Grubość = 5mm.
Wskaż dolną krawędź przyciętej poprzeczki, jako pierwsza płaszczyzna.
Wprowadź Drugie odsunięcie = -13.5mm i ustaw Płaszczyzny nie równoległe
= TAK.

Uwaga: Ustawienie trybu Płaszczyzny nie równoległe = TAK pozwala na tworzenie
trójkątnych i trapezoidalnych części, jako Wolne formatki.
-

Wskaż górną krawędź dolnej poprzeczki, jako druga płaszczyzna.
Wprowadź Pierwsze odsunięcie = -13.5 i wskaż lewą krawędź prawej framugi,
jako pierwsza płaszczyzna lub punkt.
Ustaw Tryb = Powierzchnie i Drugie odsunięcie = -13.5, Następnie wskaż
prawą krawędź lewej framugi, jako druga płaszczyzna lub punkt.

Trapezoidalna formatka została utworzona.

•

Wprowadź Odsunięcie od płaszczyzny pozycjonującej = 10mm, następnie wskaż
przednią powierzchnię górnej poprzeczki, jako płaszczyzna pozycjonująca.

Uwaga: Czerwona strzałka wskazuje stronę odsunięcia.
•

Kliknij Ok w celu zatwierdzenia operacji.

Wykonanie profili
•

Ustaw warstwę, 1 jako aktualną i wyłącz warstwę 2.

•
•

Z menu Wood wybierz funkcję Frezowanie profilowe.
Ustaw Prowadzenie = Płaska powierzchnia, następnie wskaż przednią
powierzchnię lewego ramiaka, jako powierzchnia odniesienia.
Wybierz wewnętrzną krawędź ramiaka w polu krawędź odniesienia albo krzywa
dla ścieżki narzędzia
Strona narzędzia (duża czerwona strzałka) musi byc skierowana na zewnątrz
części.
Kierunek obróbki (mała czerwona strzałka) może być lewy domyślnie.
Kliknij Stop w celu zatwierdzenia ścieżki.

•
•
•
•
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W otwartym oknie Parametry wybierz:
•
•
•

Wybierz Bibliotekę ćwiczeniową.
Wskaż Narzędzia > Narzędzia profilowe > Frez profilowy.
Ustaw:
-

•
•

Wejście/Wyjście: Promień
Odległość do punktu startowego/odległość od punktu końcowego: 0mm
Parametry: Styczna i Przejście zaokrąglone
Wymiar X: 0mm
Wymiar Z: 0mm
Kąt: 0°
Zatwierdź ustawienia okna w celu wykonania profilu.
Następnie wykorzystaj Kopiuj operację, by wykonać tą samą operację dla
pozostałych części.

Wykonanie operacji przeciwnego profilu
•

Uruchom funkcję przeciwny profil.

Uwaga: Funkcja Przeciwny profil jest wykorzystywana do przygotowania obróbki profile przeciwnego opartego na
istniejącym profilu. Aczkolwiek, frez profilu przeciwnego powinien
być stworzony wcześniej w standardzie narzędzia.
•
•
•

Wskaż lewy ramiak, jako kształt do modyfikacji.
Wskaż profil górnego ramiaka, jako referencyjna operacja
frezowania profilowego.
Zatwierdź domyślne ustawienia klikając Ok.

•

Następnie wykonaj operacje profile przeciwnego:
-

•
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Kształt do modyfikacji: Dolny ramiak; Referencyjna operacja frezowania
profilowego: Lewy ramiak.
Kształt do modyfikacji: Prawy ramiak Referencyjna operacja frezowania
profilowego: Dolny ramiak
Kształt do modyfikacji: Górny ramiak; Referencyjna operacja frezowania
profilowego: Prawy ramiak
Zrób aktywną warstwę 2.

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Definicja części
•

Wykorzystaj
funkcję
Definiowanie części, zdefiniuj
wszystkie części.
Dla framug i poprzeczek:

•
•

Materiał: drewno > brzoza
Pokrycie: farba > matowa
szara farba
Dla szyby:

-

Materiał: szkło> szkło
Pokrycie: Brak pokrycia

Definicja złożenia
•

Użyj funkcji Definiowanie złożenia:
-

•

Oznaczenie: Drzwi z szybą
Kod: GPD
Natura złożenia: Pod złożenie
Zapisz komponent do biblioteki o nazwie Drzwi z szybą i zamknij.

Tworzenie uchwytu
•

Otwórz plik Uchwyt.top

Zapisz komponent
•

Zapisz ten komponent w bibliotece ćwiczeniowej:
-

Standard: Biblioteka ćwiczeniowa
Nowa rodzina: Elementy konstrukcyjne
Nowy typ: Uchwyty
Nowy wariant: Uchwyt liniowy

Tworzenie części pomocniczych
•

Ustaw warstwę 1, jako bieżącą.

•

Wybierz funkcję Bryły > Prostopadłościan następnie wprowadź:
-

•

Pozycja X = Wyśrodkowana; długość X = hl+50.
Pozycja Y = Wyśrodkowana; długość Y = 50.
Pozycja Z = Dół; długość Z = 19.
Jako punkt wstawienia wskaż początek układu współrzędnych. Naciśnij ESC, by opuścić funkcję.

Wykonanie wiercenia
•
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Wybierz funkcję Wood > Wiercenie.
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•

Ustaw Tryb = Nie dynamicznie i wskaż górną powierzchnię części pomocniczej, jako powierzchnia wiercenia.

•

Wskaż lewy cylinder uchwytu jako pierwsza
powierzchnia lub krawędź wyrównania
Następnie ustaw:

•
•

Otwór
Przez jedno
Średnica: 4mm
Wykonaj tą samą operację dla drugiego cylindra uchwytu.

Zdefiniuj wiercenia, jako proces komponentu
Uwaga: Zdefiniowanie wiercenia, jako proces komponentu pozwoli na dodanie go podczas wstawienia uchwytu do
złożenia.
•
•

Wyłącz warstwę 0.
Wybierz Złożenie > Zdefiniuj komponent> Zdefiniuj narzędzia

•
•

Ustaw Typ operacji = Miejscowa operacja na kształtach.
Wprowadź Nazwa element będącego narzędziem: narzędzie1 i zatwierdź enterem.

•

Zmień oznaczenie na wiercenie pod uchwyt, następnie zatwierdź enterem.

•
•

W polu Wskaż miejscową operację jako narzędzie, wskaż wcześniej wykonany otwór.
Zatwierdź domyślną nazwę operacji.

•
•

Wybierz drugi otwór, zatwierdź domyślną nazwę i zatwierdź operację klikając Stop.
Zatwierdź operację, jako definicja narzędzia bez wprowadzania zmian w pojawiającym się oknie.
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Punkty kluczowe
Punkt kluczowy jest wykorzystywany do szybkieko pozycjonowania
komponentu w odnisieniu do powierzchni i więzów granicznych.
Ten typ pozycjonowania komponentów jest często wykorzystywany do
pozycjonowania elementów konstrukcyjnych, które są pozycjonowane
identycznie.
Punkt kluczowy jest zdefiniowany przez układ współrzędnych. Jeżeli
komponent może być wstawiony na kilka róznych sposbów, możemy
stworzyć kilka punktów kluczowych. Punkt kluczowy jest następnie wybierany
podczas wstawienia komponentu.

•
•

Zmień kolor projektu na niebieski.
Stwórz układ współrzędnych w punkcie Narzędzia > Układ współrzędnych > Układ współrzędnych w punkcie.

•

Wskaz początek aktualnego układu współrzędnych, jako Punkt początku w celu stworzenia nowego układu
współrzędnych i ustawienia go, jako aktualny.

Uwaga: W celu odróżnienia punktów kluczowych od absolutnego układu współrzędnych, absolutny układ
współrzędnych nie powinien być wykorzystywany, jako punkt kluczowy.
Dlatego nowy układ współrzędnych znajduje się w tym samym punkcie, co absolutny układ współrzędnych.
•

Wybierz funkcję Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj punkty kluczowe.

•

Wskaż wcześniej utworzony układ współrzędnych w polu Wstaw punkt kluczowy albo kluczowy układ
współrzędnych.

•

Wprowadź Oznaczenie punktu kluczowego: cs1.

Uwaga:, Aby umożliwić podmianę elementów tego samego typu bez konieczności ponownego ich
pozycjonowania, każdy z elementów powinien posiadać punkty kluczowe o tej samej nazwie.
Stąd nazwa punktu kluczowego cs1 (coordinate system 1)
•
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Wprowadź Oznaczenie kluczowego układu współrzędnych: Środek uchwytu.
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Tworzenie katalogu
Notatka
Jeśli komponent (np. Meble czy elementy konstrukcyjne), jest dostępny tylko w pewnym wymiarze możemy
stworzyć katalog.
Katalog będzie wykorzystywany do automatycznego konfigurowania jednego lub więcej komponentów w
pewnych wariantach wymiarowych.

•

Stwórz katalog wybierając Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj nagłówek katalogu

•

Następnie wybierz Wszystkie parametry i teksty z listy
rozwijanej, by umieścić wszystkie parametry
dokumentu w katalogu.

Uwaga: Katalog komponentu jest automatycznie tworzony w formacie Excel. Jeśli Excel jest zainstalowany na
komputerze, katalog zostanie w nim otworzony. Jeśli nie, katalog zostanie otworzony za pomocą Notatniku.
Pierwsza kolumna $code jest wykorzystywana do wprowadzenia kodu, który
będzie wyświetlany w TopSolid.
Parametry konfiguracji umieszczane są w kolejnych kolumnach.
•
•
•

Wypełnij tabelę jak pokazano obok.
Zapisz i zamknij plik Excel.
Zapisz i zamknij komponent Uchwytu.

Dodanie uchwytu
•

W nowym dokumencie otwórz komponent drzwi Złożenie > Zdefiniuj komponent >Edytuj/Zapisz standardowy

•
•
•

komponent > Edytuj standardowy komponent.
Wybierz Szafy > Drzwi > Drzwi z szyba w bibliotece ćwiczeniowej, zatwierdź
klikając Ok.
Zrób aktualną warstwę 3.
Dodaj uchwyt wykorzystując Złożenie > Normalia
Wybierz uchwyt liniowy, o kodzie: L256.

•
•
•

Ustaw uchwyt na lewej framudze.
Wskaż lewą krawędź framugi, jako pierwsza krawędź wyrównania.
Wprowadź Odległość = -(cwi-15)/2.

•
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•

Wskaż dolną krawędź dolnej framugi, jako druga krawędź wyrównania,
następnie górną krawędź górnej poprzeczki, jako równoległa krawędź z, by
wyśrodkować uchwyt na wysokości drzwi.

•
•

Kliknij Stop, by nie dodawać kolejnego uchwytu.
Wybierz Automatycznie, by dodać proces wiercenia pod uchwyt.

Tworzenie komponentu zawiasu
Uwaga
Dostawcy elementów konstrukcyjnych zalecają wykorzystanie ich geometrii..
Te pliki mogą być otwarte i wykorzystane w TopSolid’Wood, ale by
wykorzystać je optymalnie należy dodać punkty kluczowe.
Wszystkie informacje, biblioteka komponentu zawiasów Blum oraz Hettich i
LMC jest zawarta na płycie instalacyjnej DVD (Płyta 2).
Ćwiczenie jest oparte na komponentach biblioteki..

Przygotowanie zawiasa
•
•

Otwórz plik Body CLIP top 75t1750.top.
Zapisz plik w bibliotece ćwiczeniowej:
-

•

Definicja złożenia:
-

•
•
•

Oznaczenie: Zawias 107°
Kod: 75t1750
Dostawca: Blum
Natura złożenia: Pojedyncza jednostka
Zrób aktualną warstwę 1.
Stwórz część pomocniczą na płaszczyźnie wstawienia zawiasu.
Na części pomocniczej wykonaj dwa otwory nieprzelotowe
współliniowe z otworami pod wkręty w zawiasach:

-
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Rodzina: Elementy konstrukcyjne
Nowy typ: Zawiasy
Nowy wariant: zawias 107°

Średnica: 5mm
Głębokość: 12mm
Kąt: 0°.
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•

W części pomocniczej wykonaj otwór nieprzelotowy pod zawias:
-

•

Średnica: 35mm
Głębokość: 12mm
Kąt: 0°.

Zdefiniuj te wiercenia jako narzędzie:
-

•
•

Nazwa elementu będącego narzędziem: narzędzie1
Oznaczenie element będącego narzędziem: Wiercenie pod
zawiasy
Dodaj 3 wykonane wiercenia do tego narzędzia.
Zapisz i zamknij plik.

Przygotowanie prowadnika zawiasu
•
•

Otwórz plik Base CLIP top 174e6100_01.top.
Zapisz plik w bibliotece ćwiczeniowej:
-

•

Definicja złożenia:
-

•
•

•

Średnica: 5mm
Głębokość: 12mm
Kąt: 0°
Zdefiniuj wiercenia jako narzędzie:

-
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Oznaczenie: Zawias prowadnik
Kod: 174e6100_01
Dostawca: Blum
Natura złożenia: Pojedyncza jednostka
Wskaż warstwę, 1 jako aktualną.
Stwórz część pomocniczą na powierzchni odniesienia
bazy zawiasu.
Na części pomocniczej wykonaj dwa otwory pod śruby:

•

•

Rodzina: Elementy konstrukcyjne
Nowy typ: Zawiasy
Nowy wariant: Zawias prowadnik

Nazwa elementu będącego narzędziem: narzędzie1
Oznaczenie element będącego narzędziem:
Wiercenie pod prowadnik
Dodaj te wiercenia do narzędzia.
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Złożeie zawiasu
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Dołącz komponent zawias 107°.

•
•

Wybierz inne pozycjonowanie.
Wskaż absolutny układ współrzędnych części w polu Wskaż
(oryginalny) układ współrzędnych, następnie wskaż absolutny układ
współrzędnych w nowym dokumencie w polu Układ współrzędnych
przeznaczenia.
Powtórz te same operacje dla prowadnika.

•

Uwaga: Przy montażu elementów konstrukcyjnych udostępnianych przez
producentów, pozycjonowanie elementów układu współrzędnych przez
absolutny układ współrzędnych na absolutnym układzie współrzędnych pozwala im być dokładnie ustawione
względem siebie.
•

Zapisz komponent w bibliotece:
-

•

Rodzina: Elementy konstrukcyjne
Nowy typ: Zawiasy
Nowy wariant: Zawias + prowadnik
Definicja złożenia:

-

Oznaczenie: Zawias + prowadnik
Dostawca: Blum
Natura złożenia: Pod złożenie

Punkt kluczowy zawiasu
•

Stwórz punkt środka łuku wykorzystując Narzędzia > Punkty > Punkt

•

środka łuku.
Wskaż łuk puszki zawiasu, jako powierzchnia odniesienia.

•

Stwórz układ współrzędnych na dwóch osiach: Narzędzia > Układ
współrzędnych > Układ współrzędnych na dwóch osiach.
-

•

Zdefiniuj utworzony układ współrzędnych, jako punkt kluczowy:
Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj punkty kluczowe.
-

•
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Dla osi X, użyj opcji Przez punkt, wskaż wcześniej stworzony punkt
środka łuku, a następnie Y-.
Dla osi Y, użyj opcji Przez punkt, wskaż wcześniej stworzony punkt
środka łuku, a następnie X-.

Nazwa kluczowego układu współrzędnych: cs1
Oznaczenie: Zawias drzwi
Zapisz i zamknij plik.

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Dodanie zawiasu do drzwi
•

Użyj Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj / Zapisz standardowy komponent > Edytuj standardowy
komponent, i wybierz drzwi z szybą.
Stwórz nowy parametr za pomocą funkcji Parametr > Utwórz.
Ustaw Jednostka = Brak jednostki, i wybierz Predefiniowane wartości warunkowe.

•
•

Uwaga: Jednostka = Brak jednostki użyte jest do stworzenia parametru, który pozwoli na modyfikację ilości. W tym
przypadku będzie wykorzystany do modyfikacji ilości parametrów w drzwiach.
Parametr z predefiniowanymi wartościami warunkowymi modyfikuje ilość zawiasów zależnie od innego parametru.
Ilość zawiasów będzie zależna od wysokości drzwi.
• Wprowadź db.z jako Parametr odniesienia
Uwaga: Drzwi zostały zaprojektowane na bloku sterującym.
Został on nazwany db, więc db.z jest wymiarem bloku w osi, Z czyli
wysokością komponentu.
Otworzy się okno predefiniowanych wartości.
• Stwórz różne lnie poprzez wprowadzenie Wartości parametru
odniesienia i wartości przyjmowanej jak pokazano obok.
Wynik jest następujący w zależności od wysokości drzwi:
•
•

Kliknij Ok, by zatwierdzić ustawienia.
Wprowadź:
-

•
•
•
•
•
•
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od 0 to 650mm => 2 zawiasy
od 650 to 1100mm => 3 zawiasy
od 1100 to 1900mm => 4 zawiasów
powyżej 1900mm => 5 zawiasów

Nazwa: hn
Oznaczenie: Liczba zawiasów.
Dodawanie zawiasów: Złożenie > Normalia.
Wskaż tylną powierzchnię prawej framugi, jako układ współrzędnych
przeznaczenia.
Wskaż lewą krawędź framugi, jako Pierwsza krawędź wyrównania, jak pokazano
obok.
Wprowadź odległość = 24.5-dg.
Wskaż dolną krawędź dolnej poprzeczki, jako Druga krawędź odniesienia.
Wprowadź Odległość = cwi + 40.

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

•
•
•

Wybierz Powtórz, by skopiować zawias.
Ustaw Propagacja: Liniowa, Kierunek propagacji Y+.
Wprowadź Całkowitą odległość= db.z-(2*cwi)-80.

•

Wprowadź Całkowitą liczbę: hn

•
•

Wybierz Automatycznie, by dodać wiercenie pod zawiasy w drzwiach.
Zapisz i zamknij komponent.

Dodanie drzwi
•
•

Otwórz plik Interior design.top.
Zrób akualną warstwę 14 i nazwij ją Element szafy.

•
•

Wybierz Złożenie > Biblioteka i dodaj komponent drzwi.
Dodaj drzwi, jako automatyczny podzespół w lewej szafie.

•

Zatwierdź domyślne ustawienia wybierz automatycznie by dodać wiercenia pod zawiasy w szafce.

Uwaga: Procesy narzędzia są dziedziczone automatycznie w każdym złożeniu.
Wiercenia pod prowadnik zawiasu są dziedziczone, a następnie dodawane do szafki.

Uwaga

Suplement: Deklarowanie uchwytu, jako sub-komponent
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•

Edytuj komponent drzwi: Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj/Zapisz standardowy komponent > Edytuj
standardowy komponent.
Zdefiniuj sub-komponent: Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj sub-komponent
Wskaz uchwyt.
Wprowadź Nazwa = Uchwyt, zatwierdź wciskając enter.

•
•
•

Uwaga: Dostępne są trzy opcje do skonfigurowania sub-komponentu:
•
•

Kod: Służy do modyfikacji kodu katalogowego.
Wariant: Służy do zastąpienia komponentu innym.
Uwzględnij tłumienie: Służy do usuwania komponentu.
Zaznacz kod i zatwierdź przyciskiem Ok.
Następnie kliknij Stop.

Uchwyt jest teraz zdefiniowany, jako sub-komponent. Pozwoli to na modyfikacje kodu katalogu po wstawieniu
drzwi.
•
•

Zapisz i zamknij komponent drzwi..
Otwórz plik Interior design.top.

•

Wybierz funkcję Modyfikuj element, i wskaż drzwi.

•
•
•

Kliknij na przycisk sub-komponent, by go zmodyfikować.
W otwartym oknie, rozwiń opcję drzwi, wybierz uchwyt liniowy, nastepnie zatwierdź klikając Ok.
Zmodyfikuj kod uchwytu i zatwierdź Ok..

Uchwyt został zmieniony w złożeniu.
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Ćwiczenie 7: Projektowanie szklanych półek
Celem ćwiczenia jest stworzenie szklanych półek.
Podpunkty ćwiczenia:
-

Liniowe rozmieszczenie elementów
Parametr długości
Otwory montażowe
Propagacja sterowników

Tworzenie komponentu
Tworzenie parametrów
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Stwórz automatyczny podzespół:
-

•

Nazwa: db
Domyślny tryb kubatury: Kubatura
Oznaczenie: Cabinet block
Stwórz parametr, następnie zdefiniuj go, jako sterownik:

-

Jednostka = Brak jednostki
Wartość: 3
Nazwa: ns
Oznaczenie: Liczba półek

Zapisz komponent
•

Zapisz komponent w bibliotece ćwiczeniowej.
-

Rodzina: Szafy
Nowy typ: Panele oddzielające
Nowy wariant: Szklane półki

Tworzenie półek
•

Na warstwie 1 stwórz półkę z wykorzystaniem wolnych formatek:
-

•

Grubość = 5mm
Płaszczyzny: 4 ściany automatycznego podzespołu
Przy wyborze płaszczyzny pozycjonującej wybierz opcję Powtórz – Konfigurator
WOOD.

Uwaga: Ta opcja jest wykorzystywana do powtórzenia wolnych formatek.
•
•
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Jako Początkowa powierzchnia lub krawędź wskaż dolną ścianę podzespołu.
Jako Końcowa powierzchnia lub krawędź wskaż górną ścianę podzespołu.
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•

W oknie Definicja rozmieszczenia wybierz tryb
zaawansowany.
Ustaw:

•
-

Zaznacz Krotność kroku
Krok (p): 32mm
Minimalna odległość od początku: 130mm
Minimalna odległość od końca: 130mm
Ilość elementów: ns=3
Zaznacz Dodaj priorytet do ostatnich

Uwaga: Tryb zaawansowany z krotnością kroku jest
wykorzystywany do rozmieszczenia danej liczby elementów
z minimalną odległością od początku i końca.
Z krotnością kroku 32mm, odległość pomiędzy elementami
będzie zawsze wielokrotnością 32mm.

Zaznaczenie opcji Dodaj priorytet do ostatnich używany jest do zmiany dystrybucji rozmieszczenia. Będzie to
wykorzystane w dalszej części ćwiczenia.
Nie dodawaj priorytetu do ostatnich

•

Dodaj priorytet do ostatnich

Zatwierdź definicję rozmieszczenia klikając Ok.

Modyfikacja szablonu powtórzenia
Uwaga: Opcja Powtórz – Konfigurator WOOD powtarza wolne formatki. Oznacza to, że szablon powtórzenia jest
ukryty.
•

Użyj funkcji Modyfikuj element i wskaż jedną z formatek.

•
•

Wybierz opcję Pokaż szablon powtórzenia.
Następnie wybierz Bryły > Fazowanie, by dodać fazę o wymiarze = 1mm na dolnej i

•

górnej ścianie półki.
Użyj funkcji Edycja > Powtórz > Pokaż powtórzenie i wskaż szablon powtórzenia,
by wyświetlić element powtórzenia i ukryć szablon.
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Definicja półek
•

Zdefiniuj półki:
-

•

Oznaczenie: Szklana półka
Kod: GL-SH
Materiał: szkło > szkło
Pokrycie: Brak pokrycia
Definicja złożenia:

-

Oznaczenie: Komponent szklanej półki
Kod: GL-SH-CP
Natura złożenia: Pod złożenie

Tworzenie procesu
Wykorzystanie części pomocniczych
•
•
•

Aktywuj warstwę 2.
Stwórz części pomocnicze jak na rysunku obok za pomocą automatycznych wolnych
formatek o grubości = 19mm. Umieść formatki na zewnątrz bloku.
Wyłącz warstwę 0.

Tworzenie parametru
Uwaga:, Jako że półki powtórzone są w trybie zaawansowanym, odległość pierwszej półki od dołu jest
automatycznie dostosowywana w zależności od wysokości półki i ilości elementów.
W celu automatycznego stworzenia otworów montażowych od pierwszej półki, zostanie stworzony parametr
długości od dołu szafki do pierwszej półki.
•

Stwórz parametr.

•
•

Wybierz Parametr odległości.
Wskaż dolną płaszczyznę części pomocniczej. Zaznacz opcję płaszczyzna by wybierać pomiędzy dostępnymi

•
•

płaszczyznami.
Następnie wskaż dolną płaszczyznę dolnej szklanej półki w polu Drugi element.
Wprowadź Nazwę dps.
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Otwory montażowe
Uwaga
Funkcja otwory montażowe wykorzystywana jest do propagacji wierceń w jednym lub dwóch kierunkach.
Przed wykonaniem otworów montażowych, powinien zostać stworzony model wiercenia.
Pojedyncza propagacja
Podwójna propagacja

•

Wybierz funkcję Wood > Wiercenie

•
•

Wybierz Zdefiniuj model.
Stwórz wiercenia w trybie Model = Użytkownik, i nazwij go Mocowanie półki 5x12.

•
•

W oknie definicji wiercenia wybierz otwór I przenieś go na prawą listę. Zatwierdź klikając Ok.
Ustaw:
-

Otwór: Głębokość
Średnica: 5mm
Głębokość: 12mm
Dolny kąt: 0°

•

Kliknij Ok, by utworzyć nowy model.

•
•

Wybierz funkcję Otwory montażowe.
Ustaw Propagacja =Podwójna i wskaż wewnętrzną część części pomocniczej, jako Powierzchnia odniesienia

•

Ustaw:
-

Ustaw dolną krawędź części pomocniczej, jako Początkowa powierzchnia lub
krzywa dla pierwszej propagacji.
Ustaw górną krawędź części pomocniczej, jako Końcowa powierzchnia lub
krzywa dla pierwszej propagacji.
Ustaw przednią krawędź części pomocniczej, jako Początkowa powierzchnia lub
krzywa dla drugiej propagacji.
Ustaw tylną krawędź części pomocniczej, jako Końcowa powierzchnia lub
krzywa dla drugiej propagacji.

Otworzy się okno dystrybucji.
•
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Wskaz model wiercenia, który został utworzony wcześniej.
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•

Ustaw dla pierwszej propagacji):
-

•

Typ rozmieszczenia: Krok
Krok (p): 32mm
Odległość od początku: dps – 64
Zaznacz Optymalizację ilości elementów
Ustaw dla drugiej propagacji:

•
•

Tryb rozmieszczenia: Odległość
Odległość od początku (d0): 50mm
Odległość od końca (d1): 50mm
Liczba elementów: 2
Zatwierdź klikając Ok.
Podobnie wykonaj otwory montażowe na drugiej części pomocniczej.

Definiowanie otworów montażowych, jako proces
•

Wybierz Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj narzędzia.
-

•

Nazwa elementu będącego narzędziem: narzędzie1
Oznaczenie element będącego narzędziem: Otwory montażowe
Zapisz I zamknij komponent.

Dołączenie komponentu
•

Otwórz plik Interior design.top.

•
•
•

Dodaj szklane półki za pomocą Złożenie > Normalia.
By dodać komponent półki do tej samej szafy, co komponent drzwi. Ustaw Tryb kubatury = Jak komponent
Ustaw Merge drivers = Nie.

•
•

Wskaż drzwi, jako komponent odniesienia.
Zaznacz przednią strzałkę bloku sterującego, i wybierz
odsunięcie.

•

Ustaw Odsunięcie = 50mm, i kliknij Ok.

•
•
•

Zatwierdź funkcję przyciskiem Ok i wprowadź liczbę pólek.
Wybierz funkcje automatycznie.
Zapisz dokument.
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Supplement: Propagacja półek, jako sterownik
Uwaga
Liniowa i kołowa propagacja, zarówno jak i rozmieszczenie TopSolid’Wood może być zdefiniowane jako
sterownik. Pozwala to na modyfikację położenia powtórzenia po dołączeniu go do złożenia.
Na przykład pozwoli to na uniknięcie kolizji pomiędzy zawiasami i szklanymi półkami.

•
•
•

Edytuj komponent Szklane półki.
Otwórz drzewo projekty za pomocą Ctrl + O.
W zakładce główne złożenie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
Edycja następnie wskaż powtórzenie półek.
Uwaga: Edytowanie w drzewie projektu ułatwia modyfikację instancji
powtórzenia, propagacji, jak i szablonu powtórzenia.
•

Kliknij prawym przyciskiem myszy na Propagacja, następnie wybierz
Zdefiniuj sterowniki.

•

Ustaw:
-

•

Nazwa elementu sterującego: so
Oznaczenie element sterującego: Odsunięcie półek

Otwórz dokument interior design. Usuń komponent szklane półki, a następnie dodaj go ponownie.

Uwaga: Sterownik propagacji jest dodawany łącznie z komponentem. Jeżeli
sterownik został zdeklarowany po wstawieniu komponentu, należy usunąć I
wstawić ten komponent ponownie, by zmiany zostały wprowadzone..
•
•

Po ponownum wstawieniu komponentu, użyj funkcji Modyfikuj element i wskaż
jedną z półek.
Funkcja Odsunięcie jest wykorzystywana do odsunięcia wybranej półki.

Uwaga: Można ustawić ujemną wartość odsunięcia. Bedzie ono wtedy zrealizowane
w przeciwnym kierunku.
•
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Ćwiczenie 8: Przegrody
Celem ćwiczenia jest stworzenie dwóch komponentów, jako sterowniki
pionowych i poziomych przegród z wykorzystaniem automatycznych złączy
kołek-mimośród.
Musimy najpierw stworzyć półkę z wykorzystaniem części pomocniczych i
dodać automatyczne złącza. Następnie komponent ten zostanie dołączony i
powtórzony, jako komponent sterujący.
Podpunkty ćwiczenia:
-

Automatyczne złącza

Komponent półki
Tworzenie części
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Stwórz następujące parametry w trybie: Jednostka = Długość:
-

Wartość = 500mm; Nazwa: w; Oznaczenie: Szerokość.
Wartość = 200mm; Nazwa:: d; Oznaczenie: Głębokość
Wartość = 19mm; Nazwa:: th; Oznaczenie: Grubość.

• Zdefiniuj je, jako sterowniki.
• Stwórz szkic pokazany obok.
Wymiary są symetryczne względem osi X i Y.
•

Wyciągnij szkic na wysokość: th.

•

Następnie stwórz szkic części
pomocniczej pokazany obok.

•

Aktywuj warstwę 1, następnie
wyciągnij część pomocniczą w trybie Wyrównanie = Wyśrodkowany, Wykorzystanie szkicownika = Globalne i
Rezultat = Jeden kształt na profil na wysokość 200mm.
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• Stwórz panel.
Uwaga: Panel może zostać utworzony tylko na zdefiniowanej
części. Gdy jest on tworzony na niezdefiniowanej części, jej
definicja się automatycznie otwiera.
•

Definicja półki:
-

•

Oznaczenie: Półka
Kod: FX-SH
Materiał: Drewno > płyta pilśniowa
Pokrycie: Farba > matowa biała farba
Zatwierdź definicję i wprowadź konfigurację panelu:

-

Wskaż przednią krawędź panelu.
Użyj kodu krawędzi EDG-TH-2-PVC-OAK.

Zapisz i zamknij komponent
•

Zapisz komponent w bibliotece:
-

•

Rodzina: Szafy
Typ: Panele oddzielające
Nowy wariant: Pojedyncza półka
Definicja złożenia

-

Oznaczenie: Komponent półki
Kod: FX-SH-CP
Natura złożenia: Zawartość

Automatyczne złącza
Tworzenie automatycznych złączy
Uwaga
e
Funkcja
Automatyczne złącza wykorzystywane są do automatycznego połączenia kilku części. Ta funkcja łączy
jeden lub więcej standardowych komponentów z predefiniowaną propagacją dla komponentu.
•
•
•
•

W dokumencie Design wybierz opcję: Narzędzia > Opcje.
Przejdź do TopSolid’Wood Konfiguracja > Automatyczne złącza.
Wybierz dodaj regułę.
Podwójnie kliknij na Bez nazwy by wprowadzić nazwę: Kołki + mimośrody.

•
•

Dodaj komponent kołka.
Wybierz kołek o kodzie: D8L30, Zatwierdź klikając OK.

Komponent został dodany.
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•
•

Wybierz Predefiniowaną propagację Kołki.
Zaznacz gubości centrujące.

•
•
•

Następnie dodaj mimośród.
Wybierz złącze mimośrodowe o kodzie L34 19, zatwierdź OK.
Wybierz predefiniowaną propagacje Mimośrody i zaznacz
wyśrodkowane.

•

Zatwierdź otwarte okno.

grubości

Złożenie części
• Wybierz funkcję automatyczne złącza.
Części pomocnicze nie zostały zdefiniowane, więc muszą być wybrane ręcznie.
•
•

Wybierz dwie części pomocnicze i półkę. Kliknij Stop.
W oknie Automatyczne złącza, wybierz Reguły > Kołki + mimośrody.

•
•
•
•

Wybierz ponownie części w oknie graficznym i zatwierdź przyciskiem Ok.
Wskaż przednią płaszczyznę półki, jako płaszczyzna początkowa.
Wybierz Automatyczne centrowanie, by automatycznie wyśrodkować elementy na grubości półki.
Zatwierdź klikając Ok.

.

•
•
•
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Umieść otwory pod puszkę na dole klikając
na zieloną strzałkę.
Zatwierdź pozycjonowanie.
Zapisz i zamknij plik.
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Dodawanie paneli oddzielających
Komponent pionowego panelu
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Stwórz automatyczny podzespół:
-

•

Nazwa: db
Długość X= 1200; Długość Y = 500; Długość Z = 800
Aktualny układ współrzędnych
Oznaczenie: Blok szafy
Stwórz następujące parametry:

•

Jednostka = Brak jednostki; Wartość = 2; Nazwa: ns i Oznaczenie: Liczba przegród
Jednostka = Długość; Wartość = 19; Nazwa: th i Oznaczenie: Grubość przegród
Zdefiniuj je, jako sterowniki.

Aby ustalić pozycję i rozmieszczenie przegród najpierw musimy obliczyć
odległość pomiędzy nimi.
•

Stwórz nowy parametr:
-

•

Jednostka: Długość
Wartość = (db.x-(ns*th))/(ns+1)
Nazwa: ds
Oznaczenie: Odległość pomiędzy przegrodami
Zapisz komponent w bibliotece:

-

Rodzina: Szafy
Typ: Panele oddzielające
Nowy wariant: Pionowe przegrody

Dodanie komponentu
•
•

Dodaj komponent pojedyncza półka.
Ustaw parametr Szerokość = db.z/Z Długość db.

•

Ustaw parametr Głębokość = db.y/Y Długość of db.

•

Wybierz parametr Grubość= th/Grubość panelu

Uwaga: Dwa parametry komponentu mają ta samą nawę; Można je automatycznie połączyć korzystając z opcji
Automatycznie>Grubość panelu = 19mm.
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•
•

Kliknij na dokumencie, by upuścić komponent.
Dodaj więzy pozycjonujące:
-

-

Geometria początkowa: Przednia krawędź półki;
Geometria
docelowa:
Przednia
powierzchnia
podzespołu
Geometria początkowa: Dolna powierzchnia półki;
Geometria docelowa: Dolna powierzchnia podzespołu

Uwaga: Te dwa więzy muszą być dodane Typ = Zgodnie.

•

Następnie dodaj trzeci więz:
-

Geometria początkowa: Lewa powierzchnia półki
Geometria docelowa: Lewa powierzchnia podzespołu
Typ = Zgodnie
Odległość = ds

•
•
•

Kliknij Stop.
Wybierz Propagacja: Liniowa, kierunek propagacji: X+.
Wprowadź Całkowitą odległość = ds+th.

•
•

Całkowita liczba = ns.
Kliknij Stop.

•

Definicja złożenia:
-

•
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Oznaczenia: Pionowe przegrody
Kod: VERT-CP
Natura złożenia: Pod złożenie
Zapisz i zamknij dokument.
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Poziome przegrody
Wykorzystując tą samą metodę stwórz poziome panele oddzielając
•
•
•
•
•
•
•

Stwórz automatyczny podzespół w nowym dokumencie.
Stwórz dwa parametry sterujące: Liczba paneli i Grubość paneli.
Stwórz parametr odległości pomiędzy przegrodami: Wartość = (db.z-(ns*th))/(ns+1).
Dodaj komponent pojedyncza półka i ustaw parametry.
Dodaj więzy pozycjonujące.
Wybierz propagację liniową dal paneli.
Zdefiniuj złożenie:
-

•

Oznaczenie: Poziome przegrody
Kod: HORIZ-CP
Natura złożenia: Pod złożenie
Zapisz komponent w bibliotece:

-

Rodzina: Szafy
Typ: Panele oddzielające
Nowy wariant: Poziome przegrody

Wykorzystanie przegród
•
•
•
•

•
•
•
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Otwórz plik Aranżacja wnętrza.
Dodaj pionowe przegrody w dwóch dolnych
szafach.
Wprowadź liczbę elementów = 2.
Wybierz automatycznie by dodać obróbkę
połączeń.

Następnie dodaj poziome przegrody w
środkowej komorze prawej szafki i skrajnych
komorach lewej szafki.
Ustaw liczbę przegród = 1.
Dodaj obróbkę połączenia wybierając
automatycznie.
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Uwaga: Komponent sterujący może zostać dodany na zewnątrz szafy lub w zamkniętej kubaturze. Jeżeli otwarta
przestrzeń tworzy prostopadłościan można umieścić w niej komponent sterujący.
•
•

Dodawanie poziomych przegród.
Wybierz prawą zewnętrzną płaszczyznę
prawej szafy, by umieścić przegrody
pomiędzy górnymi szafkami.

•

Ustaw Odsunięcie = 50mm na strzałce
przedniej płaszczyzny
Wprowadź dwie przegrody, zatwierdź
klikając Ok
Przeprowadź obróbkę połączeń klikając
Automatycznie.
Zapisz dokument.

•
•
•
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Ćwiczenie 9: Stolik kawowy
Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie stolika
kawowego z wykorzystaniem wolnych formatek i
automatycznych połączeń.

Tworzenie stołu
Tworzenie bryły konstrukcyjnej
•

Stwórz następujące parametry:
-

•
•

Wartość: 1000; Nazwa: w; Oznaczenie: Szerokość stołu
Wartość: 450; Nazwa: h; Oznaczenie: Wysokość stołu
Wartość: 19; Nazwa: th; Oznaczenie: Grubość panelu
Zdefiniuj parametry jako sterowniki.
Stwórz bryłę konstrukcyjną (funkcja prostopadłościan z menu
bryły):

•

Długość X = w
Długość Y = w
Długość Z = h
Punkt wstawienia:
współrzędnych

Początek

absolutnego

układu

Zmień przezroczystość na poziom 7.

Tworzenie drugiej bryły konstrukcyjnej
Uwaga: Celem ćwiczenia jest stworzenie
konstrukcyjnej, by zbudować podstawę.
•
•

-

Zwymiaruj narysowany prostokąt z wartością nominalną =
w/3.
Zwymiaruj odległość od dolnej i bocznej krawędzi bryły
konstrukcyjnej na 100mm.

•

Zakończ szkic.

•

Wyciągnięcie szkicu:
-
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bryły

Rozpocznij szkicownik.
Stwórz prostokątny kontur:
-

•

drugiej

Ustaw odsunięcie od krzywej początkowej = -h/2.
Wskaż kierunek Z+.
Ustaw wysokość = h-10.
Zastosuj przezroczystość na poziomie 4.
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Projektowanie części
•
•
•
•
•

Wybierz materiał Drewno > płyta pilśniowa i pokrycie farba > matowa biała farba.
Zrób aktualną warstwę 1.
Stwórz automatyczną wolną formatkę na górnej powierzchni bryły konstrukcyjnej o grubości = 10mm.
Ustaw pozycję formatki wewnątrz bloku.
Stwórz cztery części podstawy, jako:
-

•
•

Grubość = th
Dwie ściany znajdują się na zewnątrz prostopadłościanu i
dwie wewnątrz.
Wyłącz warstwę 0.
Stwórz kolejne dwie części wykorzystując wolne formatki:

•

Grubość = th
Pierwsze odsunięcie = 100mm
Odsunięcie od płaszczyzny pozycjonującej = w/6
Stwórz fazowanie = 2mm na dolnej i górnej ścianie
blatu.

Zapisanie pliku i definicja części
Definiowanie części
•

Definiowanie części podstawy:
-

•

Oznaczenie: Podstawa1-6
Kod: B1-6
Definiowanie blatu:

•

Oznaczenie: Szklany blat
Kod: GT
Materiał: Szkło > szkło
Pokrycie: Bez pokrycia
Definiowanie złożenia:

-

Oznaczenie: Prostokątny stolik kawowy
Kod: REC-CT
Natura złożenia: Pod złożenie

Zapis do biblioteki
•

Zapisz komponent w bibliotece Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj/Zapisz standardowy komponent >
Zapisz standardowy komponent:
-
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Standardy: Biblioteka ćwiczeniowa
Rodzina: Meble
Nowy typ: Stoły
Nowy wariant: Prostokątny stolik kawowy
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Automatyczne złącza
•
•

Uruchom funkcję Wood > Automatyczne złącza.
Wybierz Główne złożenie.

Uwaga: W oknach wyboru TopSolid'Wood, w tym do automatyczne złącza, części można wybrać po różnych
kryteriach.
•
•

Wybierz Zaznaczenie według kryteriów.
Zaznacz materiał i wybierz płytę pilśniową z listy rozwijanej. Wszystkie części wykonane z twego materiału
zostały zaznaczone.

•
•

Zatwierdź wybór klikając Ok.
Wybierz:
-

Dolna krawędź jednej z zaznaczonych części, jako Powierzchnia początkowa.
Centrowanie automatyczne
Wewnętrzna powierzchnia

•

Używając zielonych strzałek ustaw mimośrody jak na obrazku poniżej. Zatwierdź klikając ok dodając złącza I
obróbkę ich montażu.

•

Zapisz i zamknij plik.
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Dodanie stolika
•
•
•

Otwórz plik aranżacja wnętrza, aktywuj warstwę 15 i nazwij ją stoły.
Dodaj więzy pomiędzy podstawą a podłogą.
Naciśnij Esc, by opuścić funkcję.

Uwaga: Do momentu, gdy komponent nie jest w pełni powiązany możemy go przemieszczać i obracać za pomocą
Edit > Przesuń i Obróć
• Wybierz funkcję Edycja > Poruszaj asocjatywnie.
• Wskaż w stawiony stół w polu porusz element.
• Wybierz pozycję stołu i kliknij lewym przyciskiem myszy w celu zatwierdzenia.
• Wybierz funkcję Edycja > Obróć asocjatywnie.
• Ustaw Tryb = Auto.
• Wybierz górną powierzchnię blatu w polu Obróć element.
• Wykonaj obrót stołu i zatwierdź lewym przyciskiem myszy.

•
•
•
•
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Wybierz funkcję modyfikuj element.
Wskaż stolik kawowy.
Wybierz Parametr i z listy rozwijanej wybierz grubość panelu.
Ustaw wartość parametru na 30mm i zatwierdź klikając Ok.
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Ćwiczenie 10: Wyciągnięty komponent
Uwaga
Tworzenie komponentu wyciągniętego pozwala na łatwe wykorzystanie elementów liniowych takich jak: cokoły
listwy przypodłogowe, narożniki, itp.
Pozwala to na umieszczenie komponentu bezpośrednio pomiędzy dwoma punktami lub na całym konturze, a
także na wykonanie cięć pomiędzy różnymi komponentami (np. cięcia ukośne).

Komponent wyciągnięty musi być tworzony zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej.

Tworzenie komponentu wyciągniętego
Tworzenie układu współrzędnych
•
•
•

Stwórz nowy dokument Design.
Zrób aktualną warstwę 1.
Stwórz nowy układ współrzędnych za pomocą Narzędzia > Układ
współrzędnych, i kliknij w dowolnym punkcie po prawej stronie
absolutnego układu współrzędnych.
• Następnie wybierz Ustaw, jako aktywny.
Uwaga: Do tworzenia komponentu wyciągniętego nie możemy używać
absolutnego układu współrzędnych, dlatego stworzyliśmy nowy i
ustawiliśmy go, jako aktualny.
•
•

Wybierz funkcję Edycja > Nazwa i nazwij układ fr1.
Pole Oznaczenie zostaw puste, zatwierdź klikając Ok.

•
•
•

Wyłącz warstwę 0.
Stwórz parametr o wartości = 100mm, Nazwa: l, Oznaczenie: Długość.
Stwórz duplikat układu współrzędnych za pomocą Narzędzia > Układ
współrzędnych > Duplikat układu współrzędnych.
Wybierz fr1, jako układ współrzędnych, ustaw przesunięcie w kierunku Z+
i odległość przesunięcia: l.
Nadaj nazwę układowi fr2.

•
•
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Stwórz profil
•

Stwórz dwa parametry:
-

•

Wartość: 100; Nazwa: h; Oznaczenie: Wysokość panelu bocznego
Wartość: 15; Nazwa: th; Oznaczenie: Grubość panelu bocznego
Stwórz szkic panelu bocznego pokazanego obok:

-

Wymiary grubości I wysokości panelu są symetryczne względem osi X i Y.
Zaokrąglenia mają promień 3mm

•

Zakończ szkic.

•

Wyciągnij szkic, ale zamiast wprowadzać wysokość
wyciągnięcia wskaż duplikat układu współrzędnych.

Uwaga: Trzeba wskazać jedną z osi układu, a nie jego
początek.
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Tworzenie punktów kluczowych
Uwaga
Tworzenie kilku punktów kluczowych (pokazane na niebiesko obok)
pozwala na pozycjonowanie wyciągniętego komponentu w
zależności od wybranej ścieżki (pokazane na niebiesko poniżej).

• Wybierz funkcję Narzędzia > punkty > Punkt odsunięty.
• Wskaż punkt pokazany, obok, jako punkt początkowy.
Uwaga: Punkt kluczowy musi znajdować się na płaszczyźnie układu fr1
• Wybierz kierunek Y- i wprowadź odległość: h/4.
• Wybierz lokalizację wymiaru by dodać punkt odsunięty.
Funkcja automatycznie wraca do początku.
•
•
•

Wskaż wcześniej utworzony punkt odsunięty, jako punkt początkowy.
Wybierz kierunek X- i wprowadź odległość: th.
Wybierz lokalizację wymiaru.

•

Wybierz Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj punkty kluczowe.
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•

Wskaż lewy punkt odsunięty w polu Wstaw punkt kluczowy albo kluczowy
układ współrzędnych.
Wprowadź:

•
-

Nazwa: p1.

-

Oznaczenie: Lewy dolny punkt.

Uwaga:, Aby zamienić dwa wyciągnięte komponenty, punkty kluczowe muszą
mieć tę sama nazwę.
Tutaj, nazwa punktu kluczowego p1 dla Punkt 1.
•
•

Następnie wskaż prawy punkt odsunięty.
Wprowadź nazwę: p2 i oznaczenie: Prawy dolny punkt.

Definiowanie komponentu
•

Zdefiniuj część: Wood > Zdefiniuj > Definiowanie części:
-

•

Oznaczenie: Część
Materiał: Drewno > Buk
Pokrycie: farba > matowa szara farba
W zakładce Dodaj właściwości wood do definicji, Kliknij na guzik Odwróć oś, by ustawić oś długości na długości
wyciągniętego komponentu.

•

Zapisz komponent w bibliotece: Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj/Zapisz standardowy komponent >
Zapisz standardowy komponent:

- Standard: Biblioteka ćwiczeniowa
- Nowa rodzina: Profile
- Nowy typ: Cokół
- Nowy wariant: Typ 1
Uwaga: Aby cokół mógł zostać wykorzystany, jako wyciągnięty komponent i można było automatycznie dodać
cięcie, musi on zostać zdefiniowany, jako wyciągnięty komponent.
•
•

Wybierz funkcję Złożenie > Zdefiniuj komponent > Zdefiniuj wyciągnięty komponent.
Wybierz Cały zestaw, by zdefiniować wszystkie części, jako części wyciągnięte.

•

Zapisz i zamknij plik.
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Wykorzystanie wyciągniętych komponentów

Naszkicuj kontur
•
•
•
•

Otwórz plik aranżacja wnętrza.
Aktywuj warstwę 16
Rozpocznij nowy szkic.
Naszkicuj kontur obejmujący półki pokazane poniżej.

•

Stwórz profil odsunięty w odległości = 50mm.

Uwaga: Krzywa odsunięta musi znajdować się wewnątrz krzywej odniesienia.
•

Zakończ szkic

Dołącz wyciągnięty komponent
•
•

Wybierz funkcję Wood > Komponent wyciągnięty
Wybierz Biblioteka ćwiczeniowa > Profile > Cokół > Typ 1

Uwaga: Domyślnie wyciągnięty komponent jest umieszczany pomiędzy dwoma punktami. Po wygenerowaniu
wszystkich komponentów, proces cięcia można przeprowadzić za pomocą funkcji Złożenie > Użyj procesu
Opcja na krzywych jest wykorzystywana do automatycznego wyciągnięcia wszystkich komponentów konturu, a
następnie wykonuje automatyczne przycięcie.
•
•

Wybierz opcję na krzywych.
Wskaż krzywą odsuniętą w polu Profile.

Zostały wygenerowane trzy komponenty wyciągnięte.
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Różne części mogą zostać wykorzystane w różny sposób:
•

Punkt kluczowy: Wykorzystywany do wyboru punktu kluczowego wyciągniętego komponentu.
Kąt obrotu: Służy do obrotu komponentu
Cięcie: Służy do wyboru typu przycięcia komponentów.
Ustaw:

-

•

Punkt kluczowy: Dolny prawy punkt
Kąt obrotu: 0°
Cięcie = Cięcie skośne

Zatwierdź klikając Ok

Uwaga: Po wstawieniu komponentu jego kierunek można odwrócić. By zmienić kierunek szkicu, wybierz szkic,
zmień kierunek czerwonej strzałki, następnie wstaw ponownie komponent.

Suplement: Tworzenie katalogu i dodawanie cokołów
Stwórz katalog
•
•
•
•

Usuń wstawiony cokół i zamknij plik.
Edytuj dokument panel boczny: Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj/Zapisz standardowy komponent >
Edytuj standardowy komponent.
Wygeneruj katalog: Złożenie > Zdefiniuj komponent > Edytuj nagłówek katalogu.
Wybierz z listy rozwijanej Wszystkie parametry i teksty.

Katalog zostanie wygenerowany w formacie Excel lub w notatniku jako plik
*cat.
•
•
•
•

Jako że parametr l jest użyty do zdefiniowania komponentu, należy
usunąć kolumnę l z katalogu.
Uzupełnij katalog danymi przedstawionymi obok.
Otwórz ponownie plik Aranżacja wnętrza.
Wstaw ponownie komponent na szkicu wykorzystując kod: 100x5 podczas
wyboru standardu komponentu.

Dodanie szczegółowych cokołów
•
•

Rozpocznij nowy szkic.
Narysuj kontur przy ścianie jak na rysunku poniżej.

•
•

Zakończ szkic.
Wstaw cokół o kodzie 80x10 używając funkcji Wood > Wyciągnięty komponent.
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•
•

Wybierz na krzywych
Ustaw:
-

Punkt kluczowy: Lewy dolny punkt
Kąt obrotu: 0°
Cięcie = Cięcie skośne

•
•
•

Zatwierdź klikając Ok.
Wybierz funkcję Złożenie > Użyj procesu
Wskaż lewy komponent wyciągnięty szafki

•
•

Wybierz.
Ustaw Odsunięcie: 0mm, Ukryj kształt narzędzia = Nie i wskaż cokół przy ścianie, jako Kształt narzędzia.

•
•
•

Strzałka musi wskazywać część cokołu do usunięcia. Czerwona strzałka służy do zmiany kierunku.
Zatwierdź klikając Ok.
Powtórz operację dla prawego cokołu szafki.

•

Zapisz dokument.
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Ćwiczenie 11: Szablom dokumentacji płaskiej
Uwaga
W programie TopSolid dokument może zostać zapisany, jako szablon.
Nowy dokument może być tworzony z tego szablonu, a następnie zapisany, bez wprowadzania zmian
w oryginalnym szablonie.
Tworzenie szablonu dokumentacji pozwala na prekonfigurację np.: tabliczki tytułowej, logo firmy,
ustawień wyświetlania…

Tworzenie szablonu dokumentacji
Stwórz plik
•
•

Stwórz nowy dokument Draft.
Wybierz Bez szablonu i rozmiar arkusza: A4H z listy rozwijanej.

•
•

Jeśli to konieczne usuń blok tytułowy.
Korzystając z funkcji Modyfikuj element odznacz Znak środka, Znak
orientacyjny, Układ współrzędnych i Skala.

Uwaga:, Aby można było korzystać z zapisanego szablonu musi on być zapisany w folderze Tepmlate wewnątrz
folderu Group lub Config.
Folder Config odpowiada indywidualnym konfiguracjom na danej stacji roboczej, podczas gdy folder Group jest
dostępny dla wszystkich stacji roboczych firmy.
•
•

Zapisz plik w folderze C: \Missler\Group\Template.
Zmień nazwę pliku na Szablon ćwiczenia A4H.

Tabelka tytułowa
•
•
•

Wybierz funkcję Wyszczególnienie > Tabelka tytułowa.
Ustaw Szerokość: 110mm i Wysokość: 35mm.
Wybierz Zaczep na obramowaniu.

Teraz mamy możliwość stworzenia komórek.
•
•

Wybierz Typ cięcia = Regularne cięcie z listy rozwijanej.
Ustaw Liczba rzędów = 4 i Liczba kolumn = 1.

•
•
•
•

Kliknij Ok, by zatwierdzić.
Wybierz ponownie z listy rozwijanej Regularne cięcie.
Ustaw Liczba rzędów = 1 and Liczba kolumn = 3, zatwierdź klikając Ok.
Wybierz drugi rząd od dołu.
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•

Wybierz cięcie pionowe, a następnie wskaż pierwszy i trzeci rząd odo dołu jak pokazano poniżej.

Uwaga: By wyrównać linię z istniejącą wystarczy kliknąć punkt końcowy linii.

Dodanie tekstu do tabelki
•
•
•
•

Wybierz funkcję Wstaw.
Wskaż tabelkę, jako Element blisko miejsca wstawienia.
Wskaż lewą komórkę w trzecim rzędzie od dołu.
W polu Wstaw element albo wpisz tekst wprowadź: Nazwa dokumentu.

•

Zatwierdź Enterem, Następnie wybierz Położenie > Na środku, by wyrównać tekst na wysokości i szerokości

•

komórki.
Zatwierdź pozycję tekstu klikając Ok.

•
•

Następnie wskaż prawą komórkę tego samego rzędu.
Wybierz z listy rozwijanej współczynnik skali.

Uwaga: Lista rozwijana zawiera zmienne, które są automatycznie aktualizowane podczas używania dokumentu.
•
•

Wybierz Położenie > Na środku zatwierdź OK.
Podobnie wprowadź parametry w drugim rzędzie od dołu:
-

•
•

Lewa komórka: Data utworzenia
Środkowa komórka: Autor
Prawa komórka: Numer projektu (i/n)
Następnie wybierz Ostatnia wersja > Oznaczenie w pierwszym rzędzie.
Zatwierdź klikając Ok.

Uwaga: Wstawienie zmiennej z opcją brak element pozwala na wstawienie zmiennej zgodnej z elementem.
Oznaczenie element będzie automatycznie wyświetlane.
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•

W lewej dolnej komórce wprowadź nazwę firmy.

•

Następnie wybierz prawą komórkę i kliknij Bitmapa.

Uwaga: Ta funkcja służy do wstawienia obrazu w polu tabelki.
•
•

Wybierz logo firmy.
Odznacz Połączenie z plikiem bitmapy i wybierz Pozycję w komórce >
Na środku.

Uwaga: Odznaczenie opcji Połącz z plikiem bitmapy powoduje przerwanie asocjatywności pliku z plikiem w
systemie. Jest to konieczne, jeżeli szablon używany jest na rożnych stacjach roboczych lub plik zostanie usunięty.
•
•

Odznacz opcję Dopasuj do wielkości komórki.
Zatwierdź klikając Ok.

Konfiguracja szablonu
•
•
•

Otwórz właściwości dokumentu.
W zakładce parametry rzutowania zaznacz opcję Używaj realistycznego renderowania.
Zapisz i zamknij plik.
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Wykorzystanie szablonu
Wycięcie obszaru
Podczas tworzenia szkicu jest możliwe wycięcie objętości widoku. Pozwala to na umieszczenie tylko
części projektu na dokumentacji. Wycięcie to jest realizowane przez prostopadłościan wcześniej
stworzony.
•
•
•

Otwórz plik Aranżacja wnętrza.
Aktywuj warstwę 17 i rozpocznij szkicownik.
Naszkicuj prostokątny kontur jak pokazano poniżej.

•
•
•

Zakończ szkic, wyciągnij go z odsunięciem od krzywej początkowej = -100mm i wysokością = 2600mm.
Ustaw przezroczystość = 10.
Wybierz funkcję Narzędzia > Objętość przycinająca widok.

•
•

Wskaż wyciągnięty prostopadłościan.
Nazwij ten obszar tv, zatwierdź przyciskiem Ok.

•

Zapisz plik

Stwórz dokumentację i główny widok
•
•
•

Stwórz nowy dokument Draft.
Wybierz Szablon ćwiczenia.
Zatwierdź klikając Ok.

Uwaga: Nowy plik dokumentacji został utworzony z szablonu.
•
•

Stwórz Widok główny.
Wybierz Złożenie.
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•
•
•
•

Wybierz Dokument zawierający złożenie = Aranżacja wnętrza z listy rozwijanej
Ustaw widok jak na schemacie obok.
Zaznacz Widok zacieniowany.
Ustaw Krawędzie styczne > Niewidoczne i Ukryte krawędzie > Niewidoczne

Uwaga: Ustawienie Styczne krawędzie = niewidoczne odnosi się do krawędzi
pomiędzy stycznymi ścianami.
Ukryte krawędzie to krawędzie, które są niewidoczne w trybie rzutowania. W tym
przypadku są ukryte, by nie przeciążyć widoku.

•
•
•

W prawym dolnym rogu okna wybierz Przycinająca objętość >
Objętość: tv
Zatwierdź klikając Ok.
Umieść widok i zmień współczynnik skali na 0.02.

•

Zregeneruj widok.

•

Ustaw pozycje widoku.

Uwaga: Na razie, tylko elementy tworzące złożenie pojawiły się na dokumentacji. Od momentu, kiedy ściany i
podłoga nie należą do złożenia, nie są wyświetlane. Aby je wyświetlić, dodaj je ręcznie do dokumentacji.
• Wybierz Okno > Okna pionowo.
•
•

Wybierz funkcję wstaw.
Wskaż widok główny w polu Element blisko miejsca wstawienia.

•
•
•

Aby wybrać kilka elementów użyj funkcji Selekcja.
W dokumencie 3d wybierz ściany, podłogę i kolumny, zatwierdź klikając OK.
Zregeneruj widok.

•

Stwórz pełny przekrój z ustawieniami:
-
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•

Zmodyfikuj przekrój, by zaznaczyć opcję cieniowanie widoku..

•
•
•

Zapisz plik w folderze Aranżacja wnętrza z domyślną nazwą.
Użyj funkcji modyfikuj element by zmienić nazwę tabelki tytułowej.
W polu Tekst, wprowadź Złożenie widok główny.

Stwórz nowy dokument
Uwaga: Jest możliwe stworzenie kilku dokumentacji w jednym pliku, każda z nich nosi nazwę folio.
•
•
•
•

Wybierz funkcję Narzędzia > Rysunek.
W polu Kopiuj rysunek wskaż istniejący rysunek.
Kliknij Ok, bez wprowadzania zmian w otwartym oknie.
Ustaw Punkt zaczepienia = Lewy dół i wskaż prawy dolny narożnik pierwszego rysunku w polu Nowa pozycja
dla rysunku.

•

Wskaż Tabelę tytułową do skopiowania.

•

Kliknij stop by zakończyć kopiowanie.
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Stwórz widok perspektywiczny
•
•

Otwórz plik design aranżacja wnętrza.
Aktywuj warstwę 15 i wyłącz warstwę17.

• Wybierz zakładkę Widok
, i wskaż Tryb wizyty.
Uwaga: W projekcie wnętrza tryb wizyty jest wykorzystywany do obejrzenia wyposażonego wnętrza. Jak w
przypadku gier FPS, mysz jest wykorzystywana do obrotu widoku a strzałki klawiatury do przemieszczania się po
nim.
•
•

Wskaż dowolny punkt pokoju w polu Pozycja użytkownika.
Wskaż punkt na szafkach, jako Punkt celu.

Tryb wizyty został uruchomiony.
•
•

Za pomocą myszy i strzałek ustaw widok przedstawiony poniżej.
Naciśnij Esc, by opuścić tryb wizyty..

Uwaga: By powrócić do perspektywy, wybierz widok

, a następnie Perspektywa.

•
•

Wybierz Okno > Okna pionowo.
Kliknij w dokumencie draft, by ustawić go, jako bieżący.

•
•
•
•

Stwórz widok główny.
Wskaż skopiowany arkusz, jako Aktualny rysunek.
Wybierz Złożenie, następnie Dokument zawierający złożenie = Aranżacja wnętrza.
Ustaw krawędzie styczne i ukryte krawędzie na niewidoczne.
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•
•
•
•
•
•

Wprowadź Przycinająca objętość w przestrzeni 3D: Objętość: tv.
Kliknij w polu Widok 3D albo układ współrzędnych 3D albo powierzchnia, następnie kliknij w projekcie design,
by wygenerować widok 3D.
Zatwierdź klikając Ok, i wskaz pozycję widoku
Użyj funkcji Modyfikuj element, by wprowadzić modyfikację rysunku
Ustaw współczynnik skalowania = 0.03.
Zatwierdź klikając Ok, a następnie zregeneruj widok.

•
•

Użyj funkcji Poruszaj asocjatywnie i ustaw pozycję widoku.
Zmodyfikuj tekst Widok główny na Perspektywa.

•

Wykorzystaj funkcję wstaw i uzupełnij widok o ściany i podłogę.
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Ćwiczenie 12: Szablon BOM
Szablon BOM jest wykorzystywany do tworzenia zestawienia materiałowego w dokumentacji, a także
do eksportu projektów np. do Excela
Stworzenie szablonu pozwala na umieszczenie wszystkich istotnych informacji, które mają być
wyświetlone w BOM.

Tworzenie szablonu BOM
•

W dokumencie Draft wybierz funkcję, Złożenie materiałowe > Edytuj plik złożenia materiałowego.

Uwaga: Tą funkcję można również znaleźć w dokumencie Design: Narzędzia > Edytuj plik złożenia materiałowego.
Dostępne są trzy zakaładki:
•
•
•
•

Standard: Zawiera standardowe szablony TopSolid.
Użytkownik i Grupa: zawiera szablony BOM Grupy i
Użytkownika.
Kliknij w zakładce Grupa.
Wybierz Utwórz nowy plik zł. mat..
W polu Nazwa nowego pliku zł. mat. wprowadź Ogólny
dokument BOM
Zatwierdź klikając Ok.

Uwaga: Zostanie otworzone okno Tworzenie lub modyfikacja pliku zł. mat. Każdy wiersz odpowiada innej kolumnie
informacji zł. mat.
•
•

Kliknij podwójnie w polu Definicja, by dodać dane.
Z listy rozwijanej Zdefiniowane funkcje wybierz opcję Indeks

Uwaga: Funkcje zł. Mat. Nie są usytuowane alfabetycznie.
By łatwiej odnaleźć funkcję Indeks wciśnij „i” na klawiaturze, pojawią się wszystkie opcje rozpoczynające się ta literą.

•
•

Zatwierdź klikając Ok.
Powtórz ta operację, by dodać kod i oznaczenie.

•

Dodaj funkcję zliczanie elementów. Przed zatwierdzeniem operacji zmień nagłówek na Ilość, i zaznacz opcję
Wylicz sumę w tej kolumnie.
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•

Dodaj Materiał i Pokrycie

•

Dodaj Długość

Uwaga: Domyślną jednostką są metry. Format musi zostać zmieniony.
•

W polu format wprowadź 01|mm.
-

•
•
•
•

01 odpowiada liczbie miejsc po przecinku.
mm wyświetli wymiar w milimetrach

Zatwierdź funkcję i dodaj z tymi samymi parametrami Szerokość.
Następnie dodaj funkcję Cztery obrzeża lub laminaty.
Zmień nagłówek na 4_KRAWĘDZIE_CZĘŚCI.
Dodaj ponownie funkcję Oznaczenie:
-

•

Zmień nagłówek na Kod paskowy
Wybierz Kod paskowy > 128
Zatwierdź ustawienia szablonu klikając Ok.

113

Zaawansowane modelowanie w TopSolid’Wood

Wykorzystanie szablonu BOM
Stwórz nowy dokument Draft
•
•

Otwórz dokument Design Aranżacja wnętrza.top, Następnie dokument Draft Aranżacja wnętrza.dft.
W dokumencie Draft, wybierz funkcję Narzędzia > Rysunek i wskaż rysunek.

•
•

Wybierz format papieru Format papieru > A3Pio.
Wybierz Punkt zaczepienia = Lewy dół i umieść arkusz z prawej strony drugiego dokumentu.
Naciśnij przycisk Esc, by zamknąć funkcję

Tworzenie BOM
•
•

Wybierz Złożenie materiałowe z paska kontekstowego
Złożenie materiałowe.
W zakładce Grupa, wskaż Ogólny dokument BOM.

•

Wskaż arkusz A3 jako Rysunek roboczy.

•
•

Wybierz zespół.
Wybierz z listy rozwijanej dokument Aranżacja wnętrza.

, następnie z paska roboczego wybierz funkcję

Uwaga: Dokument BOM może być wyświetlony na trzy sposoby:
•

Górny poziom: Wyświetlane są tylko elementy najwyższego poziomu.
Płaskie ZŁ. Mat.: Wyświetlane są elementy od najniższego poziomu.
Wielopoziomowe: Zestawienie może być rozwijane by wyświetlić elementy komponentu
Ustaw:

-

Głębokość = Wielopoziomowe.
Dodaj linię do zestawienia=NIE.

Uwaga: Zestawienie materiałowe może być umieszczone nad tabelką tytułową lub pomiędzy dwoma punktami.
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•
•

W polu Pozycja złożenia materiałowego albo tabelka tytułowa, wskaż lewy dolny punkt arkusza A3, następnie
prawy punkt arkusza, jako Drugi punkt.
Zamknij funkcję za pomocą przycisku Esc.

Rozwinięcie BOM
•
•
•

Wybierz funkcję Modyfikuj element.
Wskaż złożenie materiałowe.
Przejdź do zakładki Wybór poziomu złożenia materiałowego.

Uwaga: Ta zakładka służy do modyfikacji głębokości złożenia materiałowego. Złożenia mogą być rozwinięte, by
wyświetlić elementy komponentu.
•
•

Klikając na +, by rozwinąć Pionowe panele oddzielające, następnie Szklane drzwi i Półka ścienna.
Zatwierdź operację klikając Ok.

Indeksy elementów
•
•

Wybierz funkcję Indeksy złożenia materiałowego.
Ustaw Sprawdzaj części 3D: TAK, JEDEN TEKST, Nazwa = 1.

Uwaga: Sprawdzaj części 3D: TAK, służy do indeksowania elementów 3D.
Jeden tekst wyświetla tylko indeks części.
Nazwa = 1 ustawia numer indeksu. Kolejne będą zwiększane, bazując na tym.
>>: Wykorzystaj opcje zaawansowane do ustawienia pozycjonowania i stylów indeksów.
•

W polu Umieść element w spisie, wskaż element na jednym z trzech rysunków.

Indeks został utworzony.
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Ćwiczenie 13: Projektowanie dokumentu multi-draft
Uwaga
Automatyczna dokumentacja 2D generuje automatycznie kilka rysunkówz według szablonu,
wymiarując je I uzupełniając tabelkę tytułową.

Tworzenie szablonu multi-draft
Tworzenie szablonu
Uwaga: By stworzyć multi-draft, musi zostać utworzony specjalny szablon. W tym przypadku stworzymy go na
podstawie szablonu rysunku stworzonego wcześniej.
•
•

Otwórz plik Szablon ćwiczenia A4H z folderu C: \Missler\Group\Template.
Użyj funkcji Plik > Zapisz, jako, i następnie zapisz plik w folderze C: \Missler\Group\Template zmieniając jego
nazwę na Multi-draft A5Poz.

•
•
•

Zmodyfikuj obramowanie wykorzystując funkcję Modyfikuj element.
Wskaż Format papieru > Nie standardowy z listy rozwijanej
TNastępnie ustaw:
-

Szerokość: 210mm
Wysokość: 148.5mm
Nazwa: A5Poz.
Zatwierdź klikając OK.

Stwórz widoki
•
•

Z paska kontekstowego wybierz Wood
, następnie funkcję Automatyczna dokumentacja 2D.
Wybierz Utwórz szablon > Utwórz widoki.
>

Uwaga: Utwórz widoki służy do pozycjonowania widoku części lub złożenia.
Dostępne są trzy warianty:
-

Widok 2D: It is the view configured from the part definition’s Drawing tab. By default, it is oriented like the
sawing up coordinate system.
Pierwsze/drugie zapozycjonowanie maszynowe: Widoki te są konfigurowane z First positioning and
Second positioning tabs of the part definition’s Machining tab. By default these views are identical to the
sawing up coordinate system, and can be used to generate draft documents for machining.

-

•
•
•

Wybierz widok: 2D z listy rozwijanej i kliknij Ok.
Zachowaj domyślny współczynnik skali = 1, następnie ustaw pozycję widoku po lewej stronie arkusza.
Następnie wybierz widok pomocniczy i ustaw go po prawej stronie widoku głównego.
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Uwaga: Obramowanie widoku może wystawać
poza arkusz. Nie ma to znaczenia, ponieważ
rysunki są automatycznie skalowane podczas
tworzenia multi-draftu.

Ustawienia szablonu
•
•
•

Otwórz Właściwości dokumentu.
Przejdź do Właściwości TopSolid’Wood >Dokumentacja 2D, by ustawić multi-draft.
W oknie elementy do zwymiarowania zaznacz:
-

•

Wymiarowanie dokumentacji, by zwymiarować widok.
Wymiary części, by dodać wymiary części.
Wymiary obrzeży, by dodac uwagi dla obrzeży.
Kodyfikacja, by umieścić uwagi dotyczące kodyfikacji obrzeży.
Odznacz pozostałe opcje.

Uwaga: Do przeliczenia współczynnika skali, dostępne są dwie opcje:
-

Wolny współczynnik skalowania: Skala rysunku jest dobierana automatycznie. Aczkolwiek ten tryb może
generować niestandardowe współczynniki skali (np.0.127).
Współczynnik skali z listy: Współczynnik skali jest dobierany automatycznie, ale jego wartość ustalana jest
na podstawie najbliższej wartości z listy.

•
•
•
•

Wybierz Współczynnik skali z listy.
Kliknij dodaj, by wprowadzić nowe wartości 0.05 i 0.15.
Zatwierdź klikając OK.
Użyj funkcji Usuń element, by usunąć Nazwę rysunku.

•
•
•
•
•
•

Wybierz funkcję Wstaw.
Wskaż tabelkę tytułową, następnie pole, z którego został usunięty tekst.
Z listy rozwijanej wybierz Właściwości, następnie Oznaczenie. Zatwierdź klikając Ok.
Wybierz Brak elementu.
W oknie pozycjonowanie, wybierz wyśrodkowane, zatwierdź klikając Ok.
Zapisz i zamknij dokument.
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Tworzenie multi-draft
•

Otwórz dokument Design Aranżacja wnętrza.

•
•

Wybierz funkcję Wood > Automatyczna dokumentacja 2D.
Ustaw Głębokość: Wielopoziomowe, by wyświetlić wszystkie części
złożenia.

Uwaga: Podczas tworzenia multi-draft, jest możliwe umieszczenie dwóch
rysunków na większym arkuszu.
Na przykład dwa poziome arkusze A5 mogą zostać umieszczone na arkuszu A4.

•

Ustaw Dokumentacja 2D w jednym pliku = TAK i wybierz Format papieru = A4Pio.

•
•

Kliknij w obszarze roboczym, by wybrać plik.
Wybierz z listy rozwijanej Szablony użytkownika > Szablon ćwiczenia A5Poz.

Wszystkie części wykonane z płyty pilśniowej zostaną narysowane.
•

Zaznacz Materiał i z listy rozwijanej wybierz Płyta pilśniowa.

•

Zatwierdź klikając OK.

Wszystkie części zostały automatycznie narysowane.
•

Zapisz plik w folderze Aranżacja wnętrza i zmień jego nazwę na
Dokumentacja części.

Automatyczne dodawanie osi
W dokumencie Draft, można automatycznie dodać osie wszystkich okręgów.
•
•

Wybierz funkcję Widoki > Oś.
Wybierz Rzut osi, Wszystkie widoki, Automatycznie i OK.
>

>

>

Uwaga: Funkcja Wszystkie widoki dodaje osie na wszystkich widokach, funkcja Automatycznie dodaje je do
wszystkich okręgów.
Możemy także zdefiniować minimalny i maksymalny promień tak by osie nie zostały dodane dla niektórych
cylindrów.
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Uwaga: Rysunek części multi-draftu zachowuje się tak samo jak pojedynczy rysunek. Więc jest możliwe
modyfikowanie poszczególnych rysunków.

Suplement: Dodawanie informacji o części w tabelce tytułowej
•
•
•
•

Otwórz szablon Multi-draft A5Poz z folderu C: \Missler\Group\Template.
Usuń istniejącą tabelkę tytułową.
Stwórz nowa tabelkę używając funkcji Wyszczególnienie > Tabelka tytułowa.
Wprowadź Szerokość: 190mm i Wysokość: 30mm. Wybierz Zaczepienie na obramowaniu, by ustawić pozycję
tabelki.
Wprowadź pionowe cięcie w odległości 35mm od prawego segmentu tabelki.
Wprowadź:

•
•

•

-

Regularne cięcie 2 rzędy i jedna kolumna:

-

Pionowe cięcie w celu uzyskania poniższego widoku.

Użyj funkcji wstaw by dodać następujące elementy:

Logo
- Numer folio (i/n)
- Współczynnik skali
Uwaga: By dodać kolejne dane do tabelki tytułowej dodaj najpierw złożenie
materiałowe.
•

Uruchom funkcję Wood > Automatyczna dokumentacja 2D.
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•
•
•
•
•

Wybierz Utwórz szablon, i Utwórz listę części.
W zakładce Grupa wybierz Ogólny dokument BOM, zatwierdź klikając OK.
Kliknij dwa dowolne punkty po lewej stronie, by umieścić złożenie materiałowe.
Kliknij Ok w celu zatwierdzenia.
By złożenie materiałowe nie było widoczne w multi-drafcie, wykorzystaj funkcję Widoczność. Wskaż tabelkę
złożenia i dwa punkty, które przed chwilą zostały utworzone, by je ukryć.

•
•

Wybierz funkcję Wstaw.
Wskaż tabelę tytułową i jej górną lewą komórkę.

•

Wybierz z listy rozwijanej Właściwości złożenia materiałowego.

Dostępne są różne kolumny złożenia materiałowego
•
•
•
•

Wskaż Oznaczenie.
Wybierz Żaden element.
Ustaw Położenie > Na środku, by wyśrodkować tekst, zatwierdź klikając OK.
Wprowadź pozostałe informacje jak pokazano poniżej:

Uwaga: W tym momencie nie ma żadnych elementów do wyświetlenia, więc w komórkach znajduje się znak (–)
By było łatwiej czytać, można dodać tekst ze zmienną.
•

Użyj funkcji Modyfikuj element, Zmodyfikuj zmienną Długość (lewa dolna komórka).

Uwaga: Zmienne wyświetlane są pomiędzy znakami < i > jak poniżej:
•

<tekst_wyświetlający_informację_złożenia_materiałowego_1>
Wprowadź Długość = przed zmienną.

Długość = <tekst_wyświetlający_informację_złożenia_materiałowego_1>
Tekst Długość = będzie wyświetlany przed zmienną
•

Powtórz operacje dla komórek pokazanych poniżej.

•
•
•
•
•
•

Otwórz właściwości dokumentu.
Otwórz Tabela/Zł. Materiałowe > Złożenie materiałowe.
Zaznacz Automatyczne uaktualnianie zł. materiałowego, Zatwierdź klikając OK.
Zapisz i zamknij plik.
Otwórz plik design Aranżacja wnętrza.top.
Dodaj ponownie multi-draft zgodnie z procedurą opisaną na stronie 109.
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Ćwiczenie 14: Konfiguracja projektu
Gdy projekt jest gotowy niektóre funkcję pozwalają na jego konfigurację.
Dla przykładu, możesz zmodyfikować materiał czy obrzeże panelu bez modyfikowania biblioteki. Te
element zostały sprecyzowane dla danego projektu.

•

Otwórz projekt Interior design.top.

•

Z paska kontekstowego Wood, wybierz funkcję Konfigurator materiałów.

Uwaga: Występują cztery typy konfiguracji:
-

Konfigurator materiałów

-

Konfigurator obrzeży

-

Konfigurator laminatu

-

Konfigurator właściwości
części…).

•

: Wykorzystywany do modyfikacji materiałów.
: Wykorzystywany do modyfikacji obrzeży.
: Wykorzystywany do modyfikacji laminatu.
: Wykorzystywany do modyfikacji właściwości (Oznaczenie, Kod, Typ

Wybierz Złożenie główne, by w modyfikacji brały udział wszystkie części.

Otworzy się okno konfiguratora. W górnej części okna wybieramy sposób zaznaczenia. Dostępne są trzy opcje:
-

Zaznaczenie ręczne: części mogą zostać wybrane w obszarze graficznym lub z listy za pomocą prawego
przycisku myszy.
Zaznaczenie części według materiału: Zaznacza wszystkie części z tego samego materiału i o tej samej
grubości.
Zaznaczenie według kryteriów: zaznacza części na podstawie jednego lub kilku kryteriów (Typ, Materiał,
Pokrycie, Grubość i Właściwości).

•

Wybierz Zaznaczenie według kryteriów.

•
•
•

Zaznacz Materiał i wybierz z listy rozwijanej dąb.
W zakładce Materiał, wybierz drewno > akacja.
Kliknij Zastosuj materiał, by wprowadzić zmianę materiału dla wybranych części.
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•
•

Wybierz z listy rozwijanej Materiał > płyta pilśniowa.
W zakładce Pokrycie, wskaż drewno> cedr.

•

Kliknij Zastosuj pokrycie, by zastosować pokrycie do wybranych części.

•
•

Zostaw zaznaczony Materiał > płyta pilśniowa.
Zaznacz Grubość > 10mm.

•
•
•
•
•

W polu Pokrycie wybierz farba > matowa biała farba.
Wybierz pokrycie klikając Zastosuj pokrycie.
Odznacz Materiał i Pokrycie.
Zaznacz opcję Właściwości i ustaw Oznaczenie > Półka ścienna.
Dodaj pokrycie: farba > matowa biała farba.

•
•

Wybierz tryb Zaznaczenie ręczne.
W oknie graficznym wybierz front, blat, oraz cokoły lady.

•
•
•

Wybierz pokrycie: farba > matowa biała farba.
Kliknij Ok, by zatwierdzić ustawienia okna.
Zapisz plik.
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