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PORÓWNANIE NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W OBSZARZE ROBOCZYM SZKICOWNIKA NX 

Z POLECENIAMI ZAWARTYMI W ANALOGICZNEJ PRZESTRZENI GEOMETRYCZNEJ 

CATIA V5 

Fillet – rysowanie zaokrągleń naroży 

Zaokrąglenia przecinających się linii i krzywych narysowanych w szkicowniku realizuje się w systemie 

NX za pomocą narzędzia „Fillet”. Definicja zaokrąglenia jest realizowana w dwóch zasadniczych 

trybach pracy: klasycznym – przez wskazanie krzywych bazowych i podanie promienia zaokrąglenia 

(gdzie geometria bazowa jest redukowana lub zamieniana na linie pomocnicze); drugim sposobem, 

charakterystycznym dla NX, jest definiowanie zaokrąglenia przez przeciągnięcie kursora z wciśniętym 

MB1 przez krzywe, przez które przebiega promień zaokrąglenia. Tryb ten utrzymuje wcześniejsze 

warunki, tryby pracy, ciągłości, więzów geometrycznych i definicji więzów wymiarowych. 

                     

Odniesieniem w CATIA V5 dla tworzenia zaokrągleń jest narzędzie „Corner”. Polecenie, co do 

funkcjonalności jest narzędziem do nadawania zaokrągleń narożom wcześniej narysowanych 

elementów lub geometrii mającej pozorny punkt przecięcia na płaszczyźnie szkicownika. Wartość 

promienia zaokrąglenia wpisywana jest opcjonalnie w oknie dialogowym pojawiającym się na pasku 

właściwości. Po uruchomieniu dostępnych jest 6 trybów generowania zaokrąglenia:  

 przycinający oba elementy wejściowe,  

 przycinający pierwszy z elementów wejściowych,  

 bez generowania zmiany krawędzi poddawanych zaokrągleniu, 

 zamieniający przycinane krawędzie na linie pomocnicze redukując krawędzie do punktu 

wspólnego,  

 zamieniający krawędzie poddawane przycięciu bez zmiany długości geometrii.  
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Naroża utworzone w szkicowniku NX można poddać operacji kreowania zaokrągleń przez 

wykorzystanie komendy „Fillet”. Jest to jednolite narzędzie tworzące fazy między  wcześniej 

narysowanych elementami posiadającymi punkt przecięcia  geometrycznego, a także 

nieprzecinających się w widoczny sposób na płaszczyźnie szkicownika. Polecenie charakteryzuje m.in. 

dostępność pracy w trybie przycinającym do warunków styczności krawędzi, na które nadawane są 

warunki fazy (domyślny) lub funkcjonujący bez zmiany geometrii bazowe.  

 


