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PORÓWNANIE NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W OBSZARZE ROBOCZYM SZKICOWNIKA NX 

Z POLECENIAMI ZAWARTYMI W ANALOGICZNEJ PRZESTRZENI GEOMETRYCZNEJ 

CATIA V5. 

Profile – tworzenie profili generowanych przez użytkownika 

Opis dostępnych w szkicowniku NX narzędzi rozpoczyna polecenie „Profile”. Funkcjonalność 

narzędzia opiera się na tworzeniu ciągłych geometrycznie profili otwartych lub zamkniętych. Po 

uruchomieniu właściwą ikoną pojawia się okno dialogowe określające właściwości narzędzia. 

Użytkownik dysponuje możliwością przełączania z trybu liniowego do definicji łuku za pośrednictwem 

myszy, klikając w odpowiednie pole w oknie dialogowym. Tworzenie profilu odbywa się w trybie 

współrzędnościowym lub wymiarowym. Przechwytywanie zależności więzów geometrycznych 

realizowane jest automatycznie w całej przestrzeni szkicownika NX. Polecenie „Profile” jest 

wyposażone w zintegrowane okno danych współrzędnościowych i wymiarowych. Po uruchomieniu 

polecenia, użytkownik ma możliwość rozpoczęcia tworzenia profilu od łuku rozpiętego na 3 punktach 

lub od generowania linii prostej. Zakończenie pracy i zamknięcie generowanego profilu realizowane 

jest przez klawisz „Esc”. 
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Analogicznym narzędziem co do funkcjonalności w systemie CAD CATIA V5 jest narzędzie „Profile”. 

Tworzenie ciągłych profili otwartych lub zamkniętych. Po uruchomieniu polecenia do paska zadań - 

właściwości całego szkicu - dodawane jest okno dialogowe określające cechy narzędzia. Użytkownik  

przełącza narzędzie z trybu liniowego do definicji łuku stycznego lub 3-punktowego za 

pośrednictwem MB1. Jedną z dostępnych możliwości jest tworzenie profilu w oparciu o siatkę 

modułową rozpiętą w tle przestrzeni roboczej. „Profile” jako polecenie, dysponuje 

przechwytywaniem zależności więzów geometrycznych opcjonalnie. Okno danych 

współrzędnościowych i wymiarowych  jest dostępne jako opcjonalne. Użytkownik ma możliwość 

rozpoczęcia tworzenia profilu od łuku rozpiętego na 3 punktach lub od linii prostej. Zamknięcie zbioru 

krzywych w profil  i zakończenie pracy narzędzia realizowane jest przez klawisz „Esc” lub dwukrotne 

kliknięcie MB1. 

 

 

 


