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Na potrzeby opracowania przyjęto scenariusz 
pojedynczej projektowanej części, tworzonej 
poza dedykowanym środowiskiem pracy, bez 

modelu startowego i  przynależności do złożenia. Za-
łożono sytuację, w której nowy projekt detalu wymaga 
sparametryzowania założeń geometrią liniową. 

W każdym z dwóch wymienionych systemów CAD 
definicja uruchamiania nowego elementu jest odmien-
na, choć rezultat procesu jest analogiczny. W Siemens 
NX tworzenie nowego komponentu odbywa się dwoja-
ko: z wykorzystaniem menu głównego, przez zakładkę 
File, użycie polecenia New i  wybór opcji Model z  do-
stępnych elementów startowych. Druga możliwość 
definiowania odnosi się do wykorzystania skrótu kla-
wiszowego CTRL+N i wskazania opcji Model spośród 

występujących na liście 
komponentów. Po wybraniu 
lokalizacji pliku i  nadaniu 
obowiązującej nazwy detalu, 
program kieruje użytkowni-
ka do przestrzeni roboczej 
3D NX. 

CATIA V5 pozwala użyt-
kownikowi na tworzenie 
nowego komponentu także 
na dwa niezależne sposo-
by: pierwszą możliwością 
jest użycie polecenia New 
znajdującego się w  zakład-
ce File menu głównego pro-
gramu. Po wybraniu z  listy 
dostępnych komponentów 
opcji Part (jako pojedyn-
czego detalu) użytkownik 
musi określić definicję przez 
opcjonalny wybór trybu pro-
jektowania w ujęciu hybrydowym (Enable Hybrid De-
sign) oraz automatyczne generowanie folderu zawiera-
jącego geometrię liniową oraz płaszczyznową (Create 
Geometrical Set). Po wpisaniu aktualnej nazwy detalu, 
program uruchamia interfejs przestrzeni roboczej 3D. 
Drugą możliwością jest utworzenie pojedynczego ele-
mentu z  wykorzystaniem skrótu klawiszowego CTR-
L+N. Dalsza procedura jest analogiczna do opisanej 
w  poprzednich zdaniach. Uruchamiana nowa, poje-
dyncza część, zanim zostanie zapisana, znajduje się 
w pliku tymczasowym, gdzie lokalizacja jest określona 

NX/CATIA
porównanie przestrzeni „szkicownika”

Niniejszy artykuł przedstawia jedno z zagadnień dotyczących porównania funkcjonalności wybranych 
narzędzi w przestrzeniach roboczych Siemens NX oraz CATIA V5. 

Jerzy Stachów

Rys. 1 Definicja nowego komponentu w Siemens NX

Rys. 2 Okna dialogowe 
niezbędne do definicji 
nowego komponentu 

w CATIA V5
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domyślnie przez usta-
wienia globalne systemu 
CAD.

 Dowolny szkic definio-
wany w  przestrzeni robo-
czej NX jest w  pełni pozy-
cjonowany. Przejście do 
obszaru szkicowania w NX 
jest realizowane w  dwóch 
trybach pracy: pierwszym 
z nich jest tworzenie szkicu, 
jako operacji w ciągu mode-
lowania 3D bez domyślne-
go rzutowania przestrzeni 
do środowiska 2D (Direct 
Sketch). Drugim trybem 
pracy jest tworzenie szki-
cu, jako wyszczególnionego 
w  przestrzeni 2D (Sketch 
in Task Environment). 
W  ogólnym ujęciu każdy 
ze szkiców jest definiowany na wskazanej płaszczyźnie 
(również takiej, która jest definiowana w ujęciu kontek-
stowym). Dodatkowo w NX jest opcja realizacji szkicu na 
dowolnie wskazanej krzywej, przy definicji płaszczyzny 
przechodzącej przez dany punkt.

Polecenie Create Sketch posiada następującą funkcjo-
nalność okna dialogowego:

 ● Type – szkic definiowany na płaszczyźnie lub 
w punkcie leżącym na krzywej

 ● Określenie położenia płaszczyzny szkicownika lub 
wskazanie krzywej (On Path) – w przypadku wska-
zania krzywej, konieczność zdefiniowania płaszczy-
zny przechodzącej przez punkt

 ● Orientacja zwrotów osi poziomej i pionowej szki-
cu – zorientowanie szkicownika kierunkowe. 
W  przypadku szkicu na krzywej, zorientowanie 
osi przechodzących przez płaszczyznę szkicowa-
nia

 ● Wskazanie punktu X0,Y0 szkicu
Przestrzeń robocza szkicownika jest w NX podzie-

lona na osiem podstawowych sekcji funkcjonalnych:  
1. Menu główne; 2. Menu Start; 3. Paski narzędzi 
szkicownika; 4. Filtry wyboru; 5. Zakładki operacji 
w przestrzeni roboczej; 6. Command Finder; 7. Wizu-
alizacja globalnego układu współrzędnych wraz z osia-
mi; 8. Pasek właściwości używanego narzędzia 

Rys. 3 Podział przestrzeni roboczej szkicownika NX

•REKLAMA
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Szkic tworzony jest w CATIA V5 w dwóch trybach: 
przejmującego właściwości kierunkowe globalnego 
układu współrzędnych oraz szkicu pozycjonowanego. 
Wszystkie operacje wykonane w przestrzeni szkicow-
nika są widoczne w drzewie zadań. Tworzenie szkicu 
pozycjonowanego może odbywać się poprzez definio-
wanie elementów referencyjnych za pośrednictwem 
menu kontekstowego (MB3). Funkcjonalności narzę-
dzi do generowania szkicownika są następujące:

 ● Sketch – tworzenie szkicu domyślnego – wska-
zanie ikony narzędzia i  wybranie płaszczyzny 
szkicowania. Orientacja szkicu i  środek układu 
współrzędnych przejęty od globalnego układu 
XYZ

 ● Positioned Sketch – definiowanie szkicu pozycjo-
nowanego

 ● Type – wybór szkicu pozycjonowanego lub przej-
mującego właściwości geometryczne domyślne

 ● Origin – definicja początku układu współrzęd-
nych szkicu

 ● Orientation – określenie zwrotów osi poziomej 
oraz pionowej w odniesieniu do wskazanej płasz-
czyzny, zmiana kierunkowości szkicu

 

Przestrzeń robocza szki-
cownika w  CATIA V5 
jest podzielona na dzie-
sięć podstawowych sekcji 
funkcjonalnych: 1. Menu 
główne; 2. Menu Start; 3. 
Paski narzędzi; 4. Drzewo 
wykonanych operacji wraz 
z  płaszczyznami domyśl-
nymi globalnego układu 
współrzędnych; 5. Paski 
manipulacji komponen-
tem; 6. Wizualizacja płasz-
czyzn globalnego układu 
współrzędnych; 7. Pasek 
ręcznego wprowadzania 
komend; 8. Kompas pod-
ręczny układu współrzęd-

nych; 9. Siatka podziału przestrzeni roboczej; 10. Pasek 
właściwości aktualnie używanego narzędzia

Porównanie poszczególnych operacji modelowania szki-
cu w przestrzeniach roboczych NX oraz CATIA V5 będzie 
przedmiotem kolejnych publikacji prasowych oraz opraco-
wań znajdujących się na stronie CENTRUM KOMPETEN-
CYJNEGO CATIA/NX. Ośrodek ten jest częścią struktu-
ry partnera Siemens Industry Software – KS Automotive, 
posiadającego siedzibę się na terenie Wrocławskiego Parku 
Technologicznego. Celem funkcjonowania Centrum jest 
kompleksowe wsparcie techniczne dotychczasowych użyt-
kowników CATIA V5, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu 
prowadzenia i realizacji projektów przy wykorzystaniu Sie-
mens NX. Działalność Centrum opiera się m.in. na opraco-
waniu metodologii projektowania w NX dla zaawansowa-
nych użytkowników CATIA V5, na analizie porównawczej 
używanych narzędzi, prowadzeniu dedykowanych szkoleń 
wdrożeniowych oraz serii publikacji sieciowych i  praso-
wych, przybliżających proces implementacji modułowo. 

Jerzy Stachów

KS Automotive

Rys. 4 Podział przestrzeni roboczej szkicownika CATIA V5


