
                                                                                                                                                                               

KS Automotive Sp. z o.o.    
Wrocławski Park Technologiczny  
Centrum NX: ul .Duńska 9, 54-427 Wrocław 
tel: 71 785 89 60, e-mail: info@centrumnx.pl 
www.centrumnx.pl 

 

PORÓWNANIE NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W OBSZARZE ROBOCZYM SZKICOWNIKA NX 

Z POLECENIAMI ZAWARTYMI W ANALOGICZNEJ PRZESTRZENI GEOMETRYCZNEJ 

CATIA V5 

Spline – rysowanie krzywych sklejanych 

Krzywe sklejane generowane są w NX za pośrednictwem polecenia „Studio Spline”. Użytkownik po 

uruchomieniu narzędzia dysponuje pakietem do definiowania krzywej wielopunktowej w przestrzeni 

szkicownika. Tworzenie krzywej realizowane jest na podstawie wskazywania punktów referencyjnych 

lub punktów biegunowych wyznaczanych przez hipotetyczne styczne do krzywej. Użytkownik, 

poruszający się w przestrzeni szkicownika, podczas definiowania spline, dysponuje pełną kontrolą 

więzów geometrycznych w wybranych punktach w ciągłości G1 lub G2, w odniesieniu do geometrii 

referencyjnej utworzonej przez użytkownika lub globalnej, pochodzącej z układu współrzędnych. 

Dostępna kontrola ciągłości jest niezależna od trybu tworzenia spline. Tworzenie list składowych 

punktów krzywej jest dostępne wraz z ich pełną edycją z menu kontekstowego. Podczas generowania 

krzywej istnieje dostęp do kontroli położenia dowolnie wybranego punktu wyznaczającego ciągłość 

krzywej na płaszczyźnie szkicownika. Ustalanie stopni swobody krzywizny następuje globalnie. 

Możliwość przesunięcia całej geometrii wg położenia globalnego układu współrzędnych, wektora, 

wskazanej płaszczyzny bądź w kierunku normalnym do płaszczyzny szkicownika. W ramach definicji 

dostępne są modyfikacje przedłużenia odcinków końcowych krzywej. Wszystkie parametry krzywej 

definiowane są  podczas tworzenia geometrii przed ostatecznym zatwierdzeniem. 
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Tożsame polecenie w CATIA V5 – „Spline” również posiada funkcjonalność tworzenia krzywej 

wielopunktowej w przestrzeni szkicownika. Rysowanie odbywa się przez wskazanie położenia 

punktów składowych ręcznie lub przez wpisanie współrzędnych kartezjańskich. Przed 

zatwierdzeniem, zmiana położenia punktów kontrolnych jest niemożliwa. Edycja punktów 

referencyjnych jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu pozycji na drzewie operacji. Dodawanie 

warunków styczności i utrzymania krzywizny względem geometrii 3D jest dostępne dla dowolnego 

punktu składowego. Jedną z opcji definicji Spline jest edycja kolejności oraz dodawania i usuwania 

punktów styczności krzywej. Istnieje możliwość wpisywania wartości liczbowej odcinka prostego 

utrzymania krzywizny. Jedną z funkcji jest zmiana krzywej otwartej na zamkniętą.  

      

 


