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PORÓWNANIE NARZĘDZI DOSTĘPNYCH W OBSZARZE ROBOCZYM SZKICOWNIKA NX 

Z POLECENIAMI ZAWARTYMI W ANALOGICZNEJ PRZESTRZENI GEOMETRYCZNEJ 

CATIA V5 

Tworzenie profili o charakterystycznym kształcie 

NARZĘDZIA, KTÓRE NIE WYSTĘPUJĄ  JAKO OSOBNE POLECENIA W PRZESTRZENI SZKICOWNIKA 

SIEMENS NX. 

W pasku narzędzi profili predefiniowanych znajduje się kilka narzędzi definiujących krzywe zamknięte 

o szczególnym kształcie. W kolejności występowania na pasku narzędzi, pierwszym z nich jest 

„Elongated Hole” – polecenie, za pomocą którego definiowany jest profil zamknięty składający się z 

dwóch półokręgów połączonych stycznie odcinkami linii prostych. 

 

Narzędzie opiera się na określeniu długości osi profilu i odległości jednego z boków profilu od osi 

symetrii.  

Kolejnym narzędziem o predefiniowanym kształcie jest „Circular Elongated Hole”. Narzędziem tym 

definiuje się kształt opierający się na koncentrycznych liniach, z których bazowa jest łukiem 

wyznaczającym połowę odległości boków zewnętrznych. Łuki zewnętrzne połączone są półokręgami 

stycznymi. Definicja opiera się na położeniu środka krzywych koncentrycznych i rozpiętości łuku 

środkowego. Kolejnym krokiem jest podanie szerokości tworzonego profilu zamkniętego. 
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Kolejnym narzędziem w pasku jest „Keyhole profile” – za jego pomocą możliwe jest jednorazowe 

wykonanie kształtu zarysu dziurki od klucza. Narzędzie oparte jest  na definicji długości osi symetrii 

profilu, kolejno dodając szerokość dolnej części i promień górnego fragmentu okręgu wyznacza się 

krawędzie zewnętrzne. 

 

Opisywany pasek jest wyposażony w narzędzie pozwalające na wykonanie sześciokąta. „Hexagon” to 

narzędzie oparte na wskazaniu środka okręgu, w który jest wpisany sześciokąt i odsunięciu kursora na 

długość wysokości jednego z boków figury. 
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Analogiczne polecenie występuje w NX w przestrzeni 3D , przy czym nie jest ono ograniczone ilością 

boków tworzonej figury. 

Rysowanie równoległoboków jako osobnych profili geometrycznych jest możliwe przez 

wykorzystanie polecenia „Pallelogram”. Dokładnie są to dwa polecenia, którymi domyślnie tworzy się 

zarysy równoległoboków.  Istnieje możliwość tworzenia równoległoboku na dwa sposoby: 

 Przez wybranie położenia dwóch sąsiednich wierzchołków i wskazanie odległości boku 

przeciwległego pod odpowiednim kątem, 

 Przez wskazanie położenia punktu przecięcia osi symetrii równoległoboku i wskazanie 

miejsca położenia jednego z wierzchołków pod danym kątem. 
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Drugim paskiem narzędzi znajdującym się w przestrzeni szkicownika CATIA V5, który nie posiada 

swojego odpowiednika w analogicznym obszarze SIEMENS NX jest pasek Conic. 

W pasku tym znajdują się polecenia dotyczące krzywych wielomianowych oraz definicja elipsy. 

Kształt elipsy tworzony jest na zasadzie wskazania środka symetrii profilu, następnie długości 

większej z osi symetrii elipsy, zakończeniem definicji jest określenie szerokości mniejszej z osi symetrii 

kształtu eliptycznego. 

 

Polecenie kreacji elipsy jest możliwe do zrealizowania w przestrzeni roboczej 3D w systemie NX. 

Pozostałymi narzędziami zgrupowanymi w pasku „Conic” służą tworzeniu: 

 Krzywej parabolicznej, 

 Ramienia hiperboli, 

 Rozwinięcia krzywej stożkowej. 

 

Każda z wymienionych krzywych jest definiowana w NX w przestrzeni 3D. 

Poleceniem dedykowanym do wyznaczania osi głównej szkicu w CATIA V5 jest „Axis”. 
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W NX każda dowolna linia pomocnicza jest wskazywana ręcznie podczas operacji, dla której szkic jest 

geometrią referencyjną. 

 

 

 

 

 


