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Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym 

w NX firmy Siemens Industry Software 
 

1. Extrude – opis okna dialogowego: 

 Section – wybór profilu do wyciągnięcia, 

 Direction – określenie kierunku i zwrotu wyciągnięcia, 

 Limits – typ i parametry geometryczne tworzonej bryły, 

 Boolean – definicja operacji na zbiorach geometrycznych, 

 Draft – tworzenie pochylenia ścianek, 

 Offset – tworzenie modelu cienkościennego, 

 Settings – wybór typu geometrii, podział na bryłową i powierzchniową, 

 Preview – podgląd geometrii przed zatwierdzeniem 
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2. Extrude – Section – wybór profilu do wyciągnięcia 

 

 Podczas wyboru profilu do wyciągnięcia przez stosowanie filtra wyboru geometrii, za 

pomocą jednego profilu, bez dodatkowych podziałów szkicu możliwe jest utworzenie 

na bazie jednego zestawu geometrycznego kilku obiektów. 

 

 
 

 Single Curve – wskazanie zarysu szkicu spowoduje utworzenie obiektu ograniczonego 

przez pojedynczy element liniowy.  

 

 

3. Extrude – Section – wybór profilu do wyciągnięcia 

 

 
 

 Connected Curves – wskazanie zarysu szkicu spowoduje utworzenie obiektu na bazie 

krzywej ciągłej w warunkach stabilności geometrycznej.  
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4. Extrude – Section – wybór profilu do wyciągnięcia 

 

 
 

 Tangent Curves – wskazanie zarysu szkicu spowoduje utworzenie obiektu na bazie 

krzywej ciągłej w warunkach styczności.  

 

5. Extrude – Section – wybór profilu do wyciągnięcia 

 

 
 

 Infer Curves – wskazanie zarysu szkicu spowoduje utworzenie obiektu na bazie 

pełnej, domyślnej utworzonej geometrii.  
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6. Extrude – Direction – definiowanie kierunku wyciągnięcia 

 

 
 

 Domyślnym dla narzędzia Extrude jest kierunek normalny do płaszczyzny 

utworzonego szkicu, 

 Użytkownik może zdefiniować dowolny wektor jako kierunek wyciągnięcia. Jest to 

dostępne z menu kontekstowego „Vector Dialog” lub opcjonalnie z paska 

rozwijalnego w oknie dialogowym funkcji Extrude, 

 Kierunkiem wyciągnięcia może zostać również osobny szkic, 

 Zmiana zwrotu kierunku wyciągnięcia jest realizowana za pomocą kursora 

bezpośrednio w przestrzeni 3D lub przez kliknięcie w opcję „Reverse Direction” w 

oknie dialogowym. 

 

7. Extrude – Direction – definiowanie kierunku wyciągnięcia 
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8. Extrude – Limits – definiowanie długości wyciągnięcia 

 

 
 

Wartość trzeciego wymiaru geometrycznego definiuje się na jeden z 6 sposobów: 

• Value – ręcznie wprowadzona wartość wyciągnięcia, 

• Symmetric Value – definicja wyciągnięcia dwustronnego, gdzie wartość podawana 

jest jeden raz, 

• Until Selected – granicą tworzonego obiektu jest wskazana przez użytkownika 

powierzchnia lub płaszczyzna, gdzie rzut bazowego profilu w całości jest w granicach 

wskazanej powierzchni. 

 

 

 

 

 

9. Extrude – Limits – definiowanie długości wyciągnięcia 

 

 
 

Wartość trzeciego wymiaru geometrycznego definiuje się na jeden z 6 sposobów: 

• Until Extended – granicą tworzonego obiektu jest fragment elementu 

powierzchniowego, 

• Through All – granicą obiektu jest ostatnia powierzchnia intersekcyjna w przestrzeni 

3D.  
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10. Extrude – Limits – Value 

 

 
 

• Pierwsze okno domyślnie zawiera wartość 0 – drugie określa głębokość wyciągnięcia, 

• Wpisanie w pierwszym oknie wartości dodatniej spowoduje odsunięcie geometrii od 

profilu bazowego i zmniejszenie wartości głębokości wyciągnięcia, 

• Wprowadzenie wartości ujemnej będzie skutkowało zwiększeniem wymiaru 

głębokości wyciągnięcia przy zgodności z kierunkiem. 

 

11. Extrude – Limits – Value 

 

 
 

• Pierwsze okno domyślnie zawiera wartość 0 – drugie określa głębokość wyciągnięcia, 

• Wpisanie w pierwszym oknie wartości dodatniej spowoduje odsunięcie geometrii od 

profilu bazowego i zmniejszenie wartości głębokości wyciągnięcia, 

• Wprowadzenie wartości ujemnej będzie skutkowało zwiększeniem wymiaru 

głębokości wyciągnięcia przy zgodności z kierunkiem. 
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12. Extrude – Limits – Symmetric Value 

 

 
 

 Okno dialogowe zawiera jedną pozycję, w której można wprowadzić wartość 

definiującą głębokość wyciągnięcia wybranego profilu, 

 Wyciągnięcie w przeciwnym kierunku jest generowane zgodnie z definicją. 

 

13. Extrude – Limits – Until Next 

 

 
 

 Trzeci wymiar szkicu jest tworzony na bazie odległości od najbliższego elementu 

geometrii 3D lub płaskiej przy utrzymaniu referencji kształtu granicy wyciągnięcia, 

 Wartość startowa nie musi być zerowa. 
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14. Extrude – Limits – Until Selected 

 

 
 

 Trzeci wymiar szkicu jest tworzony na bazie odległości od wskazanego przez 

użytkownika elementu geometrii 3D lub płaskiej przy utrzymaniu referencji kształtu 

granicy wyciągnięcia. Wartość startowa nie musi być zerowa. 

 

15. Extrude – Limits – Through All 

 

 
 

 Trzeci wymiar szkicu jest tworzony na bazie odległości od ostatniego elementu 

geometrii 3D lub płaskiej przy utrzymaniu referencji kształtu granicy wyciągnięcia. 

Wartość startowa nie musi być zerowa. 
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16. Extrude – Draft – Pochylenia ścianek obiektów 

 

Zakładka umożliwiająca podczas tworzenia wyciągnięcia 

określenie pochylenia ścian. Dostępne tryby generowania 

pochylenia:  

• From Start Limit – generowanie pochylenia 

począwszy od profilu bazowego w stronę 

przeciwległej ściany, 

• From Section – definiowanie pochylenia o zmiennej 

wartości kątowej w warunku ciągłości stycznej 

ścianek, 

• None – brak pochylenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Extrude – Draft – Pochylenia ścianek obiektów 

 

W przypadku tworzenia geometrii dwustronnie wyciągniętej 

istnieje możliwość propagacji podziału pochylenia ścian w 

dwóch kierunkach. Dostępne tryby generowania pochylenia: 

 

• From Section Asymmetric Angle– pochylenie ścian o 

różnej wartości kąta, 

• From Section Symmetric Angle – pochylenie ścian o 

równej wartości kąta, 

• From Section Matched Ends – pochylenie ścian 

tworzonych przez granicę końcową wartości jest 

nadrzędne, pochylenie ścian wyznaczonych przez 

wartość początkową jest dostosowywane. 
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18. Extrude – Draft – From Start Limit: 

 

 
 

 Pochylenie realizowane w warunkach ciągłości ścianek bocznych ograniczonych 

wybranymi profilami startowymi. Wartość kątowa pochylenia jest zawsze 

bezwzględna, 

 Zmiana wartości pochylenia jest wprowadzana ręcznie w oknie lub za pomocą 

suwaka, wizualnie w przestrzeni 3D. 
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19. Extrude – Draft – From Section: 

 

 
 

 Pochylenie realizowane w warunkach ciągłości stycznej ścianek bocznych. Wartość 

kątowa pochylenia może być zmienna. Poszczególne wartości kątowe są 

wyszczególnione w liście dialogowej widocznej w oknie narzędzia, 

 Zmiana wartości pochylenia jest wprowadzana ręcznie w oknie lub za pomocą 

suwaka, wizualnie w przestrzeni 3D. 
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20. Extrude – Draft – From Section Asymmetric Angle 

 

 
 

 Pochylenie realizowane w warunkach ciągłości stycznej ścianek bocznych. 

Wartość kątowa pochylenia może być różna dla każdej ze stron wyciągnięcia, 

 Poszczególne wartości kątowe są wyszczególnione w oknie narzędzia. 
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21. Extrude – Draft – From Section Symmetric Angle 

 

 
 

 Pochylenie realizowane w warunkach ciągłości stycznej ścianek bocznych. Wartość 

kątowa pochylenia jest stała dla każdej ze stron wyciągnięcia.  

 

22. Extrude – Draft – From Section Matched Ends 

 

 
 

 Pochylenie realizowane w warunkach ciągłości stycznej ścianek bocznych. Wartość 

kątowa pochylenia jest stała, 

 Ściana wyciągana od  wartości startowej jest referencją kształtu i pochylenia ścian po 

przeciwnej stronie, przeciwległe krawędzie końcowe są dopasowane co do położenia. 
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23. Extrude – Offset – odsunięcie ściany od profilu bazowego 

 

Zakładka Offset odpowiada za zmianę położenia ścian poza zarys 

profilu startowego.  

Graniczne krawędzie ścian modelu są łączone płaską geometrią 

powierzchniową.  

 

Dostępne tryby nałożenia tego  warunku w modelu 

powierzchniowym: 

• None – tworzona geometria jest wypełniona granicach 

określonych w zakładce Limits, 

• Single Sided – dla modelu powierzchniowego nie 

funkcjonuje. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Extrude – Offset – odsunięcie ściany od profilu bazowego 

 

Zakładka Offset odpowiada za zmianę położenia ścian poza 

zarys profilu startowego.  

 

Graniczne krawędzie ścian modelu są łączone płaską 

geometrią powierzchniową.  

 

Dostępne tryby nałożenia tego  warunku w modelu 

powierzchniowym: 

• Two Sided – położenie ściany generowane jest za pomocą 

dwóch wartości liczbowych, które muszą się zgadzać co do 

znaku, 

• Symmetric – położenie ściany jest definiowane jednym 

parametrem, profil bazowy jest traktowany jako element 

środkowy ściany. 
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25. Extrude – Offset – None 

 

 
 

26. Extrude – Offset – Two Sided 
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27. Extrude – Offset – Symmetric 
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Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w 

CATIA V5  
 

1. Funkcjonalność okna dialogowego Extrude: 

 Profile– wybór profilu do wyciągnięcia, 

 Direction – określenie kierunku i zwrotu 

wyciągnięcia, 

 Extrusion Limits – typ i parametry 

geometryczne tworzonej bryły, 

 Mirrored Extent – definicja wyciągnięcia 

symetrycznego, 

 Reverse Direction – zmiana zwrotu 

kierunku wyciągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domyślnie w CATIA V5 wybieranie profilu bazowego do wyciągnięcia jest ograniczone przez 

definicję szkicu. 
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2. Extrude – Profile 

 

 
 

 Istnieją możliwości wyboru pojedynczych elementów szkicownika, ale wymagają one 

dodatkowych operacji z poziomu szkicownika lub jego edytowania lub zastosowania 

osobnego narzędzia,  

 Profile/Output Feature – możliwość wyboru pojedynczego profilu lub obiektu 

zdefiniowanego w strukturze szkicownika jako dodatkowy element w drzewie zadań. 

 

 

 

3. Extrude – Direction – definiowanie kierunku wyciągnięcia 

 

 Domyślnym kierunkiem wyciągnięcia profilu 

utworzonego w szkicowniku jest normalny 

do jego płaszczyzny, 

 Kierunkiem wyciągnięcia powierzchni może 

być dowolna linia prosta, utworzona 

wcześniej przez użytkownika lub 

wygenerowana z użyciem menu 

kontekstowego. 
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4. Extrude – Direction – definiowanie kierunku wyciągnięcia 

 

 
 

5. Extrude – Direction – definiowanie długości wyciągnięcia 

 

 Dimension – wartość wyciągnięcia wprowadzana ręcznie, 

 Limit1 / Limit2 – dwa niezależne okna służące do wprowadzania wartości 

wyciągnięcia. Wskazany profil staje się umownym punktem 0 i w każdym z kierunków 

domyślna wartość dodatnia powoduje dodanie głębokości wyciągnięcia, 

 Up to element – powierzchnia wyciągana jest do geometrii powierzchniowej 

wskazanej przez użytkownika, 

 Profile – utworzony wcześniej szkic bazowy dla funkcji, 

 Direction – kierunek wyciągnięcia, domyślnie normalny do profilu, edytowalny.  
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6. Extrude – Podgląd definiowanego detalu 

 

Funkcja Extrude w CATIA jest wyposażona w możliwość podglądu powierzchni, która może 

zostać utworzona z wpisanymi w pola okna dialogowego parametrami. 
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