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OPRACOWANIE JEST WŁASNOŚCIĄ CENTRUM CATIA/NX I KS AUTOMOTIVE 
 

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface 

 
Narzędzie przeznaczone do wykonywania przejść powierzchniowych między dwoma krawędziami 
geometrii powierzchniowej lub bryłowej utworzonej wcześniej. 
 

Funkcje zawarte w oknie dialogowym: 
 Edges – wybór krawędzi bazowych dla definicji 

powierzchni, 
 Constraints – parametry ciągłości i kształtu 

powierzchni definiowanej, 
 Settings – ustawienia współczynników tolerancji 

kształtu i krzywizny generowanej powierzchni, 
 Preview – podgląd tworzonego elementu z 

wprowadzonymi wartościami parametrów.  

 
 

 

 

 

 

 

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface – Edges 

 
 Krawędzie bazowe, wybierane przez użytkownika mogą pochodzić wprost z geometrii 

powierzchniowej lub bryłowej. 

 Istnieje możliwość zmiany punktu startowego generowanej powierzchni, co m. in. pozwala 
uniknąć skrętu geometrii. 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface – 

Constraints 
 
Fragment okna dialogowego dotyczący parametrów kontrolnych zawiera następujące opcje: 

 Continuity – wybór typów ciągłości przejścia dla obu krawędzi bazowych, 

 Tangent Magnitude – długość odsunięcia prostoliniowego od krawędzi bazowej, kontrola 
kształtu przejścia w wybranej ciągłości, 

 Flow direction – wybór trybu kierunkowego generowanego przejścia w wybranej ciągłości, 

 Edge Limit – kontrola kształtu przejścia przez zmianę położenia punktu początkowego i 
końcowego powierzchni (przesunięcie punktów początkowego i końcowego wzdłuż krawędzi 
bazowych) oraz odsunięcie równoległe krawędzi bazowych.  

 

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface – 

Constraints – Continuity 
 

Dostępne są 3 typy ciągłości, w których użytkownik 
może utworzyć element powierzchniowy narzędziem 
Bridge: 

 G0 (Position) – prostoliniowy, 

 G1 (Tangent) – styczny, 

 G2 ( Curvature) – utrzymujący krzywiznę 
 
 Wybór typu ciągłości jest dostępny dla dwóch 
krawędzi bazowych. 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface – 

Constraints – Continuity 
 

 
 

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface - 

Constraints – Tangent Magnitude 
 

 Długość odsunięcia prostoliniowego od krawędzi bazowej i tym samym kontrola kształtu 
przejścia w wybranej ciągłości jest niezależna dla obu krawędzi.  

 Odbywa się przez zmianę parametru liczbowego lub przesunięcie kursorem indykatora w 
przestrzeni roboczej. 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface - 

Constraints – Tangent Magnitude 
 

 Długość odsunięcia prostoliniowego od krawędzi bazowej i tym samym kontrola kształtu 
przejścia w wybranej ciągłości jest niezależna dla obu krawędzi.  

 Odbywa się przez zmianę parametru liczbowego lub przesunięcie kursorem indykatora w 
przestrzeni roboczej. 

 

 
 

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface - 

Constraints – Flow Direction 
 

 Wybierany sposób kierunkowości generowania przejścia ma znaczenie w przypadku 
ograniczenia zakresu występowania powierzchni wzdłuż krawędzi (Edge Limit).   

 Kierunek jest zmienny w odniesieniu do środków geometrycznych krawędzi początkowych 
powierzchni (not specified); stały na całej długości krawędzi w ujęciu krzywoliniowym 
(isoparametric) lub prostopadły na całej długości geometrii bazowej (perpendicular) 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface - 

Constraints – Flow Direction 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – SIEMENS NX – Bridge Surface - 

Constraints –  Edge Limit  
 

 Komórka okna dialogowego narzędzia pozwalająca na wybór zakresu występowania 
powierzchni wzdłuż krawędzi bazowych oraz na równoległe odsunięcie powierzchni od 
miejsca występowania krzywej początkowej. 

 Zarządzanie parametrami jest niezależne dla obu krawędzi. 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend 

 
Narzędzie przeznaczone do wykonywania przejść powierzchniowych między dwoma krawędziami lub 
profilami zamkniętymi geometrii powierzchniowej lub bryłowej utworzonej wcześniej. 
 

Funkcje zawarte w oknie dialogowym: 
 First Curve/Second Curve – profile bazowe do 

wykonania przejścia powierzchniowego, 

 First Support/Second Support – elementy 
powierzchniowe stanowiące odniesienie do 
warunków ciągłości generowanej powierzchni, 

 Basic – wprowadzanie parametrów 
definiujących ciągłość i kształt przejścia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tension – parametry długości odcinków 
prostoliniowych w ciągłościach stycznych i 
krzywiznowych powierzchni przejścia, 

 Closing points – zarządzanie punktami 
zamykającymi powierzchnię na każdej z krawędzi 
bazowych, 

 Coupling/Spine – zarządzanie położeniem i 
występowaniem odcinków kontrolnych lub 
krzywej środkowej determinujących kształt 
powierzchni przejścia, 

 Smooth parameters – parametry tolerancji 
dopasowania generowanej powierzchni. 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend 

 
Podczas wyboru geometrii początkowej dla operacji Blend, należy zwrócić uwagę na kierunki 
tworzenia powierzchni widoczne na końcach krawędzi ( powinny być zgodne) i strony utrzymania 
ciągłości przejścia powierzchniowego ( prostopadłe do krawędzi bazowych). 
 

 

 

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend - Basic 

 
Zakładka zawiera następujące polecenia: 

• First/Second continuity – wybór jednego z trybów ciągłości: 
o Point – ciągłość prostoliniowa, 
o Tangency – ciągłość styczna, 
o Curvature – ciągłość utrzymująca krzywiznę elementów referencyjnych 

• Trim First/second support – docinanie powierzchni referencyjnych do krawędzi bazowych dla 
powierzchni przejścia 

• First/Second tangent borders – przyporządkowanie występowania warunków ciągłości w 
odniesieniu do granic krzywych bazowych. 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend – Basic 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend - Basic 
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend - Tension 

 
Zakładka zawiera funkcje dotyczące utrzymania parametrów krzywizny w wybranym trybie ciągłości. 
 
Krzywizna powierzchni w wybranej ciągłości jest kontrolowana wzdłuż przebiegu krzywej bazowej w 
trzech dostępnych warunkach: 

• Stałej odległości odcinka prostoliniowego – Constant, 
• Zmiennej odległości odcinka stałego od krawędzi bazowej w ujęciu prostoliniowym – Linear, 
• Zmiennej odległości odcinka stałego od krawędzi bazowej w ujęciu krzywoliniowym – S Type 

 
 

 
 

Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend - Tension 

 
Kształt przejścia jest kontrolowany niezależnie dla dwóch krzywych. 
 
W przypadku wybrania kontroli kształtu zmiennego prosto lub krzywoliniowo – wartość odległości 
odcinka prostego jest niezależna dla dwóch przeciwległych stron krzywej wzdłuż jej przebiegu.  
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Tworzenie powierzchni na bazie przekrojów 
charakterystycznych  – CATIA V5– Blend – Tension 
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