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OPRACOWANIE JEST WŁASNOŚCIĄ CENTRUM CATIA/NX I KS AUTOMOTIVE 
 

 

Edycja kształtu modelu powierzchniowego – SIEMENS NX – 

wypełnienie powierzchnią zamkniętego zarysu liniowego  

N-Sided Surface 

 

 Narzędzie rozpinające powierzchnię na zamkniętym profilu liniowym.  

 Efektem działania może być powierzchnia płaska lub utrzymująca warunki styczności ze 
wskazaną geometrią powierzchniową. 

 

Funkcjonalność zawarta w oknie dialogowym:  

 
 Type – określanie trybu definiowania 

powierzchni, 

 Outer Loop – krawędzie, na których rozpinana 
jest powierzchnia, 

 Constraint Faces – geometria powierzchniowa, 
referencyjna dla więzów styczności, 

 UV Orientation – parametry kształtu 
wewnętrznego obszaru powierzchni rozpiętej 
na krzywych, 

 Shape Control – kontrola kształtu w środku 
geometrycznym i na krawędziach 
definiowanego elementu powierzchniowego, 

 Settings – ustawienia dotyczące przycięcia 
powierzchni do krawędzi i wartości tolerancji 
dopasowania  

 

 
Definicja płaskiej powierzchni rozpiętej na zamkniętym profilu wymaga 
określenia następujących parametrów: 

 Jednego z trybów pracy – z priorytetem dotyczącym utrzymania kształtu przy krawędziach 
zewnętrznych (Trimmed) lub z dostępną kontrolą położenia środka zbieżności komórek 
powierzchniowych (Triangular), 

 Wyboru geometrii liniowej ograniczającej rozpinaną powierzchnię – Outer Loop, 
 Parametr utrzymania kształtu dla całej powierzchni generowanej – UV Orientation – Area, 
 Wybrania parametru ciągłości liniowej – Shape Control – Constraint – Continuity – 

G0(Position), 
 Przycięcia powierzchni do krawędzi  - Settings – Trim to Bonduary 
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OPRACOWANIE JEST WŁASNOŚCIĄ CENTRUM CATIA/NX I KS AUTOMOTIVE 
 

Definicja powierzchni o kształcie wymuszonym przez sąsiadujące 
powierzchnie a rozpiętej na zamkniętym profilu wymaga określenia 
następujących parametrów: 
 

 Jednego z trybów pracy – z priorytetem dotyczącym utrzymania kształtu przy krawędziach 
zewnętrznych (Trimmed) lub z dostępną kontrolą położenia środka zbieżności komórek 
powierzchniowych (Triangular), 

 Wyboru geometrii liniowej ograniczającej rozpinaną powierzchnię – Outer Loop, 
 Wskazania powierzchni referencyjnej kształtu – Constraint Faces, 
 Parametr utrzymania kształtu dla całej powierzchni generowanej – UV Orientation – Area, 
 Wybrania parametru ciągłości liniowej – Shape Control – Constraint – Continuity – 

G1(Tangent), 
 Przycięcia powierzchni do krawędzi  - Settings – Trim to Bonduary 
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Edycja kształtu modelu powierzchniowego – CATIA V5 – 
wypełnienie powierzchnią zamkniętego zarysu liniowego – 

Fill 
 

 Narzędzie rozpinające powierzchnię na zamkniętym profilu liniowym.  

 Efektem działania może być powierzchnia płaska lub utrzymująca warunki styczności ze 
wskazaną geometrią powierzchniową. 

 

Funkcjonalność zawarta w oknie 
dialogowym: 
 

• Boundary – wybór krawędzi bazowych, na 
których opiera się definicja powierzchni, 

• Supports – elementy geometrii, które 
utrzymują referencje kształtu w warunkach 
styczności, krzywizny lub ciągłości punktowe, 

• Continuity – wybór warunku ciągłości, 
• Passing Point – punkt, przez który tworzona 

powierzchnia powinna przechodzić 
 

 
 
 
 
 
 

 Krzywe bazowe do wykonania powierzchni mogą by wybranymi krawędziami elementu 
powierzchniowego. Inna możliwością jest wykonanie obrazu krawędzi za pośrednictwem 
menu kontekstowego (create boundary), 

 Krzywa bazowa musi być  zamkniętym profilem. W innym przypadku operacja jest 
niemożliwa do wykonania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                            

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   
 

OPRACOWANIE JEST WŁASNOŚCIĄ CENTRUM CATIA/NX I KS AUTOMOTIVE 
 

 

 Punkt, przez który wymusza się przejście powierzchni, może być elementem wcześniej 
utworzonym lub wygenerowanym z menu kontekstowego.  
 

 
 
 

 

 Większą kontrolę kształtu, przy uwzględnieniu warunków styczności daje wybór 
pojedynczych krawędzi tworzących profil zamknięty. 

 
 


