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OPRACOWANIE JEST WŁASNOŚCIĄ CENTRUM CATIA/NX I KS AUTOMOTIVE 
 

Projektowanie 3D 
Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 

SIEMENS NX – Sweep Along Guide 
 
Narzędzie do tworzenia modeli bryłowych lub powierzchniowych o stałym przekroju opartych na 
krzywoliniowym profilu otwartym.  
 

Okno dialogowe zawiera następujące funkcje: 
 

• Section – wybór profilu startowego, płaskiego, 
otwartego lub zamkniętego,  narysowanego w 
szkicowniku lub w przestrzeni 3D 

• Guide – krzywa prowadząca, narysowana w 
szkicowniku lub utworzona w przestrzeni 3D. 
Może być krzywą zamkniętą  

• Offset – nadawania warunków odsunięcia 
tworzonego obiektu od profilu startowego. Profil 
bazowy traktowany jest jako linia zerowa, a 
wartości dodatnie odsunięcia przyjmowane są na 
zewnątrz zgodnie z kierunkiem osi globalnego 
układu współrzędnych 

• Boolean – operacje na zbiorach geometrii 
traktowanych jako obiekty logiczne. Możliwość 
dodawania lub usuwania geometrii do/z istniejącej 
bryły 

• Settings – określanie charakteru geometrycznego 
tworzonego modelu. Możliwość zdefiniowania 
bryły lub obiektu powierzchniowego 

• Preview – podgląd tworzonej bryły przed 
zatwierdzeniem 
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Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 
SIEMENS NX – Sweep Along Guide  

Section, Guide 
 

 Wybrany profil startowy wyciągany jest w warunku ciągłości krzywej prowadzącej ze 
zgodnością punktową. 

 Profil startowy może być utworzony na dowolnej płaszczyźnie jako szkic lub w przestrzeni 3D 
za pomocą elementów geometrii liniowej. Profil może być strukturą zamkniętą lub krzywą 
otwartą (nie jest to przeszkodą, aby tworzyć modele bryłowe). 

 Krzywa prowadząca powinna być ciągłą geometrią. Możliwości definiowania są analogiczne 
do profilu bazowego  
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Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 
SIEMENS NX – Sweep Along Guide 

Offset 
 

 Zmiana końcowej geometrii w funkcji kształtu jest możliwe przy użyciu funkcji Offset. 

 Wpisanie w oknie wartości dodatnich spowoduje naddatek materiału na zewnątrz profilu. 

 Obie wartości parametrów mają ten sam kierunek generowania geometrii.  
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Boolean 
 

Podobnie jak we wcześniej opisywanych funkcjach istnieje funkcjonalność operacji logicznych:  
• None – tworzony obiekt zostaje potraktowany jako oddzielny zbiór geometryczny 
• Unite – projektowany detal jest dołączany do już istniejącego tworząc jeden detal 
• Subtract – po zatwierdzeniu użycia narzędzia fragment geometrii jest odejmowany od 

istniejącego  
• Intersect – definicja części wspólnej dwóch geometrii, nowej, oraz już istniejącej 

 
Tym samym jedno narzędzie służy do tworzenia kolejnych obiektów lub odejmowania objętości od 
już istniejących. 
 

Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 
SIEMENS NX – Sweep Along Guide 

Settings 
 
Podział na model bryłowy lub powierzchniowy następuje przez wybranie jednej a dwóch dostępnych 
opcji  - Solid lub Sheet. 
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Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 

SIEMENS NX – Sweep Along Guide 
 

Zaletami ułatwiającymi pracę w narzędziu Sweep Along Guide są m.in.: 
 

• Możliwość wyboru części geometrii wchodzącej w skład szkicu, przez zastosowanie filtrów 
wyboru, podobnie jak we wcześniej opisywanych funkcjach 

•  Pełna aktualizacja elementu zdefiniowanego przy zmianie geometrii startowej 
• Kontrola kształtu w pełni zależy od położenia płaszczyzny referencyjnej dla profilu 

startowego i krzywej prowadzącej 
• Funkcjonalność pozwalająca na zaprojektowanie elementu bryłowego przy profilu startowym 

otwartym 
 
 

Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 
CATIA V5  
Rib / Slot  

 
Narzędzie do tworzenia modeli bryłowych o stałym przekroju opartych na krzywoliniowym profilu 
otwartym.  
 

Dostępne funkcje w oknie dialogowym: 
• Profile – profil bazowy, zamknięty, będący 

pojedynczym szkicem lub pojedynczym zestawem 
krzywych utworzonych w przestrzeni 3D 

• Center Curve – krzywa prowadząca jw.  
• Profile Control – referencje kształtu definiowanej 

bryły 
• Merge rib’s ends – tworzenie połączenia krawędzi 

zbieżnych  
• Thick Profile – definicja modelu cienkościennego 
• Thicknes1 / Thickness2 – grubości ścianki 

elementu cienkościennego, gdzie profil bazowy 
jest traktowany jako linia zerowa. Wartością 
dodatnią jest kierunek od szkicu 

• Neutral Fiber – zaznaczenie opcji powoduje 
symetryczną definicję grubości bryły 
cienkościennej 
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Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 
CATIA V5  

Rib 
 

 
 
  

 
Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej 

SIEMENS NX – CATIA V5: 
 

Definiowanie modelu bazującego na profilu narysowanym w szkicowniku za pomocą narzędzia 
SWEEP ALONG GUIDE w NX zastępuje co do funkcjonalności następujące polecenia w CATIA V5: 

• Rib 
• Slot 

 
 
 
 
 
 
 
 


