Solid Works
Części wieloobiektowe
1. Wiadomości wstępne
Przy projektowaniu części w programie Solid Works może się okazać, iż część powinna wprawdzie być jedną
bryłą, ale jednocześnie może powstać w wyniku połączenia kilku elementów, których projekty (pliki SLDPRT)
są już dostępne. Budowane w ten sposób części określa się jako wieloobiektowe lub wielobryłowe. Ich
projekty zapisywane są w plikach SLDPRT i pomimo pewnego podobieństwa działań wykonywanych przy ich
tworzeniu do projektowania złożeń zapisywanych w plikach SLDASM, nie należy ich mylić ze złożeniami.
Złożenia są projektami mechanizmów, których komponenty zachowują odrębność i mogą się poruszać
względem siebie zgodnie z pozostawionymi im stopniami swobody, natomiast elementy części
wieloobiektowych są połączone ze sobą w sposób trwały, określony przez zdefiniowane wiązania. Jednak,
podobnie jak komponenty złożeń, elementy części wieloobiektowych zachowują pewną odrębność,
pozwalającą m. in. na redefiniowanie wiązań pomiędzy nimi.
W niniejszym materiale zostaną krótko omówione podstawowe informacje dotyczące projektowania części
wielobryłowych i modyfikowania ich projektów.

2. Tworzenie części wieloobiektowych
Tworzenie części wieloobiektowej najwygodniej rozpocząć od stworzenia lub otwarcia pliku projektu jej
najistotniejszego elementu, tj. takiego, do którego będzie kolejno dołączanych najwięcej pozostałych
elementów. Plik taki należy zapisać pod wybraną nazwą w formacie SLDPRT, a następnie, przy użyciu
polecenia menu Plik/Zapisz jako… zapisać go powtórnie, również w formacie SLDPRT, ale tym razem pod
nazwą przeznaczoną dla projektu części wieloobiektowej. Dalsze prace nad stworzeniem modelu takiej części
prowadzi się właśnie w tym pliku, zaś przy dołączaniu do części wieloobiektowej każdego nowego elementu
należy wykonać działania opisane poniżej.

d)

a)

b)

c)

Rys. 1. Wstawianie kolejnego elementu do projektu części wieloobiektowej
Wstawienie do projektu części wieloobiektowej nowego elementu rozpoczyna się od wybrania pozycji menu
Wstaw/Część… (p. rys. 1a), co spowoduje wyświetlenie okna wyboru pliku projektu wstawianego elementu
(p. rys. 1b), zaś po lewej stronie obszaru graficznego pojawi się okno menedżera operacji wstawiania. Przy
© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020

1

wstawianiu do projektu takiej części pierwszego elementu (poza już istniejącym elementem podstawowym)
warto w oknie wyboru pliku (rys. 1b) kliknąć przycisk <Anuluj> i przejść do okna po lewej stronie ekranu (p.
rys. 1c), aby sprawdzić, czy w jego dolnej części została zaznaczona, tak jak to pokazano na rys. 1d, opcja
Zlokalizuj część za pomocą operacji Przenieś/Kopiuj. Po sprawdzeniu i ewentualnej korekcie jej wartości
można kliknąć w tym oknie ikonę Anuluj (×), a następnie powtórnie wybrać pozycję menu Wstaw/Część…,
odnaleźć plik nowego elementu części wieloobiektowej i kliknąć przycisk <Otwórz>. Spowoduje to
umieszczenie tej części w obszarze graficznym (p. rys. 2a), zaś po kliknięciu w nią w oknie po lewej stronie
pojawią się narzędzia definiowania jej wiązań z już istniejącymi elementami części wieloobiektowej (rys. 2b).
W międzyczasie należy wybrać <Tak> w oknie zapytania o uzgodnienie układów jednostek miar.

a)

b)
Rys. 2. Wybór kolejnego elementu części wieloobiektowej i definiowanie jego wiązań

Definiowanie wiązań przebiega podobnie, jak przy budowie złożenia.
W obszarze graficznym należy kolejno zaznaczać pary ścian, krawędzi lub
punktów elementów części wieloobiektowej, między którymi zamierza się
wprowadzić wiązanie. Ich nazwy pojawią się wówczas w polu Ustawienia
wiązania. Następnie należy wybrać rodzaj wiązania lub zaakceptować rodzaj
zaproponowany przez program Solid Works, z tym że w celu zdefiniowania
wiązania nie należy klikać ikony zatwierdzenia √, ale przycisk Dodaj umieszczony
poniżej pola z nazwami ścian, krawędzi lub punktów (p. ramka na rys. 3), gdyż
kliknięcie ikony zatwierdzenia zamyka okno definiowania wiązań. Nazwy
zdefiniowanych wiązań pojawiają się w polu Wiązania w dolnej części okna
z rys. 3. Można je w tym oknie zaznaczać, usuwać przez kliknięcie prawym
przyciskiem myszy i wybór z menu kontekstowego pozycji Usuń, natomiast
dwukrotne kliknięcie w nazwę wiązania powoduje wyświetlenie jego definicji
w górnym obszarze okna z rys. 3 i pozwala na edycję jego parametrów. Zmiany
zostają zatwierdzone kliknięciem przycisku Dodaj. Na zakończenie definiowania
wiązań pomiędzy dwoma aktualnie wybranymi elementami części
wieloobiektowej należy kliknąć ikonę zatwierdzenia √, co spowoduje zamknięcie
okna z rys. 3.
Przy tworzeniu części wieloobiektowych można wykorzystywać wiązania
Wspólne, Równoległe, Prostopadłe, Styczne, Koncentryczne, Odległość i Kąt. Rys. 3. Okno definiowania
wiązań
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Wiązania dostępne w konkretnym przypadku zależą oczywiście od rodzaju elementów geometrii, pomiędzy
którymi mają wystąpić, oraz od już zdefiniowanych wiązań.
W wypadku przedwczesnego zamknięcia okna definiowania wiązań, jeszcze przed wprowadzeniem ich
kompletnego zestawu, należy kliknąć nowo wprowadzony element w obszarze graficznym (zostanie on
zaznaczony w drzewie operacji po lewej stronie ekranu) i na kontekstowym pasku narzędzi kliknąć ikonę
Edytuj operację. Po lewej stronie obszaru graficznego pojawi się wówczas okno pokazane na rys. 4a,
w którym należy sprawdzić zaznaczenie opcji Zlokalizuj część za pomocą operacji Przenieś/Kopiuj, a następnie
kliknąć ikonę zatwierdzenia √, co spowoduje wyświetlenie okna definiowania wiązań z rys. 3.

a)

b)

Rys. 4. Możliwość powrotu do definiowania wiązań (a), prezentacja wiązań w drzewie operacji (b)
Wiązania danego elementu części wieloobiektowej można obejrzeć zaznaczając i rozwijając jego węzeł
w drzewie operacji (węzeł zostanie też zaznaczony po kliknięciu odpowiadającego mu elementu w obszarze
graficznym). Wiązania umieszczone w drzewie można usuwać, klikając je prawym przyciskiem myszy
i wybierając pozycję Usuń z menu kontekstowego, natomiast do okna definiowania wiązań można przejść
klikając węzeł położony bezpośrednio nad węzłami wiązań i następnie wybierając na kontekstowym pasku
narzędzi ikonę Edytuj operację. Można także kliknąć tę ikonę po zaznaczeniu węzła wyższego poziomu (górna
ramka na rys. 4b), z tym że wówczas najpierw zostanie wyświetlone okno z rys. 4a.

a)

b)
Rys. 5. Węzeł obiektów bryłowych w drzewie operacji (a);
łączenie elementów części wieloobiektowej w jedną bryłę (b)

Zdefiniowanie wiązań pomiędzy obiektami, które są elementami części wieloobiektowej, pozycjonuje je
wobec siebie i odbiera im stopnie swobody, ale każdy z nich pozostaje samodzielną bryłą. Liczba tych
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obiektów jest umieszczona w nawiasach na końcu etykiety węzła Obiekty bryłowe drzewa operacji,
natomiast ich listę można obejrzeć po rozwinięciu tego węzła (p. rys. 5a). Jeżeli część wieloobiektowa po
zakończeniu jej projektowania powinna stać się jedną bryłą, to wówczas jej elementy, po ustaleniu ich
wzajemnych pozycji, należy połączyć przy użyciu polecenia menu Wstaw/Operacje/Połącz. Po jego wybraniu
zostanie po lewej stronie obszaru graficznego wyświetlone okno pokazane na rys. 5b. W jego polu Obiekty
do połączenia należy umieścić nazwy łączonych elementów części wieloobiektowej, przez klikanie tych
elementów w obszarze graficznym, jako typ operacji trzeba wybrać Dodaj, a następnie kliknąć ikonę
zatwierdzenia √, ewentualnie sprawdzając uprzednio poprawność operacji połączenia klikając przycisk Pokaż
podgląd. Po połączeniu wszystkich elementów części wieloobiektowej na końcu etykiety węzła Obiekty
bryłowe w drzewie operacji powinna się pojawić liczba 1. Warto nadmienić, iż nawet po połączeniu części
wieloobiektowej w jedną bryłę można w opisany wyżej sposób edytować lub usuwać wiązania między jej
elementami, co należy robić z dużym namysłem, gdyż niekiedy skutki mogą prowadzić nawet do powtórnego
rozdzielenia części na wiele brył.

3. Wiązanie Kąt i wymagania dotyczące projektów elementów części wieloobiektowej
Jednym z wiązań, które można stosować przy tworzeniu części wieloobiektowych, jest wiązanie Kąt, przy
użyciu którego można zdefiniować kąt pomiędzy dwoma ścianami lub krawędziami łączonych obiektów.
Może ono być zastosowane wówczas, gdy łączone obiekty mają wspólną (lub przynajmniej równoległą)
płaszczyznę swoich ścian, względem której może zajść ich wzajemny obrót o zadany kąt. Program Solid Works
pozwala na obracanie względem siebie obiektów składowych części wieloobiektowej jedynie względem
osi z, zatem elementy te muszą być łączone z wykorzystaniem ich płaskich ścian prostopadłych do osi z.
Wynikają stąd ważne ograniczenia dla sposobu wykonywania projektów części, które mają zostać połączone
w jedną część wieloobiektową z zastosowaniem wiązania Kąt.
Pomijając przypadki szczególne, takie jak np. łączenie ze sobą kostek prostopadłościennych o ścianach
równoległych do płaszczyzn układu współrzędnych, części tworzone przy użyciu operacji wyciągnięcia mogą
mieć ściany prostopadłe do osi z wówczas, gdy szkice używane w operacjach powodujących powstanie tych
ścian zostały wykonane na płaszczyźnie przedniej lub na płaszczyznach do niej równoległych. Sytuację taką
pokazano na rys. 6. Rys. 6a przedstawia projekt pojedynczej części, z zaznaczeniem położenia szkicu,
a rys. 6b – część wieloobiektową stworzoną z wykorzystaniem wiązania Kąt. Na obu rysunkach strzałkami
zaznaczono płaszczyznę obrotu względnego obu segmentów, wynikającego ze zdefiniowania wiązania Kąt.
Widoczne jest, iż płaszczyzna ta jest prostopadła do osi z, zaś szkic pokazany na rys. 6a, używany przy operacji
wyciągnięcia został wykonany na płaszczyźnie Oxy, zwanej w programie Solid Works płaszczyzną przednią.

a)

b)

Rys 6. Łączenie w część wieloobiektową części wykonanych operacjami wyciągnięcia: a) projekt części oraz
położenie jednego ze szkiców; b) część wieloobiektowa po połączeniu elementów z obrotem względnym
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Odmiennie jest w wypadku łączenia z wykorzystaniem wiązania Kąt części wykonanych operacjami obrotu
szkiców. Części takie mogą mieć płaskie ściany prostopadłe do osi z jedynie wówczas, gdy obrót szkicu,
prowadzący do powstania bryły części, jest wykonywany wokół osi z, a zatem szkic taki musi być wykonany
na płaszczyźnie Oyz, czyli płaszczyźnie prawej, lub na płaszczyźnie Oxz, nazywanej w programie Solid Works
płaszczyzną górną, przy czym w obu przypadkach oś obrotu konturu tworzącego bryłę musi być równoległa
do osi z, a jeden z jego odcinków – do niej prostopadły. Przykład projektu takiej części i połączenia dwóch jej
wystąpień w część wieloobiektową z wykorzystaniem wiązania Kąt pokazano na rys. 7. Na rys. 7a,
przedstawiającym projekt części, widać, iż szkic został w tym wypadku wykonany na płaszczyźnie górnej.

a)

b)

Rys 7. Łączenie w część wieloobiektową części wykonanych operacjami obrotu: a) projekt części – widoczny
szkic na płaszczyźnie górnej; b) część wieloobiektowa po połączeniu elementów z obrotem względnym
Omówione wyżej ograniczenia nie dotyczą oczywiście szkiców, które służą do wykonania innych operacji
wyciągnięcia lub obrotu niż te, które definiują ściany, w płaszczyźnie których będzie zachodzić względny
obrót elementów części wieloobiektowej.
Jeżeli części, które mają utworzyć część wieloobiektową z wykorzystaniem wiązania Kąt, nie spełniają
warunków podanych wyżej, to Solid Works przy definiowaniu wiązania Kąt będzie usiłował obrócić części
względem siebie wokół osi z, co spowoduje odmienne od zamierzonego wzajemne ustawienie obu
elementów i na ogół wywoła konflikt wiązania Kąt z innymi istniejącymi lub zaplanowanymi wiązaniami.
W takim wypadku nie zawsze konieczne jest projektowanie części składowych od nowa. Niekiedy można
przekształcić istniejące projekty, zmieniając płaszczyzny szkiców używanych do ich stworzenia w taki sposób,
aby spełniały wymagania podane uprzednio. W celu zmiany płaszczyzny szkicu należy rozwinąć drzewo
operacji, zaznaczyć w nim żądany szkic i na kontekstowym pasku narzędzi kliknąć ikonę Edytuj płaszczyznę
szkicu. Zostanie wówczas wyświetlone okno pokazane na rys. 8, w którym można zmienić aktualną
płaszczyznę szkicu na nową, przez kliknięcie jej węzła w drzewie wyświetlanym w obszarze graficznym.

Rys. 8. Zamiana płaszczyzny szkicu z płaszczyzny prawej na płaszczyznę górną
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4. Wykorzystanie części wieloobiektowych przy tworzeniu rodzin części
Proste przykłady tworzenia części wieloobiektowych, zamieszczone w poprzednich punktach niniejszego
opracowania, pokazywały tworzenie części wieloobiektowej złożonej z identycznych elementów. Było to
spowodowane dążeniem do jak najprostszego przedstawienia omawianych procedur oraz ograniczeń
związanych ze stosowaniem wiązania Kąt. W praktyce projektowej części wieloobiektowe mają oczywiście
znacznie szerszy zakres zastosowań. Jednym z nich może być szybkie tworzenie projektów części
stanowiących jedną całość (czyli niebędących zespołami lub podzespołami), ale zawierających powtarzające
się identyczne elementy. Wówczas elementy te można zaprojektować oddzielnie i zapisać w odpowiednich
plikach SLDPRT, a następnie składać z nich części wieloobiektowe, będące różnymi przedstawicielami pewnej
rodziny. Projekt każdej z takich części nie musi przy tym powstawać wyłącznie przez połączenie istniejących
elementów składowych, ale może zostać uzupełniony o dodatkowe elementy, stworzone bezpośrednio
w projekcie części wieloobiektowej.
Taki sposób korzystania z możliwości stwarzanych przez projekty części wieloobiektowych zostanie
przedstawiony poniżej na prostym przykładzie projektowania rodziny dźwigni sterujących. Wszystkie one
mają jednakowy drążek, natomiast różne mogą być ich rękojeści. Będące do dyspozycji elementy pokazano
na rys. 9.

a)

b)

c)

d)
Rys. 9. Elementy rodziny dźwigni: a) drążek, b – d) rękojeści

Części wieloobiektowe, będące modelami poszczególnych przedstawicieli rodziny dźwigni, składają się
z drążka i rękojeści, których wzajemne usytuowanie w przestrzeni określono przy użyciu wiązań Kąt,
Koncentryczne i Wspólne (p. przykład na rys. 10). Rys. 10a pokazuje oba elementy części wieloobiektowej po
zdefiniowaniu wiązania Kąt, określającego położenie rękojeści w stosunku do osi obrotu dźwigni oraz
wiązania Koncentryczne, wymuszającego współosiowość osi drążka dźwigni i walcowego segmentu rękojeści.
Na rys. 10b pokazano natomiast wzajemne położenie elementów części wieloobiektowej w trakcie
definiowania wiązania pomiędzy ścianami tworzącymi styk drążka dźwigni i jej rękojeści. Po wskazaniu tych
ścian, Solid Works automatycznie proponuje wiązanie Wspólne i dosuwa do siebie oba elementy. Rys. 10c
pokazuje gotową dźwignię, już po połączeniu elementów części wieloobiektowej w jeden obiekt bryłowy.
Pozostałe warianty rodziny dźwigni pokazano na rys. 11.
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a)

b)

c)
Rys. 10. Projektowanie przedstawiciela rodziny dźwigni jako części wieloobiektowej

Rys. 11. Inne warianty konstrukcji dźwigni
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5. Wykorzystywanie lustra i szyku liniowego przy tworzeniu części wieloobiektowych
Przy tworzeniu części wieloobiektowych pomocne mogą być operacje lustra i szyku wykonywane na
składowych takich części. Sposób ich definiowania nie odbiega zasadniczo od stosowanego przy tworzeniu
modeli pojedynczych części, należy jednak pamiętać, iż w tym wypadku odbijane lub powielane będą obiekty
bryłowe, czyli elementy składowe części wielobryłowej, a nie poszczególne operacje.
Sposób stosowania operacji lustra i szyku liniowego zostanie omówiony na przykładzie tworzenia części
wieloobiektowej w postaci segmentowego wirnika osadzonego na dwóch podstawach. Dla uproszczenia oraz
dostosowania przykładu do zakresu tematycznego niniejszego opracowania pominięto przy tym określenie
sposobu łożyskowania wirnika, co pozwoliło na potraktowanie całego zespołu jako części wieloobiektowej,
a nie mechanizmu, który powinien być zbudowany jako złożenie i zapisany w pliku SLDASM.
Do budowy części wieloobiektowej użyto modeli dwóch obiektów bryłowych: podstawy oraz segmentu
wirnika, które zostały pokazane na rys. 12a i rys. 12b, podczas gdy na rys. 12c przedstawiono stan
bezpośrednio po wstawieniu segmentu wirnika do projektu części wieloobiektowej.

a)

b)

c)

Rys. 12.: Składowe obiekty bryłowe: a) podstawa, b) segment wirnika; c) tworzenie części wieloobiektowej
W kolejnych krokach tworzenia części wieloobiektowej, pokazanych na rys. 13, definiowane są wiązania
Koncentryczne (dla powierzchni walcowych) i Wspólne (dla płaskich, kołowych ścian styku obu obiektów)
pomiędzy podstawą i wirnikiem.

a)

b)

Rys. 13. Definiowanie wiązań pomiędzy podstawą i segmentem wirnika: a) koncentryczne, b) wspólne
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W kolejnym kroku należy dołączyć do części wieloobiektowej prawą podstawę wirnika. Można to wykonać
przy użyciu polecenia menu Wstaw/Część, ale wygodniej jest dokonać lustrzanego odbicia już istniejącej
lewej podstawy (podstawa i segment wirnika zostały zaprojektowane w taki sposób, iż płaszczyzną lustra
będzie w tym wypadku prawa dolna ściana podstawy). Operację tę pokazano na rys. 14.

Rys. 14. Tworzenie lustrzanego odbicia podstawy wirnika
Warto zwrócić uwagę na to, iż w oknie definiowania parametrów operacji Lustro wskazano obiekt do odbicia
lustrzanego, a nie operacje lub ściany i nie zaznaczono opcji Scalaj bryły. W wyniku tej operacji otrzymuje się
część wieloobiektową składającą się z trzech obiektów bryłowych, pokazaną na rys. 15a.

a)

b)
Rys. 15. Część wieloobiektowa: a) stan przed scaleniem, b) wykrywanie przenikania

Dla sprawdzenia poprawności projektu, podobnie jak w wypadku tworzenia złożeń, można zbadać
ewentualne przenikanie się elementów części wieloobiektowej przy użyciu dostępnego na karcie Oceń
polecenia Wykrywanie przenikania. Można przy tym zaznaczyć, tak jak to pokazano na rys. 15b, opcję Traktuj
wspólne jako przenikanie i wówczas zaznaczone zostaną ściany, dla których zdefiniowano wiązanie Wspólne.
Ostatnim etapem projektowania części wieloobiektowej może być jej połączenie w jeden obiekt przy użyciu
polecenia menu Wstaw/Operacje/Połącz… Po lewej stronie obszaru graficznego zostanie wówczas
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wyświetlone okno definiowania operacji łączenia (p. rys. 16a), w którym należy wybrać Dodaj jako typ
operacji, a po zaznaczeniu pola Obiekty do połączenia wskazać przez kliknięcie w obszarze graficznym te
elementy części wieloobiektowej, które powinny zostać połączone w jeden obiekt bryłowy.

a)

b)
Rys. 16. Łączenie części wieloobiektowej w jeden obiekt bryłowy:
a) definiowanie operacji Połącz, b) rezultat operacji

Stan po dokonaniu połączenia trzech dotychczas istniejących obiektów bryłowych w jeden pokazano
na rys. 16b. Warto zwrócić uwagę na to, iż nie są już na nim widoczne krawędzie oddzielające wał segmentu
wirnika od wałów obu podstaw.
W wypadku, gdy tworzona część wieloobiektowa powinna zawierać kilka identycznych i regularnie
ustawionych elementów, można po dołączeniu pierwszego z nich użyć dla otrzymania żądanej liczby jego
wystąpień polecenia szyk. W niniejszym opracowaniu jego zastosowanie zostanie pokazane na przykładzie
szyku liniowego, który zostanie wykorzystany do budowy części wieloobiektowej z wieloma segmentami
wirnika. Szyku liniowego można wówczas użyć nie tylko w stanie tworzenia modelu tej części
przedstawionym na rys. 13b, tj. gdy składa się ona z lewej podpory i jednego segmentu wirnika, ale także
w sytuacji przedstawionej na rys. 15a, tj. po dokonaniu lustrzanego odbicia podstawy, ale jeszcze przed
scaleniem części wieloobiektowej w jeden obiekt bryłowy. Jeżeli wówczas zdefiniowany zostanie szyk liniowy
segmentów wirnika (p. rys. 17a, warto zwrócić uwagę, iż powielane są obiekty, a nie operacje lub ściany), to
uzyskany efekt będzie taki, jak pokazano na rys. 17b.

a)

b)
Rys. 17. Szyk liniowy segmentów wirnika w części wieloobiektowej: a) definiowanie, b) wynik operacji

Jak widać, pojawiła się żądana liczba segmentów wirnika, ale jego prawa podpora nie zmieniła swojego
położenia i należy ją przesunąć w taki sposób, aby została związana z ostatnim elementem szyku.
Położenie obiektu będącego elementem części wieloobiektowej można zmienić przy użyciu polecenia menu
Wstaw|Operacje|Przenieś/Kopiuj. Po jego wywołaniu, po lewej stronie obszaru graficznego pojawia się okno
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definiowania operacji Przenieś/Kopiuj obiekt (p. rys. 18a). Po zaznaczeniu jego pola Obiekty do przeniesienia,
należy w obszarze graficznym kliknąć ten element części wieloobiektowej, który powinien zmienić swoją
pozycję, czyli w tym wypadku – prawą podporę wirnika. Jej nowe położenie określa się przez zdefiniowanie
potrzebnych wiązań, co zachodzi w taki sam sposób, jak przy dołączaniu nowej części do części
wieloobiektowej. Wiązaniem, które spowoduje nadanie prawej podporze wirnika właściwego położenia, jest
wiązanie Wspólne pomiędzy dwoma płaskimi ścianami: prawą kołową ścianą wału ostatniego segmentu
wirnika i kołową ścianą wału prawej podpory, z którą wał wirnika powinien się związać. O ile zaznaczenie
ściany ostatniego segmentu wirnika nie nastręcza kłopotów, o tyle ze względu na aktualną pozycję prawej
podpory, zaznaczenie jej ściany może być trudniejsze. Dlatego też warto dokonać próby jej wyboru,
a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego wówczas menu podręcznego wybrać
pozycję Wybierz inny. Na ekranie pojawi się wówczas okno z listą możliwych wyborów (p. rys. 18b), co ułatwi
zaznaczenie właściwej ściany. Solid Works zaproponuje wówczas nadanie wiązania Wspólne i przesunie
prawą podporę wirnika do położenia pokazanego na rys. 18c. Kliknięcie przycisku Dodaj, a następnie ikony
zatwierdzenia √ spowoduje ustawienie prawej podpory wirnika we właściwym położeniu.

a)

b)

c)
Rys. 18. Zmiana położenia elementu części wieloobiektowej przez zdefiniowanie wiązania
Podobnie jak w poprzednich przykładach, elementy części wieloobiektowej pozostają nadal oddzielnymi
obiektami bryłowymi, na co wskazuje liczba wyświetlana na końcu etykiety węzła Obiekty bryłowe drzewa
operacji (p. rys. 19a). Część wieloobiektowa staje się jedną bryłą dopiero po wykonaniu operacji Połącz,
której definiowanie dla omawianego przypadku pokazano na rys. 19b. W jej wyniku powstaje pojedyncza
bryła, przedstawiona na rys. 19c. Porównując jej wygląd z rysunkiem 19a części przed scaleniem, warto
zauważyć, iż przestają być widoczne krawędzie styku połączonych elementów.
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a)

c)

b)
Rys. 19. Łączenie elementów części wielobryłowej: a) stan przed połączeniem,
b) definiowanie operacji Połącz, c) stan po połączeniu

a)

b)

c)

Rys. 20. Przemieszczanie elementu części wieloobiektowej:
a) definiowanie wartości składowych przemieszczenia i obrotu, b) definiowanie wiązań, c) triada
Oprócz przesuwania elementów części wieloobiektowej przez definiowanie lub przedefiniowywanie ich
wiązań, polecenie menu Wstaw|Operacje|Przenieś/Kopiuj… umożliwia zmianę ich położenia przez
zdefiniowanie wartości składowych przemieszczenia wzdłuż osi układu współrzędnych Oxyz oraz obrotów
względem osi tego układu. Można tego dokonać albo przez wprowadzenie wartości liczbowych do okna
definiowania operacji Przenieś/Kopiuj obiekt, albo przez użycie tzw. triady, pozwalającej na interaktywne
określanie przemieszczeń liniowych lub kątowych przy użyciu myszy. Wyświetlane po wybraniu z menu
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polecenia Wstaw|Operacje|Przenieś/Kopiuj… okno definiowania operacji przenoszenia lub kopiowania
może mieć jedną z dwóch postaci: pokazaną na rys. 18c postać umożliwiającą definiowanie wiązań
przemieszczanego elementu i nadawanie mu w ten sposób właściwej pozycji lub postać pokazaną na
rys. 20a, zawierającą pola tekstowe przeznaczone do wprowadzania wartości składowych przemieszczenia
lub obrotu elementu. Przełączanie się pomiędzy tymi dwiema postaciami okna następuje po kliknięciu
umieszczonych w ich dolnych częściach przycisków Przenieś/Obróć (przejście do definiowania składowych
przemieszczenia/obrotu, p. rys. 20b) lub Powiązania (p. rys. 20b, przejście do definiowania wiązań).
Zmianę pozycji wybranego elementu przez zadawanie wartości składowych jego przemieszczenia lub obrotu
realizuje się przez przejście do wyświetlania okna z rys 20a i kliknięcie w obszarze graficznym elementu, który
powinien zostać przemieszczony, co spowoduje pojawienie się na nim triady oraz wyświetlenie jego nazwy
w polu Obiekty do przeniesienia/kopiowania okna definiowania operacji. Następnie można wprowadzać
wartości składowych przemieszczeń lub obrotów do odpowiednich pól okna lub przesuwać kursor
z wciśniętym lewym przyciskiem myszy po jednej ze strzałek lub jednym z łuków triady, co powoduje
wyświetlenie podziałki liniowej lub kątowej i zmianę wartości składowych przemieszczenia w oknie
definiowania operacji. Związek ten zachodzi także w drugą stronę – zmiana wpisów w polach składowych
przemieszczenia lub obrotu powoduje odpowiednią zmianę pozycji triady. Przykłady definiowania
przemieszczenia liniowego lub kątowego pokazano na rys. 21.

a)

b)
Rys. 21. Definiowanie przemieszczenia liniowego (a) i obrotu (b) elementu części wieloobiektowej
przy użyciu okna operacji Przenieś/Kopiuj lub triady

6. Wizualizacja elementów części
Części wieloobiektowe mogą mieć dość złożoną strukturę, utrudniającą analizę poszczególnych elementów
wchodzących w ich skład, jednakże tak długo, jak taka część pozostaje zbiorem obiektów bryłowych (tj. do
momentu wykonania operacji Połącz) można wyodrębnić z niej konkretny element, który będzie wyświetlany
w obszarze graficznym w normalny sposób i określić, czy i jak będą prezentowane pozostałe elementy. Służy
do tego polecenie Wyizoluj, które jest dostępne w menu kontekstowym, wyświetlanym po najechaniu
kursorem na żądany element i kliknięciu prawym przyciskiem myszy (polecenie to występuje również jako
pozycja menu Widok/Tryb wyświetlania). Po jego wybraniu wyświetlany jest dodatkowy pasek narzędzi
Wyizoluj, na którym można wybrać z listy rozwijalnej jeden z dwóch możliwych trybów prezentacji
pozostałych elementów części wieloobiektowej: ukrycie lub przedstawienie ich jako przezroczystych. Wyniki
zastosowania polecenia Wyizoluj do części z rys. 15a pokazano na rys. 22. W przypadku przedstawionym na
rys. 22a wszystkie pozostałe elementy, poza wieńcem wirnika, zostały ukryte, zaś w przypadku z rys. 22b –
wyświetlone jako przezroczyste. Po zakończeniu pracy z wyizolowanym obiektem należy kliknąć przycisk
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Wyjdź z Wyizoluj na pasku narzędzi Wyizoluj, co spowoduje powrót do normalnego trybu wyświetlania części
wieloobiektowej.

a)

b)

Rys. 22. Wyizolowywanie elementu części wieloobiektowej:
a) ukrycie pozostałych elementów, b) wyświetlanie pozostałych elementów jako przezroczystych
Na pasku narzędzi Wyizoluj, oprócz listy rozwijalnej wyboru sposobu prezentowania pozostałych elementów
części, znajduje się też przycisk Zapisz jako Stan wyświetlania (p. rys. 23a), który pozwala nadać nazwę
aktualnemu sposobowi wyświetlania części wieloobiektowej i zapisać go w jej nowym stanie wyświetlania
(p. rys. 23b). Zapisane stany wyświetlania można obejrzeć na liście w dolnej części okna menedżera
konfiguracji, wyświetlanego na lewo od obszaru graficznego (p. rys. 23c). Dwukrotne kliknięcie w wybraną
pozycję tej listy powoduje wyświetlenie części wieloobiektowej w obszarze graficznym w postaci
odpowiadającej temu stanowi wyświetlania.
a)

b)

c)
Rys. 23. Zapisywanie i wywoływanie stanów wyświetlania części wieloobiektowej
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Możliwe jest również jednoczesne wyizolowanie z części wieloobiektowej kilku jej elementów. Wówczas
należy zaznaczyć je wszystkie kliknięciem (drugi i kolejne przy wciśniętym klawiszu Shift), a następnie kliknąć
prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać pozycję Wyizoluj. Dalsze postępowanie jest
identyczne, jak przy wyizolowywaniu jednej części. Na rys. 24 pokazano przykład, w którym z części
wieloobiektowej wyizolowano podpory, zaś wirnik przedstawiono jako przezroczysty.

a)

b)
Rys. 24. Jednoczesne wyizolowanie dwóch części z części wieloobiektowej:
a) zaznaczenie wyizolowywanych części, b) wynik operacji

Wyizolowywanie elementów części wieloobiektowej może mieć szczególne znaczenie dla ułatwienia pracy
projektanta wówczas, gdy z jej poziomu dokonuje on modyfikacji projektów poszczególnych komponentów
części. Zagadnienia te, jak również problemy związane z możliwością zmodyfikowania przez Solid Works
projektu części wieloobiektowej w sytuacji, gdy od czasu jej stworzenia zmieniono projekty wchodzących
w jej skład części, nie są omawiane w niniejszym opracowaniu.
Dla poszczególnych elementów części wieloobiektowej można indywidualnie dobierać materiały przez
zaznaczanie kolejnych elementów w drzewie operacji i wybór pozycji Materiał z menu kontekstowego
otwieranego prawym przyciskiem myszy (p. rys. 25) lub wybierać opcje wyświetlania, analogicznie jak
w projektach części będących pojedynczymi obiektami bryłowymi.

Rys. 25. Część wieloobiektowa po wyborze różnych materiałów dla dźwigni i jej rękojeści
W niniejszym opracowaniu omówiono tylko podstawowe zagadnienia dotyczące części wieloobiektowych.
Szersze informacje na ten temat można znaleźć np. w samouczkach Solid Works.

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020

15

