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Solid Works  

Szyki 

1. Wprowadzenie 

Przy projektowaniu części w programie Solid Works często zachodzi konieczność wielokrotnego dołączania 
do modelu identycznych ścian, operacji lub obiektów. Aby uniknąć powtarzania tych samych czynności ich 
tworzenia, warto powielać takie elementy przy użyciu różnego rodzaju szyków. Najprostsze z nich, tj. szyk 
liniowy o jednym kierunku oraz szyk kołowy o jednym kierunku, zostały omówione przy poznawaniu 
podstawowych zasad modelowania części w programie Solid Works, natomiast w niniejszym materiale 
zostaną krótko omówione najważniejsze z bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z definiowaniem 
i wykorzystywaniem różnego rodzaju szyków. 

2. Szyk liniowy o dwóch kierunkach. Pomijanie wystąpień szyku 

Dla szyku liniowego możliwe jest zdefiniowanie drugiego kierunku jego rozwijania. Może on zostać określony 
analogicznie jak pierwszy kierunek, przez wskazanie prostoliniowej krawędzi istniejącego modelu, osi 
stworzonej narzędziem Geometria odniesienia lub linii na dostępnym szkicu. Dla każdego kierunku liczba 
elementów oraz odstępy między nimi są definiowane niezależnie. Szyku takiego można również użyć do 
powielania całych obiektów, np. w trakcie projektowania części wieloobiektowej. Prosty przykład 
definiowania  szyku tego rodzaju pokazano na rys. 1. Kierunki rozwijania szyku wyznaczone zostały przez linie 
osiowe narysowane na dodatkowym szkicu pomocniczym. 

 

Rys. 1. Tworzenie szyku liniowego o dwóch kierunkach 

W wyniku powielenia początkowego 
elementu szyku powstaje swego rodzaju 
struktura macierzowa, złożona z wierszy i 
kolumn wystąpień powielonego elementu 
początkowego. Taką strukturę, będącą 
rezultatem wykonania operacji szyku, 
którego definiowanie pokazano z rys. 1, 
przedstawiono na rys. 2. Kierunki szyku nie 
muszą oczywiście być do siebie 
prostopadłe. 

 
Rys. 2. Szyk liniowy o dwóch kierunkach 
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Niejednokrotnie może się zdarzyć, iż niektóre z wystąpień powielonych w szyku nie są potrzebne, ale mimo 
to zastosowanie szyku pozostaje w danym wypadku najdogodniejszą techniką tworzenia modelu. Można 
wówczas użyć opcji pomijania wskazanych wystąpień szyku. Jest ona dostępna dla różnych typów szyków, 
a sposób jej wykorzystywania zostanie pokazany poniżej na przykładzie szyku liniowego o dwóch kierunkach. 
Dla większej czytelności ilustracji, w tym i w następnych przykładach powielane są obiekty, będące jedynymi 
elementami projektu części, poza elementami wyznaczającymi kierunki rozwijania szyków, dlatego też przy 
definiowaniu szyku używane jest pole Obiekty, a nie pole Operacje i ściany arkusza właściwości szyku. 

a)     b)    c)  

d)   

e)       f)  

Rys. 3. Pomijanie elementów szyku liniowego o dwóch kierunkach 

Na rys. 3a została przedstawiona sytuacja wyjściowa, tj. element, który powinien zostać powielony oraz oba 
kierunki szyku. Rys. 3b pokazuje podgląd wyświetlany w obszarze graficznym w trakcie definiowania szyku, 



© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020  3  

zaś rys. 3c – utworzony szyk. Sposób wyboru wystąpień, które powinny być pominięte przy tworzeniu szyku, 
wyjaśniono na rys. 3d. W arkuszu właściwości szyku, wyświetlanym po lewej stronie obszaru graficznego, 
należy rozwinąć sekcję Wystąpienia do pominięcia. Na wystąpieniach szyku w obszarze graficznym pojawią 
się wówczas fioletowe punkty (jeden z nich zaznaczono na rys. 3d strzałką). Kliknięcie w taki punkt powoduje 
określenie danego wystąpienia szyku jako pomijanego. Znika ono wówczas z podglądu, a punkt staje się 
przezroczysty (takie pominięte wystąpienia można zobaczyć w pierwszej kolumnie od lewej na rys. 3d). 
Równocześnie indeksy tych wystąpień w postaci (k,w), gdzie k jest numerem kolumny, a w – numerem 
wiersza, pojawiają się w polu Wystąpienia do pominięcia arkusza właściwości szyku. Z kolei kliknięcie 
w przezroczysty punkt powoduje odwołanie pominięcia odpowiedniego wystąpienia i usuwa jego indeksy ze 
wspomnianego uprzednio pola. Podgląd projektu szyku po zaznaczeniu wszystkich wystąpień, które powinny 
zostać pominięte, pokazano na rys. 3e, zaś ostateczny wynik operacji – na rys. 3f. 

3. Szyk kołowy o dwóch kierunkach 

Szyk kołowy o dwóch kierunkach jest stosowany, gdy element źródłowy nie może być umieszczony na 
jednym z końców łuku, wzdłuż którego wystąpienia szyku powinny być powielane, lub gdy wystąpienia te 
powinny po obu stronach elementu źródłowego być rozłożone wzdłuż łuku w różny sposób. Sposób 
definiowania szyku kołowego o dwóch kierunkach zostanie omówiony poniżej na przykładzie tworzenia 
modelu kopuły schronu bojowego z otworami strzelniczymi rozłożonymi nierównomiernie na obwodzie 
powierzchni walcowej. Na rys. 4a pokazano stan modelu przed utworzeniem szyku, gdy w powierzchni 
walcowej znajduje się tylko jeden otwór strzelniczy. 

a)             c)  

b)  

Rys. 4. Szyk kołowy o dwóch kierunkach: a) stan wyjściowy, b) definicja, c) wynik operacji 
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Sposób zdefiniowania szyku kołowego o dwóch kierunkach pokazano na rys. 4b. Jak widać, dla połowy 
obwodu ściany pionowej zastosowano opcję Jednakowe odstępy oraz przewidziano 6 otworów strzelniczych, 
co w efekcie daje ich rozmieszczenie co 30o, natomiast dla pozostałej części obwodu, przyjętej jako drugi 
kierunek szyku, skorzystano z opcji Jednakowe odstępy, wprowadzając jako wielkość odstępu kąt 60o, co 
spowodowało umieszczenie na tej części ściany jedynie dwóch otworów strzelniczych. Przy definiowaniu 
drugiego kierunku szyku kołowego można także wybrać opcję Symetrycznie, oznaczającą powielenie 
wystąpień szyku symetryczne w stosunku do sposobu zdefiniowanego dla pierwszego kierunku. 

Dla szyku kołowego dostępna jest, analogicznie jak dla szyku liniowego, sekcja Wystąpienia do pominięcia 
arkusza właściwości operacji. Po jej rozwinięciu pojawia się możliwość zaznaczenia w sekcji graficznej 
wystąpień, które powinny zostać pominięte przy tworzeniu szyku. Sposób korzystania z tej opcji jest taki sam, 
jak opisany powyżej w odniesieniu do szyku liniowego. 

4. Szyk oparty na krzywej 

Szyk może zostać utworzony wzdłuż otwartej lub zamkniętej krzywej, która jest fragmentem szkicu lub jest 
położoną na płaszczyźnie krawędzią ściany istniejącego modelu bryły lub powierzchni. W przypadku, gdy szyk 
ma zostać utworzony wzdłuż naszkicowanej krzywej składającej się z wielu różnych fragmentów linii, łuków, 
splajnów i innych elementów szkicu, krzywą taką należy przed przystąpieniem do definiowania szyku 
przekształcić na krzywą kompozytową. Utworzoną krzywą wskazuje się jako kierunek szyku. Przeważnie jest 
ona związana z jakimś charakterystycznym punktem powielanego elementu (tj. ściany, operacji lub obiektu), 
ale możliwe jest również tworzenie szyku opartego na krzywej w sytuacji, gdy przeznaczony do powielenia 
element jest odsunięty od krzywej. Przy definiowaniu szyku opartego na krzywej można w arkuszu 
właściwości operacji wybierać różne opcje, określające sposób rozmieszczania wystąpień w stosunku do 
krzywej, wzdłuż której tworzony jest szyk. Sposób ich wybierania oraz uzyskiwane efekty zostaną pokazane 
na kilku przykładach. 

a)   b)        d)   

  

Rys. 5. Szyk oparty na krzywej – wybór orientacji wystąpień: a) orientacja elementu źródłowego, b) arkusz 
właściwości operacji szyk, c) wyrównanie stycznie do krzywej, d) zachowanie orientacji elementu 
źródłowego, e) wynik operacji – styczność, f) wynik operacji – orientacja elementu źródłowego 

Istotnym elementem definicji szyku opartego na krzywej jest orientacja względem niej kolejnych wystąpień 
szyku. Możliwe rozwiązania są pokazane na rys. 5 dla przypadku, gdy obiekt, będący wynikiem operacji 

c) 

e) 

f) 
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wyciągnięcia, jest powielany w szyku wzdłuż spirali Archimedesa, przy czym jego dłuższa przekątna jest 
styczna do spirali w jej początkowym punkcie (p. rys. 5a). Dla kolejnych wystąpień szyku w arkuszu 
właściwości operacji (p. rys. 5b) można wybrać ustawienie styczne do krzywej określającej kierunek szyku – 
opcja Stycznie do krzywej (p. rys. 5c) lub zachowanie niezmienionej orientacji powielanego elementu, 
zgodnej z orientacją elementu początkowego – opcja Wyrównaj do źródła (p. rys. 5d). 

Definiując szyk można także zadecydować o tym, czy wybrana liczba wystąpień ma być rozmieszczona 
równomiernie wzdłuż całej długości krzywej (zaznaczona opcja Jednakowe odstępy), czy też mają one być 
oddalone od siebie o zadaną odległość (usunięte zaznaczenie tej opcji). W tym drugim wypadku wynik 
operacji zależy od relacji pomiędzy długością krzywej a iloczynem liczby wystąpień wprowadzonej do arkusza 
właściwości pomniejszonej o jeden przez wartość odstępu. Zadana liczba wystąpień zostanie utworzona, 
jeżeli można je rozmieścić wzdłuż całej krzywej lub jej początkowej części (tj. gdy wartość iloczynu jest co 
najwyżej równa długości krzywej), zaś w przypadku przeciwnym zostaną utworzone tylko te wystąpienia, 
które przy zadanej wartości odstępu mogą być jeszcze umieszczone wzdłuż krzywej. Rezultaty zastosowania 
każdego z tych rozwiązań w odniesieniu do powielania elementu z rys. 5a pokazano na rys. 6. 

a)    

b)     

Rys. 6. Określanie odstępów między wystąpieniami szyku: a) jednakowe odstępy pomiędzy wystąpieniami 
w zadanej liczbie, rozłożonymi wzdłuż całej długości krzywej, b) zadane odstępy między wystąpieniami 

Jak już wspomniano wyżej, szyk wzdłuż krzywej można zdefiniować także wówczas, gdy element 
przeznaczony do powielenia nie ma żadnego punktu wspólnego z krzywą określającą przebieg rozwijania 
szyku. Wówczas, oprócz wyboru jednego z opisanych wyżej wariantów sposobu definiowania szyku, należy 
jeszcze określić, w jaki sposób będzie określane położenie jego kolejnych wystąpień w stosunku do krzywej. 
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Dokonuje się tego w sekcji Metoda krzywej odniesienia arkusza definiowania właściwości operacji. Jeżeli 
wybrano opcję Wzdłuż krzywej, położenie konkretnego wystąpienia szyku względem odpowiadającego mu 
punktu krzywej (określonego przez numer tego wystąpienia i długość krzywej oraz liczbę wystąpień lub przez 
numer wystąpienia i zadaną odległość między wystąpieniami) wyznaczają składowe Δx i Δy wektora 
odległości początkowego elementu szyku od początkowego punktu krzywej (p. rys. 7a), natomiast w razie 
wyboru opcji Odsunięcie od krzywej, położenie danego wystąpienia w stosunku do odpowiadającego mu 
punktu krzywej jest określone przez odległość od krzywej, mierzoną po normalnej poprowadzonej od punktu 
krzywej do charakterystycznego punktu tego wystąpienia i równą mierzonej w taki sam sposób odległości 
początkowego elementu szyku od początkowego punktu krzywej (p. rys. 7b). 

a)   b)  

Rys. 7. Określanie usytuowania wystąpienia szyku w stosunku do odpowiadającego mu punktu krzywej:  
a) opcja Wzdłuż krzywej, b) opcja Odsunięcie od krzywej 

Na rys. 8 pokazano sposób wyboru tej opcji (p. rys. 8a) oraz uzyskiwane wyniki. Jak widać, wybór opcji Wzdłuż 
krzywej daje w rezultacie odwzorowanie kształtu krzywej przez ciąg wystąpień szyku (p. rys. 8b), podczas gdy 
zastosowanie opcji Odsunięcie od krzywej może niekiedy spowodować nieoczekiwane efekty (p. rys. 8c). 

a)       c)    

Rys. 8. Ustalanie pozycji wystąpień szyku opartego na krzywej: a) definiowanie metody, 
b) opcja Wzdłuż krzywej, c) opcja Odsunięcie od krzywej 

Szyk może być również oparty na krzywej 3D znajdującej się na ścianie istniejącego modelu części. Przykład 
takiego rozwiązania pokazano na rys. 9. Na powierzchni walcowej stworzono helisę, wzdłuż której powinien 

b) 
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zostać powielony walcowy element o osi normalnej do powierzchni, na której jest nawinięta helisa (rys. 9a). 
Należy wówczas, oprócz wyboru wartości omówionych wyżej opcji definiowania szyku, kliknąć w arkuszu 
właściwości operacji szyku okno Normalna ściany, a następnie w obszarze graficznym wskazać powierzchnię 
walcową, na której znajduje się helisa (p. rys. 9b). Wynik operacji pokazano na rys. 9c. 

a)                   c)  

b)  

Rys. 9. Szyk oparty na helisie nawiniętej na powierzchni walcowej – wykorzystanie opcji Normalna ściany 

Dla szyku opartego na krzywej, analogicznie jak dla szyków omówionych poprzednio, dostępna jest sekcja 
Wystąpienia do pominięcia arkusza właściwości operacji. Po jej rozwinięciu pojawia się możliwość 
zaznaczenia w obszarze graficznym wystąpień, które powinny zostać pominięte przy tworzeniu szyku lub 
powinny zostać przywrócone po ich uprzednim pominięciu. Sposób korzystania z tej opcji jest identyczny do 
omówionego w punkcie 2.  

5. Szyk o dwóch kierunkach oparty na krzywych 

Analogicznie jak zostało to omówione dla szyku liniowego, także w przypadku szyku opartego na krzywej 
można zdefiniować dwa kierunki tworzenia wystąpień elementu początkowego, określone przez dwie 
krzywe płaskie (jedną z nich może być oczywiście linia prosta).  Przy definiowaniu szyku można niezależnie 
dla każdego kierunku wybierać wartości opcji określających odstępy między wystąpieniami, natomiast opcje 
definiujące sposób rozmieszczenia wystąpień szyku w stosunku do krzywych określających jego oba kierunki 
są określane jedynie dla kierunku pierwszego i obowiązują również dla kierunku drugiego. Sposób 
definiowania szyku opartego na krzywej oraz uzyskiwane efekty zostały pokazane na przykładzie z rys. 10. 
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Rys. 10a przedstawia wyjściowy stan modelu, tj. obiekt, który powinien zostać powielony w szyku oraz dwa 
kierunki tego szyku: pierwszy, określony przez krzywą typu splajn i drugi, zadany w postaci odcinka prostej. 
Na rys. 10b pokazano w powiększeniu sposób powiązania charakterystycznego punktu powielanego obiektu 
(wierzchołka stożka) z liniami definiującymi oba kierunki szkicu. Definicję szyku i jego wstępny podgląd 
można obejrzeć na rys. 10c, na którym zaznaczono odmienne sposoby określania odstępów między 
wystąpieniami, zastosowane dla każdego z kierunków. Ostateczny wygląd szyku przedstawia rys. 10d. 

a)    b)   d)  

 

c)      

Rys. 10. Szyk o dwóch kierunkach oparty na krzywych: a) element początkowy i krzywe wyznaczające kierunki 
szyku, b) pozycja elementu początkowego względem obu krzywych, c) definiowanie szyku, d) wynik operacji  

Podobnie jak w przypadkach omawianych poprzednio, w arkuszu właściwości szyku o dwóch kierunkach 
opartego na krzywych dostępna jest sekcja Wystąpienia do pominięcia. Po jej rozwinięciu można zaznaczyć 
w obszarze graficznym wystąpienia, które powinny zostać pominięte przy tworzeniu szyku lub powinny 
zostać przywrócone po ich uprzednim pominięciu. Sposób korzystania z tej opcji jest taki sam, jak omówiony 
w punkcie 2. 

6. Szyk oparty na szkicu 

Szyk może zostać zdefiniowany również przy użyciu szkicu zawierającego zbiór punktów, w których zostaną 
umieszczone powielone wystąpienia elementu początkowego, którym może być operacja lub obiekt. 
W zależności od opcji wybranej przy definiowaniu szyku, w punktem odniesienia elementu początkowego, 
używanym do ustawiania wystąpień szyku w punktach szkicu, może być środek ciężkości, charakterystyczny 
punkt elementu początkowego lub początek jego układu współrzędnych. Szkic używany do definiowania 
szyku wykonuje się przy użyciu narzędzia Punkt z karty Szkic na wstążce, które jest umieszczone w grupie 
narzędzi służących do rysowania elementów szkicu. 
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Sposób definiowania szyku opartego na szkicu został pokazany na rys. 11. Został on wykorzystany do 
rozmieszczenia wykonanego uprzednio modelu drzewa w określonych przy użyciu punktów szkicu miejscach 
projektu ogrodu. Stan wyjściowy przedstawiono na rys. 11a, na rys. 11b pokazano sposób definiowania 
szyku, przy czym w tym wypadku powielane drzewo jest obiektem, a jako punkt charakterystyczny przyjęto 
środek dolnej ściany pnia. Wynik zastosowania operacji szyk został przedstawiony na rys. 11c. 

a)   c)  

b)  

Rys. 11. Szyk oparty na szkicu: a) stan początkowy, b) definiowanie szyku, c) wynik operacji 

Szkic służący do definiowania szyku należy sporządzić wcześniej, a następnie wybrać na karcie Operacje 
pozycję Szyk oparty na szkicu, dostępną po rozwinięciu przycisku Szyk liniowy. Po lewej stronie obszaru 
graficznego zostanie wówczas wyświetlone okno definiowania tej operacji. Po kliknięciu w pole Wybór, 
należy wskazać w rozwijalnym drzewie operacji w obszarze graficznym szkic służący do zdefiniowania szyku, 
zaś w polu sekcji Obiekty lub sekcji Operacje i ściany umieścić element lub elementy, które mają być 
powielane w wystąpieniach szyku. Trzeba też wybrać wartość opcji Punkt odniesienia, a jeżeli jest nią 
Wybrany punkt, wskazać odpowiedni punkt w obszarze graficznym lub w drzewie operacji.  

7. Szyk oparty na tabeli 

Koncepcja szyku opartego na tabeli jest podobna do koncepcji szyku opartego na szkicu, z tym że punkty, 
w których mają się pojawić wystąpienia szyku, w przypadku szyku opartego na tabeli określa się przez 
zdefiniowanie ich współrzędnych w uprzednio utworzonym układzie Oxy, a nie przez ich nanoszenie na szkicu 
przy użyciu narzędzia Punkt. Tabelę zawierającą współrzędne punktów szyku można utworzyć w trakcie 
operacji jego definiowania, wpisując współrzędne punktów do tabeli w odpowiednim polu arkusza 
właściwości operacji lub wczytać ją z pliku zewnętrznego, którym może być utworzony w programie Solid 
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Works tzw. plik tabeli szyku o rozszerzeniu SLDPTAB albo plik tekstowy ASCII o rozszerzeniu TXT (plik taki 
można stworzyć np. w Notatniku). Utworzoną w trakcie określania parametrów operacji szyk tabelę 
współrzędnych elementów szyku można zapisać bezpośrednio z okna jej definiowania do pliku SLDPTAB. 

Przed zbudowaniem szyku opartego na tabeli należy utworzyć operację źródłową lub obiekt źródłowy, 
a następnie zdefiniować przy użyciu narzędzia Układ współrzędnych, dostępnego na karcie Operacje po 
rozwinięciu przycisku Geometria odniesienia, układ współrzędnych szyku, używany do określania 
współrzędnych wystąpień szyku zapisywanych w tabeli. Osie x i y tego układu definiują równocześnie 
płaszczyznę, na której zostanie utworzony szyk. Jako początek tego układu współrzędnych należy wybrać 
punkt, względem którego będzie można dogodnie i intuicyjnie określać współrzędne poszczególnych 
wystąpień. Może nim być np. jeden z wierzchołków ściany, na której ma powstać szyk.  

Następnie należy rozwinąć na karcie Operacje przycisk Szyk liniowy i kliknąć pozycję Szyk oparty na tabeli. 
Zostanie wówczas wyświetlone okno definiowania szyku opartego na tabeli, w którym trzeba wybrać 
parametry i opcje tworzenia szyku. Zaznaczając odpowiednie pola okna i klikając w odpowiednie węzły 
drzewa operacji, wyświetlanego w oknie menedżera operacji po lewej stronie obszaru graficznego, można 
zdefiniować wykorzystywany układ współrzędnych szyku oraz powielane w szyku obiekty, operacje lub 
ściany. Trzeba też dla elementu początkowego zdefiniować Punkt odniesienia, do którego będą się odnosiły 
wpisane do tabeli wartości współrzędnych x i y kolejnych wystąpień szyku. Punktem takim może być środek 
ciężkości elementu początkowego (opcja Centroid) albo jakiś inny jego charakterystyczny punkt, który (po 
kliknięciu przeznaczonego dla niego pola w oknie definiowania szyku) trzeba wskazać w obszarze graficznym.  

Po wykonaniu tych czynności można wpisać do pola tabelarycznego w dolnej części okna (lub wczytać z pliku 
zewnętrznego, wyszukanego w oknie otwieranym kliknięciem przycisku Przeglądaj) współrzędne kolejnych 
wystąpień szyku. Pierwszy wiersz tej tabeli (z zerową wartością indeksu punktu) jest zarezerwowany dla 
współrzędnych początkowego elementu szyku, natomiast po dwukrotnym kliknięciu w pole następnego 
wiersza uzyskuje się możliwość wpisania do niego współrzędnych x i y kolejnego wystąpienia szyku. Wiersze 
tabeli pojawiają się sukcesywnie w razie potrzeby i mają indeksy punktów równe kolejnym liczbom 
naturalnym, tj. 1, 2,… . Po zakończeniu wpisywania lub wczytaniu tabeli współrzędnych wystąpień szyku, 
można ją zapisać do pliku SLDPTAB, klikając w przycisk Zapisz lub Zapisz jako (w przypadku, gdy 
zmodyfikowano tabelę wczytaną z innego pliku, który także należy zachować). Szyk zostaje utworzony po 
kliknięciu przycisku OK, co powoduje też zamknięcie okna Szyk oparty na tabeli.    

Sposób wykonywania tych operacji pokazano na rys. 12 na przykładzie definiowania szyku opartego na tabeli, 
przy użyciu którego na prostokątnej płytce zostaną rozmieszczone otwory gwintowane. Stan początkowy, 
czyli płytkę z jednym otworem, pokazano na rys. 12a. Z kolei na rys. 12b widoczny jest stan po zdefiniowaniu 
układu współrzędnych oraz określeniu otworu gwintowanego jako początkowego elementu szyku. 
W wierszu tabeli współrzędnych opatrzonym indeksem 0 zostaną wówczas wyświetlone współrzędne 
punktu odniesienia elementu początkowego szyku w wybranym układzie współrzędnych. Następny wiersz 
tej tabeli pojawi się po wpisaniu współrzędnych do dotychczasowego ostatniego wiersza i jest udostępniany 
do zapisu po dwukrotnym kliknięciu w któreś z jego pól. Na rys. 12c przedstawiono stan po wprowadzeniu 
do tabeli współrzędnych wszystkich wymaganych wystąpień szyku. Jeżeli tę tabelę należy zapisać w celu 
późniejszego jej wykorzystania do tworzenia innego szyku, należy kliknąć przycisk Zapisz lub Zapisz jako, co 
spowoduje wyświetlenie okna zapisywania pliku tabeli (pliku SLDPTAB), pokazanego na rys. 12d. Po zapisaniu 
tabeli można kliknąć przycisk OK, co spowoduje utworzenie szyku i zamknięcie okna jego definiowania. 
Wynik wykonania zdefiniowanej w ten sposób operacji szyk można obejrzeć na rys. 12e. 

Utworzony w omówionym wyżej przykładzie szyk oparty na tabeli może być powtórnie wykorzystany przy 
tworzeniu szyku otworów w innej płytce, która ma zostać połączona za pomocą śrub z płytką, na której został 
utworzony szyk otworów gwintowanych z rys. 12. Na nowej płytce tworzy się w tym celu otwór przelotowy 
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śruby, zlokalizowany tak, aby zapewnić jego współosiowość z otworem gwintowanym będącym elementem 
początkowym szyku z rys. 12, a następnie do utworzenia szyku wykorzystuje się tabelę współrzędnych 
elementów szyku z rys. 12, zapisaną w pliku  SLDPTAB. 

a)   b)  

c)    d)  

Rys. 12. Tworzenie szyku otworów gwintowanych opartego na tabeli: a) stan wyjściowy,  
b) wskazanie układu współrzędnych i początkowego elementu szyku, c) definiowanie współrzędnych 

wystąpień szyku, d) zapisanie tabeli współrzędnych do pliku SLDPTAB, e) wynik wykonania operacji szyk 

Aby powtórne wykorzystanie zapisanej tabeli współrzędnych było możliwe, należy zadbać o zdefiniowanie 
dla elementu łączonego z elementem, dla którego zdefiniowano poprzedni szyk oparty na tabeli, układu 
współrzędnych zgodnego z układem współrzędnych tamtego elementu. W omawianym przypadku łączenia 
śrubami dwóch płytek, należy ustawić początek układu współrzędnych używanego do stworzenia nowego 
szyku na tym wierzchołku łączonego elementu, który odpowiada wierzchołkowi wykorzystywanemu jako 
początek układu współrzędnych dla płytki z rys. 12 oraz zadbać o jednakową orientację osi x i y. 

Czynności prowadzące do zdefiniowania szyku opartego na tabeli dla płytki, która ma zostać połączona przy 
użyciu śrub z płytką z rys. 12, pokazano na rys. 13. Należy je rozpocząć od stworzenia przy użyciu kreatora 
otworów otworu przelotowego dla śruby, odpowiadającego zastosowanemu w łączonej płytce rozmiarowi 
gwintu oraz usytuowanego współosiowo z otworem z rys. 12a, będącym początkowym elementem szyku 
otworów gwintowanych (p. rys. 13a). Następnie należy zdefiniować układ współrzędnych i w sposób 

e) 
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identyczny do omówionego dla płytki z otworami gwintowanymi i pokazanego na rys. 12b wypełnić w oknie 
Szyk oparty na tabeli pola układu współrzędnych oraz początkowego elementu szyku. Ostatnią czynnością 
powinno być wczytanie z pliku SLDPTAB tabeli ze współrzędnymi wystąpień szyku otworów (p. rys. 13b).    

a)   b)   d)  

c)  

Rys. 13. Tworzenie opartego na tabeli szyku otworów pod śruby z wykorzystaniem pliku SLDPTAB: a) stan 
wyjściowy, b) wskazanie pliku tabeli, c) stan po wczytaniu zawartości pliku tabeli, d) wynik operacji 

Stan po wczytaniu tabeli współrzędnych wystąpień szyku z pliku SLDPTAB pokazano na rys. 13c. Wczytane 
wartości współrzędnych mogą być w razie potrzeby poddane edycji, a następnie zapisane w tym samym 
(przycisk Zapisz) lub innym (przycisk Zapisz jako) pliku SLDPTAB. Po kliknięciu przycisku OK zostaje utworzony 
szyk otworów pokazany  na rys. 13d i jest zamykane okno Szyk oparty na tabeli. 

a)   b)  

Rys. 14. Złożenie z wykorzystaniem szyku opartego na szyku: a) definicja szyku, b) wynik operacji 

Po stworzeniu modeli obu płytek możliwa jest budowa złożenia (pliku SLDASM), w którym obie płytki zostaną 
połączone śrubami o rozmiarze odpowiadającym nagwintowanym otworom. Niestety, nie można przy tym 
ograniczyć się do wstawienia śruby w otwory początkowych elementów obu szyków, a następnie użyć szyku 
opartego na tabeli oraz zapisanej tabeli współrzędnych wystąpień szyku, gdyż przy tworzeniu złożeń szyki 
oparte na tabeli nie są dostępne. Można jednak, po wstawieniu pierwszej śruby, użyć do wstawienia 
następnych śrub szyku opartego na szyku (rys. 14a), wskazując śrubę jako komponent do powielenia, a szyk 
sterujący tworzonym szykiem (pole Operacja sterująca lub komponent sterujący na rys. 14a) określić przez 
kliknięcie w którykolwiek otwór szyku opartego na tabeli, za wyjątkiem początkowego elementu tego szyku 
(tj. za wyjątkiem otworu, w którym już osadzono śrubę). Wynik tej operacji pokazano na rys. 14b. 


