Solid Works – tworzenie złożeń (montaż)
1. Wiadomości wstępne
Program Solid Works umożliwia tworzenie złożeń, tzn. montowanie mechanizmów z części lub podzespołów.
Montaż polega na definiowaniu położenia poszczególnych części składowych mechanizmu względem siebie,
z czym wiąże się całkowite lub częściowe odebranie im stopni swobody, czyli możliwości wykonywania ruchu.
Bryła w przestrzeni trójwymiarowej ma sześć stopni swobody, a jej ruch można opisać przy użyciu sześciu
składowych: trzech przemieszczeń wzdłuż osi kartezjańskiego układu współrzędnych i trzech obrotów wokół
tych osi (p. rysunek 1).

Rys. 1. Stopnie swobody bryły przy ruchu w przestrzeni trójwymiarowej
Z kolei bryła umieszczona na płaszczyźnie, tracąc możliwość oderwania się od niej, zachowuje tylko trzy
stopnie swobody, tzn. jej ruch można opisać trzema składowymi: dwoma przemieszczeniami wzdłuż
położonych na tej płaszczyźnie osi prostokątnego układu współrzędnych oraz obrotem względem osi do tej
płaszczyzny prostopadłej (p. rys. 2).

Rys. 2. Stopnie swobody bryły wykonującej ruch na płaszczyźnie
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Montaż mechanizmu z komponentów (członów) odbywa się przez określanie ich wzajemnego położenia
względem siebie. Jeżeli komponenty mogą się względem siebie poruszać, ich połączenie stanowi tzw. parę
kinematyczną. Pary kinematyczne dzielą się na klasy, w zależności liczby nakładanych przez nie więzów (to
znaczy od tego, ile stopni swobody odbierają). W celu określenia klasy pary kinematycznej należy myślowo
unieruchomić jeden z wiązanych przez nią komponentów i zbadać liczbę stopni swobody drugiego z nich.
W klasyfikacji par kinematycznych uwzględnia się też to, jaki rodzaj ruchu dopuszczają.
W przypadku montażu mechanizmu, poszczególne komponenty są najczęściej łączone ze sobą w sposób
uniemożliwiający wzajemne przemieszczanie się lub mogą się względem siebie przemieszczać wzdłuż linii
prostej albo obracać względem stałej osi. Zatem najczęściej ich połączenia ruchowe stanowią pary
kinematyczne piątej klasy, postępowe lub obrotowe - w zależności od rodzaju dozwolonego ruchu. Ich
przykładami mogą być suwak w prowadnicy (para postępowa, p. rys. 3) lub wałek osadzony w okrągłym
otworze (para obrotowa, p. rys. 4). W mechanizmach mogą też oczywiście występować połączenia przy
użyciu par kinematycznych innej klasy niż piąta, ale nie będą one omawiane w niniejszym opracowaniu.

Rys. 3. Para kinematyczna postępowa piątej klasy

Rys. 4. Para kinematyczna obrotowa piątej klasy

2. Określanie wzajemnego usytuowania komponentów złożenia w programie Solid Works
Do ustalania wzajemnego położenia komponentów wchodzących w skład złożenia służą w programie Solid
Works wiązania, za pomocą których unieruchamia się komponenty we właściwych wzajemnych położeniach
lub tworzy pary kinematyczne, pozwalające im na wykonywanie ruchu względem siebie. Wiązania są
zależnościami geometrycznymi pomiędzy elementami geometrii współpracujących komponentów, takimi
jak ich ściany lub krawędzie, ale nie wynikają bezpośrednio z projektów komponentów zawartych w plikach
SLDPRT programu Solid Works, lecz muszą być jawnie zdefiniowane w trakcie montażu mechanizmu, czyli
tworzenia złożenia. Bez zdefiniowania wiązań, ściany komponentów nie są przeszkodą w przemieszczaniu
się innych komponentów, które mogą przez nie przenikać.
Wiązania można tworzyć określając wzajemne położenie ścian lub krawędzi komponentów złożenia. Obie
metody prowadzą do uzyskania poprawnych rozwiązań, chociaż twórcy programu Solid Works preferują
metodę „ściana do ściany”, uważając ją za bardziej niezawodną i przewidywalną co do skutków.
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Poniżej zostanie przedstawionych kilka wskazówek, dotyczących definiowania wiązań prowadzących do
powstania postępowych i obrotowych par kinematycznych piątej klasy, umożliwiających względne
przesunięcie lub względny obrót dwóch komponentów złożenia.
Przykładem postępowej pary piątej klasy jest suwak umieszczony w prowadnicy w ten sposób, iż może się
jedynie wzdłuż niej przesuwać, nie mogąc jej opuścić w żadnym kierunku. Parę taką można zdefiniować
narzucając wiązanie wspólności między dwoma krawędziami suwaka stykającymi się z tymi krawędziami
prowadnicy, które określają dopuszczalny kierunek ruchu. Kolejne etapy postępowania przedstawiono
poniżej na rys. 5.

a)

c)

b)

d)
Rys. 5. Definiowanie pary postępowej piątej klasy z wykorzystaniem krawędzi komponentów

Po zaznaczeniu dwóch odpowiadających sobie krawędzi (rys. 5a) i zdefiniowaniu dla nich wiązania „Wspólne”
(rys. 5b), suwak zostaje ustawiony w prowadnicy, jednakże para kinematyczna nie jest jeszcze zbudowana
© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020

3

prawidłowo, gdyż suwak może się obracać wokół krawędzi określonych jako wspólne (rys. 5c), dlatego też
trzeba także określić jako wspólne krawędzie pokazane na rys. 5d. Dopiero wówczas jedynym możliwym
ruchem suwaka będzie ruch wzdłuż prowadnicy.
Postępową parę piątej klasy można również stworzyć, definiując wiązania między odpowiednimi ścianami
prowadnicy i suwaka, jak to pokazano poniżej na rys. 6.

a)

b)

c)

d)

e)
Rys. 6. Definiowanie pary postępowej piątej klasy z wykorzystaniem ścian komponentów
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Również w tym przypadku nie wystarczy zdefiniowanie wiązania „Wspólne” pomiędzy górną płaszczyzną
prowadnicy i dolną płaszczyzną suwaka (rys. 6a), gdyż wówczas suwak może poruszać się w dowolny sposób
po tej płaszczyźnie, posiadając jeszcze 3 stopnie swobody (rys. 6b, jest to przypadek ruchu bryły po
płaszczyźnie, przedstawiony na rys. 2). Dopiero zdefiniowanie wiązania „Wspólne” między jedną z bocznych
ścianek suwaka i odpowiadającą jej ścianką prowadnicy (rys. 6c i rys. 6d) doprowadza do stanu, w którym
suwak może się poruszać jedynie wzdłuż prowadnicy.
Analogicznie jak para postępowa piątej klasy, także para obrotowa piątej klasy może być definiowana przy
wykorzystaniu krawędzi lub ścian współpracujących komponentów.
W przypadku, gdy wykorzystywana jest odpowiedniość krawędzi obu komponentów, należy je zaznaczyć
(rys. 7a) i zdefiniować dla nich wiązanie „Wspólne” (rys. 7b), które całkowicie określa parę obrotową piątej
klasy (rys. 7c). Wałek umieszczony w otworze może się w nim obracać, zatem zachowuje jeden stopień
swobody i utworzona para kinematyczna jest parą piątej klasy.

a)

b)

c)
Rys.7. Definiowanie pary obrotowej piątej klasy z wykorzystaniem krawędzi komponentów
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W przypadku definiowania pary obrotowej piątej klasy z wykorzystaniem ścian komponentów postępowanie
jest nieco bardziej złożone. W pierwszym kroku należy stworzyć wiązanie koncentryczności między
wewnętrzną powierzchnią walcową otworu i zewnętrzną powierzchnią walcową wałka, który ma zostać
umieszczony w tym otworze (p. rys. 8a). Nie jest to jeszcze kompletna definicja pary piątej klasy, gdyż wałek
może się nie tylko obracać, ale również przemieszczać wzdłuż wspólnej osi koncentrycznych powierzchni
walcowych (p. rys. 8b).

a)

b)

c)

d)

e)
Rys. 8. Definiowanie pary obrotowej piątej klasy z wykorzystaniem ścian komponentów
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Należy jeszcze zdefiniować wiązanie „Wspólne” (lub niekiedy
„Styczne”, dla powierzchni innych niż płaskie) między powierzchnią,
w której wykonany jest otwór i płaszczyzną oporową lub czołową
wałka (p. rys. 8c i rys. 8d). Dopiero wówczas utworzona para
kinematyczna jest parą obrotową piątej klasy (p. rys. 8e).
Warto jeszcze wspomnieć, iż metoda oparta na tworzeniu wiązań
między ścianami, a nie między krawędziami komponentów, daje
możliwość zablokowania obrotu wałka w otworze, tj. stworzenia
zamiast pary kinematycznej nieruchomego połączenia dwóch
komponentów. Służy do tego opcja „Zablokuj obrót”, dostępna przy
tworzeniu wiązania koncentrycznego (p. rys. 9). Po jej zaznaczeniu
wałek nie będzie się mógł obracać w otworze, w którym został
osadzony.
Niejednokrotnie podczas definiowania wiązań chodzi o to, aby ściany
łączonych komponentów nie stykały się ze sobą, ale były do siebie
równoległe, przy zachowaniu stałej odległości między nimi. Może tak
być np. przy osadzaniu koła jezdnego w elemencie zawieszenia.
Wykorzystuje się wówczas wiązanie „Równoległe” i określa
odległość, w jakiej mają się znajdować ścianki obu komponentów.
W podobny sposób, wykorzystując wiązania pomiędzy ścianami
Rys. 9. Blokowanie obrotu
komponentów złożenia, można definiować pary kinematyczne klasy
względnego dla komponentów
innej niż piąta. Przykładowo, jak już wspomniano wyżej, postępowanie
połączonych wiązaniem
pokazane na rys. 6a i rys. 6b. prowadzi do zdefiniowania pary
„Koncentryczne”
kinematycznej trzeciej klasy (suwak zachowuje wówczas trzy stopnie
swobody, zatem odebrano mu także trzy stopnie i utworzona para kinematyczna jest parą trzeciej klasy).

3. Wiązania limitu
Jak już wspomniano wyżej, określanie wzajemnego usytuowania komponentów złożenia i możliwości
wykonywania przez nie ruchu względnego opiera się w programie Solid Works wyłącznie na zdefiniowanych
wiązaniach, a nie na bieżącej analizie położenia ścianek i krawędzi poszczególnych komponentów. W związku
z tym możliwe jest przemieszczenie się komponentu poza zakres ruchu dopuszczalny z uwagi na konstrukcję
złożenia. Sytuacja taka jest pokazana na rys. 10. Suwak, powiązany z prowadnicą postępową parą
kinematyczną piątej klasy, po opuszczeniu prowadnicy porusza się dalej po jej domyślnym przedłużeniu,
zgodnie z definicją wiązań. Nie zmieniłoby tego zamknięcie końców prowadnicy poprzecznymi ściankami.

Rys. 10. Przekroczenie przez suwak dopuszczalnego konstrukcyjnie zakresu ruchu
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Metodą pozwalającą na uniknięcie takich sytuacji jest zastosowanie tzw. wiązania limitu, które pozwala na
zdefiniowanie przedziału dopuszczalnych wartości liniowej lub kątowej współrzędnej określającej położenie
poruszającego się komponentu. Wiązania takie należy jednak stosować jedynie w koniecznych przypadkach,
gdyż twórcy programu Solid Works uprzedzają, iż w znaczny sposób zmniejszają one wydajność.
W celu zdefiniowania wiązania limitu należy kliknąć na karcie Złożenie wstążki przycisk Wiązania,
w wyświetlonym po lewej stronie ekranu oknie menedżera właściwości zwinąć pozycję Standardowe
wiązania i rozwinąć pozycję Zaawansowane wiązania (p. rys. 11a), a następnie w obszarze roboczym
zaznaczyć te ścianki komponentów, do których ma mieć zastosowanie wiązanie limitu (rys. 11.b). Ich nazwy
pojawią się wówczas w wyróżnionym niebieskim tłem okienku Ustawienia wiązań menedżera właściwości.

a)

b)

Początkowa wartość
współrzędnej
Największa wartość
współrzędnej
Najmniejsza wartość
współrzędnej
c)

d)
Rys. 11. Definiowanie wiązania limitu dla pary postępowej piątej klasy
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Następnie należy kliknąć w oknie menedżera właściwości opcję Odległość (w przypadku pary obrotowej
należałoby wybrać umieszczoną w następnym wierszu okna opcję Kąt) i do pola znajdującego się na prawo
od niej wpisać początkową wartość współrzędnej opisującej ruch komponentu (p. rys. 11c). W razie potrzeby
można zaznaczyć opcję Odwróć wymiar, a następnie wpisać do odpowiednich pól maksymalną i minimalną
wartość współrzędnej (p. rys. 11d) i zatwierdzić definicję wiązania.
Po właściwym zdefiniowaniu wiązania limitu obszar dopuszczalny ruchu suwaka zostanie ograniczony do
długości prowadnicy. Na rys. 12a pokazano jego położenie dla minimalnej, a na rys. 12b – dla maksymalnej
wartości współrzędnej ze zdefiniowanego we wiązaniu limitu przedziału dopuszczalnego.

a)

b)
Rys. 12. Graniczne położenia ruchu suwaka określone przez wiązanie limitu

4. Tworzenie złożeń
Przed rozpoczęciem tworzenia złożenia należy sprawdzić, czy dostępne są pliki projektów wszystkich
komponentów lub podzespołów, a następnie otworzyć program Solid Works i wybrać opcję tworzenia
złożenia (zapisywanego jako plik o rozszerzeniu SLDASM). Wyświetlone zostaje wówczas okno wyboru
elementów złożenia, z którego trzeba wybrać pierwszy element zespołu. Powinien to być element
o charakterze bazowym, który będzie mógł być traktowany jako nieruchomy i w stosunku do którego będzie
następnie możliwe określanie położeń możliwie dużej liczby kolejnych elementów. Pojęciem element jest
w tym punkcie opracowania określana każda część składowa złożenia: zarówno komponent (zapisany w pliku
SLDPRT), jak i podzespół (zapisany w pliku SLDASM), gdyż także i podzespoły można przy użyciu wiązań łączyć
w wyższe hierarchicznie zespoły. Po wybraniu w oknie odpowiedniego pliku i kliknięciu przycisku Otwórz
wybrany element pojawia się w obszarze roboczym, podążając za ruchem kursora. Najlepiej jest wówczas
kliknąć symbol zatwierdzenia operacji (√) w prawym górnym rogu obszaru roboczego lub w umieszczonym
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po lewej stronie oknie menedżera właściwości. Element bazowy zostaje wówczas umieszczony w początku
współrzędnych i jest domyślnie unieruchamiany (stan ten można w razie potrzeby zmienić).
Następnie należy kolejno klikać na karcie Złożenie przycisk Wstaw komponenty, co powoduje wyświetlenie
okna wyboru pliku i umożliwia umieszczenie w obszarze roboczym kolejnego elementu (komponentu lub
podzespołu). W tym celu trzeba zaznaczyć w oknie właściwy plik, kliknąć przycisk Otwórz i przez kliknięcie
wskazać położenie nowego elementu w obszarze roboczym. Element ten powinien zostać ustawiony
w położeniu jak najbardziej zbliżonym do jego planowanego usytuowania w złożeniu. Do zmiany widoku
całego złożenia w obszarze roboczym ekranu służą te same narzędzia, których używa się do zmiany widoku
części:




przesuwanie myszy przy wciśniętym kółku powoduje obrót widoku całości złożenia w przestrzeni 3D;
obrót widoku całości złożenia w płaszczyźnie ekranu następuje po wciśnięciu klawisza Alt
i przesuwaniu myszy przy wciśniętym kółku;
przesunięcia widoku całości złożenia można dokonać przez wciśnięcie klawisza Ctrl i przesuwanie
myszy przy wciśniętym kółku.

Pojedynczy komponent w obszarze roboczym ekranu można:



przesunąć przez przeciągnięcie go myszą z wciśniętym lewym przyciskiem;
obrócić przez przeciągnięcie myszą z wciśniętym prawym przyciskiem.

Ponadto, analogicznie jak w wypadku części, powiększenie obrazu w obszarze roboczym reguluje się przez
obracanie kółka myszy.
Po doprowadzeniu wstawionego elementu do położenia możliwie zbliżonego do docelowego powinny zostać
zdefiniowane wiązania łączące go z już istniejącym fragmentem złożenia. Należy w tym celu kliknąć przycisk
Wiązanie i definiować kolejne wiązania zgodnie z zasadami podanymi we wcześniejszej części tego materiału,
zatwierdzając definicję każdego z nich kliknięciem w symbol zatwierdzenia operacji (√). Po zdefiniowaniu
wszystkich wiązań potrzebnych do dołączenia do złożenia nowego elementu należy jeszcze raz kliknąć
w symbol zatwierdzenia operacji (√), co powoduje zamknięcie okna menedżera właściwości i wyświetlenie
po lewej stronie ekranu okna drzewa operacji, w którym widoczne są wszystkie elementy składowe złożenia
oraz wszystkie zdefiniowane wiązania (p. rys. 13a). Wiązania dotyczące konkretnego elementu złożenia są
też widoczne po rozwinięciu jego węzła w drzewie (p. rys. 13b).

a)

b)
Rys. 13. Drzewo elementów złożenia: a) widok ogólny, b) rozwinięty węzeł elementu Pręt
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Klikając lewym przyciskiem myszy konkretne wiązanie
w drzewie struktury złożenia i wybierając z kontekstowego
paska narzędzi ikonę Edytuj operację można zmieniać
definicję wiązania, analogicznie jak to jest ze zmianą
definicji operacji przy projektowaniu części. Na rys. 14
pokazano przypadek zmiany definicji wiązania
koncentryczności przez zaznaczenie opcji blokowania
obrotu.
Niepotrzebne wiązanie można usunąć przez kliknięcie
prawym przyciskiem myszy jego węzła w drzewie i wybór
pozycji Usuń z menu kontekstowego. Można też chwilowo
wygasić wiązanie (tj. znieść skutki jego działania) przez
kliknięcie ikony Wygaś położonej na tym samym
kontekstowym pasku narzędzi, co ikona Edytuj operację.
Opis wygaszonego wiązania zostaje wyszarzony w drzewie.
Przywrócenie działania wiązania następuje po kliknięciu na
tym samym pasku narzędzi ikony Przywróć.
Z poziomu drzewa struktury złożenia można też edytować
poszczególne komponenty, zaznaczając wybrane operacje
i wybierając z menu kontekstowego opcję ich edycji.
Problematyka ta nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

Rys. 14. Edycja wiązania koncentryczności
w drzewie struktury złożenia

Przy definiowaniu wiązania może niekiedy występować
problem ze wskazaniem odpowiedniej ściany lub krawędzi, która jest zasłonięta przez inne fragmenty
elementu. Można wówczas wcisnąć klawisz Alt, co pozwala tymczasowo ukryć ścianę przeszkadzającą
w utworzeniu wiązania. Wynik zastosowania tego sposobu pokazano na rys. 8c.

a)

b)
Rys. 15. Efekty wyboru różnych możliwości wyrównania wiązania Wspólne

Niekiedy po zdefiniowaniu wiązania może się okazać, iż efekt jego zastosowania jest odmienny od
oczekiwanego. Przyczyną może być zły dobór zwrotów wektorów normalnych do ścian definiujących
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wiązanie. Taki przykład w odniesieniu do wiązania Wspólne między bocznymi ścianami prowadnicy i suwaka
pokazano na rys. 15b. Należy wówczas zmienić wzajemną orientację tych wektorów przy użyciu opcji
Wyrównanie wiązania dostępnej w jego arkuszu właściwości. Opcja ta ma dwie możliwe wartości:
Wyrównane (zwroty obu wektorów są zgodne, ten przypadek pokazano na rys. 15b) lub Anty-wyrównane
(zwroty obu wektorów są przeciwne, przypadek z rys. 15a). Jak widać na rys. 15a, zmiana zwrotów wektorów
normalnych na przeciwne spowodowała prawidłowe dopasowanie do siebie bocznych ścian prowadnicy
i suwaka.
Przy tworzeniu złożeń często występuje sytuacja, gdy wiele takich samych elementów powinno zostać
dołączonych do elementu bazowego przy użyciu tych samych wiązań i w regularnych odstępach lub
symetrycznie względem jakiejś płaszczyzny. Wówczas do elementu bazowego można dołączyć tylko jeden
taki element, definiując dla niego wiązania, a następnie skorzystać (w zależności od potrzeb) z takich poleceń,
jak np. Liniowy szyk komponentów, Kołowy szyk komponentów lub Lustro komponentów. Polecenia te, oraz
kilka innych, są dostępne pod wspólnym rozwijalnym przyciskiem Liniowy szyk komponentów na karcie
Złożenie wstążki. Korzystanie z tych poleceń jest praktycznie identyczne z posługiwaniem się szykami lub
lustrem przy projektowaniu części, a w ich wyniku tworzone są wielokrotne wystąpienia elementów złożenia
wraz z ich wiązaniami. Przykład takiego podejścia pokazano na rys. 16.
Zadanie polega na dołączeniu do prostokątnej ramy ośmiu kół, których osie powinny zostać osadzone
w otworach w podłużnicach ramy. Konfigurację wyjściową, złożoną z ramy i jednego koła, pokazano na
rys. 16a. W celu osadzenia osi koła w ramie można wykorzystać np. wiązania Koncentryczne i Wspólne
odpowiednich ścian obu komponentów. Stan po zamontowaniu pierwszego koła pokazano na rys. 16b.
Otwory w podłużnicy ramy, pozwalające na osadzenie osi kół, są rozmieszczone w regularnych odstępach
(co 40 mm), zatem do montażu pozostałych kół w tej podłużnicy ramy, w której zamontowano pierwsze koło,
można wykorzystać liniowy szyk komponentów. Okno definiowania tej operacji pokazano na rys. 16c, a jej
wynik jest widoczny na rys. 16d. Wszystkie koła zostały osadzone w podłużnicy przy użyciu takich samych
wiązań, co pierwsze z nich.
Rama ma płaszczyznę symetrii (jest nią górna płaszczyzna układu współrzędnych), zatem do montażu kół
w jej drugiej podłużnicy można wykorzystać lustro komponentów. Sposób zdefiniowania tej operacji
przedstawiono na rys. 16d, a jej ostateczny wynik obrazuje rys. 16e.

a)
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c)

d)

e)
Rys. 16. Zastosowanie szyku liniowego i lustra komponentów przy budowie złożenia
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Jak już wspomniano wcześniej, cała struktura złożenia jest
przedstawiona w drzewie operacji w oknie Feature Manager po
lewej stronie obszaru roboczego. Przykład takiego drzewa
pokazano na rys. 17. Jak, widać, przed nazwami poszczególnych
komponentów, z wyjątkiem komponentu Korpus występuje
oznaczenie (-), którym przy projektowaniu części były
opatrzone niedowymiarowane szkice. Przy tworzeniu złożenia
znaczenie tego symbolu jest inne – wskazuje on na to, iż
danemu komponentowi pozostawiono co najmniej jeden
stopień swobody, tzn. może on wykonywać ruch względny
względem innych komponentów złożenia.
Po zbudowaniu złożenia należy skontrolować jego poprawność,
w szczególności sprawdzając, czy zastosowane wiązania
pozwalają na zaplanowany ruch względny jego komponentów
i uniemożliwiają wykonywanie jakiegokolwiek innego ruchu
oraz czy w trakcie ruchu komponentów nie dochodzi do kolizji
ze ściankami innych komponentów.
Przy sprawdzaniu możliwości wykonywania ruchu przez
komponenty złożenia pomocne może być wykorzystanie
przycisków Przenieś komponent i Obróć komponent
umieszczonych (jako jeden rozwijalny przycisk) na karcie
Złożenie wstążki. Wybór jednego z nich, a następnie kliknięcie
sprawdzanego komponentu i przesuwanie myszy pozwala na
sprawdzenie, jakie ruchy danego rodzaju (ruch postępowy lub
ruch obrotowy) mogą być wykonywane przez ten komponent.
Można też sprawdzać poprawność ruchów ciągnąc za
komponent myszą z wciśniętym lewym przyciskiem.

Rys. 17. Drzewo operacji

Do sprawdzenia, czy w trakcie ruchu komponentów złożenia nie dochodzi do kolizji z innymi elementami,
używa się przycisku Wykrywanie przenikania, który znajduje się na karcie Oceń wstążki (p. lewa część rys.18).

Rys. 18. Wykrywanie przenikania w trakcie ruchu komponentów złożenia
Po kliknięciu tego przycisku wyświetlane jest okno Wykrywanie przenikania, pokazane w środkowej części
rys. 18, w którym należy kliknąć przycisk Obliczaj. Po zakończeniu obliczeń w tym samym oknie zostaje
wyświetlony wynik, np. taki, jaki został pokazany w prawej części rys. 18.
Na zakończenie warto zaznaczyć, iż w przypadku tworzenia skomplikowanych złożeń należy w miarę
możliwości podzielić je na podzespoły, a następnie dodawać je do złożenia, definiując jedynie wiązania
między złożeniem i podzespołem jako całością.
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