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Solid Works  

Operacje wyciągnięcia i wycięcia po profilach 
1. Wiadomości wstępne 

Operacje wyciągnięcia (dodania) i wycięcia po profilach tworzą bryły lub wycięcia w już istniejących 
elementach modelu na podstawie co najmniej dwóch szkiców, określających przekroje poprzeczne 
wyciąganego obiektu lub wycinanego otworu. Przebieg wyciągnięcia lub wycięcia może być regulowany 
przez określanie wzajemnego położenia uchwytów na zdefiniowanych przekrojach poprzecznych, które 
określają przebieg złącz pomiędzy kolejnymi profilami. Modyfikacje pierwotnie wybranych położeń tych 
uchwytów mogą znacząco wpłynąć na postać utworzonej bryły lub wycięcia, a nawet uniemożliwić ich 
utworzenie. Poza sterowaniem położeniami uchwytów można także wpływać na wyniki operacji 
wyciągnięcia lub wycięcia po profilach przez zdefiniowanie powiązań początkowych i/lub końcowych,  
tj. przebiegu linii złącz w sąsiedztwie profilu początkowego i końcowego, określenie linii środkowej oraz 
jednej lub kilku krzywych prowadzących. Definiowanie operacji wyciągnięcia lub wycięcia po profilach należy 
rozpocząć od sporządzenia szkiców profili określających jego postać. Następnie trzeba otworzyć okno 
menedżera żądanej operacji, wskazać w nim używane w niej szkice i w razie potrzeby określić pozostałe 
parametry operacji. Okno menedżera operacji otwierają odpowiednio przyciski Wyciągnięcie po profilach 
lub Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach znajdujące się na karcie Operacje interfejsu użytkownika 
programu Solid Works. Podczas definiowania parametrów operacji należy śledzić wyświetlany równolegle 
w obszarze graficznym podgląd jej rezultatów, którego zniknięcie na ogół sygnalizuje, iż operacji nie da się 
wykonać przy aktualnie wybranych parametrach. 

W kolejnych punktach niniejszego opracowania zostaną omówione i zilustrowane przykładami podstawowe 
zagadnienia związane z wykonywaniem operacji wyciągnięcia lub wycięcia po profilach. 

2. Podstawowe techniki definiowania operacji wyciągnięcia po profilach 

Najprostszym przypadkiem definiowania operacji wyciągnięcia po profilach jest użycie profili położonych na 
płaszczyznach równoległych i usytuowanych w ten sposób, iż ich centralne punkty są położone na jednej linii 
prostej (p. rys. 1). Przypadek ten dobrze obrazuje zależność wyniku operacji od sposobu jej zdefiniowania, 
zostanie więc wykorzystany w przykładach omawiających różne możliwości tworzenia definicji wyciągnięcia. 

Mając utworzone szkice kolejnych profili wyciągnięcia (p. rys. 1a), należy kliknąć przycisk Wyciągnięcie po 
profilach umieszczony na karcie Operacje. Po lewej stronie obszaru graficznego zostaje wówczas 
wyświetlone okno menedżera operacji (p. rys. 1b), w którym zaznaczone jest pole tekstowe Profile. Można 
wówczas wskazać kliknięciami w obszarze graficznym profile, które zostaną użyte do zdefiniowania 
wyciągnięcia. Profile należy klikać w kolejności ich występowania na długości wyciągnięcia, biorąc przy tym 
pod uwagę, iż położenie kliknięć na konturach profili będzie definiować sposób tworzenia linii łączącej 
odpowiadające sobie punkty kolejnych profili, czyli tzw. złącza, które określa sposób ukształtowania bocznej 
powierzchni wyciągnięcia. Od jego przebiegu zależy nie tylko kształt tworzonej bryły, ale często także 
wykonalność operacji. Warto zatem śledzić pojawiający się w obszarze graficznym w miarę klikania kolejnych 
profili podgląd definiowanego wyciągnięcia (p. rys. 1c). Jego zniknięcie oznacza na ogół, iż wyciągniecia po 
profilach nie można wykonać w sposób, w który próbowano je zdefiniować. Przebieg złącza między kolejnymi 
profilami można korygować już po wskazaniu profili, przeciągając myszą uchwyty znajdujące się w punktach 
przecięcia jego linii z tymi profilami (p. rys. 1d), przy czym w wypadku profili o niestycznych krawędziach 
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uchwyty mogą być umieszczane tylko ich załamaniach (np. w wierzchołkach wielokątów), zaś wzdłuż gładkich 
konturów profilu mogą być przesuwane w sposób ciągły. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Rys. 1. Wyciągnięcie po profilach równoległych wzdłuż linii prostej: a) szkice profili, b) definicja operacji – 
wybrany przebieg złącza, c) podgląd wyników operacji, d) podgląd wyników po zmianie położenia uchwytów 
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Kolejność profili wykorzystywanych do wykonania operacji wyciągnięcia po profilach można zmieniać 
w oknie menedżera operacji. Należy w tym celu zaznaczyć nazwę żądanego profilu w polu tekstowym Profile, 
a następnie zmieniać jego pozycję za pomocą umieszczonych na lewo od tego okna przycisków ze strzałkami 
w górę lub w dół. 

Istotny wpływ na wynik operacji wyciągnięcia może mieć sposób zdefiniowania powiązań początkowych 
i końcowych, które pozwalają na określenie przebiegu linii złącz w sąsiedztwie przekroju początkowego 
i końcowego. Powiązania początkowe i końcowe definiuje się po rozwinięciu odpowiednich sekcji menedżera 
operacji. Pozwalają one na określenie krzywizny lub warunków styczności linii złącz w sąsiedztwie profilu 
początkowego albo końcowego (dla każdego z nich definiuje się je oddzielnie), wpływając tym samym na 
przebieg tych linii na całej ich długości. Dostępny jest szereg opcji definiowania powiązań początkowych lub 
końcowych, w tym m. in.: 

 Brak – brak powiązań styczności – zero krzywizny; 
 Domyślna – według paraboli wpisanej między pierwszy i ostatni profil (opcja dostępna przy co 

najmniej trzech profilach); 
 Normalna do profilu – można ustawić długość styczności początkowej lub końcowej, będącą miarą 

długości (tj. zakresu) jej wpływu na przebieg wyciągnięcia  (co najwyżej do następnego przekroju) 
oraz kąt pochylenia do profilu początkowego lub końcowego; 

 Wektor kierunku – styczność do wektora kierunku, określonego przez istniejącą liniową krawędź 
modelu, oś, normalną do wybranej ściany lub płaszczyzny albo parę wierzchołków, podobnie jak dla 
poprzedniej opcji można ustawić długość i kąt pochylenia; 

 Styczność do ściany – styczność wybranych przylegających ścian w profilu początkowym lub 
końcowym (opcja dostępna przy dołączaniu wyciągnięcia po profilach do istniejącej geometrii); 

 Krzywizna do ściany – gładkie wykończenie z ciągłą krzywizną w miejscu początkowego lub 
końcowego profilu (podobnie jak poprzednia, opcja dostępna jest przy dołączaniu wyciągnięcia do 
istniejącej geometrii). 

Powiązania początkowe i końcowe można zdefiniować w taki sam sposób dla wszystkich wykorzystywanych 
złącz, jeżeli zostanie zachowane domyślnie proponowane zaznaczenie opcji Zastosuj do wszystkich. Wówczas 
w obszarze graficznym widoczny jest tylko jeden uchwyt, kontrolujący wszystkie powiązania dla całego 
profilu. Przykłady wpływu wyboru tak definiowanych powiązań na wyniki operacji pokazano na rys. 2. 

Po usunięciu zaznaczenia opcji Zastosuj do wszystkich, w obszarze graficznym zostają wyświetlone wszystkie 
wykorzystywane uchwyty, co pozwala zarówno na przemieszczanie każdego z nich w celu zmiany przebiegu 
odpowiednej linii złącza i wywarcie w ten sposób wpływu na kształt wyciągnięcia, jak i na indywidualną 
regulację parametrów wybranego powiązania początkowego lub końcowego. Można również wyświetlić 
wszystkie złącza klikając w jedno z nich w obszarze graficznym prawym przyciskiem myszy i wybierając 
z wyświetlonego menu kontekstowego pozycję Pokaż wszystkie złącza. Postępowanie takie, pokazane na  
rys. 3, można stosować zwłaszcza wówczas, gdy zamierza się jedynie korygować położenia poszczególnych 
uchwytów, a nie dokonywać indywidualnego definiowania powiązań początkowych lub końcowych. 

Przy zmianach położenia uchwytów pierwsze modyfikowane złącze można przemieszczać jedynie pomiędzy 
wierzchołkami konturu profilu o niestycznych krawędziach, analogicznie jak w opisanym wyżej przypadku 
włączonej opcji Zastosuj do wszystkich, natomiast pozostałe uchwyty mogą być przeciągane myszą wzdłuż 
linii konturu w sposób ciągły. Przy wykonywaniu takich działań należy zwracać uwagę na wyświetlany na 
bieżąco podgląd wyników operacji i w razie jego zniknięcia wycofać się z ostatnio dokonanych modyfikacji, 
gdyż oznacza to, iż przy tak określonych parametrach wykonanie  operacji wyciągnięcia stało się niemożliwe. 
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a)     

b)    d)  

c)   

Rys. 2. Wpływ określenia powiązań początkowych i końcowych na wynik operacji wyciągnięcia po profilach 
przy wykorzystaniu opcji Zastosuj do wszystkich: a) powiązania domyślne – definicja operacji, b) powiązania 
domyślne – wynik operacji, c) normalna do profilu – definicja operacji, d) normalna do profilu – wynik 
operacji 
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a)     b)  

c)     d)  

e)    f)  

Rys. 3. Wyświetlenie wszystkich linii złącz i regulacja ich położenia w celu modyfikacji kształtu bryły będącej 
wynikiem operacji wyciągnięcia po profilach: a) stan początkowy, widoczne jedno złącze, b) menu 
kontekstowe z poleceniem Pokaż wszystkie złącza, c) wyświetlone wszystkie złącza – stan początkowy,  
d) złącza po modyfikacji położenia uchwytów, e) wyciągnięcie po profilach z użyciem zmodyfikowanych linii 
złącz – definicja operacji, f) wynik operacji po modyfikacji przebiegu linii złącz 

Menu kontekstowe pokazane na rys. 3b zawiera również polecenia pozwalające na ukrywanie lub usuwanie 
wybranych złącz, a także inne użyteczne polecenia dotyczące operacji wyciągnięcia po profilach. Część z nich 
zostanie omówiona w dalszej części tego opracowania. 

Indywidualna regulacja parametrów powiązań początkowych lub końcowych może np. polegać na 
ustawianiu długości styczności początkowej przez regulację myszą w obszarze graficznym długości 
symbolizujących ją wektorów zaczepionych do poszczególnych uchwytów lub przez zmianę liczbowej 
wartości tej długości, widocznej po zaznaczeniu żądanego uchwytu w odpowiednim polu tekstowym 
menedżera operacji. 

Przykład modyfikacji powiązań początkowych i końcowych przy usuniętym zaznaczeniu opcji Zastosuj do 
wszystkich pokazano na rys. 4. 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Rys. 4. Operacja wyciągnięcia po profilach - indywidualna regulacja powiązań początkowych i końcowych:  
a) stan wyjściowy – jednolite ustawienia dla wszystkich złącz, b) indywidualne regulowanie powiązań 
początkowych przez ustawianie długości wektorów styczności, c) indywidualne regulowanie powiązań 
końcowych przez ustawianie długości wektorów styczności, d) wynik operacji po zakończonej regulacji 
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W trakcie edycji wcześniej zdefiniowanej operacji wyciągnięcia po profilach można usuwać niektóre z profili, 
które zostały użyte do jej wykonania, co oczywiście pociąga za sobą odpowiednią modyfikację wyniku 
operacji. W celu usunięcia profilu należy kliknąć w drzewie operację wyciągnięcia po profilach prawym 
przyciskiem myszy, a następnie w menu kontekstowym kliknąć ikonę Edycja operacji, co spowoduje otwarcie 
okna jej menedżera. Po kliknięciu w polu Profile tego okna nazwy profilu przeznaczonego do usunięcia 
zostanie wyświetlone menu kontekstowe, z którego należy wybrać pozycję Usuń, co spowoduje 
wyeliminowanie tego profilu z definicji operacji wyciągnięcia po profilach z równoczesną zmianą podglądu 
jej wyników w obszarze graficznym, przy czym szkic wyeliminowanego profilu może nadal być widoczny 
w obszarze graficznym, ale nie ma już wpływu na wynik operacji wyciągnięcia po profilach. W razie 
zaakceptowania wprowadzonej zmiany, wynik operacji ulegnie odpowiedniej modyfikacji. Szkic 
wyeliminowanego profilu pozostaje w drzewie, skąd można go w razie potrzeby usunąć w zwykły sposób. 
Ten tok postępowania pokazano na rys. 5. 

a)   b)  

c)   d)  

Rys. 5. Eliminowanie jednego z profili z definicji operacji wyciągnięcia po profilach: a) wybór profilu do 
usunięcia, b) podgląd wyniku operacji po wyeliminowaniu z jej definicji wybranego profilu, c) wynik 
zmodyfikowanej operacji wyciągnięcia przed usunięciem szkicu wyeliminowanego profilu z drzewa, d) wynik 
po usunięciu szkicu wyeliminowanego profilu z drzewa 

W procesie edycji operacji wyciągnięcia po profilach można również wprowadzić do jej definicji dodatkowy 
profil. Należy w tym celu wykonać jego szkic, w miarę potrzeby definiując w tym celu odpowiednio położoną 
płaszczyznę. Sporządzenie tego szkicu z reguły nastąpi już po wykonaniu operacji wyciągnięcia, zatem jego 
węzeł w drzewie będzie się znajdował poniżej węzła tej operacji, zatem aby mógł on zostać wykorzystany do 
jej edycji, należy tak zmienić przez przeciągnięcie myszą kolejność węzłów drzewa, aby węzeł dodatkowego 
szkicu poprzedzał węzeł operacji wyciągnięcia. Wówczas można w sposób opisany powyżej przejść do edycji 
operacji wyciągnięcia i przy zaznaczonym polu Profile w oknie jej menedżera kliknąć w obszarze graficznym 
dodatkowy szkic, aby jego nazwa pojawiła się w tym polu. Na ogół będzie jeszcze potrzebne dokonanie 
odpowiedniej zmiany pozycji wprowadzonego profilu na liście w polu Profile, czego można dokonać 
zaznaczając nazwę tego profilu (lub, o ile będzie to wygodniejsze, innych profili) i wykorzystując do zmiany 
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jego pozycji przyciski ze strzałkami umieszczone na lewo od pola Profile. Tego rodzaju modyfikację operacji 
wyciągnięcia po profilach, której wynik przedstawiono na rys. 5d, pokazano na rys. 6. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Rys. 6. Dodawanie profilu do operacji wyciągnięcia po profilach: a) sporządzenie szkicu dodatkowego profilu, 
b) zmiana kolejności w drzewie węzła operacji i węzła szkicu, c) definicja operacji – wprowadzenie 
dodatkowego profilu i określenie jego pozycji, d) wynik operacji wyciągnięcia 
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a)    b)  

c)    f)  

d)    g)  

e)    h)  

Rys. 7. Wpływ zdefiniowania linii środkowej lub krzywej prowadzącej na wynik operacji wyciągnięcia po 
profilach: 1. dwa profile, brak linii środkowej lub krzywej prowadzącej – a) definicja operacji, b) wynik 
operacji; 2. dwa profile i linia środkowa – c) szkice, d) definicja operacji, e) wynik operacji; 3. dwa profile 
i krzywa prowadząca – f) szkice, g) definicja operacji, h) wynik operacji 

Zasadniczy wpływ na wynik operacji wyciągnięcia po profilach może mieć zdefiniowanie linii środkowej 
wyciągnięcia lub krzywej albo krzywych prowadzących. Sposób wykonywania tych działań oraz ich efekty 
pokazano na rys. 7 na najprostszym możliwym przykładzie wyciągnięcia po dwóch równoległych profilach. 
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Jak widać z rys. 7a i 7b, w wypadku niezdefiniowania linii środkowej lub krzywej prowadzącej wyciągnięcie 
po profilach realizowane jest wzdłuż linii prostej łączącej środki tych profili, a wpływ na jego wynik mogą 
mieć ewentualne zmiany w rozmieszczeniu uchwytów poszczególnych złącz. W wypadku zamiaru użycia 
w operacji wyciągnięcia po profilach linii środkowej lub krzywej prowadzącej należy stworzyć je 
w oddzielnych szkicach, a następnie rozwinąć odpowiednią sekcję menedżera operacji, zaznaczyć w niej pole 
przeznaczone na nazwę linii lub krzywej i wskazać ją kliknięciem w obszarze graficznym. Czynności te oraz 
uzyskane rezultaty są pokazane na rys. 7c-e (dla linii środkowej) i na rys. 7f-h (dla krzywej prowadzącej). 

Linia środkowa jest linią określającą przebieg toru wyciągnięcia. Linię środkową należy utworzyć na 
oddzielnym szkicu i musi ona przecinać obszar wewnątrz każdego zamkniętego profilu wyciągnięcia (należy 
w tym celu zdefiniować relację wspólne lub przebicie z każdym profilem lub jego płaszczyzną). Może ona być 
traktowana jako odmiana krzywej prowadzącej. Sposób zdefiniowania operacji wyciągnięcia po dwóch 
profilach z użyciem linii środkowej pokazano na rys. 7c (przedstawiającym szkice obu profili oraz linii 
środkowej), rys. 7d (pokazującym miejsce danych linii środkowej w menedżerze operacji po jej wskazaniu 
w obszarze graficznym), zaś jej wynik - na rys. 7e. Dla operacji wyciągnięcia po profilach można zdefiniować 
tylko jedną linię środkową. 

Krzywe prowadzące (ich liczba nie jest ograniczona) definiują zasadniczo kształty zewnętrznych ścian bryły 
tworzonej w operacji wyciągnięcia po profilach, pośrednio wpływając w ten sposób na jej ogólną postać. 
Muszą one przecinać kontury wszystkich profili i w razie potrzeby przy ich tworzeniu należy zdefiniować 
odpowiednie relacje między nimi i elementami konturów profili. Można także użyć wierzchołków lub innych 
punktów tych profili do utworzenia krzywej przez punkty odniesienia, którą można zbudować korzystając 
z dostępnego na karcie Operacje polecenia Krzywe|Krzywa przez punkty odniesienia. Jeżeli krzywe 
prowadzące są szkicowane, to każda z nich powinna być tworzona na odrębnym szkicu. Krzywe prowadzące 
mogą się przecinać i mogą być dłuższe od długości wyciągnięcia, ale nie mogą być od niej krótsze (w tym 
ostatnim wypadku wyciągnięcie zakończy się na końcu najkrótszej krzywej prowadzącej). Krzywe 
prowadzące mogą być stosowane łącznie z linią środkową. 

Na rys. 7 pokazano najprostszy możliwy przypadek wyciągnięcia po dwóch profilach z użyciem jednej krzywej 
prowadzącej. Rys. 7f pokazuje szkice obu profili oraz krzywej prowadzącej. Na rys. 7g przedstawiono sposób 
definiowania operacji wyciągnięcia po profilach z użyciem krzywej prowadzącej. Widoczny na tym rysunku 
podgląd wyników operacji obrazuje wpływ krzywej prowadzącej na kształt konturu tworzonej bryły, której 
końcowa postać jest przedstawiona na rys. 7h.  

Bardziej złożony przypadek wyciągnięcia po profilach wykorzystującego trzy profile i dwie krzywe 
prowadzące pokazano na rys. 8. Każda z krzywych prowadzących została zdefiniowana na oddzielnym szkicu. 
Definicje krzywych zawierają relacje wspólności lub przebicia z konturami wszystkich profili. Jeżeli stosowana 
jest więcej niż jedna krzywa prowadząca, można zdefiniować warunki styczności dla każdej z krzywych 
prowadzących oddzielnie. Warunki te określa się w sekcji Krzywe prowadzące menedżera operacji 
wyciągnięcia po profilach w sposób podobny do definiowania powiązań początkowych lub końcowych.  
Na rys. 8a pokazano szkice profili wyciągnięcia i krzywych prowadzących, zaś następne części tego rysunku 
przedstawiają różne przypadki wykorzystania tych elementów do zdefiniowania operacji wyciągnięcia po 
profilach: rys. 8b pokazuje definicję i podgląd wyniku operacji bez wykorzystywania krzywych prowadzących, 
rys. 8c i rys. 8d – definicję operacji (obejmującą określenie i wynik wyciągnięcia dla dwóch krzywych 
prowadzących), zaś rys. 8e i rys. 8f oraz rys. 8g i rys. 8h przedstawiają odpowiednio definiowanie operacji 
oraz jej wyniki w wypadku, gdy użyto tylko jednej krzywej prowadzącej z rys. 8a (górnej lub dolnej). 
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a)    b)  

c)    d)  

e)    f)  

g)    h)  

Rys. 8. Wpływ zastosowania krzywych prowadzących na wyniki operacji wyciągnięcia po profilach: a) szkice 
profili i krzywych prowadzących, b) definicja i podgląd wyników operacji wyciągnięcia bez użycia krzywych 
prowadzących, c) definicja operacji z użyciem obu krzywych prowadzących, d) wynik wyciągnięcia z użyciem 
obu krzywych prowadzących, e) definicja operacji wyciągnięcia z użyciem krzywej prowadzącej 1, f) wynik 
operacji wyciągnięcia z użyciem krzywej prowadzącej 1, g) definicja operacji wyciągnięcia z zastosowaniem 
krzywej prowadzącej 2, h) wynik operacji wyciągnięcia z zastosowaniem krzywej prowadzącej 2 

Krzywa 
prowadząca 1 

Krzywa 
prowadząca2 
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3. Przykłady zastosowania wybranych technik wpływania na wynik operacji 
wyciągnięcia po profilach  

W poprzednim rozdziale tego opracowania omówiono na prostych przykładach najważniejsze techniki 
definiowania operacji wyciągnięcia po profilach oraz cele ich stosowania, natomiast w tym rozdziale wyniki 
użycia niektórych z tych technik zostaną przedstawione dla bardziej złożonych przypadków wzajemnego 
usytuowania kolejnych profili wykorzystywanych do definiowania operacji.  

Na rys. 9 przedstawiono przypadek wyciągnięcia po trzech profilach położonych na płaszczyznach 
równoległych, których środki leżą na jednej płaszczyźnie, ale nie na jednej linii prostej. Szkice tych profili 
pokazano na rys. 9a, natomiast na rys. 9b – 9d zademonstrowano zależność podglądu wyników operacji 
wyciągnięcia od różnych sposobów zdefiniowania powiązań początkowych i końcowych. 

a)    b)  

c)  

d)  

Rys. 9. Wpływ sposobu zdefiniowania powiązań początkowych i końcowych na wynik operacji wyciągnięcia 
po profilach: a) szkice wykorzystywanych profili, b) powiązania domyślne, c) normalna do profilu – 
identyczne ustawienie dla wszystkich złącz, d) normalna do profilu – indywidualna regulacja parametrów dla 
poszczególnych złącz 
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Na rys. 10 pokazano z kolei wpływ zdefiniowania linii środkowej na wynik operacji wyciągnięcia po profilach. 
Linię środkową należy zdefiniować na dodatkowym szkicu w taki sposób, aby przecinała wnętrza wszystkich 
profili. Należy w tym celu sprawdzić zachodzenie jednej z dwóch relacji wspólne lub przebicie z każdym z nich. 
Na rys. 10a widoczne jest, iż w omawianym przykładzie określono relacje wspólne pomiędzy linią środkową 
oraz środkami kolejnych profili. Sposób zdefiniowania operacji bez użycia linii środkowej oraz podgląd jej 
wyniku pokazano na rys. 10b, natomiast na rys. 10c i 10d pokazano odpowiednio definicję i wynik operacji 
wyciągnięcia po profilach z wykorzystaniem linii środkowej. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Rys. 10. Wyciągnięcie po profilach z wykorzystaniem linii środkowej: a) szkice, b) definicja i podgląd wyniku 
operacji bez użycia linii środkowej, c) wyciągnięcie z linią środkową – definicja operacji, d) wynik operacji 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  14  

Na wynik operacji wyciągnięcia po profilach można też wpływać przez zdefiniowanie jednej lub kilku 
krzywych prowadzących, które tworzy się na odrębnych szkicach w taki sposób, aby przecinały wszystkie 
profile. W razie potrzeby należy w tym celu zdefiniować relacje wspólne lub przebicie. Krzywe te zasadniczo 
są definiowane w celu określenia kształtu ścian tworzonej bryły, ale pośrednio wpływają również na przebieg 
toru wyciągnięcia. Przykład zastosowania krzywej prowadzącej w definicji operacji wyciągnięcia po profilach 
pokazano na rys. 11. 

a)  

b)  

c)  

Rys. 11. Zastosowanie krzywej prowadzącej do definiowania operacji wyciągnięcia po profilach: a) szkice 
(szkic krzywej prowadzącej wykonano na płaszczyźnie prawej); b) definicja operacji, c) wynik operacji 
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Krzywą prowadzącą wygodnie jest niekiedy zdefiniować jako krzywą poprowadzoną przez punkty 
odniesienia, którymi mogą być charakterystyczne punkty kolejnych profili (np. ich wierzchołki) lub inne 
punkty zdefiniowane specjalnie w celu utworzenia tej krzywej. Polecenie tworzenia krzywej przez punkty 
odniesienia jest dostępne na karcie Operacje wstążki po rozwinięciu przycisku Krzywe (p. rys. 12a).  
Na rys. 12b pokazano sposób definiowania krzywej, dla której punktami odniesienia są charakterystyczne 
punkty szkiców profili, zaś na rys. 12c zademonstrowano użycie w celu zdefiniowania krzywej punktów 
specjalnie utworzonych na szkicach profili. 

a)  

b)  

c)  

Rys. 12. Definiowanie krzywej przez punkty odniesienia: a) uruchamianie operacji definiowania krzywej 
w interfejsie użytkownika, b) definiowanie krzywej przy użyciu charakterystycznych punktów szkiców profili 
wyciągnięcia, c) definiowanie krzywej z wykorzystaniem punktów specjalnie w tym celu zdefiniowanych na 
skrajnych szkicach 

Sposób wykorzystania krzywych przez punkty odniesienia jako krzywych prowadzących operacji wyciągnięcia 
po profilach przedstawiono na rys. 13. Do zdefiniowania operacji używane są profile i krzywe pokazane na 
rys. 13a. Sposób utworzenia dwóch z tych krzywych prowadzących pokazano powyżej na rys. 12b i rys. 12c. 
Zdefiniowanie operacji wyciągnięcia wymaga wskazania najpierw profili, a potem krzywych prowadzących 
w obszarze graficznym gdy podświetlone są odpowiednie pola tekstowe w oknie menedżera operacji, co 
powinno spowodować pojawienie się w tych oknach nazw wskazanych elementów oraz odpowiednie 
zmodyfikowanie podglądu wyników operacji (p. rys. 13b). Rezultat operacji jest widoczny na rys. 13c. 
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a)                    

b)  

c)    

Rys. 13. Operacja wyciągnięcia po profilach z wykorzystaniem krzywych przez punkty odniesienia jako 
krzywych prowadzących: a) szkice profili i krzywych prowadzących (dwa widoki), b) definicja operacji,  

c) wynik operacji (dwa widoki) 
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Operacje wyciągnięcia po profilach mogą być wykonywane przy użyciu profili naszkicowanych na dowolnie 
względem siebie położonych płaszczyznach, oczywiście pod warunkiem, iż są one geometrycznie wykonalne, 
tzn. nie powodowałyby np. tworzenia brył, które same się ze sobą przecinają. Wstępnym etapem 
definiowania takich operacji musi być utworzenie płaszczyzn, na których będą wykonywane szkice profili 
wyciągnięcia, gdyż z reguły nie wystarczy wykorzystywanie w tym celu tylko płaszczyzn głównych układu 
współrzędnych lub już istniejących ścian modelu. Płaszczyzny można definiować dostępnym na karcie 
Operacje poleceniem Geometria odniesienia|Płaszczyzna, określając w sposób jednoznaczny ich położenie 
i orientację w stosunku do istniejących elementów projektu, takich jak płaszczyzny, osie, krawędzie modelu 
lub linie szkiców. Po wykonaniu szkiców profili, operację wyciągnięcia tworzy się w sposób omówiony 
uprzednio, w razie potrzeby wykorzystując takie elementy jej definicji jak linie środkowe lub krzywe 
prowadzące. Kilka przykładów takich operacji zostanie pokazanych poniżej. 

a)     c)  

b)  

Rys. 14. Operacja wyciągnięcia po profilach z wykorzystaniem linii środkowej określonej jako krzywa przez 
punkty środków kolejnych profili: a) szkice profili i linia środkowa, b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Na rys. 14 pokazano operację wyciągnięcia po profilach naszkicowanych na płaszczyznach utworzonych 
w wyniku obrotu pierwszej z nich o określone wartości kąta wokół stałej osi, położonej na tej pierwszej 
płaszczyźnie. W operacji wykorzystano linię środkową zdefiniowaną jako krzywa poprowadzona przez punkty 
odniesienia będące środkami kolejnych profili. Jest ona w tym wypadku krzywą płaską. 

Bardziej złożony przypadek, gdy płaszczyzny czterech kolejnych profili są tak położone względem siebie, iż 
linia łącząca ich środki jest krzywą przestrzenną, pokazano na rys. 15 w wariancie bez linii środkowej, zaś na 
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rys. 16. przedstawiono przypadek użycia linii środkowej określonej jako krzywa przez punkty odniesienia – 
środki profili (krzywa przez punkty odniesienia może być krzywą przestrzenną). 

a)      c)  

b)  

Rys. 15. Wyciągnięcie po profilach o środkach położonych na krzywej przestrzennej bez użycia linii 
środkowej: a) szkice profili i płaszczyzny, na których je wykonano, b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Jeżeli do zdefiniowania operacji wyciągnięcia po profilach użyto co najmniej trzech profili zamkniętych, 
możliwe jest wykorzystanie dostępnej w oknie menedżera operacji opcji Zamknij wyciągnięcie po profilach. 
Po zdefiniowaniu kolejnych profili wyciągnięcia i kliknięciu w pole wyboru tej opcji system Solid Works 
dokonuje połączenia ostatniego profilu wyciągnięcia z jego pierwszym profilem, o ile oczywiście taka 
operacja jest geometrycznie wykonalna. Jeżeli jest ona możliwa do przeprowadzenia, w obszarze graficznym 
pojawia się podgląd jej wyniku. W wypadku niepowodzenia, tak samo jak i w innych przypadkach braku 
podglądu wyniku operacji, pomóc niekiedy może zmiana położenia uchwytów na kolejnych profilach. 

Przykład tworzenia wyciągnięcia po profilach zamykanego przez system Solid Works pokazano na rys. 17. 
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a)    c)  

b)  

Rys. 16. Wyciągnięcie po profilach o środkach położonych na krzywej przestrzennej z użyciem linii środkowej: 
a) szkice profili i płaszczyzny, na których je wykonano oraz definicja linii środkowej jako krzywej przez punkty 
odniesienia (będące środkami kolejnych przekrojów), b) definicja operacji, c) wynik operacji 

W przypadku pokazanym na rys. 17 kolejne profile wyciągnięcia zostały naszkicowane na płaszczyznach 
powstałych przez obracanie pierwszej z nich wokół położonej na niej osi, ale ich środki nie są położone na 
jednej płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzn szkiców. Zestaw szkiców profili wraz z płaszczyznami, na 
których zostały wykonane, pokazano na rys. 17a. Sposób zdefiniowania operacji wyciągnięcia po tych 
profilach bez wykorzystywania opcji Zamknij wyciągnięcie po profilach oraz jej wynik pokazano odpowiednio 
na rys. 17b i rys. 17c, natomiast rys. 17d i rys. 17e przedstawiają definicję i wynik operacji wyciągnięcia 
w przypadku, gdy w oknie jej menedżera zaznaczono opcję Zamknij wyciągnięcie po profilach. 

Należy podkreślić, iż na postać wyniku lub możliwość wykonania operacji wyciągnięcia z użyciem tego 
samego zestawu profili wpływa sposób zdefiniowania przebiegu złącz między kolejnymi profilami.  
O początkowym ich przebiegu decydują miejsca wskazywania kliknięciami w obszarze graficznym konturów 
poszczególnych profili w trakcie definiowania operacji. Jeżeli wynik takiego wskazania jest niezadowalający, 
można dokonać próby jego skorygowania przez zmiany położeń uchwytów poszczególnych złącz. 
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a)  

b)    c)  

d)    e)  

Rys. 17. Operacja wyciągnięcia po profilach – użycie opcji Zamknij wyciągnięcie po profilach: a) szkice profili 
wraz z płaszczyznami, na których je sporządzono, b) definicja operacji wyciągnięcia bez zaznaczonej opcji 
Zamknij wyciągnięcie po profilach, c) wynik operacji, d) definicja operacji wyciągnięcia z zaznaczoną opcją 
Zamknij wyciągnięcie po profilach, e) wynik operacji 
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W wypadku, gdy operacja wyciągnięcia po profilach rozpoczyna się od wspólnych krawędzi ze ścianami 
istniejącego elementu bryłowego, pożądane może być zdefiniowanie jej w ten sposób, aby ściany bryły 
powstałej w jej wyniku były styczne do przylegających do nich ścian tego już uprzednio istniejącego 
elementu. Należy w tym celu wybrać przy określaniu powiązań początkowych opcję Styczność do ściany.  
W razie potrzeby taką samą opcję można też zdefiniować dla powiązań końcowych. Dla uzyskania gładkiego 
i atrakcyjnego wizualnie wyciągnięcia po profilach z ciągłą krzywizną w miejscu styku profilu początkowego 
lub końcowego z już istniejącą geometrią można także zastosować opcję Krzywizna do ściany. Wpływ użycia 
tych opcji na wynik operacji wyciągnięcia po profilach pokazano na poniższych rysunkach. Rys. 18a 
przedstawia stan początkowy, w którym dwa obiekty bryłowe powinny zostać połączone przez wyciągnięcie 
po pokazanych na tym rysunku profilach. Znajdujący się po lewej stronie element początkowy jest walcem, 
częściowo ściętym płaszczyzną równoległą do jego osi. Od powstałej w ten sposób płaskiej ścianki o kształcie 
prostokąta powinno rozpoczynać się wyciągnięcie po profilach, kończące się profilem kołowym leżącym na 
płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny profilu początkowego, przechodzącej przez środek elementu 
bryłowego o kształcie kuli. Definicję oraz wynik operacji wyciągnięcia po profilach z domyślnymi 
powiązaniami początkowymi i końcowymi pokazano odpowiednio na rys. 18b i rys. 18c. Jak widać, na styku 
walcowego elementu bryłowego i początku wyciągnięcia występuje załamanie. 

a)    c)  

 

b)  

Rys. 18. Wyciągnięcie po profilach łączące dwa istniejące obiekty bryłowe przy użyciu domyślnych powiązań 
początkowych i końcowych: a) stan początkowy (istniejące obiekty bryłowe i profile wyciągnięcia),  
b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Z kolei na rys. 19 pokazano definicję i wynik operacji wyciągnięcia po profilach dla takiego samego stanu 
początkowego, jak pokazany na rys. 18a, natomiast z zastosowaniem do powiązań początkowych opcji 
Styczność do ściany, zaś na rys. 20 dla powiązań początkowych wybrano opcję Krzywizna do ściany. Na obu 
rysunkach widoczne są gładkie przejścia pomiędzy ścianami walcowego obiektu po lewej stronie i ścianami 
wyciągnięcia. Dla powiązań końcowych zastosowano w obu wypadkach opcję Normalna do profilu. 
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a)  

b)  

Rys. 19. Wyciągnięcie po profilach łączące dwa obiekty bryłowe przy użyciu opcji Styczność do ściany dla 
powiązań początkowych (stan początkowy pokazano na rys. 18a), a) definicja operacji, b) wynik operacji 

a)  

b)  

Rys. 20. Wyciągnięcie po profilach łączące dwa obiekty bryłowe przy użyciu opcji Krzywizna do ściany dla 
powiązań początkowych (stan początkowy pokazano na rys. 18a), a) definicja operacji, b) wynik operacji 
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Początkowy i końcowy profil operacji wyciągnięcia po profilach mogą być punktami. Punktem nie może być 
jednak żaden z profili pośrednich. Także w odniesieniu do punktowego profilu początkowego lub końcowego 
mogą być definiowane powiązania początkowe lub końcowe, można np. użyć opcji Normalna do profilu. 
Punkty wykorzystywane jako profile powinny być zdefiniowane na odpowiednich szkicach przy użyciu 
przycisku Punkt w zestawie narzędzi do szkicowania. Można także użyć punktów utworzonych przy użyciu 
przycisku Geometria odniesienia|Punkt dostępnego na karcie Operacje. Przykład wyciągnięcia po profilach 
wykorzystującego szkice punktowych przekrojów początkowego i końcowego pokazano na rys. 21. 

a)  

b)  

c)  

Rys. 21. Wyciągnięcie po profilach z punktowymi profilami początkowym i końcowym zdefiniowanymi na 
szkicach przy użyciu przycisku Punkt: a) zestaw szkiców, b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Na rys. 22 pokazano z kolei operację wyciągnięcia po profilach wykonaną z wykorzystaniem dwóch skrajnych 
profili punktowych zdefiniowanych jako elementy geometrii odniesienia przy użyciu wspomnianego wyżej 
przycisku Geometria odniesienia|Punkt. Przy definiowaniu tej operacji wykorzystano także linię łączącą 
punktowe przekroje początkowy i końcowy jako wektor kierunku dla powiązań początkowych i końcowych. 
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a)   c)  

b)  

Rys. 22. Wyciągnięcie po profilach z punktowymi profilami początkowym i końcowym zdefiniowanymi przy 
użyciu narzędzia GeometriaOdniesienia|Punkt: a) punkty profilu początkowego i końcowego oraz szkic 
profilu pośredniego, b) definicja operacji, c) wynik operacji 

4. Stosowanie opcji cienkie ścianki w operacji wyciągnięcia po profilach  

W oknie menedżera operacji wyciągnięcia po profilach istnieje możliwość zaznaczenia opcji cienkie ścianki. 
Wówczas wynikiem wyciągnięcia jest pusta wewnątrz bryła ze ściankami o grubości, którą należy zdefiniować 
w oknie menedżera operacji, określając także jej usytuowanie względem profili definiujących wyciągnięcie. 
Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż wykorzystywane profile muszą być zamknięte. Profile otwarte można 
stosować w operacjach zgięć wyciągniętych po profilach, wykonywanych na arkuszach blach. Nie są one 
omawiane w niniejszym opracowaniu. 

Definiowania operacji wyciągnięcia po profilach z użyciem opcji cienkie ścianki dokonuje się przy użyciu tych 
samych technik i opcji, które zostały opisane uprzednio w odniesieniu do wyciągnięć pełnych profili. 
Dodatkowo w oknie menedżera operacji należy rozwinąć  sekcję Cienkie ścianki, w której podaje się grubość 
tworzonych ścianek i jej rozmieszczenie względem linii profilów wyciągnięcia. Grubość ścianki być odkładana 
na zewnątrz linii profili szkiców lub do ich wnętrza (opcja Jeden kierunek, przycisk położony na lewo od pola 
kombi pozwala na zmianę ustawionego kierunku na przeciwny), symetrycznie na obie strony (opcja 
Płaszczyzna środkowa, wówczas w każdą stronę odkładana jest połowa zadanej grubości ścianki) lub w obie 
strony z grubościami zdefiniowanymi niezależnie dla każdej z nich (opcja Dwa kierunki). 

Przykład użycia w operacji wyciągnięcia po profilach opcji cienkie ścianki z indywidualnym określaniem 
grubości ścianki na zewnątrz i wewnątrz konturów profili pokazano na rys. 23. 
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a)  

b)  

Rys. 23. Operacja wyciągnięcia po profilach z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki: a) definicja operacji,  
b) wynik operacji 

Uprzednio, przy omawianiu operacji wyciągnięcia po profilach bez użycia opcji cienkie ścianki, pokazano 
możliwość wykorzystania opcji Zamknij wyciągnięcie po profilach. Jeżeli do zdefiniowania operacji 
wyciągnięcia po profilach użyto co najmniej trzech profili zamkniętych, pozwalała ona na zamknięcie bryły 
tworzonej w tej operacji przez połączenie jej ostatniego profilu z pierwszym. Opcję Zamknij wyciągnięcie po 
profilach można wykorzystywać także łącznie z opcją Cienkie ścianki, ale należy pamiętać, iż jej działanie nie 
spowoduje zamknięcia dodatkowymi ściankami otworów w płaszczyznach pierwszego i ostatniego profilu, 
jak ma to miejsce przy wyciągnięciu w kierunku z zastosowaną opcją zamykaj końce, ale połączy profil ostatni 
z pierwszym przez dodatkowy segment bryłowy, utworzony przez cienkie ścianki o grubości takiej samej, jak 
dla pozostałej części bryły. 

Grubość ścianki na 
zewnątrz od linii profilu 

Grubość ścianki 
wewnątrz linii profilu 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  26  

Przykład wyniku użycia opcji Zamknij wyciągnięcie po profilach pokazano poniżej na rys. 24. 

a)  

b)    c)  

Rys. 24. Operacja wyciągnięcia po profilach z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki oraz opcji zamknij 
wyciągnięcie po profilach: a) definicja operacji, b) wynik operacji – widok utworzonej bryły, c) wynik operacji 
– przekrój bryły poziomą płaszczyzną symetrii. 

Jak widać z rys. 24c, opcja zamknij wyciągnięcie po profilach spowodowała połączenie ostatniego profilu 
z pierwszym przez dodatkową ściankę poprowadzoną przez pustą przestrzeń wewnątrz bryły utworzonej 
przez wyciągnięcie pomiędzy pierwszym i ostatnim profilem. Jest to efekt całkowicie odmienny od 
powodowanego przez zastosowanie opcji zamykaj końce zamknięcia krańców wyciągnięcia w kierunku 
wykonywanego z użyciem opcji cienkie ścianki. 

5. Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach  

Operacja wyciągnięcia po profilach może być używana nie tylko do dodawania materiału do modelu, czyli 
tworzenia nowych obiektów bryłowych lub dodatkowych elementów obiektów już istniejących, ale także 
można ją stosować do usuwania z bryłowych elementów modelu materiału położonego wewnątrz obszaru 
wyciągnięcia. Taka operacja wyciągnięcia po profilach jest definiowana przez wskazanie kolejnych profili oraz 
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w razie potrzeby powiązań początkowych i/lub końcowych, linii środkowej lub krzywych prowadzących. 
Można więc przy jej projektowaniu korzystać ze wszystkich omówionych uprzednio elementów definicji 
operacji wyciągnięcia po profilach. 

Po stworzeniu szkiców wszystkich potrzebnych elementów definicji wycięcia przez wyciągnięcie po profilach, 
projektowanie tej operacji uruchamia się przez kliknięcie przycisku Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach, 
dostępnego na karcie Operacje wstążki systemu Solid Works. Zostaje wówczas wyświetlone okno menedżera 
operacji, którego struktura jest taka sama, jak okna operacji wyciągnięcia po profilach. Identycznie jak 
w wypadku definiowania operacji wyciągnięcia po profilach należy w nim zaznaczać odpowiednie pola 
tekstowe i wprowadzać do nich, przez wskazywanie w obszarze graficznym, profile wycięcia przez 
wyciągnięcie, linię środkową i/lub krzywe prowadzące. W razie potrzeby można korygować w obszarze 
graficznym usytuowanie uchwytów złącz wyciągnięcia na poszczególnych profilach, obserwując przy tym 
podgląd wyniku operacji, lub określać powiązania początkowe i/lub końcowe. Z uwagi na to, iż czynności te 
wykonuje się w taki sam sposób, jak dla operacji wyciągnięcia po profilach, w niniejszym rozdziale nie będą 
one szczegółowo omawiane, ale zaprezentowane zostanie jedynie kilka przypadków definiowania operacji 
wycięcia przez wyciągnięcie po profilach. 

Na rys. 25 pokazano definicję i rezultat operacji wykonania przy użyciu operacji wycięcia przez wyciągnięcie 
po profilach otworu w prostopadłościennym elemencie bryłowym. W tym wypadku środki kolejnych profili 
leżą na jednej linii prostej. 

a)     c)  

b)  

Rys. 25. Operacja wycięcia przez wyciągnięcie po profilach: a) szkice profili, b) definicja operacji, c) wynik 
operacji (przekrój poziomą płaszczyzną symetrii) 
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Analogicznie jak w wypadku wyciągnięcia po profilach, można regulować położenie uchwytów oraz 
powiązania początkowe i/lub końcowe, albo jednolicie dla wszystkich złącz, albo w razie potrzeby dla 
każdego z nich oddzielnie. Wyświetlenie wszystkich złącz uzyskuje się przez kliknięcie prawym przyciskiem 
myszy w obszarze graficznym w trakcie definiowania operacji wycięcia przez wyciągnięcie po profilach 
i wybór z menu kontekstowego pozycji Pokaż wszystkie złącza. Powoduje to wyświetlenie wszystkich złącz 
wraz z ich uchwytami, co umożliwia indywidualną regulację przebiegu wyciągnięcia. Cały ciąg działań takiego  
postępowania pokazano na rys. 26. 

a)    b)    c)  

d)    e)    f)  

Rys. 26. Operacja wycięcia przez wyciągnięcie po profilach: a) szkice profili, b) jednolicie określony przebieg 
złącz (na podstawie złącza z widocznymi uchwytami), c) wynik operacji dla przebiegu złącz z rysunku 26b,  
d) wybór opcji Pokaż wszystkie złącza w menu kontekstowym, e) złącza po indywidualnej regulacji przebiegu 
przez przeciąganie myszą ich uchwytów pomiędzy wierzchołkami profili, f) wynik operacji wycięcia przez 
wyciągnięcie po profilach zdefiniowane na rys. 26e 

Profile wykorzystywane do zdefiniowania operacji wycięcia przez wyciągnięcie po profilach mogą być 
położone w ten sposób, iż część obszaru definiowanego przez nie wyciągnięcia leży poza obrębem bryły, 
z której powinien być usunięty materiał. Wówczas wycięcie zostanie oczywiście wykonane jedynie 
w obszarze, w którym wyciągnięcie po profilach przenika przez bryłę. Sytuację taką pokazano na rys. 27. 
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a)     c)  

b)  

d)      e)  

Rys. 27. Wykonywanie wycięcia w bryle przez operacje wycięcia przez wyciągnięcie po profilach położonych 
częściowo poza obrębem bryły: a) bryła i profile definiujące wyciągnięcie, b) definicja operacji (widoczne 
wszystkie złącza), c) wynik operacji (przekrój pionową płaszczyzną symetrii), d) wynik operacji – widok od 
góry, e) wynik operacji – widok od dołu 

Przy definiowaniu operacji wycięcia przez wyciągnięcie po profilach można korzystać z linii środkowej i/lub 
krzywych prowadzących, które mogą ukształtować w pożądany sposób geometrię wycięcia. Zastosowanie 
tych technik przy wykonywaniu wycięcia w sześciennej kostce pokazano na poniższych rysunkach. Na rys. 28 
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przedstawiono definicję i wynik operacji przeprowadzonej bez użycia linii środkowej i krzywych 
prowadzących. Dla porównania na rys. 29 pokazano operację wykonaną dla identycznego zestawu profili 
przy użyciu linii środkowej, zaś na rys. 30 – przy użyciu krzywej prowadzącej. 

a)     c)  

b)  

Rys. 28. Operacja wycięcia przez wyciągnięcie po profilach w sześciennej kostce: a) szkice określające 
wyciągnięcie, b) definicja operacji, c) wynik operacji (przekrój pionową płaszczyzną symetrii) 
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a)    c)    d)  

b)  

Rys. 29. Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach z wykorzystaniem linii środkowej: a) szkice profili oraz szkic 
linii środkowej, b) definicja operacji, c) wynik operacji (przekrój płaszczyzną pionową przechodzącą przez 
środki profili), d) wynik operacji (widok z uwzględnieniem niewidocznych krawędzi bryły i wycięcia) 

Analogicznie jak w wypadku wyciągnięcia po profilach, linia środkowa musi przecinać obszar wewnątrz 
każdego zamkniętego profilu. Linię wykorzystywaną w operacji pokazanej na rys. 29 poprowadzono przez 
środki profili definiujących wyciągnięcie. 

Krzywa prowadząca musi z kolei przecinać wszystkie profile. Można w tym celu definiować dla jej wybranych 
punktów oraz punktów położonych na konturach profili relacje wspólne lub przebicie. Tę metodę 
zastosowano dla krzywej prowadzącej użytej do zdefiniowania operacji wycięcia przez wyciągnięcie po 
profilach pokazanej na rys. 30 (dla profili skrajnych określono relację wspólne, zaś dla środkowego – relację 
przebicie). 
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a)    c)    d)  

b)  

Rys. 30. Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach z wykorzystaniem krzywej prowadzącej: a) szkice profili 
oraz szkic krzywej prowadzącej, b) definicja operacji, c) wynik operacji (przekrój płaszczyzną pionową 
przechodzącą przez środki profili), d) wynik operacji (widok z uwzględnieniem niewidocznych krawędzi bryły 
i wycięcia) 

Przy definiowaniu operacji wycięcia przez wyciągnięcie po profilach można wykorzystywać tylko profile 
zamknięte, ale do jej zdefiniowania można używać opcji cienkie ścianki, identycznie jak dla wykorzystującej 
tę opcję operacji wyciągnięcia po profilach. Należy wówczas do odpowiedniego pola tekstowego w sekcji 
Cienkie ścianki menedżera operacji wprowadzić grubość tworzonych ścianek i sposób jej rozłożenia 
względem linii profili. Tak samo jak w wypadku wyciągnięcia po profilach, pełna zadana grubość może być 
odkładana na zewnątrz lub do wewnątrz konturu profilu, może być rozłożona symetrycznie względem niego 
(po połowie zadanej grubości na zewnątrz i do wewnątrz konturu) lub może być definiowana niezależnie 
w każdym z tych kierunków (opcja Dwa kierunki). Materiał bryły, przez którą przebiega wyciągnięcie, jest 
wówczas usuwany tylko na zadanej grubości cienkich ścianek, natomiast poza nimi pozostaje nienaruszony. 
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Zatem, jeżeli wycięcie przez wyciągnięcie po profilach z zastosowaniem opcji cienkie ścianki zostało 
zdefiniowane tak, iż przebiega przez cały obszar bryły (lub kilku oddzielnych brył), w wyniku wykonania 
operacji może powstać kilka oddzielnych obiektów bryłowych. Program Solid Works rozpoznaje takie 
przypadki i po zdefiniowaniu operacji, a przed jej wykonaniem, wyświetla okno dialogowe, w którym można 
wybrać zachowanie po wykonaniu operacji wszystkich powstałych w jej wyniku obiektów bryłowych lub tylko 
niektórych z nich. Przykłady takich operacji, polegających na dokonaniu w sześciennej kostce przy użyciu 
identycznych zestawów profili wycięcia przez wyciągnięcie po profilach z wykorzystaniem opcji cienkie 
ścianki, pokazano na rys. 31 (zachowanie obydwu utworzonych obiektów bryłowych) oraz na rys. 32 i rys. 33 
(każdorazowo zachowywanie tylko jednego z nich). 

a)     c)    d)  

b)  

Rys. 31. Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki: a) bryła, w której 
wykonywane jest wycięcie i szkice profili, b) definicja operacji, c) okno dialogowe wyboru zachowywanych 
obiektów, d) wynik operacji (przekrój)  
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a)                    b)  

c)  

Rys. 32. Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki zgodnie z definicją 
z rys. 31: a) okno dialogowe wyboru zachowywanych obiektów (zachowywany tylko obiekt 1), b) wynik 
operacji (przekrój), c) wynik (widok) oraz drzewo operacji  

a)    b)  

Rys. 33. Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki zgodnie z definicją 
z rys. 31: a) okno dialogowe wyboru zachowywanych obiektów (zachowywany tylko obiekt 2), b) wynik oraz 
drzewo operacji  


