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Solid Works  

Operacje wyciągnięcia i wycięcia przez obrót 
1. Wiadomości wstępne 

Operacje wyciągnięcia (dodania) i wycięcia przez obrót należą do operacji opartych na szkicach. Tworzą one 
bryły obrotowe lub wycięcia bryłami obrotowymi w już istniejących elementach modelu. Definiowanie 
operacji wyciągnięcia przez obrót rozpoczyna się kliknięciem przycisku Dodanie/baza przez obrót na karcie 
Operacje interfejsu użytkownika programu Solid Works, zaś operacji wycięcia przez obrót – kliknięciem 
znajdującego się na tej samej karcie przycisku Wycięcie przez obrót. Następnie w menedżerze operacji należy 
wskazać wykorzystywany w niej szkic. Może on być konturem zamkniętym i wówczas tworzony jest element 
bryłowy określony przez zdefiniowanie (w różny sposób, co zostanie omówione dalej) osi obrotu tego szkicu 
oraz kątowego zakresu wyciągnięcia lub wycięcia, albo konturem otwartym, co stwarza konieczność 
wykorzystania opcji cienkie ścianki, której użycie wymaga określenia w definicji operacji nie tylko osi obrotu 
szkicu oraz kątowego zakresu wyciągnięcia, ale także grubości ścianek tworzonej bryły obrotowej lub 
szerokości wycięcia wykonywanego w istniejących elementach modelu. 

Jak wspomniano wyżej, zarówno przy definiowaniu operacji wyciągnięcia przez obrót, jak i wycięcia przez 
obrót, konieczne jest określenie osi obrotu. Może ona być specjalnie utworzonym w tym celu obiektem typu 
oś, ale jako oś obrotu można też wykorzystać istniejącą krawędź szkicu lub krawędź istniejącego modelu. Nie 
można natomiast określić osi obrotu dla tych operacji przez wskazanie powierzchni walcowej istniejącego 
elementu modelu. Na rys. 1 pokazano oba możliwe sposoby określenia osi obrotu dla operacji wyciągnięcia 
przez obrót. Niezależnie od tego, który z nich zostanie użyty, oś obrotu nie może przecinać konturu szkicu 
operacji, ale może na ogół być jednym z jego prostoliniowych boków.  

a)     b)   

Rys. 1. Określanie osi dla operacji wyciągnięcia przez obrót:  
a) wykorzystanie krawędzi szkicu, b) użycie dodatkowego obiektu typu oś 

Wyciągnięcie lub wycięcie przez obrót rozpoczyna się od płaszczyzny szkicu. Sposoby definiowania zasięgu 
tej operacji są w znacznym stopniu zbliżone do metod definiowania zasięgu operacji wyciągnięcia lub 
wycięcia w kierunku. W dalszym ciągu niniejszego opracowania zostaną krótko omówione najważniejsze 
z nich. 

2. Określanie zasięgu przez podanie kąta obrotu szkicu 

Najprostszym sposobem zdefiniowania wyciągnięcia przez obrót jest podanie wartości kąta obrotu szkicu. 
Domyślnie zakładany jest obrót szkicu o kąt pełny (360o), ale można zadawać inne wartości kąta obrotu 
z przedziału (0o,360o>, przy czym szkic może być obracany wokół osi w jednym zadanym kierunku, który 
można zmieniać przyciskiem w menedżerze operacji, albo w dwóch przeciwległych kierunkach, symetrycznie 
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względem płaszczyzny szkicu. Wówczas w każdym z tych kierunków zostanie wykonany obrót o połowę 
zadanego kąta. Różne warianty takiego sposobu zdefiniowania zasięgu operacji wyciągnięcia przez obrót 
pokazano na rys. 2.  

a)        b)   

c)      d)   

e)      f)  

Rys. 2. Określanie zasięgu wyciągnięcia przez obrót: a) kąt pełny - definicja operacji, b) wynik operacji;  
c) zadany kąt w zadanym kierunku – definicja operacji, d) wynik operacji;  

e) zadany kąt symetrycznie od płaszczyzny szkicu – definicja operacji, f) wynik operacji 
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Szkic będący bazą dla operacji wyciągnięcia przez obrót może być wykonany w taki sposób, iż znajdzie się 
wewnątrz istniejącego obiektu bryłowego. Wówczas, przy zaznaczonej opcji Scalaj wyniki, skutki wykonania 
tej operacji będą widoczne jedynie na zewnątrz tego obiektu bryłowego. Przykład takiej operacji, w której 
zastosowano obrót o zadany kąt symetrycznie względem płaszczyzny szkicu, pokazano na rys. 3. 

a)    c)  

b)  

Rys. 3. Wyciągnięcie przez obrót o zadany kąt symetrycznie względem płaszczyzny szkicu: 
a) szkic na płaszczyźnie górnej wewnątrz istniejącego obiektu bryłowego, 

b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Jak widać z przykładów pokazanych na rys. 1 – 3, w wypadku obrotu szkicu o zadany kąt w jednym kierunku 
od jego płaszczyzny, przy określeniu kierunku wybiera się opcję Na odległość, zaś przy symetrycznym obrocie 
w dwóch przeciwnych kierunkach – opcję Symetrycznie od płaszczyzny. W pierwszym z tych przypadków 
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aktywny jest przycisk położony na lewo od listy wyboru sposobu określania zasięgu obrotu dla kierunku 1, 
którego kliknięcie powoduje zmianę domyślnie wybranego kierunku obrotu na przeciwny. 

Jeżeli przy definiowaniu obrotu w kierunku 1 wybrano opcję inną niż Symetrycznie od płaszczyzny, możliwe 
jest niezależne zdefiniowanie zasięgów obrotów w dwóch przeciwnych kierunkach. Należy w tym celu 
zaznaczyć pole wyboru na lewo od etykiety Kierunek 2, co umożliwi określenie zasięgu operacji wyciągnięcia 
przez obrót w tym drugim kierunku. Zasięg ten można określić przy użyciu każdej z metod omówionych w tym 
opracowaniu. Na rys. 4 pokazano definicję operacji wyciągnięcia przez obrót w dwóch kierunkach z użyciem 
do określania zasięgu w każdym z nich opcji Na odległość. 

 

Rys. 4. Definicja operacji wyciągnięcia przez obrót w dwóch kierunkach 

3. Określanie zasięgu przez wskazanie powierzchni granicznej 

Zasięg operacji wyciągnięcia przez obrót można określić przez wskazanie powierzchni granicznej, po 
osiągnięciu której operacja powinna się zakończyć. Należy w tym celu wybrać opcję Do powierzchni, tak jak 
to pokazano w przykładzie z rys. 5. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż pomimo tego, że wyciągany przez obrót 
wokół osi jest profil pierścieniowy, zaś jako powierzchnię graniczną wskazano wewnętrzną powierzchnię 
walcową istniejącego elementu bryłowego, nie można w ten sposób uzyskać przelotowego połączenia 
wnętrz obu elementów modelu z uwagi na wybraną opcję Scalaj wyniki. Sprawia ona, iż wynikowa bryła jest 
sumą elementu istniejącego wcześniej i elementu utworzonego przez obrót profilu pierścieniowego, a zatem 
w jej skład wchodzi pełna walcowa ścianka elementu zdefiniowanego jako pierwszy. Uzyskanie przelotowego 
połączenia z wnętrzem istniejącej części modelu wymagałoby użycia dwóch operacji: wyciągnięcia przez 
obrót profilu kołowego, przy czym powierzchnią graniczną mogłaby być zewnętrzna powierzchnia walcowa 
zdefiniowanego wcześniej elementu, a następnie wycięcia przez obrót profilem kołowym koncentrycznym 
z profilem użytym w poprzedniej operacji ze wskazaniem jako powierzchni granicznej wewnętrznej 
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powierzchni walcowej. Podejście takie będzie pokazane w jednym z przykładów w dalszej części tego 
opracowania. 

a)    b)  

Rys. 5. Wyciągnięcie przez obrót do wskazanej powierzchni granicznej: a) definicja, b) wynik operacji 

Powierzchnią graniczną może być zarówno jedna ze ścianek istniejącego obiektu bryłowego, jak i obiekt 
powierzchniowy. Warunkiem możliwości wykorzystania powierzchni dowolnego typu jako granicy operacji 
wyciągnięcia przez obrót jest, aby obracany profil w całości mieścił się w obszarze powierzchni granicznej. 
Przykład wykorzystania obiektu powierzchniowego jako granicznej powierzchni wyciągnięcia przez obrót 
pokazano na rys. 6. 

 

Rys. 6. Użycie obiektu powierzchniowego jako powierzchni granicznej operacji wyciągnięcia przez obrót 

4. Określanie zasięgu przez podanie wartości odsunięcia od powierzchni  

Zasięg operacji wyciągnięcia przez obrót można także określić przez podanie wartości odsunięcia od 
wskazanej powierzchni. Należy w tym celu wybrać opcję Odsunięte od powierzchni. Wówczas końcową 
powierzchnią bryły tworzonej przez obrót profilu szkicu staje się odsunięty o podaną odległość fragment 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  6  

wskazanej powierzchni, przez który przechodzi tor obrotu profilu szkicu. Wskazać można powierzchnię 
istniejącej ścianki modelu bryłowego lub obiekt powierzchniowy, pod warunkiem, iż w całości obejmują one 
tor obrotu profilu szkicu. W oknie menedżera operacji należy podać wielkość odsunięcia i w razie potrzeby 
doprowadzić do otrzymania zamierzonego wyniku przez wykorzystanie możliwości odwrócenia kierunku 
obrotu i/lub zaznaczenie opcji Odwróć odsunięcie. Przykłady takich operacji, przeprowadzonych z użyciem 
ścianki istniejącego modelu bryłowego oraz obiektu powierzchniowego, pokazano na rys. 7 i na rys. 8. 

a)   

b)        c)   

Rys. 7. Wyciągnięcie przez obrót z określeniem zasięgu przy użyciu opcji Odsunięte od powierzchni. 
Wykorzystanie ścianki istniejącego modelu przy definiowaniu odsunięcia:  

a) definicja operacji, b) wynik operacji – widok 3D, c) wynik operacji – przekrój płaszczyzną symetrii 
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a)    b)  

Rys. 8. Wyciągnięcie przez obrót z określeniem zasięgu przy użyciu opcji Odsunięte od powierzchni. 
Wykorzystanie przy definiowaniu odsunięcia obiektu powierzchniowego: a) definicja operacji, b) wynik 

5. Określanie zasięgu przez wskazanie wierzchołka  

Zasięg operacji wyciągnięcia przez obrót można także określić przez wskazanie wierzchołka. Może to być 
jeden z wierzchołków już istniejących obiektów modelu lub wierzchołek szkicu (innego niż użyty do 
definiowania tej operacji). Należy w tym celu wybrać w menedżerze operacji opcję Do wierzchołka i wskazać 
żądany wierzchołek w obszarze graficznym w momencie, gdy zaznaczone jest pole poniżej listy rozwijalnej 
wyboru sposobu określania zasięgu operacji. Wówczas obrót konturu szkicu, powodujący powstanie bryły, 
jest wykonywany do płaszczyzny zdefiniowanej przez oś tego obrotu oraz wybrany wierzchołek graniczny. 

Taki sposób określenia zasięgu operacji pokazano w przykładach z rys. 9 (wykorzystano wierzchołek ściany 
istniejącego modelu bryłowego) i z rys. 10 (wykorzystano wierzchołek szkicu). 

a)       b)  

Rys. 9. Określenie zasięgu operacji wyciągnięcia przez obrót przez wskazanie wierzchołka ściany modelu:  
a) definicja, b) wynik (prostopadłość do osi obrotu konturu szkicu, zaznaczono płaszczyznę graniczną)  
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a)    b)  

Rys. 10. Określenie zasięgu operacji wyciągnięcia przez obrót przez wskazanie wierzchołka szkicu:  
a) definicja operacji, b) wynik (pokazano płaszczyznę ograniczającą zasięg obrotu konturu szkicu)  

6. Obrót konturu otwartego – opcja cienkie ścianki 

Kontur szkicu, który w trakcie swojego obrotu wokół osi tworzy obiekt bryłowy, może także być konturem 
otwartym. W wypadku wskazania jako podstawy do operacji wyciągnięcia przez obrót szkicu zawierającego 
kontur otwarty, w menedżerze operacji automatycznie wybierana jest opcja cienkie ścianki. Wymagane jest 
wówczas nie tylko określenie zasięgu obrotu, ale także podanie grubości tworzonych cienkich ścianek i jej 
rozmieszczenia względem konturu szkicu. Dokonuje się tego korzystając z kontrolek znajdujących się w oknie 
menedżera operacji poniżej wiersza wyboru opcji cienkie ścianki. Analogicznie jak przy wyciągnięciu 
w kierunku, możliwe jest pogrubienie ścianki do wewnątrz lub na zewnątrz konturu (należy wówczas wybrać 
opcję Jeden kierunek, wybrana grubość ścianki zostanie odłożona po jednej stronie konturu szkicu, w razie 
potrzeby można zmienić stronę pogrubienia na przeciwną przez kliknięcie przycisku Odwróć kierunek, 
znajdującego się na lewo od listy rozwijanej wyboru sposobu określania grubości ścianki), symetryczne 
rozłożenie zadanej grubości ścianki po obu stronach konturu (należy wówczas wybrać opcję Płaszczyzna 
środkowa) lub niezależne zdefiniowanie grubości na zewnątrz i wewnątrz konturu szkicu (należy wybrać 
opcję Dwa kierunki i niezależnie określić wielkość pogrubienia po obu stronach konturu szkicu, przy czym 
przez T1 oznaczona jest w oknie menedżera operacji składowa pogrubienia w kierunku na zewnątrz konturu 
szkicu, zaś przez T2 – składowa pogrubienia w kierunku do wewnątrz). Zestawienie różnych możliwości 
określania grubości ścianki tworzonej bryły obrotowej pokazano na rys. 11. 

a)   b)   c)  

Rys. 11. Sposoby określania położenia grubości ścianki względem konturu szkicu: a) po jednej stronie,  
b) symetrycznie względem konturu szkicu (połowa zadanej grubości po każdej ze stron),  

c) niezależne określenie pogrubienia na zewnątrz konturu (T1) i do wewnątrz (T2) 

Na rys. 12 pokazano wpływ sposobu określenia położenia grubości ścianki względem konturu szkicu 
stanowiącego bazę do operacji wyciągnięcia przez obrót na jej wynik. Jeżeli oś obrotu konturu szkicu jest 
położona w taki sposób, iż jej najmniejsza odległość od tego konturu jest większa od wielkości pogrubienia 
ścianki w kierunku do wewnątrz konturu, wybór kierunku pogrubienia nie powinien mieć wpływu na 
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możliwość wykonania operacji. Jeżeli jednak warunek ten nie będzie spełniony, wykonanie operacji się nie 
powiedzie. 

a)     b)  

c)     d)  

Rys. 12. Określanie sposobów rozmieszczenia pogrubienia ścianki względem konturu szkicu: a) do wewnątrz, 
b) na zewnątrz, c) symetrycznie, d) niezależne określenie wartości pogrubienia na zewnątrz i do wewnątrz 

Ze sposobem wyboru położenia grubości ścianki względem konturu szkicu wiąże się także możliwość 
wykorzystania jednej z jego krawędzi jako osi obrotu. Można to uczynić jedynie wówczas, gdy wybrano 
pogrubianie ścianki po zewnętrznej stronie konturu szkicu, gdyż w innym wypadku operacja sprowadzałaby 
się do próby użycia szkicu, którego kontur przecina oś obrotu. Przykład dopuszczalnego użycia krawędzi 
szkicu jako osi obrotu w operacji wykonywanej z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki pokazano na rys. 13. 

a)               b)  

Rys. 13. Wykorzystanie krawędzi otwartego konturu szkicu jako osi obrotu w operacji wyciągnięcia przez 
obrót: a) definicja operacji, b) wynik operacji (widoczny sposób określenia kierunku pogrubienia ścianki) 
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Zasięg operacji wyciągnięcia przez obrót z użyciem opcji cienkie ścianki określa się tak samo jak w operacjach, 
które nie korzystają z tej opcji. W szczególności możliwe jest, po zaznaczeniu pola wyboru przy etykiecie 
Kierunek2 w oknie menedżera operacji, niezależne zdefiniowanie kąta obrotu konturu szkicu w dwóch 
przeciwnych kierunkach. Przypadek taki pokazano na rys. 14. Kontur szkicu, wykonanego na płaszczyźnie 
przedniej jest obracany w jednym kierunku o kąt 120o, zaś w przeciwnym – o kąt 90o. 

a)            b)  

Rys. 14. Niezależne określenie kąta obrotu szkicu w dwóch przeciwnych kierunkach: 
 a) definicja operacji, b) wynik operacji (pokazano położenie płaszczyzny szkicu) 

Opcja cienkie ścianki może być także używana przy operacjach wyciągnięcia przez obrót bazujących na 
szkicach będących konturami zamkniętymi. Nie jest ona jednak wówczas proponowana automatycznie, lecz 
wymaga zaznaczenia pola wyboru przy etykiecie Cienkie ścianki w oknie menedżera operacji. Przykład takiej 
operacji, w której konturem szkicu jest sześciokąt foremny, pokazano na rys. 15. 

a)    b)  

c)               d)  

Rys. 15. Zastosowanie opcji cienkie ścianki dla zamkniętego konturu szkicu: a) definicja operacji, b) bryła 
utworzona w wyniku operacji, c) przekrój bryły płaszczyzną przednią, d) przekrój bryły płaszczyzną górną 
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7. Wycięcie przez obrót 

Operacja wycięcia przez obrót sprowadza się do odjęcia (w sensie algebry Boole’a) od istniejącego modelu 
bryłowego bryły utworzonej przez obrót konturu szkicu względem wskazanej osi obrotu. Oś może być 
krawędzią istniejącego modelu bryłowego, krawędzią innego szkicu lub specjalnie utworzonym elementem 
geometrii typu oś. Szkic może być konturem zamkniętym lub otwartym. Zasięg obrotu konturu szkicu określa 
się takimi samymi metodami, jak omówione powyżej dla operacji wyciągnięcia przez obrót. Dla szkicu 
będącego konturem otwartym wymagane jest użycie opcji cienkie ścianki i określenie, analogicznie jak 
w wypadku wyciągnięcia przez obrót, grubości ścianek tworzonej bryły obrotowej oraz jej rozmieszczenia 
względem konturu szkicu.  

Przykład zastosowania operacji wyciągnięcia i wycięcia przez obrót do utworzenia połączenia rurowego 
pokazano na rys. 16. Pierwszym krokiem operacji jest obrót szkicu o kształcie okręgu do zewnętrznej 
powierzchni rury o większej średnicy, wykonanej np. metodą wyciągnięcia w kierunku szkicu w postaci 
pierścienia (p. rys. 16a-b). Następnie tworzony jest szkic będący okręgiem koncentrycznym do poprzedniego 
i względem tej samej osi wykonywane jest wycięcie przez obrót do wewnętrznej powierzchni rury o większej 
średnicy (p. rys. 16c-d). Ostateczny rezultat tych operacji pokazano w przekroju na rys. 16d. 

a)     b)  

c)      d)  

Rys. 16. Tworzenie połączenia rurowego: wyciągnięcie przez obrót – a) definicja operacji, b) wynik operacji; 
wycięcie przez obrót – c) definicja operacji, d) wynik operacji (przekrój płaszczyzną symetrii) 

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż operacji takiej nie można wykonać przez dokonanie wyciągnięcia 
pierścieniowego szkicu przez obrót wokół osi z rys. 16 do wewnętrznej powierzchni rury o większej średnicy. 
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Wówczas, z uwagi na scalanie wyniku tej operacji z już istniejącym modelem bryłowym (p. zaznaczenie opcji 
Scalaj wyniki na rys. 16a), rura o mniejszej średnicy dochodziłaby tylko do zewnętrznej powierzchni walcowej 
rury o większej średnicy, natomiast jej dalszy przebieg zostałby zamknięty przez ściankę tej ostatniej rury. 

Przykład wycięcia przez obrót bazującego na szkicu będącym konturem otwartym pokazano na rys. 17.  
Jak wspomniano wyżej, wykonanie tej operacji wymaga określenia grubości cienkiej ścianki, która może być 
odłożona po jednej (wewnętrznej lub zewnętrznej) stronie konturu szkicu, rozmieszczona symetrycznie po 
jego obu stronach lub zdefiniowana niezależnie dla strony zewnętrznej i wewnętrznej. 

a)   b)  

c)    d)  

Rys. 17. Wycięcie przez obrót otwartego konturu szkicu z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki:  
a) szkic, b) definicja operacji; wynik operacji: c) widok, d) przekrój płaszczyzną poziomą 

8. Wyciągnięcie lub wycięcie przez obrót – przecinające się kontury szkicu 

Szkic będący bazą do operacji wyciągnięcia lub wycięcia przez obrót może zawierać wiele przecinających się 
profili, które jednak nie mogą przecinać osi obrotu, a w wypadku stosowania opcji cienkie ścianki muszą 
dodatkowo być położone w taki sposób, aby przecięcie osi obrotu nie następowało wskutek pogrubienia 
konturu szkicu. W wypadku wykorzystywania takiego szkicu, należy po zaznaczeniu w menedżerze operacji 
pola Wybrane kontury wybrać te z konturów szkicu lub obszarów szkicu ograniczonych tymi konturami, które 
zostaną użyte do tworzenie wyciągnięcia lub wycięcia przez obrót. Zaznaczenia dokonuje się w obszarze 
graficznym, klikając w żądany kontur lub obszar ograniczony konturami szkicu. Zaznaczone kontury lub 
obszary zmieniają kolor, a ich nazwy pojawiają się w polu Wybrane kontury. Dla zaznaczenia obszaru 
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ograniczonego konturami szkicu może być konieczne zatrzymanie nad nim na chwilę kursora, a następnie 
kliknięcie lewym przyciskiem myszy. W trakcie określania wykorzystywanych konturów lub ograniczonych 
nimi obszarów szkicu w obszarze graficznym pojawia się podgląd wyników operacji, odpowiadających 
aktualnemu stanowi jej definicji. 

Należy zwrócić uwagę na to, iż wynik operacji jest uzależniony od wybranych konturów lub obszarów szkicu, 
a także od tego, czy wybrane zostały kontury, czy obszary. Jeżeli przy operacjach wyciągnięcia przez obrót 
wybierane są kontury, z których jeden położony jest całkowicie wewnątrz drugiego, to w wyniku operacji 
uzyskany zostanie jeden pełny obiekt bryłowy, gdyż rezultaty obrotów obu konturów zostaną scalone 
w jeden obiekt bryłowy. Natomiast jeżeli wybrane zostaną obszary szkicu położone pomiędzy takimi 
konturami, wynikiem operacji będzie obiekt o powierzchni zewnętrznej określonej przez kontur położony na 
zewnątrz i powierzchni wewnętrznej utworzonej przez obrót konturu wewnętrznego (z ewentualnym 
uwzględnieniem przecięć konturów i wynikających stąd szczegółów postaci tworzonej bryły). Porównanie 
wyników takich operacji pokazano na rys. 18. 

a)     b)  

c)    d)  

Rys. 18. Wpływ wyboru konturów lub obszarów szkicu na wynik operacji wyciągnięcia przez obrót:  
a) wybór konturów – definicja operacji, b) wybór konturów – wynik operacji(przekrój płaszczyzną symetrii); 
c) wybór obszarów - definicja operacji, d) wybór obszarów – wynik operacji (przekrój płaszczyzną symetrii) 
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Na rys. 19 pokazano wpływ wyboru wykorzystywanych konturów lub obszarów tego samego szkicu 
bazowego operacji wyciągnięcia przez obrót na postaci tworzonych w ten sposób brył obrotowych. 

a)    b)  

c)    d)  

e)    f)  

Rys. 18. Przykłady wyboru konturów lub obszarów szkicu (a, c, e) i postaci otrzymywanych w operacji 
wyciągnięcia przez obrót brył obrotowych (b, d, f) pokazane w przekrojach płaszczyznami symetrii 
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Sposób wyboru konturów lub obszarów szkicu wykorzystywanych w operacji wyciągnięcia przez obrót może 
wpływać na liczbę otrzymanych w jej wyniku obiektów bryłowych. Jeżeli obrót wybranych elementów szkicu 
spowoduje powstanie brył, które nie mają części wspólnych lub jedynie stykają się krawędziami, to wówczas 
powstanie więcej niż jeden obiekt bryłowy. Przykład takiej operacji pokazano na rys. 19. 

a)  

b)  

Rys. 19. Powstanie dwóch obiektów bryłowych w wyniku wykonania operacji wyciągnięcia  
przez obrót bazującej na wybranych obszarach szkicu o przecinających się konturach:  

a) definicja operacji, b) wynik operacji (przekrój płaszczyzną symetrii) 

Przy definiowaniu operacji wyciągnięcia przez obrót bazujących na szkicach o zamkniętych, przecinających 
się konturach można również wykorzystywać opcję cienkie ścianki. Jest ona szczególnie wygodna 
w przypadkach, gdy powinny być utworzone profile wielokomorowe. Wystarczy wówczas sporządzić szkic 
obrazujący położenie centralnej warstwy ścianek poszczególnych komór w przekroju przechodzącym przez 
oś obrotu, zaznaczyć w menedżerze operacji opcję Cienkie ścianki, zdefiniować grubość ścianek oraz wybrać 
opcję jej odkładania symetrycznie względem płaszczyzny środkowej, a następnie zaznaczyć pole Wybrane 
kontury i wybierać kliknięciami żądane kontury szkicu w obszarze graficznym. Przykład takiej operacji 
pokazano na rys. 20. Nie można jej jednak wykonać, jeżeli szkic o przecinających się konturach nie składa się 
z elementów będących konturami zamkniętymi. 
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a)  

b)  

Rys. 20. Tworzenie profilu wielokomorowego w operacji wyciągnięcia przez obrót z wykorzystaniem opcji 
cienkie ścianki: a) definicja operacji, b) wynik operacji (przekrój płaszczyzną przechodzącą przez oś obrotu) 

Szkic o zamkniętych, przecinających się konturach może być również bazą do wykonania operacji wycięcia 
przez obrót. Możliwe jest przy tym korzystanie w razie potrzeby z opcji cienkie ścianki. Sposób definiowania 
operacji jest analogiczny do opisanego wyżej w odniesieniu do operacji wyciągnięcia przez obrót – 
w momencie, gdy w oknie menedżera operacji zaznaczone jest pole Wybrane kontury, w obszarze graficznym 
należy wskazać żądane kontury lub obszary szkicu, co spowoduje wyświetlenie podglądu operacji wycięcia 
przez obrót. Kilka przykładów definiowania i wyników tej takich operacji pokazano na rys. 21. 

Przy wykonywaniu z użyciem opcji cienkie ścianki operacji wycięcia przez obrót bazującej na szkicu 
o zamkniętych konturach warto zwrócić uwagę na to, iż w jej wyniku mogą zostać utworzone odrębne 
obiekty bryłowe, nie powiązane z pozostałymi elementami modelu. W takiej sytuacji wyświetlane jest okno 
dialogowe Obiekty do zachowania, pozwalające na podjęcie decyzji, czy zachowane mają zostać wszystkie 
utworzone obiekty bryłowe, czy tylko niektóre z nich. W razie wyboru tej drugiej opcji, w oknie dialogowym 
pojawia się lista istniejących obiektów, pozwalająca na zaznaczenie tych z nich, które powinny zostać 
zachowane. Przykład prowadzącej do takich wyników operacji wycięcia przez obrót z użyciem opcji cienkie 
ścianki pokazano na rys. 22. 
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a)       b)  

c)         d)  

e)        f)  

Rys. 21. Wycięcie przez obrót bazujące na szkicu o przecinających się konturach zamkniętych –  
przykładowe warianty operacji:  

1. a) definicja operacji, b) wynik operacji – widok, c) wynik operacji – przekrój;  
2. d) definicja operacji, e) wynik operacji – widok, f) widok operacji – przekrój 
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a)    b)    c)     

d)               e)   

f)              g)  

Rys. 22. Wycięcie przez obrót bazujące na szkicu o przecinających się konturach zamkniętych  
i wykorzystujące opcję cienkie ścianki – powstawanie i zachowywanie obiektów bryłowych:  

a) definicja operacji, b) okno wyboru zachowywanych obiektów - zachowanie wszystkich obiektów,  
c) wynik operacji zgodny z wyborem (b), d) okno wyboru zachowywanych obiektów – zachowanie tylko 

obiektu zewnętrznego w stosunku do wycięcia, e) wynik operacji zgodny z wyborem (d),  
f) okno wyboru zachowywanych obiektów – zachowanie tylko obiektu położonego wewnątrz wycięcia, 

 g) wynik operacji zgodny z wyborem (f) 

 


