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PARAMETRYZACJA CECH GEOMETRYCZNYCH MODELU
W SYSTEMIE CATIA V5
WSTÊP
Zastosowanie parametryzacji cech geometrycznych modeli ma wielkie znaczenie i
szerokie zastosowanie. Bezporednio w module Part Design mamy dostêp do grupy
narzêdzi o wspólnej nazwie Knowledge. Do grupy tej nale¿¹ narzêdzia Formula,
Low \ Design Table oraz Knowledge Inspector. Grupa tych narzêdzi jest wspólna dla
wszystkich modu³ów. Zastosowanie parametryzacji jest szczególnie korzystne w odniesieniu do modeli odwzorowuj¹cych obiekty (elementy), których cechy geometryczne
podlegaj¹ normalizacji[6]. Przyk³adami obiektów (elementów) z bran¿y mechanicznej,
których cechy geometryczne podlegaj¹ normalizacji, s¹ m.in. ruby, wkrêty, nakrêtki,
podk³adki, ³o¿yska lizgowe i toczne, wpusty, sprzêg³a, si³owniki, sworznie itp. Wszystkie te elementy tworz¹ zwykle typoszeregi wymiarowe, których poszczególne egzemplarze nie ró¿ni¹ siê (zwykle) od siebie postaci¹, ale w³anie uk³adem wymiarów.
Dlatego te¿ wykonanie modelu parametrycznego danego obiektu umo¿liwia wygenerowanie dowolnego egzemplarza wymiarowego, nale¿¹cego do jego typoszeregu. Jak
mo¿na z tego ³atwo wnioskowaæ, dysponowanie modelami parametrycznymi znacznie
przyspiesza proces projektowo-konstrukcyjny i czyni go zdecydowanie wydajniejszym.

PARAMETRY MODELU POD£OGI DWIGU ELEKTRYCZNEGO
Opis postaci modelu

Jako przyk³ad modelu parametrycznego przedstawiono model pod³ogi dwigu
elektrycznego (rys. 1). Wszystkie cechy geometryczne tego modelu s¹ zale¿ne od
szerokoci i d³ugoci pod³ogi, gdzie:
a  szerokoæ pod³ogi (stosowana w zakresie 930  1000 mm);
b  d³ugoæ pod³ogi (stosowana w zakresie 930  1280 mm);
c  przesuniêcie osi prowadnic wzglêdem osi pod³ogi.
* Piotr PENKA£A  Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Wydzia³ Mechaniczny,
Politechnika Lubelska.
** Miros³aw MALEC  Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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Rys. 1. Rysunek pogl¹dowy pod³ogi dwigu elektrycznego

Rys. 2. Okno dialogowe narzêdzia Formula

W g³ównej czêci okna programu widzimy listê zawieraj¹c¹ nazwy parametrów
cech modelu, ich aktualnych wartoci, ewentualnie przypisanych im formu³ i ich uaktywnienia. Ka¿da cecha geometryczna czy tworzywowa modelu jest reprezentowana
w postaci parametru o danej wartoci. Nazwy tych parametrów s¹ generowane przez
system automatycznie i odpowiadaj¹ zawartoci drzewa struktury modelu. Stosowanie domylnych nazw parametrów jest jednak doæ uci¹¿liwe. Dlatego te¿ dokonamy
zmiany niektórych nazw. Aby zmieniæ nazwê wspomnianego parametru, nale¿y myszk¹
wskazaæ stosown¹ pozycjê na licie Parameter. Nazwa parametru pojawi siê w polu
Edit name or value of the current parameter. Aby zatwierdziæ now¹ nazwê, klikamy myszk¹ przycisk Apply. Zmieniamy nazwê parametru szerokoci pod³ogi.
W tym celu w³¹czamy funkcjê formula i wskazujemy na czêæ, której chcemy zmieniaæ parametry. Po zaznaczeniu ca³oci bêdziemy widzieæ w oknie wszystkie parametry,
a przy wiêkszych z³o¿eniach mo¿e byæ trudne znalezienie w³aciwego. U³atwieniem
szukania s¹ filtry znajduj¹ce siê w lewej górnej czêci okna (rys. 3). Po znalezieniu
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Rys. 3. Okno Formula  zmiana nazwy parametrów

parametry szerokoci pod³ogi o nazwie Blacha axb\PartBody\Wall.1\Sketch.1\
Length.15\Length, wpisujemy jego now¹ nazwê i zatwierdzamy Apply.
Drugim sposobem na zmianê nazwy jest zmiana od razu po nadaniu wymiaru.
W tym celu kursorem wskazujemy na wymiar, klikamy prawym klawiszem myszki i
z menu podrêcznego wybieramy polecenie Lenght.XX object i nastêpnie po rozwiniêciu kolejnego menu wybieramy Rename Parameter (rys. 4). Po pojawieniu siê okna
zmiany nazwy wpisujemy now¹ nazwê (rys. 5).
Ten sposób jest znacznie wygodniejszy, poniewa¿ nie trzeba szukaæ danego wymiaru i jest mniejsze prawdopodobieñstwo pomy³ki. Analogicznie postêpujemy ze
zmian¹ nazw pozosta³ych u¿ywanych parametrów. Nale¿y pamiêtaæ, aby nazwy parametrów odzwierciedla³y nazwy powszechne parametrów, co znacznie u³atwia wyszu-

Rys. 4. Zmiana nazwy parametru w szkicowniku
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Rys. 5. Okno zmiany nazwy parametru

kiwanie parametrów, gdy nie zna siê ich nazwy. Je¿eli parametryzuje siê czêci znormalizowane najlepiej u¿ywaæ nazw u¿ywanych w normach.

DEFINIOWANIE FORMU£
Parametryzacji podlegaj¹ nie tylko wymiary elementu, ale równie¿ wymiary wiêzów (offset, Angle) i wiele innych parametrów. Definiuj¹c formu³y przy wiêkszym
z³o¿eniu trzeba siê najpierw dobrze zastanowiæ, jakie s¹ miêdzy nimi zale¿noci.
W przypadku opisywanej pod³ogi g³ównymi wymiarami bêd¹ szerokoæ i d³ugoæ
pod³ogi  od tych wymiarów bêdzie wszystko zale¿ne.

Rys. 6. Widok wiêzów pomiêdzy ceownikami a blach¹ pod³ogi

Pomiêdzy powierzchniami bocznymi ceowników a blachy s¹ nadane wiêzy, co
powoduje, ¿e wraz ze zmian¹ wymiarów blachy bêdzie siê zmienia³o ich po³o¿enie,
jednak ich d³ugoæ siê nie zmieni. W celu zdefiniowania formu³y i parametru d³ugoci
korzystamy z narzêdzia f(x) - formula. Nastêpnie wskazujemy na drzewie Ceownik
przód (pokazujê tylko parametry wskazanego elementu) z listy Filter type wybieramy
Lenght i szukamy d³ugoci ceownika (rys. 7). Po znalezieniu parametru d³ugoci klikamy na przycisk Add Formula. Po pojawieniu siê okna Formula Editor z okna
Members of Parameters wybieramy Lenght. Poniewa¿ d³ugoæ ceownika bêdzie
równa szerokoci blachy, szukamy parametru szerokoci blachy i klikamy na niego
dwukrotnie, tak, aby siê pokaza³ w górnym oknie równania. Nastêpnie zatwierdzamy
OK. Analogicznie postêpujemy z ceownikiem tylnym.
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Rys. 7. Dodawanie formu³y

Rys. 8. Okno edycyjne formu³y.

W przypadku ceowników bocznych ich d³ugoæ nie jest równa d³ugoci blachy,
poniewa¿ jest krótsza o gruboæ blachy ceownika przedniego oraz tylnego.
W tym celu dodajemy formu³ê podobnie, jak w przypadku ceownika przedniego,
jednak przed jej zatwierdzeniem dodajemy dzia³anie arytmetyczne. Po dwukrotnym
klikniêciu na parametrze D³ugoci pod³ogi stawiamy kursor w oknie równania za

Rys. 9. D³ugoæ ceownika bocznego krótsza o gruboæ blachy.
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dodanym parametrem d³ugoci pod³ogi i wpisujemy tam znak minusa -. Nastêpnie
szukamy parametru gruboci ceownika przedniego i klikamy na niego dwukrotnie
dodaj¹c go do równania. Powinien siê pojawiæ po znaku -. Podobnie postêpujemy z
gruboci¹ ceownika tylnego. Wynikiem tego powinno byæ równanie:
Ceownik bok\D³ugoæ ceownika = «Blacha axb\D³ugoæ pod³ogi [b]« -«Ceownik
tyl\Gruboæ« -«Ceownik przód\Gruboæ«,
co oznacza, ¿e d³ugoæ ceownika równa siê ró¿nicy d³ugoci pod³ogi oraz gruboci
ceowników przedniego i tylnego. W naszym przypadku d³ugoæ ceownika = 1260-2-2 =
1256 mm.
Wystarczy zdefiniowaæ parametry tylko dla jednego ceownika bocznego, poniewa¿ drugi jest tylko linkiem i korzysta z tego samego pliku, któremu s¹ przypisane
wszystkie parametry.

Rys. 10. Koñcowa postaæ formu³y d³ugoci ceownika bocznego

l
l

Dzia³anie arytmetyczne mo¿emy wprowadzaæ na dwa sposoby:
wybieranie parametrów z listy i wprowadzanie znaków dzia³añ z klawiatury,
wybór dzia³añ z listy Operators gdzie mamy do dyspozycji g³ówne dzia³ania matematyczne.

Rys. 11. Lista funkcji matematycznych
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Równie¿ w zak³adce Math mamy du¿o funkcji trygonometrycznych, logarytmicznych oraz statystycznych. W przypadku ceowników rodkowych d³ugoæ wprowadzamy tak samo, jak dla ceowników bocznych, natomiast w celu ich prawid³owego
po³o¿enia, wprowadzamy nastêpuj¹ce wiêzy:
Contact Constraint  pomiêdzy powierzchniami: doln¹ ceownika a górn¹ blachy
(axb), czo³ow¹ przedni¹ ceownika rodkowego a wewnêtrzn¹ ceownika przedniego. W ten sposób uzyskujemy rozwi¹zane usytuowanie wzd³u¿ pod³ogi, pozostaje
jeszcze usytuowanie w drugim kierunku (szerokoci). Poniewa¿ wprowadzamy
dwa ceowniki rodkowe i chcemy, aby by³y rozstawione w równych odcinkach,
wiêzy odleg³oci Offset nadajemy pomiêdzy powierzchniami wewnêtrznymi ceowników (bocznego i rodkowego).
Nastêpnie ceownik wyszukujemy w oknie Formula, jego nazwa jest nadawana
automatycznie i przyjmuje postaæ: Constraints\Offset.xx\Offset.xx\Offset, gdzie xx oznacza numer nadanego z kolei wiêzu. W celu zmiany tej nazwy wybieramy j¹ na drzewie,
a nastêpnie klikaj¹c prawym klawiszem myszki z menu podrêcznego wybieramy
Properties i zak³adkê Conastraint, gdzie w polu Name mo¿emy zmieniæ nazwê.

Rys. 12. Zmiana nazwy wiêzu

Gdy ju¿ znajdziemy w oknie Formu³y w³aciwy Constraint klikamy na przycisk Add Formula w celu dodania równania matematycznego. Koñcowa postaæ
równiania powina wygl¹daæ w sposób nastêpuj¹cy:
(«Blacha axb\Szerokoæ pod³ogi [a]« -2*(«Ceownik bok\PartBody\Flange.1\Length« +«Ceownik bok\Sheet Metal Parameter.1\Bend Radius« )-2*(«Ceownik rodkowy\PartBody\Flange.3\Length« +«Ceownik rodkowy\Sheet Metal
Parameter.1\Bend Radius« ))/3
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gdzie:
Flange.x\Length  szerokoæ prostej czêci pó³ki ceownika (odleg³oæ na rys. 13),
Sheet Metal Parameter.1\Bend Radius  promieñ zagiêcia (odleg³oæ na rys. 14).

Rys. 13. Graficzne przedstawienie d³ugoci Flange.x\Length

Rys. 14. Graficzne przedstawienie d³ugoci Bend Radius Flange.x\Length

Suma tych dwóch parametrów daje nam ca³kowit¹ szerokoæ pó³ki ceownika.
Logicznie równanie mo¿emy zapisaæ w postaci
UR]VWDZ

V]HU SRGáRGá>D @    V]HUFHRZQLNDERF]QHJR    ]HUFHRZQLND URGNRZHJR



Wynik tego równania daje nam odleg³oæ pokazan¹ na rys. 15. W podobny sposób postêpujemy z drugim ceownikiem rodkowym, jak i z k¹townikami rozmieszczonymi poprzecznie.
Na rys. 16 przedstawiono wygl¹d ca³ej pod³ogi. Parametryzacja powinna byæ wykonana tak, aby wszystkie pola, na które zosta³a podzielona blacha poprzez ceowniki
i k¹towniki by³y sobie równe. Tak samo ceownik mocuj¹cy powinien znajdowaæ siê w
osi prowadnic.
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Rys. 15. Odleg³oæ pomiêdzy ceownikami

Rys. 16. Widok pod³ogi po parametryzacji

Wszelkie zmiany wartoci, jak i parametrów, ¿eby by³y widoczne wymagaj¹ aktualizacji. Po jakiejkolwiek zmianie element jest podwietlany na czerwono
Update All. Je¿eli parametryzacja zosta³a przeprowadzona
i podwietla siê ikona
prawid³owo oraz wszystkie wiêzy zosta³y nadane prawid³owo i siebie nie wykluczaj¹,
ikona zganie, a element zmieni swoje gabaryty (je¿eli zosta³y wprowadzone inne).
Dobrym sposobem jest czêste u¿ywanie tej ikony (je¿eli siê zapala), co znacznie u³atwia wyszukanie b³êdów, je¿eli takowe siê pojawi¹.

TABLICA PROJEKTOWA
Nastêpnym bardzo przydatnym etapem parametryzacji jest stworzenie tablicy projektowej 

 Design Tabele, w której mo¿emy umieciæ dane. Najpopularniejsze i

najbardziej powszechne s¹ tablice w MS Excel. W tym celu mo¿emy stworzyæ tablicê
projektow¹ wczeniej, a nastêpnie podpi¹æ link. Wartoci tych parametrów, tworz¹
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typoszereg wymiarowy. Ich u¿ycie bêdzie powodowa³o zmiany wartoci parametrów
opisuj¹cych geometriê modelu.
Tabela 1. Podstawowe wymiary pod³ogi

Bardzo wa¿na jest nazwa kolumny, mo¿e byæ ona dowolna, pod warunkiem umieszczenia na koñcu tej nazwy jednostki miary w nawiasie okr¹g³ym. Czyli na koñcu ka¿dej nazwy kolumny powinien siê znajdowaæ dopisek (mm). W przypadku braku
dopisanych jednostek lub napisanie w innym nawiasie wyst¹pi niezgodnoæ jednostek
pomiêdzy plikiem w Excelu a Partemw Catii. Maj¹c wiêc stosowny plik z danymi
opisuj¹cymi parametry modelu mo¿emy utworzyæ z niego tablicê projektow¹. Tablica ta
nie jest niczym innym, jak swego rodzaju pomostem pomiêdzy plikiem arkusza kalkulacyjnego, a plikiem modu³u Part Design. W celu jej utworzenia wskazujemy myszk¹ ikonê
narzêdzia Design Table. Uaktywnia siê okno dialogowe narzêdzia.

Rys. 17. Okno kreatora tablicy projektowej
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W polu Name wpisujemy nazwê tablicy projektowej. W naszym przypadku bêdzie to nazwa Tablica projektowa z wymiarami typowych pod³óg dwigu elektrycznego. Zawartoæ pola Comment mo¿emy pozostawiæ bez zmian. Nastêpnie zaznaczamy polecenie Create a design table from a pre-existing file, poniewa¿ wczeniej utworzylimy stosowny plik. W polu Destination widzimy aktualn¹ nazwê
modelu. Gdybymy wczeniej nie utworzyli pliku z wartociami parametrów, tablicê mo¿na by by³o utworzyæ, zaznaczaj¹c polecenie Create a design table with
current parameter values. Operacjê nadania nazwy i wyboru sposobu utworzenia
tablicy projektowej koñczymy klikaj¹c przycisk OK. Nastêpnie w nowo otwartym oknie wskazujemy cie¿kê dostêpu do pliku i otwieramy tabelê. W uaktywnionym oknie dialogowym zmieniamy zak³adkê na Associations. W oknie Parameters widzimy wszystkie parametry naszego modelu, natomiast w oknie Columns
s¹ kolumny z naszej tabeli. W celu ³atwiejszego znalezienia w³aciwych parametrów (d³ugoci i szerokoci pod³ogi) z listy Filter Type wybieramy Lenght. Poniewa¿ szerokoæ i d³ugoæ blachy pod³ogi s¹ wymiarami zmiennymi i wszystkie wymiary s¹ od nich uzale¿nione musimy dwie kolumny tabeli powi¹zaæ w³anie z tymi
wymiarami. W oknie Parameters wybieramy przez podwietlenie Blacha axb\Szerokoæ pod³ogi [a], a w oknie Columns wybieramy szerokoæ pod³ogi (nazwa kolumny) i zatwierdzamy przyciskiem Associate.

Rys. 18. Powi¹zanie parametrów tablicy z parametrami modelu.

Powi¹zanie powinno siê pokazaæ w trzecim oknie Associations between parameters and columns. Analogicznie postêpujemy z d³ugoci¹ pod³ogi.

38

Penka³a P., Malec M.: Parametryzacja
cech
modelu w systemie CATIA v5
POSTÊPY NAUKI
I Tgeometrycznych
ECHNIKI NR 2, 2008

WNIOSKI
Aktualnie w ka¿dym przedsiêbiorstwie d¹¿y siê do jak najwiêkszej automatyzacji,
szczególnie produkcji, ale równie¿ i prac in¿ynierskich. Postêp w programach CAD
spowodowa³, ¿e czêæ pracy systemy wykonuj¹ same. Faktem jest, ¿e komputer nie
wykona wszystkiego sam i potrzebna jest wiedza in¿ynierska aby rysunki zosta³y zrobione prawid³owo. Mo¿emy jednak znacznie to zautomatyzowaæ poprzez parametryzacjê modelu, tworzenie skryptów VBA wstawiaj¹cych automatycznie tabelkê rysunkow¹ oraz jej uzupe³nienie, jak i wiele innych rzeczy, w zale¿noci od przedsiêbiorstwa. Dla przyk³adu wyobramy sobie tworzenie rysunku zestawieniowego dla pod³ogi dwigu elektrycznego. Rysunek posiada wiele detali oraz rzutów, które nale¿y rysowaæ osobno, równie¿ wymiarowanie takiego rysunku jest bardzo pracoch³onne. Przy
produkcji seryjnej produkowane pod³ogi posiadaj¹ ró¿ne wymiary gabarytowe, a co
siê z tym wi¹¿e ró¿ne wymiary poszczególnych elementów. Dla zautomatyzowania
takich rysunków musielibymy posiadaæ kilkanacie szablonów, które trzeba by by³o
edytowaæ i dostosowywaæ do najbardziej zbli¿onej pod³ogi.
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Streszczenie
System Catia sk³ada siê z wiêkszej liczby ró¿nych modu³ów, pomiêdzy którymi mo¿liwy
jest przep³yw informacji (danych). W pracy przedstawiono mo¿liwoci, jakie daje wspó³praca
modu³u Part Design z modu³em Knowledge Advisor. Modu³ Knowledge Advisor, nale¿¹cy do
grupy Infrastructure, jest przeznaczony do definiowania m.in. regu³, makropoleceñ. równañ
matematycznych i tzw. sprawdzeñ, a wiêc elementów bêd¹cych g³ównie rodkami reprezentowania wiedzy.

PARAMETERIZATION OF GEOMETRICAL OF MODEL FEATURES
IN CATIA v.5 SOFTWARE
Summary
The CATIA software consists of different modules, among which the flow of information is
possible. In paper they have presented the possibilities, that gives the collaboration between
Part Design module and Knowledge Advisor module. Knowledge Advisor module, belong to
Infrastructure Group is assigned to for define rules, macro-instructions, mathematic equation and so-called verification, and so elements that are mainly the means of knowledge.

40

