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WYKORZYSTANIE PROGRAMU SOLIDWORKS
DO MODELOWANIA PRZEDMIOTÓW
NA PRZYK£ADZIE WIESZAKA NA UBRANIA
Streszczenie. W publikacji opisano program SolidWorks do tworzenia modeli przedmiotów w projektowaniu komputerowym. Mo¿liwoci wykorzystania programu pokazano na
przyk³adzie wieszaka na ubrania. Stwierdzono, ¿e narzêdzie to znacznie u³atwia i przyspiesza proces modelowania oraz konstruowania wyrobów.

1. WSTÊP
Wzrost wymagañ dotycz¹cych wyboru produktów istniej¹cych na rynku zmusi³
projektantów do stosowania ró¿norodnych rozwi¹zañ dotycz¹cych tworzenia szerokiego asortymentu oferowanych przedmiotów. Niestety koniecznoæ kreowania szerokiej oferty produktów w warunkach rzeczywistych zwi¹zana jest z koniecznoci¹
poniesienia kosztów finansowych i ogromnego nak³adu czasu. Wytwarzanie produktów od podstaw w realnych warunkach metod¹ prób i b³êdów nie jest zbyt dobrym
rozwi¹zaniem z punktu widzenia ekonomicznego. Dlatego te¿ wystêpuje koniecznoæ dotycz¹ca szybszego tworzenia przedmiotów przy jednoczesnym zmniejszeniem nak³adów finansowych. Istnieje wiele narzêdzi pozwalaj¹cych rozwi¹zaæ tego
typu problemy. Na potrzeby tej pracy zosta³ wykorzystany system SolidWorks [1, 2, 3],
poniewa¿ daje on ogromne mo¿liwoci podczas tworzenia wirtualnych modeli dwu
i trójwymiarowych. Dziêki temu mo¿liwe jest szybsze i dok³adniejsze modelowanie
ca³ych podzespo³ów i zespo³ów modeli.

2. PROJEKTOWANIE I OKRELENIE STRUKTURY WYROBU
Wszelkie dzia³ania podjête przy tworzeniu modeli uzale¿nione s¹ w g³ównej mierze od stworzenia prawid³owej struktury z³o¿onoci wyrobu i realizacji poszczególnych jego czêci sk³adowych. Zwi¹zane jest to z dobraniem odpowiednich cech konstrukcyjnych poszczególnych modeli. Dzia³ania projektowo konstrukcyjne dotycz¹ce zmiany cech obiektów abstrakcyjnych przyczyniaj¹ siê do stworzenia modelu
koñcowego. Przy projektowaniu przedmiotów, nale¿y pamiêtaæ o wykorzystaniu pro-
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stych, ale funkcjonalnych rozwi¹zañ technologicznych. SolidWorks daje mo¿liwoæ
dojcia do celu na wiele sposobów, dlatego te¿ wybór odpowiedniej metody w du¿ym stopniu zale¿y od dowiadczenia projektanta. Zastosowanie tego systemu pozwala na tworzenie rozmaitych przedmiotów z ró¿nych dziedzin ¿ycia cz³owieka.
W niniejszej pracy problematyka stworzenia przyk³adowego przedmiotu zostanie opisana na podstawie szeregu czynnoci zwi¹zanych z wizualizacj¹ wieszaka na ubranie. Na rysunku 1 pokazano wygl¹d wyrobu koñcowego, natomiast w tabeli 1 podano strukturê budowy wieszaka.
Poszczególnym elementom wieszaka nadano numery od 1 do 7, zosta³y one
opisane w tabeli 1.

Rys. 1. Wygl¹d koñcowy i struktura budowy modelowanego obiektu wieszaka
Tabela 1. Zbiór elementów wchodz¹cych w sk³ad wieszaka (rys. 1)
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Na rysunku 2 i 3 przedstawiono przyk³ady projektowania dwuwymiarowego czêci uchwytu i nogi wieszaka. W rysunkach uwzglêdniono przekroje elementów przygotowuj¹c je tym samym do wykorzystania operacji tworzenia modelu trójwymiarowego. Przy tworzeniu zarysów obiektów wiele opcji programu wspiera prace projektanta. Ciekawe mo¿liwoci wykorzystania wybranego programu mo¿na zaobserwowaæ na rysunkach 2 i 3, gdzie specjalnie stworzone do tego celu modu³y daj¹ mo¿liwoæ utworzenia inteligentnego wymiaru, którego u¿ycie jest intuicyjne a system sam
ustawia d³ugoci linii pozwalaj¹c od razu zmieniæ ich parametry.

Rys. 2. Projekt dwuwymiarowy nogi przygotowany do tworzenia modelu
trójwymiarowego

Rys. 3. Projekt dwuwymiarowy uchwytu przygotowany do tworzenia modelu
trójwymiarowego
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Opracowanie elementów dwuwymiarowych pozwala na ich dalsze modelowanie
tym razem ju¿ w przestrzeni. Problematyka tworzenia modeli 3D zosta³a omówiona
w rozdziale trzecim.

3. MODELOWANIE BRY£OWE CZÊCI SK£ADOWYCH WYROBU
Czynnoci modelowania obiektów zazwyczaj rozpoczynane s¹ od przygotowania ich rzutów na p³aszczynie a nastêpnie w zale¿noci od zaistnia³ej potrzeby
wykorzystywane s¹ modu³y programu, dziêki którym tworzone s¹ bry³y modeli.
Na rysunkach 4 i 6 pokazano metodê tworzenia otworu przy wykorzystaniu opcji
wyciêcia. Poszczególne modu³y menu wykorzystywane w systemie SolidWorks wspomagaj¹ prace projektowania i modelowania specjalnym pomocniczym menu kontekstowym ukazanym po lewej stronie rysunku. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu wystêpuje
bardzo skuteczna komunikacja pomiêdzy systemem a u¿ytkownikiem.

Rys. 4. Tworzenie otworu z wykorzystaniem opcji wyci¹gniêcie wyciêcia w ³¹czynie

Tego typu rozwi¹zanie daje mo¿liwoæ uzyskania kontroli nad tworzeniem modelu. Rysunek 5 obrazuje mo¿liwoæ tworzenia nietypowych kszta³tów w tym wypadku zaokr¹gleñ krawêdzi przy wykorzystaniu modu³u operacji zaokr¹glenia. Kontekstowe menu boczne zawiera w sobie opcje wyboru, co do sposobu przeprowadzenia krzywizn jak równie¿ pasek danych wejciowych wprowadzanych przez u¿ytkownika.
Zarówno wyci¹ganie konturów bry³ jak równie¿ tworzenie wyciêæ mo¿e byæ
realizowane przez okrelenie najrozmaitszych kszta³tów i wymiarów. Mo¿liwe jest
tworzenie skomplikowanych i z³o¿onych zarysów w zale¿noci od z³o¿onoci obiek-
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Rys. 5. Tworzenie zaokr¹glenia p³aszczyzn w pó³ce

Rys..6. Tworzenie otworu z wykorzystaniem opcji wyci¹gniêcie wyciêcia
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tów. Na rysunku 7 mo¿na zaobserwowaæ tworzenie wpustów poprzecznych w modelowanym obiekcie. Mo¿liwe jest tak¿e dok³adne okrelenie g³êbokoci wyciêcia
gniazda jak równie¿ kierunki, w których maj¹ zostaæ stworzone.
Tworzenie modeli o przekroju cylindrycznym oparte jest na zarysie dwuwymiarowym obiektu (patrz rys 2 i 3) dziêki czemu istnieje mo¿liwoæ okrelenia linii jak i
k¹ta obrotu. Przyk³ady modeli stworzonych t¹ metod¹ zosta³y pokazane na rysunkach 8 i 9. Na tym etapie tworzenia modeli mo¿liwy jest powrót do rysunku 2D by
móc dokonaæ ewentualnych zmian, jeli oczywicie bêdzie taka koniecznoæ.

Rys. 7. Tworzenie wpustów poprzecznych

Rys. 8. Model nogi wieszaka otrzymany za pomoc¹ opcji baza przez obrót
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Rys. 9. Model uchwytu wieszaka utworzony za pomoc¹ opcji baza przez obrót
Niezale¿nie od tego, jaka jest liczba poszczególnych czêci w strukturze tworzonego obiektu, ka¿dy z elementów powinien tworzony byæ tylko raz. Po zapisaniu
modeli u¿ytkownik bêdzie mia³ mo¿liwoæ wielokrotnego importowania modeli
na pole pracy z³o¿enia, co by³oby niemo¿liwe przy projektowaniu za pomoc¹
o³ówka i kartki. Jest to niezwykle wa¿ny czynnik, który przyspiesza pracê projektantów i technologów.

4. MONTA¯ ZESPO£ÓW I PODZESPO£ÓW ORAZ ICH RENDERING
Przedstawiona w pracy kolejnoæ czynnoci nazywana jest projektowaniem od
do³u w górê. Polega ona na zaprojektowaniu i modelowaniu czêci a nastêpnie wstawienia ich do z³o¿enia. Tworzenie z³o¿enia jest realizowane od zaimportowania wczeniej stworzonych modeli do przestrzeni z³o¿eñ. Przyk³ad zaimportowanych modeli
zosta³ pokazany na rysunku 10. Mimo tego, ¿e niektóre z elementów zosta³y stworzone tylko jeden raz, mo¿na wstawiæ je na pole pracy wielokrotnie.
Po ustawieniu elementów w przestrzeni nadawane s¹ im relacje, czyli wi¹zania.
Menu systemowe w zale¿noci od potrzeby rozmieszczenia obiektów dysponuje wieloma modu³ami, dziêki którym mo¿emy nadawaæ i odbieraæ przedmiotom stopnie swobody. Efekt nadania relacji równoleg³oci p³aszczyzn zosta³ pokazany na rysunku 11.
Po prawid³owym ustaleniu relacji istnieje mo¿liwoæ zablokowania przestrzennego
modeli by uniemo¿liwiæ przypadkowe zniszczenie dotychczasowej pracy. Sukcesywne odbieranie stopni swobody i nadawanie relacji poszczególnym elementom przyczynia siê do powstania ca³kowitego z³o¿enia  patrz rys. 12.
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Rys. 10. Widok zaimportowanych obiektów do przestrzeni z³o¿eñ

Rys. 11. Nadawanie relacji zaimportowanym elementom
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W trakcie pracy z obiektami przyjmuj¹ one kolorystykê, która jest ustawiona w
systemie jako domylna, w tym wypadku jest to kolor szary. Tego typu wizualizacja
obiektu nie wygl¹da korzystnie w wietle prezentowanego produktu. Wykorzystanie
funkcji renderingu pozwala nadaæ obiektowi kolor z palety kolorów jak równie¿ wzory ró¿norodnych tekstur np. imituj¹cych drewno. W ten oto sposób mo¿liwe jest
tworzenie przedmiotu, który ³udz¹co podobny jest do rzeczywistego. Wygl¹d z³o¿onego wieszaka, który zosta³ poddany procesowi renderingu zosta³ pokazany na rysunku 12.

Rys.12. Wizualizacja wieszaka po procesie renderingu

5. PODSUMOWANIE
Wybrane oprogramowanie SolidWorks jest systemem, który bardzo dobrze radzi
sobie z przedstawionymi w pracy problemami. Tworzony model mo¿e byæ renderowany odpowiednimi teksturami dziêki czemu istnieje mo¿liwoæ stworzenia odpowiedniej iloci produktów w asortymencie. Mo¿liwoci programu umo¿liwiaj¹ tworzenie wirtualnych produktów, które mog¹ staæ siê podstaw¹ do dzia³añ w warunkach
rzeczywistych. Omówione w pracy przyk³ady obrazuj¹ tylko pewien zakres wykorzystania programu.
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Nadawanie tekstury modelom pozwala tworzyæ wizualizacje obiektów bliskie
rzeczywistemu wygl¹dowi. Wybrane przyk³ady zosta³y dobrane tak aby mo¿na by³o
opracowaæ i omówiæ zagadnienia dla procesu dydaktycznego w zakresie wykorzystania wiedzy informatycznej dotycz¹cej modelowania bry³. Dziêki temu modelowanie
komputerowe wsparte renderingiem wykorzystywane jest jako wielozadaniowe narzêdzie w pracy konstruktorów. Poprzez pracê z abstrakcyjnymi modelami mo¿liwe
jest minimalizowanie nak³adów finansowych chocia¿by przez dostêp do stworzonej
dokumentacji. Pozwala ono rozwi¹zaæ problematykê modelowania konstrukcji omówionej w pracy.
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Using SolidWorks programme for modelling the objects on example
of clothes hanger
Summary
SolidWorks programme to create the models of objects in computer designing were described in the paper. The possibilities of program were shown on example of clothes hanger. This programme made more easier and faster the articles modelling and designing
were confirmed.
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