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MODELOWANIE BRY£OWE I POWIERZCHNIOWE
W SYSTEMACH CAD/CAM
Streszczenie. Wymagania obecnie stawiane przedmiotom projektowania, czyli konstruowanym obiektom, ró¿ni¹ siê od wymagañ formu³owanych tradycyjnie, nie tylko tym, ¿e s¹ coraz
ostrzejsze. Pojawiaj¹ siê wymagania jakociowo nowe, wynikaj¹ce z tego, ¿e ustawicznie
zwiêksza siê wielkoæ projektowanych urz¹dzeñ i systemów w sensie rozleg³oci i ró¿norodnoci obejmowanej tematyki, a tak¿e w sensie kompleksowoci powi¹zañ zewnêtrznych i
ponoszonych kosztów. Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera
siê o zasadê tworzenia modeli geometrycznych. Narzêdzia i metody modelowania geometrycznego musz¹ byæ starannie wybrane a znajomoæ ich jest konieczna do wiadomego ich
stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzglêdniaæ dalsze procesy projektowe,
tak, aby model by³ podstaw¹ ca³ego procesu rozwoju produktu, a nie ród³em problemów
projektowych.
S³owa kluczowe: konstruowanie, model geometryczny, modelowanie bry³owe, modelowanie
powierzchniowe.

WSTÊP
Projektowanie i konstruowanie nale¿¹ do dziedziny dzia³añ twórczych zwi¹zanych
z tworzeniem rodków technicznych lub opracowaniem przedsiêwziêæ organizacyjnych w zwi¹zku z wyst¹pieniem pewnej, rozpoznanej wczeniej potrzeby. Opracowane i wytworzone rodki techniczne powinny tê potrzebê zaspokoiæ. Dzia³ania twórcze
zwi¹zane z obmylaniem rodków technicznych stanowi¹ proces projektowo-konstrukcyjny. Istot¹ tego procesu jest dobór cech konstrukcyjnych tworzonego rodka technicznego i ich zapisanie, czyli opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
bêd¹cej podstaw¹ do przygotowania procesu wytwarzania.
Wymagania stawiane obecnie przedmiotom projektowania, czyli konstruowanym
obiektom, ró¿ni¹ siê od wymagañ formu³owanych tradycyjnie, nie tylko tym, ¿e s¹
coraz ostrzejsze. Pojawiaj¹ siê wymagania jakociowo nowe, wynikaj¹ce z tego, ¿e
ustawicznie zwiêksza siê wielkoæ projektowanych urz¹dzeñ i systemów w sensie rozleg³oci i ró¿norodnoci obejmowanej tematyki, a tak¿e w sensie kompleksowoci powi¹zañ zewnêtrznych i ponoszonych kosztów.
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Powy¿sze ¿¹dania w stosunku do rezultatów projektowania narzucaj¹ nowe wymagania dla systemu projektuj¹cego. S¹ to m.in.:
 koniecznoæ anga¿owania du¿ej liczby projektantów do jednego zadania,
 koniecznoæ anga¿owania specjalistów z ró¿nych dziedzin do jednego zadania,
 koniecznoæ anga¿owania du¿ych rodków finansowych,
 uzyskanie najwy¿szej jakoci projektowania.
To natomiast tworzy nowe ¿¹dania w stosunku do procesu projektowania, np.:
 koniecznoæ starannego planowania procesu, dekompozycji zadañ i koordynacji prac
ró¿nych zespo³ów,
 umo¿liwienie wspó³uczestnictwa osobom spoza zespo³u projektuj¹cego,
 niezbêdnoæ optymalizacji dzia³añ projektowych ze wzglêdu na czas i koszty,
 racjonalizacja zbierania i przechowywania informacji.
Projektowanie jest procesem przetwarzania masowej informacji, a doskona³ym
narzêdziem do realizacji tego celu jest komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Niemal od pocz¹tku rozwoju komputerów powiêcano szczególnie du¿o uwagi
tej klasie ich zastosowañ.

PODSTAWY MODELOWANIA W SYSTEMACH CAD/CAM
Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera siê o zasadê
tworzenia modeli geometrycznych wykorzystuj¹cych zarówno wiedzê pochodz¹c¹ z
nauk matematycznych jak i technicznych. Zaawansowane systemy CAD/CAM/CAE
oferuj¹ szerokie mo¿liwoci w zakresie modelowania geometrycznego. Polecenia w
poszczególnych programach ró¿ni¹ siê pewnymi atrybutami, w ka¿dym z nich mo¿na
wyró¿niæ pewne uogólnione metody modelowaniu geometrycznego. Ze wzglêdów utylitarnych znajomoæ tych metod jest bardzo istotna. Okazuje siê, ¿e ten sam model
geometryczny mo¿na wykonaæ na wiele ró¿nych sposobów. W przypadku z³o¿onego
modelu geometrycznego liczba tych sposobów jest praktycznie nieograniczona. Modele
wykonane na ró¿ne sposoby nie s¹ równoznaczne. Z nieograniczonej liczby hipotetycznych sposobów tworzenia modeli geometrycznych tylko nieliczny procent zapewnia wykonanie poprawnego modelu geometrycznego. Jest to o tyle istotne, ¿e w przeciwieñstwie np. do programów graficznych, w których celem jest zapewnienie dobrego wygl¹du modelu, model w zaawansowanym systemie CAD/CAM/CAE jest
tworzony tak, aby spe³nia³ wiele ró¿nych zadañ i móg³ byæ zastosowany do wielu
dalszych procesów projektowych, w tym miêdzy innymi [3]:
 wykonania dokumentacji technicznej,
 analizy kinematycznej,
 analizy dynamiki elementów i zespo³ów,
 weryfikacji funkcjonalnoci produktu,
 obliczenia in¿ynierskiego np. metod¹ elementów skoñczonych,

76

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI








NR 4, 2010

weryfikacji ergonomicznej,
zaprojektowania operacji wytwórczych i ich weryfikacji,
zaprojektowania operacji eksploatacyjnych i ich weryfikacji,
wizualizacji produktu,
zapisu dodatkowych informacji uzyskanych w procesie projektowym,
wprowadzania zmian w projekcie.

Te wszystkie zadania musz¹ byæ wykonane na bazie jednego z wczeniej przygotowanych modeli geometrycznych. Dlatego te¿ narzêdzia i metody modelowania geometrycznego musz¹ byæ starannie wybrane a znajomoæ ich jest konieczna do wiadomego ich stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzglêdniaæ dalsze procesy
projektowe, tak, aby model by³ podstaw¹ ca³ego procesu rozwoju produktu, a nie ród³em problemów projektowych.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje komputerowych modeli geometrycznych:
 modele bry³owe,
 modele powierzchniowe,
 modele krawêdziowe.
Modele te ró¿ni¹ siê zasadniczo miêdzy sob¹. Modele krawêdziowe sk³adaj¹ siê i
punktów i krawêdzi. Krawêdziami mog¹ byæ linie proste lub krzywe. Modele powierzchniowe s¹ zbudowane z powierzchni (niekoniecznie p³askich) oraz krawêdzi ograniczaj¹cych te powierzchnie. Natomiast modele bry³owe zbudowane s¹ z powierzchni i krawêdzi ograniczaj¹cych te powierzchnie oraz dodatkowo przestrzeni ograniczonej przez
te powierzchnie. Model bry³owy najwierniej odzwierciedla rzeczywiste przedmioty.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rodzaj modelu nie ma nic wspólnego ze sposobem wywietlania
danego modelu na ekranie komputera. Model bry³owy mo¿e byæ wywietlany jako tzw.
model drutowy i nie znaczy to wcale, ¿e jest to model krawêdziowy.

MODELOWANIE BRY£OWE W SYSTEMACH CAD/CAM
W modelowaniu bry³owym zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ p³askie (dwuwymiarowe)
profile, s³u¿¹ce do definiowania poszczególnych operacji: wyci¹gniêæ, wyciêæ itd. Przy
tworzeniu modelu mog¹ byæ stosowane równie¿ inne obiekty (np. krzywe) jednak
profile pozostaj¹ zasadniczym elementem definiowania kszta³tu bry³y. Modelowanie
bry³owe pozwala w zasadzie na uzyskanie dowolnych kszta³tów, procedura ich tworzenia, a zw³aszcza edycji, nie jest jednak optymalna z punktu widzenia u¿ytkownika
tworz¹cego modele o bardzo du¿ym stopniu skomplikowania. Z tego te¿ wzglêdu
modelowanie bry³owe jest stosowane g³ównie tam, gdzie najwa¿niejsze jest spe³nienie
za³o¿eñ konstrukcyjnych dotycz¹cych funkcjonalnoci projektowanego wyrobu, za
estetyka odgrywa mniejsz¹ rolê.
Podstawowymi metodami tworzenia modeli bry³owych s¹ :
 wyci¹gniêcie lub obrót profilu,
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 edycja cech modelu bry³owego,
 operacje logiczne na bry³ach.
Wyci¹gniêcie lub obrót profilu

Pierwsza metoda  wyci¹gniêcie lub obrót profilu, polega na wyci¹gniêciu pewnego wczeniej zdefiniowanego profilu wzd³u¿ zadanego odcinka prostej lub krzywej lub
obrót profilu wzglêdem pewnej osi. Za³ó¿my, ¿e profilem bêdzie prostok¹t o wymiarach a = 100 mm, b = 30 mm (rys. 1).
Gdy dokonamy wyci¹gniêcia tego profilu wzd³u¿ odcinka o d³ugoci 200 mm
prostopad³ego do p³aszczyzny szkicu, otrzymamy prostopad³ocian o wymiarach 100
´ 30 ´ 200 mm (rys. 2). Natomiast, gdy dokonamy obrotu profilu wzglêdem osi bêd¹cej zarazem jednym z boków prostok¹ta, da nam w to w efekcie walec (rys. 3).

Rys. 1. Szkic profilu wraz z wymiarami

Rys. 2. Bry³a uzyskana w wyniku wyci¹gniêcia profilu
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Edycja cech modelu bry³owego

Edycja cech modelu bry³owego jest najbardziej efektywnym sposobem modelowania.
Polecenia edycyjne s¹ zwi¹zane najczêciej z pewnymi operacjami technologicznymi.
Polecenia te obejmuj¹ proste operacje, jak np. fazowanie czy zaokr¹glanie krawêdzi
(rys. 4) lub bardziej z³o¿one operacje, jak np. tworzenie z³o¿onych otworów (rys. 5).

Rys. 4. Zaokr¹glenie jako cecha krawêdzi walca

Rys. 5. Otwór jako cecha powierzchni bry³y

Do wykonania polecenia edycyjnego danej cechy musimy ju¿ posiadaæ model geometryczny, a wykonanie polecenia edycyjnego nadaje modelowi jakie nowe cechy.
Dana cecha jest bezporednio zwi¹zana z pewn¹ czêci¹ modelu, np. zaokr¹glenie jest
dodatkow¹ cech¹ krawêdzi, a otwór jest cech¹ powierzchni bry³y.
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MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE W SYSTEMACH CAD/CAM
W modelowaniu powierzchniowym równie¿ mog¹ byæ (i s¹) wykorzystywane profile, jednak zasadnicz¹ rolê przy tworzeniu modelu odgrywaj¹ punkty kontrolne, s³u¿¹ce do definiowania krzywych  zarówno p³askich, jak i przestrzennych. Na krzywych
tych z kolei rozpinane s¹ powierzchnie. Powierzchnie takie mo¿na podzieliæ na dwie
grupy. Do pierwszej nale¿¹ te, które mog¹ byæ opisane za pomoc¹ wzorów matematycznych, na przyk³ad powsta³e przez obrót krzywych sto¿kowych (parabola, hiperbola); powierzchnie takie s¹ stosowane m.in. do definiowania kszta³tu z³o¿onego. Druga
grupa to powierzchnie swobodne, sk³adaj¹ce siê z nieskoñczonej liczby punktów, opisywanych jedynie przez ich wspó³rzêdne. Wspó³rzêdne te nie s¹ powi¹zane zale¿nociami matematycznymi. Pozwala to na du¿¹ elastycznoæ przy modelowaniu  z tego
wzglêdu modelowanie powierzchniowe stosowane jest g³ównie tam, gdzie wystêpuj¹
bardzo z³o¿one kszta³ty modeli lub istotna jest estetyka wykonania, np. przy projektowaniu artyku³ów codziennego u¿ytku [1].
Modelowanie powierzchniowe znajduje zastosowanie w przypadku, gdy powierzchnia elementu projektowanego ma zbyt skomplikowany kszta³t, aby zamodelowaæ j¹
tradycyjnymi metodami modelowania bry³owego. Funkcje modelowania powierzchni
s¹ nastawione na modelowanie z³o¿onych kszta³tów powierzchni i w takim przypadku
doskonale siê sprawdzaj¹. Czêsto jest tak, ¿e w ca³ej konstrukcji jeden lub kilka elementów maj¹ z³o¿one kszta³ty i musz¹ byæ modelowane metodami modelowania powierzchni
- wynikiem tego procesu s¹ modele powierzchniowe tych elementów. Reszta elementów konstrukcji jest zamodelowana innymi technikami i zapisana jako modele bry³owe.
Dla zgodnoci form modelu ca³ej konstrukcji modele powierzchniowe s¹ przekszta³cane na modele bry³owe. Takie modele nosz¹ nazwê modeli hybrydowych. S¹ one tworzone technikami modelowania powierzchniowego i za pomoc¹ zestawu funkcji, przekszta³caj¹cych je do formy modelu bry³owego, przekszta³cane w nastêpnej fazie do
modelu bry³owego. Dalej takie modele bry³owe mog¹ byæ edytowane tradycyjnymi
technikami modelowania bry³owego [2].
Do tworzenia modeli powierzchniowych mo¿na stosowaæ kilka metod. Najwa¿niejsze z nich to:
 wyci¹gniêcie równoleg³e profilu lub wzd³u¿ zadanej cie¿ki,
 obrót profilu wokó³ wybranej osi,
 operacje przycinania i ³¹czenia powierzchni,
 edycja cech modelu powierzchniowego,
 modelowanie swobodne,
 rozwiniêcie powierzchni na profilach [4].
Cztery pierwsze metody s¹ bezporednim przeniesieniem metod stosowanych w
modelowaniu bry³owym, i jako takie, dla g³ównego zastosowania, czyli odzwierciedlenia kszta³tu powierzchni, która nie da siê okreliæ technikami modelowania bry³owego,
nie wnosz¹ nic nowego. Za pomoc¹ tych czterech pierwszych metod daj¹ siê zamode-
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lowaæ tylko takie kszta³ty, które daj¹ siê zamodelowaæ bezporednio metodami modelowania bry³owego. Dwie ostatnie metody s¹ najbardziej wydajne dla modelowania z³o¿onych kszta³tów.
Modelowanie powierzchniowe poprzez wyci¹gniêcie równoleg³e
profilu lub wzd³u¿ zadanej cie¿ki

Ten sposób modelowania jest bardzo zbli¿ony do modelowania bry³ poprzez wyci¹gniêcie profilu. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e model powierzchniowy posiada tylko cianki
boczne, brak jest wype³nienia, z którym mamy do czynienia w modelowaniu bry³owym. Wynika z tego, ¿e w modelowaniu powierzchniowym mo¿na wyci¹gaæ profil,
który nie jest domkniêty.
Sposób postêpowania w tego typu modelowaniu jest podobny do modelowania
bry³owego tzn. konieczne jest w pierwszym kroku narysowanie profilu, a nastêpnie, w
drugim kroku nastêpuje jego przesuniêcie w kierunku prostopad³ym do p³aszczyzny
konturu. Mo¿emy te¿ przesuwaæ kontur wzd³u¿ zadanej cie¿ki (prostej lub krzywej),
któr¹ wczeniej zdefiniujemy.
Modelowanie poprzez wyci¹gniêcie w programie CATIA przeprowadzamy w module Generative Shape Design. Nastêpnie wchodzimy do szkicownika (funkcja Sketcher). Po narysowaniu odpowiedniego profilu wychodzimy ze szkicownika. Narysowany profil wyci¹gamy za pomoc¹ narzêdzia Extrude 
l
l

l
l

(rys. 6).

W otwartym oknie Extruded Surface Definition wybieramy:
Profile  profil, który chcemy przesun¹æ (nasz narysowany profil).
Direction  p³aszczyznê, wzglêdem, której przesuwamy narysowany kontur (dla
zamkniêtego, p³askiego profilu jest to p³aszczyzna równoleg³a do profilu; dla linii jest
to ka¿da p³aszczyzna równoleg³a do linii).
Reverse Direction  kierunek przesuniêcia.
Extrusion Limits  d³ugoæ przesuniêcia ustalana za pomoc¹ okien Limit 1, Limit 2.

Rys. 6. Okno narzêdzia Extrude

81

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 4, 2010

Wybór potwierdzamy naciskaj¹c OK. Efekt koñcowy widoczny jest na rysunku 7.
Powierzchnia powsta³a poprzez wyci¹gniêcie profilu  krzywej spline.

Rys. 7. Tworzenie modelu powierzchni poprzez przesuniêcie profilu

Modelowanie powierzchniowe poprzez obrót profilu wokó³ wybranej osi

Modelowanie to umo¿liwia otrzymanie powierzchni obrotowej. Sposób postêpowania przy tego typu modelowaniu jest analogiczny jak w modelowaniu bry³owym,
tzn. wymagane jest kolejno narysowanie profilu, a nastêpnie jego obrócenie wokó³ osi
obrotu. Podobnie jak w modelowaniu bry³owym poprzez obrót, o obrotu musi byæ
wczeniej zdefiniowana lub mo¿e byæ osi¹ symetrii automatycznie rozpoznawan¹ przez
program.
Do modelowania stosujemy modu³ Generative Shape Design. Narysowany profil
obrócimy przy pomocy narzêdzia Revolve 
l
l
l

(rys. 8)

W oknie Revolution Surface Definition wybieramy:
profil, który chcemy obróciæ  pole Profile;
o obrotu  pole Revolution Axis;
zakres obrotu  pole Angular Limits.

Rys. 8. Okno narzêdzia Revolve
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Efekt koñcowy widoczny jest na rysunku 9.

Rys. 9. Powierzchnia wykonana poprzez obrót profilu

PODSUMOWANIE
W modelowaniu bry³owym zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ p³askie (dwuwymiarowe)
profile, s³u¿¹ce do definiowania poszczególnych operacji: wyci¹gniêæ, wyciêæ itd.
Oczywicie, przy tworzeniu modelu mog¹ byæ stosowane równie¿ inne obiekty (np.
krzywe) jednak profile pozostaj¹ zasadniczym elementem definiowania kszta³tu bry³y.
Modelowanie bry³owe pozwala w zasadzie na uzyskanie dowolnych kszta³tów, procedura ich tworzenia, a zw³aszcza edycji, nie jest jednak optymalna z punktu widzenia
u¿ytkownika tworz¹cego modele o bardzo du¿ym stopniu skomplikowania. Z tego te¿
wzglêdu modelowanie bry³owe jest stosowane g³ównie tam, gdzie najwa¿niejsze jest
spe³nienie za³o¿eñ konstrukcyjnych dotycz¹cych funkcjonalnoci projektowanego wyrobu, za estetyka odgrywa mniejsz¹ rolê.
W modelowaniu powierzchniowym równie¿ mog¹ byæ (i s¹) wykorzystywane profile, jednak zasadnicz¹ rolê przy tworzeniu modelu odgrywaj¹ punkty kontrolne, s³u¿¹ce do definiowania krzywych  zarówno p³askich, jak i przestrzennych. Na krzywych
tych z kolei rozpinane s¹ powierzchnie. Powierzchnie takie mo¿na podzieliæ na dwie
grupy. Do pierwszej nale¿¹ te, które mog¹ byæ opisane za pomoc¹ wzorów matematycznych, na przyk³ad powsta³e przez obrót krzywych sto¿kowych (parabola, hiperbola); powierzchnie takie s¹ stosowane m.in. do definiowania kszta³tu odb³yników lamp.
Druga grupa to powierzchnie swobodne sk³adaj¹ce siê z nieskoñczonej liczby punktów, opisywanych jedynie przez ich wspó³rzêdne. Wspó³rzêdne te nie s¹ powi¹zane
zale¿nociami matematycznymi. Pozwala to na du¿¹ elastycznoæ przy modelowaniu 
z tego wzglêdu modelowanie powierzchniowe stosowane jest g³ównie tam, gdzie wystêpuj¹ bardzo z³o¿one kszta³ty modeli lub istotna jest estetyka wykonania, np. przy
projektowaniu artyku³ów codziennego u¿ytku.
W wielu przypadkach korzystne jest po³¹czenie obu sposobów modelowania. Przyk³adowo, w pierwszym etapie projektowania elementu urz¹dzenia gospodarstwa do-
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mowego (odkurzacz, robot kuchenny) mo¿na wykorzystaæ techniki powierzchniowe,
aby uzyskaæ estetyczny wygl¹d wyrobu, a nastêpnie na podstawie utworzonych powierzchni zdefiniowaæ model bry³owy, który mo¿e pos³u¿yæ np. do analizy wytrzyma³ociowej lub symulacji pracy. Takie po³¹czenie modelowania bry³owego i powierzchniowego nazywamy modelowaniem hybrydowym.
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SOLID AND SURFACE MODELING IN CAD/CAM SYSTEMS
Summary
The requirements currently placed on the subjects of design, which is engineered objects,
differ from the requirements traditionally formulated, not only because they are getting tougher. Appear qualitatively new requirements arising from the fact that the constantly increasing size of the proposed equipment and systems in terms of breadth and diversity of the
male subjects, and also in terms of external relations of the complexity and costs. Design and
construction of computer systems based on the principle of geometric modeling. Tools and
methods for geometric modeling must be carefully selected, and the knowledge they need to
be conscious of their use. In choosing these methods, the designer must take into account a
further design processes, so that the model was based on the entire product development
process, not a source of design problems.
Keywords: construction, geometric model, solid modeling, surface modeling.
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