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TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe 

 

Cz. 1. Modelowanie maski pojazdu. 

 

1. Wstawianie obrazków. 

Odszukaj blueprinty potrzebne do zamodelowania tego elementu. Najlepiej zgromadzić wszystkie 

niezbędne rzuty, tj. widok od przodu, z góry i boku pojazdu. Pomocnicze mogą być rzuty od tyłu i dołu. 

Staraj się wybierać obrazki dobrej jakości – przy skalowaniu nie będzie efektu pikselozy. Polecam 

dodatkowo odnaleźć inne zdjęcia dające pogląd na modelowany samochód – będą one przydatne. 

Następnie wybierz odpowiednią płaszczyznę szkicu, narysuj linię odniesienia dodając wymiar 

odpowiadający wysokości, długości lub szerokości pojazdu i wstaw obraz. 

 

JeŜeli obrazy mają jednolite tło (najczęściej białe) moŜna włączyć przezroczystość wybranego koloru, co 

ułatwi poruszanie się w środowisku 3D kiedy wstawimy juŜ wszystkie obrazy. UŜyj w tym celu pipety 

wskazując kolor w obszarze graficznym, lub wybierz plik maski. 
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2. Szkicowanie w przestrzeni 

Wbrew pozorom róŜnice w funkcjonalności szkicu płaskiego i trójwymiarowego są znaczne. Szkic 3D 

umoŜliwia rysowanie w przestrzeni splajnem, linią, łukiem i innymy narzędziami szkicu ale posiada pewne 

ograniczenia. Mimo, iŜ poruszamy się w przestrzeni lokalnie rysujemy na płaszczyźnie, o czym świadczy 

symbol przy kursorze, który jest widoczny po wybraniu narzędzia. Płaszczyznę zmieniamy klawiszem TAB 

cyklicznie przełączając się pomiędzy płaszczyznami XY, YZ, ZX.  

 Najlepiej ustawić widok w pozycji izometrycznej lub aksonometrycznej. JeŜeli wspomnianym 

klawiszem nie moŜemy przełączać widoku oznacza to, Ŝe bieŜące wyrównanie jest nieodpowiednie. 

 

 JeŜeli chcesz uzyskać szkic płaski ze szkicu 3D, przed rozpoczęciem rysowania wskaŜ jedną 

z płaszczyzn – pojawi się wówczas symbol jak dla rysunku płaskiego. Istotna jest kolejność,  

po wybraniu narzędzia wskazanie płaszczyzny nic nie wniesie. 

 

JeŜeli szkic 3D jest Ci dobrze znany spróbuj go uŜyć. Pamiętaj jednak o tym, Ŝe tzw. uchwyty splajnu 

poruszają się swobodnie w przestrzeni, zatem sterując stycznością w danym punkcie nie masz kontroli 

nad połoŜeniem owego uchwytu w innej płaszczyźnie. Dlatego zaleca się dla szkicu przestrzennego 

rysowanie w układzie poczwórnego widoku. Korzyść jest taka, Ŝe obserwujemy połoŜenie punktu  

w pełnym układzie rzutni, a sterując uchwytami zmieniamy ich długość i kąt tylko dla danej płaszczyzny. 

 

Przydatna moŜe być tutaj opcja wieloboku kontroli splajnu. Wielobok umoŜliwia sterowanie globalne bez 

naruszenia styczności w danym punkcie splajnu. Wielobok moŜna pokazać klikając prawym klawiszem 

myszy na splajnie lub włączyć na stałe w opcjach. 
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 JeŜeli ilość punktów splajnu jest niewystarczająca moŜesz wstawić dodatkowe punkty wybierając 

przycisk . Usuwamy punkty poprzez ich wskazanie i uŜycie przycisku DELETE  z klawiatury 

lub usuń pod prawym klawiszem. Redukować punkty – wygładzać splajn moŜna takŜe uŜywając 

polecenia  uprość splajn  . 

 

3. Rysowanie konturów 

Kolejnym etapem będzie narysowanie szkicem płaskim lub 3D krawędzi maski. 

JeŜeli uŜyjesz szkicu 3D koniecznie podziel okno robocze SolidWorks na cztery rzuty, odpowiednio 

ustawiając wielkość okien – moŜna tego dokonać przeciągając granice okna na środku ekranu. 
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Ja polecałbym jednak szkic płaski. 

Po wybraniu odpowiedniej płaszczyzny rysujemy krawędzie maski. Czynność naleŜy powtórzyć dla 

drugiego rzutu tej samej krawędzi. Uzyskujemy w ten sposób dwa płaskie szkice, które rzutujemy na 

siebie uŜywając polecenia rzut krzywej   

 

Wynikiem będzie krzywa 3D na przecięciu powierzchni wyciąganych prostopadle do płaszczyzny szkiców. 

To polecenie bardzo dobrze sprawdza się w modelowaniu obiektów 3D z rysunków płaskich. 
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Proszę pamiętać, Ŝe splajn płaski moŜna zwymiarować dodając parametry połoŜenia punktów x,y ale 

takŜe długości styczności uchwytów oraz ich kąty nachylenia. W szkicu 3D dochodzą dodatkowe wymiary. 

Podczas tego typu modelowania wymiary nie są tak waŜne, ale róŜnica w parametryzacji jest znacząca. 

 

 

4. Wyciągnięcie po profilach 

Operacja wyciągnięcia po profilach  w przypadku tego typu maski nadaję się najlepiej. MoŜna posłuŜyć 

się powierzchnią według granicy  jeŜeli chcemy wyrównywać powierzchnię do dodatkowych ścian lub 

przycinać podczas wyciągnięcia. 
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Dlaczego szkic 3D moŜe okazać się niewystarczający aby uzyskać gładkie przejście podczas tej operacji? 

Powód jest prosty. Wyciągając po profilach ustawiamy powiązania początkowe i końcowe. W zaleŜności 

od wskazania, czy jest to szkic płaski, trójwymiarowy, krzywa rzutowania, spirala, krawędź modelu czy 

ściana dostępne są róŜne opcje do zaznaczenia. I tak dla szkicu 2D moŜna zaznaczyć normalna do profilu 

lub wektor kierunku – dla szkicu 3D pozostaje tylko ta druga opcja. Zatem dość trudne moŜe być 

wskazanie odniesienia do wyrównania na początku lub końcu powierzchni. 

 

 

 

Pomocnym rozwiązaniem moŜe być wyciągnięcie  konturu prostopadle do danej płaszczyzny,  

a następnie wyrównanie do tego płata powierzchni  stycznie do ściany lub krzywizną do ściany. 
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 RóŜnica pomiędzy krzywizną a stycznością jest następująca: Paski zebry przechodzą na granicy tą 

samą szerokością, ale w przypadku krzywizny nie występuje załamanie. To jest róŜnica  

z punktu widzenia programu CAD, matematycznie jest to nieco bardziej skomplikowane i nie będę 

się w to zagłębiał. Więcej informacji w tej materii moŜna odnaleźć pod pojęciem Krzywe Béziera.  

 Narzędzie zebra  włączamy pod prawym klawiszem lub z menu widok. 
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Praktycznym sposobem na sprawdzenie róŜnic pomiędzy przedstawionymi typami krzywizn  jest 

przygotowanie prostego detalu i dodanie zaokrąglenia. Włączając w opcjach dodatkowych krzywiznę 

ciągłą moŜna zaobserwować róŜnicę. 

 

 

 

Podczas definiowania parametrów wyciągnięcia po profilach pojawia się szereg okien z ustawieniami. 

 Dobrą praktyką jest uŜywanie profili, szkiców, krawędzi z tą samą ilością punktów podziału. Oznacza to 

tyle, Ŝe w przypadku wyciągnięcia profili okręgu do trójkąta nie wszystkie wierzchołki mają odpowiedniki.  
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Wyciągnięcie najczęściej moŜe zostać zatwierdzone lecz nie mamy wpływu na łącznik swobodny na 

jednym z końców. Łatwo to sprawdzić, gdyŜ za taki punkt moŜna przeciągać, łączniki w wierzchołkach nie 

mogą się poruszać, moŜna jedynie utworzyć nowe łącza. Rozwiązaniem takiego zagadnienia moŜe być 

podział odcinka (dla szkicu) lub linia podziałowa dla ścian lub krawędzi.  

 

Kolejnym etapem definiowania wyciągnięcia jest wskazanie krzywych prowadzących – nie są one 

wymagane. UmoŜliwiają jednak dodatkowe wyrównanie powierzchni pomiędzy profilami.  W ustawieniach 

krzywych wybieramy jedną z poniŜszych opcji: 

o Do następnej krzywej prowadzącej. WydłuŜa wpływ krzywej prowadzącej tylko do następnej 
krzywej prowadzącej. 

o Do następnego punktu przecięcia. WydłuŜa wpływ krzywej prowadzącej tylko do następnego 
punktu przecięcia. Punkt przecięcia jest ostrym naroŜnikiem profilu; to dowolne dwa sąsiednie 
elementy szkicu, które nie mają stycznej lub równej relacji krzywizny ze sobą wzajemnie. 

o Do następnej krawędzi. WydłuŜa wpływ krzywej prowadzącej tylko do następnej krawędzi. 
o Globalny. WydłuŜa wpływ krzywej prowadzącej na całe wyciągnięcie po profilach. 
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JeŜeli krzywa nie ma wspólnych punktów z profilami naleŜy ją wskazać jako linię środkową. 

                  

Wyciągnięcie z uŜyciem szkicu 3D lub krzywych rzutowania wygląda następująco.  

 

 

 

JeŜeli chcesz wyrównywać do krzywych prowadzących ze stycznością krzywizny lub ściany uŜyj operacji 

powierzchnia według granicy  - naleŜy jednak pamiętać, Ŝe wyrównanie moŜe nastąpić do ściany lub 

powierzchni lecz nie do szkicu. 


