wiczenie 4. Tworzenie redniego płatu powierzchni
Moesz kontynuowa plik z poprzedniego wiczenia, albo te wczyta plik
CONNECTOR_L03EX03.MCX.
W
przypadku
załadowania nowego
pliku
CONNECTOR_L03EX03.MCX trzeba zapisa jego pod inn nazw.

1. Z paska MRU (jest pokazany na obrazku po
prawej), wybieramy Utwórz Powierzchni
2D….
Otworzy si okno dialogowe Łacuch.

2. Klikamy na dolnym (niszym) konturze
kieszeni oraz na górny kontur rowka (jak to
pokazano na rysunku).

Notatka: w tym przypadku kierunek łacucha jest nieistotny. Strzałki wskazujce
kierunek łacucha poszczególnych elementów mog by skierowane w dowoln
stron.
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3. Klikamy OK w oknie dialogowym oraz na pasku wstki.
Mastercam utworzy powierzchni w obszarze midzy wybranymi łacuchami, jak
to jest pokazane na poniszym rysunku.

4. Wybieramy Plik, Zapisz i zachowujemy biec prac.

wiczenie 5. Tworzenie powierzchni midzy krzywymi typu
Stroma/Łagodna
W tym wiczeniu zostan utworzone powierzchnie typu Stroma oraz Łagodna na
cianach projektowanego modelu czci. Stroma/Łagodna powierzchnie stanowi
połczenie minimum dwóch krzywych albo łacuchów krzywych. Pomimo, e wymienione
dwa typy powierzchni s podobne, to powierzchnia Stroma jest liniowym połczeniem
krzywych, podczas gdy powierzchnia Łagodna jest gładkim połczeniem krzywych.
Moesz kontynuowa plik z poprzedniego wiczenia, albo te wczyta plik
CONNECTOR_L03EX04.MCX.
W
przypadku
załadowania nowego
pliku
CONNECTOR_L03EX04.MCX trzeba zapisa jego pod inn nazw. Jeeli cz bdzie
wywietlana jako model krawdziowy, to naley włczy Cieniowanie celem poprawnej
wizualizacji powierzchni czci (patrz wiczenie 2, krok 6).
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X Tworzenie pierwszej ciany bocznej
1. Wybieramy Utwórz, Powierzchnia, Midzy krzywymi…
Otworzy si okno dialogowe Łacuch.

2. Klikamy na górny i dolny kontur kieszeni
(patrz rysunek), nastpnie w oknie
dialogowym klikamy OK. (Naley upewni,
e wybrane łacuchy maj ten sam zwrot
kierunków.)

3. Na pasku wstki naciskamy przycisk wyboru
typu powierzchni Łagodna, a nastpnie
klikamy na Zastosuj.
Mastercam utworzy powierzchni na cianie bocznej midzy wybranymi konturami,
jak to jest przedstawiono na poniszym rysunku.
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X Tworzenie cian otworów
1. Na pasku narzdziowym klikamy na Krawdzie.
Mastercam przełczy ekran w tryb wywietlania krawdziowego, który lepiej ukazuje
elementy geometrii otworów. Nastpujcy rysunek przedstawia model krawdziowy.

2. Wybieramy pierwszy zbiór otworów (patrz
rysunek), nastpnie w oknie dialogowym
klikamy OK.
Naley upewni, e wybrane łacuchy maj
ten sam zwrot kierunków. W przeciwnym
przypadku wynikowa powierzchnia zostanie
przekrcona.

Wskazówka: Aby odwróci kierunek łacucha naley klikn na Odwrotnie (
oknie dialogowym Łacuch.

)w
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3. Na pasku wstki naciskamy przycisk wyboru
typu powierzchni Stroma, a nastpnie klikamy
na Zastosuj.
Mastercam utworzy cian otworu jako
powierzchni Strom midzy dwoma
wybranymi konturami okrgów. W nastpnej
chwili pojawi si z powrotem okno dialogowe
Łacuch.

4. Uywajc takiej samej procedury naley
stworzy powierzchnie cian dla pozostałych
trzech otworów, klikajc na pasku wstki
Zastosuj, a nie OK.
Rysunek po prawej stronie pokazuje efekt
kocowy tworzenia powierzchni cian
czterech otworów.

X Tworzenie cian rowka
1. Klikamy na górnym i dolnym (niszym)
konturze rowka (jak to pokazano na rysunku).
Nastpnie w oknie dialogowym klikamy OK.
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2. Na pasku wstki naciskamy przycisk wyboru
typu powierzchni Łagodna, a nastpnie
klikamy na Zastosuj.
Mastercam utworzy boczn cian rowka jako
powierzchni Łagodn midzy dwoma
wybranymi konturami.

3. Na pasku narzdziowym klikamy na
Cieniowanie dla poprawnej wizualizacji
utworzonych powierzchni.

Poniszy rysunek prezentuje cz w chwili wykonania biecego wiczenia.

Wskazówka: Uycie opcji Dynamiczny Obrót ( ) pozwała na obejrzenie i
sprawdzenie otworów od spodu czci. Aby przywróci widok naley uy opcji
Izometryczny (WCS). Obrót czci mona take wykona przytrzymujc rodkowy
przycisk myszki (kółko przewijania).

4. Wybieramy Plik, Zapisz i zachowujemy biec prac.
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