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Szkic adaptacyjny

Ćwiczenie 4.5.

Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi

szkicami, które mogą być użyte jak części trójwymiarowe. Możemy stosować wiązana

zespołów do szkiców, aby sprawdzić funkcjonalność części, która jest jeszcze w fazie

szkicowania. Po sprawdzeniu funkcjonalności można uzupełnić brakujące „ciało” tworzonej

części. Jedną z ważniejszych możliwości Inventora jest zastosowanie adaptacyjności do

szkiców. Umożliwia to określenie wymiarów części jeszcze w fazie szkicowania.

W tym ćwiczeniu sporządzimy szkic adaptacyjny tłoczyska siłownika, którego cylinder po-

wstał w ćwiczeniu poprzednim. Znajdziemy oczekiwaną długość tłoczyska przy ustalonym

położeniu łyżki naszej koparki, korzystając z techniki szkicu adaptacyjnego. Na rysunku

4.44 przedstawiono widok tłoczyska, które jest szkicem (pojedynczą linią), a już spełnia

funkcjonalnie swoje zadanie.

Rysunek 4.44.
Szkic adaptacyjny

tłoczyska

 1. Otwórz model zapisany w ćwiczeniu 4.4.

 2. Ustaw widok na ścianę boczną lewego ramienia i odchyl łyżkę do pozycji takiej, jak

na rysunku 4.45a. Zakładamy, że jest to maksymalny obrót łyżki i w tym położeniu

tłoczysko wchodzi maksymalnie do cylindra siłownika.

Rysunek 4.45.
Ustawienie

modelu

do sporządzenia

szkicu

a)    b)
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 3. Zablokuj położenie łyżki, co ułatwi nam określenie długości tłoczyska. Kliknij prawym

przyciskiem w przeglądarce wpis Łyżka i w menu kursora wybierz pozycję Nieruchomy

(Grounded), jak na rysunku 4.45b.

 4. Utwórz nowy komponent o nazwie Tłoczysko, postępując podobnie jak poprzednio

przy tworzeniu nowych części. Wskaż położenie nowej części nad modelem koparki.

 5. Narysuj szkic tłoczyska składający się z jednej krótkiej linii, jak na rysunku 4.46a.

Rysunek 4.46.
Szkic tłoczyska

Nasz szkic nie ma żadnego wymiaru. Po narysowaniu linii zakończ szkic. Ustaw cały
model w widoku izometrycznym, jak na rysunku 4.46b.

Aby szkic zachowywał się jak model trójwymiarowy, wprowadzimy do niego
oś konstrukcyjną, która będzie stanowić oś obrotu dla zamocowania szkicu
w końcówce łyżki.

 6. Wstaw oś konstrukcyjną.

Kliknij przycisk Oś konstrukcyjna (Work Axis) znajdujący się wśród narzędzi

do tworzenia elementów kształtujących. Następnie kliknij punkt końcowy szkicu

oznaczony cyfrą 1 na rysunku 4.46b, a na koniec kliknij wpis Szkic1 (Sketch1)

w przeglądarce. Program utworzy oś konstrukcyjną, jak na rysunku 4.47a.

Rysunek 4.47.
Oś konstrukcyjna

i włączenie

adaptacyjności

szkicu

a)      b) 

 7. Włącz adaptacyjność dla tego szkicu. Należy kliknąć prawym przyciskiem wpis Szkic1
(Sketch1), a w przeglądarce i w menu wybrać pozycję Adaptacyjny (Adaptive),
jak na rysunku 4.47b. Oznaczenie adaptacyjności zostanie automatycznie zastosowane
do całej części Tłoczysko.

Nasza część została ukończona. Teraz należy ustawić tłoczysko we właściwym miejscu,
korzystając z wiązań zespołów. Zastosujemy trzy wiązania zestawiające. Pierwsze
wiązanie ustawi oś konstrukcyjną w osi końcówki łyżki, drugie wiązanie ustawi szkic
w osi cylindra, a trzecie wiązanie zestawi punkt końcowy szkicu z powierzchnią dna
cylindra, co spowoduje dopasowanie długości szkicu.
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 8. Zakończ modelowanie części i przejdź do poziomu zespołu głównego.

Kliknij przycisk Powrót (Return), znajdujący się nad ekranem graficznym. Program

zakończy edycję części i powróci do poziomu zespołu głównego.

 9. Zastosuj wiązania.

Wprowadź pierwsze wiązanie zestawiające oś konstrukcyjną szkicu, oznaczoną cyfrą 1

na rysunku 4.48a, z osią końcówki łyżki, oznaczoną cyfrą 2 na rysunku 4.48a. Wprowadź

drugie wiązanie zestawiające linię szkicu, oznaczoną cyfrą 3 na rysunku 4.48b z osią

cylindra, oznaczoną cyfrą 4 na rysunku 4.48b.

Rysunek 4.48.
Dwa pierwsze

wiązania

ustawiające

szkic względem

pozostałych

komponentów

Po zastosowaniu tych wiązań położenie szkicu tłoczyska będzie takie,
jak na rysunku 4.49a.

Rysunek 4.49.
Obiekty

dla trzeciego

wiązania

Do utworzenia trzeciego wiązania konieczne będzie wyłączenie renderingu, aby

łatwiej było wskazać dno cylindra. Przełączenia sposobu wyświetlania można dokonać

w każdej chwili, także podczas działania innego polecenia.

Wprowadź trzecie wiązanie zestawiające punkt końcowy linii szkicu, oznaczony
cyfrą 1 na rysunku 4.49a, z powierzchnią dna cylindra wyróżnioną i oznaczoną cyfrą 2
na rysunku 4.49b.

Aby wybrać punkt końcowy, należy kliknąć w okolicy końca linii szkicu i nacisnąć
prawy przycisk myszki, a następnie w menu wybrać pozycję Wybierz ukryte (Select
Other) i przełączać strzałki, aż program wyróżni na czerwono punkt końcowy linii.
Zatwierdzenie wyboru nastąpi przez wskazanie prostokąta znajdującego się między
strzałkami.

Aby wybrać powierzchnię dna cylindra, należy kliknąć punkt oznaczony cyfrą 2
na rysunku 4.49b, tak aby punkt wyboru znajdował się w obrębie krawędzi dna cylindra.
Program domyślnie wyznaczy oś cylindra, lecz należy nacisnąć prawy przycisk myszki,
a następnie w menu wybrać pozycję Wybierz ukryte (Select Other) i przełączać
strzałki, aż program wyróżni na czerwono powierzchnię dna cylindra. Zatwierdzenie
wyboru nastąpi przez wskazanie prostokąta znajdującego się między strzałkami.
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Po zatwierdzeniu wiązań program wydłuży linię szkicu, adaptując jej długość

do narzuconych warunków geometrycznych, jak na rysunku 4.50.

Rysunek 4.50.
Długość szkicu

po dopasowaniu

adaptacyjnym

Można już powrócić do wyświetlania modelu w trybie renderingu oraz wyłączyć

widoczność osi konstrukcyjnej szkicu tłoczyska.

 10. Zapisz projekt. Zakończyliśmy ćwiczenie.

Sterowanie wiązaniami i wykrywanie kolizji w ruchu

Ćwiczenie 4.6.

Program Inventor umożliwia śledzenie płynnego ruchu mechanizmu. Do tego celu służy

opcja sterowania wiązaniami, która zmienia wartość parametru odsunięcie lub kąt obrotu

w zależności od rodzaju wiązań. Dzięki temu możemy także sprawdzić kolizje, które poja-

wiają się podczas pracy mechanizmu.

W tym ćwiczeniu włączymy funkcję sterowania wiązaniami, aby sprawdzić działanie

naszej koparki. Program będzie płynnie zmieniał wartość wysunięcia tłoczyska z cylindra,

dzięki czemu powstanie ruch łyżki koparki. Następnie znajdziemy wartość wysunięcia,

przy której następuje kolizja tłoczyska z łyżką. W tym celu konieczne będzie wymodelowanie

fragmentu tłoczyska, który może wchodzić w kolizję. Projekt po zakończeniu tego ćwiczenia

będzie zawierał fragment tłoczyska, tak jak na rysunku 4.51.

Rysunek 4.51.
Ustawienia

do analizy kolizji



Rozdział 4. � Projekt „Koparka” 5

 1. Otwórz projekt zapisany w ćwiczeniu 4.5.

 2. Odblokuj możliwość ruchu łyżki. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie Łyżka,

w przeglądarce i w menu kursora odznacz pozycję Nieruchomy (Grouned).

W przeglądarce zniknie symbol szpilki z ikony komponentu Łyżka.

 3. Włącz sterowanie wiązaniami.

Rozwiń strukturę wiązań komponentu Tłoczysko, kliknij prawym przyciskiem na

ostatnim wstawionym wiązaniu zestawiającym i w menu wybierz pozycję Steruj

wiązaniem (Drive Constraint), jak na rysunku 4.52a.

Rysunek 4.52.
Włączenie

sterowania

wiązaniem

W wyświetlonym oknie dialogowym Steruj wiązaniem (Drive Constraint) wpisz

w polu Koniec (End) wartość wysunięcia końcowego 110 mm, jak na rysunku 4.52b.

Następnie kliknij przycisk Do przodu (Forward), oznaczony cyfrą 1 na rysunku 4.52b.

Program będzie zmieniał wartość wysunięcia od 0 do 110 mm, co spowoduje ruch

mechanizmu, jak na rysunku 4.53. Cofnięcie nastąpi po kliknięciu przycisku Do tyłu

(Reverse).

Rysunek 4.53.
Ruch koparki

Jak widać, przy wysunięciu końcowym (110 mm) szkic tłoczyska wyraźnie wchodzi

w kolizję z łyżką. Konieczne jest więc znalezienie takiej wartości wysunięcia, przy której

kolizja jeszcze nie następuje. Wróć do pozycji początkowej położenia łyżki i kliknij

Anuluj (Cancel) w oknie dialogowym Sterowanie wiązaniami (Drive Constraint).

 4. Utwórz fragment modelu tłoczyska.

Aby wykonać analizę kolizji, musimy posługiwać się modelami bryłowymi, a nie

szkicami. Wykonamy więc fragment tłoczyska, który będzie kolidował z łyżką. Otwórz

do edycji komponent Tłoczysko, a następnie uruchom edycję szkicu tego komponentu.
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Ustaw widok na płaszczyznę szkicu, wskazując przycisk Patrz na (Look At)

i wybierając wpis Szkic1 (Sketch1) w przeglądarce.

Narysuj szkic jak na rysunku 4.54. Dorysuj górną linię i dwie boczne, krótkie,

a następnie wprowadź wymiary.

Rysunek 4.54.
Szkic tłoczyska

Tłoczysko zostanie utworzone przez obrót narysowanego nowego fragmentu szkicu

dookoła linii szkicu, która powstała jako pierwsza. Zakończ szkic i utwórz element

obrotowy, jak na rysunku 4.55 (widok izometryczny).

Rysunek 4.55.
Gotowy

fragment

tłoczyska

Włącz widoczność szkicu. Obszar w okolicy mocowania tłoczyska do łyżki nas

nie interesuje, więc może pozostać w postaci szkicu. Teraz można już przystąpić

do analizy kolizji.

 5. Powróć do poziomu złożenia.

Kliknij przycisk Powrót (Return), znajdujący się nad ekranem graficznym. Program

zakończy edycję części i powróci do poziomu zespołu głównego.

 6. Wykonaj sprawdzenie kolizji.

Włącz funkcję sterowania wiązaniami, jak w punkcie 3. tego ćwiczenia.

W wyświetlonym oknie dialogowym Steruj wiązaniem (Drive Constraint) kliknij

przycisk >>, który rozwinie pozostałą część okna. Włącz opcję Wykrywanie kolizji

(Collision Detection), jak na rysunku 4.56a.

Po ustawieniu tej opcji kliknij przycisk Do przodu (Forward). Program rozpocznie

ruch i zatrzyma układ w chwili wystąpienia kolizji, wyświetlając komunikat, jak na

rysunku 4.56b. Kliknij OK. Jednocześnie program zaznacza kolidujące komponenty

na ekranie.
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Rysunek 4.56.
Parametry

sterowania

wiązaniami

W górnym pasku okna dialogowego Steruj wiązaniem (Drive Constraint)

wyświetlana jest wartość wysunięcia, przy której występuje kolizja. W naszym

przypadku jest to 107 mm (wartość ta zależy od początkowych ustawień łyżki).

Zmniejsz wartość Koniec (End) o 0.5 (w tym przypadku 106.5) i uruchom układ

ponownie. Program zatrzyma ruch przed punktem kolizji.

A więc znaleźliśmy taką wartość wysunięcia tłoczyska z cylindra, przy której następuje

kolizja w naszym mechanizmie. Można obecnie wykonać odpowiednie poprawki

w poszczególnych częściach, aby na przykład zwiększyć lub zmniejszyć wysunięcie

tłoczyska.

 7. Zapisz projekt. Zakończyliśmy ćwiczenie.
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