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Projektowanie w trzecim wymiarze
• Obs³uga programu i nowoœci wersji 2009
• Projektowanie z u¿yciem myœlenia kreatywnego
• Przydatne triki umo¿liwiaj¹ce szybsz¹ pracê!
Innowacyjne oprogramowanie SolidWorks 2009 przeznaczone dla konstruktorów
wyznacza nowe trendy w rozwoju zintegrowanych systemów projektowania w bran¿y
mechanicznej. To aplikacja, która odpowiada rzeczywistym potrzebom projektantów –
ponad 80% nowych funkcji zosta³o wprowadzonych na ¿yczenie klientów! Ten najczêœciej
u¿ywany na œwiecie system 3D CAD oferuje najlepsze w swojej klasie mo¿liwoœci
projektowania trójwymiarowego i wszystko wskazuje na to, ¿e pozostanie na d³ugo
wiod¹cym rozwi¹zaniem.
Ksi¹¿ka ta jest doskona³¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ – nauczy Ciê sprawnie obs³ugiwaæ
program budz¹cy du¿e zainteresowanie na rynku pracy. W dodatku oferuje znacznie
wiêcej ni¿ zwyk³y podrêcznik – wspiera myœlenie kreatywne i dostarcza wielu cennych
informacji, wœród których znajdziesz dobre praktyki w projektowaniu oraz przydatne
triki pozwalaj¹ce pracowaæ szybciej.
Praktyczne æwiczenia pomog¹ Ci opanowaæ program w stopniu pozwalaj¹cym na
samodzieln¹ i p³ynn¹ realizacjê projektów – pouk³adane s¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy
poznanie programu od podstaw, a¿ do wykorzystania zaawansowanych funkcji.
Podrêcznik przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy rozpoczynaj¹ naukê programu
SolidWorks, jak i dla tych, którzy s¹ zainteresowani nowoœciami wprowadzonymi
w wersji 2009.
• Udoskonalony interfejs u¿ytkownika – adaptacja.
• Szkicowanie w dwóch wymiarach – szkice proste i z³o¿one, podstawowe
narzêdzia szkicu.
• Czêœci, z³o¿enia – podstawy:
– zaokr¹glanie krawêdzi czêœci, tworzenie krawêdzi wyci¹gniêcia wyciêcia
z wykorzystaniem statusów koñca,
– lustro oraz tworzenie z³o¿enia w œrodowisku czêœci, operacja odciœniêcia
oraz zapisanie bry³ czêœci, tworzenie formy wtryskowej, animacja w z³o¿eniu.
• Czêœci, z³o¿enia i arkusz wydruku – zadania œredniozaawansowane:
– tworzenie szyldów, u¿ywanie kreatora otworów, tworzenie czêœci
w œrodowisku z³o¿enia, wstawianie z³o¿enia do arkusza wydruku.
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63. Wska <L-klik> drug pionow cian powsta po operacji

wycicia (krok 1. na rysunku 3.60).
64. Nazwy obu cian s widoczne w polu ciany do pochylenia
(krok 2. na rysunku 3.60).
65. Zatwierd operacj przyciskiem OK (krok 3. na rysunku 3.60).
66. Porównaj utworzon cz z rysunkiem 3.61.

Rysunek 3.61. Rezultat wiczenia 3.6

Zoenia
Programy 3D to nie tylko projektowanie czci w trzech wymiarach,
to równie zupenie nowe podejcie do zoe. Zoenie w dokumentacji paskiej przedstawia sposób poczenia poszczególnych komponentów. W programie SolidWorks zoenie dodatkowo spenia funkcj
prototypu urzdzenia, wyposaonego w jego cechy mechaniczne. Zyskujemy moliwo praktycznego sprawdzenia dziaania caego urzdzenia, ruchu mechanizmu, wykrycia moliwych kolizji itp. Jeli
dodatkowo program wyposaony jest w pakiet SolidWorks Simulation,
mamy moliwo wykonania rónych typów analiz wytrzymaociowych. Projektowanie elementu bezporednio w rodowisku zoenia
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umoliwia równie powizanie wymiarów elementu z pooeniem
i rozmiarami pozostaych czci, co w wielu przypadkach znacznie
skraca proces projektowania.

Lustro oraz zoenie w rodowisku czci
Program SolidWorks umoliwia tworzenie zoe zarówno w rodowisku czci, jak i rodowisku zoenia. Moliwo stosowania czci
skadajcej si z wielu odseparowanych bry jest bardzo przydatne
wtedy, kiedy kolejno projektowane czci s od siebie zalene.
 W I C Z E N I E

3.7

Lustro oraz utworzenie z oenia w rodowisku czci

Poznaj nowe moliwoci tworzenia lustrzanych odbi czci w programie SolidWorks, wykonujc nastpujce kroki.
1. Otwórz cz z ostatniego wiczenia.
2. Ukryj ostatnio utworzon paszczyzn, wykonujc kroki 1. i 2.
z rysunku 3.62.

Rysunek 3.62. Ukrywanie paszczyzny
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3. Korzystajc z zakadki Operacje, znajdujcej si w Menederze

polece, uruchom narzdzie Lustro (krok 3. na rysunku 3.62).
4. Upewnij si, i pole ciana/paszczyzna lustra jest aktywne
(krok 1. na rysunku 3.63).

Rysunek 3.63. Wybór paszczyzny odbicia
5. Wska <L-klik> podstaw konierza jako paszczyzn lustra
6.
7.
8.
9.
10.

(krok 2. na rysunku 3.63).
Rozwi <L-klik> pole Obiekty do odbicia lustrzanego (krok 3.
na rysunku 3.63), by wykona odbicie istniejcej czci.
Wska <L-klik> istniejc cz jako obiekt do odbicia (krok 1.
na rysunku 3.64).
Usu zaznaczenie opcji Scalaj bryy (krok 2. na rysunku 3.64),
by cz odbita nie poczya si z czci odbijan (nie scalia si).
Zatwierd operacj przyciskiem OK w Menederze waciwoci lub
za pomoc Naronika potwierdzajcego (krok 3. na rysunku 3.64).
Porównaj rezultat operacji z rysunkiem 3.65. Zauwa, i w Drzewie
operacji pojawia si nowa pozycja o nazwie Obiekty bryowe (2).
Oznacza to, e w rodowisku czci utworzye zoenie skadajce
si z dwóch niezalenych obiektów bryowych.
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Rysunek 3.64. Wybór paszczyzny odbicia

Rysunek 3.65. Rezultat wiczenia 3.7

Odcinicie, utworzenie nowego zoenia
Jeli chcemy utworzy typowe zoenie, moemy to zrobi , podobnie
jak w przypadku utworzenia czci. Pusty plik zoenia tworzymy,
np. wybierajc <L-klik> przycisk Zoenie w oknie Nowy dokument
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SolidWorks lub przycisk Utwórz zoenie z czci znajdujcy si w menu
rozwijanym Plik (jeli pracujemy w rodowisku czci).
Narzdzie Odcinicie umoliwia wykorzystanie istniejcych czci
jako narzdzia sucego do wycinania lub odciskania ksztatów
w wybranych elementach.
Narzdzie Odcinicie dostpne jest w menu rozwijanym Wstaw 
Operacje  Odcinicie.
 W I C Z E N I E

3.8

Operacja odcinicia oraz zapisanie bry czci

W tym wiczeniu poznasz moliwoci, jakie daje narzdzie Odcinicie.
Wykonaj nastpujce kroki.
1. Otwórz cz wielobryow z ostatniego wiczenia.
2. Uruchom narzdzie Odcinicie (kroki 1. i 2. na rysunku 3.66).

Rysunek 3.66. Narzdzie Odcinicie
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3. Pole Obiekt jest aktywne (krok 3. na rysunku 3.66), wska

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

<L-klik> teraz element odbity (wynik operacji Lustro) (krok 4.
na rysunku 3.66). Wskazany element bdzie poddany operacji
odcinicia.
Kolejne pole Obszar obiektu jest aktywne (krok 5. na rysunku 3.66).
Wska <L-klik> cian elementu odbijanego (krok 6.
na rysunku 3.66).
Zaznacz opcj Wytnij (krok 7. na rysunku 3.66), która sprawi,
i przestrze, w której obie bryy si przenikaj, zostanie wycita
przez cz odbijan. Obszar przenikania czci odbitej zostanie
usunity.
Ustaw przewit, wpisujc 0.3 w polu Parametry (krok 8.
na rysunku 3.66). Przestrze przenikania obu czci zostanie
powikszona o t wanie warto , dziki temu powstanie drobny
przewit pomidzy dwoma elementami.
Zatwierd operacj przyciskiem OK.
Na pierwszy rzut oka nie wida zmian. By je zobaczy , moemy
skorzysta z funkcji izolacji bry w obszarze roboczym. Kliknij
<P-klik> bry powsta po operacji odbicia lustrzanego,
a nastpnie z menu podrcznego wybierz pozycj Wyizoluj
(kroki 1. i 2. na rysunku 3.67).
Obró element, tak jak na rysunku 3.67, i zauwa, e konierz
swoj powierzchni „wyci” cz elementu w bryle odbitej.
Wyjd z widoku izolowanego, klikajc <L-klik> przycisk na pasku
Wyizoluj (krok 3. na rysunku 3.67).
Powtórz operacj izolacji widoku z drug bry (bry odbijan
w operacji lustra).
Kliknij <P-klik> pozycj Obiekty bryowe w Drzewie operacji
i otwórz menu podrczne (krok 1. na rysunku 3.68).
Wybierz <L-klik> pozycj Zapisz obiekty (krok 2. na rysunku 3.68).
W Menederze waciwoci pojawi si krótki spis obiektów
istniejcych w pliku czci. Kliknij <2xL-klik> pierwsz cz
w Menederze waciwoci (krok 1. na rysunku 3.69).
W oknie Zapisywanie jako przejd do miejsca, w którym chciaby
zapisa plik, i w polu Nazwa pliku nadaj mu nazw Pokrywa
(krok 2. na rysunku 3.69).
Utwórz plik czci, klikajc przycisk Zapisz (krok 3.
na rysunku 3.69).
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Rysunek 3.67. Widok izolowany
Rysunek 3.68.
Zapisanie obiektów
w pojedynczych
plikach czci
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Rysunek 3.69. Zapisanie obiektu bryowego
17. Podobnie postp z drug czci i nadaj jej nazw Podstawa.
18. Zamknij narzdzie Zapisz obiekty przyciskiem OK.
19. Program automatycznie otworzy zapisane pliki.
20. Zamknij wszystkie aktywne pliki, lecz pozostaw program otwarty.
21. Korzystajc ze wskazówek z rysunku 3.70, utwórz nowy plik

zoenia.
Rysunek 3.70.
Utworzenie
nowego zoenia

22. W Menederze waciwoci pojawi si komunikat zachcajcy

do wstawienia komponentu do zoenia. By narzdzie suce
do wstawienia czci do zoenia nie zakoczyo swojej
dziaalnoci po wstawieniu jednego komponentu, wcinij pinezk
w Menederze waciwoci (krok 1. na rysunku 3.71).
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Rysunek 3.71.
Wstawianie
komponentu
do zoenia

23. Wybierz <L-klik> przycisk Przegldaj, aby otworzy okno Otwórz

(krok 2. na rysunku 3.71).
24. W oknie Otwórz odszukaj plik, który nazwae Pokrywa, zaznacz
go i nacinij przycisk Otwórz (kroki 3. i 4. na rysunku 3.71).
25. W menu rozwijanym Widok wybierz pozycj Pocztki ukadów
wspórzdnych.
Rysunek 3.72.
Wstawianie
komponentu
do zoenia

26. W obszarze roboczym pojawi si pocztek ukadu wspórzdnych.

Uyj go jako punkt postawienia <L-klik> wybranej czci (krok 1.
na rysunku 3.72).
27. Jak widzisz, kopia wstawionej czci nadal „przyczepiona” jest
do kursora, jeli wic trzeba, moesz wstawi wicej kopii czci
(dzieje si tak, bo „wcisne” pinezk). Wybierz <L-klik> przycisk
Przegldaj, by wstawi drugi element (krok 2. na rysunku 3.72).
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28. W oknie Otwórz odszukaj drugi element — Podstaw — i wstaw

go nad ju wstawion czci (krok 1. na rysunku 3.73).

Rysunek 3.73. Wstawienie drugiego komponentu
29. Zakocz prac aktywnego narzdzia przyciskiem OK (krok 2.

na rysunku 3.73).
30. Skorzystaj ze wskazówek zawartych na rysunku 3.74 i zapisz
istniejce zoenie pod nazw Zoenie.

Wi zania oraz przenikanie elementów w zoeniu
Wizania dla zoenia znacz tyle, co relacje dla szkicu. Umoliwiaj
odbiór stopni swobody elementom wstawionym do zoenia, by
symulowao rzeczywist prac urzdzenia. Oczywicie, wszystko
jest w rkach konstruktora nadajcego wizania poszczególnym elementom.
Kolejnymi podstawowymi funkcjami SolidWorksa s kontrole przenikania statyczna oraz dynamiczna. Kontrola statyczna umoliwia sprawdzenie, czy nieruchome elementy przenikaj si, a kontrola dynamiczna
sprawdza, czy podczas symulowanej pracy urzdzenia nie wystpuj
kolizje komponentów.
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Rysunek 3.74. Zapisanie aktywnego zoenia
 W I C Z E N I E

3.9

Nadanie wiza wstawionym komponentom,
kontrola przenikania

Poznaj dwa podstawowe narzdzia, którymi bdziesz si posugiwa
podczas typowej pracy z programem SolidWorks.
1. Otwórz cz z poprzedniego wiczenia.
2. Chwy <L-trzym> za ostatnio wstawiony komponent i przesu
go tak, by przenika si z pierwszym komponentem, który zosta
wstawiony do zoenia (krok 1. na rysunku 3.75).
W Drzewie operacji wywietlone s nazwy obu komponentów. Do nazw
dodawane s okrelone prefiksy oraz sufiksy, w zalenoci od tego, czy
komponent jest nieruchomy (f), posiada zewntrzne odniesienia ->, czy
te jest niedodefiniowany (-).
3. Zauwa, jakie prefiksy i sufiksy maj komponenty w Drzewie

operacji (punkt A na rysunku 3.75). Komponentu z prefiksem (f)
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Rysunek 3.75. Zapisanie aktywnego zoenia

nie mona przemieci . Jeli trzeba, moesz to zmieni za pomoc
opcji Ruchomy w menu podrcznym, które pojawi si po klikniciu
<P-klik> wybranego komponentu.
4. Przejd do zakadki Oce, znajdujcej si w Menederze polece,
i uruchom zadanie Wykrywanie przenikania (krok 1.
na rysunku 3.76).

Rysunek 3.76. Obliczanie przenikania
5. Wybierz <L-klik> przycisk Obliczaj, by uruchomi analiz

przenikania si komponentów (krok 2. na rysunku 3.76).
6. Po chwili analizy obszary, w których bryy si przenikaj, zostan

podwietlone na czerwono, a spis i objto tych obszarów bdzie
opisana w polu Wyniki (krok 1. na rysunku 3.77).
7. Zakocz prac narzdzia przyciskiem OK (krok 2. na rysunku 3.77).
8. Przejd do zakadki Zoenie, któr znajdziesz w Menederze
polece, i uruchom narzdzie Wizanie (krok 1. na rysunku 3.78).
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Rysunek 3.77. Wyniki analizy przenikania
Rysunek 3.78.
Nadawanie
wizania

9. Teraz wybierz <L-klik> elementy, które chcesz poczy

wizaniem. Wska <L-klik> paszczyzn podstawy konierza
(krok 2. na rysunku 3.78). W Menederze waciwoci zobaczysz
elementy wybrane do utworzenia wizania.
10. Zmie orientacj elementu na pokazan na rysunku 3.79,
a nastpnie wska <L-klik> szczyt konierza drugiego elementu
(krok 1. na rysunku 3.79).
11. Po wybraniu obu paszczyzn pojawi si pasek z wizaniami, które
moesz nada wybranym paszczyznom. Wybierz wizanie
Wspólny (krok 2. na rysunku 3.79). Wybrane paszczyzny zostan
poczone.
12. Zatwierd wybór rodzaju wizania, tak jak na rysunku 3.79
(krok 3.).
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Rysunek 3.79.
Wybór typu
wizania

13. Program jest gotowy do wybrania kolejnych elementów

i poczenia ich wizaniem. Zamknij jednak aktywne narzdzie
(krok 4. na rysunku 3.79) i sprawd, jaki jest skutek nadania
wizania Wspólne.
14. Uchwy cz <L-trzym>, tak jak na rysunku 3.79, i przemie
j. Zauwa, e poczone wizaniem paszczyzny pokrywaj si,
niezalene od pooenia elementu (kroki 1. i 2. na rysunku 3.80).

Rysunek 3.80. Elementy powizane wizaniem Wspólne
15. Nadaj teraz kolejne wizanie, wykorzystujc Kontekstowy pasek

narzdzi. Pojawia si on po wskazaniu dowolnego elementu
czci i wywietla moliwe do wykorzystania narzdzia. Wska
<L-klik> krawd konierza ruchomego elementu, tak jak
na rysunku 3.81 (krok 1.).
16. Pojawi Kontekstowy pasek narzdzi. Z dostpnych narzdzi
wybierz <L-klik> Wizanie (krok 2. na rysunku 3.81). W ten
sposób wybrae pierwszy element i otworzye narzdzie
Wizanie.
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Rysunek 3.81. Nadanie nowego wizania
17. Wska <L-klik> zewntrzn krawd podstawy konierza

elementu nieruchomego (krok 1. na rysunku 3.82).

Rysunek 3.82. Wybór typu wizania
18. Po wskazaniu obu krawdzi pojawi si pasek z wizaniami

dostpnymi dla tych elementów. Wybierz <L-klik> wizanie
Wspólne (krok 2. na rysunku 3.82).
19. Zatwierd wybór wizania (krok 3. na rysunku 3.82).
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20. Narzdzie jest teraz gotowe do nadania kolejnego wizania. Zmie

orientacj elementu, tak jak na rysunku 3.83.

Rysunek 3.83. Nadanie kolejnego wizania
21. Wska <L-klik> zewntrzn krawd konierza ruchomego

elementu (krok 1. na rysunku 3.83).
22. Wska <L-klik> zewntrzn krawd podstawy konierza (krok 2.
na rysunku 3.83).
23. Wybierz wizanie Wspólnie i zatwierd wybór (kroki 3. i 4.
na rysunku 3.83).
24. Zakocz prac aktywnym narzdziem i zauwa, i nie moesz
ju przenie uprzednio ruchomego elementu. Porównaj rezultat
z rysunkiem 3.84.
Rysunek 3.84.
Rezultat
wiczenia 3.9
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Zoenie formy wtryskowej
W poprzednim wiczeniu poznae podstawowe narzdzia wykorzystywane przy tworzeniu zoenia. By utrwali t wiedz, utwórz proste
zoenie formy wtryskowej.
 W I C Z E N I E

3.10

Utworzenie formy wtryskowej

Poznaj nowe funkcje programu SolidWorks i utwórz proste zoenie
formy wtryskowej.
1. Otwórz cz , któr nazwae Podstawa.
2. Przejd do zakadki Narzdzia do form, któr znajdziesz
w Menederze polece, i uruchom narzdzie Linie neutralne
(krok 1. na rysunku 3.85).

Rysunek 3.85. Wykonanie analizy pochylenia elementu
3. Rozwi Drzewo operacji i wska <L-klik> Paszczyzn górn jako

paszczyzn normaln do kierunku otwierania formy (krok 2.
na rysunku 3.85).
4. Wybór Paszczyzny górnej widoczny jest w polu Menedera
polece (krok 3. na rysunku 3.85).
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5. W polu Kt pochylenia upewnij si, e wpisana jest warto 1

(krok 4. na rysunku 3.85).
6. By uruchomi analiz pochylenia, kliknij <L-klik> przycisk
Analiza pochylenia (krok 5. na rysunku 3.85).
7. Program za pomoc kolorów przedstawi paszczyzny o nachyleniu
dodatnim i ujemnym wzgldem kierunku otwierania. Wartoci
ujemne w nieodpowiednich miejscach informuj o moliwych
podciciach i ryzyku zakleszczenia elementów podczas
wychodzenia z formy (rysunek 3.86).

Rysunek 3.86. Rezultat analizy pochylenia
8. Forma zostaa podzielona automatycznie utworzon lini

9.

10.
11.
12.

neutraln (krok 1. na rysunku 3.86). Linia ta oddziela paszczyzny
o nachyleniu dodatnim i ujemnym wzgldem kierunku otwierania.
Linia neutralna powstaa z wybranych przez program krawdzi,
których list mona odnale w Menederze waciwoci (krok 2.
na rysunku 3.86).
Zamknij aktywne narzdzie i jednoczenie zatwierd operacj
utworzenia linii neutralnej (krok 3. na rysunku 3.86).
Korzystajc z zakadki Narzdzia do form, uruchom narzdzie
Powierzchnie neutralne (krok 1. na rysunku 3.87).
Jedyna istniejca linia neutralna zostaa automatycznie wybrana
jako podstawa do utworzenia powierzchni neutralnej.
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Rysunek 3.87. Utworzenie powierzchni neutralnej
13. W polu Odlego wpisz 20 jako odlego wycignicia
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

powierzchni od linii neutralnej (krok 2. na rysunku 3.87).
Zatwierd operacj utworzenia powierzchni neutralnej
przyciskiem OK (krok 3. na rysunku 3.87).
Uruchom kolejne narzdzie z zakadki Narzdzia do form,
mianowicie Oprzyrzdowanie formy (krok 1. na rysunku 3.88).
Do utworzenia narzdzi potrzebna jest paszczyzna planarna, która
posuy do naszkicowania przekroju operacji. Wska <L-klik>
planarn cz utworzonej wczeniej powierzchni neutralnej
(krok 2. na rysunku 3.88).
Na wskazanej paszczynie zosta otworzony nowy szkic.
Zmie orientacj widoku na Góra.
Uruchom narzdzie Prostokt ze rodka, a nastpnie postaw
<L-klik> pierwszy punkt w centrum czci (krok 1.
na rysunku 3.89).
Drugi punkt okrel <L-klik>, tak jak na rysunku 3.89 (krok 2.).
Kontur musi obejmowa cay element oraz mieci si w obszarze
paszczyzny neutralnej.
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Rysunek 3.88. Wybór powierzchni planarnej
Rysunek 3.89.
Wrysowanie
przekroju

21. Wyjd z aktywnego szkicu, zapisujc zmiany przy uyciu

Naronika potwierdzajcego.
22. Pojawi si podgld elementów formy (rysunek 3.90).
23. Uywajc strzaek <L-trzym>, dostosuj wymiary elementów

formy, by cao komponentu projektowanego znajdowaa si
wewntrz elementów formy (krok 1. na rysunku 3.90).
24. Dokadne wymiary moemy nada w polach Menedera
waciwoci (krok 2. na rysunku 3.90).
25. Zatwierd operacj przyciskiem OK.
26. Porównaj rezultat operacji z rysunkiem 3.91.
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Rysunek 3.90.
Wymiary
elementów formy

Rysunek 3.91.
Elementy formy
wtryskowej

 W I C Z E N I E

3.11

Animacja w z oeniu

Wykorzystaj utworzone w poprzednim wiczeniu elementy formy wtryskowej do utworzenia swojej pierwszej animacji.
1. Otwórz cz wielobryow z poprzedniego wiczenia.
2. Klikajc <P-klik> pozycj Obiekty bryowe w Drzewie operacji,
otwórz menu podrczne (krok 1. na rysunku 3.92).
3. Z menu wybierz pozycj Zapisz obiekty.
4. By automatycznie nada nazwy obiektom w zoeniu, kliknij
<L-klik> przycisk Auto-przypisz nazwy w Menederze waciwoci
(krok 3. na rysunku 3.92).
5. By z czci wielobryowej utworzy prawdziwe zoenie, kliknij
<L-klik> przycisk Przegldaj w Menederze waciwoci.
6. W otworzonym oknie Zapisywanie jako okrel lokalizacj pliku
zoenia oraz nadaj mu nazw Zoenie formy.
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Rysunek 3.92. Zapisanie elementów
7. Zatwierd lokalizacj i nazw przyciskiem Zapisz.
8. Zapisz nowe zoenie, zamykajc aktywne narzdzie przyciskiem

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OK. Jeli pojawi si komunikat o zalecanym przebudowaniu
obiektu przed zapisaniem, wybierz zalecan opcj.
Zoenie zostao utworzone przez program SolidWorks i w nim
otworzone. Przejd do nowego zoenia, wybierajc pozycj
Zoenie formy w menu rozwijanym Okno (kroki 1. i 2.
na rysunku 3.93).
Przejd do zakadki Zoenie i wybierz narzdzie Rozstrzelony
widok (krok 3. na rysunku 3.93).
Kliknij <L-klik> element odsunity na rysunku 3.93, a pojawi
si triada odniesienia.
Chwy <L-trzym> o triady skierowan pionowo i odsu element
zgodnie ze zwrotem i kierunkiem tej osi (krok 4. na rysunku 3.93).
Podobnie postp z elementem odsunitym na rysunku 3.94
(krok 1.), z t rónic, i kierunek odsunicia bdzie przeciwny.
Zatwierd operacj odsunicia przyciskiem OK (krok 2.
na rysunku 3.94).
Przejd do zakadki Konfiguracje w lewym panelu (krok 1.
na rysunku 3.95).
Rozwijajc drzewo, w zakadce Konfiguracje odszukaj pozycj
Widok rozstrzelony, która symbolizuje utworzon wczeniej
operacj (krok 2. na rysunku 3.95).
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Rysunek 3.93.
Tworzenie widoku
rozstrzelonego

Rysunek 3.94.
Odsuwanie
elementów

17. Kliknij <P-klik> pozycj Widok rozstrzelony i z otwartego menu

wybierz pozycj Animuj rozstrzelenie (krok 3. na rysunku 3.95).
W tym menu moesz równie zwin lub rozwin widok
rozstrzelony.
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Rysunek 3.95.
Animacja
rozstrzelenia

18. W otworzonym oknie Kontroler animacji wybierz przycisk Play

(krok 4. na rysunku 3.95), by uruchomi animacj widoku
rozstrzelonego.
19. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki.

