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Modelowanie szkieletowe podnośnika nożycowego 
w środowisku catia v5
W artykule przedstawiono etapy modelowania złożenia podnośni-
ka nożycowego w oparciu o konstrukcję szkieletową wykorzystu-
jąc moduł Part Design. Metoda ta pozwala na tworzenie zespołów 
bez konieczności używania wiązań geometrycznych, bazując wy-
łącznie na ustalaniu komponentów w przestrzeni. W pracy zapre-
zentowano również narzędzia modułu Assembly Design przydatne 
przy tym sposobie modelowania zespołów.
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Wstęp
Szkielet stanowi zbiór danych (części w złożeniu, Geometrical Set 
modelu lub tabele parametrów), który obejmuje funkcjonalne ce-
chy całego złożenia. Opisem w Catii mogą być powierzchnie, linie, 
punkty, parametry, formuły, zespoły osi i inne (tab. 1). Jednym z naj-
ważniejszych powodów, dla których wykorzystuje się modelowanie 
szkieletowe jest możliwość zgromadzenia najistotniejszych infor-
macji w głównym miejscu projektu (zazwyczaj początkowa część 
konstrukcji). Główną zaletą modelowania szkieletowego jest to, że 
wszystkie informacje złożenia są przechowywane w jednym miej-
scu i przenoszone przez całą strukturę projektu; każda część lub 
podzłożenie jest związane jedynie ze szkieletem konstrukcji. Inży-
nierowie mogą pracować indywidualnie nad różnymi elementami 
modelu, a całość niezbędnych informacji jest przechowywana we 
wspólnym szkielecie. Wszystkie części są umieszczane we właści-
wych miejscach podczas całego procesu projektowania. Wadą tego 
sposobu modelowania jest konieczność jego stosowania od po-
czątku procesu projektowego, a także czasochłonne wykonywanie 
szkieletu w przypadku złożenia, dla którego nie są przewidziane 
modyfikacje [1].

Metoda szkieletowa jest używana dla układów mechanicznych 
o różnych wariantach wymiarowych i kształtowych, ale takiej samej 
kinematyce (zawieszenia, silniki, wysięgniki itd.).

Tworzenie konstrukcji szkieletowej
Struktura budowanego modelu powinna w sposób dokładny od-
powiadać strukturze dokumentacji wykonawczej. Ten warunek 
jest łatwo spełnić w kontekście projektów lub zespołów o niskim 
poziomie skomplikowania, które są powiązane wyłącznie jed-
nokierunkowo z pozostałymi elementami projektu. W przypadku 
specyficznych podzespołów lub o dużej złożoności, posiadających 
wielokierunkowe powiązania, staje się to problematyczne. Takiego 
rodzaju utrudnienie z zachowaniem wspólnych wiązań pomiędzy 
pojedynczymi elementami można rozwiązać poprzez modelowanie 
wybranej grupy funkcjonalnej w jednej części (Part), bez względu 
na późniejszy układ dokumentacji.

Dla zespołów posiadających proste powiązania zewnętrzne su-
gerowane jest modelowanie ich w ramach jednej części Part. Na-
leży pamiętać przy tym, że jedno Body obejmować może jedynie 
cechy geometryczne oraz pomocniczą geometrię jednego elemen-
tu konstrukcyjnego. Body kopiuje się, gdy podczas wykonywania 
modelu zaistnieje konieczność użycia tego samego elementu, ale 
w innym miejscu. Kopię wkleja się przy pomocy polecenia As result 
with link (rys. 1). Jedynie wykonanie tego kroku pozwala na zmianę 
w położeniu elementu.

Pojedyncze elementy są grupowane w obiektach Body poprzez 
budowanie modelu zgodnie z przedstawionym sposobem. W ta-
kim szkicu konstrukcji przeprowadzane są wszystkie modyfikacje. 
Wskazane jest, aby zapisywać taki model w katalogu Catia/Szkice. 
W ramach szkicu powinna znajdować się pełna konstrukcja zespo-
łu, oprócz ukosowania krawędzi pod spawanie, a także elementów 
typu Hole oraz Thread. Może wystąpić konieczność ukosowania 
blachy profilu giętego w szkicu z powodów konstrukcyjnych (np. 
uniknięcie kolizji lub dopasowanie do innego elementu). Konieczne 
jest w takiej sytuacji skupienie się na tym, czy wykonany element 
po rozwinięciu jest poprawny. 

Nierzadko koniecznymi okazują się zależności pomiędzy dwoma 
szkicami lub szkicem i elementem katalogowym. Należy wtedy:
1. Dla modeli posiadających jeden układ współrzędnych zasto-

sować polecenie Extract (rys. 2) oraz „wydobyć” powierzch-
Tab. 1. Elementy definiujące szkic [2]

Element Przykład wykorzystania Przykład pozycjonowania

Punkt •	 Lokalizowanie środka otworu
•	 Ograniczenie w szkicu

•	 Określenie ścieżki źródło-
wej elementów w złożeniu

Linia •	 Oś wału, rowka, obrotu •	 Ograniczenie współbieżno-
ści osi (części cylindryczne)

Płaszczyzna •	 Ograniczenie długości obiektów (np. Pad),
•	 Wsparcie szkicu

•	 Ograniczenie współbieżno-
ści płaszczyzn

Powierzchnia •	 Ograniczenie długości obiektów (np. Pad),
•	 Wsparcie szkicu

•	 Ograniczenie współbieżno-
ści płaszczyzn

Szkic
•	 Powtórzenie tego samego profilu w kilku 

częściach,
•	 Utworzenie wzorców użytkownika

Bryła •	 Określenie objętości
•	 Funkcja bazowa

Krzywa •	 Instrukcja dla funkcji Rib i Sweep
Oś •	 System odniesienia wielokierunkowego Rys. 1. Okno Paste Special
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nię w modelu podstawowym. Korzystnie jest wykonać nowy 
Geometrical Set, nazwanie go „Export” i umieszczenie tam 
extract’owanych powierzchni. W kolejnym etapie powierzchnię 
trzeba opublikować opcją Publication (rys. 3), po czym skopio-
wać, a następnie przejść do docelowego modelu i wkleić ją wy-
korzystując polecenie As result with link. W ten sposób tworzony 
jest link typu CCP, który nie jest uzależniony od złożenia nad-
rzędnego, tylko od pozycji pliku w obrębie struktury katalogowej.

2. Dla modeli o różnych układach współrzędnych trzeba wykonać 
złożenie, które obejmować będzie oba modele, a przeprowa-
dzane operacje wykonywane będą z poziomu złożenia. W koń-
cowym pliku niezbędne jest dodanie nowego Geometrical Set 
i nazwanie go „Import”, a następnie wykorzystanie opcji Define 
in work object. Na koniec geometrię „wydobywa się” funkcją 
Extract.

Modelowanie szkieletowe
W trakcie modelowania należy przestrzegać następujących 

reguł:
1. Dokumentacja techniczna może być utworzona jedynie w opar-

ciu o model 3D.
2. Minimalna liczba linków między każdą z części – wskazane jest 

tworzenie szkiców składających się z całej geometrii zespołu.
3. Ukrycie płaszczyzn i elementów geometrycznych jest niezbędne 

po skończeniu operacji modelowania wykonywanych na danej 
części lub zespole.

4. Aby ułatwić edycję lub modyfikację wybranego modelu, obej-
mującego elementy takie jak powierzchnie, trzeba w jednym 
Geometrical Set pogrupować składowe detale odnoszące się 
do jednej kategorii elementów lub części. Jeśli części są bardziej 
skomplikowane, to wyżej wymieniony element (Geometrical Set) 

może zostać rozszerzony o następne podzbiory, stosując do ich 
tworzenia te same zasady. Warto, by przy poszczególnych pozy-
cjach dodawać krótkie uwagi dotyczące funkcji modelowania 
np. Axis.1-pozycja_osi.

5. W przypadku, gdy istnieje konieczność ukrycia pewnych elemen-
tów (tj. geometrie, części, podzłożenia), jedynym właściwym spo-
sobem jest wykorzystanie opcji Hide. Zabronione jest ukrywanie 
elementów, które znajdują się w Body. Ta zasada nie dotyczy 
jednak Geometrical Set – te elementy można ukrywać w sposób 
dowolny. W obu przypadkach jednak należy wygasić cały rekord 
w drzewku (Geometrical Set, Body).

6. Do każdego podzespołu z osobna ze skopiowaną ze szkicu geo-
metrią należy przypisać materiał. Aby móc zrobić to globalnie 
(dot. wszystkich Body) konieczne jest wstawienie tych informacji 
z aktywną opcją Link to file, która ułatwia modyfikację, bądź 
zmianę przypisanego materiału (gdyby zaistniała taka potrze-
ba). Jednak aby to zrobić należy w Properties uaktywnić funkcję 
Force material and do not accept material from other.

7. Każdy projekt z osobna posiada oddzielną bazę materiałów.
Tworząc szkielet danego złożenia należy mieć na uwadze, iż nie 

ma konieczności umieszczania w modelu tych części zespołu, które 
się powtarzają. Kopiowanie tych samych elementów jest uzasad-
nione w przypadku, gdy daną geometrię chcemy odnieść do innego 
szkieletu lub w celu wykorzystania jej jako tło w złożeniu. Rysunek 
4 przedstawia szkielet złożenia podnośnika nożycowego.

Tworząc szkice poszczególnych części należy uwzględnić nastę-
pujące zasady:
1. Precyzyjne pozycjonować szkic w stosunku do geometrii – na 

co pozwala funkcja PositionedSketch (rys. 5), którą należy wy-
konywać szkice.

2. Zabronione jest powiązanie szkicu z układem współrzędnych 
bezpośrednio. Najpierw trzeba zrzutować osie główne, a w na-
stępnej kolejności powiązać je geometrycznie lub wymiarowo.

Rys. 2. Okno Extract Definition

Rys. 3. Okno Publication

Rys. 4. Szkielet złożenia podnośnika nożycowego
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3. W miarę możliwości należy tworzyć wiązania z istniejącą już 
geometrią, do szkicu na podstawie którego wykonana została 
geometria bazowa.

4. Zaleca się unikania usuwania geometrii podczas modyfikacji 
danego szkicu. Wszelkie zmiany trzeba wprowadzać przez prze-
kształcenie więzów lub wymiarów.
Modelując elementy z blach należy pamiętać, że w danym szkie-

lecie można się odnieść do modułu Generative Sheetmetal Design 
w kontekście wyłącznie jednej grubości blachy oraz promienia gię-
cia [3]. Pozostałe części gięte, które mają inne parametry należy 
wykonać przy użyciu modułu Part. Rozwinięcia tych elementów są 
wykonywane na poziomie tworzenia części. Przechodząc do modu-
łu blach pierwszą czynnością jest określenie parametrów wejścio-
wych przy użyciu narzędzia Sheet Metal Parameters, a następnie 
wykorzystując narzędzie Recognize Definition wybrać powierzchnię, 
względem której blacha zostanie rozwinięta (rys. 6). Dopiero po 
utworzeniu rozwinięcia części można wykonać fazowanie krawędzi 
oraz otwory przecinające krawędzie blachy. Z pewnym niebezpie-
czeństwem wiąże się stosowanie rozwinięcia w momencie, gdy 

fazowane krawędzie musiały być wykonane wcześniej, ponieważ 
w niektórych przypadkach operacja ta może skrócić fazy krawędzi. 
Aby tego uniknąć można wskazać w operacji rozwijania powierzch-
nię znajdującą się po stronie przeciwległej do faz krawędzi.

W przypadku modelu płaskiego, który będzie po obróbce wyci-
nania dodatkowo modyfikowany poprzez np. wykonanie otworów 
gwintowanych, faz, itp. należy:
1. Wykonać wyłącznie operacje niewpływające w żaden sposób na 

wypalany zarys w Body, które zostało stworzone poprzez kopio-
wanie geometrii ze szkicu,

2. Nazwę Body uzupełnić o informację „do wypalenia”.
3. Stworzyć kolejne Body z nazwą „po obróbce”.
4. Poprzez Boolean Operations/Add połączyć Body „do palenia-

”z „po obróbce”.
5. W Body „po obróbce” dokończyć pozostałe operacje aż do uzy-

skania efektu końcowego.
Opcje Hole oraz Thread nie mogą zostać właściwie przeniesione 

przez polecenia Copy ->Paste. Ten rodzaj funkcji możliwy jest do 
użycia dopiero po wykonaniu konkretnych elementów, a nie w szki-
cu konstrukcji. Jednakże zaleca się stworzenie kolejnej grupy Geo-
metrical Set, która przyporządkowana jest ściśle dla Hole i Thre-
ad. Należy w niej umieścić punkt leżący po stronie wejścia wiertła, 
a także oś otworu. W Properties natomiast trzeba zamieścić opis 
dotyczący gwintu i otworu.

Wszelkich zaokrągleń nie należy definiować w jednej funkcji. 
Zaleca się również, aby generować je na końcu drzewka. Grupę 
zawierającą zaokrąglenia można określać dla konkretnych przypad-
ków jak choćby np. zaokrąglenia zewnętrznych krawędzi modelu.

Tworzenie złożenia zespołu
Podstawową zaletą tworzenia złożeń w oparciu o szkielet jest usta-
lanie komponentów oraz podzespołów bezpośrednio w miejscu, 
w którym znajdują się one w szkielecie. Elementy po dodaniu do 
złożenia (wykorzystując narzędzie Existing Component) znajdują 
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Rys. 6. Rozwijanie elementów giętych

Rys. 5. Okno Sketch Positioning
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Rys. 7. Tworzenie złożenia



się na swojej pozycji w przestrzeni (rys. 7). Użytkownik nie wyko-
rzystuje wiązań geometrycznych. Biorąc pod uwagę duże zespoły 
znacznie wpływa to na skrócenie czasu projektowania oraz na prze-
budowę modelu. Dodatkowo brak wiązań geometrycznych wpływa 
na kilkakrotne zmniejszenie rozmiaru pliku złożenia. 

Niestety wadą tego podejścia jest wstawianie komponentów 
bądź podzespołów, które się powtarzają (są one usytuowane w tym 

samym miejscu). Zmianę położenia takich komponentów można 
realizować wykorzystując narzędzie Snap (rys. 8), które zastępuje 
wiązania geometryczne, ustalając przedmioty w przestrzeni. Jedyną 
wadą tego narzędzia jest to, że po przebudowie modelu ustalone 
elementy nie zmieniają swojej pozycji.

Rysunek 9 przedstawia złożony model podnośnika nożycowego 
w oparciu o metodę modelowania szkieletowego. 

Podsumowanie
Na podstawie wykonanego złożenia podnośnika nożycowego przy 
zastosowaniu modelowania szkieletowego wyciągnięto następują-
ce wnioski [5]:

 ¡ Wszystkie ważne informacje są przechowywane w modelu szkie-
letowym. Wiązania są jasno zdefiniowane wewnątrz szkieletu, 
który ułatwia rozmieszczenie komponentów w złożeniu.

 ¡ Metoda szkieletowa pomaga zarządzać zmianami, dzięki czemu 
mogą być one rozszerzane na całe złożenie. Modyfikacje danych 
projektowych przekazywane są do wszystkich powiązanych ele-
mentów lub podzłożeń z osobna. Pozwala to efektywniej kontro-
lować zmiany w projekcie.

 ¡ Podstawowe informacje przechowywane w modelu szkieletowym 
można skopiować i skojarzyć z odpowiednimi elementami wy-
korzystywanymi w projekcie. Komponenty mogą być edytowane 
oddzielnie przez innych użytkowników. Zmiany w projekcie moż-
na wykonać w szkielecie, a wszystkie modele zostaną zaktuali-
zowane w celu pokazania tych zmian. Ponieważ części nie są ze 
sobą powiązane, usunięcie jakiegokolwiek elementu z wewnątrz 
zespołu nie będzie miało wpływu na inne.

 ¡ Wszystkie linki są jednokierunkowe; model szkieletowy jest uży-
wany jako zewnętrzne odniesienie do innych elementów, ale nie 
wykorzystuje on powiązań wewnątrz modelowanego zespołu.
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Skeleton modeling of scissor jack in CATIA V5 software
The article presents the stages of modeling the assembly of a scissor jack 
based on skeleton construction using the Part Design module. This method 
allows the creation of assemblies without having to use geometric con-
straints, based solely on the fixing of components in space. The Assembly 
Design tool is also useful in this way of team modeling.
Key words: CATIA, skeleton modeling, scissor jack. Rys. 9. Złożenie podnośnika nożycowego

Rys. 8. Zmiana położenia komponentu


