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Streszczenie
W pracy przedstawiono przykład praktycznego zastosowania zaawansowanych metod parametryzacji
złoŜonego zespołu części, osiągalnych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge v19. RozwaŜania zaprezentowano
na przykładzie modelu rzeczywistego obiektu – kasy pancernej do przechowywania broni krótkolufowej. Dzięki
sparametryzowaniu najwaŜniejszych wielkości cechujących dany model (wielkości o charakterze metrologicznym,
skalarnym i logicznym) w krótkim czasie wygenerować moŜna zapis konstrukcji wręcz dowolnego wariantu
wyrobu. Powoduje to znaczne przyspieszenie procesu projektowo – konstrukcyjnego, m.in. przez eliminację
manualnej edycji zapisu konstrukcji (czasochłonnej i sprzyjającej powstawaniu błędów). Producent stosujący
omawiane metody jest w stanie wprowadzać swe produkty na rynek szybciej od konkurencji i za wyŜszą cenę.

1. WSTĘP
We współczesnej przemysłowej praktyce inŜynierskiej zauwaŜa się rosnące tendencje
do zwiększania liczby wariantów poszczególnych wyrobów. Zjawisko to, będące częścią tzw.
dywersyfikacji produkcji ma na celu uzyskanie przez producenta zdolności zaspokojenia
(niskim kosztem) potrzeb moŜliwie duŜego grona odbiorców (klientów) o odmiennych
potrzebach. Oferowanie odpowiednio zróŜnicowanych wersji danego produktu umoŜliwia
zrezygnowanie z długotrwałego oraz kosztownego projektowania, konstruowania i
wytwarzania całej gamy róŜnych produktów o stosunkowo zawęŜonym przeznaczeniu.
Wielowariantowość określonego produktu przyczynia się do znacznego skrócenia czasu
wprowadzania nowych wyrobów na rynek konsumencki, dzięki czemu dany producent moŜe
zaoferować swe towary szybciej od konkurencji i za wyŜszą cenę.
W odniesieniu do procesu projektowania i konstruowania, oczywista jest konieczność
opracowania dokumentacji złoŜeniowo – konstrukcyjnej kaŜdego z wariantów rozwaŜanego
wyrobu. W przypadku wielowariantowości danego produktu – ze względu na podobieństwo
lub identyczność większości części i podzespołów składowych – proces ten trwa niewspółmiernie
szybciej, niŜ dla całej gamy róŜnych produktów. Mimo to, dokłada się wszelkich starań, aby
czas trwania tego procesu skrócić do minimum.
Jedną z metod osiągnięcia powyŜszego celu jest sparametryzowanie numerycznego
zapisu konstrukcji wyrobu, moŜliwe dzięki stosowaniu większości nowoczesnych systemów
komputerowych, słuŜących do wspomagania projektowania i konstruowania w branŜy
mechanicznej (3D MCAD). W omawianym przypadku, sparametryzowanie konstrukcji
osiągnąć moŜna m.in. poprzez przechowywanie wartości najwaŜniejszych wymiarów
modelowanego wyrobu (części lub zespołu części) w wewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym
systemu MCAD (w tzw. tablicy zmiennych) z jednoczesnym przypisaniem tym wielkościom
odpowiednich zmiennych. UŜytkownik moŜe uzyskać dostęp do wartości tych zmiennych w
sposób bezpośredni lub pośredni, np. z poziomu arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Uwagę
zwraca moŜliwość, a niekiedy konieczność, wzajemnego powiązania wartości zmiennych,
dzięki czemu zakres parametryzacji moŜe ulec znacznemu rozszerzeniu.
Z chwilą, gdy wartości wszystkich lub wybranych zmiennych ulegną zamierzonej
modyfikacji, odpowiednie wymiary uzyskują nowe wartości. Wówczas wariant pierwotny
modelu 3D MCAD ulega automatycznej transformacji w Ŝądany wariant pochodny z
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jednoczesną aktualizacją dodatkowej dokumentacji, do której naleŜeć mogą m.in. płaska
dokumentacja złoŜeniowa i wykonawcza, listy zapotrzebowania materiałowego, pliki
sterujące pracą maszyn technologicznych wraz z kartami ich obciąŜeń, itd. W ten sposób, w
krótkim czasie uzyskać moŜna pełen zapis konstrukcji Ŝądanego wariantu danego wyrobu.
W pracy przedstawiono przykład parametryzacji zapisu konstrukcji kasy pancernej do
przechowywania krótkolufowej broni strzeleckiej. Wykorzystano system UGS Solid Edge v19.
2. OPIS PARAMETRYZOWANEGO MODELU MCAD
Zamodelowano i sparametryzowano podstawowy wariant jednego z głównych
produktów największego w Europie producenta kas pancernych, wytwarzanych na potrzeby
odbiorców wojskowych. Widok częściowy modelu otwartej kasy przedstawiono na rys. 1.
a)
d)

b)

e)
g)
f)

h)

c)

Rys. 1. NajwaŜniejsze podzespoły i części modelu MCAD kasy pancernej: a) korpus, b) drzwi,
c) płaszcz pancerny, d) innentresor, e) półka, f) drabinka, g) sworzeń ryglujący, h) zamek.

Korpus (rys. 1a) składa się z czterech warstw blach, tworzących tzw. płaszcze
pancerne (rys. 1c). Wewnątrz kasy istnieje moŜliwość zabudowania dodatkowej skrytki (tzw.
innentresora, rys. 1d) i półek (rys. 1e) zamontowanych na liniowych wspornikach (tzw.
drabinkach, rys. 1f). W zapisie konstrukcji drzwi (rys. 1b) uwagę zwraca mechanizm zamka
(rys. 1h) oraz współpracujący z nim zespół sworzni ryglujących (rys. 1g).
3. PROCES GENEROWANIA MODELU MCAD DANEGO WARIANTU WYROBU
Przeanalizowano specyfikę procesu projektowo-konstrukcyjnego ww. producenta kas
pancernych. Korporacja oferuje odbiorcom wojskowym kilkaset wariantów wybranego
modelu kasy pancernej, dzięki czemu w firmie zauwaŜa się korzyści, o których mowa była
powyŜej. Mimo to, wprowadzanie na rynek kolejnych wariantów związane było z manualną
modyfikacją zapisu konstrukcji większości części bazowego modelu MCAD danego wyrobu.
Efektem powyŜszego było wiele błędów konstrukcyjno–technologicznych, z których większość
wykrywano stosunkowo późno, tj. podczas procesu wytwarzania.
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Autorzy załoŜyli, iŜ manualną edycję ww. dokumentacji (czasochłonną i przysparzającą
wiele kosztownych problemów) moŜna wyeliminować przez zastosowanie parametryzacji
numerycznego zapisu konstrukcji.
zamówienie na wykonanie nowego wariantu produkowanego wyrobu,
konieczność wykonania pełnej dokumentacji nowego wyrobu,
potrzeba zmiany postaci (kształtu i struktury) modelu MCAD wyrobu
wybór metody wprowadzania nowych wartości zmiennych
import z firmowej bazy danych
(katalog – portfolio handlowe)

manualny wpis
wartości zmiennych

pozostawienie wartości
domyślnych

aktualizacja modelu 3D MCAD: pliki części: (*.psm, *.par),
pliki zespołów wraz z dokumentacją spawalniczą: (*.asm)
aktualizacja dokumentacji 2D MCAD
pliki dokumentacji wykonawczej i złoŜeniowej: (*.dft),
pliki sterujące pracą wycinarek laserowych: (*.dxf)
aktualizacja list materiałowych oraz kart technologicznych
produkcja i wdroŜenie, pozytywna realizacja zamówienia
koniec, standing-by
Rys. 2. Uproszczony algorytm pracy UŜytkownika ze sparametryzowanym modelem MCAD wyrobu.

W celu skrócenia procesu projektowo - konstrukcyjnego, przeanalizowano strukturę
bazowego modelu MCAD ww. wyrobu, a takŜe portfolio handlowe jego producenta. WyróŜniono
wielkości, których wartości róŜnią się od siebie w przypadku róŜnorodnych wariantów
produktu. Wielkościom tym przypisano zmienne, których wartościami steruje się za pomocą
okna dialogowego, zamodelowanego metodami API w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.
Odpowiednim zmiennym moŜna przydzielać nowe wartości na podstawie wyboru
dokonanego przez UŜytkownika (otrzymując całkowicie nową postać zapisu konstrukcji
wyrobu), jak równieŜ na podstawie istniejącego katalogu handlowego producenta (otrzymując
zapis konstrukcji odpowiadający wariantowi oferowanemu juŜ na rynku, np. w celu jego szybkiej
modernizacji). Uproszczony algorytm postępowania UŜytkownika systemu Solid Edge
podczas pracy ze sparametryzowanym modelem omawianego wyrobu przedstawiono na rys. 2.
4. MOśLIWE MODYFIKACJE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI WYROBU
WyróŜniono trzy rodzaje zmiennych, którym moŜna przypisywać nowe wartości:
1) zmienne o charakterze logicznym:
a) występowanie półek w zapisie konstrukcji kasy pancernej:
JeŜeli UŜytkownik systemu MCAD zadecyduje o wyeliminowaniu półek z zapisu
konstrukcji kasy, drabinki podtrzymujące półki równieŜ zostaną usunięte (rys. 3).
b) występowanie innentresora:
Decyzja o eliminacji innentresora z zapisu konstrukcji wyrobu powoduje zwiększenie
wysokości kompletu półek o wysokość usuwanego innentresora (pod warunkiem akceptacji
występowania półek, o czym powyŜej) - rys. 4. Modyfikowana jest teŜ dokumentacja 2D
innentresora. Jej wygenerowanie jest domyślnie zablokowane, tzn. UŜytkownik jest
informowany, iŜ jest to moŜliwe, lecz niezgodne z załoŜeniami.
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Rys. 3. Eliminacja półek, implikująca usunięcie drabinek z zapisu konstrukcji wyrobu.

Rys. 4. Automatyczne zmiana wysokości kompletu półek, będąca wynikiem modyfikacji
wysokości innentresora lub jego eliminacji z zapisu konstrukcji wyrobu.

c) podział wewnętrznych płaszczy pancernych na dwie części składowe:
Przypisanie wartości 0 lub 1 dla zmiennej logicznej odpowiadającej za podział płaszczy
na 2 części odbywa się bez udziału UŜytkownika. Podział jest automatycznie
egzekwowany (rys. 5), gdy gabaryty kasy są tak duŜe, iŜ rozmiary blach płaszczy w
rozkroju (samoczynnie obliczane przez Solid Edge) są większe od powierzchni roboczej
wycinarki laserowej. Po podziale płaszczy, do zespołu MCAD zostają automatycznie
wstawione listwy, słuŜące do zgrzania ich ze sobą w procesie montaŜu. W dokumentacji 2D
płaszczy, poza aktualizacją ich kształtu, następuje dodanie informacji, iŜ kaŜdy z nich naleŜy
wyciąć w 2. egzemplarzach, a tablica gięcia zostaje zmodyfikowana, aby obie części
płaszcza były swymi lustrzanymi odbiciami. Dokumentacja 2D wyrobu zostaje
wzbogacona o rysunki wykonawcze listew montaŜowych, a ich występowanie zostaje
natychmiast uwzględnione w listach części na rysunkach złoŜeniowych.

Rys. 5. Proces podziału płaszczy na części składowe, któremu towarzyszy dodanie listew montaŜowych.

4

2) zmienne o charakterze skalarnym:
a) liczba półek zabudowanych wewnątrz kasy:
UŜytkownik moŜe decydować o liczbie półek (rys. 6), jeŜeli uprzednio zadeklarował fakt
ich występowania w wyrobie. Solid Edge samoczynnie sprawdza, czy dana liczba półek
zmieści się wewnątrz kasy, ze względu na liczbę przetłoczeń w drabinkach i odległość
pomiędzy półkami (o czym dalej). Gdy wprowadzona liczba półek jest za duŜa, jej wartość
zostanie automatycznie zmniejszona do maksymalnej z moŜliwych.

Rys. 6. Automatyczne wprowadzenie do zespołu 3D zadeklarowanej liczby półek
(uwagę zwraca moŜliwość modyfikacji odległości pomiędzy przetłoczeniami montaŜowymi w drabinkach
oraz fakt, iŜ odległości pomiędzy półkami są zawsze wielokrotnością ww. dystansu).

b) liczba sworzni ryglujących drzwi:
Wraz ze wzrostem gabarytów kompletnej kasy (o czym dalej) Solid Edge automatycznie
sugeruje zwiększenie liczby sworzni ryglujących drzwi. Wartość ta moŜe być równieŜ
manualnie zmodyfikowana przez UŜytkownika (rys. 7). WaŜne jest, iŜ wraz ze zmianą
liczby sworzni, aktualizacji ulega liczba otworów w obudowie drzwi oraz w odpowiednich
elementach mechanizmu zamka. Automatycznie zachodzą teŜ zmiany w dokumentacji
wykonawczej ww. części oraz dokumentacji złoŜeniowej wyrobu.

Rys. 7. Efekt zmiany liczby sworzni ryglujących w drzwiach kasy
(uwagę zwraca moŜliwość zarządzania wartością wymiaru liniowego pomiędzy poszczególnymi sworzniami).

3) zmienne o charakterze metrologicznym:
a) wymiary „x, y, z” kompletnej kasy (szerokość / głębokość / wysokość):
NajwaŜniejszym sukcesem zrealizowanego zadania inŜynierskiego jest moŜliwość
elastycznego sterowania wymiarami zewnętrznymi modelu kompletnego wyrobu. Po
wprowadzeniu nowych wartości wymiarów „x, y, z”, całość zapisu konstrukcji ulega
odpowiedniej transformacji (rys. 8), z gwarancją, iŜ wymiary wszystkich części
składowych ulegną aktualizacji, a części te znajdą się we właściwej lokalizacji.
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Rys. 8. Po zmianie wartości wymiarów „x, y, z” wyrobu, jego model ulega złoŜonej transformacji.

Po geometrycznej transformacji modelu wyrobu, automatycznej aktualizacji ulegają m.in.:
− wartości właściwości fizycznych kompletnego zespołu części,
− wartości właściwości fizycznych kaŜdej ze zmodyfikowanych części,
− dokumentacja złoŜeniowa wyrobu, w tym dokumentacja spawalnicza (rys. 9a),
− dokumentacja wykonawcza zmodyfikowanych części (rys. 9b), wraz z plikami sterującymi
pracą maszyn technologicznych (m.in. wycinarek laserowych) i kartami ich obciąŜeń,
− baza danych zapotrzebowania materiałowego.
a)

b)
Rys. 9. Aktualizacja dokumentacji złoŜeniowej kompletnego modelu (a)
oraz dokumentacji wykonawczej zmodyfikowanych części (b) po transformacji zapisu konstrukcji wyrobu.
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b) dystans pomiędzy przetłoczeniami w drabinkach (rys. 6),
c) odległości pomiędzy poszczególnymi półkami (rys. 6),
d) odległości pomiędzy bocznymi sworzniami ryglującymi (rys. 7),
e) wymiar „z” kompletnego innentresora (wysokość):
Analogicznie, jak w przypadku decydowania o liczbie półek, sterowanie wysokością
innentresora (rys. 10) jest moŜliwe tylko po uprzednim potwierdzeniu jego występowania w
modelu kasy. System MCAD sprawdza, czy wysokość innentresora nie powoduje
sprzeczności z zadeklarowaną liczbą półek oraz wartością dystansu pomiędzy przetłoczniami
w drabinkach. Gdy zadeklarowana wartość wymiaru „z” innentresora jest za duŜa, system
Solid Edge automatycznie ją zmniejszy do największej z moŜliwych.

Rys. 10. Efekt elastycznego sterowania wysokością innentresora w modelu MCAD kasy pancernej.

f) grubość blach poszczególnych płaszczy pancernych:
Na Ŝyczenie odbiorcy, grubość blach płaszczy moŜe zostać zwiększona, w celu
zwiększenia antywłamaniowej, przeciwogniowej i pirotechnicznej odporności kasy.
Wówczas, w celu przeprowadzenia wiarygodnej aktualizacji dokumentacji 3D oraz 2D,
system Solid Edge automatycznie uwzględnia szereg czynników technologicznych,
związanych z obróbką blach o większej grubości, np. przesunięcie warstwy obojętnej,
zmiana promienia wybranych zagięć, inny sposób deformacji strefy gięcia, itd.
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
We współczesnej literaturze poświęconej branŜy MCAD, często spotyka się
informacje o parametryzacji duŜych zespołów części. W większości przypadków, Autorzy
tych prac ograniczają zakres swych działań do elastycznej transformacji postaci zespołu 3D.
W przedstawionej metodzie zaawansowanej parametryzacji zespołu MCAD o średniej
liczności (około 500 części) uwzględniono szereg dodatkowych zagadnień, jak m.in.
wygenerowanie, powiązanie oraz automatyczne aktualizowanie:
− kart właściwości fizycznych wszystkich części wchodzących w skład zespołu (rys. 11),
− dokumentacji wykonawczej 2D (z uwzględnieniem specyficznych wymagań
dotyczących wytwarzania elementów giętych z blach),
− dokumentacji montaŜowej 2D (m.in. spawalniczej),
− dokumentacji zestawieniowej 2D,
− list materiałowych, koniecznych do zamawiania półfabrykatów (np. arkusze blach w
hucie – rys. 12) oraz części standardowych (np. łączniki gwintowe, nity, etc.)
− plików sterujących pracą maszyn technologicznych, np. wycinarek laserowych,
− kart obciąŜeń wycinarek laserowych oraz robotów spawalniczych,
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− kart zapotrzebowania na roboczogodziny pracy nad danym wariantem wyrobu,
− szacunkowego kosztu wytworzenia nowego produktu.

Rys. 11. Karta zawierająca wartości właściwości fizycznych kaŜdej z części wchodzących w skład zespołu.

Rys. 12. Fragment listy materiałowej, automatycznie generowanej w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

Na podstawie przedstawionych moŜliwości modyfikacji numerycznego zapisu
konstrukcji kasy pancernej, stwierdzić moŜna, iŜ liczba moŜliwych do zamodelowania
wariantów wyrobu jest wręcz nieograniczona.
Wobec przedstawionych powyŜej korzyści, stwierdza się celowość podjęcia się przez
autorów opisanego zadania inŜynierskiego, a takŜe jego innowacyjność.
Po wdroŜeniu opisanych w pracy metod parametryzacji konstrukcji oraz ich
dodatkowemu rozbudowaniu, producent kas zdecydowanie zwiększył zakres swej oferty
handlowej oraz skrócił czas wprowadzania nowych produktów na rynek.
6. Literatura:
[1]. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z.: Obróbka plastyczna, PWN, 1981
[2]. Oleksiuk W. (red.): Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych, WNT, 1996,
[3]. Kazimierczak G., Pacula B., Budzyński A.: Solid Edge – komputerowe wspomaganie
projektowania, HELION, 2004,
[4]. UGS Solid Edge v19 User Manual, UGS Corp., 2006,
[5]. www.ugs.pl, www.ugs.com.

8

