
 

ZW3D   Rokasgrāmata  
Assembly  

Kopsalikumu   veidošana   

 

 
 
Piezīme:   

- Dotās   instrukcijas   ir   saīsināta   versija   no   Angļu   valodas   instrukcijas.  
- Instrukcijām   ir   ieteikuma   raksturs,   vienu   un   to   pašu   rezultātu   var   iegūt   ar  

dažādām   funkcijām.  
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Salāgojumi   (constraints)  

 

  Izveidot   sakrītošu   salāgojumu.   Elementi   kļūs   sakrītoši,   objektiem   būs   viena  
šķautne,   plakne,   mala,   virsma   vai   cits   elements.  

Izveidot   pieskares   salāgojumu.  

Izveidot   koncentrisku   salāgojumu.  

Izveidot   paralēlu   salāgojumu.  

Izveidot   perpendikulāru   ieerobežojumu.  

Izveidot   leņķa   salāgojumu.  

Izveidot   slēdzošu   salāgojumu.   Tiks   saglabāts   detaļu   relatīvais   novietojums.  
Pārvietojot   vienu   tiks   pārvietots   otrs.  

Izveidot   attāluma   salāgojumu.  

  Izveidot   vidus   salāgojumu.  

Izveidot   simetrijas   salāgojumu.  

Izveidot   rāmja   salāgojumu.  
 
Parādīt   salāgojumus.    Atķeksēt   opciju,   lai   parādītu   salāgojumus   aktīvajam   objektam.  
Interference.    Var   vilkt   objektus,   kad   tiek   izvēlēts   pirmais   objekts,   veidojot  
salāgojumus.   Ir   vairākas   opcijas,   kas   var   notikt,   kad   velk   objektu.  

(None)    Nekas.  
(Highlight)    Vilkšanas   tiks   nopauzēta,   kad   objekti   pārklājas.   Virsmas,   kas  
pārklājas,   tiek   iezīmētas.  
(Stop   at)    Līdzīga   “Highlight”   opcijai,   bet   objekts   tiek   apturēts,   pirms   tas   pārklājas  
ar   citu   objektu.   Reģenerācijas   laikā   netiek   pārbaudīts   vai   ir   interference.  

Izmanto   tikai   priekš   pozīcijas.    Atķeksēt   opciju,   lai   pārvietotu   objektu,   nevis   izveidotu  
salāgojumu   kopsavilkuma   kokā.  
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Nepieciešamā   datu   ievade  
 
(1st   entity)Pirmais   elements.    Izvēlēties   līkni,   šķautni,   virsmu   kā   pirmo   elementu,   ar  
ko   izveidot   salāgojumu.  
(2nd   entity)Otrais   elements.    Izvēlēties   līkni,   šķautni,   virsmu   kā   otro   elementu,   ar   ko  
izveidot   salāgojumu.    Ja   nav   citu   salāgojumu,   pirmais   objekts   pārvietosies   pie   otrā.  
Attālumus   mēra   no   otrā   elementa.  
(1st   component)   Pirmais   objekts.    Izmanto   ar   “Lock”   salāgojumu.   
(2nd   component)   Otrais   objekts.    Izmanto   ar   “Lock”   salāgojumu.   
(Base   entities)   Pamata   elementi.    Izmanto   ar   “Middle”   salāgojumu.   Izvēlēties   divas  
plaknes   (virsmas   vai   koordinātu   asu   plaknes)   no   pirmā   objekta,   lai   veidotu   salāgojumu.  
(Center   entities)   Vidus   elementi.    Izmanto   ar   “Middle”   salāgojumu.   Izvēlēties   divas  
plaknes   (virsmas   vai   koordinātu   asu   plaknes),   cilindrisku   virsmu,   līkni   vai   šķautni   no   otrā  
objekta,   lai   eidotu   salāgojumu.    Ja   nav   citu   salāgojumu,   pirmais   objekts   pārvietosies   pie  
otrā.  
(Plane)   Plakne.    Izmanto   ar   “Symmetry”   salāgojumu.   Izvēlēties   virsmu   vai   koordinātu  
asu   plakni   no   pirmā   objekta.  
(Entities)   Elementi.    Izmanto   ar   “Symmetry”   salāgojumu.   Izvēlēties   divas   līknes,  
šķautnes   vai   virsmas   no   otrā   objekta.    Ja   nav   citu   salāgojumu,   pirmais   objekts  
pārvietosies   pie   otrā.  
(1st   datum)    Pirmais   koordinātu   asu   sākumpunkts.   Izmanto   ar   “Frame”   salāgojumu.  
(2nd   datum)    Otrais   koordinātu   asu   sākumpunkts.   Izmanto   ar   “Frame”   salāgojumu.  
Pirmais   koordinātu   asu   sākumpunkts.   Izmanto   ar   “Frame”   salāgojumu.  
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1.1)   Kopsavilkuma   veidošana   (Components   management)  

1.1.1)   Ievietot   objektu  
Nospiest   uz   “Insert”   ikonas.  

 
1)Izvēlēties   objektu   no   norādītā   faila.  

 
2)Noteikt   vietu,   kur   objekts   tiks   nolikts,   ar   peles   kreiso   taustiņu   nospiežot   uz  
kopsavilkuma   loga   vai   koordinātēm.  

 
3)Iestatīt   pārējās   opcijas,   kā   nepieciešams.  
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1.1.2)   Nomainīt   objektu  
Šo   funkciju   izmanto,   lai   nomainītu   vienu   objektu   pret   citu   iekš   kopsavilkuma,   pemēram,  
vecas   skrūves   pret   jaunām.   Vecie   salāgojumi   var   kļūt   nederīgi,   tāpēc   tos   var   būt  
nepieciešams   izdzēst.  
Nospiest   uz   “Change”   ikonas.  

 
1)Izvēlēties   detaļas,   kuras   jānomaina.  
2)Izvēlēties   detaļu,   ar   kuru   vecās   detaļas   tiks   nomainītas.  
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1.1.3)   Izmainīt   objektu  
Šo   funkciju   izmanto,   lai   izvēlētos   kopsavilkumā   ievietotu   detaļu   un   to   modificētu.  
Nospiest   uz   “Edit”   ikonas.  

 
1)Izvēlēties   detaļu   un   tad   to   izmainīt   tāpat   kā   ārpus   kopsavilkuma.   Beigt   izmaiņu  
veikšanu   ar   “Exit”   pogu.  
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1.1.4)   Savienot   objektus  
Šī   funkcija   strādā   līdzīgi   “extrude”   funkcijai,   ar   to   var   pievienot   objektus   pie   izvēlētas  
bāzes   vai   atstāt   tikai   daļu,   kas   detaļām   pārklājās.  
Nospiest   uz   “Merge”   ikonas.  

 
1)Izvēlēties   vienu   no   funkcijas   veidiem.  

 
2)Izvēlēties   pirmo   objektu.  
3)Izvēlēties   otro   objektu.  
 
Funkcijas:  
“Base”  
Izmanto,   lai   sadalītu   detaļas   atsevišķos   objektos.  
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“Add”  
Izmanto,   lai   savienotu   detaļas   kopā.  

 
“Remove”  
Izmanto,   lai   izņemtu   vienas   detaļas   formu   no   citas   detaļas   formas.  
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“Intersect”  
Izmanto,   lai   iegūtu   formu,   kur   detaļas   pārklājās.  
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1.2)   Parastie   salāgojumi  

1.2.1)   Fiksēt   objektu  
Šo   funkciju   izmanto,   lai   fiksētu   detaļu   noteiktā   vietā.   Ja   detaļa   jau   ir   fiksēta,   tad   funkcija  
noņems   šo   īpašību.  
Nospiest   uz   “Fix”   ikonas.  

 
1)Nospiest   uz   detaļas,   kuru   vajak   fiksēt.  
2)Spiest   OK.  

 
“Assembly   manager”   logā   pie   detaļas   būs   redzams    F    burts.  
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1.2.2)   Salāgojumu   iestatīšana  
Salāgo   divu   detaļu   savstarpējo   novietojumu.  
Nospiest   uz   “Common   Constraint”   ikonas.  

 
1)Izvēlēties   pirmo   un   otro   elementu,   ko   saistīt   ar   salāgojmu.  
2)Izvēlēties   nepieciešamo   irobežojuma   veidu.  
 
Sakrītošs   (coincidant)   salāgojums  
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Pieskares   (tangent)   salāgojums  

 
 
Koncentrisks   (concentric)   salāgojums  

 
 
Paralēlais   (paralel)   salāgojums  
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Perpendikulārs   (perpendicular)   salāgojums  

 
 
Leņķiskais   (angular)   salāgojums  
(pēc   (1)   sakrītoša   šķautņu   un   (2)   sakrītoša   plakņu   salāgojuma   izveidošanas)  
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Slēdzošs   (lock)   salāgojums  

 
 
Attāluma   (distance)   salāgojums  
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Vidus   (middle)   salāgojums  

 
 
Simetrijas   (symetry)   salāgojums  
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1.3)   Kopsavilkuma   pārbaude  

1.3.1)   Pārklāšanās   (interferences)   pārbaude  
Šo   funkciju   izmanto,   lai   pārbaudītu,   vai   kopsavilkumā   ievietotās   detaļas   pārklājās.  
Nospiest   uz   “Interference   check”   ikonas.  

 
Izvēlēties   objektus,   starp   kuriem   var   būt   interference.  
Nospiest   uz   “check”   pogas.  

 
Ar   sarkanu   lauku   parāda   telpu,   kurā   atrodas   vairāki   objekti,   logā   parāda   cik   vietās   ir  
interference   un   cik   lielu   telpu   tie   aizņem.  
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