
EXEMPLUL III
CONSTRUCȚIE DIN TABLĂ



1. Modelarea pas cu pas a construcțiilor din tablă

Creăm o schiță în planul XY.

Folosind instrumentul TriBall, deplasați schița desenată 

cu PPM apăsat pe sfera exterioară superioară și selectați Copy 

(valoare înălțime: 266 mm). Apoi, în arborele de operații, faceți 

clic pe schița copiată, selectați Edit (Editare) și modificați-o, 

așa cum se arată mai jos.Puteți redenumi schițele create 

în arborele de operații, de exemplu, în Section1 și Section2, 

pentru o mai mare claritate a operațiilor efectuate.



În pasul următor, piesa extrudată este selectată în fila SheetMetal/Loft 

Feature. Secțiunile create anterior sunt selectate în fila Selected Profi-

les. Făcând clic pe Change Stock, puteți selecta materialul și grosimea 

foii corespunzătoare (în acest caz, este selectat Steel-02).

În continuare, selectați elementul Bend din folderul 

Sheet Metal, trageți și fixați PPM pe marginile relevan-

te (evidențiate în figura de mai jos).



Apoi, făcând clic pe PPM pe mânerul Edit Angle 

(evidențiat în figură), selectați Parallel to Edge și selectați 

marginea dorită a modelului (orizontală).
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În pasul următor, folosim din nou Sheet Metal, selectăm  elementul 

Bend In trageți și fixați-l cu PPM pe marginile indicate mai jos.



Apoi, selectând curba creată faceți clic pe PPM din fereastra mâne-

rul extern și alegeți Edit Distance from Point -> Point. În continu-

are, indicăm peretele superior al modelului și introducem valoarea 

corespunzătoare. Aceeași procedură trebuie urmată și la definirea 

distanței până la peretele inferior al modelului.



Apoi, faceți clic pe Bend și selectați IntelliShape Properties. 

Apare fereastra Bend. Mergeți la fila Reliefs selectați tipul 

Rounded (Rotunjire) și introduceți valoarea corespunzătoare 

a adâncimi

În pasul următor, folosim instrumentul TriBall, facem 

clic pe PPM pe sfera interioară selectată și alegem 

Mirror -> Link



Pentru a edita înălțimea la care ar trebui să se afle curba, 

selectați curba cu tasta Alt, faceți clic pe PPM și alegeți IntelliShape 

Properties. Apoi introduceți o valoare corespunzătoare pentru 

lungimea primei îndoiri a bazei.



Rezultatul final al operațiunilor efectuate:
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