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Проектування виробів складної конфігурації, а, саме, різенарізного інструменту для 

нарізання зовнішніх різьб, забезпечується в CAD-системі Power Shape за допомогою 

інструментарію гібридного моделювання. 

Power Shape має в своєму складі математичний апарат, найбільш підходящий для 

виконання необхідних розрахунків безпосередньо під час проектуванні виробів. Система 

дозволяє розробляти надскладні моделі, створення яких засобами інших САПР є більш 

важким, а іноді взагалі неможливим. 

Для побудови твердотільної моделі плашки необхідно побудувати корпус плашки, 

сформувати бічні гнізда, кутовогі пази, отвори для відведення стружки та різьбову частину 

плашки, тобто виконати майже всі етапи, які виконуються при поверхневому моделюванні. 

Перевагою стратегії твердотільного моделювання в порівнянні з поверхневим є менша 

кількість операцій, необхідних для створення плашки. Скорочення тривалості моделювання в 

цій стратегії досягається за рахунок використання операції «Створити виріз» для формування 

кутового паза і операції «Отвір» для створення різьбової частини плашки, а також відсутність 

потреби у використанні великої кількості локальних систем координат. Недоліком цього 

способу є те, що різьбова частина плашки під час виконання операції «Отвір» моделюється 

набором світлих і темних смуг на внутрішній циліндричній поверхні. Це чітко видно на 

твердотільній моделі (рис. 1, а) і на фотореалістичному зображенні, під час переходу до якого 

різьблення було промальоване (рис. 1, б). Якщо необхідності в промальовуванні профілю 

різьби не виникає, то рекомендується використовувати твердотільну стратегію моделювання 

плашки. 
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                               а)                                                                            б)       

Рисунок 1 – Твердотільна модель плашки, створена інструментами САПР Power Shape (а) 

та фотореалістичне зображення плашек (б). 
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