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Abstract 
A simple method is presented for the generation of a mechanism in Solid Edge using the Visual Basic 

programming language. The programming technology used to connect Solid Egde and Visual Basic is 
describe, then the steps necessary to generate the mechanism elements as solid parts are described and 
implemented in procedural way. 

 

Összefoglalás 
Egyik lehetőség a mechanizmusok tanulmányozására a Solid Edge. A következőkben egy testmodelle-

zett mechanizmus generálását mutatjuk be Solid Edge-ben a Visual Basic programozási nyel segítségével. A 
szoftver termék összekötő technolgiáját és a mechanizmust generáló kódot egy procedurális implementált 
formában adjuk meg.  

 

1. Solid Edge 
A Solid Edge a Unigraphics Solutions középkategóriájú Windows alapú (Windows NT/2000, Windows 

98, és ME operációs rendszer alatt fut) CAD csomag. A tervezési környezet öt egymásba integrálódó környe-
zetből áll:  

− a Part - parametrikus, alaksajátosság alapú testmodellezés; 
− az Assembly - szerelési összeállítások tervezése; 
− a Draft - műszaki rajzok készítése; 
− a Sheet Metal - lemezalkatrészek tervezése és kiterítése; 
− a Weldment – alkatrészek hegesztése. 
Ezeken kívül a Solid Edge biztosít több kiegészítő szolgáltatást is: a valósághű megjelenítést, integ-

rált CAD fordítót, beépített dokumentáció-kezelést, általános mérnöki eszközt és többszintű fejlesztési lehe-
tőséget. 

 

2. Solid Edge programozása Visual Basic-ből
Az öt környezet (Part, Sheet Metal, Weldment, Assembly és Draft) kezelése programozási interface-en 

keresztül történik. A Part, Sheet Metal és a Weldment interface közös, az Assembly és a Draft interfacei kü-
lönállok. 

Az Automation egy olyan komplex technológia neve, amelyik biztosítja két külön szoftver-komponens 
közötti kommunikációt. Az Automation kommunikáció egy kliens és egy szerver között folyik le. A Visual 
Basic nyelv tartalmaz egy programozási interfacet amelyik az Automation használatát, nagyon leegyszerűsíti. 
Ezen az interfacen keresztül az objektumokat, egy másik szoftver-ből, (a mi esetünkben a Solid Edge-ből) úgy 
kezelik mint egy belső Visual Basic objektumot. A Visual Basic a kliens (szolgáltatásokat igényel) és a Solid 
Edge az Automation szerver (szolgáltatásokat ad). Nem miden szoftver lehet Automation szerver. Műszaki 
értelemben, az Automation szerver egy olyan szoftver, amelyik tudja kezelni az IDispatch programozási 
interface-t. A telepítési folyamat közben ezt a jelzést minden szoftver beírja a Windows registry-be. Lehetsé-
ges, hogy egy szoftver több objektum típust akar biztosítani a kliensek javára programozási célra. Ezrét nem 
csak a szoftver nevét kell tudni, hanem az objektum típusát is. Ezt a két információt egy névben szokták cso-
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portosítani a következő formában: SzoftverNév.ObjektumTípus (például, SolidEdgePart.Model). A Solid 
Edge v16 programozása könyvtár típusokon (type libraries) keresztül történik. Ezek adatbázisok az 
Automation szerver szoftver programozható objektum típusokkal. A Visual Basic a könyvtárban lévő infor-
máció alapján elvégezheti a következőket anélkül, hogy lekérdezze a szerver szoftvert: 

− az editor és az interpretor le tudja ellenőrizni az Automation kód szintaxisát; 
− kontextuális segítséget lehet kapni a szerver kulcsszavakról. 
 
Az objektumtípus tárolása külön állományokban lehetséges, vagy mint része a szerver softwar-nek EXE 

vagy DLL állomány formában. Ma az implementációk zömét külön állományban adják meg TLB (type 
library) vagy OLB (object library) állomány extenzióval. Ezeknek a használatához Visual Basic-ből, a 
References dialóg ablakból, a kívánt könyvtárakat be kell kötni. 

A bekötés után az objektum navigátort 
(Object Browser) arra lehet használni, hogy az 
objektum metódusait és a tulajdonságit lássuk. Ezt 
az F2 billentyű lenyomásával indítjuk. Nyitáskor a 
navigátor megmutatja az összes objektumot ame-
lyek Automation technológián keresztül bizonyos 
szoftver-k programozását biztosítják. Lehetséges 
egy bizonyos objektum kiválasztása, ekkor a metó-
dusok és tulajdonságok listája csökken és köny-
nyebben kezelhető. A 2. ábrán a kiválasztott objek-
tum neve SolidEgePart. Ha egy bizonyos tulajdon-
ságnak vagy metódusnak a neve nem ismert ponto-
san, akkor ez megkereshető a szelektált könyvtár 
típuson belül, beírva egy sor szöveget. A 2. ábrában 
a szöveget keressük meg. A keresés indítása a Find 
(a távcső) gombbal történik.  
 

1. ábra 
A References dialóg ablak, amely a bekötött  

és a szabad típus könyvtárakat mutatja 

 

2. ábra 
 Az Object Browser (objektum navigátor) mutatja a SolidEdgePart objektum részleteit 
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2.1. A Solid Edge objektum kreálása 
Egy Automation szesszió a kliens oldalán, mindig a szerver objektum kreálásával kezdődik. Ekkor jön 

létre az összeköttetés a kliens és a szerver között a létrehozott objektumokon keresztül. A folyamat eredménye  
egy referencia a szerver objektumhoz egy változóban tárolva . Ezen a változón keresztül a szerver softwarét 
lehet programozni metódusok és tulajdonságok használatával. A következő kód egy Solid Egde szerver objek-
tumot próbál létrehozni. Ha a SolidEdge CAD csomag fut, akkor a GetObject() függvényen keresztül 
indul a folyamat, ellenkező esetben a CreateObject() függvény indítja el a szerver létrehozását. 
 

Dim obApp As Object 
Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument 
Dim obModel As SolidEdgePart.Model 
 
Set obApp = GetObject(, "SolidEdge.Application") 
If Err Then 
 Err.Clear 
 Set obApp = CreateObject("SolidEdge.Application") 
 Set objDoc = obApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument") 
Else 
 Set objDoc = obApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument") 
End If 
 
obApp.Visible = True 
 
A Solid Edge szerver leállítása a váltózó objektumon keresztül történik, ha ennek az értéke Nothing 

lesz. Ezt Visual Basicben, a következőképpen írjuk: 
 
Set obApp = Nothing 
 
vagy a Quit metódussal (obApp.Quit). 

 

2.2. A Solid Edge objektum modell 
A Solid Edge programozása ugyanúgy folyik le, mint egy akármilyen másik belső vagy felhasználó de-

finiált Visual Basic objektuma. Az egyetlen különbség maga az objektumokban áll. Az objektumok és az ezek 
között létező összeköttetések az objektum modellt alkotják. Az objektum modell leírása nem a legjobb a Solid 
Edge esetében. Ez akkor szokott kitűnő lenni, ha a szoftver tartalmaz egy fejlesztési nyelvezetet, legtöbbször 
ez a VBA. A Solid Egde v16 sajnos nem integrálja a VBA fejlesztési környezetet, ezért a programozása ne-
hézkes és lassú. Egy kisebb rész a Solid Edge objektum modelljéből: 
 

Application

Documents 

Document
(Part) 

Document
(Assembley) 

Models RefPlanes Occurrences Relations3D

Model RefPlane

Az Application a kiinduló pont a fa struktúrában. A szerver indítása nem kreál egy új dokumentu-
mot. Egy új alkatrészt (Part, angolul) az Add módszerrel, a következő kóddal nyitunk meg: 

Set objDoc = obApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument") 
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A többes számú nevek az objektum modellből kollekciók (például Documents vagy Models). A kol-
lekció az „egy a többszörös” összeköttetést modellez. Ez azt jelenti, hogy „több” egyforma objektumot táro-
lunk egy másik objektumban (ez az apa objektum). A Documents egy kollekció, amely tartalmazza az ösz-
szes nyitott dokumentumot (Document az objektum modellben) a Solid Edggeből. Ezek lehetnek alkatrészek 
(Part), szerelési összeállítások (Assembly) és mások. 
 

3. A mechanizmus készítése 
A következőkben egy új alkatrészt fogunk modellezni. Az interaktív modellezést mindig egy bázis 

alaksajátosság (base feature) készítésével kezdjük. Ezt alprogrammal fogjuk implementálni a továbbiakban. 

3.1 A kar generálási kód implementálása 
A modellezés mindig egy síkban folyik le. Az első lépés a sík létrehozása a RefPlanes kollekció ob-

jektummal. A kollekció objektumnak több módszere van egy sík kreálása esetében, ezek közül az 
AddParalleByDistance()-t használjuk. Ez egy párhuzamos síkot hoz létre egy másik síkhoz képest (a 
következőkben ez az x-z sík lesz, amit a objDoc.RefPlanes(3) tulajdonságban kapunk meg). 

Ezután a 2D vázlat rajzolása következik, amely négy vonalból áll. A rajzolást egy új Profile objek-
tumon keresztül vezetjük le. Ezt az Add metódussal a ProfileSets kollekcióhoz adjuk hozza. A négy 
vonalat a Lines2d kollekcióhoz adjuk hozzá az AddBy2Points() metódussal.  

Folytatjuk a kapcsolási kényszerekkel, vagyis a Relations2d kollekcióval, hogy a vonalak végpont-
jai csatlakozzanak.  

Az elkészített profil zárását az End metódussal lehet ellenőrizni. Ha nem zárt, akkor nem egy vázlat és 
nem lehet továbbhaladni.  

Az utolsó rész a vázlat extrudálása az AddFiniteExtrudedProtrusion metódussal. 
 
Public Sub create_bar(ByRef obModel As SolidEdgePart.Model, ByRef objDoc As 
SolidEdgePart.PartDocument, c1x As Double, c1y As Double, c2x As Double, c2y 
As Double, r As Double, sens As Integer, d As Double) 
 Dim obProfile(1 To 2) As SolidEdgePart.Profile 
 Dim obLines As SolidEdgeFrameworkSupport.Lines2d 
 

Dim ax As Double, ay As Double 
 Dim bx As Double, by As Double 
 Dim cx As Double, cy As Double 
 Dim dx As Double, dy As Double, fi As Double 
 

Set objRefPln = objDoc.RefPlanes.AddParallelByDistance(ParentPlane:= 
objDoc.RefPlanes(3), Distance:=d, NormalSide:=sens) 
 Set obProfile(1) = objDoc.ProfileSets.Add.Profiles.Add(pRefPlaneDisp:= 
objRefPln) 
 Set objLines = obProfile(1).Lines2d 
 

Call setCoord(c1x, c1y, c2x, c2y, r, ax, ay, bx, by, cx, cy, dx, dy, fi) 
 

Call objLines.AddBy2Points(X1:=ax, Y1:=ay, X2:=bx, Y2:=by) 
 Call objLines.AddBy2Points(X1:=bx, Y1:=by, X2:=cx, Y2:=cy) 
 Call objLines.AddBy2Points(X1:=cx, Y1:=cy, X2:=dx, Y2:=dy) 
 Call objLines.AddBy2Points(X1:=dx, Y1:=dy, X2:=ax, Y2:=ay) 
 

Set objRelns = obProfile(1).Relations2d 
 Call objRelns.AddKeypoint(Object1:=objLines(1), Index1:=igLineEnd, 
Object2:=objLines(2), Index2:=igLineStart) 
 Call objRelns.AddKeypoint(Object1:=objLines(2), Index1:=igLineEnd, 
Object2:=objLines(3), Index2:=igLineStart) 
 Call objRelns.AddKeypoint(Object1:=objLines(3), Index1:=igLineEnd, 
Object2:=objLines(4), Index2:=igLineStart) 
 Call objRelns.AddKeypoint(Object1:=objLines(4), Index1:=igLineEnd, 
Object2:=objLines(1), Index2:=igLineStart) 
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intStatus = obProfile(1).End(ValidationCriteria:=igProfileClosed) 
 If intStatus <> 0 Then 
 MsgBox ("A vazlat nyitott - Profile is not closed") 
 End If 
 

obProfile(1).Visible = True 
 

Set obModel = objDoc.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion( _ 
 NumberOfProfiles:=1, _ 
 ProfileArray:=obProfile, _ 
 ProfilePlaneSide:=sens, _ 
 ExtrusionDistance:=0.005) 
 

If obModel.ExtrudedProtrusions(1).Status <> igFeatureOK Then 
 MsgBox ("Hiba, bazis alaksajatosság - Error in the Creation of Base 
Protrusion Feature object") 
 End If 
 
End Sub 
 
A 3 ábrán egy mechanizmust (négytagú) láthatunk, ahol a tagok generálása a create_el() kóddal 

lehetséges. A lyukasztás a create_hole() történik. 
Public Sub create_el(ByRef obModel As SolidEdgePart.Model, ByRef objDoc As 
SolidEdgePart.PartDocument, ByVal c1x As Double, ByVal c1y As Double, ByVal 
c2x As Double, ByVal c2y As Double, ByVal r As Double) 
 Call create_bar(obModel, objDoc, c1x, c1y, c2x, c2y, r, igRight, 0#) 
 Call create_hole(obModel, objDoc, c1x, c1y, r, igRight, 0#) 
 Call create_hole(obModel, objDoc, c2x, c2y, r, igRight, 0#) 
End Sub 
 
Public Sub create_hole(ByRef obModel As SolidEdgePart.Model, ByRef objDoc As 
SolidEdgePart.PartDocument, cx As Double, cy As Double, r As Double, sens As 
Integer, d As Double) 
 'A Holes2d Profile krealasa a Hole objektumnak 
 

Set objRefPln = objDoc.RefPlanes.AddParallelByDistance(ParentPlane:= 
objDoc.RefPlanes(3), Distance:=d, NormalSide:=sens) 
 

Set objHoleProf = objDoc.ProfileSets.Add.Profiles.Add (pRefPlaneDisp:= 
objRefPln) 
 Call objHoleProf.Holes2d.Add(xCenter:=cx, yCenter:=cy) 
 

lngStatus = objHoleProf.End(ValidationCriteria:=igProfileClosed) 
 If lngStatus <> 0 Then 
 MsgBox ("A vazlta nyitott - Profile is not closed") 
 End If 
 

Set objHolData = objDoc.HoleDataCollection.Add(HoleType:=igRegularHole, 
HoleDiameter:=r) 
 

' A Hole objektum krealasa 
 Set objHol = obModel.Holes.AddFinite(Profile:=objHoleProf, 
ProfilePlaneSide:= igRight, FiniteDepth:=0.01, Data:=objHolData) 
 objHoleProf.Visible = True 
 If objHol.Status <> igFeatureOK Then 
 MsgBox ("Az AddFinite metodus hibat jelzet!") 
 End If 
 
End Sub 
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3. ábra 
Egy négytagú mechanizmus Visual Basic kódból generálva a Solid Edge-ben 
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