
 

Criando uma escada caracol com o comando Path Array  
 

O comando Array Path permite criar copias uniformemente distribuídas ao longo de um caminho.  

O caminho pode ser uma linha, polyline, polyline 3D , spline, curva helicoidal ou hélice, circulo, arco ou elipse. 

A figura 1 mostra o acesso ao comando através do Ribbon 

 

Figura 1 

 

A figura 2 mostra as opções do comando Path Array 

 

Figura 2 

 

Como exemplo, segue uma aplicação do comando Array Path para criar uma escada caracol e considerando as 

seguintes dimensões (mm): 

Diâmetro da escada 1200 

Coluna central diâmetro 150 

Pé direito  2700 

Quantidade degrau 12 

 

Seguem os passos: 

Desenhe os círculos e a linha apresentada na figura 3 

 

Figura 3  
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Com o comando Array Polar, crie 12 itens da linha, conforme mostra a figura 4 

Observação: determine como Center Point, o centro do círculo. 

 

Figura 4 

 

A figura 5 mostra o acesso ao comando Helix para criar uma curva helicoidal ou hélice com os seguintes dados 

(mm): 

 

Figura 5 

 

Base Radius (raio base): 75 

Top Radius (raio topo) 75 

Height (altura) 2700 

Turns (número de voltas) 12 

 

Acompanhe a sequência do comando: 

Command: _ Helix 

Number of turns = 3.0000    Twist=CCW 

Ative o comando 

Na mensagem : Specify center point of base: Clique no centro do circulo  

Na mensagem Specify base radius or [Diameter]  Digite 75 para determinar o raio da base confirme com 

Enter 

Na mensagem Specify top radius or [Diameter] Digite 75 para determinar o raio da topo e confirme 

com Enter 

Centro do círculo 
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Na mensagem Specify helix height or [Axis 

endpoint/Turns/turn Height/tWist] 

Digite t  para selecionar a opção Turns confirme com 

Enter 

Na mensagem Enter number of turns Digite 12 para determinar a quantidade de voltas  e 

confirme com Enter 

Na mensagem Specify helix height or [Axis 

endpoint/Turns/turn Height/tWist] 

Digite 2700  para determinar a altura e confirme com 

Enter 

 

A figura 6 mostra a curva helicoidal centralizada no círculo com a janela Properties e em vista isométrica.  

 

Figura 6 

 

Com o comando Press Pull, crie o degrau, a figura 7 mostra o acesso ao comando. 

 

Figura 7 

 

Acompanhe a sequência do comando: 

Command: _presspull Ative o comando 

Na mensagem :Select object or bounded 

area: 

Posicione o cursor do mouse na área interna do esboço do 

degrau , quando o comando identificar a área, clique para 

selecionar e confirme com Enter 
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Na mensagem Specify extrusion height or 

[Multiple 

Digite 30 para determinar a altura e confirme com Enter 

1 extrusion(s) created 

 

O comando confirma a extrusão criada.  

Pressione Enter para finalizar o comando. 

 

A figura 8 do lado esquerdo mostra a área identificada e do lado direito o degrau criado.  

 

Figura 8 

 

Com o comando Path Array, crie 12 copias do degrau , a figura 9 mostra o acesso ao comando. 

 

Figura 9 

 

Acompanhe a sequência do comando: 

Command: _arraypath Ative o comando Array Path 

Na mensagem Select objects:  Selecione o degrau e confirme com Enter 

Na mensagem Select path curve: Selecione a hélice (não pressione Enter) 

 

Após selecionar a hélice, o comando apresenta as opções para o Array Path, conforme a figura 10 

Para o exemplo da escada, determine: 

Em Properties, selecione a opção Divide 

Em items, digite 12 

Finalize o comando, clicando em Close Array. 

 

Figura 10 
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A figura 11 mostra o resultado do comando Array Path em vista isométrica em Realistic  

 

Figura 11 

 

A figura 12 apresenta, detalhes do corrimão criado com o comando Sweep. 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Colunas criadas com o comando Cylinder e distribuídas com o 

comando Array Path utilizando como caminho a curva helicoidal  

Curva criada com o comando Spline e especificando o 

ponto da curva no centro da face circular dos cilindros 

Círculo criado na face do 

primeiro cilindro 
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Acompanhe a sequência do comando Sweep, a figura 13 mostra o acesso ao comando. 

 

 

Figura 13 

 

Command: Sweep 

 Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed 

profiles creation mode = Solid 

Ative o comando Sweep  

Na mensagem Select objects to sweep or [MOde]:  Selecione o circulo e confirme com Enter  

Na mensagem Select sweep path or [Alignment/Base 

point/Scale/Twist]: 

Selecione a curva Spline  

 

A figura 14 mostra duas vistas da escada finalizada  

 

 

Figura 14 

 

Um abraço 

Rosa Katori 
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