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Narzędzia
konstruowania
przestrzennego
W poprzednim rozdziale omówiliśmy i przećwiczyliśmy narzędzia
służące do rysowania płaskiego. Wiedza zdobyta poprzez wykonane
ćwiczenia przyda się nam w pracy z narzędziami służącymi do konstruowania obiektów trójwymiarowych. W tym rozdziale omówimy
narzędzia, dzięki którym zbudujemy ściany budynku, wstawimy w nie
otwory okienne i drzwiowe, wygrodzimy kondygnacje za pomocą stropów, poddasze przesłonimy dwuspadowym dachem, zapewnimy komunikację między kondygnacjami w postaci schodów, w dach wstawimy okno, a na koniec nauczymy się wprowadzać do modelu meble.
Zaczniemy od ścian. Do dzieła!
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3.1. Ściana
Ć W I C Z E N I E

3.1

Ściana — dostosowywanie parametrów

Ściana w przeciwieństwie do linii czy polilinii jest elementem przestrzennym — ma swoją grubość wynikającą z zastosowanego materiału,
warstw (ściany dwuwarstwowe, trójwarstwowe itd.) i wysokość.
W tym ćwiczeniu poznamy znaczenie parametru Położenie linii odniesienia narzędzia Ściana. Naszym celem będzie narysowanie ściany
o długości 300.
1. Wybieramy narzędzie Ściana. Rysujemy, korzystając
z domyślnych ustawień.
2. Zaznaczamy punkt początkowy (klikamy dowolne miejsce
okna rzutu).
3. Kierujemy kursor na lewo w poziomie.
4. Wpisujemy z klawiatury wartość 300.
5. Klikamy dwukrotnie Enter dla zakończenia rysowania

pierwszego odcinka ściany.
6. Wskażmy ponownie ten sam pierwszy punkt.
7. Powtórzmy wszystkie kroki 1. – 5. jak wyżej, z jedną zmianą
— w punkcie trzecim skierujmy kursor w stronę prawą.
Powinniśmy otrzymać efekt jak na rysunku 3.1. Rysunek ten
przedstawia także domyślne ustawienie parametru Położenie
linii odniesienia dla narzędzia Ściana.

Rysunek 3.1. Znaczenie parametru Położenie linii odniesienia w trakcie
rysowania ścian

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdział 3. • Konstruowanie przestrzenne

59

Na powyższym rysunku jaśniejszym kolorem oznaczono ocieplenie, natomiast ciemniejszym element konstrukcyjny ściany. Z założenia ocieplenie ma znajdować się na zewnątrz. Linia odniesienia jest oznaczona
kropkami. Powyższe ćwiczenie wykonaliśmy po to, by zwrócić uwagę
na to, jakie znaczenie ma kierunek rysowania ściany. Przy ustawieniach
domyślnych i rysowaniu w lewo linia odniesienia ściany znalazła się od
środka budynku, natomiast w przypadku rysowania w stronę prawą linia odniesienia znalazła się w środku przyszłego budynku. Położenie
linii odniesienia ma jeszcze jedno, bardzo ważne znaczenie. Obrazuje je
rysunek 3.2. W trakcie rysowania obu prostokątów wpisywano te same
wymiary — 300×200. Łatwo można zauważyć, że utworzone zostały
pomieszczenia o innych wymiarach. Podsumowując kwestię długości:
przy posługiwaniu się narzędziem Ściana, wpisując z klawiatury długość odcinka, podajemy długość linii odniesienia. Dodatkowo rysunek 3.2 uwidocznił jeszcze lepiej zagadnienie wnętrze – zewnętrze.
W pierwszym prostokącie ocieplenie pojawiło się od środka…
Nawet jeśli przez niedopatrzenie wykreśliliśmy pomieszczenie, w którym ocieplenie znalazło się od środka, nie musimy zaczynać wszystkiego od nowa. Z pomocą przyjdzie nam opcja Położenie linii odniesienia: Odwróć ścianę względem linii odniesienia. Znajduje się ona
w palecie Info (rysunek 3.3). Efektem jej zastosowania będzie uzyskanie pomieszczenia jak po prawej stronie rysunku 3.2.

Rysunek 3.2. Różnice wynikające z położenia linii odniesienia
Rysunek 3.3.
Zmiana ustawień Położenie linii
odniesienia: Odwróć ścianę
względem linii odniesienia
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Na koniec zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt. Zaznaczmy narzędziem Strzałka wykreśloną ścianę, a następnie w palecie Info kliknijmy symbol ściany. Przeanalizujemy kilka aspektów z Okna ustawień, które właśnie się pojawiło. Po pierwsze Struktura (rysunek 3.4
— nr 1). Domyślnie posługiwaliśmy się strukturą warstwową o symbolu SZ. Program ma pewną już zdefiniowaną pulę struktur warstwowych. Możemy się z nimi zapoznać, klikając symbol bieżącej
struktury warstwowej (rysunek 3.4 — nr 2). W przypadku struktur
warstwowych mają one parametry zdefiniowane przez twórców programu. W związku z tym nie możemy, korzystając z okna ustawień,
zmieniać ich grubości, dlatego też pole nr 3 na rysunku 3.4 jest nieedytowalne (zaszarzone). Okienko stanie się aktywne po zmianie parametru Struktura z warstwowa na podstawowa (przećwiczymy to
w następnym ćwiczeniu). Czasami zdarza się, że projektujesz ściany
pochylone pod określonym kątem względem płaszczyzny poziomej.
Oczywiście możemy to wykonać. Należy wtedy zmienić Przekrój poprzeczny ściany z prosta na pochyła (rysunek 3.4 — nr 4). Automatycznie okienko nr 5 stanie się aktywne i będziemy mogli wpisać
wartość kąta pochylenia ściany.

Rysunek 3.4. Przedstawienie niektórych parametrów narzędzia Ściana
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Po tym wprowadzeniu przechodzimy do przećwiczenia i poznawania kolejnych parametrów narzędzia Ściana.
Ć W I C Z E N I E

3.2

Ściana — zmiana grubości ściany i rodzaju szrafu

Celem ćwiczenia jest stworzenie zarysu budynku przedstawionego
na rysunku 3.5. Co ważne, ściana, która będzie tworzyć budynek, ma
mieć grubość 25 i ma symbolizować bloczki ceramiczne (kreskowany ukośny szraf).

Rysunek 3.5. Wytyczne dotyczące rysowanego budynku
1. Wybieramy narzędzie Ściana.
2. Uruchamiamy Okno ustawień.
3. Zmieniamy parametr Struktura na podstawowa.
4. Zmieniamy Materiał budowlany (nr 2. na rysunku 3.4 — po

zmianie struktury zmieniła się także nazwa tego parametru
na Materiał budowlany), czyli klikamy okienko Prefabrykaty
Żelbetowe i z listy, która się pojawiła, wybieramy Bloczki
ceramiczne.
5. Zmieniamy grubość ściany z domyślnych 40 na 25
(nr 3 na rysunku 3.4). Wybieramy Enter.
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6. Wskazujemy pierwszy punkt, klikając dowolne miejsce okna

rzutu.
7. Kursorem w postaci ołówka wskazujemy kierunek — w prawo,
poziomo (kąt 0 stopni).
8. Za pomocą klawiatury wpisujemy wartość 500. Wybieramy

Enter.
9. Wskazujemy kierunek pionowy (kąt 90 stopni), wpisujemy
wartość 100. Wybieramy Enter.
10. Rysujemy pierwszy odcinek ukośny: kursorem wskazujemy

na prawo od ostatnio narysowanego odcinka; za pomocą
klawiatury wpisujemy wartość 100, wybieramy klawisz Tab
(w ten sposób przenosimy się do następnej linii okna Podręcznych
współrzędnych, by określić kąt nachylenia ściany), wpisujemy
wartość 70. Wybieramy Enter.
11. Wskazujemy kierunek pionowy (kąt 0 stopni), wpisujemy
wartość 200. Wybieramy Enter.
12. Rysujemy drugi ukośny odcinek: kursorem wskazujemy na lewo

od ostatnio narysowanego odcinka. Za pomocą klawiatury
wpisujemy wartość 100, wybieramy klawisz Tab (w ten sposób
przenosimy się do następnej linii okna Podręcznych
współrzędnych, by określić kąt nachylenia ściany), wpisujemy
wartość 70. Wybieramy Enter.
13. Wskazujemy kierunek pionowy (kąt 90 stopni), wpisujemy
wartość 100. Wybieramy Enter.
14. Wskazujemy kierunek poziomy (kąt 90 stopni), wpisujemy
wartość 500. Wybieramy Enter.
15. Dwa razy klikamy punkt, od którego zaczęliśmy kreślenie,

jednocześnie kończąc zadanie.
Narzędzie Ściana możemy także uruchomić, wybierając z klawiatury literę
W (W od pierwszej litery wyrazu wall, czyli ściana w języku angielskim).
W trakcie kreślenia pojawiały się niebieskie przerywane linie określające
pewne charakterystyczne kierunki. To były linie pomocnicze. W kroku 14.,
zamiast wpisywać 500, mogliśmy posłużyć się liniami pomocniczymi.
Wystarczy wskazać kursorem pierwszy punkt, od którego zaczęliśmy
rysowanie. Pozostawiamy chwilę kursor bez ruchu. Punkt w tym momencie
powinien zostać oznaczony niebieskim kółeczkiem. Przesuwamy kursor
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pionowo w dół, tym sposobem wyznaczając linię odniesienia. W trakcie
przesuwania kursora w dół, na wysokości prawego dolnego naroża
powinna pojawić się druga linia pomocnicza. Klikamy na skrzyżowaniu
dwóch linii pomocniczych i tym sposobem także uzyskujemy odcinek
500 (rysunek 3.6).

Rysunek 3.6. Kreślenie ścian za pomocą linii pomocniczych

Chcemy, by tło wypełnienia szrafu wszystkich ścian było białe jak
na rysunku 3.7. W związku z tym poznamy nową funkcję, wykonując ćwiczenie 3.3.
Rysunek 3.7.
Wytyczne
dotyczące
wypełnienia ścian
rysowanego
budynku
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