utoCAD to jeden z najstarszych i najbardziej popularnych programów do projektowania komputerowego. Jego
pocz¹tki gin¹ gdzie w mrokach dziejów komputera osobistego, czyli w odleg³ych latach osiemdziesi¹tych.
Królowa³y wtedy komputery o mocy obliczeniowej obecnych kalkulatorów naukowych, a szczytem marzeñ
by³ 14-calowy czarno-bia³y monitor. Ca³a instalacja AutoCAD-a mieci³a siê na dwóch dyskietkach 5-calowych. Minê³o od tego czasu sporo lat, mamy wersjê 2000 AutoCAD-a, ca³kowicie zmieniony interfejs, ró¿nego
rodzaju u³atwienia w kreskowaniu, wskazywaniu punktów charakterystycznych, wymiarowaniu i przygotowaniu do
druku, ale program w swym podstawowym module reprezentuje ci¹gle tê sam¹ filozofiê rysowania p³askiego. Oczywicie konkurencja w tym czasie nie pró¿nowa³a i wypuszcza³a programy, które raczej bezskutecznie konkurowa³y
z AutoCAD-em, do momentu, a¿ kto wpad³ na pomys³, ¿e mo¿na, korzystaj¹c z nowych mo¿liwoci komputera,
zacz¹æ rysowaæ od razu w przestrzeni, pozostawiaj¹c trud rzutowania na p³aszczyzny samemu oprogramowaniu.
Pocz¹tkowo programy te pracowa³y na stacjach roboczych i by³y dostêpne jedynie dla konstruktorów pracuj¹cych
dla wielkich korporacji zwi¹zanych z przemys³em wojskowym i z zaawansowan¹ technologi¹. Ca³kiem niedawno
jednak komputer osobisty uzyska³ ca³kiem spor¹ moc przy niewygórowanej cenie, wymylono nowe efektywne
sposoby modelowania i ju¿ zwyk³y in¿ynier mo¿e pracowaæ z systemami, dziêki którym widzi swoje dzie³o w wirtualnej przestrzeni, zanim zmieni je na zwyk³e formatki rysunkowe przeznaczone na warsztat. In¿ynierowie z Autodesku
z pewnym oci¹ganiem i chyba niedowierzaniem zaczêli nadrabiaæ utracony dystans integruj¹c takie modu³y jak:
AutoCAD, Autoshade, Autosurf w jeden system. Tak powsta³ AutoCAD Mechanical Desktop.
Teraz w wersji czwartej pakiet ten dostarcza wszelkich
niezbêdnych narzêdzi do modelowania przestrzennego
i tworzenia dokumentacji rysunkowej  p³askiej. Poniewa¿ w poprzednich numerach 3D opisalimy stosunkowo dok³adnie cechy AMD 3.0 pora teraz, aby ci, którzy
najlepiej czuj¹ siê w typowym dla AutoCAD-a otoczeniu, rozpoczêli naukê projektowania przestrzennego.
Nic tak nie uczy
jak przerabianie przyk³adów; przeledzimy wiêc sposób wykonania modelu konkretnego detalu z naszego codziennego
¿ycia: baterii umywalkowej. Ka¿dy
uczestnik tego kursu
mo¿e narysowaæ
oczywicie swoj¹.
W tym celu nale¿y od czasu do czasu udaæ siê do ³azienki, z³apaæ i zanotowaæ charakterystyczne wymiary.
Oczywicie nie jest tu wymagana absolutna dok³adnoæ.
Nale¿y ca³¹ rzecz potraktowaæ jako swego rodzaju æwiczenie, którego celem bêdzie jednak nabranie wprawy,
niezbêdnej póniej do tworzenia powa¿niejszych wizualizacji.

EXTRUDE
Po uruchomieniu AutoCAD-a ukazuje siê okno dialogowe, w którym wybieramy Start from Skratch i Metric
jako ustawienia domylne (Default Setings). Ukazuje siê
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pusty ekran gotowy do pracy. W lewym dolnym rogu
widzimy ikonê orientacji uk³adu wspó³rzêdnych (UCS).
Wiemy dziêki niej, ¿e patrzymy z góry na nasz rysunek.
Za moment stworzymy pierwsz¹ p³aszczyznê robocz¹ równoleg³¹ do tego widoku. Klikamy lewym klawiszem na
ikonie Work FeaturesàWork Plane, w oknie dialogowym wybieramy On UCS i Create Sketch Plane, klikamy
OK. Jeli na ekranie niebieskie strza³ki osi p³aszczyzny
szkicu (Sketch Plane) zgodne s¹ z kierunkiem ikony UCS,
zatwierdzamy prawym klawiszem. Mo¿emy z okienka Desktop View wybraæ widok Left Front Isometric View aby
widzieæ nasz¹ pracê przestrzennie.
Wybieramy CircleàCenter Radius, aby narysowaæ
okr¹g. W linii poleceñ (Center point): wpisujemy wspó³rzêdne 0,0, a nastêpnie promieñ (Radius): 12. Naciskaj¹c
PartàSketchàSingle Profile przygotowujemy okr¹g do wyt³oczenia. W rodku okrêgu ukazuje siê krzy¿yk; okr¹g jest
gotowy do dalszej operacji. Nastêpny krok to wyt³aczanie 
Sketched FeaturesàExtrude. W oknie dialogowym pojawiaj¹cym siê po naciniêciu ikony wybieramy Base oraz Blind,
w okienku Distance piszemy 30, Draft Angle pozostaje 0,0.
Klikamy OK. Jeli niebieska strza³ka wskazuj¹ca kierunek wyt³aczania jest skierowanado góry, akceptujemy zastany stan
prawym klawiszem. Ukazuje siê pierwszy element naszej bry³y.
Korzystaj¹c z narzêdzi Desktop View powiêkszamy pole widzenia. Naciskamy ikonê New Sketch Plane. Na zachêtê
w linii poleceñ: Select work plane or planar face, odpowiadamy wskazuj¹c krawêd poprzednio utworzonej p³aszczyzny roboczej. Zatwierdzamy kierunek osi (niebieskie strza³ki).
Rysujemy okr¹g o wspó³rzêdnych 150,0 i promieniu 12. Tworzymy z niego, tak jak poprzednio, Single Profile i wyt³aczamy podobny walcowy element pamiêtaj¹c jednak, aby w oknie
dialogowym operacji Extrude wybraæ tym razem Join.

Zabieramy siê teraz do bardziej zaawansowanego
zadania: utworzenia elementu o zmiennym przekroju,
który po³¹czy obydwa dopiero co wykonane walce.
Wykonamy go za pomoc¹ operacji Loft.

LOFT
Czynimy najpierw niezbêdne przygotowania zmieniaj¹c orientacjê uk³adu wspó³rzêdnych. Wybieramy
widok z lewej strony  Left View i klikaj¹c ikonê View
UCS dostosowujemy orientacjê uk³adu wspó³rzêdnych
do aktualnego widoku.
Klikamy ikonê Work Plane i w oknie wybieramy On
UCS i Create Sketch Plane. Akceptujemy kierunek osi
p³aszczyzny szkicu zgodny z UCS. Dla lepszej kontroli
znowu wybieramy widok izometryczny.
Rysujemy okr¹g o rodku 0,15 i promieniu 7. Tworzymy z
niego Single Profile. Tworzymy now¹ p³aszczyznê robocz¹
wpisuj¹c w znanym ju¿ oknie dialogowym: Planar Parallel,
Create Sketch Plane oraz Offset (Przesuniêcie) o wartoci
75. Wskazujemy poprzednio utworzon¹ p³aszczyznê i odpowiednio dobieramy zwrot (opcja Flip) nowej.
Na tak wykonanej p³aszczynie rysujemy okr¹g
o wspó³rzêdnych 0,15 i promieniu 12. Tworzymy z niego
Single Profile. Budujemy jeszcze jedn¹ p³aszczyznê robocz¹, równie¿ przesuniêt¹ o 75. I na niej z okrêgu o rodku
0,15 i rednicy 7 tworzymy Single Profile. Mamy ju¿ profile przygotowane do wykonania bry³y o zmiennym przekroju wyznaczonym przez okrêgi o promieniach 7,12 i 7.
Klikamy ikonê Loft. W oknie dialogowym akceptujemy wartoci domylne, czyli: Operation–Join, Termination–Sections, Type–Cubic, Termination–Automatic, Angle 90, Weight 1. Naciskamy Define i jestemy
proszeni o wskazanie przekrojów. Pokazujemy po kolei
nasze okrêgi  profile. Niebieska strza³ka bêdzie pokazywa³a
kierunek wyt³aczania.
Uzyskujemy wyd³u¿ony
element ³¹cz¹cy wczeniej wykonane walce.
Musimy teraz do³¹czyæ pionow¹ rurkê, w której, w prawdziwej baterii, miesza siê woda zimna
i ciep³a. Tworzymy now¹ p³aszczyznê robocz¹: Planar Parallel,
Offset  15. Wskazujemy p³aszczyznê, któr¹ utworzylimy na samym
pocz¹tku. Tworzymy okr¹g o rodku 75,0 i promieniu 11, naciskamy
Single Profile i wyt³aczamy go
funkcj¹ Extrude z parametrami
Join, Blind, Distance 25.
Gdy naciniemy ikonê Toggle
Shading ujrzymy nasze dotychczasowe dzie³o ubrane w materia³.
Dziêki funkcji Dynamic Rotation
mo¿emy obejrzeæ wszystko z ró¿nych stron, zachowuj¹c ca³y czas
realistyczny wygl¹d naszego
przedmiotu.

Widzimy, ¿e brakuje nam charakterystycznych dla
armatury ³azienkowej p³ynnych przejæ miêdzy powierzchniami. Naciskamy Placed FeaturesàFillet. Ukazuje siê okno dialogowe, gdzie wybieramy Constant
i wpisujemy wartoæ promienia (Radius) 5. Naciskamy
Apply i poproszeni o wybranie krawêdzi do zaokr¹glenia (Select Edges), wskazujemy miejsca po³¹czenia naszych elementów. Wybrane krawêdzi przybior¹ kszta³t
linii przerywanych. Zatwierdzamy prawym klawiszem
i otrzymujemy wynik jak na ilustracji.
Nasze dzie³o zaczyna coraz
bardziej przypominaæ orygina³.
Nastêpnym etapem bêdzie
narysowanie tzw. wylewki 
wygiêtej rurki, przez któr¹ woda
wyp³ywa do umywalki. Zmieniamy kolor linii na ¿ó³ty. Wywo³ujemy funkcjê Work FeaturesàWork Axis. Pokazujemy krawêd poprzednio wykonanego walca. Uzyskana linia pokryje jego o. Budujemy kolejn¹ p³aszczyznê
robocz¹. Naciskamy Work FeaturesàWork Plane.
W oknie dialogowym nale¿y
wpisaæ: On Edge/Axis, Planar
Angle i Angle 45. Wskazujemy
poprzednio narysowan¹ o,
a nastêpnie krawêd p³aszczyzny, na której ta o le¿y. Potwierdzamy zwrot osi p³aszczyzny
szkicowej, z osi¹ Y do góry. Wynik widoczny jest na ilustracji.

SWEEP
Aby lepiej wykonaæ nastêpn¹ operacjê  Sweep 
w oknie Desktop View wybieramy Sketch View. Dziêki
temu bêdziemy rysowaæ nastêpny profil bez zniekszta³cenia perspektywicznego. Rysujemy poliliniê (Polyline) jak na ilustracji, rozpoczynaj¹c¹ siê w rodku okrêgu wyznaczonego przez krawêd wykorzystanego przed
chwil¹ walca. Wykonujemy Profile Sketchà2D Path,
wskazujemy nasz¹ poliliniê i poproszeni o wskazanie
punktu pocz¹tkowego cie¿ki(Specify start point of path),
wskazujemy jej pocz¹tek. Na
pytanie, czy chcemy utworzyæ
p³aszczyznê robocz¹ prostopad³¹ do scie¿ki (Do you want to
create a workplane perpendicular to path?),odpowiadamy
Yes. O Z p³aszczyzny szkicowania powinna byæ skierowana ku górze. Na tej nowej p³aszczynie rysujemy okr¹g o promieniu 9 i rodku w punkcie
o wspó³rzêdnych 0,0. Tworzymy z niego Single Profile.
Teraz wystarczy ju¿ tylko
wybraæ Sketched FeaturesàSweep i w oknie dialogowym zaznaczyæ Opera-
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o¿liwoæ dostêpu do danych zawartych w plikach zewnêtrznych z poziomu AutoLISP-u ma wielkie znaczenie
dla ró¿nego typu programów i aplikacji AutoCAD-a. Trudno sobie wyobraziæ jakiekolwiek oprogramowanie do
parametryzacji obiektów bez dostêpu do danych zewnêtrznych. Przesy³anie danych do edytora graficznego
AutoCAD-a z programów obliczeniowych tworz¹cych zestawienia itp. czêsto odbywa siê poprzez pliki zewnêtrzne. S¹ to z regu³y pliki tekstowe. Mimo pewnych ograniczeñ (przede wszystkim d³ugi czas dostêpu i wielkoæ
plików danych), stosowanie mechanizmów AutoLISP-u dostêpu do plików tekstowych nierzadko jest jedyn¹ metod¹
na tworzenie wydajnych i elastycznych programów. Za stosowaniem plików tekstowych do wymiany danych
z AutoCAD-em przemawiaj¹ równie¿ takie cechy, jak: prostota sk³adni, mo¿liwoæ edycji bez u¿ywania specjalnych
narzêdzi, wygoda i szybkoæ wprowadzania zmian oraz mo¿liwoæ przechowywania danych w jednym miejscu.
AutoLISP posiada narzêdzia do wykonywania operacji
wejcia i wyjcia. Na pocz¹tek zajmiemy siê operacjami wejcia czyli pobierania danych zewnêtrznych. Najogólniej proces odczytywania pliku mo¿emy podzieliæ na trzy etapy:
à znalezienie i otwarcie pliku do odczytu;
à odczyt danych (i ewentualnie przetworzenie);
à zamkniêcie pliku.

Tutaj najwiêkszy nacisk po³o¿ymy na operacjê drug¹, czyli odczyt i przetworzenie danych.
Do odczytania linii (ca³ego wiersza) z pliku s³u¿y funkcja o nazwie read-line. Funkcja read-line posiada pewne ograniczenia. Oto one:
± wynikiem dzia³ania funkcji jest ³añcuch tekstowy;
± ka¿de wywo³anie funkcji zwraca tylko jedn¹ liniê;
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tion–Join, Body Type–Normal, Termination–Path Only,
Draft Angle 0. Nasza wylewka jest ju¿ prawie gotowa.
Musimy teraz na jej koñcu wykonaæ lekkie rozszerzenie. Wybieramy New Sketch Plane i wskazujemy krawêd
okrêgu na koñcu wylewki. Jeli teraz wybierzemy AssistàIcon at Origin, zauwa¿ymy, ¿e ikona pocz¹tku wspó³rzêdnych przesunie siê ku punktowi rodkowemu okrêgu. Rysujemy okr¹g o wspó³rzêdnych rodka 0,0 i promieniu 9 i tworzymy z niego Single Profile. Teraz naciskamy
Work FeaturesàWork Plane i w opcjach okna dialogowego wpisujemy Planar Parallel, Offset 3; wskazujemy
krawêd koñca wylewki. Przy potwierdzaniu zwrotu osi
strza³ka osi Z musi byæ skierowana ku górze. Rysujemy
okr¹g: rodek 0,0, promieñ 10 i przekszta³camy w kolejny
Profil. Tworzymy nastêpn¹ p³aszczyznê robocz¹ przesuniêt¹ o kolejne 2 milimetry, aby
uzyskaæ jeszcze jeden Single
Profile z okrêgu o promieniu 11.
Wykonujemy operacjê Loft
przy standardowych ustawieniach, wskazuj¹c po kolei ka¿dy z trzech kolejno wykonanych profili. Niebieska strza³ka
bêdzie wskazywa³a kierunek
wyt³aczania. Efekt na ilustracji.
Pora teraz na wykonanie
sto¿kowatego elementu, tzw. perlatora. Jako now¹ p³aszczyznê szkicow¹ (New Sketch Plane) wybieramy ostatni¹ kolist¹ krawêd. Musimy pamiêtaæ o prawid³owym zwro-
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cie osi. Rysujemy okr¹g w punkcie 0,0 o promieniu 12
i przekszta³camy go w Single Profile. Rozpoczynamy
operacjê Sketched FeaturesàExtrude, wybieramy parametry Join, Blind, Distance 20, Draft Angle 5, wskazujemy nasz profil i zatwierdzamy kierunek wyt³aczania.
Doszlimy ju¿ do koñca pierwszego etapu naszej pracy.
W przysz³ym odcinku utworzymy nastêpne elementy: pokrêt³a kurków i nakrêtki, po³¹czymy równie¿
wszystko w ca³oæ. Zobaczymy tak¿e, jak tworzy siê po³¹czenia gwintowane. Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy uczestnik kursu dotrzymuje nam kroku. Czasami wykonanie
poszczególnych operacji mo¿e byæ kilkakrotnie powtarzane dla uzyskania po¿¹danego efektu. Umo¿liwi to stopniowe zapoznawanie siê z programem i nabieranie wprawy. Praca przy modelowaniu zacznie stawaæ siê coraz
wiêksz¹ przyjemnoci¹. Rezultatem mo¿e byæ równie¿ odnajdywanie w³asnych rozwi¹zañ,
mo¿e prostszych i efektywniejszych ni¿ podane. Wdziêczni
bêdziemy za podzielenie siê z
nami w³asnymi dowiadczeniami. Umo¿liwi to stworzenie forum u¿ytkowników AMD3 na
³amach naszego pisma.
Andrzej Pierowski
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