iedy, za czasów rapidografu, kulmana i takich tam dziwnych narzêdzi tortur, architekci marzyli o czym ³atwiejszym, prostszym. Tymczasem dokona³a siê rewolucja w tej dziedzinie (ta komputerowa). Dzi prawie nikt nie
pamiêta wielogodzinnego skrobania ¿yletk¹ i innych ur¹gaj¹cych architektowi czynnoci. Mo¿na postawiæ
sobie pytanie: czy da siê jeszcze co udoskonaliæ?
Otó¿ tak  szykuje siê bowiem nowa rewolucja...
Po pierwszym uruchomieniu programu Architectural Desktop dostrzegamy now¹ winietkê (widoczn¹ w nag³ówku), dalej jest dok³adnie tak samo jak w AutoCAD-zie 14. Jedynie w menu dostrzegamy cztery nowe pozycje.

To doprawdy niewiele, wiêc przegl¹damy ikony  tu jest trochê lepiej, pojawi³a siê nowa grupa ikon, s¹ jakie
ciany, okna, drzwi itp. Spróbujmy zatem co narysowaæ, np. cianê  wprowadzamy gruboæ, wysokoæ i rysujemy
zamkniêty obrys. Jednak co nam nie wysz³o, wiêc przyzwyczajeni zaznaczamy wybrany fragment i chc¹c wybraæ
ikonê funkcji erase, przypadkowo klikamy prawym klawiszem myszy... rewolucja  pojawia siê bowiem menu kontekstowe obiektu (rys. 1).

OBIEKTOWOÆ
Poruszmy pierwszy element rewolucji.
Wszystkie narysowane elementy architektoniczne s¹ obiektami.
Maj¹ w³asne parametry, opisy. Wszystko to
dziêki technologii ObjectARX for AEC. Klikaj¹c prawym klawiszem na danym obiekcie wybieramy Properties (w³aciwoci,
rys. 2).
Okno to jest charakterystyczne (logo
ObjectARX) dla
wszystkich obiektów
w tym programie.
Mamy tu zawsze dostêpn¹ w lewym dolnym rogu ikonê ObjectViewera, która uaktywnia nam dynamiczny podgl¹d modyfikowanego (tworzonego) obiektu (rys. 3).
Mo¿emy w nim obracaæ, przesuwaæ
i zbli¿aæ obiekt w czasie rzeczywistym, dodatkowo mamy do dyspozycji tryby wywietlania z ukrywaniem linii, cieniowaniem
oraz szybki rendering.
Okno Properties (w³aciwoci) daje
zawsze dostêp do notatek dotycz¹cych aktualnie modyfikowanego (tworzonego)

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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obiektu oraz plików
zewnêtrznych, zawieraj¹cych dodatkowe
informacje (klikaj¹c
dwukrotnie otwieramy wybrany plik,
rys. 4 i 5).
Obiekty maj¹ wiele innych zalet: punkty charakterystyczne
(tzw. grips – znane
z poprzednich wersji
AutoCAD-a), które
pozwalaj¹ nam przesuwaæ oraz zmieniaæ dowolne wymiary wybranych obiektów. Ka¿dy obiekt powstaje na odpowiedniej, przewidzianej dla niego warstwie, jeli takiej nie ma  program sam j¹
zak³ada (np. ciany rysuj¹ siê automatycznie na warstwie
A-walls). Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e
w ka¿dej chwili mo¿emy wybraæ dany
obiekt i zmodyfikowaæ
dok³adnie wszystkie
jego parametry (klikaj¹c prawym klawiszem
myszy i wybieraj¹c
odpowiedni¹ opcjê).
Za technologi¹
obiektow¹ kryje siê
jednak pewna specyficzna cecha  wszystkie obiekty s¹ budo-

Rys. 4

Rys. 5

wane dynamicznie i potrzebuj¹ biblioteki ObjectARX. Co
wiêc zrobiæ, gdy chcemy daæ nasz projekt drugiej osobie, nie
posiadaj¹cej Architectural Desktop? Do rozwi¹zania tego
problemu stworzono Object Enabler (mo¿na go znaleæ
w internecie), który mo¿emy zainstalowaæ w dowolnej wersji
AutoCAD-a 14 i bez najmniejszych problemów otwieraæ
i zapisywaæ projekty z Architectural Desktop.

ETAPY

PROJEKTOWANIA

Drugim elementem rewolucji jest podzia³ ca³ego procesu projektowego na trzy etapy:
concept  koncepcja, projekt wstêpny;
design  projekt architektoniczny;
documentation  przygotowanie dokumentacji.
Dok³adnie tak
opisane s¹ nowe pozycje w menu programu, a w ka¿dej z nich
znajduj¹ siê funkcje,
s³u¿¹ce poszczególnym fazom projektowania.

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

KONCEPCJA (CONCEPT)
Na pocz¹tku ka¿dego projektu pojawia
siê pomys³, idea  i to w³anie z niej tworzona
jest koncepcja. Idea powstaje najpierw na
papierze, sk¹d przenosimy j¹ do komputera
(u¿ywaj¹c skanera). Taki podrys wstawiamy
do naszego projektu, uwzglêdniaj¹c skalê (korzystaj¹c z komend AutoCAD-a). Teraz przychodzi czas na menu Concept (rys. 7).
Rozpoczniemy od Mass elements. Nie s¹ one niczym
innym ni¿ bry³ami, lecz bry³ami obiektowymi. Mamy tu do
dyspozycji takie bry³y, jak: box, cylinder, cone, dome, sphere itd. Bardzo pomocnym elementem jest AEC Profile
(jedna lub wiêcej zamkniêtych, p³askich polilinii, zapisanych pod konkretn¹ nazw¹), który tutaj pos³u¿yæ mo¿e
nam jako profil do takich operacji, jak: extrusion (wyt³oczenie) oraz revolution (obrót wokó³ osi).
Kiedy mamy ju¿ narysowane wszystkie potrzebne nam
bry³y, nale¿y je pogrupowaæ i ustaliæ zale¿noci miêdzy nimi. Korzystaj¹c z kolejnej pozycji w menu Concept
 Mass Grouping Tools  tworzymy Mass
Group. Przy³¹czamy
do niej bry³y, mo¿emy
wykorzystaæ wczeniej
poznan¹ metodê  wybieramy obiekt, w tym
przypadku Mass Group, klikamy prawym klawiszem myszy
i z menu kontekstowego wybieramy Attach Elements  (do³¹cz elementy) i wybieramy obiekty. Pojawia siê bry³a po-

wsta³a z po³¹czenia
wszystkich wybranych
obiektów. Teraz mo¿emy ustaliæ, które bry³y
maj¹ dodawaæ swoj¹
przestrzeñ do grupy,
a które odejmowaæ j¹
od niej (rys. 8).
Tak powstaje bry³a koncepcyjna projektowanego budynku.
Mo¿emy tworzyæ kilka
grup dla odrêbnych czêci projektowanego obiektu architektonicznego. Program zawiera równie¿ narzêdzie u³atwiaj¹ce nam zarz¹dzanie wieloma grupami  jest nim Model Explorer. Narzêdzie trochê podobne do Object Viewera, lecz pozwalaj¹ce zarz¹dzaæ
wszystkimi elementami,
z których sk³adaj¹ siê
grupy (rys. 9).
Aby przejæ do
kolejnego etapu 
fazy projektu architektonicznego  nale¿y
utworzyæ kolejne kondygnacje. Do tego
celu pokroimy nasz¹
bry³ê, korzystaj¹c
z narzêdzia Generate
Slice  tworzy ono p³askie przekroje przez wybrane bry³y.
Maj¹c gotowe przekroje na odpowiednich wysokociach
zamienimy je w Boundaries  obrysy zewnêtrzne kondygnacji (logicznie mo¿emy je uto¿samiaæ ze cianami, rys. 10).
Przy powstawaniu obrysów (Boundaries) program tworzy
równie¿ tzw. Spaces 
przestrzenie, które
ograniczaj¹ pomieszczenia i kondygnacje z
do³u i z góry (logicznie odpowiadaj¹ stropom, rys. 11).
Ostatnim elementem etapu koncepcyjnego jest wygenerowanie cian (korzystaj¹c z ostatniej opcji
w menu Concept). Mo¿emy równie¿ poprzenosiæ koljne kondygnacje do osobnych rysunków, aby tam dok³adnie zaprojektowaæ
ich wnêtrza. Zawsze istnieje mo¿liwoæ z³o¿enia wszystkich, ju¿ opracowanych, kondygnacji do jednego rysunku.

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY (DESIGN)
Kolejna faza opracowywania projektu to
design (projekt architektoniczny), czyli mylenie kategoriami ciana, okno, drzwi itd.
Menu Design (rys. 12) prezentujê siê okazale. Znajdziemy w nim narzêdzia do rysowania cian (Walls), s³upów (Columns), przebiæ (Openings),
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Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

drzwi (Doors), okien (Windows), dachów (Roofs), schodów (Stairs), porêczy (railings) oraz elewacji (Elevations),
przekrojów (Sections) i perspektyw (Perspectives).
Ka¿dy z wymienionych tutaj obiektów posiada dwie cechy: Properties  w³aciwoci oraz Syle  styl. Styl to zapamiêtane pewne cechy obiektu (np. warstwy cian, ich gruboæ,
kreskowanie itd.), które pozostaj¹ niezmienne, natomiast w³aciwoci to takie cechy, które czêsto zmieniamy i s¹ indywidualne
dla ka¿dego obiektu. Np. gruboæ oraz kszta³t okna to elementy
zapisane w stylu, a wysokoæ parapetu, szerokoæ i wysokoæ ramy
zapisane mog¹ byæ we
w³aciwociach. Wstawiaj¹c okna, wykorzystujemy istniej¹ce style
i ustawiamy parametry
w³aciwoci.
ciany mog¹ byæ
wielowarstwowe (do
20 warstw), posiadaj¹ mo¿liwoæ edycji linii pod³ogowej
i stropowej (zmienna wysokoæ ciany), dysponuj¹ funkcj¹
automatycznego wymiarowania  obejmuje ono równie¿
wstawione w cianê otwory. Wa¿ne jest, i¿ mo¿emy ustaliæ
czy otwory maj¹ byæ wymiarowane w osi, czy te¿ w wietle.
Posiadaj¹ one równie¿ unikatowe (bior¹c pod uwagê inne
programy) narzêdzie  Wall Modifier  pozwala ono na
miejscow¹ zmianê kszta³tu ciany, np. miejscowe pogrubienie ciany w celu umieszczenie przewodów kominowych.
Okna i drzwi maj¹ bogate mo¿liwoci edycji (rys. 13).
Do tworzenia otworów o niestandardowym kszta³cie mo¿emy u¿yæ wczeniej poznanego narzêdzia  AEC Profile
 i w oparciu o dowoln¹ zamkniêt¹ poliliniê
skonstruowaæ okno
lub drzwi. Dodatkowo
obiekty z tej grupy
posiadaj¹ zak³adkê
w stylach  Standard
Sizes. Pozwala ona na
zdefiniowanie standardowych wymiarów, które mo¿emy
póniej wykorzystaæ
przy wstawianiu otworów. Na przyk³ad tworzymy styl okna
o specjalnym kszta³cie. Dostêpne jest ono tylko w trzech
standardowych rozmiarach, wiêc wymiary te zapisujemy
w Standard Sizes; póniej, wstawiaj¹c takie, okno wybieramy sporód listy trzech mo¿liwych rozmiarów.
Dach mo¿emy tworzyæ, wskazuj¹c poszczególne jego
wierzcho³ki, konwertuj¹c zamkniêt¹ poliliniê lub wybieraj¹c obrys kondygnacji.
Modu³ schodów jest jednym z najbardziej rozbudowanych w tym programie (rys. 14). Pozwala ustalaæ
wszystkie potrzebne parametry. Dope³niaj¹ go mo¿liwoci tworzenia balustrad  mo¿emy dok³adnie ustalaæ
kszta³t ka¿dego ich elementu.
Przekroje i elewacje tworzone s¹ automatycznie,
w przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie mo¿emy
uaktualniaæ je jednym klikniêciem myszy. Wa¿ne jest, ¿e
linia przekroju mo¿e byæ wielokrotnie ³amana.
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DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

(DOCUMENTATION)

Dokumentacja techniczna to ostatni etap
projektu, wynika ona bezporednio z projektu architektonicznego. Tak te¿ jest w programie AutoCAD Architectural Desktop.
Menu Documentation jest doæ skromne (rys. 15). Mo¿emy w nim ustaliæ skalê
rysunku  co powoduje zmianê rozmiaru
opisów, znajduje siê
tu równie¿ poznane
wczeniej narzêdzie
AEC Profile.
Ciekawym rozwi¹zaniem jest Masking Block, który
ukrywa niepotrzebne
elementy rysunku 
mo¿e byæ przydatny
np. przy rysowaniu
detali (rys. 16).
Mimo, ¿e mo¿liwoci menu Documentation wydawaæ siê
mog¹ skromne, mamy do dyspozycji wiele dodatkowych narzêdzi  choæby wspomniane wczeniej automatyczne wymiarowanie cian wraz z otworami. Zestawienia powierzchni
i objêtoci mo¿emy zapisywaæ w formacie MDB (Microsoft
Access). Nie mo¿emy równie¿ zapomnieæ, ¿e mamy do dyspozycji wszystkie komendy AutoCAD-a 14, który sam w sobie
jest silnym narzêdziem do tworzenia dokumentacji.

Rys. 15

Rys. 16

DODATKI
Menu Desktop s³u¿y ró¿nym celom pomocniczym (rys. 17).
Display Control  to grupa narzêdzi, które
pozwalaj¹ w ³atwy sposób okreliæ jakie elementy maj¹ byæ wywietlane w poszczególnych widokach (plan, elewacja, izometria itd.).
Layer Manager to potê¿ne narzêdzie pozwalaj¹ce na szybkie zarz¹dzanie warstwami. Pozwala ono na tworzenie grup warstw i operowanie na nich,
np. mo¿emy zamroziæ ca³¹ grupê, zmieniæ jej widocznoæ itd.
Drawing Setup oraz Desktop Preferences pozwalaj¹ nam dostosowaæ program do naszych wymagañ i elastycznie go konfigurowaæ.
Layouts i Anchors to narzêdzia, które mog¹ siê okazaæ nieocenione przy rysowaniu grup obiektów. Pozwalaj¹ one przy³¹czyæ obiekt (np. cianê) do konstrukcji
pomocniczej. Ka¿da zmiana (przesuniêcie, obrót itd.)
konstrukcji pomocniczej powoduje zmianê przy³¹czonego do niej obiektu. Np. drzwi i okna przy³¹czone s¹
do cian przy pomocy wy¿ej wymienionych narzêdzi.
Reference AEC Objects pozwala na tworzenie obiektów referencyjnych, np. za³ó¿my, i¿ wszystkie okna na
cianie wschodniej s¹ referencyjne, wówczas zmiana jednego z nich spowoduje zmianê wszystkich pozosta³ych.
Andrzej Bilek, VIKTORIA, £ód
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