ADKON 2D jest typowym narzêdziem in¿ynierskim nowej generacji, przeznaczonym do wspomagania pracy
architektów i innych projektantów z bran¿y budowlanej. Zosta³ stworzony zarówno z myl¹ o tych, którzy
dopiero rozgl¹daj¹ siê za odpowiednim dla siebie systemem CAD, jak i o tych, którzy do tej pory pracowali,
wykorzystuj¹c samego AutoCAD-a bez ¿adnych specjalistycznych narzêdzi architektoniczno-budowlanych.
CADKON 2D jest aplikacj¹ dzia³aj¹c¹ w rodowisku AutoCAD-a R.14, AutoCAD-a LT 95 oraz LT 97. Pozwala na
rysowanie planów kondygnacji projektowanych budynków z uwzglêdnieniem wszystkich niezbêdnych elementów
rysunku budowlanego, takich jak ciany, schody, elementy stolarki drzwiowej i okiennej, a tak¿e ró¿norodnej izolacji. Program posiada rozbudowane funkcje pozwalaj¹ce na umieszczanie ró¿nego rodzaju opisów i zestawieñ niezbêdnych na prawid³owo wykonanym rysunku wykonawczym.

Rys. 1

Aby poznaæ lepiej prezentowany program, postarajmy
siê przyjrzeæ mu nieco bli¿ej i bardziej szczegó³owo przeanalizowaæ jego mo¿liwoci. Zacznijmy od tych elementów, które

Kolejnym wa¿nym elementem rysunku s¹ bez w¹tpienia otwory drzwiowe i okienne. Aby wstawiæ nowy otwór,
wystarczy wskazaæ dwie krawêdzie istniej¹cej ciany oraz

stanowi¹ podstawê ka¿dego rysunku budowlanego, czyli
od cian i s³upów. ciany mog¹ byæ rysowane za pomoc¹
jednej z dwóch dostêpnych metod. Pierwsza z nich polega
na zamianie szkicu na cianê, przy czym elementami sk³adowymi szkicu mog¹ byæ linie, ³uki lub polilinie. Po wybraniu
w³aciwych elementów pojawia siê okno dialogowe, w którym nale¿y okreliæ kierunek rysowania ka¿dego elementu
oraz jego gruboæ. Mo¿na równie¿ skorzystaæ z funkcji
uogólniaj¹cej te cechy dla wszystkich segmentów. Druga
metoda polega na rysowaniu ciany od razu, tzn. bez wczeniejszego szkicu. Okno dialogowe reguluj¹ce parametry
ciany pozwala na okrelenie jej gruboci, strony rysowania
oraz ewentualnego odsuniêcia od linii wyznaczonej przez
wskazane punkty. Ponadto mo¿na sterowaæ sposobem ³¹czenia poszczególnych segmentów cian, rysowaæ segmenty
³ukowe itp. Powsta³e w ten sposób ciany s¹ zwyk³ymi obiektami liniowymi AutoCAD-a i mog¹ byæ modyfikowane przy
pomocy jego komend edycyjnych. Dziêki temu mo¿liwe jest
np. narysowanie za pomoc¹ dwóch linii segmentu o zmiennej gruboci, w który potem mo¿na wstawiæ otwór drzwiowy lub okienny. Jednym s³owem, taka utworzona rêcznie
ciana jest traktowana na równi z pozosta³ymi (rys. 1).

punkt bazowy znajduj¹cy siê na pierwszej krawêdzi. Po
wykonaniu tych czynnoci na ekranie pojawia siê okno
dialogowe pozwalaj¹ce na ustalenie wszystkich niezbêd-

26

nych parametrów otworu, takich jak: geometria i wymiary
zewnêtrzne, odsuniêcie od punktu bazowego, rodzaj nadpro¿a, wymiary parapetów oraz ukszta³towanie krawêdzi

Rys. 2

Rys. 3

otworu (wêgarki, za³omy). Wspomniane okno dialogowe
ma strukturê zak³adkow¹ znan¹ dobrze z aplikacji MS Office. Zak³adki pozwalaj¹ na odpowiednie pogrupowanie

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

parametrów kszta³tuj¹cych wybrane cechy: np. zak³adka
nadpro¿e okrela, czy ma byæ rysowane nadpro¿e, jakiego ma byæ typu, z ilu elementów ma siê sk³adaæ, jaka

ma byæ g³êbokoæ oparcia belek itp. Je¿eli korzystamy
z komendy wstawiaj¹cej otwory wraz z oknami lub drzwiami, to w oknie dialogowym pojawiaj¹ siê kolejne zak³adki

pozwalaj¹ce na okrelenie rodzaju okna, jego usytuowania w otworze lub rodzaju framugi, drzwi czy te¿ kierunku
otwierania.

Poniewa¿ ka¿dorazowe ustalanie wszystkich niezbêdnych parametrów by³oby raczej k³opotliwe, a na pewno
czasoch³onne, producent oprogramowania przewidzia³
pewne udogodnienia. Po pierwsze przy ponownym uruchomieniu komendy w oknie pojawiaj¹ siê wykorzystywane ostatnio wartoci parametrów. Drugie udogodnienie polega na wprowadzeniu biblioteki okien i drzwi
dostêpnej z ostatniej zak³adki okna dialogowego, pozwalaj¹cej na zapisanie i póniejsze przywo³anie otworów o konkretnych parametrach (rys. 2).
Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e program posiada specjalne funkcje edycyjne przeznaczone do modyfikacji
istniej¹cych otworów. Wystarczy wskazaæ otwór, który chcemy zmieniæ, a ponownie znajdziemy siê w dobrze znanym oknie dialogowym wykorzystywanym
podczas jego wstawiania. Usuwanie zbêdnych otworów te¿ nie nastrêcza ¿adnych k³opotów  wystarczy
wskazaæ jego elementy, a po potwierdzeniu znikaj¹
one z ekranu, a ciana jest automatycznie naprawiana. Program posiada równie¿ funkcje pozwalaj¹ce na
umieszczanie samych drzwi lub okien w istniej¹cych
ju¿ otworach (rys. 3).

Pod adresem komunikatywnych okien dialogowych skierowano do tej pory ju¿ wiele pochlebnych s³ów, wiêc nie
mo¿na nie wspomnieæ o tym, ¿e zosta³y one wyposa¿one
w specjalne obszary podgl¹du dynamicznego. Obserwuj¹c
na bie¿¹co zmiany modyfikowanych parametrów, jestemy
w stanie dobraæ je w sposób optymalny, czyli odpowiadaj¹cy naszym oczekiwaniom. Dziêki temu w wiêkszoci przypadków póniejsza edycja nie jest ju¿ konieczna. Okna podgl¹du maj¹ czêsto charakter interaktywny i pozwalaj¹ w szybki
sposób  poprzez wskazanie i klikniêcie myszk¹  na zmianê
miêdzy innymi po³o¿enia skrzyd³a drzwi, kierunku otwierania czy punktu wstawienia s³upa.
CADKON 2D daje u¿ytkownikowi do dyspozycji specjalny system opisów elementów stolarki, pozwalaj¹cy na
jednoznaczne opisanie elementów na rysunku oraz przyporz¹dkowanie im du¿ej liczby informacji tekstowych (m.in.wymiary, rodzaj okna, szklenia). Wszystkie informacje tego typu
mog¹ byæ póniej zebrane w tabelach zestawczych elementów stolarki. Narzêdzia do tworzenia tabel s¹ na tyle rozbudowane, ¿e pozwalaj¹ na grupowanie obiektów posiadaj¹cych wspólne cechy (np. wykonanych z drewna lub plastiku) oraz na dokonywanie tzw. zapisów cz¹stkowych, czyli
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Rys. 7

Rys. 8

wybieranie elementów wed³ug okrelonego klucza, pochodz¹cych z jednej kondygnacji (rysunku). Mog¹ one byæ
potem wykorzystane przy tworzeniu tabeli dla ca³ego budynku. Sporz¹dzane tabele mog¹ byæ umieszczane bezporednio na rysunku, zapisywane do pliku lub eksportowane
do programu MS Excel (rys. 4, rys. 7).
W podobny sposób rozwi¹zano sprawê opisów dotycz¹cych pomieszczeñ. U¿ytkownik w znacznym stopniu mo¿e
wp³ywaæ na to, jakie informacje zostan¹ umieszczone w opisie oraz jak on bêdzie wygl¹da³. Dostêpne s¹ równie¿ bardzo
przydatne narzêdzia s³u¿¹ce do ich edycji (rys. 6, rys. 8).
Kolejnym wymogiem stawianym aplikacjom architektoniczno-budowlanym jest umiejêtnoæ rysowania ró¿nego rodzaju schodów. CADKON 2D posiada generator
schodów pozwalaj¹cy na tworzenie p³askiej reprezentacji
schodów ró¿nego typu. Ich rodzaj wybiera siê ze specjalnego panelu, potem okrela siê punkty charakterystyczne i w koñcu szczegó³y konstrukcyjne poszczególnych
biegów  szerokoæ, rodzaj stopni, belki spocznikowe,
g³êbokoæ oparcia w cianie, sposób ³¹czenia biegów ze
spocznikami i podestami itp. Raz wstawione do rysunku
schody mog¹ byæ poddane edycji, ale nie mo¿na ju¿ zmieniæ ich typu np. z jednobiegowych na zabiegowe (rys. 5).

takiej modyfikacji mog¹ byæ komendy wymiaruj¹ce. Poza
udoskonaleniem wymiarowania liniowego pojawi³a siê
mo¿liwoæ dodawania brakuj¹cego wymiaru, usuwania
zbêdnego, regulacji d³ugoci linii odnosz¹cych oraz wymiarowanie wysokociowe. Rozbudowano, a raczej stworzono, system linii konstrukcyjnych, których umiejêtne
wykorzystanie mo¿e znacznie przyspieszyæ pracê.
Zmodyfikowano tak¿e kilka podstawowych komend
edycyjnych AutoCAD-a s³u¿¹cych do ucinania i doci¹gania obiektów oraz do ich ³¹czenia i rozcinania. Na przyk³ad, aby uci¹æ fragment obiektu wystarczy wskazaæ jego
zbêdn¹ czêæ, bez koniecznoci wybierania krawêdzi tn¹cej. £¹czenie obiektów wspó³liniowych jest równie proste
 wystarczy wskazaæ dwie linie i sprawa za³atwiona.
Du¿¹ zalet¹ programu AutoCAD jest, niew¹tpliwie, mo¿liwoæ korzystania z warstw, co pozwala na odpowiednie
grupowanie elementów w celu póniejszego zarz¹dzania
ich widocznoci¹ i w³asnociami. Narzêdzie to wymaga od
nas, u¿ytkowników, pewnej dyscypliny i systematycznoci zarówno na etapie tworzenia warstw, jak i rysowania
nowych elementów. CADKON w pe³ni korzysta z dobrodziejstwa warstw, tyle ¿e wyrêcza nas w pewien sposób
i tworzy swój w³asny system. Jest on wczytywany do no-

Wa¿nym etapem tworzenia dokumentacji technicznej jest
dodawanie do rysunku informacji uzupe³niaj¹cych w postaci ró¿norodnych opisów. Program oferuje udogodnienia zarówno w zakresie pisania zwyk³ych tekstów o ustalonych
przez u¿ytkownika wysokociach, jak i sporz¹dzania opisów
specjalnych, formatowanych w sposób pozwalaj¹cy na dostosowanie siê do ró¿nego rodzaju wymogów i standardów.
Wszystkie podstawowe funkcje opisowe (z wyj¹tkiem opisów stolarki, pomieszczeñ i opisów dodatkowych) zosta³y
podzielone na trzy grupy ró¿ni¹ce siê od siebie wielkoci¹
czcionki. Wysokoæ i styl tekstu mog¹ byæ przypisywane w
obrêbie ka¿dej grupy wed³ug indywidualnych potrzeb. Dziêki
temu projektant ma zawsze pod rêk¹ trzy najczêciej wykorzystywane style i wielkoci czcionki, pomiêdzy którymi mo¿e
prze³¹czaæ siê w sposób szybki i p³ynny. Teksty o ró¿nych
wysokociach s¹ umieszczane na odrêbnych warstwach.
Funkcjonowanie programu w rodowisku AutoCAD-a
zapewnia, w razie potrzeby, pe³ny dostêp do bogatego zasobu jego tradycyjnych komend. Okazuje siê jednak, ¿e nie
zawsze warto, bo projektantom CADKON-a uda³o siê udoskonaliæ niektóre funkcje AutoCAD-a w taki sposób, ¿e
korzysta siê z nich szybciej, lepiej i wygodniej. Przyk³adem

wego rysunku podczas uruchamiania CADKON-a i jest
tak skonstruowany, ¿e wszystkie charakterystyczne elementy rysunku (okna, drzwi, schody, opisy) s¹ umieszczane na
odrêbnych warstwach. Dodatkowo dostajemy do rêki porêczne narzêdzia do zarz¹dzania widocznoci¹ tych warstw.
Po pierwsze mo¿emy w ³atwy sposób, bo za pomoc¹ jednego klikniêcia, w³¹czaæ i wy³¹czaæ wybrane grupy warstw
zwi¹zane z obiektami jednego typu, np. oknami lub schodami. Dziêki temu mo¿na np. szybko i dok³adnie obliczyæ
powierzchnie poszczególnych pomieszczeñ bez obawy, ¿e
pope³nimy przy tym jaki b³¹d lub niecis³oæ. Drugie narzêdzie opiera siê na zarz¹dzaniu warstwami z wykorzystaniem ich specjalnie dobranych nazw bêd¹cych czym na
kszta³t systematyki  CKDRZWI_OPIS, CKOKNA_OPIS,
CKKOMINY, CKSCIANY_POD_PLASZCZ itp.
Trzecie udogodnienie dotycz¹ce warstw to funkcja pozwalaj¹ca na zapisywanie tzw. nazwanych stanów warstw.
Jeli czêsto korzystamy z w³¹czania i wy³¹czania warstw, aby
chwilowo ukrywaæ nadmiar informacji znajduj¹cych siê na
naszym rysunku, to takie stany widocznoci mog¹ byæ zapisane pod konkretnymi nazwami i szybko przywo³ane w przysz³oci z odpowiedniej listy. Mechanizm dzia³ania tej komen-
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Rys. 9

dy mo¿e byæ znany z AutoCAD-a i jest bardzo zbli¿ony do
zapisywania nazwanych przez u¿ytkownika widoków oraz
uk³adów wspó³rzêdnych.
Kolejn¹ bardzo przydatn¹ cech¹ programów architektonicznych s¹ biblioteki gotowych elementów oraz biblioteki
najczêciej wykorzystywanych symboli u¿ytkownika. Jeli
chodzi o elementy gotowe, to CADKON zosta³ wyposa¿ony
w symbole architektoniczne obejmuj¹ce elementy wyposa¿enia mieszkania oraz ma³ej architektury. Iloæ dostêpnych
obiektów nie jest mo¿e zbyt imponuj¹ca, ale pozwala na dokonanie pierwszych przymiarek. Ze wzglêdu na to, ¿e wspomniana biblioteka ma charakter zamkniêty, producent przewidzia³ mo¿liwoæ zapisywania w³asnych elementów w bibliotece symboli u¿ytkownika. Kto móg³by jednak powiedzieæ, ¿e nawet w zwyk³ym AutoCAD-zie istnieje mo¿liwoæ
definiowania w³asnych bloków. Na czym wiêc polega fenomen biblioteki CADKON-a? Otó¿ na tym, ¿e w AutoCAD-zie
nie mamy mo¿liwoci sprawowania pe³nej kontroli nad zapisywanymi blokami, a w trakcie wybierania bloku nigdy nie
mamy pewnoci, ¿e wybieramy w³aciwy. Biblioteka CADKON-a ma podwójn¹ budowê, tzn. ka¿dy blok (zapisany jako
DWG) ma swój odpowiednik w postaci pliku DXF. Dodatkowe pliki DXF s¹ odpowiedzialne za rysunki podgl¹du pojawiaj¹ce siê w oknie dialogowym biblioteki. Dziêki temu wybieranie w³asnych elementów z biblioteki jest szybsze i nie
nastrêcza ¿adnych problemów. Biblioteka zyskuje na przejrzystoci dziêki mo¿liwoci zagnie¿d¿ania kartotek, czyli tworzenia rozbudowanej struktury katalogów i podkatalogów.
Zawsze mo¿na ³atwo dotrzeæ tam, gdzie potrzeba (rys. 10).
Pojawia siê jednak pytanie, czy mo¿na w jaki sposób
wykorzystaæ bibliotekê, z której korzystalimy do tej pory?
Czy mo¿na j¹ jako po³¹czyæ z bibliotek¹ CADKON-a? Odpowied jest jak najbardziej twierdz¹ca  wystarczy przegraæ
pliki DWG odpowiadaj¹ce naszym blokom do jednej z kartotek biblioteki i uruchomiæ funkcjê uaktualniania biblioteki
wg plików DWG. W trakcie tej operacji zostan¹ dorobione
pliki DXF s³u¿¹ce jako podgl¹d. Mo¿liwe jest równie¿ uaktualnianie biblioteki w drug¹ stronê, tzn. wg plików DXF. Mo¿e
siê to okazaæ szczególnie przydatne, gdy przez jaki przypadek uszkodzony zostanie który z plików DWG.
Pomimo doæ du¿ych mo¿liwoci  jak na tak ma³y
pakiet, bo zaprojektowany do wspó³pracy z AutoCADem LT  CADCON jest bardzo prosty w obs³udze i nie
wymaga specjalistycznych szkoleñ. Ponadto nie trzeba
byæ doskonale zorientowanym we wszystkich funkcjach
AutoCAD-a aby sprawnie projektowaæ za jego pomoc¹.
CADKON 2D mo¿e byæ instalowany na komputerze wyposa¿onym w AutoCAD-a R.14, LT 95 b¹d 97. Wszystkie
trzy wersje instalacyjne znajduj¹ siê na jednym kr¹¿ku CD,
dziêki czemu sami mo¿emy wybraæ jakiej wersji programu
chcemy u¿ywaæ. Program jest zabezpieczony przed nielegalnym rozpowszechnianiem za pomoc¹ klucza sprzêtowego
wpinanego w z³¹cze drukarki. Poza niezbêdnym miejscem na
dysku, program nie stawia ¿adnych dodatkowych wymogów dotycz¹cych konfiguracji komputera  jeli kto na
swoim komputerze wykorzystuje AutoCAD-a, to z powodzeniem mo¿e na nim równie¿ zainstalowaæ CADKON-a.
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