Na rynku ukaza³a siê najnowsza wersja programu dla
architektów dzia³aj¹cego w rodowisku AutoCAD-a  Pakiet Architektoniczny DYBY 2000. £¹czy ona w sobie funkcjonalnoæ poprzedniej wersji z mo¿liwociami programu
AutoCAD 2000. Zawiera m.in.
najnowsz¹ edycjê Komputerowego Katalogu Projektanta 
przeznaczonego dla architekta
i projektanta bran¿ budowlanych
i zawieraj¹cego informacje o produktach dostêpnych na polskim
rynku wraz z bibliotekami wyrobów wiod¹cych producentów
z bran¿y budowlanej.
Program DYBY Pakiet Architektoniczny s³u¿y przede
wszystkim do wspomagania projektowania i tworzenia
dokumentacji architektoniczno budowlanej wed³ug norm i przyzwyczajeñ polskich architektów.
Autorzy starali siê
jak najbardziej
u³atwiæ pracê projektantowi, dlatego polecenia rysuj¹ce zosta³y maksymalnie uproszczone: rysuj okno,
wstaw drzwi, rysuj
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cianê, wymiar pionowy itd. Polecenia dostêpne s¹
z klawiatury, menu bocznego, rozwijalnego i ikonowego. Wykonywanie takich czynnoci, jak bilans powierzchni, czy zestawienie stolarki jest intuicyjne i naturalne (obrysuj powierzchnie,
nastêpnie nazwij pomieszczenia i podaj rodzaj posadzki 
numeracja odbywa siê automatycznie  nastêpnie wykonaj
bilans i narysuj tabelê).
W programie wyró¿niæ mo¿na kilka czêci: programy rysuj¹ce (ciany, okna, drzwi, schody), programy obliczeniowe (bilans powierzchni i zestawienie stolarki), programy wspomagaj¹ce (wymiary, warstwy, opisy) i biblioteki (meble,
armatura, pojazdy, ludzie, zieleñ, szrafy itd.). Integraln¹
czêci¹ programu DYBY PA jest program DYBOTEKA 
zestaw oko³o tysi¹ca bloków rysunkowych ze wszystkich dziedzin potrzebnych architektowi,
w widokach z góry, przodu i boku, wraz
z procedurami s³u¿¹cymi do samodzielnego tworzenia w³asnych bibliotek.
Modu³ ciany umo¿liwia tworzenie dowolnej iloci cian pojedynczych
i warstwowych. Wygodny edytor pozwala na tworzenie praktycznie nieograniczonej iloci typów cian, podaj¹c ich

nazwy i ³¹czn¹ gruboæ. Nowe polecenia umo¿liwiaj¹ opisywanie cian na rzucie lub przekroju, a tak¿e wygodne rysowanie modularnych
osi konstrukcyjnych. Osie mog¹ byæ rysowane
w dowolnym (zaznaczonym) obszarze, z dowolnymi (literowo - cyfrowymi) opisami automatycznymi. Modu³ ciany umo¿liwia rysowanie zarówno cian na rzucie, jak i przekroju. Pozwala równie¿ na rysowanie cian fundamentowych i rzutu fundamentów.
Modu³ Schody umo¿liwia dynamiczne rysowanie dowolnego
typu schodów na rzucie, przekroju i elewacji  zmiany wszelkich parametrów widoczne s¹ natychmiast w oknie dialogowym. W sposób parametryczny ustawiane s¹ wszelkie wartoci charakterystyczne, jak wysokoæ kondygnacji, wysokoæ, szerokoæ
i d³ugoæ biegu, liczba stopni. Wbudowany
kalkulator automatycznie przelicza parametry
wed³ug zadanego wzoru  ustawiaj¹c wartoci graniczne otrzymuje siê listê projektowanych schodów. Opisywanie na rzucie i przekroju odbywa siê poprzez wskazanie narysowanego obiektu, tak samo zmiana (przeprojektowanie) istniej¹cych ju¿ biegów.
DYBOTEKA jest programem s³u¿¹cym do zarz¹dzania du¿¹ iloci¹ bloków w programie AutoCAD. Program przeznaczony jest dla u¿ytkowników, którzy w swej pracy wykorzystuj¹ du¿e iloci
gotowych fragmentów rysunków. Ka¿dy blok w DYBOTECE (rysunek lub
jego fragment) widoczny jest w oknie dialogowym z podpisem, u¿ytkownik
nie musi wiêc pamiêtaæ nazw plików  czêsto bardzo tajemniczych. Dodawanie nowych bloków
do bibliotek jest w pe³ni automatyczne  tworzy
siê menu rozwijalne z bibliotekami i grupami.
G³ówn¹ ide¹ Komputerowego Katalogu Projektanta jest danie architektom i projektantom
bran¿ budowlanych ju¿ na etapie projektowania
informacji o stosowanej technologii. Program pomaga wybraæ odpowiedni materia³ i automatycznie umieciæ go w dokumentacji technicznej, daje
mo¿liwoæ wykorzystywania w projektach konkretnych wyrobów znajduj¹cych siê aktualnie na
rynku budowlanym. KKP to biblioteki produktów dostêpnych na polskim
rynku (materia³y i urz¹dzenia budowlane, elementy wyposa¿enia wnêtrz,
meble, stolarka i inne) dostêpne bezporednio z poziomu edytora graficznego AutoCAD-a (rysunki techniczne, wykonane w formacie DWG i DXF,
ca³ego lub czêci asortymentu danego producenta). Dziêki temu u¿ytkownicy systemów CAD mog¹ zaoszczêdziæ wiele godzin ¿mudnej pracy przy
projektowaniu obiektów budowlanych i w prosty sposób wstawiaæ elementy z bibliotek KKP do projektu. Trójwymiarowe bry³y, np. mebli, umo¿liwiaj¹
przestrzenne modelowanie, w oparciu o konkretne, dostêpne na rynku
produkty. Ich opis i specyfikacja techniczna zostaj¹ automatycznie do³¹czone do pliku projektu, umo¿liwiaj¹c wygenerowanie tabeli zestawienia architektoniczno-budowlanego, zawieraj¹cej wykaz u¿ytych w projekcie produktów wraz z niezbêdn¹ informacj¹ o parametrach technicznych. Jest to
rozwi¹zanie korzystne równie¿ dla odbiorcy projektu, gdy¿ zyskuje on wraz
z projektem aktualn¹ informacjê o dedykowanych produktach i ich producentach, u³atwiaj¹c¹ planowanie inwestycji oraz dokonywanie zakupów.
Dodatkowo program pozwala wydrukowaæ typowe zamówienie lub zapytanie ofertowe do producenta. Cykl edycji KKP zapewnia pe³n¹ aktualnoæ
oferty producentów, a kolejne wydania Katalogu s¹ rozsy³ane do wszystkich u¿ytkowników bezp³atnie. Cena: 2250,00 z³ + VAT.
Wymagania programowe: program AutoCAD w wersji 14. lub 2000.
Wymagania sprzêtowe: analogiczne jak dla programu AutoCAD.

13

