Okna rysunkowe: Rzutnie _VPORTS
Polecenia: MULTILINIA, _EXTRUDE, -WIDOK, RZUTNIE, PAPIER, MODEL,
LUW, ZOOM S 1/100XP, RWARSTWA

Rzutnie – zad. 3
Zad. 1. Ustawienie danych rysunku do skali 1:100 i wstawienie obrysu arkusza r1_a4
w skali 1:100.
Plik nowy  acadiso.dwt
Polecenie: pokaz  A4_100.scr  ustawienia rysunku
Polecenie: -wstaw
Podaj nazwę bloku lub [?]: r1_a4
Określ punkt wstawienia lub [Skala/X/Y/Z/Obrót/PSkala/PX/PY/PZ/PObrót]: 0,0
Podaj współczynnik skali X, określ przeciwległy naroŜnik lub [NaroŜnik/XYZ]
<1>: 100
Podaj współczynnik skali Y lub <uŜyj współczynnika skali X>: 100
Określ kąt obrotu <0>: 0
Zad. 2. ZałoŜenie warstw rysunkowych
Poleceniem –warstwa opcje: T, U, K
ZałóŜ warstwy: parter, przod, lewa, prawa, tyl, dach. Ustal kolory.
Zad. 3. Obrys ścian budynku 10m x 8m, grubość 0.4m - multilinia a następnie rozbicie i
prostokąty.
Poleceniem MULTILINIA, przy skali 400 narysuj zarys ścian parteru
– prostokąt 10000mm x 8000mm (10m x 10m)
Następnie rozbij multilinię i narysuj obrys ścian polilinią przy pomocy polecenia
PROSTOKĄT.
Polecenie: _mline
Aktualne ustawienia: Wyrównanie = Góra, Skala = 20.00, Styl = STANDARD
Określ punkt początkowy lub [Wyrównanie/skaLa/sTyl]: L (Styl)
Podaj skalę multilinii <20.00>: 400
Aktualne ustawienia: Wyrównanie = Góra, Skala = 400.00, Styl = STANDARD
Określ punkt początkowy lub [Wyrównanie/skaLa/sTyl]: <Skok wyłącz> >>
Kontynuacja polecenia MLINIA.
Określ punkt początkowy lub [Wyrównanie/skaLa/sTyl]:
Określ następny punkt: @10000,0
Określ następny punkt lub [Cofaj]: @0,-8000
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: @-10000,0
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: z
Rozbij multilinię
Poleceniem PROSTOK obrysuj 2 prostokąty – obrys parteru
Polecenie: _rectang
Określ pierwszy naroŜnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]:
Określ kolejny naroŜnik:
Polecenie:
RECTANG
Określ pierwszy naroŜnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]:

Określ kolejny naroŜnik:
Polecenie: Określ przeciwległy naroŜnik:
Zad. 4. Wyciągniecie ścian budynku do góry na wys. 5m.
Polecenie WYCIĄGNIJ _EXTRUDE
Za pomocą polecenia WYCIĄGNIJ, uŜytkownik moŜe tworzyć bryły przez wyciągnięcie
(dodanie grubości) wybranych obiektów. UŜytkownik moŜe wyciągnąć zamknięte obiekty,
takie jak polilinie, wielokąty, prostokąty, okręgi, elipsy, zamknięte splajny, pierścienie i
regiony. UŜytkownik nie moŜe wyciągać obiektów trójwymiarowych, obiektów będących
częścią składową bloku, polilinii o przecinających się segmentach oraz polilinii otwartych.
UŜytkownik moŜe wyciągać obiekt wzdłuŜ ścieŜki lub moŜe określić wartość wysokości i kąt
zbieŜności.
Poleceniem: WYCIĄGNIJ nadaj prostokątom parteru grubość (wysokość) 5000
Polecenie: _extrude
Aktualna gęstość modelu krawędziowego: ISOLINES=4
Wybierz obiekty: Określ przeciwległy naroŜnik: znaleziono 3
Wybierz obiekty:
Określ wysokość wyciągnięcia lub [śCieŜka]: 5000
Określ kąt zwęŜania przy wyciąganiu <0>:
Zad. 5. Zmiana widoku, ustalenie układu współrzędnych na lokalny danej płaszczyzny Nowy, 3p, (wskazujemy początek i kierunki osi), narysowanie pewnych elementów jak
dach, okna, drzwi, opisy.
Poleceniem WIDOK lub –WIDOK ustaw widok obiektów na PRZÓD
Polecenie: -widok
Podaj opcję [?/prostoKątny/uSuń/Wywołaj/zApisz/lUw/Okno]: K
Podaj opcję [Górna/Dolna/Przednia/Tylna/Lewa/pRawa] <górna>: P
Ustalenie nowego układu współrzednych
Nazwa aktualnego LUW: *PRZÓD*
Podaj opcję
[Nowy/przEsuń/prostoKątny/Poprzedni/Wywołaj/zApisz/Usuń/zaStosuj/?/Globalny]
<globalny>: n
Określ początek nowego LUW lub [Ośz/3punkty/oBiekt/POWierzchnia/wiDOk/X/Y/Z]
<0,0,0>: 3
Określ nowy początek układu <0,0,0>:
Określ punkt na dodatniej części osi X <5501.0000,0.0000,-19500.0000>:
Określ punkt na dodatniej części osi Y <5500.0000,1.0000,-19500.0000>:

Narysuj pozostałe elementy budynku i dach

Zmieniaj połoŜenie układu współrzędnych przy pomocy polecenia LUW, Nowy, 3punkty
Polecenie: luw
Nazwa aktualnego LUW: *BEZ NAZWY*
Podaj opcję
[Nowy/przEsuń/prostoKątny/Poprzedni/Wywołaj/zApisz/Usuń/zaStosuj/?/Globalny]
<globalny>: n

Określ początek nowego LUW lub [Ośz/3punkty/oBiekt/POWierzchnia/wiDOk/X/Y/Z]
<0,0,0>: 3
Określ nowy początek układu <0,0,0>:
Określ punkt na dodatniej części osi X wskaŜ
Określ punkt na dodatniej części osi Y wskaŜ

Zad. 6. Utworzenie rzutni
Menu Widok Rzutnie 4
W poszczególnych rzutniach ustal widoki jak na rysunku:

Góra, Przód, Lewo, Izometryczny SW
Zad. 6. Poleceniem Arkusz załóŜ kolejne arkusze, wyskaluj przy pomocy opcji
ZOOM S 1/100XP po przejściu w arkuszu na model.
UŜyj polecenia Widok – ustal granice na 0,0 210,297 lub 0,0 297,210
Przejdź na model polecenie – MODEL
Ustaw skalę: ZOOM S 1/100XP.
Przejdź na Papier – polecenie PAPIER zmierz wymiar – ma być 1/100 mniejszy – jak do
kreślenia.
Wprowadź niezbędne opisy.
Poleceniem RWARSTWA zablokuj w aktualnym arkuszu zbędne warstwy.

