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RozdziałRozdziałRozdziałRozdział        IIII    
WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie    

Dokumentacja techniczna wykonawcza, tzn. ta, która jest dostarczana do 
warsztatu wykonującego określony wyrób, jest przekazywana w postaci dwu-
wymiarowego rysunku technicznego. Dotychczas projektant wyrobu kreślił  
dokumentację bezpośrednio w układzie dwuwymiarowym, korzystając z odpowied-
niego rzutowania obiektów w układzie prostokątnym. Taki sposób postępowania 
wymagał od projektanta dobrej wyobraźni przestrzennej, gdyż obraz przestrzen-
ny przedmiotu powstawał tylko w umyśle projektanta, który był odpowiedzialny 
za przelanie tego wyobrażenia na papier. Rodziło to możliwość popełniania sze-
regu pomyłek i nie pozwalało na przeprowadzanie analiz obiektów jeszcze  
w fazie projektowania oraz uniemożliwiało pokazanie wymyślonego projektu 
w jego końcowej postaci przed wykonaniem prototypu. 

Obecnie coraz powszechniejsza jest tendencja − a w krajach zaawansowa-
nych technologicznie staje się to regułą − tworzenia projektu w postaci elektro-
nicznej w przestrzeni trójwymiarowej. Wirtualna postać trójwymiarowa pozwala 
na przeprowadzenie szeregu czynności na obiekcie, który jeszcze fizycznie nie 
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powstał. Umożliwia przeprowadzenie symulacji komputerowych związanych 
z projektowaniem, takich jak obliczenia wytrzymałościowe czy termiczne. Daje 
możliwość sprawdzenia, czy nie występują kolizje poszczególnych części w trakcie 
pracy urządzenia. Również pozwala na pokazanie gotowego wyrobu przed jego 
wykonaniem. Utworzony model przestrzenny może być wykorzystany zarówno 
do obliczeń numerycznych, jak i do sprawdzania kolizyjności oraz wizualizacji 
statycznej i dynamicznej gotowego wyrobu, co jest wielkim udogodnieniem przy 
przeprowadzaniu kampanii reklamowej urządzenia, które dopiero pojawi się 
w rzeczywistości. 

Do tworzenia wirtualnej postaci urządzenia nieodzowne jest odpowiednie 
oprogramowanie, a w przypadkach rozbudowanych projektów również wysoko-
wydajne stacje robocze, które będą w stanie, w odpowiednio krótkim czasie, 
przeprowadzić wymagane obliczenia.  

Celem naszym będzie poznanie oprogramowania pozwalającego na pracę 
w przestrzeni trójwymiarowej w takim stopniu, aby móc rozpocząć samodzielną 
pracę, poznać najistotniejsze narzędzia programu i wykonać proste projekty.  

Podręcznik ten został przewidziany jako przewodnik pozwalający na przy-
swojenie sobie zasad tworzenia modeli trójwymiarowych za pomocą programu 
AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. Przyjęto, że użytkownik niniejszego 
podręcznika poznał wcześniej zasady tworzenia rysunku dwuwymiarowego 
w programie AutoCAD, zatem zna już narzędzia umożliwiające tworzenie rysunków 
w postaci elektronicznej w zakresie odpowiadającym kursowi obsługi programu 
stopnia podstawowego i średnio zaawansowanego, co odpowiada zakresowi autory-
zowanych kursów: AutoCAD 2012 Essentials oraz AutoCAD 2012 Intermediate.  

Autoryzowany kurs modelowania przestrzennego o nazwie Creating and 
Presenting 3D Models zawiera zagadnienia związane z tworzeniem modeli trój-
wymiarowych oraz z wizualizacją modeli w zakresie udostępnianym w programie 
AutoCAD. Zakres materiału zawarty w podręczniku został ograniczony do 
pierwszej części kursu, czyli do zagadnień związanych z zasadami tworzenia 
i edytowania modeli 3D oraz do poznania narzędzi niezbędnych do pracy w prze-
strzeni trójwymiarowej. Autor przewiduje przeniesienie zagadnień związanych 
z wizualizacją przestrzeni 3D do osobnego podręcznika. 

Zakres materiałuZakres materiałuZakres materiałuZakres materiału    
W pierwszej kolejności w podręczniku zawarto zagadnienia związane           

z narzędziami charakterystycznymi dla pracy w przestrzeni trójwymiarowej, do 
których zaliczyć można definiowanie kierunków patrzenia, modyfikowanie                       
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statyczne i dynamiczne kąta widzenia, definiowanie lokalnych układów współ-
rzędnych, definiowanie rzutni i zestawów rzutni w przestrzeni modelu i prze-
strzeni papieru, operowanie stylami wizualizacji czy operowanie perspektywą.  

Następnym krokiem jest zapoznanie się z możliwościami tworzenia modeli 
trójwymiarowych. W programie można tworzyć modele krawędziowe, po-
wierzchniowe, siatkowe i bryłowe, przy czym jako podstawowe traktowane będą 
modele powierzchniowe, siatkowe i bryłowe, które są najbardziej zaawansowane 
technologicznie.  

Podstawowy model 3D jest zwykle wzbogacany o dodatkowe elementy 
uzupełniające i − ewentualnie − upiększające. Zagadnienia te są związane z prze-
prowadzaniem edycji obiektów istniejących i zostaną omówione w paragrafach 
następnych. 

Na zakończenie naszych rozważań poruszone zostaną tematy związane 
z tworzeniem przekrojów modeli 3D, rzutowaniem, wymiarowaniem oraz przy-
gotowywaniem rysunków 2D do wydruku. 

Przy omawianiu kolejnych punktów materiału nieodzowne będzie tworze-
nie modeli 3D w edytorze. W celu przyspieszenia pracy i zogniskowania swojego 
wysiłku na zagadnieniach najistotniejszych autor opracował zestaw gotowych 
rysunków, zawierających przygotowane obiekty pomocnicze, na bazie których 
będą definiowane obiekty omawiane. Rysunki te można nieodpłatnie pobrać ze 
strony internetowej. 

Przyjęta konwencja oznaczeńPrzyjęta konwencja oznaczeńPrzyjęta konwencja oznaczeńPrzyjęta konwencja oznaczeń    
W celu poprawienia czytelności tekstu wprowadzono umowne formaty 

(np. kursywa przy podawaniu nazw okien dialogowych lub ich części składo-
wych) i sposoby przedstawiania określonych, powtarzających się fragmentów, 
jak np. opisy opcji dostępnych w poszczególnych poleceniach. 

 

• Kursywa − występuje w nazwach okien dialogowych, nazwach części 
okien dialogowych, nazwach plików, łańcuchach znakowych − zarówno 
cytowanych, jak i wprowadzanych z klawiatury. Jako przykłady niech 
posłużą dwa teksty: 

1) W oknie dialogowym Opcje prymitywów siatki zaznacz pole wyboru  
Aktualizuj automatycznie, a z listy rozwijalnej Podgląd poziomu gładkości 
wybierz pozycję Poziom-2. 

2) W oknie dialogowym Wstaw, w polu tekstowym Nazwa, wpisz nazwę 
Blok2. 




