
CAD 3W – zajęcia nr 1

Podstawowe wiadomości potrzebne do pracy 3W.

Na początek proponuję narysowanie czegokolwiek, np. kilku odcinków linii na 
płaszczyźnie XY (tak jak zawsze do tej pory) i obserwację efektów pracy z 
przedstawionymi niżej poleceniami.

1. rzutnie (vports) – starsza wersja polecenia -rzutnie (-vports)

Nie wiem dlaczego, ale standardowo np. dla 3 rzutni program proponuje podział ekranu 
w proporcjach 1:1 czyli pół ekranu na rzutnię podstawową i pół dla rzutni pomocniczych.

Ja preferuję układ 2:1. Jak to zrobić?
tworzymy 3 rzutnie pionowe
-rzutnie (polecenie poprzedzone minusem) opcja 3 podopcja pionowo

Następnie dwie rzutnie np. środkową i lewą można połączyć.
-rzutnie  opcja  połącz  ->  wskazujemy  rzutnię  podstawową  i  tą,  która  ma  być  z  nią 
połączona.



Teraz możemy podzielić rzutnię prawą na dwie poziome.

klikamy na tę rzutnię, następnie
-rzutnie opcja 2 podopcja poziomo

2. pktobs (vpoint)  Ustalenie kąta patrzenia na rzutnię

aby  zmienić  kąt  pod  którym  patrzymy  na  rzutnię  należy  ustawić  odpowiedni  punkt 
obserwacji. 
Uwaga ! Polecenie działa w globalnym układzie współrzędnych

Ustawmy sobie widoki w powyższych rzutniach jak w pierwszym rysunku
lewy obszar ustawiamy tak:

-_vpoint współrzędne punktu obserwacji 1,-1,1
potem jeszcze nfragm (_pan) i jest

prawy górny obszar zostawiamy jak wyżej tylko przesuwamy go do centrum rzutni
zoom; centrum; początek 0,0; enter (akceptacja proponowanej wysokości ekranu 

prawy  dolny  obszar  na  rzutni  jest  lekko  pochylony  aby  umożliwić  obserwację 
obiektów pionowych:
-_vpoint współrzędne punktu obserwacji 0,-.5,1



Pozwolę  sobie  wpisać  osobom,  które  ćwiczą  wyobraźnię  trójwymiarową  podać 
odpowiednie parametry ustawiania widoków (-vpoint):
góra – 0,0,1
dół – 0,0,-1
przód - 0,-1,0
tyl - 0,1,0
prawy - 1,0,0
lewy - -1,0,0

rzuty izometryczne są wykonane pod kątem 45 stopni.
oś X+ - East, oś X- - West, oś Y+ - North, oś Y- - South
iso SW - -1,-1,1
iso SE - 1,-1,1
iso NE - 1,1,1
iso NW - -1,1,1

Polecenie  vpoint  zamiast  wpisania  współrzędnych  punktu  obserwacji  pozwala  na 
określenie  go  myszką.  W  tym  celu  zamiast  podawać  współrzędne,  wbijamy  enter, 
pojawia się kompas i trójnik pozwalający na ustalenie punktu obserwacji „na oko”. Cóż. 
Myślę,  że  od  tej  metody  lepszy  jest  sposób  oferowany  przez  polecenie  3dobrót 
(3dorbit), uwidaczniające podgląd obiektów w trybie rzeczywistym.

3. poziom (elev)

Polecenie pozwala na określenie dwóch parametrów.
– pierwszym jest  położenie  (elevation).  Ustawiamy wysokość  z  nad  płaszczyzną  XY. 

Jeżeli podamy wartość inną niż 0, rysowane elementy będą znajdować się nad lub pod 
tą płaszczyzną.

– drugim parametrem jest grubość (thickness). Ustalamy grubość elementów w osi Z. 
Grubość może być dodatnia (powyżej ustalonego poziomu) lub ujemna.

Proszę  zwrócić  uwagę,  że  przy  ustawionym  widoku  z  góry,  efekt  pracy  tego 
polecenie nie jest widoczny na ekranie.

4. luw (ucs) Dostosowanie układu współrzędnych 

Pełną MOC tego polecenia poznamy w pracy 3W. Ponieważ polecenie poziom pozwala 



tylko poruszać się w obrębie osi Z, bez polecenia luw nie mielibyśmy możliwości pracy 
na  płaszczyznach  pionowych  i  ukośnych  w  stosunku  do  globalnego  układu 
współrzędnych.

Tylko po poprawnym ustawieniu układu współrzędnych jesteśmy w stanie efektywnie 
pracować w obszarze 3W.

Polecenie luw pozwala na:
– utworzenie całkiem nowego układu (nowy)
– przesuwanie układu współrzędnych (przesuń)
– (ortograficzny) predefiniowany -> (góra, dół, itp.)
– (poprzedni)
– poprzednio zapisany (odtwórz)
– zapisz aktualny pod zdeklarowaną nazwą (zapisz)
– usuń zapisany widok (usuń)
– ustaw wskazany widok do jednej lub wielu rzutni (apply)
– wróć do układu globalnego

opcja nowy posiada podopcje
– oś Y – określamy położenie środka i punkt leżący na osi Y
– 3 punkty – określamy położenie środka układu współrzędnych, kierunek osi X (jeżeli 

nie chcemy zmieniać kąta obrotu płaszczyzny XY względem osi Z – wciskamy enter) i 
na koniec kierunek osi Y (jeżeli nie chcemy zmieniać kąta nachylenia płaszczyzny XY – 
wciskamy enter)

– objekt – na aktualnej płaszczyźnie XY przesuwamy początek układu współrzędnych i 
nadajemy jej nowy kąt obrotu Z. Informacja kopiowana jest z położenia klikniętego 
obiektu. Działa to jak przy włączonej opcji lokalizacyjnej koniec

– face – płaszczyzna obiektu 3W tworzy nowy układ współrzędnych
– widok (view) – bardzo przydatna opcja. Pozwala na określenie luw na podstawie 

aktualnego widoku ustawionego w rzutni.
– bliźniacze podopcje X, Y i Z – pozwalają na obrót układu współrzędnych wokół 

wybranej osi o dowolny kąt.

Proszę zwrócić uwagę, że opcja apply all  jest bardzo przydatna do przekopiowywania 
ustawionego  układu  współrzędnych  z  jednej  rzutni  (np.  pomocniczej  na  rzutnię 
podstawową) na pozostałe  i  także do szybkiego powrotu na wszystkich rzutniach do 
układu globalnego. 

5.  ?????  (plan)  ustalenie  widoku  do  aktualnego  lub  globalnego  układu 
współrzędnych.

Polecenie  bardzo  przydatne,  ponieważ  po  zmianie  układu  współrzędnych  zawsze 
możemy rysować tak jak na powierzchni płaskiej.

verte



Ćwiczenie 1

przygotowujemy sobie trzy rzutnie.  Określamy na lewej (1) widok z góry,  na prawej-
górnej (2) izometryczny SE i może na prawej-dolnej (3) – widok nachylony przód (albo 
przód, jak jest na poniższym rysunku). Na rzutni nr 3 jest marker informujący o tym, że 
patrzymy na płaszczyznę XY z boku.

Rysujemy  na  rzutni  nr  1.  Rysowane  elementy  pojawiają  się  również  na  pozostałych 
rzutniach.

Następnie możemy narysować kilka elementów pionowych.
klikamy na rzutnię 3 i przestawiamy układ współrzędnych leżący na widoku tej rzutni 
(luw  ->  nowy  ->  widok).  Możemy  potem  przestawić  taki  układ  współrzędnych  na 
pozostałych rzutniach.

Używając  różnych  kolorów  na  rzutni  3  narysowałem  linie  pionowe  o  wysokości  100 
zaczynające się na końcach segmentów elementu poziomego. Na rzutni 1 elementów nie 
widać prawie wcale, ponieważ ich szerokość wynosi zero i są one widziane z góry (1 
punkt).
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