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Stosowanie brył i regionów

Regionami są elementy płaskie umieszczane w przestrzeni  3W, które mogą zawierać 
otwory.  Brzegi  zewnętrzne  regionu  nazywamy  pętlami  zewnętrznymi,  a  otwory  – 
wewnętrznymi.  W  przeciwieństwie  do  do  brył  nie  ma  zdeklarowanych  prymitywów 
(elementarnych)  regionów,  lecz  należy  je  tworzyć  poprzez  „ubryłowienie”  elementów 
płaskich  (polilinie,  okręgi,  łuki,  elipsy,  wieloboki,  trasy,  pierścienie  oraz  obszary 
dwuwymiarowe).  Polecenie region (region).
Regiony są to dwuwymiarowe bryły (zawsze mają 0 grubość), leżące na płaszczyźnie XY 
zdeklarowanego układu współrzędnych.

Poszczególne regiony możemy dodawać (union), odejmować (subtract) mnożyć 
(intersect) itp.

Przygotowany region można zamienić w bryłę poleceniem wyciągnij (extrude).

Przykład 1.
Tworzymy dowolny lecz zamknięty obiekt i zamieniamy go w region (region).

na marginesie
informacje o regionach i bryłach dostępne są poprzez polecenie:
??? (massprop) Tools -> Inquiry -> mass properties

narzędzia – zapytania - ???
 



Dorysowałem także drugi element i zamieniłem go w region.
Poleceniem lustro (mirror) można skopiować takie elementy i wykonując polecenie 
(union) połączyć je w jeden region.

można zrobić inne elementy, które będą tworzyc pętlę wewnętrzną (tworzymy elementy, 
zamieniamy je w region i kopiujemy lustrem).



Jak widać jest to jeden element. Zamienimy go w bryłę przy zastosowaniu polecenia 
(extrude).

W prawej górnej rzutni widać zmiany (linie niewidoczne są ukryte).

Przykład 2
Wyciąganie wzdłuż ścieżki.

Polecenie wyciągnij (extrude) pozwala na tworzenie brył wprost z zamkniętego obiektu 
prostego 2W. Można narysować np. okrąg, w jego centrum wstawić element wskazujący 
ścieżkę wyciągnięcia i gotowe (opcja path).

Możliwe jest również wykonywanie elementów zwężających się. Należy w tym celu podać 
wysokość i kąt pod którym zmniejszać się będzie szerokość.

W prawym-górnym ekranie wykonałem ukrycie linni (hide).





Operacje na bryłach

Jak stworzyć kostkę z otworem?

tworzymy kostkę poleceniem box:
położenie narożnika lub środka podstawy kostki -> drugi narożnik albo jeżeli  ma być 
sześcian (wybieramy opcje cube) -> wysokość kostki.

Nie ma w zestawie poleceń kostek z dziurami dlatego wewnątrz kostki tworzymy walec 
(cylinder).  Ponoć powinien być wyższy od kostki, ale mi się udało przy jednakowych 
wysokościach obu elementów.

Wykonujemy różnicę  obu  elementów (od  kostki  odejmujemy walec)  i  pozostaje  nam 
kostka z dziurką :)

Uwagi !
Proszę zwrócić uwagę, że oprócz gotowych poleceń na tworzenie kostek i walców, 

istnieją jeszcze inne: kula, klin, torus, stożek.
Proszę  zwrócić  uwagę,  że  w  rysunkach  2W  wykonywaliśmy  operacje  na 

płaszczyźnie  XY  (w  układzie  globalnym lub  lokalnym).  Do  wykonywania  operacji  3W 
stworzonych jest zaledwie kilka poleceń 3W (zebrane w menu: zmiana -> operacje 3W i 
Edycja brył, rysuj -> bryły ...). Oczywiście standardowe polecenia edycyjne 2W raczej 
zawsze można będzie zastosować. 

Deklarację  parametrów  fizycznych  brył  wykonać  można  poleceniem  paramfiz 
(massprop).

Zachęcam do zagłębienia się w polecenia: dview (dwidok),  render (render) i wielu 
innych poleceń 3W (m.in. wykonywanie przekrojów brył). 
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