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Samouczki programu
AutoCAD Civil 3D —
Zapraszamy!

W tym rozdzialeZ programem AutoCAD® Civil 3D® dostarczane są następujące

zestawy samouczków: ■ Uzyskiwanie dodatkowych
informacji

■ Zapisywanie własnych
rysunków samouczka

■ Samouczki Pierwsze kroki (str. 7). Informacje dotyczące

obszaru roboczego oraz niektórych najważniejszych

narzędzi projektowych i zadań.

■ Punkty — Samouczki (str. 29). Informacje zawarte w tym

samouczku są przeznaczone dla użytkowników

stawiających pierwsze kroki w pracy z punktami geometrii

współrzędnych (COGO), które są podstawowym elementem

wykorzystywanym przy modelowaniu powierzchni terenu.

■ Samouczki dotyczące powierzchni (str. 53). Zawiera

podstawowe informacje o konstruowaniu powierzchni

terenu i pracy z tymi powierzchniami.

1
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■ Samouczki dotyczące pomiarów (str. 99). Zawiera też

informacje o podstawach importowania, tworzenia i

analizy danych pomiarowych oraz zarządzania nimi.

■ Samouczki dotyczące zarządzania projektem (str. 139).

Informacje dotyczące korzystania z funkcji zarządzania

projektami programu AutoCAD Civil 3D.

■ Samouczki poświęcone liniom trasowania (str. 165).

Informacje o liniach trasowania, które są podstawowym

elementem wykorzystywanym przy modelowaniu dróg.

■ Samouczki poświęcone profilom (str. 183). Informacje o

operacjach wyświetlania i projektowania profili wysokości

powierzchni terenów biegnących wzdłuż linii trasowania.

■ Samouczki poświęcone działkom (str. 211). Ten samouczek

pomoże użytkownikom w zaznajomieniu się ze sposobami

tworzenia i modyfikowania działek oraz ich wyświetlania

i opatrywania etykietami.

■ Samouczki poświęcone skarpom (profilowaniom) (str.

231). Część poświęcona projektowaniu nachyleń

końcowych powierzchni terenu, na przykład na obszarach

osiedli budownictwa jednorodzinnego czy centrów

handlowych.
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■ Samouczki poświęcone korytarzom (str. 251). Samouczek

przeznaczony dla użytkowników zainteresowanych

projektowaniem prostych i złożonych korytarzy.

■ Samouczki poświęcone sieciom rurociągów (str. 297). W

tym samouczku zaprezentowano metody konstruowania

sieci rurociągów za pomocą specjalistycznych narzędzi

układu.

■ Samouczki poświęcone tworzeniu dokumentacji (str. 323).

Informacje poświęcone przygotowywaniu rysunków

projektowych do kreślenia lub publikacji.

Każdy zestaw samouczków zawiera ćwiczenia poświęcone

wykorzystywaniu różnych funkcji programu AutoCAD Civil

3D.

Aby zapoznać się z programem AutoCAD Civil 3D i sposobem

przetwarzania przez niego danych, należy najpierw ukończyć

samouczki Pierwsze kroki. Użytkownik uzyska w ten sposób

niezbędne umiejętności warunkujące efektywne korzystanie

z samouczków poświęconych różnym funkcjom i obiektom

programu AutoCAD Civil 3D, takim jak punkty,

powierzchnie, zarządzanie projektami, linie trasowania,
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działki, profilowania, korytarze, sieci rurociągów czy

tworzenie dokumentacji.

Ćwiczenia samouczka są ułożone w logicznym porządku

odpowiadającym kolejności, w jakiej zazwyczaj odbywa się

praca z poszczególnymi rodzajami obiektów. Użytkownik

może jednak samodzielnie decydować, w jakiej kolejności

chce korzystać z ćwiczeń. Po rozpoczęciu ćwiczenia należy

wykonać opisane w nim kroki przy zachowaniu podanej

kolejności. Kroki umieszczone na początku mają za zadanie

dostarczenie informacji, które będą potrzebne w krokach

późniejszych.

UWAGA Wszystkie rysunki użyte w tych samouczkach są

dostępne w folderze folder z rysunkami do samouczków (str. 335),

zaś wszystkie źródłowe pliki danych znajdują się w folderze

folder samouczków (str. 335). Jeśli chcesz zapisać zmiany

wprowadzone do rysunków samouczków, zapisz rysunki w

folderze Folder My Civil 3D Tutorial Data (str. 335), aby nie nadpisać

oryginalnych rysunków samouczków.
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Uzyskiwanie dodatkowych informacji
Procedury krok po kroku dostępne w samouczkach zawierają instrukcje
dotyczące wykonywania wyznaczonych zadań za pomocą narzędzi programu
AutoCAD Civil 3D i na bazie wskazanych rysunków.

Samouczki nie oferują omówienia wszystkich funkcji i poleceń programu
AutoCAD Civil 3D ani nie wspominają o wszystkich dostępnych dla nich
opcjach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o funkcjach i poleceniach
programu opcjach AutoCAD Civil 3D należy skorzystać z następującej
dokumentacji:

■ AutoCAD Civil 3D 2008 - pomoc

■ AutoCAD Civil 3D 2008 - podręcznik Pierwsze kroki

Zapisywanie własnych rysunków samouczka
Aby zapisać zmiany wprowadzone do rysunków samouczka, przed
rozpoczęciem ćwiczeń samouczka należy utworzyć folder przeznaczony na
zapisywane pliki rysunków i danych.

Przed rozpoczęciem samouczków:

1 Otwórz Eksploratora Windows.

2 Przejdź do folderu C:\Moje dokumenty\Autodesk.

3 W menu Plik kliknij opcje Nowy ➤ Folder.

4 Zmień nazwę nowego folderu na Moje dane samouczków Civil 3D

Uzyskiwanie dodatkowych informacji | 5
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Samouczki Pierwsze kroki

W tym rozdzialeTe ćwiczenia ułatwią poznanie obszaru roboczego aplikacji

oraz niektórych narzędzi i zadań używanych podczas

projektowania.

■ Ćwiczenie: Korzystanie z
podstawowych funkcji

■ Ćwiczenie: Omówienie
obszaru roboczego

W programie AutoCAD Civil 3D dane projektowe są połączone

w kolekcje obiektów widoczne w oknie obszaru narzędzi. W

■ Ćwiczenie: Korzystanie z
okna Panorama

■ Ćwiczenie: Zmiana
sposobu wyświetlania
obiektu

obszarze narzędzi na karcie Nawigator znajduje się drzewo

hierarchii obiektów projektowych, takich jak punkty,
■ Ćwiczenie: Używanie

podglądu obiektówpowierzchnie czy linie trasowania. Karta Ustawienia zawiera
■ Ćwiczenie: Używanie

etykietdrzewo hierarchii stylów obiektów, w tym stylów etykiet i

tabel.

Okno Panorama służy do wyświetlania danych w siatce

zorientowanej poziomo, co ułatwia przeglądanie wielu kolumn

jednocześnie. Dane każdego rodzaju wyświetlane w Panoramie

korzystają z oddzielnej karty, nazywanej perspektywą,

dostosowanej do danego rodzaju danych.

2
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Przeglądarka obiektów to narzędzie służące do przeglądania

obiektów znajdujących się na rysunku.

Etykiety są tworzone jako obiekt indywidualny lub jako obiekt

grupy etykiet, dlatego nie mogą być odłączone od obiektów,

które z nich korzystają. Większość kolekcji ustawień obiektów,

takich jak działki, linie trasowania czy powierzchnie, zawiera

własne unikatowe style etykiet. Podczas konfigurowania stylu

etykiety użytkownik określa przeznaczenie etykiety oraz jej

powiązanie z obiektem, który będzie jej używał.

UWAGA Wszystkie rysunki użyte w tych ćwiczeniach są

dostępne w folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Jeśli trzeba

zapisać prace wykonane w ćwiczeniach, należy zapisać je w

folderze Folder My Civil 3D Tutorial Data (str. 335), aby nie nadpisać

oryginalnych rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Interfejs

użytkownika programu Civil 3D w pomocy do programu

AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie: Korzystanie z podstawowych funkcji
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami nawigacji po programie
AutoCAD Civil 3D oraz korzystania z różnych popularnych funkcji dostępnych
w interfejsie.

Przewijanie i powiększanie/pomniejszanie widoku

W celu zmiany skali wyświetlania rysunku lub przejścia do innego fragmentu
otwartego rysunku można w oknie widoku użyć opcji
powiększania/zmniejszania i kadrowania, stosując jedną z dwóch metod:

Menu skrótów klikane prawym przyciskiem myszy

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Intro-1.dwg.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę powierzchni w drzewie
Nawigatora. Wybierz polecenie Zoom do.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunku i kliknij polecenie Zoom.
Kliknij myszą i przeciągnij wskaźnik w górę, co spowoduje przybliżenie
widoku powierzchni.

4 Aby zakończyć powiększanie i używać wskaźnika w zwykły sposób, kliknij
rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zakończ.

5 z brak obiektów zaznaczone na rysunku, kliknij prawym przyciskiem
myszy na rysunku i wybierz polecenie Nfragm

6 Kliknij myszą i przeciągnij wskaźnik w dowolnym kierunku, co spowoduje
przejście do odpowiedniego fragmentu.

7 Aby zakończyć kadrowanie i używać wskaźnika w zwykły sposób, kliknij
rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zakończ.

Pasek narzędzi Standard

1 Na pasku narzędzi kliknij przycisk 

2 Kliknij myszą i przeciągnij wskaźnik w górę, co spowoduje przybliżenie
widoku powierzchni.
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3 Aby zakończyć powiększanie i używać wskaźnika w zwykły sposób, kliknij
rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zakończ.

4 Na pasku narzędzi kliknij przycisk 

5 Kliknij myszą i przeciągnij wskaźnik w dowolnym kierunku, co spowoduje
przejście do odpowiedniego fragmentu.

6 Aby zakończyć kadrowanie i używać wskaźnika w zwykły sposób, kliknij
rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zakończ.

Na pasku narzędzi Standard znajdują się dodatkowe formanty zoomu. Ponadto
wszystkie formanty przewijania i powiększania/pomniejszania widoku są
dostępne w menu Widok. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Pomoc do
programu AutoCAD i z menu Opis poleceń wybierz polecenie Polecenia.
Informacje o poleceniu Nowy fragment można znaleźć pod literą N, a o
poleceniu Zoom — pod literą Z.

Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia

Aby wybrać obiekt, kliknij w oknie rysunku. Aby wybrać obiekt, który należy
do grupy obiektów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij
obiekt. Jeśli został zaznaczony niewłaściwy obiekt i trzeba usunąć jego
zaznaczenie w celu zaznaczenia innego obiektu, naciśnij klawisz Esc.

Wypróbuj metody wyboru, używając linii trasowania osi jezdni przechodzącej
poziomo przez rysunek Intro-1.dwg.

Lokalizacja względem obiektów

Ta standardowa funkcja programu AutoCAD umożliwia rysowanie z dużą
dokładnością, gdy tworzona linia ma być przyciągana do krawędzi obiektów
lub wybranych punktów. W prezentowanych samouczkach użytkownik
prawdopodobnie będzie wolał rysować i edytować obiekty, takie jak linie
trasowania czy profile układów, w trybie swobodnym. Do włączania i

wyłączania funkcji lokalizacji względem obiektów służy przycisk 
znajdujący się na pasku stanu w dolnej części głównego okna aplikacji oraz
klawisz F3 lub kombinacja klawiszy Ctrl+F. Gdy przycisk jest w pozycji górnej,
funkcja jest wyłączona. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizowaniu
względem obiektów, wykonaj następujące czynności:

1 Otwórz Pomoc do programu AutoCAD Civil 3D.

2 W lewym panelu kliknij przycisk Szukaj.
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3 W polu Wpisz słowa, które chcesz wyszukać: wpisz słowo, na przykład
OBIEKT.

4 Kliknij przycisk Szukaj. Kliknij temat wyświetlony na liście.

W większości przypadków zaleca się wyłączenie również pozostałych formantów
obsługi kursora znajdujących na pasku stanu, takich jak Lokalizacja, Siatka i
Prostopadłe. Przycisk Model powinien jednak pozostać włączony.

Podgląd zaznaczenia obiektów

Domyślnie funkcja zaznaczania obiektów dostępna w programie AutoCAD
powoduje wyświetlanie podglądu po każdym umieszczeniu kursora na obiekcie,
który można zaznaczyć. W efekcie przesuwanie kursora nad elementami dużych
obiektów, na przykład nad warstwicami powierzchni, powoduje migotanie
zawartości okna. W prezentowanych ćwiczeniach użytkownik może chcieć,
aby efekt zaznaczenia obiektu był widoczny dopiero po faktycznym
zaznaczeniu. Aby zmienić ustawienia podglądu zaznaczenia:

1 W wierszu polecenia wpisz wyrażenie OPCJE.

2 W oknie dialogowym Opcje na karcie Wybór usuń zaznaczenia pól wyboru
Gdy polecenie jest aktywne i Gdy żadne polecenie nie jest aktywne.

3 Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o dostosowywaniu opcji zaznaczania obiektów można
znaleźć w Pomocy do programu AutoCAD.

Wprowadzanie dynamiczne

Wprowadzanie dynamiczne to funkcja programu AutoCAD, która powoduje
wyświetlanie monitów z wiersza polecenia obok kursora oraz, przy aktywnych
poleceniach, wyświetlanie pól umożliwiających wpisywanie wartości. W
prezentowanych ćwiczeniach użytkownik może wyłączyć tę funkcję. W tym

celu należy kliknąć przycisk  znajdujący się na pasku stanu u dołu
głównego okna aplikacji lub nacisnąć klawisz F12.

Więcej informacji o funkcji dynamicznego wprowadzania danych można
znaleźć w Pomocy do programu AutoCAD.

Aby przejść do następnego ćwiczenia, przejdź do tematu Omówienie obszaru
roboczego (str. 12).
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Ćwiczenie: Omówienie obszaru roboczego
Celem tego ćwiczenia będzie zapoznanie się z zasadami pracy w głównym
oknie aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Obszar roboczy programu Civil 3D
w pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Niniejsze ćwiczenie jest kontynuacją ćwiczenia Korzystanie z podstawowych
funkcji (str. 9).

Aby zapoznać się z obszarem roboczym programu Civil 3D

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Intro-1.dwg.

2 W obszarze narzędzi kliknij kartę Nawigator. Obszar narzędzi jest
zazwyczaj zamocowany z lewej strony ekranu, ale może być również
ruchomy.

3 Kliknij znak + widniejący obok nazwy rysunku. Zostaną wyświetlone
główne obiekty rysunku. Aby rozwinąć elementy drzewa i zobaczyć obiekty
zlokalizowane na niższych poziomach, kliknij znaki + znajdujące się obok
pozycji nadrzędnych.

Każdy obiekt oznaczony symbolem + jest określany mianem kolekcji i
reprezentuje grupę obiektów. Karta Nawigator prezentuje uporządkowany
widok wszystkich obiektów znajdujących się na rysunku.

4 Kliknij znak + widniejący obok kolekcji Miejsca. Rysunek zawiera tylko
jedno miejsce — Site 1.

5 Rozwiń obiekt Site 1. W obszarze znajdują się cztery kolekcje obiektów:
Linie trasowania, Linie charakterystyczne, Grupy skarpy i Działki.
Zadaniem obiektu obszaru jest logiczne połączenie obiektów tworzących
część tego samego projektu konstrukcyjnego lub powiązanych w inny
sposób. Dany obiekt może należeć tylko do jednego obszaru.

Należy zauważyć, że kolekcja Linie trasowania znajduje się powyżej
najwyższej kolekcji Obszary. W ten sposób linie trasowania mogą istnieć
poza obszarem. Jeśli w obszarze znajduje się linia trasowania, podzieli
wszystkie działki, przez które przechodzi i utworzy nowe działki, jeśli
sama tworzy zamknięte obszary lub jeśli tworzy takie obszary z innych
działek w obszarze. Jeśli linia trasowania jest umieszczona w kolekcji Linie
trasowania najwyższego poziomu, nie będzie oddziaływać na siebie ani
na żadne inne obiekty.
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6 Rozwiń kolekcję Działki. Zostaną wyświetlone nazwy poszczególnych
działek leżących w obrębie obszaru Site 1. Zwróć uwagę, że na rysunku
są działki o różnych stylach: Open Space, Single-Family i Standardowy.

7 Kliknij nazwę działki. Działka zostanie wyświetlona w obszarze podglądu
w dolnej części karty Nawigator.

UWAGA Jeśli podgląd nie działa, można go uaktywnić. Najpierw upewnij się, że

przycisk podglądu elementu  u góry karty Nawigator jest wciśnięty. Następnie
kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Działki i wybierz opcję Pokaż podgląd.

8 Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z działek o stylu Single-Family.
Kliknij opcję Właściwości. Właściwości działki są wyświetlone w oknie
dialogowym. Zwróć uwagę na szczegółowe dane analityczne prezentowane
na karcie Analiza. Możesz przejrzeć te ustawienia, ale nie wprowadzaj w
nich żadnych zmian.

9 Kliknij kartę Informacje. Zmień wartość w polu Styl obiektu z
Single-Family na Open Space. Kliknij przycisk OK. Wygląd działki ulegnie
zmianie na rysunku, a jej nazwa w kolekcji Działki na karcie Nawigator
również się zmieni. W razie potrzeby skorzystaj z formantów przewijania
i powiększania/pomniejszania widoku. Aby uzyskać więcej informacji na
ten temat, patrz Przewijanie i powiększanie/pomniejszanie widoku (str.
9).

Jeśli w szablonie rysunku są dostępne przydatne style, wyglądem obiektu
można z łatwością sterować przez wybranie żądanego stylu.

Zadania uzupełniające: w obszarze narzędzi na karcie Nawigator w
rozwiniętym drzewie narzędzi kliknij prawym przyciskiem myszy różne
obiekty znajdujące się na różnych poziomach. Zwróć uwagę na różnice
w pojawiających się menu. W menu poszczególnych obiektów, na przykład
powierzchni, linii trasowania czy grup punktów, kliknij polecenie
Właściwości, analogicznie jak w przypadku działek. Pamiętaj, aby w trakcie
przeglądania nie zmieniać żadnych wartości.

10 Kliknij kartę Ustawienia znajdującą się przy krawędzi karty Nawigator.
Karta Ustawienia zawiera drzewo stylów obiektów i ustawień rysunku.
Struktura drzewa przypomina strukturę znaną z karty Nawigator z kilkoma
poziomami kolekcji.

11 Rozwiń drzewo Ustawienia, klikając znak + umieszczony obok wpisów
nazwy rysunku, Działka i Style działki. Pojawi się lista dostępnych stylów,
w tym styl Standardowy. Styl Standardowy jest przyporządkowany do
każdego obiektu. Zapewnia on wystarczające parametry wyświetlania i
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zachowania, gdy użytkownik nie potrzebuje żadnego bardziej
szczegółowego stylu.

12 Kliknij prawym przyciskiem myszy Standardowy styl działki i wybierz
polecenie Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające cztery
karty z atrybutami stylu. Przejrzyj zawartość kart i zwróć uwagę na różne
ustawienia, które można modyfikować w trakcie budowania stylu.

13 Kliknij przycisk Anuluj, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Style
działki.

Zadania uzupełniające: rozwiń drzewo Ustawienia i przyjrzyj się różnym
obiektom i poleceniom dotyczącym stylów. Kliknij prawym przyciskiem
myszy różne obiekty, aby sprawdzić dostępne polecenia menu, ale nie
wprowadzaj żadnych zmian.

Aby przejść do następnego ćwiczenia, przejdź do tematu Korzystanie z okna
Panorama (str. 14)

Ćwiczenie: Korzystanie z okna Panorama
Celem ćwiczenia będzie zapoznanie się z metodami pracy w oknie Panorama
oraz jego dostosowywania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Okno Panorama w pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Niniejsze ćwiczenie jest kontynuacją ćwiczenia Omówienie obszaru roboczego
(str. 12).

Aby poznać i dostosować funkcje dostępne w oknie Panorama

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Grupy punktów.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję _Wszystkie punkty i wybierz
polecenie Edytuj punkty. W oknie rysunku w osobnym okienku
zatytułowanym Panorama zostanie wyświetlona tabela Edytor punktów.
W następnych krokach zostanie do okna dodana kolejna tabela.

3 Upewnij się, że widzisz jeden z obiektów linii trasowania drogi znajdujący
się na rysunku. Są to białe linie opatrzone etykietami. W razie potrzeby
skorzystaj z formantów Nowy fragment i Zoom. Aby przesunąć okno
Panorama, kliknij środkową część pionowego paska formantów, na którym
widać tytuł Panorama. Przeciągnij okno w nowe położenie.
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PORADA Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby zapobiec zamocowaniu okna Panorama
podczas przesuwania go.

4 W menu Linie trasowania kliknij opcję Edytuj geometrię linii trasowania.
Zostanie wyświetlony monit o wybór linii trasowania.

5 Kliknij linię trasowania na rysunku.

6 Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij przycisk 
. Do okna Panorama zostanie dodana tabela zatytułowana Elementy linii
trasowania.

Zwróć uwagę, że nazwy tabel pojawiły się teraz na kartach. Główny pasek
formantów nosi nazwę Panorama. Każda tabela w oknie Panorama jest
określana mianem perspektywy. Tabele są pomocne przy edytowaniu
atrybutów obiektów. Osobne perspektywy są przeznaczone dla obiektów
takich jak Powierzchnie i Profile. Edycji danych można dokonywać w
komórkach opisanych czarną czcionką, W komórkach wyświetlanych w
kolorze szarym nie ma możliwości edycji (są one niedostępne). Następne
kroki będą poświęcone posługiwaniu się niektórymi elementami
sterującymi dostępnymi w oknie Panorama.

7 Kliknij kolejno dwie karty perspektyw, aby zmienić wyświetlaną tabelę.
Na pierwszym planie ustaw tabelę Elementy linii trasowania.

8 Przewijaj widok w prawą stronę do momentu, aż zobaczysz kolumnę
Promień. Ta kolumna zostanie przeniesiona w miejsce obok kolumny
Długość, która znajduje się około siedmiu kolumn w lewo.

9 Kliknij nagłówek kolumny Promień, przeciągnij ją w lewo, a następnie
upuść w pobliżu lewej krawędzi okna Panorama. Zwróć uwagę, że podczas
przesuwania wskaźnika myszy nad nagłówkiem kolumny jest on
wyróżniany.

10 Przewijaj widok w oknie w lewą stronę do momentu, aż zobaczysz
kolumnę Długość. Kliknij kolumnę Promień i przeciągnij ją w sąsiedztwo
kolumny Długość.

Skorzystaj z tej metody w celu zmiany układu perspektyw okna Panorama
w zależności od rodzaju wykonywanej analizy.

11 Na pasku formantów Panorama kliknij przycisk  , co spowoduje
tymczasowe zamknięcie okna.
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12 Przesuń wskaźnik myszy nad paskiem formantów Panorama, nie klikając
go. Gdy wskaźnik będzie się znajdował nad paskiem, zostanie otwarte
okno. Usunięcie wskaźnika z okna spowoduje jego zamknięcie. Jest to
efekt włączonego trybu automatycznego ukrywania, na co wskazuje ikona

 . Tryb jest przydatny w sytuacji, gdy podczas pracy w oknie rysunku
użytkownik chce co pewien czas sprawdzać dane zawarte w tabeli.

13 Kliknij przycisk  , co spowoduje wyłączenie trybu automatycznego
ukrywania.

14 Na pasku formantów Panorama kliknij przycisk  . Kliknij pozycję
Przezroczystość.

15 Przesuń suwak Poziom przezroczystości na środek dostępnego zakresu.

16 Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz przezroczystość okna i kliknij
przycisk OK.

17 Przeciągnij okno Panorama w inne miejsce. Zwróć uwagę, że przez tabelę
widać niektóre szczegóły rysunku.

18 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy żądaną działkę i wybierz polecenie Zoom do.

Modyfikacja rzutu rysunku powoduje zamknięcie tabeli Elementy linii
trasowania w oknie Panorama. Ta konkretna tabela została uaktywniona
w trakcie sesji polecenia Edytuj linię trasowania i jest wyświetlana tylko
w czasie, gdy polecenie jest aktywne. Tabela Edytor punktów pozostanie
w oknie Panorama, ponieważ polecenie Edytuj punkty, które uaktywniło
tabelę, jest skonfigurowane inaczej.

19 W oknie Panorama kliknij przycisk  , co spowoduje zamknięcie widoku.
Jeśli są otwarte inne okna, zostaną one otwarte w oknie Panorama.

20 Zamknij rysunek Intro-1.dwg.

Aby przejść do następnego ćwiczenia, przejdź do tematu Zmiana sposobu
wyświetlania obiektu (str. 16).

Ćwiczenie: Zmiana sposobu wyświetlania obiektu
W tym ćwiczeniu można zapoznać się ze sposobami modyfikacji wyglądu
powierzchni przez zmianę jej stylu.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Style w pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Powierzchnia terenu do podstawowy obiekt odniesienia wykorzystywany
podczas projektowania w programie AutoCAD Civil 3D.

Niniejsze ćwiczenie jest kontynuacją ćwiczenia Korzystanie z okna Panorama
(str. 14).

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania powierzchni

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335) i otwórz rysunek Intro-2.dwg. Rysunek zawiera
niewielką powierzchnię terenu wyznaczoną przez okręgi A, B, C i D.

UWAGA Jeśli w którymkolwiek momencie wykonywania ćwiczenia okręgi A, B,
C lub D znikną z widoku, należy zaznaczyć powierzchnię, kliknąć prawym przyciskiem
myszy, a następnie wybrać polecenia Porządek wyświetlania  ➤ Na spód.

2 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń węzeł z nazwą rysunku.
Rozwiń kolekcję Powierzchnie, co spowoduje wyświetlenie nazwy
powierzchni EG.

3 Kliknij powierzchnię EG prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie
Właściwości powierzchni.

4 Na karcie Informacje w obszarze Styl powierzchni wybierz inny styl, na
przykład Border & Contours (Granica i warstwice).

5 Kliknij przycisk OK. Wygląd powierzchni będzie odzwierciedlał ustawienia
nowego stylu.

6 Aby określić inny sposób wyświetlania powierzchni, powtórz kroki od 3
do 5, wybierając inny styl.

7 Po sprawdzeniu efektów zastosowania innych stylów przywróć pierwotny
styl — Border & Elevations.

Zadania uzupełniające: w obszarze narzędzi na karcie Ustawienia otwórz
kolekcję Style powierzchni. Kliknij dwukrotnie nazwę stylu, aby wyświetlić
jego szczegóły w oknie dialogowym Styl powierzchni. W tym oknie
dialogowym na karcie Wyświetlanie należy zwrócić uwagę, że ikony

włączonych  lub wyłączonych  żarówek oznaczają powierzchnie,
które są widoczne w każdym stylu. Po zmianie Kierunku widoku z 2D na
3D można zauważyć, że kiedy styl zostanie użyty na powierzchni 3D,
widoczne są inne komponenty.
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Aby przejść do następnego ćwiczenia, przejdź do tematu Używanie podglądu
obiektów (str. 18).

Ćwiczenie: Używanie podglądu obiektów
Celem tego ćwiczenia będzie zapoznanie się ze sposobami wyświetlania
powierzchni w układzie trójwymiarowym (3D) i przeglądania ich w przeglądarce
obiektów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Używanie podglądu obiektów w
pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Niniejsze ćwiczenie jest kontynuacją ćwiczenia Zmiana sposobu wyświetlania
obiektu (str. 16).

Aby wyświetlić powierzchnię w ujęciu trójwymiarowym za pomocą przeglądarki
obiektów

1 Zmień styl powierzchni na 3D - Rzędne, wykonując czynności opisane
w ćwiczeniu Zmiana sposobu wyświetlania obiektu (str. 16).

2 Kliknij powierzchnię na rysunku, aby ją zaznaczyć.

3 Z menu Ogólne wybierz kolejno polecenia Narzędzia i Przeglądarka
obiektów.

4 W lewej górnej części okna Przeglądarka obiektów wybierz z listy rodzajów
wyświetlania opcję Realistyczny.

5 W obszarze wyświetlania w Przeglądarce obiektów kliknij wskaźnikiem
myszy i przesuwaj go. Powierzchnia będzie się obracać, dzięki czemu jej
topografię będzie można obejrzeć pod różnymi kątami w widoku
trójwymiarowym.

6 Aby przekadrować, powiększyć/zmniejszyć lub obrócić powierzchnię albo
zmienić jej wygląd, kliknij odpowiednie inne ikony znajdujące się w
górnym wierszu okna Przeglądarka obiektów.

7 W obszarze wyświetlania w Podglądzie obiektów kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenia Style wizualne  ➤ Koncepcyjny.
Obraz powierzchni będzie wyświetlany jako przezroczysty z cieniowaniem,
a wszystkie linie będą widoczne. Styl wizualny Realistyczny powoduje
wyświetlenie powierzchni przy użyciu materiału do renderowania z
bieżącego stylu.
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8 Kliknij i przeciągnij dolny lewy narożnik okna Przeglądarka obiektów, co
spowoduje zmianę rozmiaru okna i wyświetlonej powierzchni.

9 Zamknij okno Przeglądarka obiektów. Nastąpi powrót do
dwuwymiarowego widoku powierzchni w planie.

Zadania uzupełniające: zobacz, które komponenty powierzchni są
widoczne w innych stylach powierzchni, a następnie użyj podglądu
obiektów, aby zobaczyć, jak komponenty powierzchni wpływają na widok
3D.

Aby przejść do następnego ćwiczenia, przejdź do tematu Używanie etykiet
(str. 19).

Ćwiczenie: Używanie etykiet
Celem ćwiczenia będzie zapoznanie się z możliwościami zmiany położenia i
formatu etykiet obiektów w programie AutoCAD Civil 3D.

Wśród etykiet obiektów w programie AutoCAD Civil 3D znajdują się etykiety,
które są umieszczane automatycznie, oraz etykiety, które użytkownicy mogą
dodawać samodzielnie w żądanych miejscach. Czasami etykiety automatyczne
nakładają się na inne obiekty, w związku z czym trzeba je usunąć. Użytkownik
może też zdecydować, że niektóre z nich powinny wyglądać inaczej niż
pozostałe etykiety w zestawie. Ćwiczenie będzie poświęcone sposobom
wykonywania tych zadań.

Większość etykiet można przesuwać w najprostszy sposób — klikając je i
przeciągając w żądane miejsce. Podczas przesuwania etykiety następuje
automatyczne utworzenie linii i strzałki kierunku wskazującej dokładnie punkt,
do którego odnosi się etykieta. Etykiety rozmieszczone wzdłuż obiektu
liniowego, na przykład linii trasowania, można również przerzucać na drugą
stronę linii.

Najłatwiejszy sposób zmiany formatu etykiety to zmiana jej stylu. Jeśli pasujący
styl jest niedostępny, można skopiować istniejący styl podobny do żądanego,
wprowadzić w kopii niezbędne zmiany, a następnie zapisać ją jako nowy styl.
Inny sposób to modyfikacja atrybutów istniejącego stylu. Ta operacja wymaga
jednak dokładniejszego przemyślenia, ponieważ wprowadzone zmiany będą
obowiązywały dla wszystkich obiektów na rysunku używających tego stylu.

Widoczność etykiet można kontrolować kilkoma metodami. Po pierwsze,
widoczność etykiety zależy od obiektu nadrzędnego. Jeśli warstwa obiektu
nadrzędnego jest wyłączona lub zamrożona, jej etykiety są również wyłączone
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lub zamrożone. Widoczność etykiety może też zależeć od stylu etykiety.
Widoczność indywidualnych komponentów etykiety lub całego obiektu
etykiety można włączyć lub wyłączyć w stylu. Można również wybrać jedną
etykietę i włączyć bądź wyłączyć ją, używając palety Właściwości.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Omówienie etykiet w programie
AutoCAD Civil 3D w pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Przesuwanie indywidualnych etykiet

Celem ćwiczenia będzie przesunięcie istniejących etykiet oraz zresetowanie
ich położenia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie etykiet na rysunku
w pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby przesunąć etykiety

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Intro-3.dwg. Zmień powiększenie do obszaru wokół krzywej linii
trasowania biegnącej przez okrąg B.

2 Kliknij etykietę przy 6+00. Należy zauważyć, że przy wszystkich etykietach
pikiet wzdłuż linii trasowania pojawiają się kwadratowe uchwyty. Oznacza
to, że zostały wybrane wszystkie etykiety w grupie. Naciśnij klawisz Esc,
aby anulować zaznaczenie etykiet.

3 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij etykiety pikiety w położeniu 6+00 i 7+00.
Każda etykieta zostanie zaznaczona i będzie wyświetlony kwadratowy
uchwyt. Należy zauważyć, że kwadratowe uchwyty pojawiają się tylko
przy etykietach pikiet, które zostały wybrane.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odbij etykietę.
Obie etykiety zostaną przerzucone na drugą stronę linii trasowania. Za
pomocą tej metody można przerzucać dowolne zaznaczone etykiety.

5 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij etykietę oznaczającą początek krzywej (PC).

6 Kliknij kwadratowy uchwyt na tej etykiecie. Kolor etykiety zmieni się na
czerwony, co oznacza, że można ją przesuwać.

7 Przesuń wskaźnik myszy w górę i w lewo. Kliknij miejsce, w którym
etykieta ma się docelowo znajdować.
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8 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie etykiety. Zwróć uwagę
na utworzenie strzałki kierunku wskazującej pierwotne miejsce etykiety.
Metody należy używać w celu przenoszenia etykiet w miejsca, w których
nie będą się one nakładały na inne obiekty rysunków.

9 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij etykietę, która została przesunięta do punktu
krzywizny. Zauważ utworzenie okrągłego uchwytu.

10 Kliknij okrągły uchwyt. Etykieta wróci do swojego początkowego
położenia.

11 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij dwie odwrócone etykiety. Każda etykieta
zostanie oznaczona kwadratowym uchwytem.

12 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Resetuj etykietę.
Obie etykiety zostaną zresetowane do początkowego położenia.

Aby kontynuować ćwiczenia, wykonaj Ćwiczenie 2: Zmiana wyglądu etykiety
(str. 21).

Ćwiczenie 2: Zmiana wyglądu etykiety

Celem ćwiczenia będzie zmiana wyglądu etykiety stanowiska głównego
15+00.00. W tym celu zostanie utworzony niestandardowy styl etykiety.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie etykiet na rysunku
w pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Przesuwanie
indywidualnych etykiet (str. 20).

Aby zmienić wygląd etykiety

1 Przewiń widok do obszaru wokół krzywej linii trasowania biegnącej w
pobliżu okręgu C.

2 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij etykietę pikiety 15+00. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości etykiety.

3 W palecie Właściwości na karcie Projekt kliknij wartość parametru Styl
etykiety pikiety głównej. Wybierz na liście pozycję Utwórz/Edytuj.

4 W oknie dialogowym Styl etykiety kliknij listę rozwijaną i zmień styl na
Perpendicular With Tick.
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5 Kliknij przycisk  i zaznacz pozycję Utwórz wybór potomny z
bieżącego wyboru.

6 W Edytorze stylów etykiet na karcie Informacje zmień nazwę stylu z
Perpendicular With Tick [Child] (Prostopadły ze znacznikiem [Podrzędny])
na styl Station Emphasis (Wyróżnienie pikiety).

7 Zauważ, że na karcie Ogólne można określać widoczność obiektu etykiety
jako całości. Indywidualne składniki etykiety można włączać lub wyłączać
na karcie Podsumowanie.

8 Na karcie Układ w górnej części okienka Podgląd zaznacz opcję Styl
etykiety pikiety głównej.

9 W obszarze właściwości Tekst kliknij wartość w polu Kolor (JakWarstwa),

a następnie kliknij przycisk  . Zmień kolor tekstu na jakiś jasny kolor,
na przykład czerwony.

Zwróć uwagę, że zmiana zostanie natychmiast uwzględniona w okienku
Podgląd. Okienko jest bardzo przydatne przy projektowaniu stylów etykiet.
Jeśli obraz wyświetlany w okienku nie odpowiada oczekiwaniom
użytkownika, można zmienić niezbędne ustawienia i dopiero wtedy
zapisać styl.

10 Kliknij kolumnę Wartość we właściwości Zawartość. Kliknij ikonę  .

11 W oknie podglądu w Edytorze komponentu tekstowego zmień tekst STA
na PIKIETA.

12 Zastosuj zmiany, klikając przycisk OK w oknach dialogowych Edytor
komponentu tekstowego, Edytor stylów etykiet i Styl etykiety. Pikieta ma
teraz etykietę PIKIETA=15+00 w kolorze czerwonym z różowym
wskaźnikiem pokazującym dokładnie miejsce zaczepienia. Czerwony
kolor tekstu jest jedną z właściwości nowego stylu Station Emphasis
(Wyróżnienie pikiety). Znacznik jest właściwością stylu nadrzędnego
Perpendicular With Tick (Prostopadły ze znacznikiem).

13 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie etykiety.

14 Naciśnij klawisz Ctrl i w oknie rysunku kliknij etykietę 14+00. Zmień jej
styl na Perpendicular With Tick (Prostopadły ze znacznikiem), używając
palety Właściwości.

Zwróć uwagę, że w kolekcji stylu widocznej w oknie dialogowym
Właściwości nowy styl widnieje jako pozycja podrzędna stylu
nadrzędnego. Podporządkowanie to widać również w obszarze narzędzi

22 | Rozdział 2   Samouczki Pierwsze kroki



na karcie Ustawienia pod postacią drzewa Linia trasowania  ➤ Styl
etykiety  ➤ Pikieta  ➤ Pikieta główna  ➤ Perpendicular With Tick
(Prostopadły ze znacznikiem).

Zauważ, że na rysunku etykieta STA=14+00 ma kolor zielony, a
PIKIETA=15+00 ma kolor czerwony. Styl podrzędny ma te same podstawowe
właściwości, co styl nadrzędny, na podstawie którego został utworzony.
Jeśli wartość właściwości zostanie zmieniona w stylu nadrzędnym,
wówczas zmiana zostanie też wprowadzona w stylu podrzędnym. Jeżeli
wartość właściwości zostanie zmieniona w stylu podrzędnym, to styl
nadrzędny nie ulegnie zmianie.

Utworzenie stylu podrzędnego pozwoliło dodać żądany styl wyświetlania
stanowiska bez modyfikowania żadnych innych obiektów rysunku. Jeśli
jednak zamiast tworzyć styl podrzędny użytkownik zmieniłby właściwości
stylu nadrzędnego, spowodowałoby do natychmiastową zmianę wyglądu
wszystkich stanowisk głównych używających tego stylu.

Następnie styl nadrzędny zostanie tak ustawiony, aby nadpisać ustawienie
koloru w stylu podrzędnym.

15 W Obszarze narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcje Linia
trasowania  ➤  Style etykiety  ➤  Pikieta  ➤  Pikieta główna.

16 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Perpendicular With Tick
(Prostopadły ze znacznikiem) i wybierz polecenie Edycja.

17 W oknie dialogowym Edytor stylów etykiet kliknij kartę Podsumowanie.

18 Rozwiń właściwość Komponent 1.

19 W wierszu Tekst : Zawartość kliknij ikonę  w kolumnie Nadpisz
potomka.

W kolumnie Nadpisz potomka zostanie wyświetlona ikona 
oznaczająca, że poprzednio niezależna właściwość potomka została
nadpisana przez właściwość obiektu nadrzędnego.

20 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytor stylów etykiet.
Zauważ, że teraz etykiety są opisane jako STA=14+00 i STA=15+00, co
oznacza, że tekst stylu nadrzędnego nadpisał tekst stylu podrzędnego.
Kolory jednak różnią się, ponieważ kolor nie został nadpisany.

Aby kontynuować ćwiczenia, wykonaj Ćwiczenie 3: Określanie wyglądu
etykiety przy użyciu warstw (str. 24).
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Ćwiczenie 3: Określanie wyglądu etykiety przy użyciu
warstw

W tym ćwiczeniu zostaną użyte warstwy w celu zmiany koloru i widoczności
etykiet.

Podobnie jak inne obiekty w programie AutoCAD Civil 3D, komponent
tworzący obiekt etykiety może pobrać właściwości koloru, szerokości linii i
typu linii ze stylu etykiety lub z warstwy, do której odnosi się styl etykiety.
Jeśli styl etykiety odnosi się do określonej warstwy, to dowolne komponenty
stylu etykiety, których wartość ustawiono jako JakWarstwa lub JakBlok,
odziedziczą właściwości tej warstwy. Jeżeli styl etykiety odnosi się do warstwy
0, to dowolny komponent stylu etykiety, który jest ustawiony jako JakWarstwa
lub JakBlok, odziedziczy właściwości z warstwy, na której znajduje się etykieta.

Etykieta jest niezależnym obiektem w programie Civil 3D, który może zostać
umieszczony na innej warstwie niż jej obiekt nadrzędny, jednakże widoczność
etykiety jest połączona z widocznością warstwy obiektu nadrzędnego.
Wyłączenie warstwy obiektu spowoduje również ukrycie etykiet obiektu, nawet
jeśli znajdują się one na innej warstwie.

Więcej informacji można znaleźć w następujących tematach pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D: Zarządzanie właściwościami ogólnymi w stylach
etykiety i Zarządzanie właściwościami układu w stylach etykiety.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Zmiana wyglądu
etykiety (str. 21).

Aby kontrolować wygląd etykiety przy użyciu warstw

1 Używając poleceń Zoom i Nfragm wyświetl obszar wokół pikiet 17+00 i
18+00.

2 Kliknij etykietę pikiety 18+00, aby wybrać wszystkie etykiety pikiety
głównej.

3 Prawym przyciskiem myszy kliknij etykietę 18+00 i wybierz Właściwości.

Na palecie Właściwości zwróć uwagę, że etykiety pikiety linii trasowania
znajdują się na warstwie C-ROAD, która jest tą samą warstwą, na której
znajduje się linia trasowania.

4 Na palecie Właściwości użyj listy Warstwy, aby przenieść etykiety na
warstwę C-ROAD-LABL. Etykiety przyjmą kolor zielony.

5 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie WARSTWA.
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6 W oknie dialogowym Menedżer cech warstw w wierszu C-ROAD kliknij

 w kolumnie Włączone, aby wyłączyć warstwę C-ROAD. Kliknij przycisk
OK. Linia trasowania, która znajduje się na warstwie C-ROAD, jest ukryta.

7 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie REGEN. Etykiety pikiety są
ukryte. Dzieje się tak, ponieważ mimo iż etykiety są niezależnymi
obiektami w programie Civil 3D na oddzielnej warstwie, ich widoczność
jest połączona z widocznością warstwy C-ROAD obiektu nadrzędnego.
Wyłączenie warstwy obiektu spowoduje również ukrycie etykiet obiektu,
nawet jeśli znajdują się one na innej warstwie.

8 Powtórz czynności opisane w punktach od 5 do 7, aby włączyć warstwę
C-ROAD i etykiety pikiety.

9 Wybierz etykietę 18+00. Na palecie Właściwości w obszarze Etykietowanie
kliknij pole obok Stylu etykiety pikiety głównej i wybierz opcję
Utwórz/Edytuj.

10 W oknie dialogowym Styl etykiety pikiety głównej kliknij przycisk 
Edytuj aktualny wybór.

W oknie dialogowym Edytor stylów etykiet na karcie Ogólne w kategorii
Etykieta zauważ, że warstwą stylu jest 0. Jeśli styl etykiety jest ustawiony
dla warstwy 0, gdy właściwości koloru, typu linii i szerokości linii mają
wartość JakWarstwa lub JakBlok, zostaną odziedziczone odpowiednie
właściwości warstwy, na której znajduje się etykieta.

11 Kliknij kartę Układ.

W kategorii Tekst zwróć uwagę, że właściwość Kolor komponentu Pikieta
główna ma wartość JakWarstwa. Oznacza to, że tekst etykiety pikiety
głównej będzie dziedziczył kolor warstwy, do której ten styl się odnosi.
Ponieważ styl etykiety odnosi się do warstwy 0, tekst etykiety pikiety
głównej odziedziczy kolor warstwy etykiety obiektu, czyli C-ROAD.

12 Na liście Nazwa komponentu wybierz pozycję Znacznik.

13 W obszarze Znacznik kliknij wartość Kolor (JakWarstwa). Kliknij  i
zmień kolor na niebieski.

14 Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmianę i wyjść z okien dialogowych
Edytor stylów etykiet i Styl etykiety pikiety głównej.

15 Naciśnij klawisz Esc, co spowoduje anulowanie zaznaczenia etykiet. Należy
zauważyć, że mimo iż tekst etykiety dziedziczy kolor zielony z warstwy
C-ROAD, znaczniki mają kolor niebieski.

Ćwiczenie 3: Określanie wyglądu etykiety przy użyciu warstw | 25



16 Kliknij menu Linie trasowania  ➤ Dodaj etykiety linii trasowania  ➤ 

Pojedynczy segment.

17 Gdy wyświetli się monit o wybranie segmentu do opisania etykietą, kliknij
linię trasowania między pikietami 17+00 a 18+00. Kiedy na linii trasowania
pojawi się etykieta, naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć działanie polecenia.

18 Wybierz nową etykietę. Na palecie Właściwości zwróć uwagę, że etykieta
znajduje się na warstwie 0.

Tworzone etykiety są umieszczane na warstwie określonej dla obiektu
etykiety w oknie dialogowym Ustawienia rysunku na karcie Warstwy
obiektu. Ustawienia rysunku dla pliku Intro-3.dwg określają, że etykiety
linii trasowania są tworzone na warstwie 0. Więcej informacji można
znaleźć w temacie Specifying Object Layer Settings (Określanie ustawień
warstwy obiektu) w pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

19 Na palecie Właściwości kliknij pole obok Styl etykiety linii i wybierz opcję
Utwórz/Edytuj.

20 W oknie dialogowym Styl etykiety linii kliknij przycisk Edycja
bieżącego wyboru.

W oknie dialogowym Edytor stylów etykiet na karcie Ogólne w kategorii
Etykieta zauważ, że styl warstwy jest ustawiony jako C-ROAD-LINE-LABL.
Oznacza to, że jeżeli dowolna z właściwości: kolor, typ linii i szerokość
linii jest ustawiona jako JakWarstwa lub JakBlok, to odziedziczy
odpowiednie właściwości warstwy C-ROAD-LINE-LABL niezależnie od
tego, na której warstwie znajduje się obiekt etykiety.

21 Kliknij kartę Układ.

22 Użyj listy Nazwa komponentu, aby sprawdzić właściwości różnych
komponentów etykiety. Zauważ, że wszystkie właściwości Kolor składnika
są ustawione jako JakWarstwa z wyjątkiem składnika Strzałka kierunku.

Składniki etykiety, których właściwość Kolor jest ustawiona jako
JakWarstwa, mają kolor zielony, ponieważ warstwa C-ROAD-LINE-LABL
jest zielona. Strzałka kierunku jest żółta, ponieważ jej właściwość Kolor
ma ustawiony kolor żółty.

23 Kliknij przycisk Anuluj, aby wyjść z okien dialogowych Edytor stylów
etykiet i Styl etykiety linii.

24 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie WARSTWA.
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25 W oknie dialogowym Menedżer cech warstw w wierszu 0 kliknij ikonę

 w kolumnie Włączone, aby wyłączyć warstwę 0. Jeżeli zostanie
wyświetlony komunikat informujący, że warstwa bieżąca zostanie
wyłączona, należy kliknąć przycisk Nie, aby wyłączyć warstwę 0.

26 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie REGEN.

Etykiety pikiety są ukryte, ale dodana etykieta stycznej nie jest ukryta.
Etykiety pikiety zostały ukryte, ponieważ ich styl odnosi się do warstwy
0, która została wyłączona. Etykieta stycznej jest stale widoczna, ponieważ
po wyłączeniu warstwy, na której się znajduje jej komponent stylu, odnosi
się do warstwy C-ROAD-LINE-LABEL, która jest stale widoczna.

Zauważ, że etykiety STA=14+00 i STA=15+00, które zostały zmienione w
sposób, jaki opisuje Ćwiczenie 2: Zmiana wyglądu etykiety (str. 21), nadal
są widoczne. Dzieje się tak, ponieważ reszta etykiet pikiety głównej
korzysta ze stylu Standardowy, który odwołuje się do warstwy 0. Etykiety
STA=14+00 i STA=15+00 korzystają ze stylu Perpendicular With Tick
(Prostopadły ze znacznikiem) i Station Emphasis (Wyróżnienie pikiety),
które odnoszą się do warstwy C-ROAD-LABL.

27 Powtórz czynności opisane w punktach od 24 do 26, aby włączyć warstwę
0 i etykiety pikiety.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Nadpisanie tekstu etykiety
(str. 27).

Ćwiczenie 4: Nadpisanie tekstu etykiety

W tym ćwiczeniu zostanie nadpisany tekst jednej etykiety. Może to być
przydatne w celu dodania tekstu do wybranej etykiety i oznaczenia punktu
bez konieczności modyfikowania wszystkich etykiet korzystających ze
wspólnego stylu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Nadpisywanie tekstu etykiety w
pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Określanie wyglądu
etykiety przy użyciu warstw (str. 24).

Aby nadpisać tekst etykiety

1 Używając poleceń zoom i nfragm wyświetl obszar wokół pikiet 12+00 i
13+00.
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UWAGA Warstwa 0 musi być włączona, aby etykiety pikiety były widoczne. Aby
uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Ćwiczenie 3: Określanie wyglądu
etykiety przy użyciu warstw (str. 24).

2 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij etykietę pikiety PC: 12+47,35. Kliknij
prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj tekst etykiety.

3 W oknie dialogowym Edytor komponentu tekstowego - Tekst etykiety
umieść kursor na końcu równania w okienku podglądu. Naciśnij klawisz
Enter.

4 W okienku podglądu wpisz WSPÓŁRZĘDNA PÓŁNOCNA:.

5 Na liście Właściwości wybierz opcję Współrzędna północna. Kliknij 
, aby przesunąć wyrażenie Współrzędna północna, a następnie umieść
kursor na końcu równania i naciśnij klawisz Enter.

6 W okienku podglądu wpisz WSPÓŁRZĘDNA WSCHODNIA:.

7 Na liście Właściwości wybierz opcję Współrzędna wschodnia. Kliknij 
, aby przesunąć wyrażenie Współrzędna wschodnia.

8 Kliknij przycisk OK.

Zauważ, że etykieta została uaktualniona i pokazuje wartości
współrzędnych: północnej i wschodniej w punkcie krzywizny. Pozostałe
etykiety w punktach krzywizny i styczności zachowują ustawienia
oryginalnego stylu.

9 Aby przywrócić w etykiecie oryginalne ustawienia stylu, naciśnij klawisz
Ctrl i kliknij etykietę. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Usuń nadpisanie tekstu etykiety.
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Punkty — Samouczki

W tym rozdzialeInformacje zawarte w tych samouczkach są przeznaczone dla

użytkowników stawiających pierwsze kroki w pracy z punktami ■ Samouczek: Tworzenie
danych punktów

geometrii współrzędnych (COGO), które są podstawowym
■ Samouczek: Wyświetlanie

i edycja punktówelementem wykorzystywanym przy modelowaniu powierzchni
■ Samouczek: Dodawanie do

punktów właściwościterenu. Przedstawiono w nich metody importowania punktów
zdefiniowanych przez
użytkownikapomiarowych z bazy danych do rysunku oraz dzielenia dużych

zbiorów punktów na wygodniejsze podgrupy.

Przed zaimportowaniem dużego zbioru punktów warto

odpowiednio przygotować środowisko pracy, tak aby

importowane punkty były na bieżąco sortowane i rozdzielane

do właściwych grup o określonych stylach i innych atrybutach.

3
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UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych

samouczkach są dostępne w folderze folder z rysunkami do

samouczków (str. 335). Aby zachować wyniki pracy wykonywanej

podczas realizacji ćwiczeń będących częściami składowymi

samouczków, należy zapisywać rysunki w folderze Folder My

Civil 3D Tutorial Data (str. 335), tak aby nie zastępowały one

oryginalnych rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Podstawowe

informacje o punktach w Pomocy do programu AutoCAD Civil

3D.
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Samouczek: Tworzenie danych punktów
W tym samouczku omówiono kilka zadań pomocnych w porządkowaniu
dużych zbiorów punktów.

W tym samouczku zostanie omówiona problematyka zarządzania grupami
punktów używanych w konstruowaniu studzienek burzowych i basenów
osadowych. Użytkownik skonfiguruje identyfikatory opisujące i grupy punktów,
które posłużą do sortowania punktów w trakcie ich importowania do rysunku,
a następnie zaimportuje pobrane punkty do istniejącego pliku.

Identyfikatory opisujące pomagają zautomatyzować wiele zadań związanych z
obsługą punktów podczas ich importowania i generowania. Identyfikator
opisujący dobiera sposób przetwarzania punktu na podstawie jego kodu opisu
wstępnego. Można na przykład utworzyć identyfikator opisujący, który będzie
powodował stosowanie różnych stylów czy umieszczanie punktów na różnych
warstwach rysunku.

Cały zbiór punktów można podzielić na kilka grup punktów według kryteriów
rodzaju punktów, wysokości, daty utworzenia, źródła itp. Dzięki istnieniu
grup różne zapytania i operacje związane z wyświetlaniem punktów można
wykonywać na wybranych grupach zamiast na całym zbiorze.

Dane punktów można importować z pików tekstowych oraz baz danych
programu Microsoft Access. Dane utworzone w programie Autodesk Land
Desktop można przenosić do programu AutoCAD Civil 3D przez
zaimportowanie punktów bezpośrednio z bazy danych projektu.

O ile teoretycznie użytkownik może najpierw utworzyć duży zbiór danych, a
dopiero później uporządkować go w żądany sposób, lepszym rozwiązaniem
jest rozdzielanie punktów do zdefiniowanych grup na bieżąco w trakcie ich
generowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie punktów w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie kluczy opisu

Celem ćwiczenia będzie skonfigurowanie identyfikatorów opisujących, które
posłużą do sortowania punktów podczas ich importowania do rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Identyfikatory opisujące w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.
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Aby utworzyć identyfikatory opisujące

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Points-1.dwg.

2 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Punkt.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zestawy kluczy opisów. Kliknij
przycisk Nowy.

4 W oknie dialogowym Zestaw kluczy opisów w polu Nazwa wprowadź
opisową nazwę, jaka ma obowiązywać dla zestawu, na przykład
Identyfikatory kanalizacji burzowej.

5 W polu Opis wprowadź krótki opis, na przykład Punkty studzienki
kanalizacji burzowej i basenu osadowego.

6 Kliknij przycisk OK. Nowy zestaw identyfikatorów opisujących zostanie
wygenerowany.

7 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Zestawy
kluczy opisów. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Identyfikatory
kanalizacji burzowej i wybierz polecenie Edytuj odnośniki. W oknie
Panorama zostanie wyświetlony Edytor identyfikatora opisu.

W Edytorze identyfikatora opisu należy wprowadzić kody opisu wstępnego
oraz określić, jak program AutoCAD Civil 3D ma postępować z nowymi
punktami o tych kodach. We wszystkich komórkach kolumny Kod
znajdującej się w Edytorze identyfikatora opisu małe i wielkie litery są
rozróżniane.

8 W Edytorze identyfikatora opisu w kolumnie Kod kliknij wpis domyślny.
Zmień jego wartość na POND*. Gwiazdka jest znakiem zastępczym, dzięki
któremu każdy zaimportowany punkt z kodem opisu zaczynającym się
od POND i z dowolnymi innymi znakami będzie obsługiwany w sposób
zgodny z ustawieniami w tym rzędzie tabeli.

9 W kolumnach Styl punktu i Styl etykiety punktu usuń zaznaczenie pola
wyboru w celu wyłączenia tych ustawień. Usunięcie zaznaczenia tych
opcji umożliwi sterowanie odpowiednimi ustawieniami przy użyciu
właściwości grup punktów.

UWAGA Kolumna Format zawiera wpis o wartości $*. Określa ona, że kod opisu
wstępnego punktu będzie kopiowany bez żadnych zmian i wykorzystywany jako
pełny opis punktu. Ustawienie to jest dopuszczalne dla punktów o kodzie POND.
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10 W komórce Warstwa zaznacz widoczne pole wyboru. Kliknij komórkę,
co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybór warstwy.

11 W oknie dialogowym Wybór warstwy zaznacz pozycję V-NODE-STRM.
Kliknij przycisk OK.

Parametr ten oznacza, że w poszukiwaniu ustawień wyświetlania punkty
z grupy POND będą się odwoływały do warstwy V-NODE-STRM. W
następnych krokach zostanie utworzony kolejny identyfikator opisujący.

12 W kolumnie Kod kliknij prawym przyciskiem myszy wpis POND*. Kliknij
przycisk Nowy.

13 W ustawieniach nowego klucza opisu kliknij wpis Kod i w miejsce wartości
domyślnej wpisz wartość MHST*.

14 Ustaw ten sam styl i warstwę, co w przypadku identyfikatora POND*,
powtarzając kroki od 9 do 11.

15 W kolumnie Format wprowadź wyrażenie STORM MH. Dzięki takiej
konfiguracji punkty o opisie wstępnym MHST* (studzienki kanalizacji
burzowej) na rysunku będą oznaczane etykietami STORM MH.

16 Kliknij przycisk  , co spowoduje zapisanie identyfikatorów opisujących
i zamknięcie edytora.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie grup punktów
(str. 33).

Ćwiczenie 2: Tworzenie grup punktów

Celem ćwiczenia będzie skonfigurowanie grup punktów, które posłużą do
sortowania punktów podczas ich importowania do rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Grupy punktów w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie kluczy
opisu (str. 31).

Aby utworzyć grupy punktów

1 Na karcie Nawigator w Obszarze narzędzi kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Grupy punktów. Kliknij przycisk Nowy.
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2 W oknie dialogowym Właściwości grupy punktów na karcie Informacje
w polu Nazwa wprowadź wyrażenie Detention Pond. Opcjonalnie w polu
Opis dodaj krótki opis.

3 Na karcie Uzgadnianie opisu skróconego zaznacz pozycję POND*. Kliknij
przycisk Zastosuj. Spowoduje to, że wszystkie punkty o opisie wstępnym
POND* będą dodawane do grupy punktów Detention Pond.

Zwróć uwagę na sposób zapisu wartości kluczy opisów na kartach Włącz
i Kreator zapytania. Jeśli znasz język SQL, zauważysz, że w Kreatorze
zapytań można skonfigurować dodatkowe kryteria, które pozwolą na
bardziej restrykcyjne dobieranie punktów mających się znaleźć w grupie.

4 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości grupy
punktów.

5 Utwórz kolejną grupę punktów, powtarzając kroki od 2 do 5, ale
podstawiając inne wartości:

Nazwa: Storm Manholes

Uzgadnianie opisu skróconego: MHST*

Rysunek powinien teraz zawierać takie same klucze opisów i grupy
punktów, jakie widać na przykładowym rysunku Points-1a.dwg.

6 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Grupy punktów.

7 Kliknij kolekcję _Wszystkie Punkty prawym przyciskiem myszy. Wybierz
polecenie Właściwości.

8 Na zakładce Informacje okna dialogowego Właściwości grupy punktów
zmień ustawienie opcji Styl grupy punktów na Standardowy

9 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości grupy
punktów.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Importowanie punktów
z bazy danych  (str. 34).

Ćwiczenie 3: Importowanie punktów z bazy danych

Celem ćwiczenia będzie zaimportowanie punktów z bazy danych do rysunku,
w którym punkty są rozdzielane na grupy na podstawie identyfikatorów
opisujących.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Importowanie i eksportowanie
punktów w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie grup
punktów (str. 33).

Aby zaimportować punkty z bazy danych

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
pozycję Punkty. Wybierz polecenie Utwórz.

2 W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk  . Rozwiń
parametr Warstwa domyślna, a następnie zmień jego wartość na V-NODE.

3 W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk  (Importuj
punkty).

4 Na liście Format zaznacz pozycję Zewnętrzna baza danych projektu.

5 W grupie Plik źródłowy kliknij przycisk  . Przejdź do folderu folder
samouczków (str. 335). Zaznacz plik points.mdb i kliknij przycisk Otwórz.

6 W oknie dialogowym Importuj punkty usuń zaznaczenie pola wyboru
Opcje zaawansowane.

7 Kliknij przycisk OK. Punkty zostaną zaimportowane.

8 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy grupę punktów _Wszystkie punkty. Wybierz polecenie Zoom do.

Punkty zostaną wyświetlone zarówno na rysunku, jak i w tabeli w widoku
listy w obszarze narzędzi. Umieszczenie kursora nad punktem w oknie
rysunku spowoduje wyświetlenie podpowiedzi z podstawowymi
informacjami o punkcie. Zwróć uwagę, że obie grupy punktów dotyczące
kanalizacji burzowej nie zawierają żadnych pozycji. Jest to skutek braku
ich zaktualizowania po dodaniu zawartości. W następnych krokach
zostaną omówione różne dostępne w programie AutoCAD Civil 3D
mechanizmy służące do weryfikacji danych punktów przed ich dodaniem
do rysunku.

9 Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Grupy punktów. Kliknij opcję
Właściwości.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Grupy punktów. Widoczne w nim
grupy punktów są uporządkowane według kolejności wyświetlania, gdzie
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grupa o najwyższym priorytecie znajduje się na szczycie listy. Strzałki
umieszczone po bokach okna umożliwiają zmianę kolejności wyświetlania.

Ikona  wskazuje na obecność oczekującej na aktualizację grupy
punktów.

10 Aby wyświetlić zawartość pakietów aktualizacyjnych wszystkich grup

punktów, kliknij przycisk  . Przejrzyj listę punktów, jakie aplikacja
zamierza dodać do grup Studzienki burzowe i Zbiornik retencyjny.

11 W oknie dialogowym Zmiany grupy punktów kliknij przycisk Zamknij.

12 Aby zaktualizować grupy punktów, kliknij przycisk  . Kliknij przycisk
OK. Inny sposób to kliknięcie kolekcji Grupy punktów prawym
przyciskiem myszy i wybranie polecenia Aktualizuj.

Obie grupy punktów zostaną zaktualizowane. Teraz ich punkty można
wyświetlać w widoku listy oraz ogniskować na nich powiększenie na
rysunku.

13 Kliknij grupę punktów prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie
Edytuj punkty. Punkty zostaną wyświetlone w tabeli Edytor punktów.
Przejrzyj i w razie potrzeby zmodyfikuj atrybuty punktów.

14 Aby zmienić szerokość kolumn w Edytorze punktów, umieść kursor na
linii dzielącej nagłówki kolumn, kliknij, a następnie przeciągnij kursor
w żądane położenie.

15 Aby przenieść całą kolumnę, kliknij jej nagłówek, a następnie przeciągnij
w lewo lub w prawo. Zmiana koloru linii dzielącej nagłówki kolumn
oznacza, że przeniesioną kolumnę można wstawić w takim miejscu przez
zwolnienie przycisku myszy.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Wyświetlanie i
edycja punktów (str. 36).

Samouczek: Wyświetlanie i edycja punktów
W tym samouczku omówiono sposoby wyświetlania punktów przez
odpowiednie wykorzystanie grup punktów, warstw, odnośników zewnętrznych
i stylów. Wyjaśniono w nim także różne sposoby edycji punktów przy użyciu
standardowych narzędzi programu AutoCAD.
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Grupy punktów umożliwiają organizowanie punktów i określanie ich wyglądu
na rysunku. Punkty są wprawdzie niezależnymi obiektami, które nie muszą
być przydzielane do konkretnych grup punktów, tym niemniej każdy punkt
rysunku jest zawsze członkiem grupy punktów _Wszystkie punkty. Kolejność
wyświetlania grup punktów określa grupę, której właściwości będą miały
pierwszeństwo. Na przykład, jeśli punkt należy do grupy punktów leżącej w
hierarchii kolejności wyświetlania wyżej niż grupa punktów _Wszystkie punkty,
właściwości tej wyższej grupy zastąpią właściwości określone dla grupy
_Wszystkie punkty.

Warstwa punktów decyduje o wartościach atrybutów wyświetlania punktów.
Aby ją zobaczyć, otwórz okno dialogowe Właściwości grupy punktów, kliknij
kartę Lista punktów, a następnie spójrz na kolumnę Warstwa punktów. Ta
sama kolumna jest również wyświetlana w widoku listy Nawigatora po
zaznaczeniu grupy punktów. Przypisania warstwy punktów można dokonać
za pomocą klucza opisu. Jeśli warstwa punktów nie zostanie przypisana podczas
tworzenia punktów, zostaną one umieszczone na domyślnej warstwie punktów
określonej w ustawieniach rysunku.

Rysunek zewnętrznego odnośnika (xref) pozwala oglądać powiązania punktów
z innymi obiektami powierzchni, bez dodawania tych obiektów do rysunku.
Można utworzyć odnośnik do innego rysunku i sprawić, aby był on
wyświetlany jako podkład bieżącego rysunku. Gdy taki rysunek zewnętrzny
nie będzie już potrzebny, można go po prostu odłączyć.

Zmiana stylu punktu lub etykiety dla grupy punktów może pomóc w
łatwiejszym odróżnieniu zawartych w niej punktów od innych punktów
znajdujących się na rysunku.

Każdy punkt jest obiektem, do którego można indywidualnie tworzyć
odniesienia i którym można indywidualnie manipulować. Obiekty punktów
posiadają polecenia, atrybuty właściwości oraz zachowanie uchwytów podobne
jak w przypadku innych elementów programu AutoCAD.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Kontrolowanie sposobu wyświetlania
punktów na rysunku w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Wyświetlanie rysunku odnośnika

Celem ćwiczenia będzie wyświetlenie innego rysunku w obszarze zawierającym
wybrany zbiór punktów za pomocą standardowych operacji programu
AutoCAD.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pomocy programu AutoCAD
Dołączanie rysunków odnośników (Xref).
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Ćwiczenie to stanowi ciąg dalszy samouczka Tworzenie danych punktów (str.
31).

Aby wyświetlić rysunek odnośnika

1 W oknie rysunku Points-2.dwg z menu Wstaw wybierz polecenie Odnośnik.

2 W oknie dialogowym Wybierz plik odnośnika przejdź do folderu folder z
rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz plik Existing Basemap.dwg.
Zaznacz plik i kliknij przycisk Otwórz.

3 W oknie dialogowym Odniesienie zewnętrzne w obszarze Typ odnośnika
zaznacz pozycję Nakładka.

4 Usuń zaznaczenie pól wyboru Punkt wstawienia i Skala.

5 Kliknij przycisk OK.

Na rysunku pojawi się mapa bazowa, dzięki której punkty będą widoczne
w kontekście konstrukcji dróg i innych obiektów. Mapa pozostaje
niezwiązana z bieżącym rysunkiem. Nie ma ryzyka wprowadzenia
nieoczekiwanych zmian na rysunku. Następnie ćwiczenie będzie
poświęcone odłączaniu odnośnika zewnętrznego od rysunku.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Zmiana stylu grupy
punktów  (str. 38).

Ćwiczenie 2: Zmiana stylu grupy punktów

Celem ćwiczenia będzie zmiana stylu obowiązującego dla grupy punktów.
Operacja ta może pomóc w łatwiejszym odróżnieniu wybranych punktów od
innych punktów znajdujących się na rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana właściwości grupy punktów
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Wyświetlanie rysunku
odnośnika (str. 37).

Aby zmienić styl grupy punktów

1 Powiększ górną lewą część ekranu, tak aby były wyraźnie widoczne
etykiety kilku punktów z grupy POND oraz jeden lub więcej punktów z
grupy STORM MH. Zwróć uwagę, że oba typy punktów są opatrzone
takimi samymi znacznikami (X).
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2 Na karcie Nawigator w Obszarze narzędzi kliknij prawym przyciskiem
myszy grupę punktów _Wszystkie punkty. Wybierz polecenie Właściwości.

3 Na karcie Informacje okna dialogowego Właściwości grupy punktów
zmień ustawienie opcji Styl etykiety punktu na <brak>.

4 Kliknij kolejno przyciski Zastosuj oraz OK, aby zapisać zmiany i zamknąć
okno dialogowe Właściwości grupy punktów. Etykiety wszystkich
punktów, dla których nie określono stylu etykiety w innej grupie punktów,
są ukryte. Znaczniki punktów są wciąż widoczne, ponieważ wyświetlaniem
znaczników steruje styl punktów, który nie został zmieniony.

5 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy grupę punktów Storm Manholes. Wybierz polecenie Właściwości.

6 Na karcie Informacje okna dialogowego Właściwości grupy punktów
zmień ustawienie opcji Styl punktu na Storm Sewer Manhole (Właz kanału
burzowego).

7 Kliknij kolejno przyciski Zastosuj oraz OK, aby zapisać zmiany i zamknąć
okno dialogowe Właściwości grupy punktów. Punkty studzienek
burzowych są teraz oznaczone symbolem zdefiniowanym w stylu punktu
Storm Sewer Manhole.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Zmiana kolejności
wyświetlania grupy punktów  (str. 39).

Ćwiczenie 3: Zmiana kolejności wyświetlania grupy punktów

To ćwiczenie uczy korzystania z kolejności wyświetlania grup punktów w celu
zmiany wyglądu punktów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana kolejności wyświetlania
grupy punktów w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby zmienić kolejność wyświetlania grupy punktów

1 Na karcie Nawigator w Obszarze narzędzi kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Grupy punktów. Wybierz polecenie Właściwości.

2 W oknie dialogowym Grupy punktów zapoznaj się z kolejnością
wyświetlania grup punktów.

Kolejność wyświetlania grup punktów określa sposób wyświetlania na
rysunku punktów należących do kilku grup punktów. W momencie
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otwarcia lub regeneracji rysunku program AutoCAD Civil 3D przeszukuje
kolejność wyświetlania grup punktów w celu określenia wyglądu punktów.
Na przykład, jeśli punkt należy do wszystkich trzech grup, program
AutoCAD Civil 3D sprawdzi najpierw, czy do grupy Storm Manholes
przypisano styl etykiety punktu. Jeśli nie, program AutoCAD Civil 3D
sprawdzi kolejno grupę punktów Detention Pond i _Wszystkie punkty,
aż znalezione zostanie ustawienie stylu etykiety punktu.

3 Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Grupy punktów.

4 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy grupę punktów _Wszystkie punkty. Kliknij opcję Właściwości.

5 W oknie dialogowym Właściwości grupy punktów na karcie Informacje
upewnij się, że w opcji Styl punktu wybrano ustawienie Standard, zaś w
opcji Styl etykiety punktu — ustawienie <brak>. Kliknij kolejno przyciski
Zastosuj i OK.

6 Na karcie Nawigator w Obszarze narzędzi kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Grupy punktów. Wybierz polecenie Właściwości.

7 W oknie dialogowym Grupy punktów wybierz grupę punktów Storm

Manholes. Kliknij dwukrotnie przycisk  , aby przenieść grupę punktów
Storm Manholes na dół kolejności wyświetlania.

8 Kliknij przycisk OK. Zwróć uwagę, że styl punktów STORM MH zmienił
się na X, zaś ich etykieta znikła. Stało się tak, ponieważ po przeniesieniu
grupy punktów Storm Manholes poniżej grupy punktów _Wszystkie
punkty style punktów i styl etykiet punktów grupy _Wszystkie punkty
zyskał pierwszeństwo przed właściwościami grupy punktów Storm
Manholes.

9 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy grupę punktów _Wszystkie punkty. Kliknij opcję Właściwości.

10 W oknie dialogowym Właściwości grupy punktów na karcie Informacje
upewnij się, że w opcji Styl punktu wybrano ustawienie Standard, zaś w
opcji Styl etykiety punktu — ustawienie <brak>. Kliknij przycisk Zastosuj.

11 Na karcie Nadpisania zaznacz pole wyboru Styl etykiety punktu. Kliknij
kolejno przyciski Zastosuj i  OK.

Spowoduje to, że ustawienie Styl etykiety punktu określone dla grupy
punktów będzie miało pierwszeństwo przed ustawieniami Styl etykiety
punktu poszczególnych punktów zawartych w grupie punktów.
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12 Na karcie Nawigator w Obszarze narzędzi kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Grupy punktów. Wybierz polecenie Właściwości.

13 W oknie dialogowym Grupy punktów wybierz grupę punktów _Wszystkie

punkty. Kliknij przycisk  , aby przenieść grupę punktów _Wszystkie
punkty na początek kolejności wyświetlania.

14 Kliknij przycisk OK. Zwróć uwagę, że wszystkie etykiety punktów na
rysunku są ukryte. Stało się tak, ponieważ styl etykiety punktu został w
grupie punktów _Wszystkie punkty określony jako <brak>, a grupa
punktów _Wszystkie punkty została umieszczona na początku kolejności
wyświetlania.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Usuwanie rysunku
odnośnika  (str. 41).

Ćwiczenie 4: Usuwanie rysunku odnośnika

Celem ćwiczenia jest usunięcie dodanego wcześniej zewnętrznego rysunku,
do którego odwołuje się bieżący rysunek.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pomocy programu AutoCAD
Odłączanie rysunków odnośników.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Zmiana kolejności
wyświetlania grupy punktów  (str. 39).

Aby usunąć dołączony zewnętrzny rysunek odnośnika

1 Kliknij element na rysunku Existing Basemap.dwg, aby zaznaczyć cały
rysunek.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Menedżer
odnośników zewnętrznych.

3 W oknie dialogowym Odnośniki zewnętrzne zaznacz odnośnik o nazwie
Existing Basemap. Kliknij przycisk Odłącz.

Rysunek odnośnika zostanie usunięty z widoku.

4 Zamknij okno dialogowe Odnośniki zewnętrzne

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 5: Edycja punktów  (str.
42).
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Ćwiczenie 5: Edycja punktów

W tym ćwiczeniu zostaną użyte standardowe polecenia programu AutoCAD
służące do przesuwania i obracania punktów w celu poprawienia ich położenia
na rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja punktów w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Aby edytować punkty:

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Points-3.dwg.

2 Zlokalizuj punkt 992 po prawej stronie rysunku.

Zwróć uwagę, że etykieta punktu 992 jest przesłonięta przez kreskowanie.
Wykonując następne kilka kroków, należy zmienić styl znacznika punktu,
obrócić znacznik punktu tak, aby był on równoległy do pobliskiej drogi,
a następnie przesunąć etykietę do miejsca, w którym będzie ona lepiej
widoczna.

3 Wybierz punkt 992. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
Właściwości. Na palecie Właściwości programu AutoCAD wyświetlane są
właściwości poszczególnych punktów. Właściwości są wymienione w
dwóch głównych kategoriach: Podstawowe, zawierającej standardowe
właściwości obiektów programu AutoCAD, oraz Civil 3D, grupującej
właściwości specyficzne dla punktów programu AutoCAD Civil 3D.

4 W kategorii Civil 3D w grupie Wyświetl dla właściwości Styl punktu
zaznacz pozycję Wpust uliczny.

5 Kliknij niebieski kwadratowy uchwyt w środku znacznika punktu.

Każdy punkt jest osobnym obiektem programu AutoCAD, który można
modyfikować przy użyciu standardowych poleceń programu AutoCAD.
W następnych krokach za pomocą polecenia programu AutoCAD należy
zmodyfikować wygląd punktu.

6 W wierszu poleceń wpisz OBROTY.

7 Obracaj punkt w kierunku wskazówek zegara, aż znacznik punktu będzie
równoległy do krawędzi drogi, a następnie kliknij, aby określić pozycję
punktu.
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Znacznik punktu jest teraz dopasowany do kierunku drogi, ale etykieta
jest wciąż przysłonięta przez kreskowanie. Zostanie to naprawione w
opisanych poniżej krokach.

8 Kliknij kwadratowy uchwyt etykiety przeciągania odsunięty od środka
znacznika punktu. Jego kolor zmieni się na czerwony.

9 Przeciągnij etykietę w dół i w lewo, aż znajdzie się ona na wolnym
obszarze. Kliknij, aby określić położenie etykiety.

Aby przejść do następnego samouczka, przejdź do tematu Dodawanie
właściwości zdefiniowanych przez użytkownika do punktu (str. 43).

Samouczek: Dodawanie do punktów właściwości
zdefiniowanych przez użytkownika

W tym samouczku omówiono metody dodawania właściwości
niestandardowych do punktów.

Właściwością zdefiniowaną przez użytkownika może być jakikolwiek użyteczny
atrybut, na przykład długość i szerokość geograficzna, data pomiaru lub źródło
danych. Aby utworzyć właściwości zdefiniowane przez użytkownika, najpierw
tworzy się klasyfikację właściwości, która jest kontenerem dla jednej lub wielu
powiązanych właściwości.

Przyporządkowanie klasyfikacji wraz z towarzyszącymi właściwościami do
punktów znajdujących się na rysunku można realizować za pomocą
mechanizmu grup punktów. Po dodaniu właściwości użytkownika do grupy
punktów można w nich ustawiać żądane wartości poprzez edycję właściwości
poszczególnych punktów lub zaimportowanie wartości z zewnętrznego pliku
danych punktów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Klasyfikacje właściwości
zdefiniowanych przez użytkownika w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie właściwości zdefiniowanych przez
użytkownika

Ćwiczenie będzie poświęcone metodom konfigurowania klasyfikacji właściwości
użytkownika oraz dodawaniu elementów do tych klasyfikacji.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Okno dialogowe Nowa właściwość
zdefiniowana przez użytkownika w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby skonfigurować klasyfikacje i właściwości użytkownika

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Points-4.dwg.

Jest on podobny do rysunków używanych w poprzednich ćwiczeniach z
tej lekcji; różnica polega na tym, że punkty studzienek kanalizacji burzowej
i basenu osadowego są widoczne.

2 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Punkt.
Kliknij prawym przyciskiem myszy Klasyfikacje właściwości
zdefiniowanych przez użytkownika. Kliknij przycisk Nowy.

3 W oknie dialogowym Klasyfikacje właściwości zdefiniowanych przez
użytkownika wprowadź wyrażenie Manhole UDP.

4 Kliknij przycisk OK.

Nowa klasyfikacja zostanie utworzona i dodana do listy klasyfikacji
właściwości zdefiniowanych przez użytkownika.

5 Na karcie Ustawienia rozwiń pozycję Klasyfikacje właściwości
zdefiniowanych przez użytkownika. Kliknij prawym przyciskiem myszy
klasyfikację Manhole UDP. Kliknij przycisk Nowy.

6 W oknie dialogowym Nowa właściwość definiowana przez użytkownika
w polu Nazwa wprowadź wyrażenie MH_Pipe In Invert.

7 Na liście Typ pola właściwości zaznacz pozycję Rzędna.

8 W pozostałych właściwościach pozostaw wartości domyślne. Kliknij
przycisk OK.

Właściwość zostanie dodana do listy właściwości klasyfikacji Manhole
UDP.

9 Powtarzaj kroki od 6 do 8, aby do klasyfikacji Manhole UDP dodać
dodatkowe właściwości, używając następujących wartości:

Typ pola właściwo-
ści

Nazwa

Ciąg znakówMH_Material

WymiarMH_Diameter
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Typ pola właściwo-
ści

Nazwa

WymiarMH_Pipe In Diameter

Ciąg znakówMH_Pipe In Material

RzędnaMH_Pipe Out Invert

WymiarMH_Pipe Out Diameter

Ciąg znakówMH_Pipe Out Material

10 Utwórz jeszcze jedną klasyfikację właściwości zdefiniowanych przez
użytkownika zatytułowaną Trees.

11 Powtarzaj kroki od 6 do 8, aby do klasyfikacji Trees dodać dodatkowe
właściwości, używając następujących wartości:

Typ pola właściwo-
ści

Nazwa

Ciąg znakówDrzewo_nazwa
zwyczajowa

Ciąg znakówDrzewo_rodzaj

Ciąg znakówDrzewo_gatunek

WymiarDrzewo_średnica

OdległośćDrzewo_wysokość

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie stylu etykiety
prezentującej właściwość zdefiniowaną przez użytkownika (str. 46).
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Ćwiczenie 2: Tworzenie stylu etykiety prezentującej
właściwość zdefiniowaną przez użytkownika

Celem ćwiczenia będzie utworzenie stylu etykiety (opisu), który będzie
powodował wyświetlanie informacji o właściwości zdefiniowanej przez
użytkownika dotyczącej punktu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie i edycja stylów etykiet w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie właściwości
zdefiniowanych przez użytkownika  (str. 43).

Aby dodać styl etykiety zawierający dane właściwości zdefiniowanej przez
użytkownika:

1 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Punkt.
Rozwiń pozycję Style etykiety.

2 W kolekcji Style etykiety kliknij prawym przyciskiem pozycję
Standardowy. Kliknij polecenie Kopiuj.

3 W oknie dialogowym Edytor stylów etykiet na karcie Informacje w polu
Nazwa wprowadź wyrażenie Manhole UDP.

4 Na karcie Układ na liście Podgląd znajdującej się w prawej górnej części
karty zaznacz pozycję Styl etykiety punktu.

Od tej chwili zmiany wprowadzone w stylu etykiety punktu będą
wyświetlane w okienku podglądu.

5 Kliknij przycisk  , co spowoduje utworzenie nowego komponentu
tekstowego etykiety.

6 Na karcie Ogólne w polu Nazwa wprowadź wyrażenie Invert In.

7 W polu Komponent zakotwiczenia zaznacz wartość Opis punktu.

8 W polu Punkt zakotwiczenia zaznacz wartość Dół lewo.

9 W obszarze Tekst w polu Załącznik zaznacz wartość Góra lewo.

10 W obszarze Tekst w polu Zawartość zaznacz wartość domyślną. Kliknij

ikonę  .
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11 W oknie dialogowym Edytor komponentu tekstowego — Tekst etykiety,
na karcie Właściwości, na liście Właściwości zaznacz pozycję MH_Pipe
In Invert.

12 W polu Dokładność zaznacz wartość 0,01.

13 Kliknij ikonę  .

14 W oknie edycji tekstu usuń z etykiety zwrot „Tekst etykiety”. Przed polem
właściwości wprowadź wyrażenie Invert In: w nawiasach trójkątnych (<>).
W edytorze tekst powinien wyglądać następująco:

15 Kliknij przycisk OK.

16 W okienku podglądu tekst powinien wyglądać następująco:

17 Kliknij przycisk OK.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Przypisywanie właściwości
zdefiniowanych przez użytkownika do punktów  (str. 47).

Ćwiczenie 3: Przypisywanie właściwości zdefiniowanych
przez użytkownika do punktów

Celem ćwiczenia będzie powiązanie właściwości użytkownika z punktami
leżącymi na rysunku za pomocą mechanizmu grup punktów.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Przypisywanie do grup punktów
właściwości zdefiniowanych przez użytkownika w Pomocy do programu AutoCAD
Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie stylu
etykiety prezentującej właściwość zdefiniowaną przez użytkownika (str. 46).

Aby przypisać punktom właściwości zdefiniowane przez użytkownika

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij kolekcję Grupy punktów.

2 W widoku elementów kliknij pozycję Storm Manholes. W polu
Klasyfikacja zaznacz pozycję Manhole UDP.

3 W widoku drzewa Nawigatora rozwiń kolekcję Grupy punktów. Zaznacz
pozycję Storm Manholes.

4 W widoku obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek
kolumny. Kliknij wszystkie wartości kolumn, obok których widnieją
znaczniki wyboru, z wyjątkiem pól Numer punktu, Styl etykiety punktu,
MH_Pipe In Invert i MH_Pipe In Material. Spowoduje to ukrycie
wszystkich kolumn, które nie są potrzebne w tym ćwiczeniu.

5 Kliknij wiersz punktu 307.

6 Kliknij komórkę Styl etykiety punktu, co spowoduje wyświetlenie okna
dialogowego Wybierz styl etykiety.

7 W oknie dialogowym Wybierz styl etykiety zaznacz styl etykiety Manhole
UDP. Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij komórkę ustawienia MH_Pipe In Invert odnoszącą się do punktu
307. Wprowadź liczbę 93.05.

9 Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz punktu 307. Wybierz polecenie
Zoom do.

Wartość wraz z pozostałymi informacjami zostanie wyświetlona w oknie
rysunku.

10 Kliknij wiersz punktu 667.

11 Kliknij komórkę Styl etykiety punktu, co spowoduje wyświetlenie okna
dialogowego Wybierz styl etykiety.

12 W oknie dialogowym Wybierz styl etykiety zaznacz styl etykiety Manhole
UDP. Kliknij przycisk OK.
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13 Kliknij komórkę ustawienia MH_Pipe In Invert odnoszącą się do punktu
667. Wprowadź liczbę 93.00.

14 Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz punktu 667. Wybierz polecenie
Zoom do.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Importowanie punktów
o właściwościach zdefiniowanych przez użytkownika (str. 49).

Ćwiczenie 4: Importowanie punktów o właściwościach
zdefiniowanych przez użytkownika

Celem ćwiczenia będzie utworzenie pliku punktów o niestandardowym
formacie, a następnie zaimportowanie informacji zawierających m.in.
właściwości zdefiniowane przez użytkownika z pliku zewnętrznego.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Importowanie i eksportowanie
Zdefiniowanych przez użytkownika klasyfikacji właściwości w Pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Przypisywanie
właściwości zdefiniowanych przez użytkownika do punktów  (str. 47).

Aby utworzyć plik punktów w formacie umożliwiającym zaimportowanie
właściwości zdefiniowanych przez użytkownika

1 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Punkt.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Formaty plików punktów.
Kliknij opcję Nowy.

2 W oknie dialogowym Formaty punktów plików — Wybierz format plików
zaznacz pozycję Plik punktów użytkownika. Kliknij przycisk OK.

3 W oknie dialogowym Format pliku punktów w polu Nazwa formatu
wprowadź wyrażenie Dane studzienek kanalizacyjnych.

4 W polu Znacznik komentarza wprowadź znak #.

5 W obszarze Opcje formatu zaznacz opcję Ograniczone przez, a następnie
jako znak ogranicznika wprowadź , (przecinek).

6 W tabeli nazw kolumn kliknij nagłówek pierwszej kolumny (zatytułowany
<nieużywany>).
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7 W oknie dialogowym Formaty plików punktów — Wybierz nazwę
kolumny na liście Nazwa kolumny zaznacz pozycję Numer punktu. Kliknij
przycisk OK.

8 Powtarzaj kroki 6 i 7, aby nazwać kolejne kolumny, stosując następujące
wartości:

■ Kolumna 2: MH_Material

■ Kolumna 3: MH_Diameter

■ Kolumna 4: MH_Pipe In Invert

■ Kolumna 5: MH_Pipe In Diameter

■ Kolumna 6: MH_Pipe In Material

■ Kolumna 7: MH_Pipe Out Invert

■ Kolumna 8: MH_Pipe Out Diameter

■ Kolumna 9: MH_Pipe Out Material

9 Kliknij przycisk OK.

Aby zaimportować dane właściwości zdefiniowanych przez użytkownika z
pliku tekstowego

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator sprawdź, czy kolekcja Grupy
punktów jest rozwinięta, i wybierz grupę Storm Manholes. W widoku
elementu zauważ, że ta grupa zawiera tylko dziewięć punktów, a niektóre
z kolumn danych są puste.

2 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
pozycję Punkty. Wybierz polecenie Utwórz.

3 W oknie dialogowym Utwórz punkty kliknij przycisk  (Importuj
punkty).

4 W oknie dialogowym Importuj punkty na liście Format zaznacz pozycję
Dane studzienek kanalizacyjnych.

5 Kliknij przycisk  . Przejdź do folderu folder samouczków (str. 335).
Zaznacz plik manhole_data.txt. Kliknij przycisk Otwórz.

6 Kliknij przycisk OK.
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7 W oknie dialogowym Powielony numer punktu na liście Rozwiązanie
zaznacz pozycję Scal. Kliknij przycisk OK. Dane punktu zostaną
zaimportowane.

8 Na karcie Nawigator kliknij grupę punktów Storm Manholes.

W widoku elementów zostaną wyświetlone dane punktów, zawierające
wartości dla studzienek burzowych, pochodzące z zaimportowanego pliku.

9 Zamknij okno dialogowe Utwórz punkty.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 5: Wykonywanie zapytań
na danych właściwości zdefiniowanych przez użytkownika  (str. 51).

Ćwiczenie 5: Wykonywanie zapytań na danych właściwości
zdefiniowanych przez użytkownika

Celem ćwiczenia będzie utworzenie nowej grupy punktów. Lista punktów
należących do grupy zostanie ustalona na podstawie zapytania zawierającego
ustawienia zdefiniowane przez użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie grupy punktów przy użyciu
Kreatora zapytania w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 4: Importowanie punktów
o właściwościach zdefiniowanych przez użytkownika (str. 49).

Aby utworzyć zapytanie zawierające właściwości zdefiniowane przez
użytkownika

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Grupy punktów. Kliknij opcję Nowa.

2 W oknie dialogowym Właściwości grupy punktów, na karcie Informacje,
w polu Nazwa wprowadź wyrażenie Storm Manholes — Invert In.

3 Na karcie Kreator zapytania zaznacz opcję Zmodyfikuj zapytanie.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę Kreatora zapytania. Wybierz
polecenie Wstaw wiersz.

5 Kliknij nowo utworzony wiersz. W kolumnie Właściwość kliknij pozycję
Nazwa. Na liście Właściwość zaznacz pozycję MH_Pipe In Invert.
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6 Kliknij wartość w polu Operator. Na liście operatorów zaznacz pozycję <
(mniejsze niż).

7 Kliknij wartość w polu Wartość. Wprowadź liczbę 93.

8 Kliknij przycisk OK.

9 Na karcie Nawigator zaznacz pozycję Storm Manholes — Invert In.

W widoku obiektów zostanie wyświetlona lista punktów spełniających
kryteria zapytania. Punkty od 307 do 667 są wyłączone, ponieważ w
poprzednim ćwiczeniu ustawiono im wartości parametru MH_Pipe In
Invert na 93,05 i 93,00.
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Samouczki dotyczące
powierzchni

W tym rozdzialeSamouczki są przeznaczone dla użytkowników stawiających

pierwsze kroki w pracy z powierzchniami terenu. Powierzchnia ■ Samouczek: Tworzenie i
dodawanie danych do
powierzchnijest centralnym obiektem programu AutoCAD Civil 3D, do

którego mogą się odwoływać linie trasowania, ■ Samouczek: Zmiana stylu i
sposobu wyświetlania
powierzchni

UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych samouczkach

są dostępne w folderze folder z rysunkami do samouczków (str. 335).

Aby zachować wyniki pracy wykonywanej podczas realizacji

ćwiczeń będących częściami składowymi samouczków, należy

zapisywać rysunki w folderze Folder My Civil 3D Tutorial Data (str.

335), tak aby nie zastępowały one oryginalnych rysunków.

■ Samouczek: Edycja danych
powierzchni

■ Samouczek: Wykonywanie
analiz zlewisk i spadku
wody

■ Samouczek: Generowanie
informacji o objętości
powierzchni

■ Samouczek: Wizualizacja
danych powierzchni

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zrozumienie

powierzchni w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

4
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Samouczek: Tworzenie i dodawanie danych do
powierzchni

W tym samouczku omówiono metody konstruowania nowej powierzchni
TIN, a następnie dodawania do niej danych, w tym zbioru punktów
pomiarowych (w postaci grupy punktów), obwiedni i linii nieciągłości.

Podczas tworzenia powierzchni jej nazwa pojawia się w kolekcji Powierzchnie
na karcie Nawigator. Można na niej wtedy wykonywać różne inne operacje,
takie jak dodawanie danych czy edycja. Po pierwszym utworzeniu powierzchnia
jest pusta i dlatego nie będzie widoczna na rysunku.

Po dodaniu danych jest wyświetlana w sposób odpowiadający ustawieniom
skonfigurowanym w obowiązującym dla niej stylu powierzchni.

Powierzchnie TIN

Powierzchnia TIN jest zbudowana z trójkątów, które tworzą nieregularną sieć
triangulowaną. Linie TIN to linie tworzące triangulację sieci.

Konstruowanie linii TIN odbywa się przez połączenie punktów powierzchni
leżących najbliżej siebie. Przecięcia linii TIN powodują powstawanie trójkątów.
Wysokość punktów powierzchni jest wyznaczana przez interpolację wysokości
wierzchołków trójkątów, w których zawierają się te punkty.

Grupy punktów

Mechanizm grup punktów stanowi elastyczną i wygodną metodę łączenia
punktów o podobnych cechach lub służących do wykonywania pewnych
zadań, na przykład tworzenia powierzchni.
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Tworzone grupy mogą zawierać konkretne punkty, na przykład wszystkie
punkty istniejącego terenu, co znacznie ułatwia zarządzanie punktami
powierzchni.

Obwiednie

Obwiednie to zamknięte wieloboki wpływające na sposób wyświetlania
trójkątów leżących wewnątrz lub poza nimi. Obwiednia zewnętrzna wyznacza
zakres powierzchni. Wszystkie trójkąty znajdujące się wewnątrz obwiedni są
widoczne, a wszystkie trójkąty na zewnątrz — niewidoczne.

Obszary ukryte przez zastosowanie obwiedni nie są uwzględniane w
obliczeniach, na przykład łącznego obszaru czy objętości.

Konstruowanie obwiedni rozpoczyna się od zaznaczenia wieloboków
znajdujących się na rysunku. W definicji powierzchni będzie wyświetlany
liczbowy identyfikator oraz lista wierzchołków każdej obwiedni.
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Linie nieciągłości

Linie nieciągłości służą do wyznaczania cech powierzchni liniowych, takich
jak ściany oporowe, krawężniki, grzbiety czy strumienie. Linie nieciągłości
wymuszają przebieg triangulacji wzdłuż siebie — żaden trójkąt nie przecina
takiej linii.

Linie nieciągłości mają podstawowe znaczenie dla konstruowania dokładnych
modeli powierzchni, ponieważ kształt modelu zależy nie tylko od samych
danych, ale również od wyników interpolacji.

Rolę linii nieciągłości mogą pełnić trójwymiarowe linie i polilinie. Współrzędne
XYZ każdego wierzchołka zaznaczonej polilinii są przekształcane na wierzchołki
TIN. W przypadku linii trójwymiarowych każda zaznaczona linia funkcjonuje
jako dwupunktowa linia nieciągłości.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Tworzenie powierzchni oraz
Dodawanie i edycja danych powierzchni w Pomocy do programu AutoCAD Civil
3D.
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Ćwiczenie 1: Tworzenie nowej powierzchni TIN

Celem ćwiczenia będzie utworzenie pustej powierzchni TIN.

Gdy powierzchnia jest tworzona, jej nazwa pojawia się w kolekcji Powierzchnie
na karcie Nawigator. Dzięki temu można na niej wykonywać różne inne
operacje, takie jak dodawanie danych czy edycja.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie powierzchni TIN w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć powierzchnię TIN

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-1.dwg.

2 Z menu Powierzchnie wybierz polecenie Utwórz powierzchnię.

W oknie dialogowym Utwórz powierzchnię z listy Typ wybierz pozycję
Powierzchnia TIN.

3 Kliknij przycisk  , co spowoduje zaznaczenie warstwy, na której
powierzchnia zostanie umieszczona.

4 W oknie dialogowym Warstwa obiektu kliknij przycisk  . Na liście
warstw zaznacz pozycję C-TOPO-XGND.

Jest to warstwa, na której zostanie utworzona powierzchnia.

5 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Wybór
warstwy. Kliknij ponownie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe
Warstwa obiektu.

6 W ustawieniach powierzchni skonfiguruj następujące parametry:

■ Nazwa: XGND

■ Opis: Powierzchnia istniejącego terenu

■ Styl: Standardowy

■ Materiał do renderowania: JakWarstwa

7 Kliknij przycisk OK, co spowoduje wygenerowanie powierzchni.

8 W Obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Powierzchnie.
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W kolekcji Powierzchnie zostanie wyświetlona nowa nazwa powierzchni,
która nie będzie zawierała żadnych danych.

9 Kliknij powierzchnię XGND prawym przyciskiem myszy. Kliknij opcję
Właściwości powierzchni

10 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni kliknij kartę Definicja.
W obszarze Opcje definicji rozwiń węzeł Budowa. Kliknij opcję Zezwalaj
na przecinanie się linii nieciągłości. W kolumnie Wartość wybierz opcję
Tak i kliknij przycisk OK.

Ustawienie to zostanie użyte później, w ćwiczeniu Ćwiczenie 3: Dodawanie
linii nieciągłości do powierzchni (str. 59).

11 W oknie dialogowym Ostrzeżenie kliknij przycisk Tak, co spowoduje
zaktualizowanie danych powierzchni.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Dodawanie danych
punktów do powierzchni (str. 58).

Ćwiczenie 2: Dodawanie danych punktów do powierzchni

W tym ćwiczeniu należy dodać do powierzchni zestaw punktów pomiarowych
z zewnętrznego pliku.

Dodawanie zestawu punktów do powierzchni ma sens jedynie wtedy, gdy nie
ma potrzeby analizy ani edycji danych punktu. Wielkość pliku rysunku nie
ulega zmianie, natomiast wydajność aplikacji jest większa. Jednakże, jeśli
zachodzi potrzeba wykonania pracy na punktach, należy je zaimportować do
rysunku. Proces ten opisano w lekcji Ćwiczenie 3: Importowanie punktów z
bazy danych  (str. 34) w samouczku dotyczącym punktów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pliki punktów w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie nowej
powierzchni TIN  (str. 57).

Aby dodać dane punktów do powierzchni

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję powierzchni
XGND znajdującą się w kolekcji Powierzchnie.
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2 Rozwiń kolekcję Definicja w kolekcji powierzchni XGND. Kliknij
prawym przyciskiem myszy pozycję Pliki punktów i wybierz polecenie
Dodaj.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj plik punktów.

3 Na liście Format kliknij pozycję PENZD (rozdzielane spacjami).

4 Na końcu pola Plik źródłowy kliknij ikonę folderu.

5 W oknie dialogowym Wybierz plik źródłowy upewnij się, że pole Pliki
typu ma wartość Tekst/Szablon/Plik wyodrębnienia (*.txt).

6 Przejdź do folderu folder samouczków (str. 335) i zaznacz grupę punktów
Existing Ground Points - PENZD.txt. Kliknij przycisk Otwórz. Kliknij przycisk
OK w oknie dialogowym Dodaj grupy punktów.

Odniesienie do tego pliku zostanie dodane do definicji powierzchni
XGND. Obecność danych punktów w definicji powierzchni wskazuje

znacznik  wyświetlany obok pozycji Pliki punktu na karcie Nawigator.

UWAGA Jeśli powierzchni nie widać na rysunku, na karcie Nawigator kliknij
pozycję XGND prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zoom do.

7 Na karcie Nawigator w Obszarze narzędzi kliknij prawym przyciskiem
myszy powierzchnię XGND. Kliknij opcję Właściwości powierzchni.

8 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni kliknij kartę Definicja.

W dolnej części okna dialogowego na liście Typ operacji wyświetlane są
operacje na powierzchniach wraz z towarzyszącymi parametrami w
kolejności, w jakiej były wykonywane. Element Importuj plik punktu jest
operacją, która została wykonana w krokach od 1 do 6.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Dodawanie linii
nieciągłości do powierzchni (str. 59).

Ćwiczenie 3: Dodawanie linii nieciągłości do powierzchni

Celem ćwiczenia będzie wstawienie trójwymiarowych polilinii pochodzących
z zewnętrznego pliku DWG, zaznaczenie tych polilinii za pomocą polecenia
programu AutoCAD SWYBIERZ, a następnie utworzenie standardowych linii
nieciągłości na bazie zaznaczonych polilinii.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Linie nieciągłości w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Polecenie SWYBIERZ posłuży do skonfigurowania zbioru, w którym znajdą się
wszystkie obiekty spełniające kryteria filtrowania określone przez użytkownika.
Polecenie można zastosować do całego rysunku lub tylko do istniejącego
zbioru. Zbiór utworzony za pomocą polecenia SWYBIERZ albo zastępuje bieżący
zbiór, albo jest do niego dołączany.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Dodawanie danych
punktów do powierzchni (str. 58).

Aby dodać linie nieciągłości do powierzchni

1 W menu Wstaw kliknij opcję Blok.

2 W oknie dialogowym Wstaw kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do folderu
folder z rysunkami do samouczków (str. 335), zaznacz rysunek Breaklines.dwg i
kliknij przycisk Otwórz.

3 W oknie dialogowym Wstaw skonfiguruj następujące ustawienia:

■ Punkt wstawienia: Ustaw wartości współrzędnych X, Y i Z na 0.00;
usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie.

■ Rozbij: pole wyboru zaznaczone.

■ Skala: Usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie; zaznacz opcję
Jednolita skala; ustaw wartość współrzędnej X na 1.00.

■ Obrót: Usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie; ustaw wartość
parametru Kąt na 0.

4 Kliknij przycisk OK.

Trójwymiarowe polilinie zostaną wstawione do rysunku. Na pierwotnym
rysunku te polilinie istniały na warstwie C-TOPO-BRKL, więc ta warstwa
została dodana do bieżącego rysunku.

5 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie SWYBIERZ.

6 W oknie dialogowym Szybki wybór skonfiguruj następujące ustawienia:

■ Zastosuj do: Cały rysunek

■ Typ obiektu: Polilinia 3D

■ Właściwości: Warstwa

■ Operator: = Równe

60 | Rozdział 4   Samouczki dotyczące powierzchni



■ Wartość: C-TOPO-BRKL

■ Dołącz do bieżącego zbioru wskazań: pole wyboru zaznaczone

7 Kliknij przycisk OK. Trójwymiarowe polilinie zostaną zaznaczone na
rysunku.

8 W Obszarze narzędzi na karcie Nawigator w kolekcji Powierzchnie rozwiń
powierzchnię XGND.

9 W powierzchni XGND rozwiń kolekcję Definicja. Kliknij prawym

przyciskiem myszy opcję Linie nieciągłości. Kliknij przycisk Dodaj.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj linie nieciągłości.

10 W ustawieniach linii nieciągłości skonfiguruj następujące parametry:

■ Opis: XGND-Breaklines

■ Typ: Standardowy

■ Strzałka: 1,0000

11 Kliknij przycisk OK.

Zaznaczone uprzednio trójwymiarowe polilinie zostaną dodane do
definicji powierzchni w roli linii nieciągłości. Powierzchnia widoczna na
rysunku zostanie zaktualizowana.

UWAGA W przypadku jakichkolwiek problemów z danymi, na przykład
przechodzenia dodanych linii nieciągłości przez punkty, Podgląd zdarzeń będzie
zawierał odpowiedni komunikat. Na potrzeby niniejszego ćwiczenia komunikat
można zignorować. Jednakże, aby dokładniej poznać charakter problemu, należy
przejść do tematu Zadania uzupełniające widocznego poniżej.

12 W razie potrzeby bazowe polilinie 3D można ukryć, wyłączając ich
warstwę. W tym celu w wierszu polecenia wprowadź wyrażenie
WARSTWA, a następnie kliknij ikonę żarówki znajdującą się obok warstwy
C-TOPO-BRKL.

Zadania uzupełniające: można zbadać problemy z niezgodnością danych
zgłoszone w Podglądzie zdarzeń, na przykład linie nieciągłości przecinające
istniejące punkty. Jeśli zamknięto Podgląd zdarzeń, można go ponownie
otworzyć, klikając w menu Ogólne opcje: Narzędzia, Podgląd zdarzeń.
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Aby bliżej zbadać problemy związane z przechodzeniem danych linii
nieciągłości

1 Gdy wyświetlony jest Podgląd zdarzeń, przewiń widok w prawo, aż pojawi
się kolumna Więcej informacji.

2 W kolumnie Więcej informacji kliknij przycisk Zoom do.

Rysunek zostanie powiększony. Powiększenie będzie wyśrodkowane w
miejscu, w którym linia nieciągłości przechodzi przez istniejący punkt.
Jeśli warstwa C-TOPO-BRKL nie jest zablokowana, widoczna będzie
polilinia 3D. Aby zobaczyć punkty i faktyczne trójkąty TIN utworzone
wzdłuż linii nieciągłości, można zmienić styl powierzchni w sposób
opisany poniżej. W Nawigatorze kliknij prawym przyciskiem myszy
powierzchnię XGND i kliknij opcję Właściwości powierzchni. W oknie
dialogowym Właściwości powierzchni wybierz styl Border & Triangles &
Points, a następnie kliknij przycisk OK.

Przed przejściem do następnego ćwiczenia zmień z powrotem styl na
Standardowy i pomniejsz wyświetlony rysunek, aby widzieć całą
powierzchnię.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Dodawanie zewnętrznej
obwiedni do powierzchni (str. 62).

Ćwiczenie 4: Dodawanie zewnętrznej obwiedni do
powierzchni

Celem ćwiczenia będzie wstawienie polilinii pochodzącej z zewnętrznego
rysunku DWG, a następnie utworzenie zewnętrznej obwiedni powierzchni na
bazie tej polilinii.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Obwiednie w Pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Dodawanie linii
nieciągłości do powierzchni (str. 59).

Aby dodać zewnętrzną obwiednię do powierzchni

1 Pomniejsz, aby zobaczyć całą powierzchnię w oknie rysunku.

2 W menu Wstaw kliknij opcję Blok.
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3 W oknie dialogowym Wstaw kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do
lokalizacji folder z rysunkami do samouczków (str. 335), zaznacz rysunek Outer
Boundary.dwg i kliknij przycisk Otwórz.

4 W oknie dialogowym Wstaw skonfiguruj następujące ustawienia:

■ Punkt wstawienia: Ustaw wartości współrzędnych X, Y i Z na 0.00;
usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie.

■ Rozbij: pole wyboru zaznaczone.

■ Skala: Usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie; zaznacz opcję
Jednolita skala; ustaw wartość współrzędnej X na 1.00.

■ Obrót: Usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie; ustaw wartość
parametru Kąt na 0.

5 Kliknij przycisk OK.

Polilinia zostanie wstawiona do rysunku.

6 W Obszarze narzędzi w drzewie Nawigatora w kolekcji Powierzchnie
rozwiń powierzchnię XGND.

7 W powierzchni XGND rozwiń kolekcję Definicja. Kliknij prawym

przyciskiem myszy pozycję Obwiednie i wybierz polecenie Dodaj.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj obwiednie.

8 We właściwościach obwiedni skonfiguruj następujące ustawienia:

■ Nazwa: XGND-Outer

■ Typ: Zewnętrzna

■ Niedestrukcyjna linia nieciągłości: pole wyboru wyczyszczone

■ Strzałka: 1,0000

9 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych
wartości i zamknięcie okna dialogowego Dodaj obwiednie.

10 Na rysunku zaznacz żółtą polilinię pochodzącą z pliku Outer Boundary.dwg.

Polilinia zostanie dodana do definicji powierzchni, a obszar powierzchni
widoczny na rysunku zostanie przycięty do granic obszaru wyznaczonego
przez nową zewnętrzna obwiednię.

Ćwiczenie 4: Dodawanie zewnętrznej obwiedni do powierzchni | 63



11 Opcjonalnie, jeśli wyjściowa polilinia ma być niewidoczna, wyłącz jej
warstwę. W tym celu w wierszu polecenia wprowadź warstwa. Kliknij
ikonę żarówki umieszczoną obok wpisu warstwy C-TOPO-BNDY.

Aby kontynuować naukę w następnym samouczku, przejdź do tematu Zmiana
stylu i sposobu wyświetlania powierzchni (str. 64).

Samouczek: Zmiana stylu i sposobu wyświetlania
powierzchni

W tym samouczku przedstawiono metody zmiany i ograniczania zakresu
stylów i wyświetlania powierzchni.

Mechanizm stylów oferuje wygodny i poręczny sposób sterowania
wyświetlaniem powierzchni. Zamiast każdorazowo podczas tworzenia nowej
powierzchni odpowiadać na zapytania dotyczące wielu zmiennych, można
odwoływać się do predefiniowanego stylu, który określa wymagane wartości
wszystkich zmiennych.

Zarządzanie stylami powierzchni odbywa się tak samo, jak stylami wszystkich
innych obiektów w programie AutoCAD Civil 3D — w obszarze narzędzi za
pośrednictwem drzewa Ustawienia. Wszystkie obiekty w drzewie Ustawienia
mają przyporządkowane grupy ustawień swojego stylu standardowego. Ta
kolekcja jest nazywana stylem obiektu. Styl każdego obiektu można tworzyć,
edytować, kopiować i usuwać.

Style powierzchni decydują o sposobie wyświetlania komponentów
powierzchni na rysunku. Aby zmienić wygląd komponentu, należy zastosować
inny styl lub dokonać edycji bieżącego stylu.

Obiekty stylów powierzchni zawierają następujące parametry komponentów
i ustawienia wyświetlania komponentów służące do konstruowania obiektów
danych powierzchni:

■ Granica — Granica zewnętrzna i wewnętrzna oraz rzędna.

■ Warstwice — Linie warstwic głównych, pomocniczych, depresji oraz
zdefiniowanych przez użytkownika

■ Siatka — Wyświetlanie siatki głównej i pomocniczej

■ Punkty — Wszystkie punkty powierzchni w przypadku powierzchni TIN
lub powierzchni siatki.
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■ Trójkąty — Informacje o powierzchni TIN

■ Analiza — Kierunki, rzędne, nachylenia i strzałki nachyleń

■ Zlewiska — Wyświetlanie analizy zlewisk

Więcej informacji można znaleźć w temacie Style i wyświetlanie powierzchni w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Edycja stylu powierzchni

Celem ćwiczenia będzie ukrycie punktów powierzchni, a włączenie
wyświetlania warstwic depresji.

Warstwice depresji tworzą zamknięte pętle wokół powierzchni o malejącej
rzędnej. Są to powierzchnie, w których mogą tworzyć się baseny lub jeziora,
jeśli gleba i opady stworzą ku temu odpowiednie warunki.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Style i wyświetlanie powierzchni w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby zmodyfikować styl powierzchni

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-2.dwg.

2 W obszarze narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Powierzchnia
w kolekcji Powierzchnia2.

3 Rozwiń kolekcję Style powierzchni, co spowoduje wyświetlenie listy
stylów powierzchni istniejących na rysunku.

4 Styl Standardowy, do którego odwołuje się powierzchnia zawarta w

rysunku, jest wyróżniony pomarańczowym znacznikiem: 

5 Kliknij Standardowy styl powierzchni prawym przyciskiem myszy Kliknij
polecenie Edycja.

6 W oknie dialogowym Styl powierzchni — Standardowy kliknij kartę
Wyświetl.

7 W tabeli Wyświetlanie komponentu wyłącz opcję wyświetlania punktów
na powierzchni. W tym celu kliknij ikonę żarówki znajdującą się w
kolumnie Widoczny. Kliknij przycisk Zastosuj.
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8 Kliknij kartę Warstwice.

9 Rozwiń grupę właściwości Depresje warstwic i upewnij się, że w polu
Wyświetl warstwice depresji jest zaznaczona pozycja Prawda, a w polu
Długość wskaźnika jest wpisana wartość 5.

10 Kliknij przycisk OK.

11 Na rysunku są teraz widoczne warstwice depresji, wzdłuż których znajdują
się wskaźniki.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Używanie innego stylu
powierzchni  (str. 66).

Ćwiczenie 2: Używanie innego stylu powierzchni

Celem ćwiczenia będzie zmiana stylu, do którego odwołuje się powierzchnia,
w celu zaprezentowania powierzchni w innym widoku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Style i wyświetlanie powierzchni w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Edycja stylu
powierzchni (str. 65).

Aby użyć innego stylu

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Powierzchnie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię XGND. Kliknij opcję
Właściwości powierzchni.

2 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni na karcie Informacje z
listy Styl powierzchni zaznacz pozycję Border & Triangles & Points.

W tym stylu granice i powierzchnie TIN są wyświetlane z zastosowaniem
trzykrotnego przeskalowania pionowego. Pozwala to lepiej zobaczyć
rzeźbę terenu w płaszczyźnie pionowej.

3 Kliknij przycisk OK.

Widok powierzchni zostanie zaktualizowany i będzie teraz zawierał
trójkąty TIN oraz granicę powierzchni.

4 Kliknij kolejno menu Widok  ➤ Orbita 3D  ➤ Orbita swobodna.

5 Korzystając z narzędzia trójwymiarowej orbity, obróć powierzchnię na
rysunku w taki sposób, aby były widoczne rzędne przeskalowania. Są one
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najbardziej widoczne wzdłuż spodu powierzchni, gdzie pojawia się
wyraźna wypukłość.

6 Aby wrócić do zwykłego widoku powierzchni w planie, w menu Widok
kliknij opcje: Widoki 3D, Plan, Bieżący LUW.

7 Wykonaj kroki od 1 do 3, aby dla stylu powierzchni przywrócić ustawienie
Standardowy.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Oznaczanie powierzchni
etykietami (str. 67).

Ćwiczenie 3: Oznaczanie powierzchni etykietami

W tym ćwiczeniu zostaną dodane etykiety do warstwic powierzchni poprzez
ręczne umieszczenie pojedynczych etykiet, a także umieszczenie serii etykiet
automatycznie z wykorzystaniem polilinii programu AutoCAD jako linii
prowadzącej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie etykiet powierzchni w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Używanie innego stylu
powierzchni  (str. 66).

Aby przypisać etykiety warstwicom powierzchni

1 Z menu Widok wybierz polecenie Nazwane widoki.

2 W oknie dialogowym Menedżer widoków w grupie Widoki modelu
wybierz pozycję Etykiety powierzchni. Kliknij przycisk Ustaw bieżący.
Kliknij przycisk OK.

3 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie PLINE.

4 W odpowiedzi na pytanie o punkt początkowy kliknij zielone kółko w
lewym górnym rogu widoku.

5 Kliknij środkowe kółko, a następnie prawe dolne kółko. Naciśnij klawisz
Enter, aby zakończyć działanie polecenia PLINE.

6 Kliknij menu Powierzchnie  ➤ Dodaj etykiety powierzchni  ➤ Dodaj
etykiety warstwic.
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7 W oknie dialogowym Dodaj etykiety dla opcji Rodzaj etykiety wybierz
ustawienie Warstwica - Wielokrotna. Dla innych ustawień pozostaw
wartości domyślne. Kliknij przycisk Dodaj.

8 W wierszu polecenia wprowadź O, aby określić, że wybierzesz obiekt,
który będzie stosowany jako prowadnica.

9 W wierszu polecenia wprowadź Y, aby usunąć polilinię po utworzeniu
etykiet.

10 W oknie rysunku zaznacz polilinię.

Etykiety zostały utworzone wzdłuż ścieżki określonej w postaci polilinii.
Ta metoda tworzenia etykiet powierzchni przydaje się, gdy użytkownik
chce wytyczyć ścieżkę etykiet warstwicy powierzchni przed utworzeniem
etykiet. Jeśli zamierzasz jednocześnie utworzyć ścieżkę i etykietę bez
wcześniejszego rysowania polilinii, kolejno kliknij opcje Powierzchnie
 ➤ Dodaj etykiety powierzchni  ➤ Warstwica — Wielokrotna, a następnie
narysuj ścieżkę.

W następnym etapie zostaną dodane poszczególne etykiety rzędnych
punktów.

11 W oknie rysunku kliknij linię, na której narysowano etykiety powierzchni.
Na linii pojawią się błękitne uchwyty.

12 Wybierz błękitny uchwyt w kółku w prawym górnym rogu. Zmieni on
kolor na czerwony, oznaczający aktywność.

13 Przesuń uchwyt w nowe położenie i kliknij. Warto zauważyć, że etykiety
są uaktualniane na bieżąco, odzwierciedlając nowe położenia.

14 W oknie dialogowym Dodaj etykiety dla opcji Rodzaj etykiety wybierz
ustawienie Rzędna punktu, zaś dla opcji Styl etykiety rzędnej punktu
wybierz ustawienie Standardowy.

15 Kliknij przycisk Dodaj. W odpowiedzi na pytanie kliknij punkt położony
na grzbiecie, aby umieścić etykietę.

16 W oknie dialogowym Dodaj etykiety dla opcji Styl etykiety rzędnej punktu
wybierz ustawienie Foot Meter.

17 Kliknij przycisk Dodaj. W odpowiedzi na pytanie kliknij punkt położony
na grzbiecie, aby umieścić etykietę.

Za pomocą okna dialogowego Dodaj etykiety, można w miarę potrzeby
zmieniać właściwości etykiet podczas tworzenia etykiet powierzchni.

68 | Rozdział 4   Samouczki dotyczące powierzchni



Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Edycja danych
powierzchni (str. 69).

Samouczek: Edycja danych powierzchni
W tym samouczku przedstawiono kilka popularnych zadań edycyjnych, takich
jak zamiana krawędzi, usuwanie linii TIN czy wygładzanie powierzchni.
Zostanie również omówione ukrywanie fragmentów powierzchni za pomocą
obwiedni ukrytej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Operacje edycji powierzchni w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Zamiana krawędzi

Zamiana krawędzi służy do zmiany kierunku trzech trójkątnych powierzchni
na powierzchni w celu utworzenia dokładniejszego modelu powierzchni. Na
przykład można zamienić krawędzie, aby dopasować krawędzie trójkąta do
wypukłości lub zagłębień.

Usuwanie linii TIN

Usunięcie linii TIN może być niezbędne na przykład w sytuacji, gdy przy
krawędziach powierzchni znajdują się trójkąty TIN, które są bardzo długie i
wąskie. W takim przypadku mogą one niedokładnie odzwierciedlać
powierzchnię i powinny zostać skasowane.

Linie powierzchni TIN i siatek można również usuwać z basenów czy
fundamentów budynków na przykład w celu utworzenia pustej przestrzeni.
Usunięcie linii zapobiegnie rysowaniu warstwic na odcinkach tych przestrzeni.
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Po usunięciu krawędzi następuje utworzenie granicy wewnętrznej biegnącej
po sąsiednich liniach lub modyfikacja granicy zewnętrznej polegająca na jej
poprowadzeniu po nowych liniach.

Ukryj obwiednie

Ukrycie obwiedni maskuje wybrane obszary powierzchni, co powoduje, że
triangulacja, a w efekcie warstwice, są w takim obszarze niewidoczne. Można
też ukryć obwiednie, aby utworzyć otwory w powierzchni, na przykład w celu
zaznaczenia podstawy budynku.

UWAGA Użycie obwiedni ukrytej nie powoduje usunięcia zakrytego fragmentu
powierzchni. Cała powierzchnia pozostaje nienaruszona. Jeśli na powierzchni znajdują się
linie powierzchni TIN, które powinny zostać trwale usunięte, należy użyć polecenia Usuń
linię.

Wygładzanie powierzchni

Wygładzanie powierzchni to operacja powodująca dodanie punktów na
rzędnych ustalonych przez program przy użyciu metody interpolacji punktów
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sąsiednich (NNI) lub optymalnej predykcji (Krigingu), W rezultacie otrzymuje
się łagodne warstwice bez nakładania się linii.

Wygładzanie jest jedną z odmian operacji edycji powierzchni. Użytkownik
może skonfigurować właściwości wygładzania, a następnie je indywidualnie
włączać i wyłączać. Po wyłączeniu wygładzania powierzchnia powraca do
swojego pierwotnego kształtu, Jednakże operacja wygładzania pozostaje na
liście operacji wykonywanych na powierzchniach i można ją włączyć
ponownie.

Metoda NNI jest stosowana do oceny rzędnej (Z) dowolnego punktu (P) w
oparciu o szereg punktów o znanych rzędnych.

W metodzie tej wykorzystuje się dane triangulacji znanych punktów w celu
obliczenia średniej ważonej rzędnych naturalnych sąsiadów punktu.

Aby używać metody NNI, należy określić tylko wyjściowe położenia
interpolowanych punktów. Wysokości generowanych punktów zawsze są
równe średniej ważonej wysokości istniejących punktów sąsiadujących. W
metodzie NNI interpolacja jest wykonywana tylko w obrębie powierzchni.

Ćwiczenie 1: Zamiana krawędzi TIN

Celem ćwiczenia będzie zmiana ułożenia kilku krawędzi TIN zawartych w
powierzchni.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zamiana krawędzi w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.
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Aby zmienić ułożenie krawędzi TIN

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-3.dwg.

Powierzchnia zdefiniowana w tym rysunku składa się z linii TIN
nałożonych na obraz lądu pochodzący z zewnętrznego pliku, do którego
prowadzi odnośnik.

2 Powiększ dolną krawędź powierzchni.

3 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń dla tej powierzchni 

kolekcję Definicja. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Edycje.

4 Kliknij polecenie Zamień krawędź.

W wierszu polecenia pojawi się monit o zaznaczenie krawędzi (linii),
której orientacja ma zostać zmieniona.

5 Kliknij krawędź, co spowoduje jej zamianę.
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Zmiana dojdzie do skutku, jeśli są spełnione następujące kryteria:

■ Krawędź musi rozdzielać dwa widoczne trójkąty.

■ Równoległobok utworzony przez oba trójkąty (rozdzielone krawędzią)
jest wypukły.

6 Opcjonalnie kontynuuj zaznaczanie pozostałych krawędzi TIN, aby
zmienić ich kierunek.

7 Aby zakończyć operację, naciśnij klawisz ENTER.

Operacje edycji zostaną dodane jako wpisy operacji Zamień krawędź linii
w widoku listy Edycje w drzewie Nawigatora.

UWAGA W kolumnie Opis w widoku listy będą widoczne współrzędne punktów
zaznaczenia krawędzi, które zostały zamienione.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Usuwanie linii TIN (str.
74).

Ćwiczenie 2: Usuwanie linii TIN

Celem ćwiczenia będzie usunięcie linii TIN z powierzchni.

Linie TIN przebiegają przez basen. Usunięcie linii zapobiegnie rysowaniu
warstwic na odcinkach prowadzących przez obszar basenu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Usuwanie linii TIN lub linii siatki
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Zamiana krawędzi
TIN (str. 71).

Aby usunąć linie TIN

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-3A.dwg.

Na tym rysunku linie TIN powierzchni mają postać nakładki na obraz
terenu pochodzący z zewnętrznego pliku, do którego prowadzi odnośnik.

2 Powiększ zaokrągloną powierzchnię basenu w lewej górnej części
powierzchni.
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3 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Definicja
odnoszącą się do powierzchni. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję

Edycje.

4 Kliknij polecenie Usuń linię.

W wierszu polecenia pojawi się monit o zaznaczenie krawędzi (linii),
która ma zostać usunięta.

5 Kliknij krawędź, która przecina powierzchnię basenu, i naciśnij klawisz
Enter.

Krawędź jest usuwana, a tworzona jest wewnętrzna granica biegnąca
wzdłuż przylegających linii TIN.

6 Powtórz polecenie Usuń linię i usuń wszystkie linie TIN, które przecinają
powierzchnię basenu.
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Operacje edycji zostaną dodane jako wpisy operacji Usuń linię w widoku
listy Edycje w drzewie Nawigatora.

UWAGA W kolumnie Opis w widoku listy będą widoczne współrzędne
wierzchołków usuniętej krawędzi.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Dodawanie obwiedni
ukrytej (str. 76).

Ćwiczenie 3: Dodawanie obwiedni ukrytej

W tym ćwiczeniu należy dodać do powierzchni obwiednię ukrytą, która
spowoduje zamaskowanie wybranych obszarów podziału na trójkąty.

Obwiednię można utworzyć z dowolnego wieloboku lub polilinii, ale w tym
ćwiczeniu zostanie użyta istniejąca linia nieciągłości.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Obwiednie w Pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Usuwanie linii TIN
(str. 74).
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Aby dodać obwiednię ukrytą

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-3B.dwg.

UWAGA Rysunek przypomina rysunek Surface-3A.dwg. Różnica polega na dodaniu
warstwy C-TOPO-BRKL, która zawiera linie nieciągłości.

2 W Obszarze narzędzi na karcie Nawigator w kolekcji Powierzchnie rozwiń
powierzchnię XGND.

3 W powierzchni XGND rozwiń kolekcję Definicja. Kliknij prawym

przyciskiem myszy pozycję Obwiednie i wybierz polecenie Dodaj.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj obwiednie.

4 W ustawieniach obwiedni skonfiguruj następujące parametry:

■ Nazwa: XGND-basen-ukryta

■ Typ: Ukryj

■ Niedestrukcyjna linia nieciągłości: pole wyboru zaznaczone

■ Strzałka: 1,0000

5 Kliknij przycisk OK.

6 Na rysunku zaznacz obiekt polilinii stanowiący obwód basenu.
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Obwiednia ukryta zostanie dodana do definicji powierzchni. Powierzchnia
widoczna na rysunku zostanie zmodyfikowana w taki sposób, że basen
będzie wyświetlany jako „dziura” w powierzchni.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Wygładzanie powierzchni
(str. 79).

Ćwiczenie 4: Wygładzanie powierzchni

Celem ćwiczenia będzie wygładzenie powierzchni przy użyciu metody
interpolacji punktów sąsiednich (NNI).

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wygładzanie powierzchni w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Dodawanie obwiedni
ukrytej (str. 76).

Aby wygładzić powierzchnię za pomocą metody NNI

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-3C.dwg.
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2 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń dla powierzchni XGND

kolekcję Definicja. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję 
Edycje.

3 Wybierz polecenie Wygładź powierzchnię.

4 W oknie dialogowym Wygładź powierzchnię w polu Wybierz metodę
zaznacz pozycję Interpolacja punktów sąsiednich.

5 W grupie parametrów Dane wyjściowe interpolacji/ekstrapolacji punktów
w opcji Lokalizacje wyjściowe wybierz ustawienie Wg siatki.

Użycie opcji położeń wyjściowych Wg siatki powoduje interpolację
punktów powierzchni na siatkę leżącą w obrębie wielobocznych obszarów
wyznaczonych na rysunku. Po zdefiniowaniu powierzchni można określić
właściwości odstępu siatki X i Y oraz właściwości orientacji.

6 Dla parametru Wybierz obszar wyjściowy kliknij kolumnę Wartość. Kliknij

ikonę  .

7 W wierszu polecenia dla parametru obszaru wyjściowego wprowadź
wartość Powierzchnia. Opcja ta wygładzi całą powierzchnię zamiast
powierzchni w określonym prostokącie lub wieloboku.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wygładź powierzchnię.

8 Dla parametru Rozmieszczenie X siatki wprowadź wartość 10.

9 Dla parametru Rozmieszczenie Y siatki wprowadź wartość 10.

10 W oknie rysunku zwróć uwagę na miejsca, w których niektóre linie
warstwic są szczególnie załamane. Kliknij OK, aby wygładzić tę
powierzchnię.

Wyświetlona powierzchnia jest wygładzona, a warstwice są mniej
załamane. Pozycja Wygładź powierzchnię jest dodawana do widoku listy
Edycje na karcie Nawigator.

UWAGA W kolumnie Opis w widoku listy będzie widoczna zastosowana metoda
wygładzania powierzchni (Wygładzanie punktów sąsiednich). Edycję Wygładź
powierzchnię można usunąć z listy, ale nie wycofuje to operacji wygładzania, dopóki
powierzchnia nie zostanie zaktualizowana. Aby wycofać operację wygładzania, należy
w menu Edycja użyć opcji Cofnij.

Aby kontynuować naukę w następnym samouczku, przejdź do tematu
Wykonywanie analiz zlewisk i spadku wody (str. 81).
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Samouczek: Wykonywanie analiz zlewisk i spadku
wody

W tym samouczku omówiono sposoby przygotowywania dwóch rodzajów
analiz powierzchni: zlewisk i spadku wody.

Analiza zlewisk, stanowiące jeden z rodzajów analiz jakie można wykonywać
wobec powierzchni, służą do wizualizacji i badania zlewisk powierzchni.
Narzędzie analizy spadku wody, stanowiące osobny moduł, służy do ustalania
ścieżek, jakie cieki wodne obierałyby podczas przepływu przez powierzchnię.
Samouczek jest podzielony na następujące zasadnicze części:

■ Konfigurowanie ustawień wyświetlania i legendy zlewisk

■ Konfigurowanie i wykonywanie analizy zlewisk

■ Wstawianie tabeli legend zlewisk

■ Wyodrębnianie obiektów z powierzchni

■ Konfigurowanie i wykonywanie analizy spadku wody

W programie AutoCAD Civil 3D obliczenia dotyczące obszarów, przez które
powinna płynąć woda po powierzchni, są dokonywane na podstawie przebiegu
linii TIN. Po wyznaczeniu tych obszarów następuje ustalenie położenia
punktów odwodnienia oraz zlewisk.

Opcje dostępne w programie umożliwiają wykonywanie również innych analiz,
na przykład nachyleń, ustawienia, wysokości czy warstwic.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Zlewiska oraz Analiza powierzchni
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Konfiguracja stylu wyświetlania zlewiska

W tym ćwiczeniu zostanie skonfigurowany styl wyświetlania zlewiska.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Style i wyświetlanie powierzchni w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.
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Aby skonfigurować styl wyświetlania zlewiska

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-4.dwg.

2 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję
Powierzchnia.

3 Rozwiń kolekcję Style powierzchni, co spowoduje wyświetlenie listy
stylów powierzchni istniejących na rysunku.

4 Kliknij prawym przyciskiem styl powierzchni Standardowy i wybierz
polecenie Kopiuj.

5 W oknie dialogowym Styl powierzchni na karcie Informacje w polu Nazwa
wprowadź wyrażenie Zlewiska.

6 Na karcie Zlewiska w tabeli Właściwości zlewiska rozwiń grupę właściwości
Zlewisko depresji. W polu Użyj kreskowania zmień wartość na Prawda.

Zaznacz wzór kreskowania i kliknij przycisk  .

7 W oknie dialogowym Właściwości kreskowania zaznacz pozycję AR-SAND
na liście Wzór, a następnie wprowadź liczbę 15 w polu Skala.

8 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego
Właściwości kreskowania.

9 Kliknij kartę Wyświetlanie. W tabeli Wyświetlanie komponentów kliknij
symbol żarówki obok kolumny Zlewiska, aby włączyć wyświetlanie tych
komponentów zlewisk.

10 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Styl
powierzchni.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Generowanie analizy
zlewiska (str. 82).

Ćwiczenie 2: Generowanie analizy zlewiska

W tym ćwiczeniu należy wygenerować i wyświetlić analizę zlewiska.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Analiza powierzchni w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Konfiguracja stylu
wyświetlania zlewiska (str. 81).

Aby wygenerować analizę zlewiska

1 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Powierzchnie.
Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię XGND. Kliknij opcję
Właściwości powierzchni.

2 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni na karcie Informacje w
opcji Styl powierzchni wybierz ustawienie Watersheds.

3 Na karcie Analiza z listy Typ analizy wybierz pozycję Zlewiska.

4 Upewnij się, że pozycja Standardowy jest zaznaczona na liście Legenda.

5 Kliknij przycisk  , co spowoduje wykonanie analizy powierzchni.

Szczegółowe informacje o zlewiskach powierzchni zostaną wyświetlone
w tabeli Szczegóły.

6 Kliknij element  , aby wyświetlić okno dialogowe Wyświetlanie
zlewiska. Kliknij żarówki przy pozycjach Punkt obwiedni oraz Segment
obwiedni, aby wyłączyć wyświetlanie tych typów zlewisk.

7 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego
Wyświetlanie zlewiska. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe
Właściwości powierzchni.

8 Na powierzchni zawartej w rysunku zostaną wyświetlone zlewiska.

9 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Zlewiska odnoszącą się do powierzchni.

W widoku listy Nawigatora pojawi się tabela zlewisk powierzchni z takimi
informacjami, jak identyfikatory zlewisk, ich opisy i rodzaje oraz
identyfikatory zlewisk docelowych, do których zlewiska mogą uchodzić.

10 W razie potrzeby przekadruj lub powiększ fragment widoku na wybranym
zlewisku. W tym celu w widoku listy kliknij prawym przyciskiem myszy
element zlewiska i wybierz polecenie Nfragm do lub Zoom do.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Tworzenie legendy dla
zlewiska (str. 84).
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Ćwiczenie 3: Tworzenie legendy dla zlewiska

Celem ćwiczenia będzie dodanie tabeli legend zlewisk do rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie tabeli legend powierzchni
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Generowanie analizy
zlewiska (str. 82).

Dodawanie legendy do zlewiska

1 W Obszarze narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Style tabeli, a
następnie rozwiń kolekcję Zlewiska.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy styl Standardowy i wybierz polecenie
Edycja.

Wyświetlone okno dialogowe Styl tabeli zawiera właściwości stylu tabeli
Standardowe zlewisko.

3 Na karcie Właściwości danych znajdującej się w oknie Styl tabeli zaznacz
pole wyboru Sortuj dane.

4 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Styl
tabeli.

5 Z menu Powierzchnie wybierz polecenie Dodaj tabelę legendy.

6 W monicie o określenie rodzaju tabeli wprowadź wyrażenie Zlewiska.

7 Zaznacz powierzchnię na rysunku.

8 Pojawi się monit o wskazanie, czy zmiana danych analizy ma powodować
automatyczną aktualizację zawartości tabeli. Wprowadź polecenie
Dynamiczny, włączając w ten sposób opcję automatycznej aktualizacji.

W przypadku zmiany w powierzchni i ponownego generowania analizy
zlewiska legenda jest aktualizowana automatycznie.

9 Kliknij miejsce na rysunku, w którym ma się znaleźć lewy górny narożnik
tabeli.

Tabela legendy zostanie wyświetlona w wybranym miejscu na rysunku.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Wyodrębnianie obiektów
z powierzchni (str. 85).
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Ćwiczenie 4: Wyodrębnianie obiektów z powierzchni

Celem ćwiczenia będzie wykorzystanie danych zlewiska do utworzenia
niedestrukcyjnych obiektów programu AutoCAD z powierzchni.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyodrębnianie danych powierzchni
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Tworzenie legendy
dla zlewiska (str. 84).

Aby wyodrębnić obiekty z powierzchni

1 Kliknij menu Powierzchnie  ➤ Narzędzia  ➤ Wyodrębnij obiekty z
powierzchni.

2 W oknie dialogowym Wyodrębnij obiekty z powierzchni widoczne są
wszystkie właściwości powierzchni widoczne w wybranym w danej chwili
stylu powierzchni. W kolumnie Właściwości usuń zaznaczenie wszystkich
pól oprócz pola Zlewiska.

3 Kliknij przycisk OK.

Z każdego ze zlewisk w rysunku zostaną utworzone obiekty programu
AutoCAD.

4 W oknie rysunku kliknij kilka obszarów zlewisk. W każdym z obszarów
zostanie wyświetlony niebieski uchwyt wskazujący, że wybrano obiekt
AutoCAD.

5 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie LIST. W oknie tekstowym
programu AutoCAD wyświetlane są parametry pierwszego z wybranych
obiektów.

6 Naciskaj klawisz Enter, aby przeglądać parametry kolejnych obiektów.

W celu modyfikacji nowych obiektów lub formułowania zapytań do nich
można używać wszystkich standardowych poleceń programu AutoCAD.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 5: Tworzenie analizy spadku
wody (str. 86).
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Ćwiczenie 5: Tworzenie analizy spadku wody

Celem ćwiczenia będzie utworzenie linii pokazujących ścieżkę, jaką płynąca
woda obrałaby na drodze przez powierzchnię.

Narzędzie analizy spadku wody powoduje wygenerowanie dwu- lub
trójwymiarowych polilinii biegnących w dół powierzchni od jej dowolnego
zaznaczonego punktu. Można określić, czy wybrany punkt ma być oznaczany
znacznikiem. Powstałe linie można dowolnie modyfikować.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Rysowanie torów spadku wody w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

W ćwiczeniu wykorzystywany jest plik rysunku podobny do tego, który
wykorzystuje Ćwiczenie 3: Tworzenie legendy dla zlewiska (str. 84). Różnice
polegają na zastosowaniu innego stylu powierzchni, który pozwala lepiej
widzieć najważniejsze elementy powierzchni, oraz wprowadzeniu prostego
punktu, którego można użyć jako znacznik punktu początkowego.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 4: Wyodrębnianie
obiektów z powierzchni (str. 85).

Aby skonfigurować i przeprowadzić analizę spadku wody

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-4B.dwg.

2 W menu Powierzchnie kliknij opcje Narzędzia  ➤ Spadek wody.

3 W oknie dialogowym Linia spływu w sekcji Tor spadku wody w opcji
Warstwa ścieżki wybierz ustawienie C-TOPO-WSHD, aby określić kolor
ścieżki.

4 W sekcji Znacznik spadku wody dla opcji Umieść znacznik w punkcie
początkowym należy wybrać ustawienie Tak.

5 W polu Styl znacznika punktu początkowego zaznacz pozycję WD Start.
Kliknij przycisk OK.

6 W oknie rysunku zauważ wyraźny taras wzdłuż południowej krawędzi
powierzchni. Kliknij miejsce nad tarasem.

Zostanie narysowana polilinia 2D, która odpowiada przepływowi wody
od wybranego punktu. Punkt początkowy ścieżki jest oznaczony
znacznikiem podstawowym mającym styl punktu WD Start.
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7 Kliknij inne położenia wzdłuż tarasu i na powierzchni, aby poznać
kierunek przepływu wody w różnych miejscach.

Jeśli ścieżka wody rozwidli się, zostaną narysowane dodatkowe linie
wzdłuż każdej ścieżki.

PORADA Można ukryć wszystkie tory spadku wody za pomocą Menedżera warstw,
wyłączając ich warstwę — C-TOPO-WSHD

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Generowanie
informacji o objętości powierzchni (str. 87).

Samouczek: Generowanie informacji o objętości
powierzchni

W tym samouczku przedstawiono, jak utworzyć powierzchnie podstawowe i
porównawcze, a następnie utworzyć z nich trwałą powierzchnię objętościową
oraz obliczenia objętości mieszanej.

Powierzchnia objętościowa ma charakter trwałego obiektu powierzchni.
Oznacza to, że można wyświetlać jej warstwice wykopu i nasypu, punkty
wykopu i nasypu, dodawać do nich etykiety, a także dodawać je do projektu.
Objętość wykopu i nasypu oraz objętość netto są właściwościami, które można
wyświetlić, wybierając opcję Właściwości powierzchni.

Metoda obliczania objętości złożonej bazuje na danych punktów pochodzących
z obu powierzchni oraz zlokalizowanych we wszystkich miejscach, w których
przecinają się krawędzie trójkątów obu powierzchni. Objętość wykopu i nasypu
oraz objętość netto są obliczane na podstawie różnic rzędnych między dwoma
powierzchniami.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Obliczanie objętości powierzchni w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie powierzchni bazowej i
porównawczej

W tym ćwiczeniu należy skonstruować powierzchnię bazową i porównawczą.
Następnie na ich podstawie zostaną wykonane obliczenia objętości.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie powierzchni w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć powierzchnie

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-4C.dwg.

Powierzchnia Existing Ground without Berm w tym pliku przypomina
powierzchnię zawartą na rysunku Surface-4.dwg; różnica dotyczy jedynie
braku tarasu w dolnej części powierzchni. Ta powierzchnia będzie
powierzchnią bazową do obliczeń objętości.

2 Z menu Powierzchnie wybierz polecenie Utwórz powierzchnię.

W oknie dialogowym Utwórz powierzchnię na liście Typ zaznacz pozycję
Powierzchnia TIN.
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3 W ustawieniach powierzchni skonfiguruj następujące parametry:

■ Nazwa: Taras

■ Opis: Powierzchnia tarasu

■ Styl: Standardowy

■ Wybierz styl materiału do renderowania: JakWarstwa

4 Kliknij przycisk OK, co spowoduje wygenerowanie powierzchni.

5 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń rysunek Surface-4C i
kolekcję Powierzchnie.

Powierzchnia Taras jest wymieniona w kolekcji Powierzchnie, ale nie
zawiera żadnych danych. Będzie to powierzchnia porównawcza do
obliczeń objętości.

6 W menu Wstaw kliknij opcję Blok.

7 W oknie dialogowym Wstaw kliknij przycisk Przeglądaj. Przejdź do
lokalizacji folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Zaznacz rysunek Berm
Breaklines.dwg i kliknij przycisk Otwórz.

8 W oknie dialogowym Wstaw skonfiguruj następujące ustawienia:

■ Punkt wstawienia: Ustaw wartości współrzędnych X, Y i Z na 0.00;
usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie.

■ Rozbij: pole wyboru zaznaczone.

■ Skala: Usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie; ustaw wartość
parametru X na 1.00; zaznacz opcję Jednolita skala.

■ Obrót: Usuń zaznaczenie opcji Określ na ekranie; ustaw wartość
parametru Kąt na 0.

9 Kliknij przycisk OK.

Polilinie zostaną wstawione do rysunku.

10 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie SWYBÓR.

11 W oknie dialogowym Szybki wybór skonfiguruj następujące ustawienia:

■ Zastosuj do: Cały rysunek

■ Typ obiektu: Polilinia 3D

■ Właściwości: Warstwa
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■ Operator: = Równe

■ Wartość: C-TOPO-BRKL

■ Dołącz do bieżącego zbioru wskazań: pole wyboru zaznaczone

12 Kliknij przycisk OK. Trójwymiarowe polilinie zostaną zaznaczone na
rysunku.

13 W Obszarze narzędzi na zakładce Nawigator w kolekcji Powierzchnie
rozwiń powierzchnię Berm.

14 W powierzchni Berm rozwiń kolekcję Definicja. Kliknij prawym
przyciskiem myszy pozycję Linie nieciągłości i wybierz polecenie Dodaj.

15 W oknie dialogowym Dodaj linie nieciągłości wprowadź następujące
właściwości linii nieciągłości:

■ Opis: Taras-Linie nieciągłości

■ Typ: Standardowy

■ Strzałka: 1,0000

16 Kliknij przycisk OK.

Zaznaczone uprzednio trójwymiarowe polilinie zostaną dodane do
definicji powierzchni w roli linii nieciągłości. Powierzchnia widoczna na
rysunku zostanie zaktualizowana.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie powierzchni
objętościowej TIN (str. 90).

Ćwiczenie 2: Tworzenie powierzchni objętościowej TIN

Celem ćwiczenia będzie utworzenie powierzchni objętościowej TIN, która ma
charakter trwałego obiektu powierzchni.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie powierzchni objętościowej
TIN w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie powierzchni
bazowej i porównawczej (str. 88).
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Aby utworzyć powierzchnię objętościową TIN

1 Z menu Powierzchnie wybierz polecenie Utwórz powierzchnię.

W oknie dialogowym Utwórz powierzchnię na liście Typ zaznacz pozycję
Powierzchnia objętości TIN.

2 W ustawieniach informacji o powierzchni skonfiguruj następujące
parametry:

■ Nazwa: Taras — objętościowa

■ Opis: Powierzchnia objętościowa tarasu wyliczona przez ustalenie
różnicy między wysokościami powierzchni

■ Styl: Standardowy

■ Materiał do renderowania: JakWarstwa

3 W grupie właściwości Powierzchnie objętościowe kliknij pozycję

<Powierzchnia bazowa>. Kliknij ikonę  .

4 W oknie dialogowym Wybierz powierzchnię bazową zaznacz pozycję
Existing Ground without Berm.

5 W grupie właściwości Powierzchnia objętościowa kliknij pozycję

<Powierzchnia porównawcza>. Kliknij ikonę  .

6 W oknie dialogowym Wybierz powierzchnię porównawczą zaznacz pozycję
Taras i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym
Utwórz powierzchnię.

7 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń obiekty rysunku
Surface-4C i kolekcję Powierzchnie.

Powierzchnia Taras — objętościowa jest wymieniona w kolekcji z ikoną

 wskazującą, że jest to powierzchnia objętościowa TIN.

8 Aby wyświetlić informacje statystyczne o objętości powierzchni, na karcie
Nawigator kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię Taras —
objętościowa. Kliknij opcję Właściwości powierzchni.

9 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni kliknij kartę Statystyka.
Rozwiń statystykę Objętość, aby wyświetlić objętość wykopu i nasypu
oraz objętość netto.

Zadania uzupełniające: aby dodać do rysunku dane statystyczne, kliknij
prawym przyciskiem myszy kartę Statystyka w oknie dialogowym
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Właściwości powierzchni i wybierz polecenie Kopiuj do schowka.
Następnie zamknij okno dialogowe Właściwości powierzchni, powiększ
do wolnego miejsca na rysunku, kliknij prawym przyciskiem myszy i
wybierz opcje Schowek  ➤ Wklej. Zostanie wklejona cała zawartość karty
Statystyka (Ogólne, TIN i Objętość). W celu edycji treści i formatu kliknij
prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Edycja tekstu wielowierszowego.
Inną przydatną opcją jest wklejenie danych statystycznych ze schowka
do oddzielnego arkusza kalkulacyjnego.

10 W razie potrzeby kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe
Właściwości powierzchni.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Obliczanie objętości
złożonej (str. 92).

Ćwiczenie 3: Obliczanie objętości złożonej

Celem ćwiczenia będzie obliczenie objętości wyznaczonej przez dwie
powierzchnie za pomocą funkcji Objętości złożone.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Obliczanie objętości złożonych w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

To ćwiczenie jest kontynuacją ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie powierzchni
objętościowej TIN (str. 90) i pokazuje alternatywną metodę generowania
statystyk objętości powierzchni.

Aby obliczyć objętość złożoną

1 W menu Powierzchnie kliknij opcje Narzędzia  ➤ Objętości.

2 W perspektywie Objętości złożone kliknij przycisk Utwórz nowy wpis

objętości  .

3 Kliknij element <wybierz powierzchnię> w kolumnie Powierzchnia
bazowa. Na wyświetlonej liście zaznacz pozycję Existing Ground without
Berm.

4 Kliknij element <wybierz powierzchnię> w kolumnie Powierzchnia
porównawcza i na wyświetlonej liście zaznacz powierzchnię Taras.

Po wybraniu powierzchni objętości zostaną obliczone i wyświetlone w
tabeli. Element wykresu netto przedstawia graficzną reprezentację
procentową całkowitej objętości. Warunek nasypu netto jest określony
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zielonym paskiem; warunek wykopu netto jest określony czerwonym
paskiem.

Samouczek: Wizualizacja danych powierzchni
To ćwiczenie demonstruje sposób dodawania multibloków do powierzchni i
renderowania ich przy użyciu przykładowych technik wizualizacyjnych
oferowanych przez program AutoCAD Civil 3D.

Program AutoCAD Civil 3D wykorzystuje te same funkcje wizualizacji, co
standardowy program AutoCAD. Na poziomie podstawowym można użyć
polecenia RENDER w celu wykonania renderowania modelu bez stosowania
materiałów, dodawania świateł ani konfigurowania sceny. W tym samouczku
zostanie przeprowadzone bardzo podstawowe renderowanie poprzez
zastosowanie materiału do renderowania w odniesieniu do powierzchni oraz
skonfigurowanie niektórych spośród dostępnych podstawowych ustawień
renderowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pomocy programu AutoCAD
Tworzenie realistycznych obrazów i grafiki.

Ćwiczenie 1: Przesuwanie multibloków na powierzchnię

W tym ćwiczeniu do rysunku zostaną wstawione multibloki, które następnie
zostaną umieszczone na powierzchni na odpowiednich rzędnych.

Multiblok jest obiektem programu AutoCAD Civil 3D, który może mieć różne
reprezentacje w różnych kierunkach obserwacji.

Predefiniowane multibloki dostarczone z programem AutoCAD Civil 3D są
dostępne w DesignCenter. Reprezentują one różne elementy takie jak znaki,
zarysy budynków, drzewa i krzewy. W programie DesignCenter predefiniowane
multibloki są umieszczone w podfolderze Data\Symbols\Mvblocks folderu
AutoCAD Civil 3D Product Installation Path.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Multibloki w Pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.
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Aby przesunąć multibloki na powierzchnię

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-4.dwg.

2 Z menu Widok wybierz polecenie Nazwane widoki.

3 W oknie dialogowym Menedżer widoków zaznacz widok Plan Detail.
Kliknij kolejno przyciski Ustaw jako bieżący i OK.

Widok rysunku przedstawia drogę dwujezdniową z pasem rozdzielającym
między jezdniami.

4 W menu Wstaw kliknij opcję DesignCenter.

5 W oknie DesignCenter przejdź do katalogu [lokalizacja instalacji programu
AutoCAD Civil 3D]\AutoCAD Civil 3D 2008\Data\Symbols\Mvblocks.

Zapoznaj się z kolekcją dostępnych bloków.

UWAGA Przed kontynuowaniem ćwiczenia zamocuj paletę programu DesignCenter

lub kliknij przycisk  , aby włączyć jej automatyczne ukrywanie.

6 Wybierz kolekcję Traffic Signs. Bloki wchodzące w skład kolekcji są
wyświetlane w oknie po prawej stronie.

7 Wybierz plik R4-7a Keep Right.dwg i przeciągnij go na rysunek.

8 W odpowiedzi na monit o określenie punktu wstawienia w oknie rysunku

kliknij symbol  na dole pasa rozdzielającego.

9 Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować domyślny współczynnik skali
X równy 1.

10 Naciśnij klawisz Enter, aby użyć współczynnika skali X jako współczynnika
skali Y.

11 Po wyświetleniu monitu o określenie kąta obrotu powiększ widok okolicy
punktu wstawienia i obróć blok, aż znak będzie ułożony równolegle do
symbolu. Kliknij, aby ustawić kąt obrotu.
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12 Powtórz kroki 6 i 7, aby wstawić blok Light Pole 01.dwg z kolekcji Street
Lights.

W odpowiedzi na monit o określenie punktu wstawienia w oknie rysunku

kliknij symbol  w pobliżu środka pasa rozdzielającego. Naciśnij
klawisz Enter, aby zaakceptować domyślny współczynnik skali X,
współczynnik skali Y oraz kąt obrotu.

13 Z menu Widok wybierz polecenie Nazwane widoki.

14 W oknie dialogowym Menedżer widoków zaznacz widok 3D Detail. Kliknij
przycisk Ustaw bieżący. Kliknij przycisk OK.

W widoku 3D zwróć uwagę, że blok świateł ulicznych widoczny jest w
dolnej części rysunku i nie jest umieszczony na właściwej rzędnej. W
poniższych krokach oba bloki zostaną przeniesione na powierzchnię.

15 Kliknij menu Powierzchnie  ➤ Narzędzia  ➤ Przenieś bloki na
powierzchnię.

16 W oknie dialogowym Przenieś bloki na powierzchnię w polu Wybierz
nazwy referencyjne bloków zaznacz pozycje Light Pole 1 oraz R4-7a Keep
Right.

17 Kliknij przycisk OK. Każdy z zaznaczonych bloków zostanie przeniesiony
z bieżącej rzędnej na rzędną powierzchni w punkcie wstawienia bloku.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Renderowanie
powierzchni (str. 96).
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Ćwiczenie 2: Renderowanie powierzchni

Celem ćwiczenia będzie wykorzystanie niektórych funkcji wizualizacyjnych
programu AutoCAD Civil 3D do wyrenderowania powierzchni.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów programu AutoCAD Civil 3D,
trzeba do powierzchni zastosować materiał do renderowania, korzystając z
okna dialogowego Właściwości powierzchni.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Style materiałów do renderowania
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Przesuwanie
multibloków na powierzchnię  (str. 93).

Aby wykonać renderowanie powierzchni

1 W Obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Powierzchnie.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię XGND. Kliknij opcję
Właściwości powierzchni.

3 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni na karcie Informacje dla
opcji Materiał do renderowania wybierz ustawienie
Sitework.Planting.Sand.

Ten materiał do renderowania będzie wykazywał kontrast w zależności
od rzędnych powierzchni.

4 W opcji Styl powierzchni wybierz ustawienie Standard.

5 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości
powierzchni.

Po zastosowaniu materiału do renderowania można przetestować dwa
różne sposoby renderowania. Dwie metody przedstawione w krokach 6
i 7 wykorzystują funkcję Style wizualne, która zapewnia szybką wizualizację
o podstawowych parametrach, przydatną do tworzenia prezentacji
ekranowych w programie AutoCAD Civil 3D.

6 Kliknij kolejno menu Widok  ➤ Style wizualne  ➤ Realistyczny.

Ten styl wizualny powoduje pocieniowanie powierzchni i wygładzenie
krawędzi między płaszczyznami wielokątów. Wyświetlony zostanie
materiał do renderowania, który zastosowano.

7 Kliknij kolejno menu Widok  ➤ Style wizualne  ➤ Koncepcyjny.
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Ten styl wizualny powoduje pocieniowanie powierzchni i wygładzenie
krawędzi między płaszczyznami wielokątów. W tym stylu do cieniowania
stosowany jest styl powierzchni Goocha, wykorzystujący przejścia między
kolorami chłodnymi i ciepłymi, nie zaś między odcieniami ciemnymi i
jasnymi. Efekt jest mniej realistyczny, ale ułatwia rozeznanie się w
szczegółach projektu.

8 Kliknij kolejno menu Widok  ➤ Renderuj  ➤ Ustawienia zaawansowane.

Zapoznaj się z licznymi dostępnymi ustawieniami renderowania, w tym
dotyczącymi jakości obrazu i wielkości wynikowego pliku. Jeśli
wyrenderowany obraz miałby zostać zapisany do pliku, należałoby kliknąć

przycisk  i skorzystać z elementu sterującego Nazwa pliku wynikowego
w celu określenia nazwy pliku i jego lokalizacji.

9 Kliknij ikonę  .

Powierzchnia i bloki zostaną wyrenderowane w oknie Render. Efekty
renderowania są lepiej widoczne na rysunkach, w których poszczególnym
powierzchniom i obiektom przypisano różne materiały do renderowania.
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Samouczki dotyczące
pomiarów

W tym rozdzialeSamouczki te są przeznaczone dla użytkowników stawiających

pierwsze kroki w pracy z funkcjami pomiarowymi programu

AutoCAD Civil 3D.

■ Samouczek: Konfiguracja
pomiarów

■ Samouczek: Importowanie
i przeglądanie danych
pomiaruProgram AutoCAD Civil 3D zawiera pełen zestaw narzędzi

służących do pobierania i przetwarzania informacji
■ Samouczek: Analiza i

redukcja danych pomiaru

pomiarowych, dopasowywania danych dotyczących sieci i ■ Samouczek: Ręczne
tworzenie danych z
pomiaruciągów poligonowych oraz importowania tych punktów

pomiarowych do rysunku programu AutoCAD Civil 3D. ■ Samouczek: Eksportowanie
informacji pomiarowych

Funkcje pomiarowe udostępniają także dodatkowe opcje

służące do szczegółowego określania punktów z figurami i

liniami roboczymi. Inne opcje zapewniają możliwość

obliczania kierunków na podstawie obserwacji

astronomicznych.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zrozumienie

pomiarów w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

5
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UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych

samouczkach są dostępne w folderze folder z rysunkami do

samouczków (str. 335). Aby zachować wyniki pracy wykonywanej

podczas realizacji ćwiczeń będących częściami składowymi

samouczków, należy zapisywać rysunki w folderze Folder My

Civil 3D Tutorial Data (str. 335), tak aby nie zastępowały one

oryginalnych rysunków.
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Samouczek: Konfiguracja pomiarów
W tym samouczku przedstawiono metody dostępu do funkcji pomiarowych
oraz definiowania ustawień pomiarów i zarządzania nimi w programie
AutoCAD Civil 3D.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Bazy danych geodezyjnych w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Konfigurowanie bazy danych i rysunku

W tym ćwiczeniu należy w obszarze narzędzi otworzyć kartę Pomiar, utworzyć
lokalną bazę danych pomiarów i otworzyć rysunek w celu wyświetlenia danych
z pomiaru.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Baza danych geodezyjnych w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.

Konfigurowanie bazy danych pomiarów i rysunku

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Survey-1.dwg.

2 Aby w obszarze narzędzi otworzyć kartę Pomiar, w menu Pomiar kliknij
opcję Otwórz obszar narzędzi pomiarów.

3 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Bazy danych pomiarowych. Kliknij opcję Nowa lokalna baza danych
pomiarowych.

4 W oknie dialogowym Nowa lokalna baza danych pomiarowych jako
nazwę bazy danych wprowadź Survey 1 i kliknij przycisk OK.

Nowo utworzona baza danych zostanie dodana do kolekcji Bazy danych
pomiarowych na karcie Pomiar z pustymi elementami, takimi jak Sieci,
Figury i Punkty pomiarowe. Kolekcje te zostaną zapełnione podczas
dodawania lub tworzenia danych z pomiaru.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 1: Konfigurowanie baz
danych przedrostków wyposażenia i figur (str. 102).
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Ćwiczenie 1: Konfigurowanie baz danych przedrostków
wyposażenia i figur

W tym ćwiczeniu należy utworzyć nowe bazy danych i definicje wyposażenia
i przedrostków figur.

W definicjach wyposażenia ustawiane są wartości skojarzone z określonym
instrumentem pomiarowym, np. odchylenia standardowe skojarzone z
możliwościami pomiarowymi danego urządzenia.

Przedrostki figury umożliwiają określenie warstwy, na której rysowana jest
dana figura, sposób jej stylizacji oraz czy są one tworzone jako linie nieciągłości,
czy linie działki. Podczas tworzenia figur są one dopasowywane na podstawie
ich nazw i nazw przedrostków. Wszystkim figurom pasującym do danego
przedrostka przypisuje się właściwości tego przedrostka.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Baza danych wyposażenia
pomiarowego oraz Baza danych przedrostków figur pomiarowych w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Konfigurowanie bazy
danych i rysunku (str. 101).

Aby utworzyć nowe definicje wyposażenia i przedrostków figury:

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Bazy danych wyposażenia. Kliknij opcję Nowa.

2 W oknie dialogowym Nowa baza danych wyposażenia jako bazę danych
wyposażenia wprowadź Survey 1 i kliknij przycisk OK. Baza danych
zostanie utworzona z domyślną definicją wyposażenia o nazwie Przykład,
która zostanie wyświetlona w kolekcji Bazy danych wyposażenia.

3 Utwórz nową definicję wyposażenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy
bazę danych wyposażenia Survey 1 Kliknij opcję Nowa.

4 W oknie dialogowym Nowe wyposażenie w opcji Właściwości różne jako
nazwę wyposażenia wprowadź Survey 1.

5 Przejrzyj ustawienia w obszarze Odchylenie standardowe. Określają one
dokładność obserwacji pomiarowych na podstawie urządzeń służących
do pomiaru.

6 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Nowe
wyposażenie.
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7 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń bazę danych wyposażenia
Survey 1, kliknij prawym przyciskiem myszy definicję wyposażenia Survey
1 i kliknij opcję Uczyń bieżącym.

W obszarze narzędzi bieżąca nazwa bazy danych wyposażenia i nazwa
definicji zostaną wyświetlone grubą czcionką.

8 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Bazy danych przedrostków figury. Kliknij opcję Nowa.

9 W oknie dialogowym Nowa baza danych przedrostków figury jako bazę
danych przedrostków figury wprowadź Survey 1 i kliknij przycisk OK.

10 Utwórz nową definicję przedrostka figury. Na karcie Pomiar rozwiń
kolekcję Bazy danych przedrostków figury, kliknij prawym przyciskiem
myszy bazę danych Survey 1 i kliknij opcję Nowy.

11 W oknie dialogowym Nowy przedrostek figury kliknij kolumnę Wartość
we właściwości Nazwa i jako nazwę definicji przedrostka figury wprowadź
DZIAŁKA.

12 Upewnij się, że pole wyboru obok właściwości Linia działki jest
zaznaczone.

13 Kliknij kolumnę Wartość dla właściwości Obszar i wprowadź Survey 1.

14 Wszystkie figury pasujące do nazwy przedrostka DZIAŁKA będą miały w
opcji Linia działki wartość Tak. Podczas wstawiania figury do rysunku
program AutoCAD Civil 3D utworzy linie działki na rysunku w obszarze
Survey 1.

Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Nowy
przedrostek figury.

15 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
bazę danych przedrostków figury Survey 1 i kliknij opcję Uczyń bieżącym.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Dostosowywanie i
weryfikacja ustawień (str. 103).

Ćwiczenie 3: Dostosowywanie i weryfikacja ustawień

Celem ćwiczenia jest wyświetlenie i zmodyfikowanie kilku rodzajów ustawień
pomiarów.
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Ustawienia pomiarów zdefiniowane przez użytkownika są przypisane do
konkretnego konta użytkownika systemu Windows i dotyczą tylko właściwości
pomiaru, a nie danych w bazie danych ani danych na rysunku.

Ustawienia bazy danych pomiarów są przypisane do właściwości pomiaru w
bazie danych pomiarów w programie AutoCAD Civil 3D.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustawienia pomiarów w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Konfigurowanie baz
danych przedrostków wyposażenia i figur (str. 102).

Weryfikowanie i dostosowywanie ustawień pomiarów

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij ikonę  , aby otworzyć
okno dialogowe Ustawienia użytkownika pomiarów.

2 W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika pomiarów w grupie
właściwości Różne upewnij się, że pole wyboru obok opcji Użyj edytora
zewnętrznego jest zaznaczone i pokazuje wartość Tak.

3 W grupach właściwości Podgląd sieci, Podgląd ustawień i Podgląd figury
zaznacz wszystkie pola wyboru, aby włączyć podgląd wszystkich
komponentów pomiaru na karcie Pomiar w obszarze narzędzi.

4 Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe
Ustawienia użytkownika pomiarów.

5 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar w kolekcji Bazy danych
pomiarowych kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych Survey 1
i kliknij opcję Edytuj ustawienia bazy danych pomiarowych, aby
wyświetlić okno dialogowe Edytuj ustawienia bazy danych pomiarowych.

6 W grupie właściwości Dokładność sprawdź, czy opcje: Kąt, Odległość,
Rzędna i Współrzędna mają odpowiednio wartości: 4, 3, 3 i 4. Szerokość
i długość geograficzną należy ustawić na 8.

Te ustawienia dokładności są niezależne od ustawień dokładności rysunku
i dotyczą wszystkich aspektów interfejsu użytkownika, który wyświetla
dane z pomiarów.

7 W grupie właściwości Wartości domyślne analizy metodą najmniejszych
kwadratów upewnij się, że ustawiono następujące wartości:

■ Typ dopasowania sieci: 3-wymiarowy

■ Poziom ufności: ufność 99%
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■ Przeprowadź wykrywanie błędów: Tak

8 Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe
Ustawienia bazy danych pomiarowych.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Określanie stylów
pomiarów (str. 105).

Ćwiczenie 4: Określanie stylów pomiarów

Celem tego ćwiczenia jest przejrzenie stylów sieci pomiarów i utworzenie
nowego stylu figury.

Style pomiarów określają sposób wyświetlania elementów pomiaru na rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Style i wyświetlanie pomiarów w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Dostosowywanie i
weryfikacja ustawień (str. 103).

Przeglądanie i dopasowywanie ustawień i stylów rysunku pomiaru

1 W obszarze narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Pomiar na
rysunku Survey-1.

2 Rozwiń kolekcję Style sieci, co spowoduje wyświetlenie listy stylów sieci
istniejących na rysunku.

3 Kliknij Standardowy styl sieci prawym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk
Edycja.

4 W oknie dialogowym Styl sieci — Standardowy kliknij kartę Komponenty.

Zauważ, że można ustawić różne style znacznika dla znanych punktów
sterujących, nieznanych punktów sterujących i punktów widoku
bocznego.

5 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Styl
sieci.

6 Aby utworzyć nowy styl figury, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję
Style figury i wybierz polecenie Nowy.

7 W oknie dialogowym Styl figury — Nowy styl figury pomiarowej, na
karcie Informacje wprowadź nazwę stylu figury Budynek.
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8 Kliknij kartę Wyświetlanie.

9 W tabeli Wyświetlanie komponentu zmień kolor linii figury. W tym celu
kliknij próbkę koloru w kolumnie Kolor. W oknie dialogowym Wybierz
kolor kliknij kolor żółty. Kliknij przycisk OK.

10 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Styl
figury.

Aby kontynuować naukę w następnym samouczku, przejdź do tematu
Importowanie i przeglądanie danych pomiaru (str. 106).

Samouczek: Importowanie i przeglądanie danych
pomiaru

W tym samouczku pokazano, jak importować dane pomiaru do bazy danych
pomiarów w programie AutoCAD Civil 3D oraz jak wstawiać dane pomiaru i
przeglądać je na rysunku.

Dane z pomiaru będą wprowadzane z pliku dziennika polowego będącego
plikiem tekstowym zawierającym pomiary z obserwacji geodezyjnych, które
można importować do rysunku i bazy danych. Dane zazwyczaj pobiera się z
kolektora danych i tworzy plik dziennika polowego do zaimportowania.

Ćwiczenie obejmuje też korzystanie z karty Pomiar w obszarze narzędzi w celu
przeglądania danych z pomiaru, takich jak punkty, ustawienia, kierunki i
figury, oraz zarządzania nimi.

UWAGA Przed wykonaniem czynności opisanych w tym samouczku należy skonfigurować
bazę danych pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz samouczek Konfiguracja
pomiarów (str. 101).

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wprowadzanie i edytowanie danych
pomiarowych w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Importowanie z pliku dziennika polowego

W tym ćwiczeniu należy zaimportować dane z pomiaru z istniejącego pliku
dziennika polowego, który jest plikiem tekstowym zawierającym zmierzone
dane punktów.

106 | Rozdział 5   Samouczki dotyczące pomiarów



UWAGA Przed wykonaniem czynności opisanych w tym ćwiczeniu należy utworzyć
bazę danych pomiarów Survey 1. Aby uzyskać więcej informacji, patrz ćwiczenie
Konfigurowanie bazy danych i rysunku (str. 101).

Więcej informacji można znaleźć w temacie Plik dziennika polowego w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby zaimportować plik dziennika polowego

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń kolekcję Bazy danych
pomiarowych, następnie kolekcję Survey 1, kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Sieci i kliknij opcję Nowa.

UWAGA Jeśli baza danych pomiarów nie rozwinie się, kliknij prawym przyciskiem
myszy jej nazwę i wybierz opcję Otwórz bazę danych pomiarowych.

2 W oknie dialogowym Nowa sieć wprowadź Survey Network 1 i kliknij
przycisk OK.

3 Na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzoną
sieć i wybierz opcję Importuj dziennik polowy.

4 W oknie dialogowym Nazwa pliku dziennika polowego przejdź do
lokalizacji folder samouczków (str. 335), zaznacz plik dziennika polowego
Survey-1.fbk i kliknij przycisk Otwórz.

5 W oknie dialogowym Importuj dziennik polowy upewnij się, że ustawiono
następujące wartości:

■ Baza danych bieżącego wyposażenia: Survey 1

■ Bieżące wyposażenie: Survey 1

■ Baza danych bieżących przedrostków figur: Survey 1

6 Zaakceptuj wartości domyślne wszystkich pozostałych ustawień i kliknij
przycisk OK.

Dane pomiaru z dziennika polowego zostaną zaimportowane do bazy
danych pomiarów i wyświetlone na rysunku.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Przeglądanie danych
pomiaru  (str. 108).

Ćwiczenie 2: Przeglądanie danych pomiaru

W tym ćwiczeniu należy za pomocą karty Pomiar w obszarze narzędzi i
perspektyw w oknie Panorama wyświetlić niektóre dane zaimportowane z
pliku dziennika polowego.

Ćwiczenie obejmuje także przechodzenie do nowo utworzonych obiektów
sieci i figur na karcie Nawigator programu AutoCAD Civil 3D i na rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zakładka Obszar narzędzi
pomiarowych w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Importowanie z pliku
dziennika polowego (str. 106).

Wyświetlanie i przeglądanie danych z pomiaru

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń sieć Survey Network 1, aby
wyświetlić kolekcje danych z pomiaru, takich jak punkty kontrolne,
kierunki i ustawienia.

2 Aby wyświetlić punkty kontrolne, kliknij kolekcję Punkty kontrolne.
Punkty kontrolne zostaną wyświetlone w widoku listy w obszarze narzędzi.
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UWAGA Domyślnie, jeśli obszar narzędzi jest zamocowany, widok listy znajduje
się w dolnej jego części.

3 Aby wyświetlić ustawienia, kliknij kolekcję Ustawienia i rozwiń ją.
Ustawienia zostaną wyświetlone w widoku listy w obszarze narzędzi.

4 Aby wyświetlić obserwacje dla danej konfiguracji ustawień, kliknij ją
prawym przyciskiem, a następnie kliknij przycisk Edytuj obserwacje.

Zostanie wyświetlona perspektywa Edytor obserwacji ze wszystkimi
obserwacjami dotyczącymi wybranego ustawienia.

UWAGA Obserwacje dla danego ustawienia zostaną na rysunku podświetlone.

5 Kliknij przycisk  , co spowoduje zamknięcie Edytora obserwacji.

6 Aby wyświetlić figury, kliknij kolekcję Figury i rozwiń ją. Figury zostaną
także wyświetlone w widoku listy w obszarze narzędzi.

UWAGA Jeżeli obok kolekcji Figury zostanie wyświetlona ikona  , kliknij

kolekcję, aby ją odświeżyć, a następnie kliknij ikonę  , aby wyświetlić wszystkie
figury.

Zauważ, że ikona  jest wyświetlana obok zduplikowanej figury BLDG2.
Problem ten zostanie rozwiązany w kolejnym ćwiczeniu.

7 W obszarze narzędzi kliknij kartę Nawigator i rozwiń kolekcję Pomiar,
aby wyświetlić kolekcję sieci i figur pomiaru.

Są to kolekcje dotyczące obiektów rysunkowych sieci pomiarowej i figur
w przeciwieństwie do danych z bazy danych pomiarów, które są
wyświetlane na karcie Pomiar.

8 Aby wyświetlić figurę na rysunku, rozwiń kolekcję Figury, kliknij prawym
przyciskiem myszy nazwę figury, na przykład BLDG1, i wybierz polecenie
Zoom do.

Rysunek zostanie powiększony tak, aby została wyświetlona wybrana
figura.

9 Na rysunku zaznacz figurę, dla której rysunek został powiększony, i kliknij
ją prawym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Przejdź do danych
geodezyjnych.
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Obszar narzędzi zostaje przełączony na kartę Pomiar z wybraną figurą.
W widoku listy zostaną wyświetlone dane pomiarowe.

10 W oknie rysunku umieść kursor na jednym z komponentów sieci
pomiarowej rozciągającej się z obiektu BLDG1. Warto zauważyć, że w
podpowiedzi wyświetlane są właściwości obiektów sieciowych.

11 Kliknij obiekt sieciowy prawym przyciskiem i wybierz opcję Przejdź do
sieci geodezyjnej. W Obszarze narzędzi na karcie Pomiar zaznaczona jest
opcja sieci pomiarowej. W widoku listy zostaną wyświetlone dane
pomiarowe dla sieci pomiarowych.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Edycja figury (str. 110).

Ćwiczenie 3: Edycja figury

W tym ćwiczeniu należy wykonać edycję figury, aby zmienić sposób jej
wyświetlania na rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja figur w Pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Przeglądanie danych
pomiaru  (str. 108).
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Edycja figury

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń bazę danych Survey 1, aby
wyświetlić kolekcję Figury.

UWAGA Jeżeli obok kolekcji Figury zostanie wyświetlona ikona  , kliknij

kolekcję, aby ją odświeżyć, a następnie kliknij ikonę  , aby wyświetlić wszystkie
figury.

2 Kliknij figurę BLDG1 prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Edycja.

3 W widoku Edytor figur kliknij pole Styl i wybierz pozycję Budynek.

Cały wiersz zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką, co wskazuje, że
zmieniono dane figury, ale nie zapisano ich w bazie danych pomiarów.

4 Kliknij przycisk  , co spowoduje zapisanie zmian w bazie danych
pomiarów.

5 Kliknij przycisk  , co spowoduje zamknięcie perspektywy Edytor figur.

6 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
figurę BLDG1 i wybierz opcję Usuń z rysunku.

Figura zostanie usunięta z rysunku.

7 Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy figurę BLDG1 i wybierz
opcję Wstaw do rysunku.

Figura BLDG1 zostanie wyświetlona z żółtymi liniami figury.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 1: Usuwanie błędnej figury
(str. 112).

Ćwiczenie 1: Usuwanie błędnej figury

W tym ćwiczeniu należy usunąć błędną figurę, która może być częściowa lub
niekompletna.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Usuwanie figur w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Edycja figury (str. 110).

Wyświetlanie i usuwanie błędnej figury

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń bazę danych Survey 1 i
rozwiń kolekcję Figury.

2 Kliknij pierwszą figurę o nazwie BLDG2 (poprzedza ją ikona  ).

Następujące cechy wskazują, że jest to figura niekompletna lub błędna:

■ Nazwa jest zduplikowana.
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■ Nazwa figury jest poprzedzona ikoną  .

■ Długość figury wynosi 0.

3 Aby usunąć figurę, w obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym
przyciskiem myszy tę figurę i wybierz opcję Usuń.

4 W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Tak.

Figura zostanie usunięta z kolekcji Figury i z aktywnego rysunku.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Analiza i redukcja
danych pomiaru (str. 113).

Samouczek: Analiza i redukcja danych pomiaru
W tym samouczku pokazano, jak analizować i redukować dane z pomiaru.

W poniższych ćwiczeniach należy użyć okna Polecenie pomiarów, aby utworzyć
zapytanie o dane pomiaru, a następnie zapoznać się z dwoma sposobami
redukowania ilości danych z pomiaru.

Dane z pomiaru można zredukować poprzez:

■ Dostosowanie pętli ciągu poligonowego standardową metodą reguły
kompasu lub innymi metodami.

■ Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów wobec sieci.

Każda metoda daje nieco inne wyniki. Standardowa metoda reguły kompasu
dostosowuje pętlę ciągu poligonowego i widoki boczne. Metoda najmniejszych
kwadratów dostosowuje każdą obserwację, tak aby suma wartości resztkowych
była minimalna.

UWAGA Przed wykonaniem czynności opisanych w tej lekcji należy utworzyć bazę
danych pomiarów Survey 1 i zaimportować plik dziennika terenowego Survey-1.fbk. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz samouczki Konfiguracja pomiarów (str. 101) i Importowanie
i przeglądanie danych pomiaru (str. 106).

Więcej informacji można znaleźć w temacie Analiza i eksportowanie pomiarów
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Samouczek: Analiza i redukcja danych pomiaru | 113



Ćwiczenie 1: Generowanie zapytań do danych pomiaru

W tym ćwiczeniu należy utworzyć zapytanie o dane z pomiaru za pomocą
okna Polecenie pomiarów.

Za pomocą polecenia Odwróć punkty należy określić kierunek i odległość
między dwoma punktami.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Okno poleceń geodezyjnych w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie to stanowi ciąg dalszy samouczka Importowanie i przeglądanie
danych pomiaru (str. 106).

Korzystanie z okna Polecenie pomiarów w celu utworzenia zapytania o dane
z pomiaru

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń kolekcję Bazy danych
pomiarowych.

2 Jeżeli baza danych Survey 1 nie jest otwarta (nie ma obok niej ikony 
), kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz bazę danych
pomiarowych.

UWAGA Domyślnie po uruchomieniu programu AutoCAD Civil 3D wszystkie
bazy danych pomiarowych są wyświetlane w jako zamknięte. Taki sposób działania
ma na celu zaoszczędzenie zasobów.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danych Survey 1 i kliknij opcję
Edytuj ustawienia bazy danych pomiarowych.

4 W oknie dialogowym Ustawienia bazy danych pomiarowych rozwiń
grupę właściwości Polecenie pomiarów i upewnij się, że ustawiono
następujące wartości:

■ Powtórzenie przebiegu punktu: Tak

■ Powtórz przebieg figury: Tak

■ Powtórzenie współrzędnych punktu: Tak

■ Powtórz współrzędne figury: Tak

■ Powtórzenie polecenia: Tak
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Ustawienia te określają, jaki rodzaj informacji zostanie wyświetlony w
oknie Polecenie pomiarów.

5 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia bazy danych
pomiarowych.

6 Na karcie Pomiar rozwiń kolekcję Sieci, kliknij prawym przyciskiem myszy
Survey Network 1 i wybierz opcję Okno poleceń pomiarów.

7 W oknie Polecenie pomiarów w menu Widok wybierz polecenie Zoom
do: Punkt.

8 W oknie dialogowym Wprowadź punkt wprowadź 1. Kliknij przycisk OK.

Rysunek zostanie powiększony do punktu 1.

9 W menu Informacje o punkcie kliknij opcję Odwróć punkty.

10 W oknie dialogowym Informacja o punkcie — Odwróć punkty wprowadź:

■ Punkt początkowy: 1

■ Punkt przedni: 2

11 Kliknij przycisk OK.

W obszarze danych wyjściowych polecenia zostaną wyświetlone poniższe
informacje, które opisują położenie każdego punktu oraz kierunek i
odległość między punktami.

!

! POINT 1 NORTH: 5000.0000 EAST: 5000.0000 EL:

263.6500

!

! Distance: 300.000 Course: N 72-56-33 E

!

! POINT 2 NORTH: 5087.9995 EAST: 5286.8036 EL:

259.9600

12 Zamknij okno Polecenie pomiarów.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Wykonywanie analizy
ciągu poligonowego (str. 116).
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Ćwiczenie 2: Wykonywanie analizy ciągu poligonowego

Celem tego ćwiczenia jest zredukowanie ilości niektórych danych z pomiaru
za pomocą metody analizy ciągu poligonowego przy użyciu reguły kompasu.

Reguła kompasu jest metodą wprowadzania poprawek, w której przyjmuje się,
że błędy zamknięcia wynikają w takim samym stopniu z błędów w zmierzonych
kątach, jak i z błędów w zmierzonych odległościach. Błędy zamknięcia w
szerokości geograficznej i długości są rozproszone zgodnie ze stosunkiem
długości linii do całkowitej długości ciągu poligonowego.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Ciągi poligonowe w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Generowanie zapytań
do danych pomiaru (str. 114).

Analiza ciągu poligonowego za pomocą reguły kompasu

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
bazę danych Survey 1, rozwiń kolekcję Sieci, rozwiń sieć Survey Network
1, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Ciągi poligonowe i wybierz
polecenie Nowy.

2 W oknie dialogowym Ciąg poligonowy w polu Nazwa wprowadź
wyrażenie Traverse 1. Kliknij przycisk OK.

3 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy pozycję Traverse 1 i wybierz polecenie Właściwości.

4 W oknie dialogowym Właściwości ciągu poligonowego wprowadź
następujące wartości:

■ Pikieta początkowa: 1

■ Początkowy pomiar wstecz: 1000

■ Pikiety: 2,3,4,5,6

■ Końcowy pomiar w przód: 6000

5 Kliknij przycisk OK.

6 Na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Traverse 1
i wybierz polecenie Analiza ciągu poligonowego.
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7 W oknie dialogowym Analiza ciągu poligonowego upewnij się, że
ustawiono następujące wartości:

■ Metoda dopasowania poziomego: Reguła kompasu

■ Metoda dopasowania pionowego: Rozkład ważony długości
W wypadku pozostałych właściwości pozostaw wartości domyślne.

8 Kliknij przycisk OK.

Analiza zostanie uruchomiona, sieć dopasowana, a w edytorze tekstu
ASCII zostaną wyświetlone następujące pliki:

■ an<ciąg poligonowy>.trv: zawiera zamknięcie poziome i błąd kątowy.

■ fv<ciąg poligonowy>.trv: zawiera raport wstępnych i dopasowanych
rzędnych z metod dopasowania pionowego.

■ ba<ciąg poligonowy>.trv: zawiera dopasowane współrzędne pikiet
uzyskane na podstawie zbilansowania błędu kątowego i zamknięcia
poziomego bez błędu kątowego.

■ <traverse>.lso: zawiera dopasowane współrzędne pikiet na podstawie
ustawienia Typ dopasowania poziomego (Reguła kompasu).

9 Zamknij wszystkie pliki tekstowe.

Po wykonaniu analizy ciągu poligonowego i aktualizacji bazy danych
pomiarów dane, które odwołują się do tego ciągu poligonowego, podlegają
następującym procesom:

■ Obserwowane punkty pikiet są aktualizowane i dodawane do kolekcji
Punkty kontrolne.

■ Wszystkie widoki boczne z dopasowanych ustawień w ciągu
poligonowym są aktualizowane.

■ Wszystkie figury odwołujące się do punktów w ciągu poligonowym
są aktualizowane.

■ Wszystkie powyższe dane wyświetlone w bieżącym rysunku również
są aktualizowane.

10 Następne ćwiczenie obejmuje analizę sieci, dlatego należy teraz wycofać
dopasowania danych z pomiaru, które wynikły z analizy ciągu
poligonowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Punkty
kontrolne i wybierz opcję Resetuj dopasowane współrzędne.

Punkty kontrolne utworzone z dopasowań zostaną usunięte z bazy danych
pomiarów.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Wykonywanie analizy
metodą najmniejszych kwadratów (str. 118).

Ćwiczenie 3: Wykonywanie analizy metodą najmniejszych
kwadratów

Celem tego ćwiczenia jest zredukowanie ilości informacji z pomiaru za pomocą
dopasowania metodą najmniejszych kwadratów.

Metoda najmniejszych kwadratów oblicza najbardziej prawdopodobną wartość
dla każdej obserwacji, dopasowując równocześnie wszystkie obserwacje, tak
aby suma kwadratów wartości resztkowych (różnica między zmierzonymi a
dopasowanymi obserwacjami) była jak najmniejsza.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Analiza metodą najmniejszych
kwadratów w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Wykonywanie analizy
ciągu poligonowego (str. 116).

Redukowanie danych z pomiaru metodą najmniejszych kwadratów

1 W obszarze narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Pomiar pod
rysunkiem

2 Rozwiń kolekcję Style sieci, co spowoduje wyświetlenie listy stylów sieci
istniejących na rysunku.

3 Kliknij Standardowy styl sieci prawym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk
Edycja.

4 W oknie dialogowym Styl sieci — Standardowy kliknij kartę Komponenty.

5 W grupie Elipsy błędu ustaw dla parametru Współczynnik skali elipsy
błędu wartość 10000.

6 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Styl
sieci.

7 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń bazę danych Survey 1.
Rozwiń kolekcję Sieci i kliknij prawym przyciskiem myszy sieć Survey
Network 1. Kliknij kolejno polecenia Analiza metodą najmniejszych
kwadratów  ➤  Przeprowadź analizę.
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8 W oknie dialogowym Analiza metodą najmniejszych kwadratów sprawdź,
czy we właściwościach wprowadzania ustawiono następujące wartości:

■ Utwórz plik wejściowy: Wybrane

■ Nazwa pliku wejściowego: Survey Network 1

■ Typ dopasowania sieci: 3-wymiarowy

9 W pozostałych ustawieniach użyj wartości domyślnych. Kliknij przycisk
OK. Jeśli wyświetlone zostanie pytanie, kliknij przycisk Tak, aby nadpisać
istniejący Plik sieciowy.

Analiza zostanie uruchomiona, sieć i rysunek zaktualizowane, a w edytorze
tekstu ASCII zostaną wyświetlone następujące pliki:

■ <sieć geodezyjna>.isi: pokazuje początkowe współrzędne i rzędne
pikiet. Wyświetlone są także informacje dotyczące kąta i odległości
dla każdej pikiety, jak również błędy standardowe dla kątów i
odległości.

■ <sieć geodezyjna>.iso: pokazuje wyniki obliczeń oraz informacje o
wyrównanych współrzędnych.

10 Po zakończeniu przeglądania danych z obliczeń metodą najmniejszych
kwadratów zamknij pliki tekstowe.

11 Aby wyświetlić elipsę błędu, na karcie Pomiar rozwiń pozycję Survey
Network 1, a następnie rozwiń jej kolekcję Punkty kontrolne. Kliknij
prawym przyciskiem myszy pozycję 2 i wybierz polecenie Zoom do.

Rysunek zostanie powiększony tak, aby została wyświetlona elipsa i punkt.

Aby kontynuować naukę w następnym samouczku, przejdź do tematu
Samouczek: Ręczne tworzenie danych z pomiaru (str. 119).

Samouczek: Ręczne tworzenie danych z pomiaru
W tym samouczku pokazano, jak ręcznie tworzyć i dodawać dane z pomiaru:

W poniższych ćwiczeniach należy utworzyć dane z pomiaru za pomocą trzech
różnych metod:

■ kolekcji i poleceń na karcie Pomiar w obszarze narzędzi,

■ Edytora ciągu poligonowego,
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■ poleceń w oknie Polecenie pomiarów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wprowadzanie i edytowanie danych
pomiarowych w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie danych z pomiaru za pomocą karty
Pomiar w obszarze narzędzi

W tym ćwiczeniu należy utworzyć dane z pomiaru za pomocą karty Pomiar
w obszarze narzędzi.

Karta Pomiar zapewnia scentralizowany dostęp do danych z pomiaru, ustawień
i różnych edytorów dostępnych jako perspektywy w oknie Panorama, których
można używać do tworzenia i edycji danych z pomiaru oraz do zarządzania
nimi.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zakładka Obszar narzędzi
pomiarowych w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Tworzenie danych z pomiaru za pomocą karty Pomiar w obszarze narzędzi

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335) i otwórz rysunek Survey-3.dwg.

2 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Bazy danych pomiarowych i wybierz opcję Nowa lokalna baza
danych pomiarowych.

3 W oknie dialogowym Nowa lokalna baza danych pomiarowych jako
nazwę wprowadź Survey 2.

4 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
bazę danych Survey 2 i wybierz opcję Edytuj ustawienia bazy danych
pomiarowych.

5 Rozwiń grupę właściwości Wartości domyślne typu pomiaru i upewnij
się, że ustawiono następujące wartości:

■ Typ kąta: Kąt

■ Typ odległości: Pozioma

■ Typ pionowy: Brak

■ Typ obiektu docelowego: Brak
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6 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia bazy danych
pomiarowych.

7 W obszarze narzędzi w bazie danych Survey 2 kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Sieci i wybierz polecenie Nowa.

8 W oknie dialogowym Sieć jako nazwę wprowadź Survey Network 2 i
kliknij przycisk OK.

9 Na karcie Pomiar rozwiń pozycję Survey Network 2, kliknij prawym
przyciskiem myszy kolekcję Punkty kontrolne i wybierz polecenie Nowy.

10 W oknie dialogowym Nowy punkt kontrolny wprowadź następujące
wartości:

■ Numer punktu: 1

■ Współrzędna wschodnia: 1000,0000

■ Współrzędna północna: 1000,0000

■ Opis: STA 1

11 Kliknij przycisk OK, co spowoduje utworzenie punktu kontrolnego.

12 Na karcie Pomiar w kolekcji Survey Network 2 kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Kierunki i wybierz polecenie Nowy.

13 W oknie dialogowym Nowy kierunek wprowadź następujące wartości:

■ Od punktu: 1

■ Do punktu: 4

■ Kierunek: 45,0000

■ Typ kierunku: Azymut

14 Kliknij przycisk OK, co spowoduje utworzenie kierunku.

15 Na karcie Pomiar w kolekcji Survey Network 2 kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Ustawienia i wybierz polecenie Nowy.

16 W oknie dialogowym Nowe ustawienie wprowadź następujące wartości:

■ Punkt pikiety: 1

■ Punkt pomiaru wstecz: 4
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17 Naciśnięcie klawisza Tab spowoduje przejście do następnego pola. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe informujące, że nie zdefiniowano punktu
4. Kliknij przycisk Nie, a następnie przycisk OK, aby utworzyć ustawienie.

18 Na karcie Pomiar w kolekcji Survey Network 2 rozwiń kolekcję Ustawienia,
kliknij prawym przyciskiem myszy ustawienia: Pikieta: 1, Odczyt wstecz:
4 i kliknij polecenie Edytuj obserwacje.

19 W Edytorze obserwacji kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie siatki
i wybierz polecenie Nowa.

20 Dla nowej obserwacji wprowadź następujące parametry:

■ Numer punktu: 2

■ Kąt: 90,0000

■ Odległość: 100,00

■ Opis: STA 2

21 Kliknij przycisk  , aby zapisać nową obserwację.

22 Na karcie Pomiar w kolekcji Survey Network 2 kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Ustawienia i wybierz polecenie Nowy.

23 W oknie dialogowym Nowe ustawienie wprowadź następujące wartości:

■ Punkt pikiety: 2

■ Punkt pomiaru wstecz: 1

24 Kliknij przycisk OK, co spowoduje utworzenie ustawienia.

25 Na karcie Pomiar w kolekcji Survey Network 2 rozwiń kolekcję Ustawienia,
kliknij prawym przyciskiem myszy ustawienia: Pikieta: 2, Odczyt wstecz:
1 i kliknij polecenie Edytuj obserwacje.

26 W Edytorze obserwacji kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie siatki
i wybierz polecenie Nowa.

27 Dla nowej obserwacji wprowadź następujące parametry:

■ Numer punktu: 3

■ Kąt: 90,0000

■ Odległość: 100,00

■ Opis: STA 3
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28 Kliknij przycisk  , aby zapisać nową obserwację.

29 Wykonaj czynności od 22 do 28, aby utworzyć nowe ustawienie z
obserwacją.

Informacje dotyczące nowego ustawienia:

■ Punkt pikiety: 3

■ Punkt pomiaru wstecz: 2

Informacje dotyczące nowej obserwacji:

■ Numer punktu: 4

■ Kąt: 90,0000

■ Odległość: 100,00

■ Opis: STA 4

30 Wykonaj czynności od 22 do 28, aby utworzyć nowe ustawienie z
obserwacją.

Informacje dotyczące nowego ustawienia:

■ Punkt pikiety: 4

■ Punkt pomiaru wstecz: 3

Informacje dotyczące nowej obserwacji:

■ Numer punktu: 1

■ Kąt: 90,0000

■ Odległość: 100,00

31 Na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Survey
Network 2 i wybierz opcję Wstaw do rysunku.

Nowe dane z pomiaru zostaną wyświetlone na rysunku.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie danych z
pomiaru za pomocą edytora ciągu poligonowego (str. 124).

Ćwiczenie 2: Tworzenie danych z pomiaru za pomocą
edytora ciągu poligonowego

W tym ćwiczeniu należy utworzyć dane z pomiaru za pomocą edytora ciągu
poligonowego.

Edytor ciągu poligonowego służy do edycji obserwacji istniejącego, nazwanego
ciągu poligonowego lub do wprowadzania obserwacji dla nowego ciągu
poligonowego.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Ciągi poligonowe w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie danych z
pomiaru za pomocą karty Pomiar w obszarze narzędzi (str. 120).

Tworzenie danych z pomiaru za pomocą edytora ciągu poligonowego

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335) i otwórz rysunek Survey-4.dwg.
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2 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Bazy danych pomiarowych i wybierz opcję Nowa lokalna baza
danych pomiarowych.

3 W oknie dialogowym Nowa lokalna baza danych pomiarowych jako
nazwę wprowadź Survey 3 i kliknij przycisk OK.

4 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
bazę danych Survey 3 i wybierz opcję Edytuj ustawienia bazy danych
pomiarowych.

5 Rozwiń grupę właściwości Wartości domyślne typu pomiaru i upewnij
się, że ustawiono następujące wartości:

■ Typ kąta: Kąt

■ Typ odległości: Pozioma

■ Typ pionowy: Brak

■ Typ obiektu docelowego: Brak

6 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia bazy danych
pomiarowych.

7 W obszarze narzędzi w bazie danych Survey 3 kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Sieci i wybierz polecenie Nowa.

8 W oknie dialogowym Sieć jako nazwę wprowadź Survey Network 3.

9 Na karcie Pomiar rozwiń pozycję Survey Network 3, kliknij prawym
przyciskiem myszy kolekcję Ciągi poligonowe i wybierz polecenie Nowy.

10 W oknie dialogowym Nowy ciąg poligonowy jako nazwę wprowadź
Traverse 3. Kliknij przycisk OK.

11 Na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Ciągi poligonowe. Kliknij prawym
przyciskiem myszy pozycję Traverse 3 i wybierz polecenia Edytuj.

12 W oknie dialogowym Określ ustawienia początkowe wprowadź
następujące wartości:

■ Pikieta początkowa: 1

■ Początkowy pomiar wstecz: 4

13 Kliknij przycisk OK.

14 Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie zdefiniowano
punktu 1 pikiety początkowej. Kliknij przycisk Tak, aby go zdefiniować.
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15 W oknie dialogowym Nowy punkt kontrolny wprowadź następujące
wartości:

■ Numer punktu: 1

■ Współrzędna wschodnia: 1000

■ Współrzędna północna: 1000

■ Opis: STA 1

16 Kliknij przycisk OK.

17 Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie zdefiniowano
punktu 4 pomiaru wstecz. Kliknij przycisk Tak, aby go zdefiniować.

18 Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że kierunek pomiaru
wstecz wymaga zdefiniowania. Kliknij przycisk Tak, aby go utworzyć.

19 W oknie dialogowym Nowy kierunek wprowadź następujące wartości:

■ Kierunek: 45

■ Typ kierunku: Azymut

20 Kliknij przycisk OK.

Zostanie wyświetlony Edytor ciągu poligonowego.

21 Z prawej strony edytora jako pikieta 1, pomiar wstecz 4 wprowadź
następujące informacje:

■  (numer punktu): 2

■ Kąt: 90

■ Odległość: 100

■ Opis: STA 2

22 Dla pikiety 2, pomiaru wstecz 1 wprowadź następujące informacje:

■  (numer punktu): 3

■ Kąt: 90

■ Odległość: 100

■ Opis: STA 3
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23 Dla pikiety 3, pomiaru wstecz 2 wprowadź następujące informacje:

■  (numer punktu): 4

■ Kąt: 90

■ Odległość: 100

■ Opis: STA 4

24 Dla pikiety 4, pomiaru wstecz 3 wprowadź następujące informacje:

■  (numer punktu): 1

■ Kąt: 90

■ Odległość: 100

25 Kliknij przycisk  , aby zapisać informacje o ciągu poligonowym.

26 Na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Survey
Network 3 i wybierz opcję Wstaw do rysunku.

Nowe dane z pomiaru zostaną wyświetlone na rysunku.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Tworzenie danych z
pomiaru za pomocą okna Polecenie pomiarów (str. 128).

Ćwiczenie 3: Tworzenie danych z pomiaru za pomocą okna
Polecenie pomiarów

W tym ćwiczeniu należy utworzyć dane z pomiaru za pomocą okna Polecenie
pomiarów.

Okno Polecenie pomiarów służy do wprowadzania poleceń dotyczących
pomiarów bezpośrednio z wiersza polecenia lub interaktywnie za pomocą
menu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Okno poleceń geodezyjnych w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie danych z
pomiaru za pomocą edytora ciągu poligonowego (str. 124).

Aby utworzyć dane z pomiaru za pomocą okna Polecenie pomiarów

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335) i otwórz rysunek Survey-5.dwg.

2 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Bazy danych pomiarowych i wybierz opcję Nowa lokalna baza
danych pomiarowych.

3 W oknie dialogowym Nowa lokalna baza danych pomiarowych jako
nazwę wprowadź Survey 4 i kliknij przycisk OK.

4 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
bazę danych Survey 4 i wybierz opcję Edytuj ustawienia bazy danych
pomiarowych.

5 Rozwiń grupę właściwości w oknie Polecenie pomiarów i upewnij się, że
ustawiono następujące wartości:

■ Funkcja powtarzania: Tak

■ Automatyczna numeracja punktów: Nie

■ Rozpocznij numerację punktów od: 1

■ Powtórzenie przebiegu punktu: Tak
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■ Powtórz przebieg figury: Tak

■ Powtórzenie współrzędnych punktu: Tak

■ Powtórz współrzędne figury: Tak

■ Powtórzenie polecenia: Tak

■ Użyj pliku wsadowego: Tak

■ Użyj pliku wyjściowego: Tak

6 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia bazy danych
pomiarowych.

7 W obszarze narzędzi w bazie danych Survey 4 kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Sieci i wybierz polecenie Nowa.

8 W oknie dialogowym Sieć jako nazwę wprowadź Survey Network 4.

9 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
pozycję Survey Network 4 i wybierz opcję Okno poleceń pomiarów.

10 W oknie Polecenie pomiarów wprowadź poniższe polecenia. Są to cztery
polecenia języka pomiarów, które utworzą trzy ustawienia.

NE 1 1000.00 1000.00 “STA 1”

AZ 1 4 45.0000

STN 1

BS 4

AD 2 90.0000 100.00 “STA 2”

STN 2

BS 1

AD 3 90.0000 100.00 “STA 3”

STN 3

BS 2

AD 4 90.0000 100.00 “STA 4”

STN 4

BS 3

AD 1 90.0000 100.00

Więcej informacji można znaleźć w temacie Polecenia języka poleceń
geodezyjnych w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

11 W miarę wprowadzania poleceń w górnej części okna Polecenie pomiarów
wyświetlane są wyniki, a w dolnej — powtórzenie wprowadzanych
poleceń.
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12 Zamknij okno Polecenie pomiarów.

13 Na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Survey
Network 4 i wybierz opcję Wstaw do rysunku.

Nowe dane z pomiaru zostaną wyświetlone na rysunku.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Obliczanie azymutu w
kalkulatorze kierunku astronomicznego (str. 130).

Ćwiczenie 4: Obliczanie azymutu w kalkulatorze kierunku
astronomicznego

W tym ćwiczeniu należy obliczyć azymut od obserwacji słonecznych według
metody kąta godzinowego za pomocą Kalkulatora kierunku astronomicznego.

Aby obliczyć azymut, można użyć jednego lub wielu pomiarów w przód. W
tym ćwiczeniu użyjemy wielu pomiarów w przód, ponieważ jest to bardziej
popularna metoda obserwacji słonecznej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Bezpośrednie obliczenia
astronomiczne w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Tworzenie danych z
pomiaru za pomocą okna Polecenie pomiarów (str. 128).

Obliczanie azymutu za pomocą kalkulatora kierunku astronomicznego

1 W menu Pomiar kliknij Kalkulator kierunku astronomicznego, aby
wyświetlić okno dialogowe Kalkulator kierunku astronomicznego.

2 Jako Rodzaj obliczenia kliknij Obliczenie ujęcia słonecznego.

3 W polach Dane stanowiska obserwacji wprowadź następujące wartości:

■ Punkt pikiety: 2

■ Punkt pomiaru wstecz: 1

■ Szerokość geograficzna pikiety: 36,04

■ Długość geograficzna pikiety: -94,1008

■ Czas UT1: 13,34024

4 W polach Dane efemerydalne wprowadź następujące wartości:

■ GHA 00 Godzin: 180,13402

■ GHA 24 Godziny: 180,10431

■ Deklinacja 00 Godzin: 22,54505

■ Deklinacja 24 Godziny: 22,59437

■ Kąt widoczności połowy średnicy tarczy słońca: 0,15468

5 Kliknij przycisk  , co spowoduje utworzenie nowego zestawu
obserwacji.

6 Określ następujące wartości bezpośredniego zestawu 1:

■ Obserwacja z linii celowej wstecz: 0,00

■ Obserwacja słoneczna: 351,0835

■ Czas zatrzymania: 0,121590

7 Określ następujące wartości odwróconego zestawu 1:

■ Obserwacja z linii celowej wstecz: 180,0005

■ Obserwacja słoneczna: 171,3520
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■ Czas zatrzymania: 0,154210

UWAGA Obserwacje określą rzeczywisty kierunek astronomiczny od punktu
pikiety do punktu odczytu wstecznego. Zauważ, że po wprowadzeniu czasu
zatrzymania obserwacji kierunek obserwowany i średni są obliczane automatycznie.

8 Kliknij przycisk  , co spowoduje utworzenie nowego zestawu
obserwacji.

9 Określ następujące wartości bezpośredniego zestawu 2:

■ Obserwacja z linii celowej wstecz: 0,00

■ Obserwacja słoneczna: 351,1300

■ Czas zatrzymania: 0,12491

10 Określ następujące wartości odwróconego zestawu 2:

■ Obserwacja z linii celowej wstecz: 180,0005

■ Obserwacja słoneczna: 171,3800

■ Czas zatrzymania: 0,16030

11 Kliknij przycisk  , co spowoduje utworzenie nowego zestawu
obserwacji.

12 Określ następujące wartości bezpośredniego zestawu 3:

■ Obserwacja z linii celowej wstecz: 0,00

■ Obserwacja słoneczna: 351,1450

■ Czas zatrzymania: 0,13112

13 Określ następujące wartości odwróconego zestawu 3:

■ Obserwacja z linii celowej wstecz: 180,0005

■ Obserwacja słoneczna: 171,4145

■ Czas zatrzymania: 0,16313

Po wprowadzeniu powyższych danych warto zauważyć, że wartość
Średniego kierunku obliczona przez Kalkulator kierunku astronomicznego
jest równa SOUTH87.967088EAST (jeśli dla opcji rysunku Typ pomiaru
kierunku wybrano ustawienie Kierunki).
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14 Zamknij Kalkulator kierunku astronomicznego.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 5: Tworzenie figur z działek
(str. 133).

Ćwiczenie 5: Tworzenie figur z działek

W tym ćwiczeniu należy dodać figury do bazy danych pomiarów za pomocą
obiektów działek programu AutoCAD Civil 3D.

Oprócz obiektów działek jako źródła do tworzenia figur można używać linii
charakterystycznych i linii działek, a także linii i polilinii programu AutoCAD.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie figur w Pomocy do
programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 4: Obliczanie azymutu
w kalkulatorze kierunku astronomicznego (str. 130).

Tworzenie figur pomiarów z istniejących działek

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335) i otwórz rysunek Survey-6.dwg.

Rysunek ten zawiera mały podpodział z kilkoma działkami

2 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
opcję Bazy danych pomiarowych i wybierz opcję Nowa lokalna baza
danych pomiarowych.

3 W oknie dialogowym Nowa lokalna baza danych pomiarowych jako
nazwę wprowadź Survey 5.

4 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar rozwiń bazę danych Survey 5,
kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Figury i wybierz opcję Utwórz
figurę z obiektu.

5 Na rysunku kliknij etykietę działki SINGLE-FAMILY: 101.

6 W oknie dialogowym Utwórz figurę z obiektów wprowadź następujące
wartości:

■ Nazwa: LOT CORNER

■ Baza danych bieżących przedrostków figur: Przykład

■ Powiąż punkty pomiarowe z wierzchołkami: Tak
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7 Kliknij przycisk OK. Naciśnij klawisz ESC, aby zakończyć polecenie.

Figura zostanie utworzona i dodana do kolekcji Figury w bazie danych
Survey 5.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Eksportowanie
informacji pomiarowych (str. 134).

Samouczek: Eksportowanie informacji pomiarowych
W tym samouczku zademonstrowano, w jaki sposób można przeglądać raporty
informacyjne dotyczące figur oraz jak należy używać figur jako źródła danych
powierzchni.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Polecenia zapytań o figury oraz
Tworzenie linii nieciągłości z figur w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Wyświetlanie informacji odwrócenia i kontroli
mapy

W tym ćwiczeniu należy wyświetlić informacje o kontroli mapy i odwróceniu

Polecenie Kontrola mapy figury sprawdza długość, przebieg, obwód,
powierzchnię, błąd zamknięcia i dokładność figury. Rozpoczyna się na początku
figury i oblicza współrzędne XY wierzchołka dla każdego segmentu. Obliczenia
te są oparte na odwrotnym kierunku i danych o odległości/krzywej, a także
na dokładności liniowej i kątowej (określonej w ustawieniach bazy danych
pomiarów).

W przypadku zamkniętych figur ten błąd jest wprowadzany do sekwencyjnego
obliczenia wierzchołków w raporcie kontroli mapy, aby można było obliczyć
błąd, kierunek i dokładność zamknięcia. Powierzchnia jest również oparta o
obliczone współrzędne XY wierzchołka.

Polecenie Odwróć rozpoczyna się na początku figury i wymienia kierunek i
odległość lub dane krzywej obliczone ze współrzędnych XY punktów
końcowych segmentów figury. Powierzchnia jest obliczana na podstawie
współrzędnych XY każdego segmentu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Polecenia zapytań o figury w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie to stanowi ciąg dalszy samouczka Ręczne tworzenie danych z
pomiaru (str. 119).

Wyświetlanie informacji o odwróceniu i kontroli mapy dla figury

1 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
bazę danych Survey 1 i wybierz opcję Otwórz bazę danych pomiarowych.

2 W kolekcji Survey 1 rozwiń kolekcje Figury.

UWAGA Jeżeli obok kolekcji Figury zostanie wyświetlona ikona  , kliknij

kolekcję, aby ją odświeżyć, a następnie kliknij ikonę  , aby wyświetlić wszystkie
figury.

3 Kliknij figurę BLDG2 prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Wyświetl
odwrotność.

W perspektywie Wyświetl figurę wyświetlone zostaną informacje o

odwróceniu figury. Ikona  wskazuje, że wierzchołek jest powiązany
z punktem pomiaru.

4 Po zakończeniu przeglądania danych z odwrócenia kliknij ikonę  ,
aby zamknąć perspektywę.

5 Aby wyświetlić informacje o kontroli mapy dla linii działki, kliknij prawym
przyciskiem myszy figurę LOT1 i wybierz opcję Wyświetl kontrolę mapy.

W widoku Wyświetl figurę wyświetlone zostaną informacje o kontroli
mapy figury.

6 Po zakończeniu przeglądania danych z kontroli mapy kliknij ikonę 
, aby zamknąć perspektywę.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie linii
nieciągłości powierzchni z figur (str. 135).

Ćwiczenie 2: Tworzenie linii nieciągłości powierzchni z figur

W tym ćwiczeniu należy dodać linie nieciągłości do powierzchni za pomocą
figur.
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Linie nieciągłości definiują cechy krawędzi nawierzchni (EP), takich jak ściany
oporowe, krawężniki, grzbiety czy strumienie. Linie nieciągłości wymuszają
triangulację wzdłuż swojego biegu, zapobiegając powstawaniu trójkątów
rozciągających się na obie strony linii.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie linii nieciągłości z figur
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Wyświetlanie
informacji odwrócenia i kontroli mapy (str. 134).

Tworzenie linii nieciągłości powierzchni z figur

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335) i otwórz rysunek Survey-7.dwg.

Rysunek ten zawiera pustą powierzchnię Figure Surface 1, do której należy
dodać dane figury.

UWAGA Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia powierzchni, patrz
samouczek Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni (str. 54).

2 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar otwórz bazę danych Survey 1 i
rozwiń kolekcję Figury.

3 Kliknij figurę EP1.

4 Naciśnij klawisz Shift i kliknij figurę EP7.

5 Przytrzymując klawisz Shift, kliknij prawym przyciskiem myszy figurę
EP7 i wybierz polecenie Edycja.

Zostanie wyświetlony Edytor figur z wybranymi figurami EP.

6 Aby zmienić właściwość Linia nieciągłości na Tak dla wszystkich figur
EP, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Linia
nieciągłości i wybierz polecenie Edycja.

7 Wpisz T i naciśnij klawisz Enter.

Właściwość Linia nieciągłości dla wszystkich figur zostanie zmieniona
na Tak.

UWAGA Figury są wyświetlane pogrubioną czcionką, co oznacza, że nie zapisano
zmian.
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8 Kliknij przycisk  , co spowoduje zapisanie zmian w bazie danych
pomiarów.

9 Kliknij przycisk  , co spowoduje zamknięcie perspektywy Edytor figur.

10 W obszarze narzędzi na karcie Pomiar kliknij prawym przyciskiem myszy
kolekcję Figury i wybierz opcję Utwórz linie nieciągłości.

11 W oknie dialogowym Utwórz linie nieciągłości kliknij listę rozwijaną
Wybierz powierzchnię i kliknij pozycję Figure Surface 1. Figury EP zostaną
wyświetlone w oknie dialogowym w widoku listy.

12 Kliknij przycisk OK, co spowoduje utworzenie linii nieciągłości. Wybrane
linie nieciągłości zostaną wstawione do rysunku.

13 W oknie dialogowym Dodaj linie nieciągłości wprowadź następujące
wartości:

■ Opis: EP

■ Typ: Standardowy

■ Strzałka: 0,1

UWAGA Aby uzyskać więcej informacji na temat linii nieciągłości, patrz Ćwiczenie
3: Dodawanie linii nieciągłości do powierzchni (str. 59)

14 Kliknij przycisk OK.

Na rysunku zostaną wyświetlone obwiednie powierzchni i warstwice.
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Samouczki dotyczące
zarządzania projektem

W tym rozdzialeSamouczki są przeznaczone dla użytkowników stawiających

pierwsze kroki w pracy z funkcjami zarządzania projektami ■ Samouczek: Korzystanie ze
skrótów do danych

dostępnymi w programie AutoCAD Civil 3D. Funkcji
■ Samouczek: Konfiguracja

bazy danychzarządzania projektem można użyć do umożliwienia
■ Tworzenie i modyfikacja

danych obiektu projektuwspółdzielonego dostępu do danych inżynierskich z

jednoczesnym zachowaniem ich integralności.
oraz dodawanie
odnośników do nich.

■ Samouczek: Tworzenie i
modyfikacja danych punktu
projektu

UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych samouczkach

są dostępne w folderze folder z rysunkami do samouczków (str. 335).

Aby zachować wyniki pracy wykonywanej podczas realizacji

ćwiczeń będących częściami składowymi samouczków, należy

zapisywać rysunki w folderze Folder My Civil 3D Tutorial Data (str.

335), tak aby nie zastępowały one oryginalnych rysunków.

6
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Zrozumienie

zarządzania projektami w Pomocy do programu AutoCAD

Civil 3D.
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Samouczek: Korzystanie ze skrótów do danych
W tym samouczku zostaną utworzone skróty do danych obiektów jednego
rysunku, a następnie zostaną one zaimportowane do innego rysunku.

Skrót do danych stanowi pełną kopię odniesienia obiektu, którą można
zaimportować z macierzystego rysunku do jednego lub kilku innych rysunków.
Skróty do danych są wprawdzie elastycznym narzędziem do zarządzania
projektami na poziomie obiektów poza programem Autodesk Vault, ale nie
zapewniają one elementów sterujących, zabezpieczeń i funkcji zarządzania
programu Autodesk Vault. Jeżeli skrót do danych jest używany przez wielu
użytkowników, musi być przechowywany w lokalizacji sieciowej dostępnej
dla każdego użytkownika. Można używać skrótów do danych jako odnośników
do obiektów powierzchni, linii trasowania, profili, sieci rurociągów oraz grup
ramek widoku.

W tym samouczku zostaną zmienione nazwy obiektów powierzchni, linii
trasowania i profilu w celu ułatwienia wykorzystywania ich jako obiektów
referencyjnych. W oparciu o obiekty o zmienionych nazwach zostaną
utworzone skróty do danych w rysunku, które zostaną zapisane jako pliki
XML. Następnie skróty do danych zostaną zaimportowane do innego rysunku
i zostaną do nich utworzone odniesienia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie ze skrótów danych w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Zmiana nazwy obiektów przeznaczonych do
udostępniania

W tym ćwiczeniu zostaną zmienione nazwy obiektów poprzez nadanie im
niepowtarzalnych nazw, a następnie zostanie zapisany rysunek zawierający
obiekty.

Za każdym razem, gdy użytkownik planuje udostępniać obiekt, dobrą praktyką
jest zapisanie go przy użyciu niepowtarzalnej nazwy. Korzystanie z domyślnych
nazw obiektów, takich jak Dopasowanie - (1), może być mylące, jeśli nazwy
te będą występować na wielu rysunkach, nie mając żadnego związku z
rzeczywistymi obiektami. Powyższe stwierdzenie pozostaje prawdą zarówno
przy korzystaniu ze skrótów do danych, jak i przechowywaniu obiektów w
programie Autodesk Vault.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie ze skrótów do danych
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.
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Aby zmienić nazwy obiektów przeznaczonych do udostępniania:

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Project Management-1.dwg.

2 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Powierzchnie.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię XGND i wybierz
polecenie Właściwości powierzchni.

4 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni w polu Nazwa wprowadź
XGND - Glen Road Subdivision. Kliknij przycisk OK.

5 Na karcie Nawigator w oknie Obszar narzędzi rozwiń grupę
Miejsca ➤ Obszar 1 ➤ Linie trasowania.

6 Kliknij prawym przyciskiem myszy linię trasowania Alignment - (1) i
wybierz polecenie Właściwości.

7 W oknie dialogowym Właściwości linii trasowania w polu Nazwa
wprowadź Alignment - Ridge Road. Kliknij przycisk OK.

8 Powtarzaj kroki 6 i 7, aby nazwać kolejne linie trasowania, stosując
następujące wartości:

■ Alignment - (2): Alignment - Glen Road

■ Alignment - (3): Alignment - Westerly Court

■ Alignment - (4): Alignment - Easterly Court

9 W obszarze narzędzi na zakładce Nawigator rozwiń kolejno pozycje
Alignment - Glen Road ➤ Profile.

10 Kliknij prawym przyciskiem myszy profil XGND - Surface (1) i wybierz
polecenie Właściwości.

11 W oknie dialogowym Właściwości profilu w polu Nazwa wprowadź Profile
- Glen Road. Kliknij przycisk OK.

12 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz rysunek jako przejdź do folderu
Folder My Civil 3D Tutorial Data (str. 335) i zapisz rysunek jako Shortcuts-1.dwg.

UWAGA Jeżeli ze skrótów do danych będzie korzystać wielu użytkowników,
wówczas rysunek i skróty do danych trzeba przechowywać w lokalizacji sieciowej
dostępnej dla wszystkich użytkowników.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie i eksportowanie
skrótów do danych (str. 143).

Ćwiczenie 2: Tworzenie i eksportowanie skrótów do danych

W tym ćwiczeniu na podstawie obiektów zostaną utworzone skróty do danych,
a następnie zostaną wyeksportowane jako poszczególne pliki XML.

Plik XML identyfikuje ścieżkę do rysunku źródłowego, nazwę pliku DWG oraz
nazwę obiektu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie i eksportowanie skrótów
do danych w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Zmiana nazwy
obiektów przeznaczonych do udostępniania  (str. 141).

Aby utworzyć i wyeksportować skróty do danych:

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D kliknij kolejno pozycje menu
Ogólne  ➤ Skróty do danych  ➤ Edytuj skróty do danych.

2 W oknie Skróty danych kliknij opcję Utwórz skrót do danych na
podstawie zaznaczenia.

3 Na rysunku zaznacz linię trasowania Alignment - Glen Road biegnącą od
lewej do prawej po powierzchni.

4 W oknie Skróty danych kliknij opcję Utwórz skrót do danych na
podstawie zaznaczenia.

5 Na rysunku zaznacz profil znajdujący się na górze rysunku.

6 W oknie Skróty danych kliknij opcję Eksportuj skróty do danych do
pliku.

7 W oknie dialogowym Eksportuj skróty do danych przejdź do folderu
Folder My Civil 3D Tutorial Data (str. 335) i zapisz skrót do danych jako plik
Alignment_Profile_Glen_Road.xml.

W większości przypadków każdy obiekt podstawowy należy eksportować
jako osobny skrót do danych. Wyjątkiem od powyższej zasady jest
przypadek tworzenia pojedynczego skrótu do profilu oraz jego macierzystej
linii trasowania.
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Po utworzeniu skrótu do danych, przed przystąpieniem do tworzenia
następnych skrótów, trzeba usunąć obiekty z okna Skróty do danych.
Jeśli nie usuniesz wybranych wcześniej obiektów z okna Skróty danych,
zostaną one uwzględnione przy następnym tworzeniu skrótu do danych.

8 W oknie Skróty danych rozwiń kolekcję Skróty do danych linii trasowania.
Zaznacz utworzony przez siebie skrót do danych Alignment - Glen Road

i kliknij opcję Usuń skrót do danych.

9 W oknie Skróty danych rozwiń kolekcję Skróty do danych profilu. Zaznacz
utworzony przez siebie skrót do danych Profile - Glen Road i kliknij opcję

Usuń skrót do danych.

10 Utwórz skrót do danych z położonej na rysunku najdalej po lewej stronie
linii trasowania Alignment - Ridge Road. Wyeksportuj skrót do danych
jako plik Alignment_Ridge_Road.xml, a następnie usuń skrót za
pośrednictwem widoku Skróty danych w sposób opisany w kroku 8.

11 Utwórz skrót do danych z położonej na rysunku po lewej stronie ślepej
linii trasowania Alignment - Westerly Court. Wyeksportuj skrót do danych
jako plik Alignment_Westerly_Court.xml, a następnie usuń skrót za
pośrednictwem widoku Skróty danych w sposób opisany w kroku 8.

12 Utwórz skrót do danych z położonej na rysunku po prawej stronie ślepej
linii trasowania Alignment - Easterly Court. Wyeksportuj skrót do danych
jako plik Alignment_Easterly_Court.xml, a następnie usuń skrót za
pośrednictwem widoku Skróty danych w sposób opisany w kroku 8.

13 Utwórz skrót do danych z położonej na rysunku powierzchni XGND -
Glen Road Subdivision. Wyeksportuj skrót do danych jako plik
XGND_Glen_Road_Subdivision.xml, a następnie usuń skrót za
pośrednictwem widoku Skróty danych w sposób opisany w kroku 8.

Dla odpowiednich obiektów na rysunku utworzono skróty do danych.
W następnym ćwiczeniu skróty te zostaną zaimportowane do innego
rysunku.

14 Zamknij rysunek Shortcuts-1.dwg.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Importowanie skrótów
do danych i tworzenie odnośników do nich (str. 145).
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Ćwiczenie 3: Importowanie skrótów do danych i tworzenie
odnośników do nich

W tym ćwiczeniu skróty do danych zostaną zaimportowane do rysunku, a
następnie zostaną utworzone do nich odnośniki.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Importowanie skrótów do danych
oraz Tworzenie odnośników do skrótów do danych w Pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie i
eksportowanie skrótów do danych (str. 143).

Aby zaimportować skróty do danych i utworzyć do nich odnośniki

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Project Management-2.dwg.

2 W oknie programu AutoCAD Civil 3D kliknij kolejno pozycje menu
Ogólne  ➤ Skróty do danych  ➤ Edytuj skróty do danych.

3 W oknie Skróty danych kliknij opcję Importuj skróty do danych z
pliku.

4 W oknie dialogowym Importuj skróty do danych przejdź do folderu Folder
My Civil 3D Tutorial Data (str. 335) i zaznacz następujące wiersze:

■ Alignment_Easterly_Court.xml

■ Alignment_Profile_Glen_Road.xml

■ Alignment_Ridge_Road.xml

■ Alignment_Westerly_Court.xml

■ XGND_Glen_Road_Subdivision.xml

5 Kliknij przycisk Otwórz.

6 W oknie Skróty danych kliknij opcję Rozwiń wszystkie kategorie.

7 W kolekcji Skróty do danych powierzchni kliknij pozycję XGND - Glen
Road Subdivision.
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8 Kliknij ikonę Utwórz odnośnik.

9 W oknie dialogowym Utwórz odnośnik kliknij przycisk OK.

10 Powtarzaj kroki od 7 do 9, aby utworzyć odnośniki do zaimportowanych
skrótów do danych linii trasowania i profilu.

11 Na karcie Nawigator w oknie Obszar narzędzi rozwiń grupę Miejsca  ➤ Site
1  ➤ Linie trasowania  ➤ Alignment - Glen Road  ➤ Profile.

Warto zauważyć, że linie trasowania i powierzchnia są widoczne zarówno
w drzewie nawigatora, jak i w oknie rysunku, ale profil nie jest widoczny
w oknie rysunku. Dzieje się tak, ponieważ z profilem nie jest skojarzony
widok profilu. Więcej informacji na temat tworzenia widoków profili
można znaleźć w temacie Praca z widokami profili w pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Aby kontynuować naukę, przejdź do tematu Konfiguracja bazy danych (str.
146).

Samouczek: Konfiguracja bazy danych
W niniejszym samouczku użytkownik przyjmie rolę administratora projektu
tworzącego projekt oraz kilku przykładowych użytkowników.

Użytkownik będzie logował się jako różni użytkownicy, aby obserwować, w
jaki sposób działania jednego z nich wpływają na pracę pozostałych. Będzie
również dodawał pliki do projektu, ćwiczył rejestrowanie i wyrejestrowywanie
plików oraz tworzył odnośniki obiektów.

Samouczek opracowano przy założeniu, że na komputerze zainstalowana jest
jednostanowiskowa wersję programu Autodesk Data Management Server.
Pozwala to na zalogowanie się do bazy danych jako Administrator i utworzenie
kilku przykładowych użytkowników. Jeśli jednak używana jest udostępniona
w sieci baza danych programu Autodesk Vault i nie może zalogować się jako
Administrator, należy pominąć Ćwiczenie 2: Tworzenie kont i grup
użytkowników  (str. 149) i wykonać pozostałe ćwiczenia z samouczka. Kilka
innych etapów może również wymagać zmian, aby dostosować je do ustawień
bazy danych.

Jeśli natomiast użytkownik jest Administratorem współużytkowanej bazy
danych, podręcznik ten może mu służyć jako podstawa szkolenia innych
użytkowników w poprawnym wykonywaniu procedur. Aby zabezpieczyć
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istniejące dane i przygotować bezpieczne środowisko nauki programu, zaleca
się wykonanie następujących kroków:

1 Utwórz oddzielną bazę danych Samouczek (repozytorium).

2 Utwórz kilka kont użytkowników i grup, które będą miały dostęp
wyłącznie do bazy danych Samouczek. Przydatne wskazówki znajdują się
w krokach, które opisuje Ćwiczenie 2: Tworzenie kont i grup
użytkowników  (str. 149).

3 Przejrzyj zadania zawarte w samouczku, aby sprawdzić, czy użytkownicy
będą w stanie wykonać wszystkie podane kroki. Jeśli to konieczne,
przygotuj dodatkowe instrukcje dla użytkowników lub zmodyfikowaną
wersję samouczka.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, należy wykonać ćwiczenia podane w samouczku
w kolejności, w jakiej zostały wypisane. Wiele ćwiczeń zakłada, że baza danych
znajduje się w określonym stanie, powstałym dzięki wykonaniu poprzedniego
ćwiczenia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie danymi za pomocą
programu Vault w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Logowanie do programu Autodesk Vault

W tym ćwiczeniu należy zalogować się do programu Autodesk Vault, aby
przygotować się do wykonania innych zadań związanych z projektem.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Logowanie do serwera Vault  w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

UWAGA Jeśli projekty nie są wyświetlane w widoku głównym, na karcie Nawigator,
jak pokazano w kroku 1 poniżej, może być konieczne wykonanie następującej procedury:
na komputerze z systemem Windows 2000 upewnij się, że jest zainstalowany pakiet
aktualizacji tego systemu (łącznie z pakietem MDAC 2.7 SP1) oraz dodatek Service Pack
4. Na komputerze z systemem Windows XP upewnij się, że jest zainstalowany dodatek
Service Pack 2.

Aby zalogować się do bazy danych

1 W obszarze narzędzi kliknij kartę Nawigator.

UWAGA Upewnij się, że rysunek jest otwarty, a na liście zlokalizowanej u góry
karty Nawigator jest zaznaczona pozycja Widok główny.
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W drzewie Nawigatora powinna być widoczna kolekcja Projekty  .

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Projekty i wybierz polecenie
Zaloguj się.

3 Jeżeli wyświetlone zostanie okno dialogowe Witamy, kliknij przycisk
Zaloguj się.

4 W oknie dialogowym Zaloguj się przejrzyj cztery następujące pola danych:

■ Nazwa użytkownika: Administrator. Pozostaw wpis niezmieniony.

■ Hasło: brak. W tym ćwiczeniu pozostaw to pole puste.

■ Serwer: localhost (dla lokalnej bazy danych w wersji
jednostanowiskowej) lub, jeśli w sieci używany jest centralny serwer
Data Management Server, należy podać jego nazwę.

■ Baza danych: Vault. Pozostaw wpis niezmieniony, chyba, że
administrator systemu prosi o użycie innej bazy danych.

5 Kliknij przycisk OK.

System loguje użytkownika do programu Autodesk Vault.

6 Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Projekty, a następnie przycisk
Właściwości.

7 Zwróćmy uwagę, że w oknie dialogowym Właściwości - Projekty Civil 3D
domyślną lokalizacją Folderu roboczego jest:

C:\Civil 3D Projects

Jeśli chcemy zmienić tę lokalizację, należy zrobić to teraz, przed
utworzeniem projektu.

8 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości - Projekty
Civil 3D.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie kont i grup
użytkowników  (str. 149).
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Ćwiczenie 2: Tworzenie kont i grup użytkowników

W tym ćwiczeniu należy utworzyć dwa konta użytkowników oraz dwie grupy
użytkowników mających dostęp do plików w bazie danych.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Tworzenie kont użytkowników
programu Vault oraz Tworzenie grup programu Vault w Pomocy do programu
AutoCAD Civil 3D.

Procedura ta zakłada, że użytkownik jest już zalogowany do bazy danych w
sposób, jaki opisuje Ćwiczenie 1: Logowanie do programu Autodesk Vault
(str. 147).

UWAGA Nie można utworzyć grupy użytkowników bez przypisania do niej co najmniej
jednego użytkownika. Dlatego też, przed utworzeniem grup, należy stworzyć kilka kont
użytkowników.

Aby utworzyć konta użytkowników

1 Aby uruchomić program Autodesk Vault Explorer, w oknie Obszar
narzędzi, na karcie Nawigator, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję
Projekty, a następnie pozycję Vault Explorer.

UWAGA Program Autodesk Vault Explorer można także uruchomić z menu Start
 ➤  Programy  ➤  Autodesk  ➤  Autodesk Data Management  ➤  Autodesk Vault
Explorer.

2 W oknie dialogowym Powitanie, kliknij Zaloguj.

3 W oknie dialogowym Zaloguj sprawdź dane logowania Administratora,
a następnie kliknij przycisk OK.

4 Upewnij się, że w oknie dialogowym Autodesk Vault Explorer wybrana
została właściwa baza danych (repozytorium). Jeśli używasz domyślnego
serwera w wersji jednostanowiskowej, wówczas istnieje tylko jedna baza
danych, którą jest Vault.

5 W oknie dialogowym Autodesk Vault Explorer kliknij menu Narzędzia
 ➤ Administracja.

6 W oknie dialogowym Administracja, na karcie Narzędzia, kliknij
Użytkownicy.

7 W oknie dialogowym Zarządzanie użytkownikami kliknij Nowy
użytkownik.
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8 Wprowadź następujące informacje w oknie dialogowym Nowy
użytkownik:

■ Imię: Pat

■ Nazwisko: Red

■ Nazwa użytkownika: pred

■ Hasło: red123

■ Potwierdź hasło: red123

9 Wybierz Odblokuj użytkownika, a następnie kliknij OK.

10 Powtórz kroki od 7 do 9, aby utworzyć kolejny profil użytkownika, jak
poniżej:

■ Imię: Kim

■ Nazwisko: Green

■ Nazwa użytkownika: kgreen

■ Hasło: green123

■ Potwierdź hasło: green123

11 Zamknij okno dialogowe Zarządzanie użytkownikami.

Aby utworzyć grupy użytkowników

1 W oknie dialogowym Administracja, na karcie Zabezpieczenia, kliknij
Grupy.

2 W oknie dialogowym Grupy kliknij Nowa.

3 W oknie dialogowym Grupa, w polu Nazwa grupy, wprowadź
Inżynierowie.

4 Kliknij przycisk Role, a następnie wybierz Edytor programu Vault. Kliknij
przycisk OK.

5 Kliknij przycisk Repozytoria, a następnie wybierz bazę danych, której
będą używali użytkownicy testowi. Wybierz wartość domyślną, którą jest
Vault. Kliknij przycisk OK.

6 Wybierz Odblokuj grupę.

7 Kliknij przycisk Dodaj.
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8 Aby dodać do grupy członka o nazwie pred, w oknie dialogowym Dodaj
członków, w tabeli Dostępni członkowie, kliknij wiersz z użytkownikiem
pred, a następnie kliknij Dodaj.

9 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Dodaj
członków.

10 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Grupa.

11 W oknie dialogowym Grupy, kliknij ponownie przycisk Nowa, a następnie
powtórz kroki od 2 do 10, aby utworzyć grupę o nazwie Technicy. Ta
grupa także posiada rolę o nazwie Edytor programu Vault oraz dostęp do
tej samej bazy danych programu Vault. Dodaj do grupy Technicy
użytkownika o nazwie kgreen.

W tym samouczku nie pokazujemy korzyści wynikających z tworzenia
grup użytkowników, ale struktura, którą właśnie utworzono, jest zalecana
w przypadku zespołów projektowych. Grupy mogą mieć różne role w
odniesieniu do danej bazy danych, a role poszczególnych użytkowników
można zmieniać, przenosząc ich do odpowiednich grup.

12 Kliknij opcję Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Administracja, a
następnie zamknij program Autodesk Vault Explorer.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Tworzenie projektu  (str.
151).

Ćwiczenie 3: Tworzenie projektu

W ćwiczeniu tym przedstawiono sposób logowania do systemu zarządzania
projektem oraz tworzenia projektu.

Projekt jest kolekcją w drzewie Nawigator reprezentującą obiekty z bazy danych
(repozytorium). Każdy projekt jest zasadniczo folderem zawierającym rysunki,
bazy danych punktów oraz obiektów odniesienia, takich jak powierzchnie,
linie trasowania i sieci rurociągów. Folder projektu może również zawierać
inne dokumenty mające znaczenie w projekcie.

Projekt może utworzyć użytkownik bazy danych posiadający rolę Edytora
programu Vault.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca z projektami programu Vault
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.
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Poniższa procedura ta zakłada, że użytkownik jest już zalogowany do bazy
danych w sposób, jaki opisuje Ćwiczenie 1: Logowanie do programu Autodesk
Vault  (str. 147).

Aby utworzyć projekt

1 W oknie dialogowym Obszar narzędzi, na karcie Nawigator, kliknij
prawym przyciskiem myszy kolekcję Projekty, a następnie kliknij Nowy.

2 W oknie dialogowym Właściwości projektu wprowadź nazwę projektu
Samouczek. Opcjonalnie można dodać krótki Opis, a następnie kliknąć
przycisk OK.

3 W kolekcji Projekty rozwiń kolekcję Samouczek, aby zobaczyć
standardowy folder i węzły utworzone przez system, na przykład Punkty
i Linie trasowania.

Aby kontynuować naukę w następnym samouczku, przejdź do tematu
Tworzenie i modyfikacja danych obiektu projektu oraz dodawanie odnośników
do nich (str. 152).

Tworzenie i modyfikacja danych obiektu projektu
oraz dodawanie odnośników do nich.

W tym samouczku użytkownik nauczy się dodawać rysunek do projektu,
tworzyć powierzchnię projektu, a następnie używać tej powierzchni w innym
rysunku. Punktem wyjściowym do dalszych czynności będzie rysunek
Surface-3.dwg.

Samouczek ten stanowi ciąg dalszy samouczka Konfiguracja bazy danych (str.
146).

Jeśli użytkownik jest zalogowany jako Administrator, powinien wylogować
się, a następnie zalogować jako pierwszy użytkownik testowy, pred (hasło:
pred123). Aby się wylogować, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję
Projekty w Widoku głównym Nawigatora, a następnie kliknij Wyloguj. Kliknij
prawym przyciskiem myszy kolekcję Projekty, a następnie kliknij polecenie
Wyloguj.

Każdy obiekt projektu Civil 3D rozpoczyna się od obiektu na rysunku. Podczas
dodawania rysunku do projektu należy podać, które obiekty Civil 3D na
rysunku mają być udostępniane innym członkom zespołu projektowego.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca z obiektami programu Vault
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Dodawanie rysunku do projektu

Celem ćwiczenia będzie dołączenie rysunku do projektu. W trakcie ćwiczenia
należy również utworzyć współdzieloną powierzchnię projektu.

Należy także utworzyć rysunek o nazwie Project-XGND.dwg, który będzie
zawierał współdzieloną powierzchnię.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie rysunków do projektu
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Aby dodać rysunek do projektu

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Surface-3.dwg.

2 Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako.

3 W oknie dialogowym Zapisz rysunek jako przejdź do następującego
folderu:

C:\Civil 3D Projects

4 Utwórz nowy folder o nazwie TymczasoweRys.

Ten folder będzie zawierał utworzone rysunki, zanim zostaną one dodane
do projektu.

5 Zapisz plik w nowym folderze i nadaj mu nazwę Project-XGND.dwg.

6 Upewnij się, że na karcie Nawigator zaznaczono pozycję Widok główny,
a następnie rozwiń kolekcję Otwarte rysunki. Kliknij prawym przyciskiem
myszy pozycję Project-XGND.dwg i wybierz polecenie Dodaj do projektu.

Zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy: „Plik <nazwa pliku i
ścieżka> zostanie automatycznie zapisany, jeśli dodasz go do projektu.
Czy chcesz kontynuować?”

7 W wyświetlonym oknie dialogowym komunikatu ostrzegawczego kliknij
przycisk Tak.

8 W pierwszym oknie dialogowym Dodaj do projektu wybierz opcję
Samouczek i kliknij przycisk Dalej.
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9 W drugim oknie dialogowym Dodaj do projektu (wskaż lokalizację

rysunku) kliknij przycisk  , aby utworzyć nowy folder.

10 W oknie dialogowym Nowy folder jako nazwę folderu wprowadź
Powierzchnia projektu, a następnie kliknij przycisk OK.

11 W drugim oknie dialogowym Dodaj do projektu kliknij przycisk Następny.

12 W trzecim oknie dialogowym dodaj do projektu (zależności rysunku)
sprawdź, czy wybrany jest rysunek Project-XGND.dwg i kliknij przycisk
Dalej.

13 W czwartym oknie dialogowym Dodaj do projektu (udostępnij dane)
wybierz XGND i kliknij przycisk Zakończ.

14 Na karcie Nawigator, w kolekcji Projekty, rozwiń kolekcję Samouczek.
Rozwiń kolekcję Rysunki, a następnie folder Powierzchnie rysunku.

Ikona  wyświetlona obok pliku Project-XGND.dwg wskazuje, że rysunek
ten jest gotowy do wyrejestrowania.

15 W kolekcji Samouczek rozwiń kolekcję obiektu Powierzchnie.

Ikona  wyświetlona obok pozycji XGND wskazuje, że rysunek projektu
zawierający tą powierzchnię jest gotowy do wyrejestrowania.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie odniesienia
do obiektu projektu  (str. 154).

Ćwiczenie 2: Tworzenie odniesienia do obiektu projektu

Celem ćwiczenia będzie utworzenie nowego rysunku i utworzenie na nim
kopii tylko do odczytu powierzchni projektu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie odnośników do obiektów
projektu w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Dodawanie rysunku
do projektu  (str. 153).

Aby utworzyć odniesienie do obiektu projektu

1 Z menu Plik wybierz polecenie Nowy.
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2 W oknie dialogowym Wybierz szablon kliknij pozycję _AutoCAD Civil
3D (Imperial) NCS Extended.dwt. Kliknij przycisk Otwórz.

3 Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako.

4 W oknie dialogowym Zapisz rysunek jako przejdź do folderu C:\Civil 3D
Projects\TemporaryDwgs.

5 Zapisz plik pod nazwą Projekt-1.dwg.

6 Na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Projekty, a następnie Samouczek
oraz Powierzchnie. Kliknij prawym przyciskiem myszy XGND.

7 Kliknij polecenie Utwórz odnośnik.

8 W oknie dialogowym Utwórz odnośnik powierzchni zmień styl
powierzchni z Contours 2’ And 10’ (Background) na Contours And
Triangles, przez co zostaje zdefiniowany sposób wyświetlania powierzchni
XGND na rysunku Project-1. To ustawienie stylu jest niezależne od stylu
powierzchni użytego w powierzchni oryginalnej na rysunku
Project-XGND.dwg.

9 Kliknij przycisk OK.

UWAGA Jeśli wyświetlone zostanie okno panoramy Zdarzenia, wskazując, że
powierzchnia została utworzona, zamknij je.

Rysunek Project-1 zawiera teraz jedynie kopię tylko do odczytu
powierzchni XGND projektu. Oryginał obiektu pozostaje nietknięty w
bazie danych projektu. Rysunku Project-1 nie ma w bazie danych projektu,
ale uznaje się, że jest on dołączony do projektu Samouczek, ponieważ
zawiera on odnośnik do obiektu w tym projekcie. Przez cały czas istnienia
tego łącza rysunek Project-1 może zawierać odnośniki do innych obiektów
w projekcie Samouczek, ale nie może zawierać odnośników do obiektów
z innych projektów.

10 Zapisz i zamknij rysunek.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Wyrejestrowywanie i
modyfikowanie obiektu projektu  (str. 156).

Ćwiczenie 2: Tworzenie odniesienia do obiektu projektu  | 155



Ćwiczenie 3: Wyrejestrowywanie i modyfikowanie obiektu
projektu

Obiekt projektu wyrejestrowuje się poprzez wyrejestrowanie rysunku, który
zawiera ten obiekt.

Celem ćwiczenia będzie wyrejestrowanie i zmodyfikowanie rysunku
zawierającego obiekt powierzchni XGND.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyrejestrowywanie rysunków
źródłowych obiektów projektu w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie odniesienia
do obiektu projektu  (str. 154).

Aby wyrejestrować obiekt projektu

1 Na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Projekty, a następnie Samouczek
oraz kolekcję Powierzchnie.

2 Aby wyświetlić widok listy dla tej kolekcji, kliknij folder Powierzchnie
projektu.

Zauważ, że Wersja rysunku Project-XGND.dwg na widoku listy ma numer
1.

3 Rozwiń folder Powierzchnie projektu.

Ikona  wyświetlona obok pliku Project-XGND.dwg wskazuje, że rysunek
ten został zarejestrowany.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Project-XGND.dwg i wybierz
polecenie Wyrejestruj.

5 W oknie dialogowym Wyrejestruj rysunek sprawdź, czy wybrany jest plik
Project-XGND.dwg.

6 Kliknij przycisk OK.

Rysunek zostanie wyrejestrowany i otwarty. Ikona  wyświetlona obok
pliku Project-XGND.dwg w kolekcji Otwarte rysunki wskazuje, że rysunek
ten został wyrejestrowany. W następnych krokach należy zmodyfikować
powierzchnie poprzez dodanie do nich linii nieciągłości.
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7 Przy dobrze widocznej powierzchni kliknij  (narzędzie polilinii) i
narysuj polilinię w dowolnym miejscu na powierzchni.

8 Rozwiń menu Otwórz rysunki  ➤  Project-XGND  ➤ Powierzchnie  ➤ 

XGND  ➤ Definicja.

9 W polu Definicja powierzchni kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję
Linie nieciągłości, a następnie przycisk Dodaj.

10 W oknie dialogowym Dodaj linie nieciągłości podaj opcjonalnie nazwę
linii nieciągłości, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie rysunku kliknij
polilinię, aby przekształcić ją w linię nieciągłości.

11 Aby zapisać zmiany w powierzchni, kliknij menu Plik  ➤ Zapisz.

12 Zadania uzupełniające: Jeśli chcesz zobaczyć, w jaki sposób ikona rysunku
widoczna jest dla innego użytkownika bazy danych, wykonaj następujące
kroki:

■ Na karcie Nawigator, Widok główny kliknij prawym przyciskiem myszy
kolekcję Projekty i wybierz polecenie Wyloguj.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Projekty, wybierz polecenie
Zaloguj, a następnie zaloguj się jako użytkownik kgreen.

■ Zwróć uwagę na ikonę „wyrejestrowany” obok pliku Project-XGND.dwg
w projekcie Samouczek.

■ Przeciągnij kursor ponad ikoną „wyrejestrowany”, aby zobaczyć
etykietę narzędzi zawierającą informację o użytkowniku, który
wyrejestrował rysunek.

■ Wyloguj użytkownika kgreen, a następnie zaloguj się jako użytkownik
pred.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Rejestrowanie obiektu
projektu  (str. 157).

Ćwiczenie 4: Rejestrowanie obiektu projektu

Obiekt projektu rejestruje się poprzez zarejestrowanie wyrejestrowanego
rysunku, który zawiera ten obiekt.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Rejestrowanie rysunku w projekcie
w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.
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Celem ćwiczenia będzie zarejestrowanie rysunku źródłowego zawierającego
powierzchnię XGND, która została zmodyfikowana w poprzednim ćwiczeniu.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Wyrejestrowywanie
i modyfikowanie obiektu projektu  (str. 156).

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia zaloguj się do bazy danych jako użytkownik
pred lub jako ten sam użytkownik, który wylogował rysunek Project-XGND.dwg.

Aby zarejestrować obiekt projektu

1 Na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Otwarte rysunki.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Project-XGND i wybierz
polecenie Zarejestruj.

3 W oknie dialogowym Zarejestruj rysunek sprawdź, czy wybrany jest
rysunek Project-XGND.dwg.

4 Kliknij przycisk Zakończ.

Rysunek zostanie zarejestrowany i zamknięty.

5 Rozwiń kolekcję Projekty. Rozwiń projekt Samouczek oraz kolekcję
Rysunki.

6 Aby wyświetlić widok listy, kliknij folder Powierzchnie projektu.

Zauważ, że numer Wersji pliku Project-XGND.dwg w widoku listy zmienił
się z 1 na 2. Wersja 2 to rysunek zawierający powierzchnię projektu z
ostatnio wykonanymi modyfikacjami.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 5: Aktualizacja obiektu
projektu  (str. 158).

Ćwiczenie 5: Aktualizacja obiektu projektu

Gdy w bazie danych zostanie zarejestrowany rysunek zawierający obiekt
projektu, wówczas zmiany są natychmiast dostępne dla innych rysunków, w
których znajdują się odnośniki do tego obiektu.

Celem ćwiczenia będzie otwarcie rysunku Project-1.dwg zawierającego odnośnik
do powierzchni XGND, którą zmodyfikowano w poprzednim ćwiczeniu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pobieranie najnowszej wersji obiektów
projektu w Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 4: Rejestrowanie obiektu
projektu  (str. 157).

Aby zaktualizować obiekt projektu

1 Kliknij menu Plik  ➤ Otwórz, przejdź do folderu C:\Civil 3D
Projects\TemporaryDwgs i kliknij rysunek Project-1.dwg. Rysunek zostanie
otwarty.

2 W Obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Powierzchnie,
kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię XGND i wybierz opcję
Właściwości powierzchni.

3 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni zmień Styl powierzchni
na taki, w którym będą widoczne linie nieciągłości, na przykład
którykolwiek ze styli konturów.

Zwróć uwagę, że linie nieciągłości są wyświetlane na powierzchni, ale nie
można ich przesunąć. Poza tym, ze względu na to, że powierzchnia ta
jest obiektem odniesienia, kolekcja powierzchni w Nawigatorze nie
wyświetla linii nieciągłości lub innych elementów definicji powierzchni,
których nie można zmodyfikować.

Zadania uzupełniające: Pozostaw otwarty rysunek Project-1.dwg i
wyrejestruj rysunek Project-XGND.dwg. Dodaj kolejną linię nieciągłości
do oryginału powierzchni, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy
Project-1 i kliknij opcję Przełącz do, aby aktywować rysunek. Zauważ, w
jaki sposób zmiana w powierzchni odzwierciedlona zostają w obiekcie
odniesienia na rysunku, który jest już otwarty.

Aby kontynuować naukę w następnym samouczku, przejdź do tematu
Tworzenie i modyfikacja danych punktu projektu (str. 159).

Samouczek: Tworzenie i modyfikacja danych punktu
projektu

W tym samouczku pokazano sposób tworzenia i modyfikowania danych
punktu projektu oraz uzyskiwania dostępu do nich.

Do bazy danych projektu zostaną dodane punkty. Punkt projektu zostanie
wyrejestrowany i zmodyfikowany, a następnie ponownie zarejestrowany.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca z punktami projektu w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie 1: Dodawanie punktów do projektu

Celem ćwiczenia będzie dodanie danych punktu do projektu.

Aby można było utworzyć punkty projektu, najpierw należy utworzyć rysunek
zawierający te punkty. Gdy punkty gotowe są do udostępnienia ich innym
użytkownikom, należy użyć polecenia Dodaj do projektu, aby dodać punkty
do bazy danych punktów projektu. Z powstałych punktów projektu będą mogli
od tej pory korzystać inni użytkownicy.

Po utworzeniu punktów projektu za pomocą polecenia Dodaj do projektu ich
lokalna kopia pozostaje w rysunku. Ikony wyświetlane na liście punktów
wskazują status danego punktu w projekcie.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie punktów do projektu w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Celem ćwiczenia będzie przećwiczenie dodawania do projektu punktów z
rysunku Project-XGND, który został wcześniej dodany do projektu.

Ćwiczenie to stanowi ciąg dalszy samouczka Tworzenie i modyfikacja danych
obiektu projektu oraz dodawanie odnośników do nich (str. 152).

Aby dodać punkty do projektu

1 Na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Projekty  ➤ Samouczek  ➤ Rysunki
 ➤  folder Powierzchnie projektu, a następnie kliknij prawym przyciskiem
myszy rysunek Project-XGND.dwg i wybierz opcję Otwórz (tylko do
odczytu).

2 Na karcie Nawigator w kolekcji Otwarte rysunki w polu Project-XGND
kliknij pozycję Punkty, aby wyświetlić widok listy punktów.

3 Na liście punktów wskaż wszystkie punkty, klikając pierwszy wiersz, a
następnie naciskając klawisze Ctrl+A.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Dodaj do projektu.

Operacja może potrwać kilka minut.

UWAGA Można również dodać do projektu wszystkie punkty z rysunku, rozwijając
kolekcję Grupy punktów, klikając prawym przyciskiem myszy grupę _Wszystkie
punkty oraz wybierając opcję Dodaj punkty do projektu.

5 W oknie dialogowym Dodaj do projektu kliknij przycisk OK.
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6 Obok każdego punktu na liście punktów wyświetlana jest obecnie ikona

otwartej kłódki (  ), wskazując, że jest to punkt projektu, który można
wyrejestrować.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Wyrejestrowywanie i
modyfikowanie punktów projektu  (str. 161).

Ćwiczenie 2: Wyrejestrowywanie i modyfikowanie punktów
projektu

W tym ćwiczeniu należy wyrejestrować jeden punkt projektu i skorygować
jego rzędną.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyrejestrowywanie punktów w
Pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Dodawanie punktów
do projektu  (str. 160).

Aby wyrejestrować punkty

1 Z menu Plik wybierz polecenie Nowy.

2 W oknie dialogowym Wybierz szablon kliknij pozycję _AutoCAD Civil
3D (Imperial) NCS Extended.dwt. Kliknij przycisk Otwórz.

3 Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako.

4 W oknie dialogowym Zapisz rysunek jako przejdź do następującego
folderu:

C:\Civil 3D Projects\TymczasoweRys

5 Zapisz plik pod nazwą Project-Point.dwg.

6 Na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Projekty, a następnie kolekcję
Samouczek.

7 Aby wyświetlić widok listy punktów, kliknij kolekcję Punkty.

8 Wybierz punkt numer 3.

9 Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wyrejestruj.

10 W oknie dialogowym Wyrejestruj kliknij przycisk OK.

Ćwiczenie 2: Wyrejestrowywanie i modyfikowanie punktów projektu  | 161



Punkt został wyrejestrowany do aktywnego rysunku Project-Point.dwg.

11 W kolekcji Otwarte rysunki rozwiń rysunek Project-Point i kliknij
polecenie Punkty, aby wyświetlić listę.

Ikona  na liście rysunków wskazuje, że punkt ten jest wyrejestrowanym
punktem projektu.

12 Aby zmodyfikować punkt 3, zmieniając jego rzędną, kliknij na widoku
listy pole Rzędna punktu i wprowadź 96.434.

13 Zapisz rysunek.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Rejestrowanie punktów
projektu (str. 162).

Ćwiczenie 3: Rejestrowanie punktów projektu

Celem ćwiczenia będzie zarejestrowanie zmodyfikowanego punktu projektu,
aby zaktualizować oryginał tego punktu w bazie danych punktów projektu.

Zarejestrowanie zaktualizowanego punktu powoduje utworzenie nowej wersji
oraz sprawia, że zmiany stają się dostępne dla innych użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Rejestrowanie punktów w Pomocy
do programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Wyrejestrowywanie
i modyfikowanie punktów projektu  (str. 161).

Aby zarejestrować punkty

1 W kolekcji Otwarte rysunki rozwiń rysunek Project-Point i kliknij
polecenie Punkty, aby wyświetlić listę punktów.

Ikona  wyświetlona obok zmodyfikowanego punktu wskazuje, że
rysunek ten został zarejestrowany.

2 Wybierz z listy punkt numer 3.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Zarejestruj.

4 W oknie dialogowym Zarejestruj kliknij przycisk OK.
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Ikona  wyświetlona obok punktu na liście wskazuje, że rysunek ten
został zarejestrowany wraz z dokonanymi zmianami. Po rozwinięciu
kolekcji Projekty  ➤  Samouczek i kliknięciu Punkty można na liście
zaobserwować, że wersja Punktu 3 zmieniła się na numer 2.
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Samouczki poświęcone
liniom trasowania

W tym rozdzialeSamouczki przeznaczone są dla użytkowników stykających się

po raz pierwszy z liniami trasowania, które są podstawowym

elementem wykorzystywanym podczas modelowania dróg.

■ Samouczek: Tworzenie linii
trasowania

■ Samouczek: Edycja linii
trasowania

UWAGA Wszystkie rysunki użyte w tych samouczkach są

dostępne w folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Aby

zachować wyniki pracy wykonywanej podczas realizacji ćwiczeń

z samouczków, zapisuj rysunki w folderze Folder My Civil 3D

Tutorial Data (str. 335), tak aby nie zastępowały one pierwotnych

rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Linie trasowania

znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

7

165



Samouczek: Tworzenie linii trasowania
W tym samouczku przedstawiono problematykę tworzenia i modyfikowania
linii trasowania.

Tworzenie linii trasowania rozpoczyna się od wyznaczenia położenia stycznych
i punktów przecięcia, w oparciu o które zostanie utworzona linia trasowania
osi jezdni. Krzywe między stycznymi można umieszczać automatycznie podczas
wytyczania linii lub dodać później. W celu uwzględnienia wysokich prędkości
pojazdów do krzywych można dodać spirale i przechyłki. Jeśli proces
konstrukcyjny stosowany przez użytkownika dostarcza określonych wskazówek,
na przykład informacji o minimalnym promieniu krzywej czy wartościach A,
można na ich podstawie zmodyfikować odpowiednie specyfikacje,
wprowadzając wartości liczbowe w tabeli Elementy linii trasowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie linii trasowania
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie linii trasowania zawierającej spirale
i krzywe

Celem ćwiczenia będzie utworzenie linii trasowania zawierającej spirale i
krzywe za pomocą polecenia Utwórz linię trasowania według układu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie linii trasowania za pomocą
narzędzi układu linii trasowania znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD
Civil 3D.

Aby utworzyć linię trasowania

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Align-1.dwg. Rysunek zawiera powierzchnię oznaczoną kilkoma
okręgami oznakowanymi literami od A do F.

UWAGA Przed rozpoczęciem dalszych działań należy się upewnić, że funkcja
lokalizowania względem obiektów (OBIEKT) jest wyłączona. Więcej informacji
można znaleźć w samouczku Korzystanie z podstawowych funkcji.

2 Kliknij menu Linie trasowania  ➤ Utwórz linię trasowania według układu.
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3 W oknie dialogowym Utwórz linię trasowania — Układ zaakceptuj
domyślną wartość ustawienia Nazwa, ale zaznacz następujące style:

■ Obszar: <Brak>

■ Styl linii trasowania: Styl projektu

■ Zestaw etykiet linii trasowania: Standardowy

Zaznaczenie opcji <Brak> dla obszaru uniemożliwi jakiekolwiek wzajemne
oddziaływanie linii trasowania z pozostałymi obiektami rysunku. Opcja
<Brak> przydaje się w sytuacjach, gdy użytkownik nie chce tworzyć działek
w przypadku gdy przecinające się linie trasowania tworzą zamknięte
obszary lub gdy linie trasowania przecinają istniejące działki.

4 Kliknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie pasek Narzędzia układu linii
trasowania. Zawiera on formanty niezbędne do tworzenia i edycji linii
trasowania.

5 Na pasku Narzędzia układu linii trasowania kliknij listę rozwijaną 
i wybierz pozycję Ustawienia krzywej i spirali. W wyświetlonym oknie
dialogowym Ustawienia krzywej i spirali można określić rodzaj krzywej,
jaka ma być automatycznie umieszczana w każdym punkcie przecięcia
(PI) stycznych podczas rysowania linii trasowania.

6 W oknie dialogowym Ustawienia krzywej i spirali wybierz typ Klotoida.

7 Zaznacz pola wyboru Wejście spirali, Krzywa i Wyjście spirali. Wprowadź
następujące wartości:

■ Długość wejścia spirali: 50

■ Promień: 150

■ Długość wyjścia spirali: 50

8 Kliknij przycisk OK.

9 Na pasku zadań Narzędzia układu linii trasowania kliknij listę rozwijaną

 . Wybierz pozycję Styczna — styczna (z krzywymi).

10 Określ punkt początkowy linii trasowania na powierzchni, klikając myszą
w dowolnym miejscu wewnątrz okręgu A.

11 Poprowadź linię z tego punktu przez kolejne punkty przecięcia,
wyznaczane przez kliknięcie myszą wewnątrz okręgów B, C i D
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(zachowując kolejność). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy,
aby zakończyć polecenie tworzenia linii trasowania.

12 Przekadruj i powiększ fragmenty rysunku w celu przyjrzenia się stylowi
i zawartości etykiet. Należy zwrócić szczególną uwagę na etykiety punktów
geometrii oznaczających punkty początkowe i końcowe każdej linii, spirali
i krzywej.

13 Zmniejszaj widok okna wyświetlania do momentu, aż okręgi B, C i D
będą wyraźnie widoczne.

W następnych krokach zostanie usunięta trzecia styczna oraz
automatycznie utworzone podelementy: krzywe i spirale. W dalszych
ćwiczeniach ręcznie dodamy nowe spirale i krzywe.

14 Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij przycisk 
. W wierszu polecenia pojawi się monit o zaznaczenie podobiektu, który
ma zostać usunięty.

15 Wybierz obie grupy spirala-krzywa-spirala oraz styczną między okręgami
C i D. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć operację.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 2:
Tworzenie podelementu linii trasowania według najlepszego dopasowania
(str. 168).

Ćwiczenie 2: Tworzenie podelementu linii trasowania
według najlepszego dopasowania

Celem tego ćwiczenia będzie utworzenie podelementu linii trasowania na
podstawie szeregu punktów. Najpierw utworzymy linię programu AutoCAD
najlepiej dopasowaną do punktów. Następnie przekształcimy linię programu
AutoCAD w podelement linii trasowania.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Tworzenie elementów według
najlepszego dopasowania i Przekształcanie linii lub łuku programu AutoCAD w linię
trasowania znajdujących się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie linii
trasowania zawierającej spirale i krzywe (str. 166).
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Aby utworzyć podelement linii trasowania według najlepszego dopasowania

1 W oknie rysunku dobierz taki zakres wyświetlania, aby widoczne były
okręgi C i D znajdujące się na powierzchni.

2 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie WARSTWA.

3 W oknie dialogowym Menedżer właściwości warstw w wierszu C-POINTS

kliknij przycisk  , aby włączyć warstwę C-POINTS.

Zostanie wyświetlona grupa punktów. Punkty te posłużą jako podstawa
do utworzenia linii najlepiej dopasowanej do wszystkich punktów.

UWAGA Jeśli punkty nie są wyświetlane, w wierszu polecenia wprowadź wyrażenie
REGEN.

4 Kliknij menu Linie/krzywe  ➤ Utwórz najlepiej dopasowane elementy
 ➤ Utwórz linię.

5 Sprawdź, czy w oknie dialogowym Linia według najlepszego dopasowania
zaznaczona jest opcja Z punktów Civil 3D i kliknij przycisk OK.

6 W wierszu polecenia zostanie wyświetlony monit Wybierz obiekty
punktowe lub <Numery/Grupy>. Wprowadź literę G.

7 W oknie dialogowym Grupy punktów wybierz grupę _Wszystkie punkty.
Kliknij przycisk OK. Zostaną wybrane punkty widoczne w oknie rysunku.

W perspektywie Dane regresji wyświetlane są informacje o wszystkich
punktach poddanych analizie regresji. W oknie rysunku wyświetlana jest
przerywana czerwona linia odzwierciedlająca przebieg o najlepszym
dopasowaniu. Białe znaczniki X wskazują położenie wszystkich punktów
danych regresji.

UWAGA Numery punktów widoczne w kolumnie Nr pkt. generowane są
sekwencyjnie wraz z dodawaniem/usuwaniem punktów danych regresji. Nie
odpowiadają one rzeczywistym numerom punktów programu AutoCAD Civil 3D.

Teraz zmodyfikujemy część danych regresji, dopasowując je lepiej do
projektu.

8 Wybierz wiersz dotyczący punktu numer 2.

Zwróć uwagę, że odpowiedni biały znacznik X punktu w oknie rysunku
zmienił kolor na czerwony.

Kliknij przycisk  , aby usunąć punkt z analizy regresji.
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9 Wybierz wiersz dotyczący punktu numer 1. Kliknij ikonę  .

Zauważ, że po usunięciu punktu nr 1 następny punkt na liście został
zaznaczony i stał się punktem nr 1.

10 Ponownie wybierz wiersz dotyczący punktu numer 1. Kliknij ikonę 
.

Zauważ, że usunięcie każdego punktu powoduje odpowiednią modyfikację
przebiegu czerwonej przerywanej linii w oknie rysunku. W następnym
kroku przesuniemy linię bliżej jednego z punktów, przypisując mu wyższą
wagę.

11 Zaznacz wiersz dotyczący punktu numer 4. W kolumnie Waga zmień
wartość z 1.0000 na 10.0000. Naciśnij klawisz Enter.

Zauważ, że przerywana czerwona linia została przesunięta w oknie rysunku
bliżej punktu regresji nr 4, który oznaczony jest również kolorem
czerwonym.

12 Kliknij przycisk  , aby zamknąć perspektywę Dane regresji i utworzyć
linię programu AutoCAD.

Teraz przekształcimy linię programu AutoCAD w podelement istniejącej
linii trasowania.

13 Jeśli pasek narzędzi Narzędzia układu linii trasowania nie jest widoczny,
wybierz linię trasowania kończącą się w okręgu C. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj geometrię linii trasowania.

14 Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij przycisk 
Przekształć linię i łuk AutoCAD.

15 Wybierz białą linię programu AutoCAD.

Linia zostanie przekształcona w podelement linii trasowania. Zwróć uwagę,
że pod linią trasowania nadal wyświetlana jest biała linia programu
AutoCAD, a etykiety pikiet nie są umieszczane na nowym podelemencie.
Etykiety pikiet przenoszone są tylko na podelementy będące częścią
obliczonej geometrii linii trasowania. Podelement linii trasowania
przekształcony z elementu programu AutoCAD można dodać jako
obliczony fragment geometrii linii trasowania na jeden z dwóch sposobów:

■ Przed przekształceniem elementu programu AutoCAD należy go
dołączyć do wolnego punktu końcowego innego obliczonego
podelementu linii trasowania.
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■ Przekształcony element programu AutoCAD można dołączyć do
obliczonej geometrii linii trasowania za pomocą narzędzi układu linii
trasowania.

W następnym ćwiczeniu za pomocą narzędzi układu linii trasowania
wstawimy krzywą dowolną między segmentami linii trasowania, dzięki
czemu obliczona zostanie geometria linii trasowania i etykietowanie pikiet
będzie kontynuowane na utworzonej linii.

16 Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć polecenie.

17 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie WARSTWA.

18 W oknie dialogowym Menedżer właściwości warstw, w wierszu C-POINTS

kliknij przycisk  , aby wyłączyć warstwę C-POINTS.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 3:
Dodawanie dowolnych krzywych i spiral do linii trasowania (str. 171).

Ćwiczenie 3: Dodawanie dowolnych krzywych i spiral do
linii trasowania

Celem ćwiczenia będzie dodanie krzywej dowolnej oraz dowolnej grupy
spirala-krzywa-spirala do prostej linii trasowania.

Na pierwotnym rysunku wyświetlana jest prosta linia trasowania składająca
się z dwóch stycznych oraz podelementu w postaci nieobliczonej linii
niezawierającej krzywych. W następnych krokach dodamy krzywą przy okręgu
B, a następnie za pomocą grupy spirala-krzywa-spirala połączymy przy okręgu
C główną linię trasowania z nieobliczoną linią.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Dodawanie krzywych i Dodawanie
krzywych ze spiralamiDodawanie krzywych ze spiralami znajdujących się w
Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie podelementu
linii trasowania według najlepszego dopasowania (str. 168).

Aby dodać dowolne krzywe i spirale do linii trasowania

1 W oknie rysunku dobierz taki zakres wyświetlania, aby widoczne były
okręgi B i C znajdujące się na powierzchni.
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2 Jeśli nie widać paska narzędzi Narzędzia układu linii trasowania, wybierz
linię trasowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Edytuj geometrię linii trasowania.

3 Na pasku zadań Narzędzia układu linii trasowania kliknij listę rozwijaną

 . Wybierz opcję Zaokrągl krzywą dowolną (między dwoma
obiektami, promień).

4 W odpowiedzi na monit wyświetlony w wierszu polecenia kliknij styczną
wchodzącą do okręgu B z lewej strony („element przed”).

5 Kliknij styczną wychodzącą z okręgu B z prawej strony („element po”).

6 Naciśnij klawisz Enter, co spowoduje wybranie domyślnej wartości
nachylenia krzywej mniejszej niż 180 stopni.

7 Wprowadź wartość promienia 200. Między stycznymi zostanie narysowana
odpowiednia krzywa.

8 Na pasku zadań Narzędzia układu linii trasowania kliknij listę rozwijaną

 . Wybierz pozycję Spirala dowolna-Krzywa-Spirala (między dwoma
obiektami).

9 W odpowiedzi na monit wyświetlony w wierszu polecenia kliknij styczną
wchodzącą do okręgu C z lewej strony („element przed”).

10 Kliknij linię w pobliżu okręgu C z prawej strony („element po”).

UWAGA Jeśli „element po” znajduje się pod linią programu AutoCAD utworzoną
w Ćwiczenie 2: Tworzenie podelementu linii trasowania według najlepszego
dopasowania (str. 168), wybierz go za pomocą kombinacji klawiszy Shift + spacja.
Umieść kursor nad białą linią programu AutoCAD. Naciśnij i przytrzymaj klawisz
Shift, a następnie naciśnij klawisz spacji, aby podświetlić podelement linii trasowania.
Kliknij, aby wybrać podelement linii trasowania, a następnie zwolnij klawisz Shift.
Ponownie kliknij podelement linii trasowania, aby go wybrać, i kontynuuj
wykonywanie polecenia.

11 Wprowadź długość wejścia spirali równą 50.

12 Wprowadź długość wyjścia spirali równą 50.

13 Naciśnij klawisz Enter, co spowoduje wybranie domyślnej wartości
nachylenia krzywej mniejszej niż 180 stopni.

14 Wprowadź wartość promienia równą 200.
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15 Kliknij w obszarze rysunku prawym przyciskiem myszy, co spowoduje
zakończenie polecenia.

Krzywa zostanie narysowana między styczną a linią zgodnie z podanymi
parametrami. Zwróć uwagę, że na poprzednio nieobliczonej linii
wyświetlane są etykiety pikiet, co oznacza, że jest ona teraz częścią
obliczonej geometrii linii trasowania.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 4:
Dodawanie krzywych swobodnych ze spiralami do linii trasowania (str. 173).

Ćwiczenie 4: Dodawanie krzywych swobodnych ze spiralami
do linii trasowania

Celem ćwiczenia będzie dodanie dwóch swobodnych elementów krzywa-spirala
do prostej linii trasowania. Do istniejącej linii trasowania najpierw dodasz
krzywą swobodną ze spiralą, a następnie odwrotną krzywą swobodną ze
spiralami.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie krzywych swobodnych
ze spiralami znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Dodawanie dowolnych
krzywych i spiral do linii trasowania (str. 171).

Na pierwotnym rysunku wyświetlana jest prosta linia trasowania składająca
się z trzech stycznych z krzywymi. W kilku kolejnych krokach dodamy do
linii trasowania dwie krzywe swobodne ze spiralami.

Aby dodać do linii trasowania krzywe swobodne ze spiralami

1 W oknie rysunku dobierz taki zakres wyświetlania, aby był widoczny
okrąg D znajdujący się na powierzchni.

2 Jeśli nie widać paska narzędzi Narzędzia układu linii trasowania, wybierz
linię trasowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Edytuj geometrię linii trasowania.

3 Na pasku zadań Narzędzia układu linii trasowania kliknij listę rozwijaną

 . Wybierz pozycję Krzywa swobodna ze spiralą (z obiektu, promień,
punkt przechodni).
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4 W odpowiedzi na monit wyświetlony w wierszu polecenia kliknij styczną
kończącą się w okręgu D („element do dołączenia”).

UWAGA Jeśli „element do dołączenia” znajduje się pod linią programu AutoCAD
utworzoną w ćwiczeniu Ćwiczenie 2: Tworzenie podelementu linii trasowania według
najlepszego dopasowania (str. 168), wybierz go za pomocą kombinacji klawiszy Shift
+ spacja. Umieść kursor nad białą linią programu AutoCAD. Naciśnij i przytrzymaj
klawisz Shift, a następnie naciśnij klawisz spacji, aby podświetlić podelement linii
trasowania. Kliknij, aby wybrać podelement linii trasowania, a następnie zwolnij
klawisz Shift. Ponownie kliknij podelement linii trasowania, aby go wybrać, i kontynuuj
wykonywanie polecenia.

5 Wprowadź wartość promienia równą 200.

6 Wprowadź długość wejścia spirali równą 50.

7 Naciśnij klawisz Enter, co spowoduje wybranie domyślnej wartości
nachylenia krzywej mniejszej niż 180 stopni.

8 Określ punkt przechodni w okręgu E.

Na ekranie wyświetlona zostanie krzywa swobodna ze spiralą. Teraz na
jej końcu dodamy odwrotną krzywą swobodną ze spiralami.

9 Na pasku zadań Narzędzia układu linii trasowania kliknij listę rozwijaną

 . Wybierz pozycję Odwrotna krzywa swobodna ze spiralami (od
krzywej, promień, punkt przechodni).

10 W odpowiedzi na monit wyświetlony w wierszu polecenia kliknij element
spirala-krzywa kończący się w okręgu E („element do dołączenia”).

11 Wprowadź długość wejścia spirali równą 75.

12 Wprowadź długość wyjścia spirali równą 75.

13 Wprowadź wartość promienia równą 200.

14 Wskaż punkt przechodni w okręgu F.

Na ekranie zostanie wyświetlona krzywa odwrotna ze spiralami.

15 Kliknij w obszarze rysunku prawym przyciskiem myszy, co spowoduje
zakończenie polecenia.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do samouczka Edycja
linii trasowania (str. 175).
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Samouczek: Edycja linii trasowania
W tym samouczku przedstawiono kilka typowych zadań związanych z edycją
linii trasowania.

Edycja wartości atrybutów linii trasowania umożliwia precyzyjne dostosowanie
jej podelementów. Edycja za pomocą uchwytów jest wygodną metodą ręcznej
zmiany kształtu linii trasowania.

Etykiety można dodawać do linii trasowania na kilka sposobów. Czasami
zachodzi potrzeba przesunięcia pojedynczej etykiety, aby była bardziej czytelna.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja linii trasowania znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Edycja wartości atrybutów linii trasowania

Celem ćwiczenia będzie edycja wartości atrybutów linii trasowania przy użyciu
perspektywy Elementy linii trasowania i okna dialogowego Parametry układu
linii trasowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja wartości atrybutów linii
trasowania znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczeń samouczka Tworzenie linii trasowania
(str. 166).

UWAGA Upewnij się, że włączony jest tryb wprowadzania dynamicznego (DYN). Więcej
informacji można znaleźć w samouczku Korzystanie z podstawowych funkcji.

Aby edytować wartości atrybutów linii trasowania

1 Jeśli nie widać paska narzędzi Narzędzia układu linii trasowania, kliknij
menu Linie trasowania  ➤ Edytuj geometrię linii trasowania. W
odpowiedzi na wyświetlony monit wybierz linię trasowania.

2 Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij opcję Widok

tabelaryczny linii trasowania  .

Przyjrzyj się zawartości tabeli Elementy linii trasowania w oknie Panorama.
W pierwszej kolumnie segmenty linii trasowania są ponumerowane w
kolejności obliczania, natomiast w drugiej kolumnie elementy są
ponumerowane według kolejności tworzenia. Każdy wiersz tabeli zawiera
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przydatne informacje konstrukcyjne dotyczące konkretnego obiektu.
Każda struktura spirala-krzywa-spirala jest opatrzona dwuczęściowym
numerem elementu. Dane każdej spirali i krzywej znajdują się w osobnym
wierszu tabeli. Wartości wyświetlone w kolorze czarnym można
modyfikować.

3 Na pasku narzędzi Narzędzia układu linii trasowania kliknij przycisk

Edytor podelementów  . Zostanie wyświetlone okno Parametry układu
linii trasowania bez żadnych danych.

4 W tabeli Elementy linii trasowania kliknij dowolny wiersz dotyczący
segmentu nr 4, którym jest dowolny element spirala-krzywa-spirala
umieszczony w okręgu C znajdującym się na rysunku.

Dane projektowe wszystkich trzech podelementów są wyświetlane w
dwukolumnowej tabeli w oknie Parametry układu linii trasowania, w
której można z łatwością przeglądać i edytować dane. Aby zmniejszyć

liczbę atrybutów wyświetlanych w oknie, kliknij przycisk  . W
zwiniętym widoku wyświetlane są najczęściej używane atrybuty elementu,
łącznie z tymi, które można edytować.

Jeśli w projekcie należy podać dokładne wartości minimalnego promienia
krzywej, długości czy wartości A dla spirali, można je wprowadzić w oknie
Parametry układu linii trasowania.

5 W oknie Parametry układu linii trasowania zmień wartość parametru
spirali Długość na większą, wprowadzając na przykład liczbę 100, i naciśnij
klawisz Enter. Zwróć uwagę na natychmiastowe zwiększenie długości
spirali w trzech miejscach: w oknie Parametry układu linii trasowania
oraz w tabeli Elementy linii trasowania zmienią się wartości liczbowe,
natomiast w oknie rysunku przesuną się etykiety punktów geometrii i
zmienią się wartości ich pikiet oraz zmieni się długość samej spirali.

Zadania uzupełniające: przećwicz zmianę promienia krzywej. W tabeli
Elementy linii trasowania kliknij element linii lub krzywej i zwróć uwagę
na dane, które można edytować w oknie Parametry układu linii
trasowania.

6 Naciśnij klawisz Esc, aby wyczyścić okno dialogowe Parametry układu
linii trasowania.

7 W oknie rysunku naciśnij klawisz Ctrl i kliknij element krzywej w okręgu
B.

W perspektywie Elementy linii trasowania zostaną wyświetlone tylko
atrybuty elementu krzywej.
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8 W oknie rysunku naciśnij klawisz Ctrl i kliknij element
spirala-krzywa-spirala znajdujący się w okręgu C.

Zwróć uwagę, że w perspektywie Elementy linii trasowania wyświetlane
są teraz atrybuty wszystkich wybranych elementów oraz stycznej
znajdującej się między nimi. Aby w oknie dialogowym Parametry układu
linii trasowania wyświetlić inny atrybut elementu linii trasowania, kliknij
odpowiedni wiersz w perspektywie Elementy linii trasowania.

9 Naciśnij klawisz Esc, aby wyświetlić wszystkie elementy linii trasowania
w perspektywie Elementy linii trasowania.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 2:
Edycja projektu linii trasowania za pomocą uchwytów (str. 177).

Ćwiczenie 2: Edycja projektu linii trasowania za pomocą
uchwytów

W tym ćwiczeniu należy przesunąć krzywe i etykiety linii trasowania za pomocą
uchwytów edycji.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja linii trasowania za pomocą
uchwytów znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Edycja wartości
atrybutów linii trasowania (str. 175).

UWAGA Upewnij się, że włączony jest tryb wprowadzania dynamicznego (DYN). Więcej
informacji można znaleźć w samouczku .

Edycja linii trasowania za pomocą uchwytów

1 Dostosuj zakres widoku, tak aby obejmował obszar wokół okręgu B.

Najpierw przećwiczymy edycję krzywej dowolnej za pomocą uchwytów.

2 Kliknij linię trasowania. Na końcach krzywej, w punkcie środkowym oraz
w punkcie przecięcia (PI) zostaną wyświetlone uchwyty.

3 Kliknij okrągły uchwyt znajdujący się w punkcie środkowym krzywej.
Jego kolor zmieni się na czerwony.

4 Wskaż nowy punkt, przez który ma przechodzić krzywa. Zauważ, że krzywe
i styczne pozostają styczne względem siebie, ale oba punkty końcowe
przesuwają się wzdłuż stycznych.
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5 Kliknij trójkątny uchwyt widoczny tuż nad uchwytem punktu
wymuszającego i przesuwaj go w różnych kierunkach. Zauważ, że ten
uchwyt wpływa tylko na promień krzywej i jego działanie jest ograniczone
do kierunku zmiany promienia.

6 Wybierz uchwyt punktu końcowego lub punktu przecięcia, a następnie
zmieniaj w różny sposób kształt krzywej.

Teraz przećwiczymy edycję za pomocą uchwytów krzywej swobodnej i
poprzedzającej ją stycznej.

7 Przesuń widok, aby wyświetlić obszar wokół okręgów D i E.

8 Wybierz kwadratowy uchwyt widoczny w okręgu D. Jego kolor zmieni
się na czerwony.

9 Kliknij, aby wskazać nową lokalizację uchwytu. Zwróć uwagę, że punkty
wymuszające (oznaczone kwadratowym uchwytem w okręgu E i okrągłym
uchwytem w okręgu F) nie są przemieszczane.

10 Wybierz kwadratowy uchwyt widoczny w okręgu E. Jego kolor zmieni się
na czerwony.

11 Kliknij, aby wskazać nową lokalizację uchwytu. Zwróć uwagę, że
kwadratowy znacznik punktu wymuszającego znajdujący się w okręgu D
nie jest przemieszczany. Element spirala-krzywa znajdujący się w okręgu
D przesuwa się wzdłuż poprzedzającej go stycznej, aby dostosować się do
nowego punktu wymuszającego.

Aby zobaczyć, jak edycja za pomocą uchwytów wpływa na specyfikacje
krzywych, w następnych kilku krokach do krzywej zostanie dodana
etykieta segmentu. W etykiecie będzie wyświetlana długość i promień
krzywej. Wartości będą aktualizowane automatycznie po każdej zmianie
kształtu krzywej.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku krzywej tego typu modyfikacja
trójkątnego uchwytu punktu przecięcia nie powoduje zmiany promienia
krzywej.

12 Kliknij menu Linie trasowania  ➤ Dodaj etykiety linii trasowania  ➤ 

Pojedynczy segment.

13 Kliknij krzywą znajdującą się w okręgu D. Do krzywej zostanie dodana
etykieta.

14 Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć polecenie dodawania etykiety.

15 Kliknij krzywą, co spowoduje aktywację uchwytów edycji.
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16 Edytuj krzywą za pomocą okrągłego uchwytu.

Zauważ, że w czasie gdy uchwyt jest aktywny, można wprowadzić
określony punkt wymuszający, korzystając z funkcji wprowadzania
dynamicznego. Można również wprowadzić określoną wartość w oknie
Parametry układu linii trasowania.

17 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie linii trasowania. Na
etykiecie wyświetlana jest nowa długość krzywej.

18 Aby odsunąć etykietę od krzywej, wybierz etykietę, a następnie kliknij
kwadratowy uchwyt edycji i kliknij w nowym miejscu. Po wykonaniu tej
operacji na krzywej pojawi się niewielki uchwyt edycji. Kliknij go i przesuń
wzdłuż krzywej w nowo wybrane miejsce.

19 Po zakończeniu edycji krzywej i przesunięciu etykiety kliknij etykietę.
Naciśnij klawisz Delete.

20 Zamknij rysunek.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 3: Praca
z etykietami linii trasowania (str. 179).

Ćwiczenie 3: Praca z etykietami linii trasowania

Celem ćwiczenia będzie utworzenie linii trasowania linii energetycznej
przecinającej się z linią trasowania drogi, dodanie etykiet segmentów do obu
linii, a następnie przesunięcie etykiet w celu poprawy ich czytelności i
wyeliminowania nakładania się na inne obiekty.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Etykiety i tabele linii trasowania
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Edycja projektu linii
trasowania za pomocą uchwytów (str. 177).

Aby zmienić położenie etykiet linii trasowania

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Align-4.dwg.

UWAGA Przed rozpoczęciem dalszych działań należy się upewnić, że funkcja
lokalizowania względem obiektów (OBIEKT) jest wyłączona. Więcej informacji
można znaleźć w samouczku Korzystanie z podstawowych funkcji.
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2 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie PLINIA.

3 Narysuj polilinię biegnącą od okręgu A przez okrąg C do okręgu F. Kliknij
prawym przyciskiem myszy i naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć
operację.

4 Kliknij menu Linie trasowania  ➤ Utwórz z polilinii.

5 Kliknij polilinię utworzoną w kroku 4.

6 W oknie dialogowym Utwórz linię trasowania — Z polilinii zaznacz
następujące ustawienia:

■ Obszar: <Brak>

■ Styl linii trasowania: Overhead Power Line

■ Zestaw etykiet linii trasowania: Standardowy

7 W obszarze Opcje konwersji usuń zaznaczenie pola wyboru Dodaj krzywe
miedzy stycznymi.

8 Kliknij przycisk OK. Zostanie utworzona linia trasowania.

Gdyby obie linie trasowania zostały umieszczone na tym samym obszarze,
program AutoCAD Civil 3D utworzyłby nowe działki w miejscu, w którym
przecinające się linie trasowania utworzyły zamknięty wielobok oraz
dodałby do nich etykiety. Ustawienie dla jednego lub obu obszarów
wartości <Brak> daje pewność, że linia trasowania linii
elektroenergetycznej nie będzie oddziaływać wzajemnie z linią trasowania
drogi.

9 Kliknij menu Linie trasowania  ➤ Dodaj etykiety linii trasowania  ➤ 

Dodaj etykiety linii trasowania.

10 W oknie dialogowym Dodaj etykiety zaznacz następujące opcje:

■ Element: Linia trasowania

■ Styl etykiety: Wiele segmentów

11 W trzech widocznych polach stylu etykiety zaznacz pozycję Standardowy.

12 Kliknij przycisk Dodaj.

13 Wybierz linię trasowania drogi, która biegnie od okręgu A, przez okręgi
B, C i D, do okręgu F.

Polecenie Wiele segmentów spowoduje umieszczenie etykiety w środku
każdej linii, spirali i krzywej. Może być to bardzo wygodne, ale czasami
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niektóre etykiety nakładają się na inne elementy rysunku. W dalszej części
ćwiczenia będzie należało ręcznie przesunąć te etykiety.

14 W oknie dialogowym Dodaj etykiety zaznacz następujące opcje:

■ Element: Linia trasowania

■ Rodzaj etykiety: Pojedynczy segment

■ Styl etykiety linii: Standardowy

15 Kliknij przycisk Dodaj. Teraz można wybrać umiejscowienie etykiet we
wszystkich częściach linii trasowania linii energetycznej. W odróżnieniu
od etykiet wielosegmentowych, etykiety jednosegmentowe zostaną
umieszczone dokładnie w miejscach kliknięcia myszą.

16 Na linii trasowania między okręgami A i C wybierz miejsce, w którym
nie ma zbyt wielu innych etykiet. Kliknięcie myszą spowoduje wstawienie
etykiety segmentu.

17 Wybierz podobne miejsce na linii trasowania między okręgami C i F, a
następnie kliknij je myszą, aby wstawić etykietę segmentu.

18 W oknie dialogowym Dodaj etykiety kliknij przycisk Zamknij.

Rysunek zawiera teraz wiele etykiet, które częściowo na siebie zachodzą.
Uporządkujemy je, korzystając z procedury opisanej poniżej.

Najpierw przesuniemy etykiety pikiet. Typy etykiet, np. etykiety pikiet
czy punktów geometrycznych, wchodzą w skład grupy etykiet, która
zazwyczaj zachowuje się jak pojedynczy obiekt. Następnie przesuniemy
etykiety segmentów. Etykiety segmentów są traktowane jako odrębne
obiekty.

19 Powiększ obszar znajdujący się wokół okręgu C, tak aby widoczna była
etykieta krzywej.

20 Na linii trasowania drogi umieść kursor nad etykietą pikiety 9+00, ale nie
klikaj jej. Zauważ, że wszystkie pozostałe etykiety pikiet umieszczone
wzdłuż linii trasowania zostały podświetlone.

21 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij etykietę pikiety 9+00. Na etykiecie zostanie
wyświetlony kwadratowy uchwyt.

22 Kliknij uchwyt. Jego kolor zmieni się na czerwony.

23 Przeciągnij etykietę do nowej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz Esc,
aby anulować jej zaznaczenie.
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24 Powiększ obszar wokół okręgu C, tak aby była widoczna etykieta wygięcia
do wewnątrz spirali.

25 Kliknij etykietę wygięcia do wewnątrz spirali. Kliknij kwadratowy uchwyt
położenia etykiety i przesuń etykietę na zewnątrz okręgu C.

26 Kliknij okrągły uchwyt, aby przywrócić pierwotne położenie etykiety.
Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie etykiet.

27 Kliknij etykietę segmentu znajdującą się w środku drogi między okręgami
B i C. Aby uniknąć wybierania stycznej, kliknij zewnętrzną krawędź tekstu
etykiety lub małą strzałkę kierunku. Jeśli etykieta została wybrana
poprawnie, po przesunięciu myszy nad kwadratowy uchwyt wyświetlona
zostanie etykieta narzędzi Położenie etykiety.

28 Kliknij kwadratowy uchwyt etykiety (jego kolor zmieni się na czerwony),
przesuń kursor w lewo i kliknij miejsce obok linii trasowania. Od etykiety
do linii trasowania zostanie poprowadzona linia odniesienia.

29 Zaznacz etykietę ponownie. Kliknij rombowy uchwyt w miejscu, w którym
linia odniesienia łączy się z linią trasowania. Przeciągnij etykietę wzdłuż
linii trasowania w nowe miejsce.

30 W razie potrzeby powtórz operacje przesuwania i przeciągania etykiet w
innych miejscach. Aby cofnąć którąkolwiek z operacji odbijania lub
przeciągania, kliknij etykietę Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Resetuj etykietę.
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Samouczki poświęcone
profilom

W tym rozdzialeSamouczki przeznaczone są dla użytkowników stykających się

po raz pierwszy z operacjami wyświetlania i projektowania ■ Samouczek: Korzystanie z
profili powierzchni

profili rzędnych powierzchni terenów biegnących wzdłuż linii

trasowania.

■ Samouczek: Korzystanie z
profili układów

■ Samouczek: Wyświetlanie
i modyfikowanie widoków
profiliUWAGA Wszystkie rysunki użyte w tych samouczkach są

dostępne w folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Aby

zachować wyniki pracy wykonywanej podczas realizacji ćwiczeń

z samouczków, zapisuj rysunki w folderze Folder My Civil 3D

Tutorial Data (str. 335), tak aby nie zastępowały one pierwotnych

rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Opis obiektu Profil

znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.
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Samouczek: Korzystanie z profili powierzchni
W tym samouczku zaprezentowano sposoby tworzenia profili powierzchni i
wyświetlania ich w widoku profilu.

Profil powierzchni jest wyodrębniany z powierzchni i często określa się go
mianem profilu terenu istniejącego. Jest on wyświetlany na wykresie zwanym
widokiem profilu. Każdy widok profilu jest powiązany z jedną linią trasowania,
ale może zawierać prezentacje wielu powierzchni i profili odsunięcia od tej
linii. W profilu odsunięcia są wyświetlane wysokości punktów powierzchni
leżących w określonej odległości odsuniętej w poziomie od linii trasowania.
Podczas konstruowania profilu wzdłuż linii trasowania biegnącej po linii
środkowej jezdni program AutoCAD Civil 3D może dodawać profile odsunięte
od profilu wyjściowego.

Profile powierzchni mogą mieć charakter statyczny lub dynamiczny. W profilu
statycznym widać rzędne z chwili, gdy profil był generowany, a późniejsze
zmiany w linii trasowania lub powierzchni nie są uwzględniane. Profil
dynamiczny ulega automatycznej adaptacji w odpowiedzi na zmiany rzędnych
dokonywane wzdłuż linii trasowania, dzięki czemu jest on zawsze bieżący.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie profili znajdującym się
w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie i wyświetlanie profili powierzchni

W tym ćwiczeniu należy utworzyć profil powierzchni bazujący na istniejącej
powierzchni.

Po utworzeniu profilu i kilku odsunięć zostanie utworzony widok profilu
służący do wyświetlenia profili.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie profili powierzchni
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć profil powierzchni

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Profile-1.dwg. Zwróć uwagę na obecność dwóch linii trasowania.
Czerwona z odcinkami linii krzywej nosi nazwę Ridge Road i reprezentuje
linię środkową proponowanej drogi. Druga linia nosi nazwę Power Line
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i reprezentuje proponowaną linię energetyczną odsuniętą ok. 25 stóp (7,5
m) od drogi.

2 Kliknij menu Profile  ➤ Utwórz profil z powierzchni.

3 W oknie dialogowym Utwórz z powierzchni w polu Linia trasowania
wybierz pozycję Ridge Road.

4 Po prawej stronie okna dialogowego kliknij przycisk  . Profil
oparty na linii środkowej jezdni zostanie dodany do listy profili.

5 Wybierz opcję Próbne odsunięcia.

6 Kliknij pole Próbne odsunięcia i wprowadź wartości 25,-25 (łącznie z
przecinkiem), aby zdefiniować odsunięcie profili równe 25 stóp z obu
stron osi jezdni. Odsunięcie z lewej strony (-25) odpowiada przybliżonemu
umiejscowieniu linii energetycznej.

Jeśli do rysunku ma zostać dodana większa liczba próbnych odsuniętych
profili, w polu można wprowadzić żądany szereg danych. Odsunięcia na
prawą stronę należy opisać liczbami dodatnimi, a na lewą — ujemnymi.
Wartości należy rozdzielić przecinkami.

7 Kliknij przycisk  .

8 Na Liście profili w kolumnie Opis wprowadź Linia środkowa dla
pierwszego profilu (tego z odsunięciem 0), Prawe odsunięcie dla profilu
z odsunięciem 25 stóp oraz Lewe odsunięcie dla profilu z odsunięciem
-25 stóp.

9 Na Liście profili, w kolumnie Tryb aktualizacji dla lewego odsunięcia
zmień wartość na Statyczny.

Dzięki temu lewe odsunięcie będzie odzwierciedlało rzędne powierzchni
istniejące w chwili ich utworzenia. Nie będzie ono aktualizowane w
przypadku przyszłych zmian powierzchni.

10 Kliknij przycisk  . Zostanie wyświetlony kreator
Utwórz widok profilu, w którym można skonfigurować ustawienia
wyświetlania profilu. Kreator zawiera wiele formantów umożliwiających
określenie sposobu wyświetlania profili w widoku profilu. Do
przechodzenia między stronami kreatora można używać przycisków
Wstecz i Dalej znajdujących się na dole strony lub łączy zgrupowanych
przy jej lewej krawędzi. W każdej chwili można kliknąć przycisk Utwórz
widok profilu, aby zaakceptować ustawienia i utworzyć na rysunku widok
profilu.
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11 Kliknij przycisk Opcje wyświetlania profilu.

W tabeli na stronie Opcje wyświetlania profilu wyświetlane są istniejące
profile linii trasowania Ridge Road. Domyślnie wszystkie są zaznaczone
w kolumnie Rysuj, co oznacza, że pojawią się w widoku profilu.

12 W tabeli Określ opcje rysunku profilu w kolumnie Styl kliknij dwukrotnie
komórkę profilu Lewe odsunięcie.

13 W oknie dialogowym Wskaż styl profilu zmień styl na Teren istniejący.
Kliknij przycisk OK.

14 W kreatorze Utwórz widok profilu kliknij przycisk Utwórz widok profilu.
Pojawi się monit o zaznaczenie początku układu widoku profilu.

15 Za pomocą pasków przewijania widoku okna przesuń widok do pustego
obszaru w prawym dolnym narożniku powierzchni. Kliknij miejsce, które
ma stanowić lewy dolny narożnik siatki widoku profilu. Zostanie
narysowany profil zawierający siatkę, osie, tytuł i dwa zestawy danych
wzdłuż osi X: jeden nad siatką i drugi pod siatką.

Ze względu na używany styl linia lewego odsunięcia ma kolor błękitny.
W następnym ćwiczeniu utworzymy kolejny widok profilu, korzystając
z tych samych profili. Po utworzeniu nowy styl zastąpi dotychczasowy
styl profilu odsuniętego w lewą stronę.

Na profilu zostało utworzonych wiele etykiet. W ćwiczeniu Praca z
etykietami profili (str. 201) usuniemy niepotrzebne etykiety oraz dodamy
nowe.

UWAGA Aby przesunąć widok profilu na rysunku, kliknij w dowolnym miejscu
siatki, wybierając go. W okolicy lewego dolnego rogu pojawi się niebieski uchwyt.
Kliknij ten uchwyt i przeciągnij widok profilu w nowe miejsce.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie
2: Zmiana stylu profilu (str. 186).

Ćwiczenie 2: Zmiana stylu profilu

Celem ćwiczenia będzie zmiana stylu profilu na dwa różne sposoby.

Najpierw zmienimy styl profilu globalnie, co spowoduje zmianę wyglądu
profilu we wszystkich widokach profilu. Następnie zastąpimy styl profilu w
jednym widoku profilu. Na zakończenie ukryjemy profile odsunięcia oraz ich
etykiety.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Profile, style widoków profili i
wyświetlanie znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie i
wyświetlanie profili powierzchni (str. 184).

Aby zmienić styl profilu

1 Kliknij menu Profile  ➤ Utwórz widok profilu.

2 W kreatorze Utwórz widok profilu, na stronie Ogólne, w polu Wybierz
linię trasowania kliknij pozycję Ridge Road.

Czynność ta spowoduje wypełnienie tabeli Określ opcje rysunku profilu
znajdującej się na stronie Opcje wyświetlania profilu i wyświetlenie
dostępnych profili dla linii trasowania.

3 Kliknij przycisk Opcje wyświetlania profilu.

4 W tabeli Określ opcje rysunku profilu, w kolumnie Styl kliknij dwukrotnie
komórkę profilu Lewe odsunięcie.

5 W oknie dialogowym Wskaż styl profilu zmień styl na Standardowy.
Kliknij przycisk OK.

6 W kreatorze Utwórz widok profilu kliknij przycisk Utwórz widok profilu.
Pojawi się monit o wskazanie początku układu widoku profilu.

7 Przewiń do miejsca ponad górą pierwszego widoku profilu i kliknij na
rysunku. Zostanie narysowany nowy widok profilu — PV - (2). Profil
lewego odsunięcia jest biały, podobnie jak dwa pozostałe profile.

8 Przewiń widok w oknie do dolnego widoku profilu, PV - (1). Zwróć uwagę,
że kolor jego linii odsunięcia w lewo również zmienił się na biały. Stało
się tak, ponieważ zmieniono styl profilu, co wpływa na każde wystąpienie
profilu w każdym widoku profilu na rysunku.

W następnych kilku czynnościach zostanie pokazany inny sposób
modyfikacji stylu profilu.

9 Wybierz siatkę widoku profilu PV - (1). Kliknij prawym przyciskiem myszy
i wybierz polecenie Właściwości widoku profilu.

10 Kliknij kartę Profile. Opcje zawarte na tej karcie umożliwiają modyfikację
właściwości linii profilu po jej narysowaniu w widoku profilu.

11 Na karcie Profile ustaw sposób wyświetlania, aby zobaczyć kolumny Styl
i Zastąp styl.
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12 W kolumnie Zastąp styl dla lewego odsunięcia kliknij dwukrotnie pole
wyboru. W oknie dialogowym Wskaż styl profilu zmień styl profilu na
Teren istniejący i kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Właściwości
widoku profilu kliknij przycisk Zastosuj.

Kolor linii profilu lewego odsunięcia zmieni się na turkusowy
(odzwierciedlając styl Teren istniejący) w widoku profilu PV - (1), ale nie
w widoku PV - (2). Dzieje się tak, ponieważ nadpisano styl profilu dla
określonego widoku profilu, ale nie zmieniono samego stylu profilu.
Zastąpienia stylu można użyć do zachowania stylu profilu w widoku
profilu, zabezpieczając go przed późniejszymi zmianami stylu.

Zadania uzupełniające: W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu
usuń zaznaczenie pola wyboru Zastąp styl dla lewego odsunięcia, następnie
kliknij kolumnę Styl dla tego odsunięcia, zmień styl na Standardowy i
kliknij przycisk Zastosuj. Zmieni to styl profilu i wpłynie na wyświetlanie
obu widoków profilu na rysunku. Aby użyć tego rysunku w następnym
ćwiczeniu, przed zamknięciem okna dialogowego Właściwości widoku
profilu zresetuj kolumnę Zastąp styl dla lewego odsunięcia do wartości
Teren istniejący dla widoku profilu PV - (1).

UWAGA Linia lewego odsunięcia pełni rolę przybliżonego i statycznego profilu
terenu leżącego wzdłuż linii energetycznej. Opcjonalnie, aby zobaczyć rzeczywisty
profil, należałoby utworzyć profil i widok profilu na podstawie linii trasowania linii
energetycznej.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 3:
Przegląd cech profilu powierzchni (str. 188).

Ćwiczenie 3: Przegląd cech profilu powierzchni

W tym ćwiczeniu należy przeanalizować niektóre informacje wyświetlone w
profilu i w widoku profilu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edytowanie wartości atrybutów
krzywej profilu i stycznej w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Zmiana stylu profilu
(str. 186).
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Aby przyjrzeć się cechom widoku profilu

1 Przybliż dolny widok profilu PV - (1), aby wyraźnie było widać trzy linie
profilu i ich etykiety. Przy każdym profilu zwróć uwagę na obecność
etykiet nachylenia umieszczonych równolegle do linii profili oraz etykiet
przerwania nachylenia umieszczonych pionowo wzdłuż linii odniesienia
oznaczających miejsce przerwania nachylenia. W niektórych miejscach
tego nierównego terenu zmiany nachylenia są na tyle częste, że etykiety
nakładają się na siebie.

2 Wybierz najwyższą białą linię profilu (profil prawego odsunięcia),
uważając, aby nie wybrać siatki widoku profilu. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj geometrię profilu.
Wyświetlony zostanie pasek Narzędzia układu profilu. Zauważ, że wzdłuż
profilu nie są wyświetlane żadne uchwyty edycyjne, a większość
formantów na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu jest wyszarzona
i niedostępna, ponieważ profil ma charakter dynamiczny. Jest on
połączony z wartościami wysokości punktów powierzchni, w związku z
czym żadnej części linii nie można edytować.

3 Na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu kliknij przycisk  . W oknie
Panorama zostanie wyświetlona perspektywa Obiekty profilu. Tabela
zawiera różne przydatne dane o nachyleniu dotyczące całego profilu. Tu
również wartości są wyszarzone i niedostępne do edycji, ponieważ wszelkie
zmiany doprowadziłyby do zakłócenia integralności połączenia profilu z
powierzchnią.

4 Naciśnij klawisz Esc, aby usunąć zaznaczenie profilu prawego odsunięcia.

5 Kliknij turkusową linię profilu (profil lewego odsunięcia). Zwróć uwagę
na uchwyty edycji, które pojawiły się wzdłuż linii. Po oddaleniu widać,
że ten sam profil jest również zaznaczony w drugim widoku profilu. W
przypadku edycji profilu za pomocą uchwytów w jednym widoku profilu
te same zmiany są wprowadzane w drugiej kopii profilu.

Ponieważ linia ma charakter profilu statycznego i jest odłączona od
powierzchni, można ją modyfikować na różne sposoby, w tym kopiować
i przesuwać. Nie należy tej linii zmieniać, jeśli ma pełnić rolę migawki
powierzchni w danym momencie.

Zauważ, że w tabeli Obiekty profilu wyświetlane są teraz dane projektowe
profilu lewego odsunięcia, których wartości można edytować. Z chwilą
wybrania profilu lewego odsunięcia stał się on aktywnym profilem dla
narzędzi edycji.

6 Zamknij pasek Narzędzia układu profilu.
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Nastąpi zamknięcie paska narzędzi Narzędzia układu profilu i perspektywy
Obiekty profilu oraz anulowanie zaznaczenia profilu lewego odsunięcia
na rysunku.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka — Korzystanie z
profili układów (str. 190).

Samouczek: Korzystanie z profili układów
Celem samouczka jest zademonstrowanie sposobów tworzenia i edycji profili
układów, często nazywanych profilami projektowymi lub niweletami.

Profil układu reprezentuje proponowany kształt/przebieg drogi lub innej
projektowanej powierzchni. Profil tego typu jest zawsze rysowany na siatce
widoku profilu, na której przeważnie widać profil powierzchni biegnący po
tej samej linii trasowania.

Profil układu zawiera następujące składniki:

■ Styczne linie proste z określonym nachyleniem lub skarpą.

■ Punkty przecięcia pionowego (PVI) w miejscach przecięcia stycznych.

■ Łuki pionowe, zazwyczaj o kształcie paraboli. Łuki pionowe nogą mieć
również kształt okręgów lub niesymetrycznych paraboli.

Istnieją dwa rodzaje łuków pionowych: krzywe wierzchołkowe i krzywe łuku
wklęsłego. Krzywa wierzchołkowa występuje na przykład na szczycie góry, lub
po prostu we wszystkich miejscach, gdzie styczna wchodząca ma nachylenie
większe niż styczna wychodząca. Krzywa łuku wklęsłego występuje na przykład
u podstawy doliny, lub po prostu we wszystkich miejscach, gdzie styczna
wchodząca ma nachylenie mniejsze niż styczna wychodząca.

Łuki pionowe w profilu układu można projektować w powiązaniu z
inżynieryjnymi tabelami prędkości w celu wyznaczenia maksymalnej prędkości
gwarantującej bezpieczny przejazd przez konkretny łuk. Inne tablice mogą
posłużyć do projektowania łuków pionowych w taki sposób, aby odległość
oświetlana światłami pojazdów w nocy była zawsze większa od odległości
potrzebnej na pełne zatrzymanie pojazdu przy maksymalnej prędkości
projektowej.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Tworzenie profili układów i
Projektowanie krzywych pionowych znajdujących się w Pomocy programu
AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie 1: Tworzenie profilu układu

Celem ćwiczenia jest utworzenie profilu układu. Zazwyczaj profil tego typu
służy do prezentowania wysokości punktów leżących wzdłuż proponowanej
drogi lub nachylenia końcowego.

Profil układu przypomina linię trasowania, ponieważ jest zbudowany z linii
stycznych, które w miejscach przecięcia z innymi liniami stycznymi mogą być
łączone za pomocą łuków. Styczne i łuki leżą na jednej płaszczyźnie pionowej,
natomiast punkty przecięcia są określane mianem punktów przecięcia
pionowego

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie profili układów
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczeń z samouczka Korzystanie z profili
powierzchni (str. 184).

Aby utworzyć profil układu

1 W bieżącym rysunku lub w rysunku Profile-2.dwg przesuń obraz i zmień
jego rozmiar w taki sposób, aby wyświetlić pełną szerokość widoku profilu
PV- (1).

Przed narysowaniem profilu układu profile odsunięcia zostaną ukryte.

2 Kliknij siatkę widoku profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Właściwości widoku profilu.

3 W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu, na karcie Profile usuń
zaznaczenie pól wyboru Rysuj dla profili odsunięcia lewego i prawego.

Karta Profile zawiera listę wszystkich istniejących profili związanych z
daną linią trasowania — zarówno profili powierzchni, jak i profili układów.
Za pomocą pól wyboru Rysuj można wybrać profile, które będą
wyświetlane w widoku profilu.

Zadania uzupełniające: Można trwale usunąć profil, wybierając go na
rysunku (lub w obszarze narzędzi) i naciskając klawisz Delete. W takim
przypadku profil zostanie usunięty ze wszystkich widoków profili oraz z
listy profili w oknie dialogowym Właściwości widoku profilu i w obszarze
narzędzi. Aby przywrócić usunięty profil powierzchni, kliknij menu Profile
 ➤ Utwórz z powierzchni i wprowadź wymagane ustawienia. Nowy profil
zostanie wyświetlony we wszystkich odpowiednich widokach profili.
Można go edytować w oknie dialogowym Właściwości widoku profilu.
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Aby kontynuować to ćwiczenie, upewnij się, że profil linii środkowej jest
widoczny w widoku profilu PV- (1).

4 Kliknij przycisk OK. Profile odsunięcia i ich etykiety zostaną ukryte w
widoku profilu.

5 UWAGA Przed rozpoczęciem dalszych działań należy się upewnić, że funkcja
lokalizowania względem obiektów (OBIEKT) jest wyłączona. Więcej informacji
można znaleźć w temacie Lokalizacja względem obiektów.

6 Kliknij menu Profile  ➤ Utwórz profil według układu.

7 Kliknij jedną z linii siatki, co spowoduje zaznaczenie widoku profilu.

8 W oknie dialogowym Utwórz profil — Rysuj nowy, w polu Styl profilu,
zmień wartość na Poziom projektowany. Kliknij przycisk OK, aby
zaakceptować ustawienia.

9 Na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu kliknij strzałkę widoczną z

prawej strony przycisku  i wybierz polecenie Ustawienia krzywej.

10 Zauważ, że w oknie dialogowym Ustawienia krzywej pionowej można
wybrać jeden z trzech rodzajów krzywej i określić parametry dla każdego
rodzaju.

11 Ustaw następujące wartości:

■ Typ krzywej: Paraboliczny

■ Długość krzywej wierzchołkowej: 100

■ Długość krzywej łuku wklęsłego: 100

12 Kliknij przycisk OK.

13 Upewnij się, że na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu jest zaznaczona

opcja Rysuj styczne z krzywymi  .

Teraz możesz przystąpić do rysowania profilu układu. W tym celu kliknij
żądane punkty przecięcia pionowego na rysunku. We wskazanych
punktach zostaną wstawione łuki. Aby projekt miał praktyczną
przydatność, rysowana linia powinna zasadniczo odzwierciedlać profil
wyznaczany przez linię środkową powierzchni. Może ona jednak przecinać
większe góry i doliny, tak aby droga miała łagodniejszy przebieg.
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14 W widoku profilu kliknij myszą miejsce po lewej stronie, w pobliżu profilu
powierzchni wyznaczonego przez linię środkową, aby rozpocząć rysowanie
profilu układu.

15 Wydłuż linię w prawo i kliknij kolejne miejsce w pobliżu środkowej linii
profilu. Nanieś w ten sam sposób pozostałe punkty.

16 Po wstawieniu ostatniego punktu kliknij go prawym przyciskiem myszy,
co spowoduje zakończenie linii profilu. Profil układu zostanie narysowany
i opatrzony etykietami.

17 Przewiń i powiększ/pomniejsz widok wydłuż linii profilu układu,
sprawdzając zawartość etykiet i strzałek kierunku.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 2:
Edycja profilu układu (str. 193).

Ćwiczenie 2: Edycja profilu układu

W tym ćwiczeniu zmodyfikujemy profil układu za pomocą uchwytów oraz
wprowadzimy określone wartości atrybutów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edytowanie profili układów
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie profilu
układu (str. 191).

Aby zmodyfikować dane konstrukcyjne profilu

1 Kliknij czerwoną linię profilu układu Kliknij prawym przyciskiem myszy
i wybierz polecenie Edytuj geometrię profilu. Wyświetlony zostanie pasek
Narzędzia układu profilu.

2 Na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu kliknij przycisk  .
Wskażesz w ten sposób zamiar edycji profilu za pomocą jego danych

punktów przecięcia pionowego. Kliknięcie przycisku  spowodowałoby
edycję profilu za pomocą jego danych elementu.

3 Na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu kliknij przycisk Widok

tabelaryczny profilu  . W oknie Panorama zostanie wyświetlona
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perspektywa Obiekty profilu. Pierwszy wiersz tabeli zawiera dane punktu
początkowego profilu układu, natomiast w kolejnych wierszach znajdują
się dane punktów przecięcia pionowego. Ostatni wiersz zawiera informacje
o punkcie końcowym.

4 Przyjrzyj się danym w kolumnach Pochylenie początkowe i Pochylenie
końcowe z założeniem usunięcia bardziej gwałtownych skoków pochylenia
profilu. Zwróć uwagę, że wartości w komórce Pochylenie końcowe są
takie same, jak w komórce Pochylenie początkowe dla kolejnego punktu
przecięcia pionowego. Wynika to z faktu, że punkty leżą na tej samej
stycznej.

5 Ustal maksymalną wartość nachylenia, jaką chcesz dopuścić dla tego
profilu. Może to być np. 5% lub jakakolwiek inna wartość mniejsza od
co najmniej jednej wartości nachylenia punktów należących do profilu.

6 W kolumnie Pochylenie początkowe lub Pochylenie końcowe kliknij
dwukrotnie pole punktu o wartości pochylenia większej niż wybrana
wartość maksymalna, a następnie wprowadź tę wartość maksymalną (bez
znaku %). Naciśnij klawisz Enter. Wartość w powiązanej kolumnie
Pochylenie początkowe/końcowe zostanie zmieniona. Linia na rysunku
zostanie skorygowana o tę nową wartość.

Zadania uzupełniające: Przećwicz zmianę wartości K oraz wartości w polu
Długość krzywej profilu. W obu przypadkach nastąpi odpowiednia korekta
parametru Promień krzywej profilu.

Ćwiczenie pokazuje, że jeśli w procesie projektowym powstają wskazówki
dotyczące wartości K czy długości łuku pionowego, specyfikacje profilu
można z łatwością zmodyfikować w tabeli Obiekty profilu.

7 Na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu kliknij przycisk Parametry

układu profilu  .

W oknie dialogowym Parametry układu profilu zostaną wyświetlone
atrybuty jednego podelementu profilu.

8 Przy wyraźnie widocznej krzywej pionowej kliknij okrągły uchwyt
znajdujący się w punkcie środkowym krzywej. Kolor uchwytu zmieni się
na czerwony, co oznacza, że można go przesuwać.
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9 Przesuń kursor w nowe miejsce, bliżej lub dalej od punktu przecięcia
pionowego, i kliknij myszą. Łuk zostanie przesunięta w taki sposób, aby
przechodziła przez wskazany punkt. Długość łuku ulegnie zmianie.

Zwróć uwagę, że odpowiednie atrybuty zostały zaktualizowane w
perspektywie Obiekty profilu i w oknie Parametry układu profilu.

Zadanie uzupełniające: Kliknij inny uchwyt i przesuń go w nowe miejsce.
Zauważ, jak zareagują pozostałe uchwyty.

10 Kliknij trójkątny uchwyt widoczny w punkcie środkowym krzywej. Kolor
uchwytu zmieni się na czerwony, co oznacza, że można go przesuwać.

11 Przesuń kursor w nowe miejsce, bliżej lub dalej od punktu przecięcia
pionowego, i kliknij myszą. W perspektywie Obiekty profilu sprawdź,
która rzędna PVI elementu została zaktualizowana.

12 Wybierz wiersz zmodyfikowanego elementu. Wartości atrybutów elementu
są wyświetlane w oknie Parametry układu profilu.

13 Kliknij czerwony trójkątny uchwyt i przesuń go, ale nie klikaj w nowym
miejscu.

14 W oknie dialogowym Parametry układu profilu kliknij dwukrotnie
komórkę Wartość parametru Rzędna PVI. Wprowadź nową wartość i
naciśnij klawisz Enter.

Linia profilu zostanie przyciągnięta do określonej rzędnej. Metoda
przypomina technikę wprowadzania dynamicznego, którą także można
wykorzystywać w celu wprowadzania określonych wartości atrybutów
podczas edycji profilu za pomocą uchwytów. Więcej informacji można
znaleźć w temacie Korzystanie z wprowadzania dynamicznego znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD.
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15 Zamknij pasek Narzędzia układu profilu.

Okno Panorama (perspektywa Obiekty profilu) i okno dialogowe
Parametry układu profilu zostaną zamknięte.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 3:
Kopiowanie profilu i odsuwanie go w pionie (str. 196).

Ćwiczenie 3: Kopiowanie profilu i odsuwanie go w pionie

Celem ćwiczenia będzie skopiowanie części profilu układu biegnącego po linii
środkowej w celu utworzenia początkowej linii profilu rowu, która następnie
zostanie odsunięta od linii środkowej o określoną odległość.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Kopiowanie profilu znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Edycja profilu układu
(str. 193).

Aby skopiować profil i odsunąć go w pionie

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Profile-2a.dwg.

2 W widoku profilu PV-1 kliknij czerwoną linię profilu układu. Kliknij
prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj geometrię profilu.

3 Na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu kliknij polecenie Kopiuj profil

 .

W następnych krokach nastąpi skopiowanie fragmentu profilu układu.

4 W oknie dialogowym Kopiuj dane profilu na liście Zakres PVI zaznacz
pozycję Zakres pikiet. Aby przećwiczyć bardziej zaawansowane funkcje
programu, skopiowany profil będzie krótszy niż oryginał.

UWAGA Zalecane w punktach 4 i 5 wartości pikiet wybrano dlatego, że na rysunku
Profile-2.dwg obejmują one dwie środkowe styczne profilu FGProfile - (1). Jeśli
użytkownik skorzysta z innego rysunku o zupełnie innym przebiegu profili, może
być konieczne wprowadzenie innych wartości. Aby styczna została włączona do
kopii, musi się znajdować w całości w kopiowanym zakresie. Jeśli fragment stycznej
wychodzi poza zaznaczony zakres, podczas kopiowania cała styczna będzie pominięta.
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5 W polu Początek wprowadź liczbę 300.

6 W polu Koniec wprowadź liczbę 1700.

7 Na liście Opcje profilu docelowego zaznacz pozycję Utwórz nowy profil.
Kliknij przycisk OK. Nowy profil zostanie narysowany na starym.

8 Zamknij pasek Narzędzia układu profilu.

9 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator w kolekcji linii trasowania Ridge
Road rozwiń kolekcję Profile. Powinna zostać wyświetlona nowa kopia

profilu, oznaczona ikoną profilu układu,  o nazwie Layout (2).

10 Na rysunku kliknij widok profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i
wybierz polecenie Właściwości widoku profilu.

11 Na karcie Profile usuń zaznaczenie pola wyboru Rysuj znajdującego się
obok wyjściowego profilu układu — Layout (1). Spowoduje to usunięcie
tego profilu z widoku. Później, w razie potrzeby, można przywrócić ten
profil do widoku profilu.

PORADA Zamiast usuwania układu Layout (1) z widoku profilu można wybrać
układ Layout (2) w celu jego przesunięcia, ale opisana tutaj procedura jest bardziej
niezawodna, gdy profile nakładają się na siebie.

12 Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Właściwości widoku profilu zostanie
zamknięte, a następnie profil zostanie odświeżony i będzie teraz zawierał
kopię fragmentu pierwotnego profilu układu.

13 Kliknij profil układu. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Edytuj geometrię profilu.

W następnych kilku krokach nastąpi obniżenie kopii profilu o 5 stóp (1,5
m) w celu odzwierciedlenia wysokości rowu.

14 Na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu kliknij przycisk Podnieś/opuść

PVIs  .

15 W oknie dialogowym Podnieś/opuść rzędną PVI w polu Zmiana rzędnej
wprowadź wartość -5.

16 W obszarze Zakres PVI zaznacz opcję Wszystko. Kliknij przycisk OK. W
obu widokach profilu linia zostanie przesunięta do nowego położenia.

Kopia profilu jest pełnoprawnym obiektem, który można edytować tak
samo, jak wyjściowy profil układu.

17 Naciśnij klawisz Esc, aby usunąć zaznaczenie profilu.
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18 Na rysunku kliknij widok profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i
wybierz polecenie Właściwości widoku profilu.

19 Na karcie Profile zaznacz pole wyboru Rysuj dla pierwotnego profilu
układu (Layout (1)) i usuń zaznaczenie pola wyboru dla kopii profilu
(Layout (2)). Kliknij przycisk OK. Kopia profilu zostanie usunięta z widoku
profilu. Zauważ, że kopia wciąż jest widoczna w widoku profilu PV-(2).

Przejdź do następnego samouczka — Wyświetlanie i modyfikowanie widoków
profili (str. 198).

Samouczek: Wyświetlanie i modyfikowanie widoków
profili

W tym samouczku omówiono sposoby zmiany wyglądu widoków profili.

Można zmienić styl widoku profilu, dodać etykiety i pasma danych, podzielić
widok profilu oraz utworzyć wiele widoków profilu, stosownie do wymogów
tworzonego projektu.

Styl widoku profilu kontroluje format tytułów, opisów osi i innych elementów
widoku profilu.

Mechanizm tworzenia wielu widoków profilu umożliwia wydrukowanie krótkich
segmentów profilu w odrębnych siatkach widoku profilu o spójnej długości i
skali pionowej.

Profil można podzielić w obrębie zarówno jednego widoku, jak i wielu widoków
profili. Dzięki temu w widoku profilu może być wyświetlany zakres rzędnych
profilu wykraczający poza wysokość zdefiniowaną dla tego widoku.

Możliwość wykorzystania wielu widoków profilu przydaje się szczególnie
podczas tworzenia ostatecznej dokumentacji budowlanej na podstawie
projektu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy skonstruować profil w jednym
widoku profilu, a następnie utworzyć wiele widoków profili za pomocą narzędzi
tworzenia dokumentacji.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca z widokami profili
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie 1: Edycja stylu widoku profilu

Celem ćwiczenia będzie zapoznanie się z metodami zmiany danych
prezentowanych w widoku profilu.

Opcje dostępne w oknie dialogowym Styl widoku profilu umożliwiają
zdefiniowanie stylów widoków profili, które kontrolują format tytułów, opisów
osi i innych elementów widoku profilu.

Okno dialogowe Właściwości widoku profilu stanowi centralne miejsce, w
którym można modyfikować wszystkie składniki widoku profilu: profile,
etykiety, style i pasma danych.

Umożliwia ono również wykonywanie niektórych typowych zadań edycyjnych,
takich jak usuwanie profili czy modyfikowanie ich etykiet, bezpośrednio w
oknie rysunku po kliknięciu żądanego obiektu prawym przyciskiem myszy i
wybraniu polecenia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja widoków profili znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczeń z samouczka Korzystanie z profili
układów (str. 190).

Aby edytować styl widoku profilu

1 Na bieżącym rysunku lub na rysunku Profile-3.dwg przesuń obraz i zmień
jego wielkość, tak aby wyświetlić część dolnego widoku profilu PV - (1)
zawierającą wyraźne rozgraniczenie profili.

2 Kliknij siatkę widoku profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Właściwości widoku profilu.

3 Kliknij kartę Informacje.

4 W polu Styl obiektu zmień styl widoku profilu na Główne siatki. Kliknij
przycisk Zastosuj. Zwróć uwagę, że zmiana stylu powoduje zmiany opisów
osi X oraz modyfikacje siatki.

5 Kliknij przycisk  i zaznacz pozycję Edytuj bieżący wybór.

6 W oknie dialogowym Styl widoku profilu przejrzyj zawartość znajdujących
się w nim kart. Zawierają one wiele ustawień, które można włączać do
definicji stylów. Na karcie Opis tytułu można na przykład zmienić format
i położenie tytułu widoku profilu. Na karcie Wyświetlanie można włączać
i wyłączać różne części widoku profilu.
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7 Kliknij przycisk Anuluj, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć
okno dialogowe Właściwości widoku profilu.

8 Oddal widok, aby zobaczyć oba widoki profili. Po zastosowaniu stylu
Główne siatki zawierającego wypełnienie siatką powyżej i poniżej profilu,
widok PV- (1) uległ powiększeniu i nałożył się na widok PV- (2).

9 Kliknij widok PV- (2) i przesuń go w górę nad tabelkę rysunkową widoku
PV- (1).

Teraz poddamy edycji styl widoku profilu Główne siatki: dodamy
jednorodne wypełnienie siatką, przytniemy siatkę widoku profilu oraz
zmodyfikujemy wygląd znaczników rozmieszczonych wzdłuż osi.

10 Kliknij siatkę widoku profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij
polecenie Edytuj styl widoku profilu.

11 W oknie dialogowym Styl profilu widoku, na karcie Siatka, w obszarze
Wypełnienie siatką zmień wypełnienie dla wszystkich czterech osi na
wartość 1.0000.

12 Kliknij przycisk Zastosuj. Zauważ, że na rysunku między profilami a
granicami widoków profili widać teraz jedną kompletną główną siatkę.

13 W obszarze Opcje siatki kliknij pola Przytnij siatkę pionową i Przytnij
siatkę poziomą. W przypadku obu ustawień wybierz wartość Pomiń siatkę
w powierzchniach wypełnienia.

Zwróć uwagę, że zawartość okienka graficznego w oknie dialogowym
uległa zmianie, aby zademonstrować wpływ nowego ustawienia na widok
profilu.

14 Kliknij przycisk Zastosuj. Zauważ, że na rysunku siatka widoku profilu
została usunięta z części ponad profilem powierzchni oraz z określonego
obszaru wypełnienia.

Siatka została przycięta do profilu powierzchni, ponieważ ustawienie
Przytnij siatkę we właściwościach widoku profilu PV - (1) zostało
zdefiniowane jako profil powierzchni wyznaczony przez linię środkową.
Ustawienie stylu widoku profilu Przytnij do najwyższych profili
spowodowałoby nadpisanie tego ustawienia właściwości i przycięcie siatki
do profilu układu.

15 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Styl widoku profilu.

UWAGA Jeśli zmiany stylu nie zostały automatycznie uwzględnione w widoku
profilu, w wierszu polecenia wprowadź wyrażenie REGEN.
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16 Przesuń i powiększ widok, tak aby wyświetlić lewy dolny narożnik siatki
widoku profilu. Powiększaj widok do momentu, gdy znaczniki na osiach
pionowej i pionowej będą wyraźnie widoczne.

Zauważ, że etykiety pikiety początkowej nakładają się. W następnych
kilku krokach poprawimy ten błąd i zmodyfikujemy wyrównanie
znaczników przy głównych pikietach.

17 Kliknij siatkę widoku profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij
polecenie Edytuj styl widoku profilu.

18 W oknie dialogowym Styl widoku profilu na karcie Osie poziome kliknij
opcję Dół. Formanty tej karty zostaną skupione na osi dolnej. Jeśli po
wprowadzeniu zmian w osi dolnej użytkownik zechce powielić je w osi
górnej, musi wybrać opcję Góra i powtórzyć wszystkie zmiany.

UWAGA Oś dolna kontroluje odstępy siatki głównej i pomocniczej.

19 Usuń zaznaczenie pola wyboru Znacznik i etykieta pikiety początkowej.
Kliknij przycisk Zastosuj. Zauważ, że znacznik i etykieta pikiety -1+00
zostały usunięte.

20 Upewnij się, że na karcie Osie pionowe w ustawieniu określającym oś
kontrolującą została wybrana wartość Lewa.

UWAGA Oś lewa kontroluje odstępy siatki głównej i pomocniczej.

21 W obszarze Szczegóły znacznika głównego zmień wartość ustawienia
Wyrównanie znacznika na Prawo i kliknij przycisk OK. Znaczniki
rozmieszczone wzdłuż osi pionowej zostały przeniesione na prawą stronę.

Zadania uzupełniające: Przećwicz odsuwanie tekstu etykiety znacznika,
korzystając z ustawień Odsunięcie X i Odsunięcie Y dostępnych w obszarze
Szczegóły znacznika głównego. Powiel zmiany wprowadzone w punktach
16–20 w stosunku do osi górnej i prawej.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 2: Praca
z etykietami profilu (str. 201).

Ćwiczenie 2: Praca z etykietami profilu

Celem ćwiczenia będzie zmodyfikowanie etykiet wyświetlanych wzdłuż linii
profilu.
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Etykiety można dodawać wzdłuż profilu jako zestaw podczas tworzenia profilu
lub pojedynczo w dowolnym momencie.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Etykiety profili i style etykiet
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Edycja stylu widoku
profilu (str. 199).

Aby zmodyfikować etykiety profilu

1 W oknie rysunku wybierz biały profil wyznaczony przez linię środkową
w widoku profilu PV - (1). Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij
opcję Edytuj etykiety.

W oknie dialogowym Etykiety profilu w obszarze tabeli są wymienione
wszystkie etykiety obecnie wyświetlane na linii profilu. Styl Standardowy
zawiera etykiety krzywych wklęsłych i wierzchołkowych, które nie istnieją
w bieżących profilach.

UWAGA Okno dialogowe Etykiety profilu można otworzyć z poziomu okna
dialogowego Właściwości widoku profilu, na karcie Profile, w kolumnie Etykiety,
klikając opcję < Edytuj...> dla jednego z profili.

2 Przewiń widok w prawo i zwróć uwagę, że w ustawieniach etykiety
Przerwania nachylenia parametr Wygładzanie ma wartość 100 stóp (30,5
m). Etykiety te pojawiają się na pionowych liniach wzdłuż profilu.
Ustawienie wygładzania oznacza, że zmiana nachylenia nie będzie
sygnalizowana etykietą, jeśli leży bliżej niż 100 stóp od innej zmiany
nachylenia profilu.

Zadania uzupełniające: Zmień wartość ustawienia Wygładzanie na 25
stóp (7,6 m) i kliknij przycisk Zastosuj. Wtedy widocznych będzie znacznie
więcej etykiet zmian nachylenia.

3 Wybierz etykietę Linie i kliknij przycisk  . W taki sam sposób usuń z
listy etykiety Krzywe wierzchołkowe i Krzywe łuku wklęsłego.

Etykiety krzywych i linii są częściej używane w profilach układów i
profilach powierzchni odnoszących się do powierzchni, które mają mniej
zmian nachylenia niż powierzchnia istniejąca na tym rysunku. W każdym
razie celem jest uzyskanie wyraźniejszego widoku profilu linii środkowej.

4 Kliknij przycisk Zastosuj. Etykiety linii znikną z profilu.

5 Na liście Typ zaznacz pozycję Punkty geometrii poziomej.
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6 Kliknij przycisk  . Etykiety zostaną dodane do listy.

7 Kliknij przycisk OK. Etykiety punktów geometrii poziomej są wyświetlone
na rysunku, wskazując początek i koniec każdej krzywej poziomej, która
oznaczona jest również przecinającą ją niebieską linią pionową. Jednakże
niektóre z tych etykiet nakładają się na etykiety zmiany nachylenia.

UWAGA Niebieska pionowa linia jest składnikiem stylu widoku profilu.

8 Przesuń rysunek, aby widoczne były nakładające się etykiety w punkcie
geometrii poziomej.

9 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij jedną z etykiet. Na profilu zostanie
wyświetlony turkusowy uchwyt. Kliknij uchwyt (zrobi się czerwony), a
następnie kliknij nową lokalizację etykiety. Od etykiety do punktu wzdłuż
profilu zostanie poprowadzona linia odniesienia. Krok ten można
powtórzyć, aby dopasować lokalizację dowolnej etykiety.

Zmodyfikowane właściwości etykiety dotyczą danego widoku profilu.
Przekadrowanie obrazu do innego widoku profilu zdefiniowanego na
rysunku ujawni, że widok zachowuje pierwotne trzy profile wraz z
etykietami.

10 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie etykiety.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 3: Praca
z pasmami danych widoku profilu (str. 203).

Ćwiczenie 3: Praca z pasmami danych widoku profilu

Celem ćwiczenia jest zmodyfikowanie pasm danych rozmieszczonych u dołu
widoku profilu.

Pasma danych można umieszczać u dołu lub u góry widoku profilu, aby
opisywać pikiety profilu, dane rzędnych, punkty geometrii pionowej i poziomej
itp. Pasma danych można dodawać do widoku profilu w postaci zestawu lub
indywidualnie.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Etykiety profili i style etykiet
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Praca z etykietami
profilu (str. 201).
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Aby zmodyfikować pasma danych widoku profilu

1 W oknie rysunku przesuń i przybliż widok profilu PV- (1), aby wyraźnie
widzieć pasmo danych wzdłuż górnego brzegu siatki. Pasmo to pokazuje
położenia krzywych poziomych w macierzystej linii trasowania. Niebieskie
linie pionowe wyświetlane w widoku profilu reprezentują położenie
punktów początkowych i końcowych każdej krzywej.

2 Przewiń i powiększ/zmniejsz zakres widoku w oknie w taki sposób, aby
na ekranie pojawił się zestaw danych zlokalizowany u dołu siatki widoku
profilu PV - (1).

3 Kliknij siatę profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Właściwości widoku profilu.

4 W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu kliknij kartę Pasma.

5 W polu Położenie zaznacz pozycję Część dolna widoku profilu.

W obszarze Lista pasm znajduje się tabela zestawów danych ułożonych
w takiej samej kolejności, w jakiej widnieją na rysunku. Istniejący zestaw
Dane profilu ma na celu informowanie o wysokości profilu
poprowadzonego po linii środkowej w najważniejszych stanowiskach,
reprezentowanych w widoku profilu przez miejsca przecięcia linii siatki
z linią profilu.

6 W polu Typ pasma zaznacz pozycję Geometria pozioma. Na liście Wybierz

styl pasma zaznacz pozycję Curvature i kliknij przycisk  .
Zestaw zostanie dodany u dołu listy.

7 Kliknij przycisk Zastosuj. Pasmo geometrii poziomej zostanie dodane na
rysunku u dołu widoku profilu.

Utworzony właśnie zestaw geometrii poziomej będzie używał innego
stylu niż pasmo zlokalizowane u góry siatki. Oba style pokazują jednak
położenie łuków poziomych, a ich etykiety (opisy) zawierają podstawowe
dane inżynieryjne o tych łukach. Zestawy danych są przydatne w ocenie
profilu konstrukcji z perspektywy instalacji drenażowych i bezpieczeństwa.

8 W tabeli listy pasm wybierz pasmo Dane profilu. Kliknij przycisk  ,
a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Zaznaczone pasmo Dane profilu
zostanie przesunięte pod pasmo Geometria pozioma.

9 W obszarze Lista pasm zwróć uwagę na położenie pasma Dane profilu,
następnie przewiń w prawo i zmień ustawienie Profile1 na nowy profil
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układu, Layout (1). Teraz w tym pasmie będą wyświetlane rzędne zarówno
profilu istniejącego terenu, jak i niwelety przy każdej głównej pikiecie.

10 Kliknij pasmo Geometria pozioma. Kliknij przycisk  , co spowoduje
przesunięcie zestawu w dół listy.

11 W polu Typ pasma zaznacz pozycję Geometria pionowa. W polu stylu

pasma zaznacz pozycję Geometria i kliknij przycisk  .

12 W ustawieniach zestawu Geometria pionowa zmień wartość parametru
z Profile1 na Layout - (1). Teraz w tym pasmie będzie wyświetlana długość
każdego segmentu nachylenia wzdłuż profilu układu.

13 Kliknij przycisk OK, a następnie skonfiguruj ustawienia wyświetlania w
taki sposób, aby pasma danych znajdowały się poniżej widoku profilu.

Taki układ zestawów jest wygodny przy prowadzeniu analiz. Informacje
o geometrii pionowej są wyświetlane obok informacji o geometrii
poziomej. Ponadto umożliwia bezpośrednie porównanie wysokości
punktów linii profilu powierzchni i układu.

Zauważ, że u dołu w pasmie Geometria pionowa etykiety stycznych
skierowanych do góry są przysłonięte stycznymi. W kolejnych krokach
skorygujemy tę nieprawidłowość.

14 Kliknij siatę profilu Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Właściwości widoku profilu.

15 W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu kliknij kartę Pasma.

16 W polu Położenie zaznacz pozycję Część dolna widoku profilu.

17 Kliknij przycisk  znajdujący się obok opcji Geometria w obszarze Typ
pasma geometrii pionowej.

18 W oknie dialogowym Wybierz styl pasma kliknij przycisk Edytuj
aktualny wybór.

19 W oknie dialogowym Styl pasma geometrii pionowej, na karcie Szczegóły
pasma, w obszarze Etykiety i znaczniki pole W wskazuje, na którym typie
etykiet pasma skupione są narzędzia edycyjne. Upewnij się, że zaznaczone
jest pole wyboru Styczna w górę.

20 W obszarze Etykiety i znaczniki kliknij przycisk Skomponuj etykietę.
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Okno dialogowe Edytor stylów etykiet zawiera formanty służące do
tworzenia i edytowania komponentów etykiet. Zwróć uwagę na wiele
dostępnych formantów umożliwiających formatowanie etykiet pasma.

21 W kolekcji Tekst zmień wartość opcji Załącznik na Dół symetria.

22 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okien dialogowych Edytor
stylów etykiet, Styl pasma geometrii pionowej i Wybierz styl pasma.

23 W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu kliknij przycisk Zastosuj.
Zauważ, że na rysunku zmieniło się położenie etykiety krzywej
wierzchołkowej pasma danych.

Zadania uzupełniające: Wykonując czynności podane w punktach od 16
do 22, zmień położenie etykiet stycznych skierowanych w dół oraz krzywej
wierzchołkowej i krzywej łuku wklęsłego.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 4:
Podział widoku profilu (str. 206).

Ćwiczenie 4: Podział widoku profilu

Celem ćwiczenia jest podział widoku profilu, tak aby cały zakres rzędnych
profilu układu zmieścił się w krótszym widoku profilu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca z widokami profili
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Praca z pasmami
danych widoku profilu (str. 203).

Aby podzielić widok profilu

1 Kliknij menu Profile  ➤ Utwórz widok profilu.

2 W kreatorze Utwórz widok profilu, na stronie Ogólne, w obszarze Wybierz
linię trasowania wybierz pozycję Ridge Road.

3 W obszarze Styl widoku profilu wybierz pozycję Standardowy.

4 Kliknij przycisk Wysokość widoku profilu znajdujący się z lewej strony
kreatora, co spowoduje otwarcie strony Wysokość widoku profilu.

5 Na stronie Wysokość widoku profilu, w obszarze Wysokość widoku profilu
wybierz pozycję Określone przez użytkownika. Zaznaczenie tej opcji
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spowoduje uaktywnienie pól Minimum i Maksimum oraz pola wyboru
Podziel widok profilu.

6 W polu Maksimum wprowadź wartość 670.00’.

7 Zaznacz pole wyboru Podziel widok profilu. Zostaną udostępnione
formanty podziału widoku profilu. Za ich pomocą można wybrać osobne
style widoku profilu dla pierwszego, pośrednich i ostatniego segmentu
podzielonego widoku profilu. Na potrzeby tego ćwiczenia należy
zaakceptować domyślne ustawienia podziału widoku profilu.

8 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Opcje wyświetlania profilu.

9 Na stronie Opcje wyświetlania profilu usuń zaznaczenie pola wyboru
Rysuj dla wszystkich profili z wyjątkiem profilu EG - Surface (1) i Layout
(1). W wierszu Layout (1) wybierz opcję Podziel w. Wybór tej opcji
oznacza, że dzielenie będzie następowało na wysokości odpowiedniej
rzędnej profilu układu, oraz gwarantuje, że w widoku profilu zmieści się
cały profil układu.

10 Przewijaj widok w prawą stronę, aż widoczna będzie kolumna Etykiety.
W wierszu EG - Surface (1) kliknij komórkę Etykiety.

11 W oknie dialogowym Wybierz zestaw etykiet profilu wybierz na liście
pozycję <Brak> i kliknij przycisk OK.

12 Kliknij przycisk Utwórz widoki profilu.

13 W odpowiedzi na wyświetlony monit przesuń i powiększ widok w oknie
rysunku do pustego obszaru, a następnie kliknij myszą, aby utworzyć
widok profilu.

Zostanie utworzony nowy widok profilu. Zauważ, że ponieważ w punkcie
6 została określona mniejsza wysokość maksymalna, siatka widoku profilu
jest krótsza niż dwa pozostałe widoki profilu na rysunku. Profil został
podzielony na dwa segmenty, aby zmieścił się w krótszej siatce. Widoczna
jest pełna długość oraz rzędne czerwonego profilu układu, ponieważ w
punkcie 9 w ustawieniu Podziel w wybrano wartość Layout (1). Zwróć
uwagę na pionową oś w środku widoku profilu, która wyświetla rzędne
obu segmentów powstałych po podziale.

14 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator rozwiń kolejno kolekcje
Linie trasowania, Ridge Road i Widoki profili. Zauważ, że został utworzony
jeden nowy widok profilu (PV - (3)).

15 Na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem myszy widok PV - (3) i
wybierz opcję Właściwości.
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16 W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu, na karcie Rzędne, w
obszarze Zakres rzędnych zmień wartość parametru Wysokość na 20.000’.

17 Kliknij przycisk Zastosuj. Zauważ, że w celu dostosowania do nowej
wysokości widok profilu został podzielony na cztery segmenty w oknie
rysunku.

Teraz zmienimy styl pierwszego i ostatniego segmentu widoku profilu.

18 W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu, w tabeli Podziel dane
widoku profilu w wierszu nr 1, w kolumnie Styl widoku profilu kliknij

przycisk  .

19 W oknie dialogowym Wskaż styl widoku profilu wybierz na liście pozycję
Oś lewa i oś dolna, a następnie kliknij przycisk OK.

20 Powtórz czynności podane w punktach 18 i 19, aby zmienić wartość opcji
Styl widoku profilu w wierszu nr 4 na Pełna siatka.

21 Kliknij przycisk OK. Na jednej siatce widoku profilu wyświetlane są trzy
różne style widoku profilu. Choć podzielony profil jest wyświetlany na
jednej siatce widoku profilu, każdy segment może mieć przypisany inny
styl.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 5:
Tworzenie wielu widoków profilu (str. 208).

Ćwiczenie 5: Tworzenie wielu widoków profilu

Celem ćwiczenia będzie utworzenie zbioru widoków profilu, w których będą
prezentowane krótkie, kolejne segmenty profilu.

Możliwość wykorzystania wielu widoków profilu przydaje się szczególnie
podczas tworzenia ostatecznej dokumentacji budowlanej na podstawie
projektu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy skonstruować profil w jednym
widoku profilu, a następnie utworzyć wiele widoków profili za pomocą narzędzi
tworzenia dokumentacji w celu ich wydrukowania lub opublikowania. W
procesie tworzenia dokumentacji tworzone są arkusze wyświetlające fragmenty
linii trasowania i profili.

W tym ćwiczeniu utworzymy wiele widoków profilu w aktualnie otwartym
rysunku, nie używając do tego narzędzi tworzenia dokumentacji. Skorzystamy
z kreatora Utwórz wiele widoków profili, który pozwala na szybkie
skonfigurowanie właściwości widoków profilu przed ich utworzeniem. Jeśli
kreator zostanie otwarty w trakcie przygotowywania dokumentacji, wiele
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właściwości będzie niedostępnych, ponieważ zostały już skonfigurowane w
grupie ramek widoku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca z widokami profili
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby zapoznać się z samouczkiem, w którym zademonstrowano działanie
narzędzi tworzenia dokumentacji, przejdź do Samouczki poświęcone tworzeniu
dokumentacji (str. 323).

Aby utworzyć wiele widoków profilu

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Profile-5.dwg. Zauważ, że rysunek zawiera dwie drogi: Maple Road
i Oak Road oraz jeden widok profilu drogi Oak Road.

2 Kliknij menu Profile  ➤ Utwórz wiele widoków profilu.

3 W kreatorze Utwórz wiele widoków profilu, na stronie Ogólne, w obszarze
Wybierz linię trasowania wybierz pozycję Oak Road.

4 W obszarze Styl widoku profilu wybierz pozycję Główne siatki.

5 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Zakres pikiet, na której możesz
określić zakres pikiet dla profilu oraz długość każdego widoku profilu.

6 W polu Długość każdego widoku wprowadź wartość 500.00'.

7 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Wysokość widoku profilu.
W obszarze Wysokość widoku profilu wybierz opcję Określone przez
użytkownika. Wybór tej opcji spowoduje udostępnienie pola wysokości
i formantów w grupie Podziel widok profilu.

8 W polu Określone przez użytkownika wprowadź wartość 20.00'.

9 Zaznacz pole wyboru Podziel widok profilu. Udostępnione zostaną
formanty podziału widoku profilu, za pomocą których można wybrać
osobne style widoku profilu dla pierwszego, pośrednich i ostatniego
segmentu podzielonych widoków profilu. Na potrzeby tego ćwiczenia
należy zaakceptować domyślne ustawienia podziału widoku profilu.

10 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Opcje wyświetlania profilu.
Upewnij się, że w ustawieniach obu profili jest zaznaczone pole wyboru
Rysuj. W wierszu Oak Road - Propozycja wybierz opcję Podziel w. Wybór
tej opcji oznacza, iż w przypadku, gdy profile zawarte w widoku profilu
muszą zostać podzielone, aby zmieściły się w zakresie określonej wysokości
widoku profilu, podział zostanie dokonany przy odpowiedniej rzędnej
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profilu układu. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że w widoku profilu
będzie widoczny cały profil układu.

11 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Wyświetlanie sieci rurociągów,
na której można wybrać sieć rurociągów lub części, które mają być
wyświetlane w widoku profilu. W tym ćwiczeniu nie będą wyświetlane
żadne części sieci rurociągów.

12 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Pasma danych. W obszarze
Wybierz zestaw pasm wybierz zestaw EG-FG Elevations and Stations.

13 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Opcje wielokrotnego druku.
Ustaw wartość opcji Maksimum w rzędzie jako 4. W przypadku
pozostałych ustawień na tej stronie zaakceptuj wartości domyślne.

14 Kliknij przycisk Utwórz widoki profilu.

15 W odpowiedzi na wyświetlony monit przesuń i powiększ widok w oknie
rysunku do pustego obszaru, po czym kliknij myszą, aby utworzyć widoki
profilu.

16 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator rozwiń kolejno kolekcje
Linie trasowania, Oak Road i Widoki profili. Zauważ, że dla każdego
segmentu o długości 500.00’ został utworzony odrębny widok profilu.
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Samouczki poświęcone
działkom

W tym rozdzialeSamouczki przeznaczone są dla użytkowników stykających się

po raz pierwszy z tworzeniem i edycją działek oraz z ich

wyświetlaniem i etykietowaniem.

■ Samouczek: Tworzenie
działek

■ Samouczek: Edycja danych
działki

Obiekty działek w programie AutoCAD Civil 3D zazwyczaj

reprezentują parcele nieruchomości, na przykład działki w

różnych podpodziałach terenów inwestycyjnych.

■ Samouczek: Wyświetlanie
i analizowanie działek

UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych samouczkach

są dostępne w folderze folder z rysunkami do samouczków (str. 335).

Aby zachować wyniki pracy wykonywanej podczas realizacji

ćwiczeń będących częściami składowymi samouczków, należy

zapisywać rysunki w folderze Folder My Civil 3D Tutorial Data (str.

335), tak aby nie zastępowały one oryginalnych rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Koncepcja działek

znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

9
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Samouczek: Tworzenie działek
W samouczku zaprezentowano główne metody tworzenia działek.

Działki można tworzyć na bazie obiektów rysunku, na przykład linii, łuków
czy polilinii, lub za pomocą narzędzi układu działki. Działki tworzone są także
automatycznie poprzez interakcję linii trasowania i innych działek znajdujących
się w obrębie obszaru. Aby nie dopuścić do tworzenia działek przez linie
trasowania oraz do wzajemnego oddziaływania tych obiektów, można umieścić
linie trasowania w kolekcji najwyższego poziomu o nazwie Linie trasowania
znajdującej się na zewnątrz wszystkich obszarów.

Działki są grupowane w kolekcje działek, które z kolei zawierają się w kolekcjach
obszarów. Każdy obszar może zawierać tylko jedną kolekcję działek, natomiast
do kolekcji działek może należeć wiele indywidualnych działek.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie działek znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie działek na bazie obiektów programu
AutoCAD

Celem ćwiczenia będzie przekształcenie obiektów programu AutoCAD na
działki terenu z automatycznie dodawanymi etykietami pokazującymi
przydatne informacje topograficzne, na przykład o charakterystyce terenu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie działek z obiektów
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć działki na bazie istniejących obiektów programu AutoCAD

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Parcel-1.dwg.

Rysunek zawiera linie i łuki, w oparciu o które można skonfigurować
działki.

2 Zaznacz linie tworzące krawędzie drogi. Można to zrobić przez
narysowanie prostokąta wyboru wokół jezdni.
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3 Kliknij menu Działki  ➤ Utwórz działkę z obiektów.

4 W oknie dialogowym Utwórz działki — Z obiektów zaznacz następujące
ustawienia:

■ Obszar: Subdivision A

■ Styl działki: Road (Local)

■ Styl etykiety obszaru: Standardowy

W pozostałych polach pozostaw wartości domyślne.

5 Kliknij przycisk OK. Działka drogi zostanie utworzona i opatrzona
etykietami.

6 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwijaj kolejno kolekcje
Obszary, Subdivision A i Działki, aż pojawi się żądana działka.

Nazwa działki będzie zawierała określenie jej stylu — Road (Local) — oraz
unikatową liczbę (100).

W następnych krokach zostaną skonfigurowane działki nieruchomości.

7 Zaznacz wszystkie linie tworzące krawędzie nieruchomości. Można to
zrobić przez narysowanie prostokąta wyboru obejmującego wszystkie
nieruchomości lub przez kliknięcie poszczególnych linii.
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8 Kliknij menu Działki  ➤ Utwórz działkę z obiektów.

9 W oknie dialogowym Utwórz działki — Z obiektów zaznacz następujące
ustawienia:

■ Obszar: Subdivision A

■ Styl działki: Single-Family

■ Styl etykiety obszaru: Standardowy

W pozostałych polach pozostaw wartości domyślne.

10 Kliknij przycisk OK. Działki zostaną utworzone i automatycznie opatrzone
etykietami.

11 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwijaj kolejno kolekcje
Obszary, Subdivision A i Działki, aż pojawią się żądane działki.

UWAGA Jeśli obok węzła Działki znajduje się ikona  , kliknij ją prawym
przyciskiem myszy. wybrać polecenie Odśwież.
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12 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SINGLE-FAMILY: 103 Wybierz
polecenie Zoom do.

W obszarze rysunku nastąpi powiększenie widoku obejmującego daną
działkę.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie
indywidualnych działek według układu (str. 216).

Ćwiczenie 2: Tworzenie indywidualnych działek według
układu

Celem ćwiczenia będzie podział istniejącej działki za pomocą dwóch metod.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie działek według układu
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

UWAGA Upewnij się, że parametry OBIEKT i ŚLEDZENIE są wyłączone podczas
wykonywania tego ćwiczenia.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie działek na
bazie obiektów programu AutoCAD (str. 213).

Aby wydzielić pojedyncze działki o określonym układzie

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Parcel-2.dwg.

2 Kliknij menu Działki  ➤ Utwórz działkę według układu.

3 Na pasku narzędzi Narzędzia układu działki kliknij przycisk  .

4 Skonfiguruj następujące ustawienia wydzielania działki:

■ Obszar domyślny: 5000 stóp kwadratowych. kw. (651 m kw.)

■ Front minimalny: 20 stóp (6,1 m)

■ Tryb automatyczny: Nie

■ Przyrost skoku: 1000 stóp kw. (93 m kw.)

W innych ustawieniach pozostaw wartości domyślne.
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5 Kliknij przycisk  , co spowoduje zwinięcie paska Narzędzia układu
działki.

6 Kliknij przycisk  (Kąt przesunięcia — Utwórz).

7 W oknie dialogowym Utwórz działki — Układ na liście Styl działki wybierz
pozycję Single-Family. W innych ustawieniach pozostaw wartości
domyślne. Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij myszą w obrębie działki, która ma zostać podzielona —
Single-Family: 101.

9 Zaznacz punkt początkowy frontu, leżący na krzywej biegnącej u dołu z
lewej strony działki.

10 Zaznacz punkt końcowy frontu, leżący na krzywej biegnącej u dołu z
prawej strony działki.

11 Wprowadź kąt frontu równy 90 stopni. Przy tym ustawieniu nowa linia
działki będzie prostopadła do frontu.

Przez działkę 101 zostanie poprowadzona linia działki.

12 Za pomocą kursora przesuń linię działki w prawo lub w lewo. Zwróć uwagę
na jej przyciąganie do obszarów skokowo co 1000 stóp kwadratowych.
Na ekranie jest również widoczna długość frontu.

13 Umieść linię działki w taki sposób, aby zamknąć obszar o powierzchni
8000 stóp kw. (744 m kw.), a następnie kliknij myszą. Nowa działka
zostanie utworzona i opatrzona etykietami.

14 Wprowadź kąt frontu równy 90 stopni, a następnie utwórz nową działkę
o powierzchni 8000 stóp kwadratowych.

15 Zakończ polecenie, naciskając dwukrotnie klawisz Esc.
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16 Na pasku narzędzi Narzędzia układu działki kliknij przycisk  (Linia
obrotu — Utwórz).

17 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wierszu poleceń,
wybierając punkt na działce do podziału, dużą działkę z prawej strony, a
następnie wybierz punkt początkowy i końcowy wzdłuż frontu drogi oraz
wybierz punkt obrotu na tylnej linii.

18 Przesuń kursor wzdłuż tylnej linii działki. Kliknij myszą w miejscu, w
którym chcesz dodać punkt obrotu nowej linii działki.

19 Za pomocą kursora obróć nową linię działki, co spowoduje wyświetlenie
opcji położenia. Następnie wybierz żądane położenie i kliknij je myszą.
Nowa działka zostanie utworzona i opatrzona etykietami.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Tworzenie wielu działek
według układu (str. 218).

Ćwiczenie 3: Tworzenie wielu działek według układu

Celem ćwiczenia będzie utworzenie szeregu działek przy użyciu metody kąta
obrotu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie działek przez podział
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie
indywidualnych działek według układu (str. 216).

218 | Rozdział 9   Samouczki poświęcone działkom



Aby wydzielić kilka działek o określonym układzie

1 Kliknij menu Działki  ➤ Utwórz działkę według układu.

2 Na pasku narzędzi Narzędzia układu działki kliknij przycisk  .

3 Skonfiguruj następujące ustawienia wydzielania działki:

■ Obszar domyślny: 7000 stóp kwadratowych. kw. (651 m kw.)

■ Front minimalny: 40 stóp (12,2 m)

■ Tryb automatyczny: Tak

■ Przyrost skoku: 1000 stóp kw. (93 m kw.)

W innych ustawieniach pozostaw wartości domyślne.

4 Na pasku narzędzi Narzędzia układu działki kliknij przycisk  (Kąt
przesunięcia — Utwórz).

5 W oknie dialogowym Utwórz działki — Układ na liście Styl działki zaznacz
pozycję Single-Family. W innych ustawieniach pozostaw wartości
domyślne. Kliknij przycisk OK.

6 Kliknij myszą w obrębie działki, która ma zostać podzielona —
Single-Family: 109.

7 Zaznacz punkt początkowy frontu, leżący na krzywej biegnącej u góry z
lewej strony działki.

8 Zaznacz punkt końcowy frontu, leżący na krzywej biegnącej u góry z
prawej strony działki.

9 Wprowadź kąt frontu równy 90 stopni. Przy tym ustawieniu nowa linia
działki będzie prostopadła do frontu.
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Przy tym ustawieniu nowa linia działki będzie prostopadła do frontu.

10 Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować obszar domyślny 7000 stóp
kwadratowych.

Zostanie utworzony szereg czterech nowych działek, wraz z
towarzyszącymi etykietami. Zwróć uwagę, że obszar ostatniej działki jest
większy niż wyznaczone 7000 stóp kw. Jest to efekt zaznaczenia opcji
Dystrybucja pozostałych znajdującej się na pasku narzędzi Narzędzia
układu działki. Powoduje ona dodawanie obszaru, jaki pozostał po
wydzieleniu działek, do ostatniej działki. Inne możliwe wartości tej opcji
to utworzenie osobnej działki z pozostałości oraz równomierny rozdział
między wszystkie działki z grupy.

11 Zakończ polecenie, naciskając dwukrotnie klawisz Esc.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Praca z liniami trasowania
i działkami (str. 220).

Ćwiczenie 4: Praca z liniami trasowania i działkami

Celem ćwiczenia jest utworzenie nowej linii trasowania na zewnątrz obszaru
i usunięcie istniejących linii trasowania z obszarów, co wyeliminuje
niepożądane działki tworzone przez linie trasowania oddziałujące wzajemnie
w obszarze.

Umieszczona w obszarze linia trasowania tworzy nowe działki, gdy formuje
zamknięte pola, przecinając się sama ze sobą lub z innymi liniami trasowania
bądź działkami znajdującymi się w tym samym obszarze.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Najważniejsze informacje o obszarach
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby rozpocząć pracę z liniami trasowania i działkami

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Parcel-4.dwg.

Rysunek zawiera pięć dróg odchodzących od głównej drogi
Zachód–Wschód. Dwie drogi północne mają linie trasowania osi jezdni,
co powoduje, że działki będą tworzone na jezdni i środkowej wysepce
drogi bez przejazdu. W kilku następnych krokach oś jezdni jednej z
południowych dróg zostanie przekształcona w linię trasowania, co
uniemożliwi tworzenie przez nią działek.
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2 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Obszary
 ➤ Obszar 1  ➤ Linie trasowania. Zauważ, że wszystkie cztery istniejące
linie trasowania osi jezdni znajdują się w kolekcji Obszar 1, podczas gdy
kolekcja najwyższego poziomu Linie trasowania (umieszczona nad kolekcją
Obszary) jest pusta.

3 Kliknij menu Linie trasowania  ➤ Utwórz linię trasowania z polilinii.

4 W odpowiedzi na monit wybierz czerwoną oś jezdni dla drogi znajdującej
się w dolnej połowie rysunku.

5 W oknie dialogowym Utwórz linie trasowania - Układ zaakceptuj
domyślną nazwę i wybierz następujące ustawienia:

■ Obszar: <Brak>

■ Styl linii trasowania: Standardowy

6 Kliknij przycisk OK, aby utworzyć linię trasowania. Rozwiń kolekcję
najwyższego poziomu Linie trasowania na karcie Nawigator.

Zauważ, że nowa linia trasowania została umieszczona w kolekcji Linie
trasowania i że nie utworzyła ona działki na środkowej wysepce drogi bez
przejazdu. Stało się tak dlatego, że wybrano wartość <Brak> w odpowiedzi
na monit o wybór obszaru w punkcie 5. W kilku następnych krokach
jedna z dwóch linii trasowania drogi bez przejazdu zostanie przesunięta
z istniejącego obszaru do kolekcji najwyższego poziomu Linie trasowania.

7 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
pozycję Linia trasowania - (3). Kliknij polecenie Przesuń na obszar.

8 Upewnij się, że w oknie dialogowym Przesuń na obszar parametr Obszar
przeznaczenia ma wartość <Brak>, a następnie kliknij przycisk OK.

Zauważ, że w oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator element Linia
trasowania - (3) został przesunięty do kolekcji najwyższego poziomu Linie
trasowania. Etykiety działek zostały usunięte w oknie rysunku ze środka
drogi i ze środkowej wysepki drogi bez przejazdu.

Zadania uzupełniające: powtórz kroki 7 i 8, aby przesunąć element Linia
trasowania - (4) do kolekcji najwyższego poziomu Linie trasowania.

9 Zamknij rysunek Parcel-4.dwg.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Edycja danych
działki (str. 222).
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Samouczek: Edycja danych działki
W tym samouczku zaprezentowano dwie metody zmiany rozmiaru działki
poprzez przesuwanie linii działki.

Narzędzie Kąt przesunięcia — Edytuj powoduje przesuwanie linii działki o
wskazany kąt przez wybraną działkę do momentu domknięcia docelowego
obszaru.

Narzędzie Linia obrotu — Edytuj powoduje obracanie linii działki od wskazanego
punktu przez wybraną działkę do momentu domknięcia docelowego obszaru.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie działek przez podział
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Zmiana rozmiaru działki za pomocą edycji kąta
przesunięcia

Celem ćwiczenia będzie zmiana rozmiaru działki za pomocą narzędzia kąta
przesunięcia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie działek przez podział
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby zmienić wielkość działki za pomocą narzędzia kąta przesunięcia

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Parcel-3.dwg.

2 Kliknij menu Działki  ➤ Utwórz działkę według układu.

3 Na pasku narzędzi Narzędzia układu działki na liście kliknij przycisk 
(Kąt przesunięcia — Edytuj).

Pojawi się monit o zaznaczenie dołączonej linii działki, której położenie
ma zostać zmienione.

4 W obszarze rysunku zaznacz linię działki biegnącą między działkami 102
i 112.

5 Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować domyślny kąt.
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6 Zaznacz działkę, która ma zostać skorygowana, przesuwając kursor nad
parcelą 102. Zostaną zaznaczone granice działki. Kliknij myszą w obrębie
działki.

7 W wierszu polecenia wprowadź liczbę 6000, która będzie oznaczała żądaną
wielkość działki wyrażoną w stopach kwadratowych.

8 Określ obszar wyszukiwania, klikając myszą u dołu działki w miejscu, w
którym przesuwana linia działki leży prostopadle do krawędzi drogi.

Wielkość działki 102 zostanie zmieniona na 6000 stóp kwadratowych.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Zmiana rozmiaru działki
za pomocą edycji linii obrotu (str. 223).

Ćwiczenie 2: Zmiana rozmiaru działki za pomocą edycji linii
obrotu

Celem ćwiczenia będzie zmiana rozmiaru działki za pomocą narzędzia linii
obrotu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie działek przez podział
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Zmiana rozmiaru
działki za pomocą edycji kąta przesunięcia  (str. 222).

Aby zmienić wielkość działki za pomocą narzędzia linii obrotu

1 Kliknij menu Działki  ➤ Utwórz działkę według układu.
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2 Na pasku narzędzi Narzędzia układu działki kliknij przycisk  (Linia
obrotu — Edytuj).

Pojawi się monit o zaznaczenie dołączonej linii działki, której położenie
ma zostać zmienione.

3 W obszarze rysunku zaznacz linię działki biegnącą między działkami 102
i 112.

4 Zaznacz działkę, która ma zostać skorygowana, przesuwając kursor nad
parcelą 102 i klikając myszą. Zwróć uwagę na automatyczne zaznaczenie
granic działki.

5 W wierszu polecenia wprowadź liczbę 7000, która będzie oznaczała żądaną
wielkość działki wyrażoną w stopach kwadratowych.

6 Przesuń kursor, aby obrócić linię działki, a następnie określ obszar
wyszukiwania, klikając myszą w obrębie sąsiedniej działki (112).

Wielkość działki 102 zostanie zmieniona na 7000 stóp kwadratowych.

7 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć działanie polecenia.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Wyświetlanie i
analizowanie działek (str. 225).
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Samouczek: Wyświetlanie i analizowanie działek
W tym samouczku zaprezentowano metodę korzystania ze stylów działki i
kolejności wyświetlania w celu określania wyglądu działki, stylów etykiety w
celu określania wyglądu etykiet działki oraz funkcji eksportowania raportów
w celu wykonania analizy danych działki.

Działki zawsze mają przypisane etykiety obszaru, ale już etykiety segmentów są
opcjonalne. Etykiety segmentów działek można skonfigurować na etapie
tworzenia segmentów lub później.

Sposób wyświetlania wspólnych segmentów działek określa opcja Kolejność
wyświetlania ustawiana w oknie dialogowym Właściwości działki obszaru.
Działki o poszczególnych stylach znajdujące się na rysunku są prezentowane
w określonej kolejności, którą można modyfikować. Gdy dwa style działek
mają wspólny segment, kolor wyświetlania segmentu zależy od stylu działki
narysowanej jako ostatnia.

W programie AutoCAD Civil 3D można eksportować raporty z analizy
odwrotnej i analizy kontroli mapy dla jednej działki, szeregu działek lub
wszystkich działek znajdujących się w obrębie obszaru.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Style działki, Właściwości działki
i Eksportowanie raportu z analizy odwrotnej i analizy kontroli mapy znajdujących
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Wyświetlanie i edycja etykiet segmentów

Celem ćwiczenia będzie rozmieszczenie i modyfikacja etykiet działek.

Etykiety można dodawać do działek na drodze zautomatyzowanych procesów
powodujących jednoczesne rozmieszczanie wielu etykiet lub ręcznie, po jednej
etykiecie. W obu przypadkach użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad
umiejscowieniem i formatem poszczególnych etykiet. W miejscach, w których
ma zostać pokazana łączna długość linii przechodzącej przez kilka działek,
można użyć etykiet zbiorczych.

Podczas tworzenia działek można zaznaczyć pole wyboru Automatycznie
dodawaj etykiety segmentów, co spowoduje automatyczne umieszczanie
etykiet przy obwiedni każdej działki. W lekcji zostaną przedstawione sposoby
bardziej selektywnego rozmieszczania etykiet oraz edytowania etykiet
niezależnie od metod, za pomocą których zostały umieszczone na rysunku.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Tabele i etykiety działek znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby wyświetlić i zmodyfikować etykiety segmentów

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Parcel-4.dwg.

2 Kliknij menu Działki  ➤ Dodaj etykiety działek  ➤ Dodaj etykiety działek.

3 W oknie dialogowym Dodaj etykiety na liście Rodzaj znacznika zaznacz
pozycję Wiele segmentów.

4 Kliknij przycisk Dodaj. W wierszu polecenia zostanie wyświetlony monit
o wybór działki przeznaczonej do etykietowania lub wprowadzenie
polecenia Clockwise albo Counterclockwise.

Clockwise oznacza, że etykiety segmentów będą rozmieszczane wokół
działki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Counterclockwise oznacza, że etykiety segmentów będą rozmieszczane
wokół działki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

5 Kliknij etykietę powierzchni jednej z działek. Etykiety zostaną dodane po
każdej stronie działki.

6 Kliknij etykiety kolejnych kilku działek, aby dodać do nich etykiety.
Kliknij etykietę działki drogi, co spowoduje automatyczne dodanie etykiet.

7 W oknie dialogowym Dodaj etykiety kliknij przycisk Zamknij.

8 Powiększ obraz na jednej z działek, do których właśnie zostały dodane
etykiety. Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij jedną z etykiet. Przy linii działki
pojawi się niebieski zaczep etykiety.

9 Kliknij zaczep. Jego kolor zmieni się na czerwony, co oznacza, że zaczep
można przesuwać.

10 Przesuń kursor w nowe miejsce leżące na linii działki lub poza nią, a
następnie kliknij je myszą.

W przypadku przesunięcia etykiety poza linię działki zostanie dodana
strzałka znacznika opisowego.
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11 Naciśnij klawisz Esc. Etykieta zostanie osadzona w nowym miejscu.

12 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij inną etykietę, a następnie naciśnij klawisz
Delete, aby ją usunąć.

13 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij inną etykietę. Kliknij prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Właściwości etykiety.

14 W oknie dialogowym Właściwości etykiety w wierszu Styl etykiety zaznacz

bieżącą wartość stylu (Standardowy). Kliknij przycisk  , co spowoduje
wyświetlenie okna dialogowego Styl etykiety.

15 Zmień styl etykiety na Bearing Over Distance.

16 Kliknij OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Styl etykiety, i
kliknij przycisk OK ponownie, aby zamknąć okno Właściwości etykiety.

Wygodnym rozwiązaniem jest automatyczne rozmieszczenie wielu etykiet,
a następnie ich indywidualne przesuwanie, edycja i usuwanie. W
następnych krokach pokazano sposoby konfigurowania etykiet przed ich
dodaniem, a następnie wstawienia w wybranych miejscach.

17 Dobierz zakres wyświetlania na ekranie w taki sposób, aby było
widocznych kilka całych działek.

18 Kliknij menu Działki  ➤ Dodaj etykiety działek  ➤ Dodaj etykiety działek.

19 W oknie dialogowym Dodaj etykiety zaznacz następujące opcje:

■ Rodzaj etykiety: Pojedynczy segment

■ Styl etykiety linii: Bearing Over Distance

20 Kliknij przycisk Dodaj.

21 Na rysunku zaznacz kilka prostych linii działek. Zwróć uwagę, że etykieta
zostanie wstawiona dokładnie w miejscach kliknięcia myszą.

22 W oknie dialogowym Dodaj etykiety kliknij przycisk Zamknij.

23 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij na rysunku prawym przyciskiem myszy
etykietę dowolnej linii pokazującą wartość kierunku i odległości, Kliknij
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prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odwróć etykietę. Strzałka
kierunku zmieni orientację, a kierunek będzie pokazany z odwrotnej
strony (np. wartość Północ ulegnie zmianie na Południe).

24 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij etykietę innej linii. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odbij etykietę. Pozycje wartości
kierunku i odległości zamienią się miejscami.

25 Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij jedną lub kilka etykiet, które zostały
odwrócone, odbite lub przesunięte. Kliknij prawym przyciskiem myszy i
wybierz polecenie Resetuj etykietę. Etykietom zostaną przywrócone
pierwotne położenia i orientacje.

26 Kliknij menu Działki  ➤ Dodaj etykiety działek  ➤ Dodaj etykiety działek.

27 W oknie dialogowym Dodaj etykiety zaznacz następujące opcje:

■ Rodzaj etykiety: Pojedynczy segment

■ Styl etykiety linii: [Span] Bearing and Distance with Crows Feet

28 Kliknij przycisk Dodaj.

29 Na rysunku kliknij puste miejsce w pobliżu jednej z tylnych linii działki,
która przechodzi przez kilka parceli. Zostanie dodana etykieta zbiorcza,
pokazująca kierunek i odległość całej linii. Na końcach linii znajdują się
zakrzywione żabki niwelacyjne.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Zmiana kolejności
wyświetlania stylu działki (str. 228).

Ćwiczenie 2: Zmiana kolejności wyświetlania stylu działki

Celem ćwiczenia będzie ustalanie kolejności wyświetlania nakładających się
linii działek.

Funkcja definiująca w programie AutoCAD Civil 3D kolejność wyświetlania
stylu działki określa widoczność poszczególnych linii działki w sytuacji
nakładania się różnych ich typów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana kolejności wyświetlania
działek znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Wyświetlanie i edycja
etykiet segmentów (str. 225).
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Aby zmienić styl kolejność wyświetlania stylów działek

1 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Działki w obszarze Obszar 1 i kliknij pozycję Właściwości.

W obszarze Kolejność wyświetlania stylu działki zwróć uwagę na najwyższy
priorytet wyświetlania działek o stylu Single-Family, co tłumaczy, dlaczego
ich linie przykrywają linie działek o stylu Standardowy.

2 Na liście Kolejność wyświetlania stylu działki wybierz styl Standardowy

i kliknij przycisk  , aby przenieść go w górę listy.

3 Kliknij przycisk Zastosuj. Po ponownym wygenerowaniu modelu okaże
się, że niebieskie linie działki typu Standardowy przykrywają różowe linie
działek typu Single-Family.

4 Powtórz krok 2, ale tym razem najwyższą kolejność wyświetlania nadaj
stylowi Property. Wybór tej wartości spowoduje, że wokół zakresu terenu
będzie widoczna linia w kolorze jasnoturkusowym.

Zadania uzupełniające: ponownie zmień kolejność wyświetlania,
przenosząc styl Road do góry listy kolejności wyświetlania, a następnie
na miejsce między stylami Standardowy i Single-Family. Zmiana tych
ustawień spowoduje zmianę sposobu wyświetlania zakrzywionych
krawędzi drogi.

5 W oknie dialogowym Właściwości działki obszaru kliknij przycisk OK.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Eksportowanie danych
działki (str. 229).

Ćwiczenie 3: Eksportowanie danych działki

Celem ćwiczenia jest wygenerowanie raportu z kontroli mapy dotyczącego
działek przylegających do drogi biegnącej w dzielnicy mieszkaniowej
znajdujących się w prawym górnym rogu rysunku.

Z programu AutoCAD Civil 3D można eksportować raporty z analizy odwrotnej
i kontroli mapy dla jednej działki, szeregu działek lub wszystkich działek
znajdujących się w obrębie obszaru.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Eksportowanie raportu z analizy
odwrotnej i kontroli mapy znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil
3D.
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Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Zmiana kolejności
wyświetlania stylu działki (str. 228).

Aby wyeksportować dane działki

1 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator rozwiń kolekcję
Obszary ➤ Obszar 1 ➤ Działki.

2 W widoku listy znajdującym się poniżej drzewa Nawigatora kliknij
nagłówek kolumny Numer, aby posortować działki według numeru.

3 Wybierz numery działek od 120 do 136. Numer działki 136
(STANDARDOWY: 131) oznacza drogę, przy której rozmieszczone są
działki. Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij w widoku listy numer 136, aby
anulować wybór tej działki i wykluczyć ją z analizy.

4 W widoku listy kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Eksportuj analizę.

5 W oknie dialogowym Eksportuj analizę działki określ następujące
ustawienia:

■ Plik docelowy: kliknij przycisk  i przejdź do folderu Folder My Civil
3D Tutorial Data (str. 335). Wprowadź nazwę pliku: EksportAnalizy.txt.

■ Typ analizy: Kontrola mapy.

6 Kliknij przycisk OK.

Plik EksportAnalizy.txt zostanie automatycznie otwarty w edytorze tekstu
współpracującym z programem AutoCAD Civil 3D i zapisany w lokalizacji
określonej w punkcie 5.
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Samouczki poświęcone
skarpom (profilowaniom)

W tym rozdzialeSamouczki przeznaczone są dla użytkowników stykających się

po raz pierwszy z modyfikowaniem ustawień skarpy, ■ Samouczek:
Konfigurowanie
standardów skarpytworzeniem skarp oraz ich edycją w celu zrównoważenia

objętości wykopów i nasypów. ■ Samouczek: Tworzenie
skarpy

■ Samouczek: Edycja skarp
W programie AutoCAD Civil 3D obiekt skarpy ma własne

właściwości i działanie, podobnie jak obiekty linii trasowania

czy powierzchni.

UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych samouczkach

są dostępne w folderze folder z rysunkami do samouczków (str. 335).

Aby zachować wyniki pracy wykonywanej podczas realizacji

ćwiczeń będących częściami składowymi samouczków, należy

zapisywać rysunki w folderze Folder My Civil 3D Tutorial Data (str.

335), tak aby nie zastępowały one oryginalnych rysunków.

10
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Podstawowe

informacje o obiektach skarp znajdującym się w Pomocy

programu AutoCAD Civil 3D.
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Samouczek: Konfigurowanie standardów skarpy
W tym samouczku zaprezentowano metodę modyfikowania ustawień,
kryteriów i stylów skarpy.

Ustawienia profilowania służą do zarządzania środowiskiem roboczym oraz
określania jednostek wartości spadków i nachyleń.

Istnieje wiele sytuacji wymagających zastosowania profilowania o podobnej
konfiguracji. Na przykład w projekcie często może być konieczne
konstruowanie profilowania o proporcji nachylenia 3:1 i obiekcie docelowym
w postaci rzędnej względnej. Dzięki skonfigurowaniu i zapisaniu kryteriów
profilowania o tych ustawieniach te same właściwości można z łatwością
stosować do innych obiektów profilowania.

Style profilowania decydują o sposobie wyświetlania wszystkich komponentów
obiektów profilowania. W programie można utworzyć różne style przeznaczone
dla różnych rodzajów profilowań. Na przykład osobne style mogą służyć do
oznaczania różnymi kolorami skarp wykopu i nasypu.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Używanie kryteriów skarpy i
Używanie stylów skarpy znajdujących się w Pomocy programu AutoCAD Civil
3D.

Ćwiczenie: Przegląd ustawień skarpy

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami korzystania z ustawień
profilowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana ustawień skarpy
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby sprawdzić ustawienia profilowania

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335) i otwórz
rysunek Grading-1.dwg.

2 W obszarze narzędzi, na karcie Ustawienia, kliknij prawym przyciskiem
polecenie Skarpa  ➤ Edytuj ustawienia funkcji.

3 W oknie dialogowym Edytuj ustawienia elementu rozwiń kolekcję Ogólne.

4 W polu „Zapisz zmiany w poleceniu w ustawieniach” wybierz pozycję
Tak.
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Wartość Tak powoduje, że ustawienia poleceń będą zapisywane do
ponownego wykorzystania. Jeśli na przykład zostanie utworzony obiekt
profilowania z wartością nachylenia 5%, następne tworzone profilowanie
będzie bazowało na wartości domyślnej 5%.

5 Rozwiń kolekcje Nachylenie, Pochylenie i Pochylenie/nachylenie.

Zwróć uwagę na opcje formatu i dokładności jednostki. Liczba całkowita
dotycząca dokładności określa liczbę cyfr z prawej strony znaku
dziesiętnego.

6 Zamknij okno dialogowe.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie kryteriów
skarpy (str. 234).

Ćwiczenie 2: Tworzenie kryteriów skarpy

Celem ćwiczenia będzie utworzenie zestawu kryteriów skarpy służących do
utworzenia skarp rowu, a następnie utworzenie trzech kryteriów w zestawie.

Każde kryterium profilowania zawiera standardową formułę konstruowania
nachylonej skarpy. Wartości kryteriów można blokować, tak aby uniemożliwić
ich modyfikację dla poszczególnych obiektów profilowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Używanie kryteriów skarpy
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie: Przegląd ustawień skarpy
(str. 233).

Aby utworzyć zestaw kryteriów i kryteria

1 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Skarpa.

2 Rozwiń kolekcję Zestawy kryteriów skarpy.

W kolekcji Zestawy kryteriów skarpy wyświetlane są istniejące dla rysunku
zestawy skarpy. Należy utworzyć nowy zestaw kryteriów skarpy, a
następnie utworzyć dwa nowe kryteria w nowym zestawie.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zestawy kryteriów skarpy.
Kliknij przycisk Nowy.
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4 W oknie dialogowym Właściwości zestawu kryteriów skarpy, w polu
Nazwa wprowadź nazwę Zestaw kryteriów rowu i opcjonalnie wprowadź
opis.

5 Kliknij przycisk OK. Nowy zestaw kryteriów pojawi się w kolekcji Zestawy
kryteriów skarpy.

6 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zestaw kryteriów rowu. Kliknij
przycisk Nowy.

7 W oknie dialogowym Kryteria skarpy kliknij kartę Informacje.

8 W polu Nazwa wprowadź wyrażenie Odległość @ -6%.

To kryterium będzie stosowane do uzyskiwania nachylenia -6% na odcinku
o długości 10 stóp (3,05 m).

9 Kliknij kartę Kryteria i określ następujące wartości:

■ Obiekt docelowy: Odległość

■ Odległość: 10,000 stóp

■ Odwzorowanie: Nachylenie

■ Format: Nachylenie

■ Nachylenie: -6,000%

10 Dla parametru Nachylenie kliknij ikonę  , co spowoduje zastąpienie

jej ikoną  . Dzięki zablokowaniu wartości nachylenia w kryterium
profilowania przy każdym użyciu kryterium nie będzie wyświetlany monit
o jej określenie.

11 Kliknij przycisk OK.

12 Utwórz kolejne kryterium, powtarzając kroki od 6 do 9. Tym razem jednak
użyj nazwy Powierzchnia @ Nachylenie 4-1 i określ następujące wartości
ustawień kryterium:

■ Obiekt docelowy: Powierzchnia

■ Odwzorowanie: Skarpa wykopu/nasypu

■ Porządek wyszukiwania: Najpierw wykop

W obu grupach właściwości: Rzutowanie skarpy wykopu i Rzutowanie
skarpy nasypu określ następujące wartości:

■ Format: Nachylenie
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■ Nachylenie: 4:1

Kryterium spowoduje nachylanie obiektów względem istniejącej
powierzchni w stosunku 4 do 1. W następnych krokach zostanie
utworzone kolejne kryterium profilowania przez skopiowanie istniejącego
kryterium.

13 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Kryteria
skarpy.

14 W kolekcji Zestawy kryteriów skarpy rozwiń węzeł Zestaw podstawowy.
Kliknij prawym przyciskiem myszy kryterium Rzędna względna @
Nachylenie Kliknij polecenie Kopiuj.

15 W oknie dialogowym Kryteria skarpy zmień nazwę kryterium na Rzędna
względna @ Nachylenie 3-1. Określ następujące wartości ustawień
kryterium:

■ Obiekt docelowy: Rzędna względna

■ Rzędna względna: -3,0 stopy

■ Odwzorowanie: Nachylenie

■ Format: Nachylenie

■ Nachylenie: 3:1

Kryterium spowoduje nachylanie obiektów do rzędnej względnej o
wartości -3 stóp (0,91 m) w stosunku 3:1.

16 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Kryteria
skarpy.

17 W obszarze narzędzi na karcie Ustawienia kliknij nowe kryterium (Rzędna
względna @ Nachylenie 3-1) i przeciągnij je z zestawu podstawowego do
zestawu kryteriów rowu.

Po utworzeniu nowego kryterium przez skopiowanie istniejącego
kryterium nazwa nowego kryterium musi być unikatowa w skali całego
rysunku, a nie tylko w obrębie danego zestawu kryteriów.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Tworzenie stylów skarpy
(str. 237).
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Ćwiczenie 3: Tworzenie stylów skarpy

Celem ćwiczenia będzie utworzenie nowego stylu profilowania oraz wzoru
nachylenia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Używanie stylów skarpy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie kryteriów
skarpy (str. 234).

Aby utworzyć nowy styl profilowania

1 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Ustawienia kliknij prawym przyciskiem
myszy kolekcję Style skarpy. Kliknij przycisk Nowy.

2 W oknie dialogowym Styl skarpy kliknij kartę Informacje. W polu Nazwa
wprowadź wyrażenie Rów. Opcjonalnie dodaj opis stylu.

3 Kliknij kartę Wyświetl i zmień kolor linii rzutowania na czerwony, klikając
jej wpis w kolumnie Kolor.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kolor, w którym można
dobrać inny kolor. Wybierz kolor czerwony i kliknij przycisk OK.

4 Kliknij kartę Wzory nachyleń.

5 Zaznacz pole wyboru Wzór nachylenia. Zaznacz styl Podstawowy.

6 Kliknij listę rozwijaną Styl i kliknij polecenie Kopiuj aktualny wybór.

7 W oknie dialogowym Styl wzoru nachylenia na karcie Informacje zmień
nazwę stylu na Nachylenie rowu.

8 Na karcie Układ w polu Komponent zaznacz pozycję Komponent 2.

W tabeli parametrów zostaną wyświetlone wartości Komponentu 2, czyli
drugiego komponentu wzoru skarpy od lewej strony. W tym przypadku
jest to długa linia biegnąca wzdłuż górnej krawędzi zbocza, oznaczona
symbolem zwężonej linii.

9 W obszarze Symbol linii nachylenia w polu Typ symbolu zaznacz wartość
Brak.

Zadania uzupełniające: w ustawieniach komponentu 1 w obszarze Linia
nachylenia zwiększ wartość parametru Procent długości. Efekty zmiany
będą widoczne w okienku podglądu.
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10 Kliknij przycisk OK. W stylu skarpy Rów zostanie wybrany nowy wzór
Nachylenie rowu.

11 Aby wyświetlić informacje podsumowujące o stylu, kliknij kartę
Podsumowanie

12 Kliknij przycisk OK.

Styl skarpy Rów zostanie dodany do kolekcji Style skarpy znajdującej się
w oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia. Wzór Nachylenie rowu
zostanie dodany do kolekcji Ogólne  ➤ Style uniwersalne  ➤ Style
wzorów skarp.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Tworzenie skarpy
(str. 238).

Samouczek: Tworzenie skarpy
W tym samouczku zaprezentowano metodę tworzenia linii charakterystycznej
i tworzenia skarpy na bazie tej linii.

Profilowania można tworzyć w oparciu o linie parceli (działek) lub linie
charakterystyczne. Linia charakterystyczna to liniowy obiekt, który jest
rozpoznawany przez polecenia profilowania i może być przez nie
wykorzystywany jako linia bazowa. Podczas projektowania profilowania często
trzeba dopasować wysokości punktów rozmieszczonych wzdłuż linii
charakterystycznej. Linię charakterystyczną tworzy się poprzez konwersję
istniejących obiektów, takich jak linie lub polilinie.

Celem kolejnych dwóch ćwiczeń jest:

■ utworzenie linii charakterystycznych,

■ przypisanie kilkoma metodami wartości rzędnych wzdłuż linii
charakterystycznych,

■ utworzenie zestawu skarp na podstawie jednej linii charakterystycznej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie skarpy znajdującym się
w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie 1: Tworzenie linii charakterystycznych

Celem ćwiczenia jest utworzenie trzech linii charakterystycznych i dodanie
trzema metodami danych rzędnych.

Linia charakterystyczna może pełnić rolę linii bazowej profilowania, ale nie
obiektu docelowego.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie linii charakterystycznych
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczeń samouczka Konfigurowanie
standardów skarpy (str. 233).

Aby utworzyć linie charakterystyczne

1 Najpierw należy utworzyć linię charakterystyczną z istniejącej linii
programu AutoCAD.

Na pasku narzędzi Rysowanie kliknij narzędzie rysowania linii  . Na
obszarze rysunku narysuj linie od okręgu A do okręgu B i od okręgu B do
okręgu C.

2 W menu Skarpa kliknij opcję Utwórz linie charakterystyczne z obiektów.

3 Kliknij obie linie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby
zakończyć wybór. W oknie dialogowym Utwórz linie charakterystyczne
kliknij przycisk OK. Linie zostaną przekształcone w linie charakterystyczne
i dodane do obszaru Site 1. Teraz należy przypisać wartości rzędnych do
linii charakterystycznych. Następnie należy narysować linię
charakterystyczną i określić wzdłuż niej rzędne.

4 Kliknij menu Skarpa  ➤ Rysuj linię charakterystyczną.

5 W oknie dialogowym Utwórz linie charakterystyczne wybierz pole Styl,
wybierz znajdującą się na liście Styl pozycję Rów i kliknij przycisk OK.

6 Kliknij wewnątrz znajdującego się w oknie rysunku okręgu. W odpowiedzi
na monit wprowadź rzędną 688,00.

Wprowadzona została znana wartość początkowej rzędnej. W następnych
krokach zostanie wykorzystane polecenie przejścia, aby wstrzymać
wprowadzanie wartości rzędnych w punktach pośrednich znajdujących
się wzdłuż linii charakterystycznej.

7 Rozciągnij linię charakterystyczną i kliknij wewnątrz okręgu D. W
odpowiedzi na monit o podanie rzędnej wprowadź literę T.
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8 Rozciągnij linię charakterystyczną i kliknij wewnątrz okręgu E. W
odpowiedzi na monit o podanie rzędnej naciśnij klawisz Enter, aby
zaakceptować Przejście.

9 Rozciągnij linię charakterystyczną i kliknij wewnątrz okręgu F. W
odpowiedzi na monit o podanie rzędnej wprowadź litery SU, aby użyć
rzędnej powierzchni w tym punkcie.

10 Zanotuj wartość rzędnej powierzchni wyświetlaną w wierszu polecenia.
Naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby zaakceptować rzędną i zakończyć
polecenie.

11 W menu Skarpa kliknij opcje Edytuj linie charakterystyczne  ➤ Edytor
rzędnych.

12 Kliknij linię charakterystyczną biegnącą od okręgów C, D i E do okręgu
F.

W Edytorze rzędnej profilowania zostanie wyświetlona długość każdego
segmentu i rzędne w każdym wybranym przez kliknięcie punkcie. Zauważ,
że rzędna pierwszego punktu, zgodnie z określoną wartością, wynosi
688,000, a wartość rzędnej ostatniego punktu jest identyczna z wartością
zanotowaną w punkcie 10. Wartości rzędnych w punktach pośrednich
zostały automatycznie poddane interpolacji na podstawie wartości punktu
początkowego i końcowego. Z tabeli tej można skorzystać w celu
modyfikacji wartości rzędnych i nachyleń. Teraz należy przypisać wartości
rzędnych do linii AB.

13 Kliknij przycisk  , a następnie kliknij linię charakterystyczną biegnącą
między okręgami A i B. W Edytorze rzędnej skarpy zostaną wyświetlone
rzędne wzdłuż linii charakterystycznej biegnącej między okręgami A i B.

14 Kliknij dwukrotnie wartość rzędnej pierwszej pikiety (0+00,00) i zmień
ją na 630,00’. W efekcie stanowisko zostanie umieszczone kilka stóp
poniżej poziomu powierzchni. Zmień rzędną punktu końcowego na ok.
690,00’.

W następnych krokach na linii charakterystycznej zostanie wstawiony
punkt wysokościowy.

15 W Edytorze poziomu skarpy kliknij przycisk  (Wstaw punkt rzędnej).

Na linii charakterystycznej AB pojawi się mały okrąg z etykietą narzędzi
pokazującą wartość stanowiska oraz rzędną punktu. Za pomocą kursora
można przesunąć punkt w inne miejsce.
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16 Przesuń punkt w pobliże środka linii charakterystycznej, a następnie
kliknij go myszą.

17 W oknie dialogowym Wstaw PVI opcjonalnie przesuń punkt rzędnej w
wybrane miejsce, a następnie kliknij przycisk OK.

Punkt zostanie dodany do tabeli w Edytorze poziomu skarpy, w którym
można zmodyfikować ustawienia pikiety, rzędnej, nachylenia i długości
(odległości między punktami).

18 Zaznacz linię charakterystyczną AB.

W punktach końcowych i punkcie wysokościowym zostaną wyświetlone
uchwyty edycji. Punkt wysokościowy można przesuwać po całej linii
charakterystycznej. Również po kliknięciu dowolnego punktu końcowego
można go przesunąć w inne miejsce. Każda modyfikacja za pomocą
uchwytów powoduje aktualizację wartości w Edytorze poziomu skarpy.

19 Przesuwając kursor na powierzchni w pobliżu punktu wysokościowego,
zobaczysz zmieniające się wysokości powierzchni.

20 W Edytorze poziomu skarpy określ taką wartość rzędnej punktu
wysokościowego, aby znalazł się on na poziomie otaczającej powierzchni
lub poniżej niej.

W następnych kilku krokach linia charakterystyczna BC zostanie
poprowadzona przez powierzchnię istniejącego terenu. To polecenie
przypisuje rzędną do każdego wierzchołka linii charakterystycznej.

21 W razie potrzeby naciśnij raz lub dwa razy klawisz Esc, aby anulować
zaznaczenie linii charakterystycznej AB.

22 W menu Skarpa kliknij opcje Edytuj linie charakterystyczne  ➤ Rzędne
z powierzchni.

23 W oknie dialogowym Ustaw rzędne z powierzchni kliknij przycisk OK.

24 Kliknij linię charakterystyczną BC, a następnie kliknij prawym przyciskiem
myszy, aby zakończyć polecenie.
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25 Ponownie zaznacz linię charakterystyczną BC. W miejscach, w których
linia przecina się z krawędzią trójkątów powierzchni TIN, zostaną dodane
punkty wysokościowe.

26 Kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytor
rzędnej.

Edytor rzędnej zawiera dane wszystkich punktów wysokościowych
leżących na linii charakterystycznej BC, takich jak rzędne punktów oraz
ich odległości i nachylenie wobec sąsiedniego punktu. Umieszczenie linii
charakterystycznej na takiej powierzchni może być pierwszym krokiem
przy konfiguracji profilowania. Za pomocą formantów zlokalizowanych
w górnej części Edytora poziomu skarpy można dodawać i usuwać punkty
wysokościowe oraz korygować ich rzędne. W tabeli można zaznaczyć
wiele punktów w celu wykonania operacji grupowych, takich jak
podniesienie lub obniżenie punktów o taką samą wartość czy zrównanie
ich do tego samego poziomu.

27 Kliknij przycisk  , co spowoduje zamknięcie Edytora poziomu skarpy.

28 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator rozwiń kolekcję
Obszary ➤ Site 1. Wybierz kolekcję Linie charakterystyczne.

Zauważ, że trzy utworzone linie charakterystyczne wyświetlane są w
widoku listy. W tym oknie można edytować styl i warstwę oraz wyświetlać
inne właściwości wszystkich linii charakterystycznych.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie skarpy (str.
242).

Ćwiczenie 2: Tworzenie skarpy

Celem ćwiczenia jest utworzenie zestawu skarp, zwanego grupą skarp, które
uformują spływ na stoku nasypu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie skarpy z obrysu
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie linii
charakterystycznych (str. 239).

Aby utworzyć profilowanie

1 Kliknij menu Skarpa  ➤ Utwórz skarpę.
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2 Na pasku narzędzi Narzędzia tworzenia skarpy kliknij przycisk  (Ustaw
grupę skarpy).

3 W oknie dialogowym Utwórz grupę skarpy w polu Nazwa wprowadź
wyrażenie Drenaż rowu. Zaznacz pole wyboru Automatyczne tworzenie
powierzchni. Zaznacz pole wyboru Powierzchnia objętościowa bazowa.
Kliknij przycisk OK.

4 W oknie dialogowym Utwórz powierzchnię kliknij przycisk OK.

5 Na pasku narzędzi Narzędzia tworzenia skarpy kliknij przycisk 
(Wybierz zestaw kryteriów).

6 Na liście zaznacz pozycję Zestaw kryteriów rowu. Kliknij przycisk OK.

7 Na liście Wybierz kryteria skarpy upewnij się, że jest zaznaczona pozycja
Odległość @ -6%.

8 Kliknij przycisk  , aby rozwinąć pasek narzędzi Narzędzia tworzenia
skarpy.

9 Na liście Styl wybierz pozycję Rów.

10 Kliknij przycisk Utwórz skarpę  . Zaznacz linię charakterystyczną AB.

11 W odpowiedzi na monit wyświetlony w linii poleceń kliknij myszą nad
linią charakterystyczną w celu wskazania miejsca, gdzie ma zostać
zastosowane profilowanie.

12 Naciśnij klawisz Enter (Tak), co spowoduje zastosowanie profilowania do
całej długości linii charakterystycznej.

13 Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować odległość domyślną (10 stóp
— 3,1 m).

14 Zostanie utworzony obiekt profilowania. Grupa Drenaż rowu zostanie
dodana do zbioru grup profilowania w kolekcji Site 1 na karcie ustawień
obszaru narzędzi w Nawigatorze. Powstały obiekt profilowania będzie
powodował konstruowanie jednej strony rowu przez poprowadzenie, od
linii bazowej, stoku o nachyleniu 6% na odcinku 10 stóp.

15 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć działanie polecenia.

W następnych krokach zostanie utworzony kolejny obiekt profilowania.
Tym razem będzie on obejmował obszar od linii docelowej pierwszego
obiektu do istniejącej powierzchni.
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16 Dopasuj zakres widoku w taki sposób, aby większość okna rysunku
wypełniała linia charakterystyczna AB.

17 Kliknij listę Wybierz kryteria skarpy i zaznacz pozycję Surface @ 4-1 Slope.

18 Kliknij przycisk Utwórz skarpę  , a następnie zaznacz czerwoną linię
docelową pierwszej utworzonej skarpy.

19 Kliknij przycisk Tak, co spowoduje zastosowanie profilowania do całej
długości linii.

20 Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować domyślną wartość nachylenia
wykopu (4:1).

21 Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować domyślną wartość nachylenia
nasypu (4:1).

Zostanie utworzony obiekt profilowania. Ten obiekt profilowania będzie
powodował konstruowanie zbocza o nachyleniu 4:1 od podstawy rowu
do krawędzi powierzchni. Uzyskany rezultat może się różnić od
przedstawionego na ilustracji.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Edycja skarp
(str. 245).
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Samouczek: Edycja skarp
W samouczku zaprezentowano typowe zadania związane z edycją skarp, łącznie
z modyfikacją rzędnych i edycją kryteriów skarpy.

Opcje dostępne w Edytorze poziomu skarpy umożliwiają edycję rzędnych
punktów położonych na linii bazowej. Linia bazowa to linia charakterystyczna
lub linia działki, do której zastosowano ustawienia profilowania. Wysokości
punktów linii działki można zmieniać, chyba że linia pełni rolę linii docelowej
profilowania.

Ponadto między stanowiskiem początkowym i końcowym linii bazowej można
wstawiać punkty pionowego przecięcia, tworząc w ten sposób pośrednie punkty
wysokościowe.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja skarpy znajdującym się w
Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie: Edycja rzędnej skarpy

Celem ćwiczenia będzie zmiana rzędnej linii bazowej profilowania. Zmiana
spowoduje odpowiednią korektę ustawień profilowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja kryteriów skarpy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby zmodyfikować wysokość

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335). Otwórz rysunek Grading-4.dwg.

Będzie na nim widoczny prostokątny podkład budynku nachylony do
otaczającej powierzchni w stosunku 3:1. Tam, gdzie wzór skarpy ma kolor
zielony, jest to skarpa nasypu opadająca od podkładu do powierzchni.
Tam, gdzie wzór skarpy ma kolor czerwony, jest to skarpa wykopu
wznosząca się od podkładu.

2 W menu Skarpa kliknij opcje Edytuj linie charakterystyczne, Edytor
rzędnej.

3 Wybierz linię bazową skarpy (prostokątna biała linia).
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UWAGA W ustawieniach stylu powierzchni stykającej się z profilowaniem podkładu
budynku są wyłączone obramowania, co ułatwia zaznaczanie linii bazowej. W
przeciwnym razie granica powierzchni zakrywałaby linię bazową.

W Edytorze rzędnych wyświetlane są ustawienia każdego narożnika linii
charakterystycznej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Punkt początkowy leży w górnym lewym narożniku.

■ Pikieta — odległość od początku linii charakterystycznej.

■ Rzędna — rzędna bieżącego punktu.

■ Długość — odległość do następnego punktu.

■ Nachylenie do przodu — nachylenie w kierunku następnego punktu.
W wyniku modyfikacji tego ustawienia utrzymywana będzie rzędna
bieżącego punktu i korygowana będzie rzędna następnego punktu w
celu uzyskania nowego nachylenia.

■ Nachylenie do tyłu — nachylenie bieżącego punktu. W wyniku
modyfikacji tego ustawienia zmieniana będzie rzędna bieżącego punktu
i utrzymywana będzie rzędna następnego punktu w celu uzyskania
nowego nachylenia.

Zadania uzupełniające: można również wyświetlać i edytować rzędne linii
charakterystycznej, klikając menu Skarpa  ➤ Edytuj linie
charakterystyczne  ➤ Edytuj rzędne. W punkcie początkowym linii
charakterystycznej pojawi się trójkątny znacznik. Naciśnięcie klawisza
Enter spowoduje przejście do następnego punktu. Wartości danych można
zmieniać w wierszu polecenia.

4 Naciśnij klawisz Shift i kliknij w Edytorze rzędnej skarpy drugi i trzeci
wiersz, aby je wybrać.

5 Kliknij dwukrotnie wartość rzędnej wyświetlaną w jednym z wierszy i
zmień ją na 730 stóp.

Obie wartości rzędnych wyświetlane w wybranych wierszach zostaną
zmienione na 730 stóp. Zauważ, że kształt skarpy i wartości ustawień
Nachylenie do przodu i Nachylenie do tyłu zostały zmienione,
odzwierciedlając zmianę rzędnych.

6 Wybierz pierwsze trzy wiersze tabeli. Kliknij przycisk  (Zrównaj
nachylenie lub rzędne).
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7 W oknie dialogowym Zrównaj wybierz opcję Stałe nachylenie i kliknij
przycisk OK.

Pierwsze dwa punkty zostaną ustawione do tego samego nachylenia:
2,693% i kształt skarpy zmieni się w wyniku zmiany rzędnych.
Zrównywanie nachylenia powoduje utrzymywanie wartości rzędnych
pierwszego i ostatniego wybranego punktu i modyfikację rzędnych
punktów pośrednich.

8 Zaznacz pole wyboru Pokaż tylko zmiany nachylenia. Wiersz drugiej
pikiety jest ukryty z powodu braku różnicy nachylenia pomiędzy tą pikietą
i poprzednią.

9 W pierwszym wierszu zmień wartość ustawienia Nachylenie do przodu
na -3,000%.

10 Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż tylko zmiany nachylenia. Zauważ,
że nachylenie drugiej pikiety zostało zmienione, odzwierciedlając zmianę
wprowadzoną w punkcie 9.

11 Kliknij przycisk  , co spowoduje zamknięcie Edytora poziomu skarpy.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Równoważenie objętości
wykopów i nasypów (str. 247).

Ćwiczenie 2: Równoważenie objętości wykopów i nasypów

Celem ćwiczenia będzie skorygowanie nachylenia podkładu budynku w celu
zrównoważenia objętości wykopu i nasypu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyświetlanie i dostosowywanie
objętości powierzchni znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie: Edycja rzędnej skarpy
(str. 245).

Aby dopasować objętości profilowania

1 W menu Skarpa kliknij opcje Narzędzia skarpy, Narzędzia objętości skarpy.

Zauważ, że na pasku Narzędzia objętości skarpy jako Grupa skarpy
wybrana jest pozycja Building Pad (Podkład budynku). Jest to jedyna
grupa skarpy dostępna na rysunku. Wartości w polach Wykop, Nasyp i
Netto wskazują, że tak zaprojektowana skarpa wymaga wykopania i
usunięcia z powierzchni znacznych ilości materiału netto.
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2 Kliknij przycisk  (Podnieś grupę skarpy), co spowoduje podniesienie
rzędnej podkładu budynku o jedną stopę (30,5 cm). Zwróć uwagę na
zmiany w wymaganiach dotyczących wykopu i nasypu.

Zadania uzupełniające: w celach testowych można również kliknąć

przycisk  (Opuść grupę skarpy) oraz zmienić stopień zmiany rzędnej
na wartość inną niż 1,0.

3 Kliknij przycisk (Automatycznie podnieś/opuść, aby wyrównać
objętości).

4 W oknie dialogowym Automatyczne równoważenie objętości w polu
Wymagana objętość pozostaw wartość 0 lub zmień ją w razie potrzeby.
Kliknij przycisk OK.

Rzędna podkładu budynku zostanie dopasowana w taki sposób, aby
wartość w polu Netto była jak najbardziej zbliżona do wartości w tym
polu.

5 Kliknij przycisk (Rozwiń narzędzie objętości skarpy). Zostanie
wyświetlona historia zmian rzędnych i ich skutków.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Edycja kryteriów skarpy
(str. 248).

Ćwiczenie 3: Edycja kryteriów skarpy

Celem ćwiczenia będzie zmodyfikowanie kryteriów profilowania. Wprowadzone
zmiany spowodują odpowiednie dostosowanie obiektu profilowania.

Wartości atrybutów kryteriów skarpy będą edytowane dwojako:

■ W oknie dialogowym Edytora rzędnych. Ta metoda umożliwia aktualizację
kryteriów skarpy wyłącznie aktualnie wybranego obiektu skarpy.

■ Bezpośrednio w ustawieniach Kryteria skarpy. Ta metoda umożliwia
stosowanie zmian atrybutów do przyszłych obiektów skarpy tworzonych
z tymi kryteriami. Jeśli wartość atrybutów zostanie zablokowana, zmiany
atrybutów będą również stosowane do obiektów skarp aktualnie
używających tych kryteriów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja kryteriów skarpy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Równoważenie
objętości wykopów i nasypów (str. 247).

W tym ćwiczeniu wykorzystywany jest rysunek Grading-3A.dwg zawierający
dwie grupy skarp używające tych samych kryteriów skarpy.

Aby zmodyfikować kryteria

1 W menu Plik kliknij polecenie Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335). Otwórz rysunek Grading-3A.dwg.

2 Kliknij menu Skarpa  ➤ Edytuj skarpę  ➤ Edytor skarpy.

3 Kliknij wewnątrz grupy skarp pomiędzy linią charakterystyczną AB.

4 W panoramie Edytor profilowania zmień wartość odległości na 5,0000.
Zauważ, że skarpa AB została zaktualizowana, odzwierciedlając zmianę.
Teraz zostanie wprowadzona podobna zmiana, która wpłynie na wszystkie
grupy skarp za pomocą kryteriów skarpy Odległość @ -6%.

5 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Skarpa
 ➤ Zestawy kryteriów skarpy  ➤ Zestaw kryteriów rowu.

6 Kliknij prawym przyciskiem pozycję Odległość @ -6% Kliknij przycisk
Edycja.

7 W oknie dialogowym Kryteria skarpy kliknij kartę Kryteria. Zmień

parametr Odległość na 20 i kliknij przycisk  . Wartość atrybutu zostanie
zablokowana, co oznacza, że będzie ona stosowana do wszystkich obiektów
skarp używających aktualnie kryteriów skarpy Odległość @ -6%. Jeśli
wartość nie zostanie zablokowana, będzie ona stosowana wyłącznie do
obiektów skarpy utworzonych w przyszłości.

8 Kliknij przycisk OK.

Obydwa obiekty skarp AB i BC zostaną zaktualizowane na rysunku,
odzwierciedlając nową wartość kryteriów.
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Samouczki poświęcone
korytarzom

W tym rozdzialeSamouczki przeznaczone są dla użytkowników stykających się

po raz pierwszy z techniką tworzenia i modelowania korytarzy ■ Samouczek: Tworzenie
modelu prostego korytarza

umożliwiającą generowanie skomplikowanych modeli

korytarzy jezdni.

■ Samouczek: Tworzenie
modelu korytarza z pasem
przejściowym

■ Samouczek: Tworzenie
drogi szybkiego ruchuUWAGA Jeśli program AutoCAD Civil 3D nie został

zainstalowany w lokalizacji domyślnej, w podglądzie zdarzeń

mogą się pojawiać komunikaty informujące o niemożności

odnalezienia ścieżek makr podzespołów. Aby uniknąć takiej

sytuacji, zaleca się wykonywanie poniższych ćwiczeń w podanej

kolejności.

■ Samouczek: Wyświetlanie
i renderowanie korytarza

■ Samouczek: Wyświetlanie
przekrojów poprzecznych
wzdłuż linii trasowania

■ Samouczek: Wielkości
wyjściowe na podstawie
modeli korytarzy
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UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych

samouczkach są dostępne w folderze folder z rysunkami do

samouczków (str. 335). Jeśli trzeba zapisać prace wykonane w

ćwiczeniach, należy zapisać je w folderze Folder My Civil 3D

Tutorial Data (str. 335), aby nie nadpisać oryginalnych rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Podstawowe

informacje o modelowaniu korytarza znajdującym się w Pomocy

programu AutoCAD Civil 3D.
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Samouczek: Tworzenie modelu prostego korytarza
W tym samouczku zaprezentowano sposób konstruowania prostych zespołów
i korytarza oraz wyświetlania i modyfikowania powstałego modelu korytarza.

Model korytarza jest zbudowany na bazie i wykorzystuje wiele obiektów i
danych programu AutoCAD Civil 3D, takich jak podzespoły, zespoły, linie
trasowania, powierzchnie i profile.

Obiekty korytarzy konstruuje się wzdłuż jednej lub wielu linii bazowych (linii
trasowania) przez rozmieszczenie dwuwymiarowego przekroju (zespołu) w
miejscach odległych od siebie o stały dystans oraz utworzenie pasujących
nachyleń stykających się z modelową powierzchnią w tych miejscach.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie korytarzy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie prostego zespołu

Celem ćwiczenia jest utworzenie zespołu prostej jezdni z koroną wraz z pasami
ruchu, krawężnikami, instalacjami ściekowymi, chodnikami i nachyleniami
istniejącej powierzchni za pomocą podzespołów dostępnych w programie
AutoCAD Civil 3D.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie zespołów znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć prosty zespół

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
plik Corridor-1a.dwg.

Rysunek zawiera powierzchnię istniejącego terenu, linię trasowania linii
środkowej, linii trasowania odsunięć od lewej i prawej strony linii
środkowej oraz profile terenu i układu dopasowania linii środkowej i linii
trasowania odsunięcia z prawej strony.

2 Jeśli Paleta narzędzi zawierająca podzespoły jest niewidoczna, w wierszu
polecenia wprowadź wyrażenie PALETYNARZĘDZI.

3 Kliknij menu Korytarze  ➤ Utwórz zespół.

4 W oknie dialogowym Utwórz zespół zaakceptuj ustawienia domyślne.
Kliknij przycisk OK.
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5 Gdy w wierszu polecenia pojawi się monit „Określ położenie linii bazowej
zespołu”, kliknij na rysunku punkt, w którym ma zostać utworzony zespół.

Rysunek zostanie przybliżony w rzutni, tak aby w oknie była widoczna
linia bazowa zespołu. Powinna ona wyglądać następująco:

6 W palecie narzędzi kliknij kartę Calowe — podstawowe.

UWAGA Jeśli paleta narzędzi Civil 3D - Calowe jest niewidoczna, kliknij prawym
przyciskiem myszy pasek formantów Palety narzędzi i wybierz pozycję Civil 3D -
Calowe.

7 Kliknij przycisk PodstawowyPasRuchu. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe Właściwości odnoszące się do podzespołu
PodstawowyPasRuchu.

8 W części Parametry ZAAWANSOWANE w polu Szerokość określ wartość
14,00. W polu Głębokość określ wartość 1,0.

9 Na rysunku kliknij biały punkt znacznika znajdujący się na linii bazowej.
Zostanie narysowany pas ruchu rozciągający się na 14 stóp (4,3 m) w
prawo, o nachyleniu -2% i głębokości 1 stopy (30,5 cm).

10 W palecie narzędzi kliknij przycisk PodstawowyKrawężnikIŚciek.

11 W części Parametry ZAAWANSOWANE okna dialogowego Właściwości
w polu Szerokość ścieku wpisz wartość 1,25.

12 Na rysunku kliknij punkt znacznika znajdujący się na górnej prawej
krawędzi pasa ruchu, co spowoduje wyrysowanie krawężnika i odpływu
ściekowego.

UWAGA Aby ułatwić sobie wykonanie operacji umieszczenia podzespołu, należy
wybrać zoom zapewniający czytelny obraz znacznika, który ma zostać zaznaczony.
Powiększanie można wykonywać w tle podczas dodawania podzespołu.
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13 W palecie narzędzi kliknij przycisk PodstawowyChodnik.

14 W części Parametry ZAAWANSOWANE okna dialogowego Właściwości
w polu Szerokość bufora 1 wpisz wartość 2,0. W parametrze Szerokość
bufora 2 wpisz wartość 3,0.

15 Kliknij punkt znacznika znajdujący się na rysunku u góry z tyłu
krawężnika, aby dodać chodnik wraz z jego strefami buforowymi.

16 W palecie narzędzi kliknij przycisk 
PodstawowyRówWykopuStokuBocznego.

17 W części Parametry ZAAWANSOWANE okna dialogowego Właściwości
w polu Nachylenie wykopu określ wartość 3:1.

18 Kliknij punkt znacznika znajdujący się na rysunku na zewnętrznej
krawędzi zewnętrznej strefy buforu chodnika, aby dodać nachylenie
wykopu i nasypu.

19 Przewiń widok do lewej strony linii bazowej zespołu.

20 W palecie narzędzi kliknij przycisk PodstawowyPasRuchu.

21 W części Parametry ZAAWANSOWANE okna dialogowego Właściwości
określ następujące wartości parametrów: Strona — Lewa, Szerokość —
12,00 i Głębokość — 1,0.

22 Powtórz kroki od 10 do 18 w celu umieszczenia podzespołów
PodstawowyKrawężnikIŚciek, PodstawowyChodnik i
PodstawowyRówWykopuStokuBocznego po lewej stronie jezdni.

PORADA W części Zaawansowane okna dialogowego Właściwości, w polu
właściwości Strona wybierz pozycję Lewa.

23 Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć pracę w trybie rozmieszczania
podzespołów.

Gotowy zespół powinien wyglądać następująco:
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie prostego
korytarza (str. 256).

Ćwiczenie 2: Tworzenie prostego korytarza

Celem ćwiczenia jest skonstruowanie korytarza na bazie zespołu, powierzchni
istniejącego terenu, linii trasowania osi jezdni, linii trasowania odsunięć na
lewo i na prawo od osi jezdni oraz profili terenu i układu linii trasowania osi
jezdni i linii trasowania odsunięcia z prawej strony.

W celu zbudowania modelu korytarza należy skorzystać z zespołu identycznego
z utworzonym w ćwiczeniu Ćwiczenie 1: Tworzenie prostego zespołu (str. 253).

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie korytarzy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie prostego
zespołu (str. 253).

Aby utworzyć model korytarza

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Corridor-1b.dwg.

2 Kliknij menu Korytarze  ➤ Utwórz korytarz.

3 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz linię trasowania linii bazowej”,
naciśnij klawisz Enter. W oknie dialogowym Wybierz linię trasowania
zaznacz pozycję Centerline (1). Kliknij przycisk OK.

4 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz profil”, naciśnij klawisz Enter.
W oknie dialogowym Wybierz profil zaznacz pozycję Układ (1). Kliknij
przycisk OK.

5 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz zespół”, naciśnij klawisz Enter.
W oknie dialogowym Wybierz zespół zaznacz pozycję Zespół (1). Kliknij
przycisk OK.

UWAGA Zdefiniowane w zespole style zestawów kodów zostaną zastosowane
do korytarza. Więcej informacji można znaleźć w temacie Używanie kodów i stylów
zestawów kodów znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

6 W oknie dialogowym Utwórz korytarz, w polu Nazwa korytarza, wprowadź
wartość Pierwsze kroki — ulica w mieście.
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7 Kliknij opcję Ustaw wszystkie cele.

W oknie dialogowym Odwzorowanie obiektu docelowego można
przyporządkować logiczne nazwy podzespołów rzeczywistym obiektom
znajdującym się na rysunku. Na przykład podzespół
PodstawowyRówWykopuStokuBocznego wymaga wskazania powierzchni,
w oparciu o którą będą obliczane punkty rzutowania.

8 W znajdującej się w tabeli kolumnie Nazwa obiektu kliknij pozycję
<Kliknij tutaj, aby ustawić wszystkie>. W oknie dialogowym Wybierz
powierzchnię kliknij powierzchnię EG. Kliknij przycisk OK.

Punkty rzutowania obu podzespołów
PodstawowyRówWykopuStokuBocznego zostaną umieszczone na tej
samej płaszczyźnie.

9 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego
Odwzorowanie obiektu docelowego.

10 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Utwórz
korytarz.

Zostanie zbudowany model korytarza, który powinien wyglądać
następująco:
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Wyświetlanie i
modyfikowanie modelu korytarza (str. 258).

Ćwiczenie 3: Wyświetlanie i modyfikowanie modelu
korytarza

Celem ćwiczenia jest wyświetlenie i zmodyfikowanie modelu prostego
korytarza.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Używanie podglądu obiektów i
Narzędzia Widok/Edycja przekroju korytarza znajdujących się w Pomocy programu
AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie prostego
korytarza (str. 256).

Aby wyświetlić i zmodyfikować model korytarza

1 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator rozwiń grupę Korytarze.
Kliknij prawym przyciskiem myszy korytarz o nazwie Pierwsze kroki —
ulica w mieście. Wybierz polecenie Nfragm do.

2 Na rysunku kliknij jedną z linii modelu korytarza wychodzącą ze
środkowej linii trasowania, co spowoduje zaznaczenie korytarza.

3 Kliknij zaznaczony korytarz prawym przyciskiem myszy Kliknij polecenie
Przeglądarka obiektów. W przeglądarce obiektów można wyświetlać
korytarz, obracać go i wyświetlać interaktywnie. Po zakończeniu naciśnij
klawisz Esc, aby zamknąć przeglądarkę.

4 Kliknij menu Korytarze  ➤ Widok/edycja przekroju korytarza.

5 Na rysunku kliknij korytarz, aby go zaznaczyć.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Narzędzia Widok/Edycja przekroju
korytarza oraz przekrój korytarza przechodzący przez wybraną pikietę.

6 Za pomocą narzędzi wyświetlania/edycji przekroju korytarza sprawdź
przekroje korytarza na każdym stanowisku korytarza, używając przycisków

 (poprzedni) i  (następny) oraz wybierając stanowiska z listy
rozwijanej. Po zakończeniu przeglądania zamknij Narzędzia Widok/Edycja
przekroju korytarza.
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7 Na rysunku wybierz takie powiększenie zespołu, aby były widoczne jego
podzespoły.

8 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator w węźle rysunku Corridor-1b
rozwiń kolekcję Zespoły. Kliknij prawym przyciskiem pozycję Zespół —
(1) Kliknij opcję Właściwości.

9 W oknie dialogowym Właściwości zespołu kliknij kartę Konstrukcja. W
drzewie obiektów w węźle Grupa — (1) kliknij pozycję
PodstawowyPasRuchu. Zostanie wyświetlona lista nazw i wartości
parametrów podzespołu PodstawowyPasRuchu.

10 W tabeli Wartości wejściowe dla parametru Szerokość kliknij kolumnę
Domyślna wartość wejściowa. Wpisz wartość szerokości 24.

11 W drzewie elementów w węźle Grupa — (1) kliknij pozycję
PodstawowyRówWykopuSkarpyBocznej. Przewiń zawartość tabeli Wartości
wejściowe, aby odszukać wartości Skarpa wykopu i Skarpa nasypu. Wpisz
w obu polach wartości 2:1.

12 Powtórz krok 11 dla podzespołu PodstawowyRówWykopuSkarpyBocznej
w węźle Grupa - (2).

13 Kliknij przycisk OK.

14 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator rozwiń grupę Korytarze.

Zwróć uwagę na oznaczenie korytarza symbolem  . Oznacza on, że
jeden z komponentów modelu jest nieaktualny.

UWAGA Jeśli w ustawieniach korytarza jest włączona opcja Przebuduj —
automatycznie, ikona nieaktualności nie będzie wyświetlana, a każda zmiana danych
korytarza będzie powodowała jego automatyczną przebudowę.

15 Kliknij korytarz prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie Przebuduj,
co spowoduje zaktualizowanie modelu korytarza.

Zostanie zbudowany model korytarza, który powinien wyglądać
następująco:
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16 Powtórz kroki od 3 do 6, aby obejrzeć zmodyfikowany model korytarza
za pomocą przeglądarki obiektów lub narzędzi wyświetlania przekroju
korytarza.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Tworzenie modelu
korytarza z pasem przejściowym (str. 260).

Samouczek: Tworzenie modelu korytarza z pasem
przejściowym

W samouczku zaprezentowano metodę tworzenia korytarza z pasem
przejściowym. W ćwiczeniach samouczka zostaną wykorzystane niektóre
podzespoły dostępne w programie AutoCAD Civil 3D do skonstruowania
zespołu, a następnie jezdni, której szerokość i nachylenia pasów ruchu będą
uzależnione od wartości linii trasowania odsunięć i profili.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zespoły i podzespoły znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie 1: Tworzenie zespołu z pasem przejściowym

Celem ćwiczenia będzie skonstruowanie zespołu zawierającego przejściowe
pasy ruchu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie zespołów znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć zespół z pasem przejściowym

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
plik Corridor-2a.dwg.

2 Jeśli Paleta narzędzi zawierająca podzespoły jest niewidoczna, w wierszu
polecenia wprowadź wyrażenie PALETYNARZĘDZI.

3 Kliknij menu Korytarze  ➤ Utwórz zespół.

4 W oknie dialogowym Utwórz zespół zaakceptuj ustawienia domyślne.
Kliknij przycisk OK.

5 Gdy w wierszu polecenia pojawi się monit „Określ położenie linii bazowej
zespołu”, kliknij na rysunku punkt, w którym ma zostać utworzony zespół.

Rysunek zostanie przybliżony w rzutni, tak aby w oknie była widoczna
linia bazowa zespołu. Powinna ona wyglądać następująco:

6 W palecie narzędzi kliknij kartę Calowe — podstawowe.

UWAGA Jeśli paleta narzędzi Civil 3D - Calowe jest niewidoczna, kliknij prawym
przyciskiem myszy pasek formantów Palety narzędzi i wybierz pozycję Civil 3D -
Calowe.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zespołu z pasem przejściowym | 261



7 Kliknij przycisk PodstawowaLiniaPrzejścia. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe Właściwości odnoszące się do podzespołu
PodstawowaLiniaPrzejścia.

8 W części Parametry ZAAWANSOWANE upewnij się, że w polu Strona jest
zaznaczona pozycja Prawa. W polu Szerokość domyślna wpisz wartość
14,00. W polu Głębokość wpisz wartość 1,0. W polu Przejście wybierz
pozycję Zmień odsunięcie i rzędną. Zamknij okno dialogowe Właściwości.

9 Na rysunku kliknij biały punkt znacznika znajdujący się na linii bazowej.
Zostanie narysowany pas ruchu rozciągający się na 14 stóp (4,3 m) w
prawo, o nachyleniu -2% i głębokości 1 stopy (30,5 cm).

10 W palecie narzędzi kliknij przycisk PodstawowyKrawężnikIŚciek.

11 W części Parametry ZAAWANSOWANE okna dialogowego Właściwości
w polu Szerokość ścieku wprowadź wartość 1,25, a w polu Strona wybierz
pozycję Prawa.

12 Na rysunku kliknij punkt znacznika znajdujący się na górnej prawej
krawędzi pasa ruchu, co spowoduje wyrysowanie krawężnika i odpływu
ściekowego.

13 W palecie narzędzi kliknij przycisk PodstawowyChodnik.

14 W części Parametry ZAAWANSOWANE okna dialogowego Właściwości
w polu Szerokość bufora 1 wpisz wartość 2,0. Dla parametru Szerokość
bufora 2 wpisz wartość 3,0. W polu Strona wybierz pozycję Prawa.

15 Kliknij punkt znacznika znajdujący się na rysunku u góry z tyłu
krawężnika, aby dodać chodnik wraz z jego strefami buforowymi.

16 W palecie narzędzi kliknij przycisk 
PodstawowyRówWykopuStokuBocznego.

17 W oknie dialogowym Właściwości w części Parametry ZAAWANSOWANE
w polu Nachylenie wykopu wpisz wartość 3:1. W polu Strona wybierz
pozycję Prawa.

18 Kliknij punkt znacznika znajdujący się na rysunku na zewnętrznej
krawędzi zewnętrznej strefy buforu chodnika, aby dodać nachylenie
wykopu i nasypu.

19 Przewiń widok do lewej strony linii bazowej zespołu.
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20 W palecie narzędzi kliknij przycisk PodstawowaLiniaPrzejścia.

21 W oknie dialogowym Właściwości w części Parametry ZAAWANSOWANE
w polu Strona zaznacz pozycję Lewa. W polu Szerokość domyślna wpisz
wartość 12,00. W polu Głębokość wpisz wartość 1,0. W polu Przejście
wybierz pozycję Utrzymaj nachylenie, zmień odsunięcie.

22 Na rysunku kliknij biały punkt znacznika znajdujący się na linii bazowej.
Zostanie narysowany pas ruchu rozciągający się na 12 stóp (4,3 m) w
lewo, o nachyleniu -2% i głębokości 1 stopy (30,5 cm).

23 Powtórz kroki od 10 do 18 w celu umieszczenia podzespołów:
PodstawowyKrawężnikIŚciek, PodstawowyChodnik i
PodstawowyRówWykopuSkarpyBocznej po lewej stronie jezdni.

24 Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć pracę w trybie rozmieszczania
podzespołów.

Gotowy zespół powinien wyglądać następująco:

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie korytarza z
pasem przejściowym (str. 263).

Ćwiczenie 2: Tworzenie korytarza z pasem przejściowym

Celem ćwiczenia będzie skonstruowanie korytarza na podstawie zespołu
utworzonego w poprzednim ćwiczeniu. Szerokość i wysokość prawej krawędzi
pasa ruchu zostanie powiązana z prawą linią trasowania i profilem, a lewa
krawędź pasa — z lewą linią trasowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie korytarzy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

W celu zbudowania korytarza zawierającego pas przejściowy należy skorzystać
z zespołu identycznego z utworzonym w ćwiczeniu Ćwiczenie 1: Tworzenie
zespołu z pasem przejściowym (str. 261).
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Aby zbudować model korytarza z pasem przejściowym

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
plik Corridor-2b.dwg

2 Kliknij menu Korytarze  ➤ Utwórz korytarz.

3 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz linię trasowania linii bazowej”,
naciśnij klawisz Enter. W oknie dialogowym Wybierz linię trasowania
zaznacz pozycję Centerline (1). Kliknij przycisk OK.

4 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz profil”, naciśnij klawisz Enter.
W oknie dialogowym Wybierz profil zaznacz pozycję Układ (1). Kliknij
przycisk OK.

5 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz zespół”, naciśnij klawisz Enter.
W oknie dialogowym Wybierz zespół zaznacz pozycję Zespół (2). Kliknij
przycisk OK.

Zespół (2) zawiera podzespół PodstawowaLiniaPrzejścia. Wśród jego
ustawień znajduje się parametr Przejście, który określa, że wartości
zarówno odsunięcia, jak i rzędnej mogą się zmieniać po prawej stronie
korytarza. Wartość odsunięcia może się również zmieniać z lewej strony,
ale nachylenie pozostaje na stałym poziomie -2%.

6 W oknie dialogowym Utwórz korytarz, w polu Nazwa korytarza, wprowadź
Korytarz — pasy ruchu.

7 Kliknij opcję Ustaw wszystkie cele.

8 W oknie dialogowym Odwzorowanie obiektu docelowego, w znajdującej
się w tabeli kolumnie Nazwa obiektu, kliknij opcję <Kliknij tutaj, aby
wybrać wszystkie>.

9 W oknie dialogowym Wybierz powierzchnię kliknij powierzchnię EG.
Kliknij przycisk OK.

Punkty rzutowania obu podzespołów
PodstawowyRówWykopuStokuBocznego zostaną umieszczone na tej
samej płaszczyźnie.

10 Kliknij pole Nazwa obiektu dla pierwszego elementu linii trasowania
przejścia. W oknie dialogowym Wybierz linię trasowania wybierz pozycję
Prawa (1).

11 Kliknij pole Nazwa obiektu dla drugiego elementu linii trasowania
przejścia. W oknie dialogowym Wybierz linię trasowania wybierz pozycję
Lewa (1).
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Odsunięcia pasa przejścia będą teraz wyznaczane na podstawie prawej i
lewej linii trasowania.

12 Kliknij pole Nazwa obiektu dla pierwszego elementu profilu przejścia.

13 W oknie dialogowym Wybierz profil wybierz dla linii trasowania pozycję
Prawa (1). W polu profilu zaznacz pozycję Układ (1). Kliknij przycisk OK.

Rzędna linii trasowania z prawej strony będzie ustalona na poziomie
profilu Układ (1). Nie trzeba konfigurować rzędnej linii trasowania z lewej
strony, ponieważ wynika ona automatycznie z wartości ustawienia
nachylenia (zobacz krok 5).

14 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego
Odwzorowanie obiektu docelowego.

15 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Utwórz
korytarz.

Model korytarza zostanie wykonany.

16 Powiększ widok do zakresu modelu korytarza.

Korytarz powinien wyglądać następująco:
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Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Samouczek:
Tworzenie drogi szybkiego ruchu (str. 266)

Samouczek: Tworzenie drogi szybkiego ruchu
W samouczku zaprezentowano metodę tworzenia korytarza drogi szybkiego
ruchu W ćwiczeniach samouczka zostaną wykorzystane niektóre podzespoły
dostępne w programie AutoCAD Civil 3D do skonstruowania bardziej złożonego
i realistycznego modelu drogi szybkiego ruchu.

Autostrada zawiera obniżony pas rozdzielający z rowem o płaskim spodzie i
utwardzonymi poboczami wewnętrznymi, dwoma pasami ruchu po każdej
stronie pasa rozdzielającego oraz utwardzonymi poboczami zewnętrznymi.
Łączna szerokość pasa rozdzielającego mierzona między wewnętrznymi
krawędziami pasów ruchu wynosi 44 stopy (13,4 m). Autostrada może przecinać
się na wysokości nachyleń z innymi obiektami, dlatego punkt obrotu przechyłki
będzie umieszczony na nachyleniu profilu konstrukcyjnego, nad linią środkową
rowu pasa rozdzielającego. Dzięki temu w obszarach przechyłek powstaną
jednorodne nachylenia poprzeczne.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie korytarzy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Wyświetlanie właściwości przechyłki linii
trasowania

Celem ćwiczenia jest wyświetlenie specyfikacji przechyłek zdefiniowanych
dla linii trasowania.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Przechyłka znajdującym się w
Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby wyświetlić właściwości przechyłki w linii trasowania

1 W menu Plik kliknij opcję Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami
do samouczków (str. 335). Otwórz plik Corridor-3a.dwg.

2 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator w obszarze rysunku
Corridor-3a rozwiń kolejno węzły Obszary  ➤ Obszar  ➤ Linie trasowania.
Kliknij prawym przyciskiem pozycję Linia środkowa (1) Kliknij opcję
Właściwości.
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3 W oknie dialogowym Właściwości linii trasowania kliknij kartę Przechyłka.

Właściwości przechyłki skonfigurowano dla drogi o dopuszczalnej
prędkości 50 m.p.h. (80 km/h), wykorzystując tabele AASHTO dla
maksymalnej wartości przechyłki na poziomie 6%. Pobocza zewnętrzne
mają standardowe nachylenia korony o wartości -5% i zakrzywiają się w
górę zgodnie z nachyleniem pasa ruchu po wyższej stronie przechyłki.
Wartości nachyleń po wewnętrznych stronach poboczy przy obu pasach
ruchu stanowią swoje algebraiczne przeciwieństwo.

4 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego
Właściwości linii trasowania.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie drogi szybkiego
ruchu (str. 267).

Ćwiczenie 2: Tworzenie drogi szybkiego ruchu

Celem ćwiczenia jest skonstruowanie dość skomplikowanego zespołu
zawierającego obniżony pas rozdzielający i osobne pasy ruchu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie zespołów znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Wyświetlanie
właściwości przechyłki linii trasowania (str. 266).

Aby utworzyć zespół autostrady dzielonej

1 Na rysunku Corridor-3a.dwg powiększ obszar między obwiednią
powierzchni a widokiem profilu.

2 Jeśli paleta narzędzi zawierająca podzespoły jest niewidoczna, w wierszu
polecenia wprowadź wyrażenie PALETYNARZĘDZI.

3 Kliknij menu Korytarze  ➤ Utwórz zespół.

4 W oknie dialogowym Utwórz zespół zaakceptuj ustawienia domyślne.
Kliknij przycisk OK.

5 Gdy w wierszu polecenia pojawi się monit „Określ położenie linii bazowej
zespołu”, kliknij na rysunku punkt, w którym ma zostać utworzony zespół.

Rysunek zostanie przybliżony w rzutni, tak aby w oknie była widoczna
linia bazowa zespołu. Powinna ona wyglądać następująco:
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6 W palecie narzędzi kliknij kartę Calowe — jezdnia.

UWAGA Jeśli paleta narzędzi Civil 3D - Calowe jest niewidoczna, kliknij prawym
przyciskiem myszy pasek formantów Palety narzędzi i wybierz pozycję Civil 3D -
Calowe.

7 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk 
PasRozdzielającyObniżonyPoboczePrzedł. Wybierz polecenie Pomoc.
Przejrzyj wyświetlony diagram, aby lepiej zrozumieć specyfikę podzespołu.

8 Kliknij przycisk PasRozdzielającyObniżonyPoboczePrzedł. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe Właściwości odnoszące się do tego
podzespołu.

9 W części Parametry ZAAWANSOWANE sprawdź, czy w polach Szerokość
lewego pasa rozdzielającego i Szerokość prawego pasa rozdzielającego
określono wartość 22,00 oraz czy w polu Obrót osi jezdni wybrano wartość
Obrót wokół osi jezdni.

10 Na rysunku kliknij biały punkt znacznika znajdujący się na linii bazowej.
Zostanie narysowany obniżony pas rozdzielający wraz z poboczami
wewnętrznymi.

11 Na rysunku przewiń widok do lewej krawędzi podzespołu
PasRozdzielającyObniżonyPoboczePrzedł. Powiększ obraz, tak aby były
wyraźnie widoczne wszystkie punkty znaczników.

12 W palecie narzędzi kliknij przycisk 
PrzechyłkaZewnętrznegoPasaRuchu. Użycie tego podzespołu spowoduje
wstawienie pasa ruchu biegnącego zgodnie z nachyleniem przechyłki
zewnętrznego pasa ruchu określonym we właściwościach przechyłki linii
trasowania.
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13 W oknie dialogowym Właściwości w części Parametry ZAAWANSOWANE
w polu Strona zaznacz pozycję Lewa. W polu Szerokość wprowadź wartość
24.

14 Na rysunku kliknij znacznik zlokalizowany na górnej lewej krawędzi pasa
rozdzielającego, co spowoduje wstawienie po jego lewej stronie pasa ruchu
o szerokości 24 stóp (7,3 m):

15 Na rysunku przewiń widok do lewej strony podzespołu
PrzechyłkaZewnętrznegoPasaRuchu.

16 W palecie narzędzi kliknij przycisk 
PoboczeWydłużDolnaWarstwaNośna.

17 W części Parametry ZAAWANSOWANE okna dialogowego Właściwości,
w polach Użyj nachylenia przechyłki i Dolna warstwa nośna - użyj
przechyłki, wybierz pozycję Nachylenie pobocza zewnętrznego. Spowoduje
to przyjęcie przez oba nachylenia wartości nachylenia przechyłki pobocza
zewnętrznego. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy przeznaczonej
dla podzespołu.
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18 Kliknij punkt znacznika zlokalizowany na rysunku na górnej zewnętrznej
krawędzi pasa ruchu na nachyleniu końcowym, aby dodać utwardzone
pobocze.

19 Na rysunku przewiń widok do lewej strony podzespołu
PoboczeWydłużWarstwaNośna.

20 W palecie narzędzi kliknij kartę Calowe — rzutowanie.

21 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk 
RzutowanieStandardowe. Wybierz polecenie Pomoc. Przyjrzyj się
zawartości diagramu i części Zachowanie, aby lepiej poznać specyfikę
działania funkcji rzutowania wykopów i nasypów.

22 W palecie narzędzi kliknij przycisk RzutowanieStandardowe.

23 Kliknij punkt znacznika umieszczony na rysunku na zewnętrznej krawędzi
podzespołu PoboczeWydłużWarstwaNośna, aby dodać nachylenia
rzutowania wykopu i nasypu.

24 Na rysunku przewiń widok do prawej strony podzespołu
PasRozdzielającyObniżonyPoboczePrzedł.

25 W palecie narzędzi kliknij kartę Calowe — jezdnia.

26 W palecie narzędzi kliknij przycisk 
PrzechyłkaZewnętrznegoPasaRuchu.

27 W oknie dialogowym Właściwości w części Parametry ZAAWANSOWANE
w polu Strona zaznacz pozycję Prawa. W polu Szerokość wprowadź wartość
24.

28 Powtórz kroki od 16 do 23, aby umieścić podzespoły
PoboczeWydłużWarstwaNośna i RzutowanieStandardowe z prawej strony
jezdni.

29 Naciśnij klawisz Esc, co spowoduje zakończenie pracy w trybie
rozmieszczania podzespołów.

Gotowy zespół powinien wyglądać następująco:

270 | Rozdział 11   Samouczki poświęcone korytarzom



Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Tworzenie korytarza
drogi szybkiego ruchu (str. 271).

Ćwiczenie 3: Tworzenie korytarza drogi szybkiego ruchu

Celem ćwiczenia będzie skonstruowanie korytarza autostrady dzielonej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie korytarzy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

W celu zbudowania modelu korytarza należy skorzystać z zespołu identycznego
z utworzonym w ćwiczeniu Ćwiczenie 2: Tworzenie drogi szybkiego ruchu
(str. 267).

Aby utworzyć model korytarza

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Corridor-3b.dwg.

2 Kliknij menu Korytarze  ➤ Utwórz korytarz.

3 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz linię trasowania linii bazowej”,
naciśnij klawisz Enter. W oknie dialogowym Wybierz linię trasowania
zaznacz pozycję Centerline (1). Kliknij przycisk OK.

4 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz profil”, naciśnij klawisz Enter.
W oknie dialogowym Wybierz profil zaznacz pozycję Układ (1). Kliknij
przycisk OK.

5 Gdy zostanie wyświetlony monit „Wybierz zespół”, naciśnij klawisz Enter.
W oknie dialogowym Wybierz zespół zaznacz pozycję Zespół (1). Kliknij
przycisk OK.

6 W oknie dialogowym Utwórz korytarz w polu Nazwa korytarza wprowadź
Podzielona autostrada.

7 Kliknij opcję Ustaw wszystkie cele.

8 W oknie dialogowym Odwzorowanie obiektu docelowego w znajdującej
się w tabeli kolumnie Nazwa obiektu kliknij opcję <Kliknij tutaj, aby
wybrać wszystkie>.

9 W oknie dialogowym Wybierz powierzchnię kliknij powierzchnię EG.
Kliknij przycisk OK.
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10 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego
Odwzorowanie obiektu docelowego.

11 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Utwórz
korytarz.

12 Powiększ widok do zakresu modelu korytarza.

Model korytarza powinien wyglądać następująco:

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Wyświetlanie i edycja
korytarza drogi szybkiego ruchu (str. 272).

Ćwiczenie 4: Wyświetlanie i edycja korytarza drogi
szybkiego ruchu

Celem ćwiczenia będzie wyświetlenie i zmodyfikowanie modelu korytarza
autostrady dzielonej.
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Więcej informacji można znaleźć w tematach Używanie podglądu obiektów i
Koncepcja zespołów znajdujących się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Tworzenie korytarza
drogi szybkiego ruchu (str. 271).

Aby wyświetlić i zmodyfikować model korytarza

1 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator rozwiń grupę Korytarze.
Kliknij prawym przyciskiem pozycję Dzielona autostrada. Wybierz
polecenie Nfragm do.

2 Na rysunku kliknij jedną z linii modelu korytarza wychodzącą ze
środkowej linii trasowania, co spowoduje zaznaczenie korytarza.

3 Kliknij zaznaczony korytarz prawym przyciskiem myszy Kliknij polecenie
Przeglądarka obiektów. W przeglądarce obiektów można wyświetlać
korytarz, obracać go i wyświetlać interaktywnie. Po zakończeniu naciśnij
klawisz Esc, aby zamknąć przeglądarkę.

4 Kliknij menu Korytarze  ➤ Widok/edycja przekroju korytarza.

5 Naciśnij klawisz Enter i w oknie dialogowym Wybierz korytarz kliknij
opcję Droga szybkiego ruchu.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Narzędzia Widok/Edycja przekroju
korytarza oraz przekrój korytarza przechodzący przez wybraną pikietę.

6 Za pomocą narzędzi wyświetlania/edycji przekroju korytarza sprawdź
przekroje korytarza na każdym stanowisku korytarza, używając przycisków

 (poprzedni) i  (następny) oraz wybierając stanowiska z listy
rozwijanej.

Zwróć uwagę na zachowanie przekrojów w różnych wariantach wykopów
i nasypów oraz na przejściach przechyłek. Na przykład przy stanowisku
4+50 droga biegnie z jednej strony płytkim wykopem, a z drugiej —
głębokim. Zgodnie z kryteriami skonfigurowanymi w podzespole
Rzutowanie standardowe z lewej strony jezdni nachylenie ma wartość
6:1, a z prawej — 4:1.

7 Wyświetl przekroje w pełnej przechyłce (od 6+50 do 12+25). Użycie opcji
Punkt obrotu na linii środkowej wobec podzespołu obniżonego pasa
rozdzielającego powoduje przechył pasów ruchu i pobocza wokół punktu
ponad linią środkową rowu pasa. Prosta krawędź poprowadzona po
powierzchniach pasów ruchu przejdzie przez punkt nachylenia profilu.
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8 Po zakończeniu przeglądania zamknij Narzędzia Widok/Edycja przekroju
korytarza.

9 Na rysunku wybierz takie powiększenie zespołu, aby były widoczne jego
podzespoły.

10 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator w obszarze rysunku
Corridor-3b rozwiń kolekcję Zespoły. Kliknij prawym przyciskiem pozycję
Zespół — (1) Kliknij opcję Właściwości.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości zespołu.

11 Kliknij kartę Konstrukcja. W drzewie obiektów w węźle Grupa — (1)
kliknij pozycję PasRozdzielającyObniżonyPoboczePrzedł. Zostanie
wyświetlona lista nazw i wartości parametrów podzespołu.

12 Dla parametru Punkt obrotu na linii środkowej kliknij pole w kolumnie
Domyślna wartość danej wejściowej. Wybierz pozycję Obrót wokół
wewnętrznej krawędzi jezdni. Kliknij przycisk OK.

13 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości zespołu.

14 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Korytarze
i kliknij prawym przyciskiem myszy korytarz Droga szybkiego ruchu.
Wybierz polecenie Przebuduj, co spowoduje zaktualizowanie modelu
korytarza.

15 Kliknij menu Korytarze  ➤ Widok/edycja przekroju korytarza.

16 Wyświetl przekrój korytarza w zakresie obejmującym cały obszar
przechyłki (od stanowiska 6+25 do 12+25). Zwróć uwagę na utrzymanie
profilu przy wewnętrznych krawędziach pasów ruchu oraz obrót pasów
i poboczy wokół krawędzi.
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Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Samouczek:
Wyświetlanie i renderowanie korytarza (str. 275).

Samouczek: Wyświetlanie i renderowanie korytarza
W samouczku zaprezentowano metodę dodawania powierzchni do korytarza,
tworzenia obwiedni powierzchni i wizualizacji korytarza za pomocą narzędzi
renderowania programu AutoCAD.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie korytarzami i ich edycja
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie powierzchni korytarza

Celem ćwiczenia jest utworzenie powierzchni: Top (Wierzch), Datum
(Odniesienie), Pave (Nawierzchnia) i Median (Pas rozdzielający) na bazie
korytarza.

Powierzchnia Top biegnie po nachyleniu końcowym jezdni od lewego do
prawego punktu rzutowania zarówno na częściach utwardzonych, jak i
nieutwardzonych. Służy ona do modelowania nachylenia końcowego.

Powierzchnia Datum biegnie po nachyleniu końcowym na częściach
nieutwardzonych oraz po dolnej warstwie nośnej na częściach utwardzonych
i również sięga od lewego do prawego punktu rzutowania. Reprezentuje ona
wysokości profilowania drogi przed zastosowaniem do niej materiałów
nawierzchni. Służy do obliczania wolumenów wykopu i nasypu.
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Powierzchnia Pave definiuje końcową nawierzchnię na obu pasach ruchu
podzielonej autostrady.

Powierzchnia Median definiuje obszar pomiędzy pasami ruchu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie i edycja powierzchni
korytarza znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć powierzchnie korytarza

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Corridor-4adwg.

2 Na rysunku kliknij korytarz prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie
Właściwości korytarza.

3 W oknie dialogowym Właściwości korytarza kliknij kartę Powierzchnie.

4 Kliknij przycisk Utwórz powierzchnię korytarza, co spowoduje
dodanie wpisu do tabeli powierzchni.

5 Zmień nazwę powierzchni na Corridor - (1) Top.

6 Kliknij komórkę Styl powierzchni odnoszącą się do powierzchni Corridor
- (1) Top.

7 W oknie dialogowym Wybierz styl powierzchni korytarza wybierz styl
Border & Contours (Granica i warstwice). Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij komórkę Materiał do renderowania odnoszącą się do powierzchni
Corridor - (1) Top.

9 W oknie dialogowym Wybierz materiał do renderowania wybierz materiał
Otoczenie.Bruki i wykładziny kamienne.Asfalt.1. Kliknij przycisk OK.

10 Wybierz powierzchnię Corridor - (1) Top, klikając ikonę  znajdującą
się obok jej nazwy.

11 Zmień ustawienie Korekcja nadwieszenia na Połączenia górne, aby określić,
że powierzchnia zostanie utworzona za pomocą łączy biegnących wzdłuż
górnej części zespołu. To ustawienie ma krytyczne znaczenie szczególnie
wtedy, gdy zespół zawiera nakładające się łącza podzespołów, które w
przypadku połączenia skutkowałyby błędami podczas triangulacji
powierzchni.

276 | Rozdział 11   Samouczki poświęcone korytarzom



12 W polu Określ kod zaznacz pozycję Wierzch. Kliknij przycisk Dodaj
element powierzchni. Do powierzchni zostaną dodane połączenia do
korytarza z kodem Wierzch.

13 Powtórz kroki od 4 do 12, aby utworzyć powierzchnię Datum,
wykorzystując poniższe ustawienia:

■ Nazwa: Corridor - (1) Datum

■ Styl powierzchni: Hide Surface (Ukryta powierzchnia)

■ Materiał do renderowania: Otoczenie.Rośliny.Grunt

■ Korekcja nadwieszenia: Połączenia dolne

■ Kod łącza: Datum

14 Powtórz kroki od 4 do 12, aby utworzyć powierzchnię Pave, wykorzystując
poniższe ustawienia:

■ Nazwa: Corridor - (1) Pave

■ Styl powierzchni: Border & Contours (Granica i warstwice)

■ Materiał do renderowania: Otoczenie.Bruki i wykładziny
kamienne.Asfalt.1

■ Korekcja nadwieszenia: Połączenia górne

■ Kod łącza: Pave

15 Powtórz kroki od 4 do 12, aby utworzyć powierzchnię Median,
wykorzystując poniższe ustawienia:

■ Nazwa: Corridor - (1) Median

■ Styl powierzchni: Border & Contours (Granica i warstwice)

■ Materiał do renderowania: Otoczenie.Rośliny.Żwir.Mieszany

■ Korekcja nadwieszenia: Połączenia górne

■ Kod łącza: Gravel

16 Kliknij przycisk OK, aby utworzyć powierzchnie i zamknąć okno dialogowe
Właściwości korytarza.

17 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję
Powierzchnie.
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Zauważ, że utworzone powierzchnie korytarza zostały dodane do kolekcji
Powierzchnie. Praca z powierzchnią korytarza przebiega w ten sam sposób,
jak z dowolną inną powierzchnią z kolekcji Powierzchnie. W szczególności
tak samo można zmieniać jej styl, dodawać etykiety i używać jej do analizy
powierzchni. Wymienione niżej zachowania i właściwości są
charakterystyczne tylko dla powierzchni korytarza:

■ Wybranie powierzchni korytarza nie powoduje jednocześnie wybrania
innych obiektów. W szczególności nie jest wybierany korytarz, na
którym powierzchnia ta bazuje.

■ Po zmianie stylu powierzchni korytarza za pomocą właściwości
powierzchni zmiana ta jest uwzględniana również w oknie dialogowym
Właściwości korytarza na karcie Powierzchnie.

■ Przebudowanie korytarza powoduje aktualizację powierzchni zgodnie
ze zmianami korytarza, a następnie zastosowanie wszelkich operacji
edycyjnych do modelu korytarza.

■ Korytarz, z którego uzyskano powierzchnię, jest wymieniony w
definicji właściwości powierzchni.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Tworzenie obwiedni
powierzchni korytarza (str. 278).

Ćwiczenie 2: Tworzenie obwiedni powierzchni korytarza

Celem ćwiczenia jest zdefiniowanie obwiedni powierzchni konstrukcji korytarza
za pomocą dwóch różnych metod.

Obwiednie powierzchni korytarza zapobiegają triangulacji na zewnątrz linii
rzutowania powierzchni korytarza. Obwiednie mogą być również wykorzystane
do uniemożliwienia wyświetlania obszaru powierzchni lub do renderowania
obszaru powierzchni korytarza przy użyciu materiału do renderowania.

Powierzchnie korytarza obsługują poniższe typy obwiedni:

■ Obwiednia zewnętrzna — służy do definiowania obwiedni zewnętrznej
powierzchni korytarza.

■ Obwiednia ukryta — służy jako maska do tworzenia obszarów pustych lub
otworów wybijanych w powierzchni korytarza. Na przykład jeśli kod
połączenia Utwardzony jest używany po obu stronach korytarza o innej
powierzchni (pasa rozdzielającego), po utworzeniu powierzchni korytarza
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przy użyciu opcji Utwardzony jako dane, program AutoCAD Civil 3D
spróbuje połączyć szczeliny między dwoma kodami połączeń. Aby utworzyć
pustki, definiuje się obwiednie odpowiednio reprezentujące powierzchnię.

■ Tylko renderowanie — służy do reprezentowania różnych części
powierzchni korytarza przez różne materiały (podczas renderingu), na
przykład asfaltu i trawy.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie i edycja obwiedni
korytarza znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie powierzchni
korytarza  (str. 275).

Aby utworzyć obwiednię powierzchni korytarza

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Corridor-4b.dwg.

2 Na rysunku kliknij korytarz prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie
Właściwości korytarza.

PORADA Jeśli masz problemy z zaznaczeniem korytarza w oknie rysunku, przejdź
do karty Nawigator w oknie Obszar narzędzi. Rozwiń kolekcję Korytarze. Kliknij
prawym przyciskiem myszy nazwę korytarza i wybierz pozycję Właściwości.

3 W oknie dialogowym Właściwości korytarza kliknij kartę Obwiednie. W
tabeli obwiedni zostaną wyświetlone cztery powierzchnie korytarza.

4 Wybierz powierzchnię Corridor - (1) Top. Kliknij prawym przyciskiem
myszy i wybierz kolejno polecenia Dodaj automatycznie oraz Rzutowanie.
Zostanie utworzona obwiednia bazująca na liniach rzutowania
wygenerowanych w oparciu o kody punktów rzutowania należących do
podzespołu.

5 Wybierz powierzchnię Corridor - (1) Datum. Kliknij prawym przyciskiem
myszy i wybierz kolejno polecenia Dodaj automatycznie oraz Rzutowanie.

6 W wypadku obu obwiedni dla parametru Użyj rodzaju zachowaj
zaznaczenie pozycji Obwiednia zewnętrzna. Linia rzutowania w modelu
korytarza jest prowadzona w punktach zbiegu powierzchni z istniejącym
gruntem po obu stronach. Zaznaczenie opcji Obwiednia zewnętrzna
spowoduje przycięcie fragmentów powierzchni wychodzących poza
obwiednię utworzoną przez lewą i prawą linię rzutowania.
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7 Kliknij przycisk OK. Do powierzchni Corridor - (1) Top i Corridor - (1)
Datum zostaną dodane nowe obwiednie. Model korytarza zostanie
zregenerowany, a powierzchnie zostaną przebudowane.

Obwiednie powierzchni definiowane są przez parę linii
charakterystycznych. Jeśli istnieją więcej niż dwie linie charakterystyczne
danego typu, wówczas należy skorzystać z metody interaktywnej w celu
użycia ich do zdefiniowania obwiedni.

Można na przykład automatycznie utworzyć obwiednię powierzchni dla
obszaru rzutowania, ponieważ istnieje para linii charakterystycznych
rzutowania definiujących krawędzie rzutowania zespołu korytarza.

Natomiast zespół ma dwa pasy ruchu i każdy z nich jest definiowany
przez własną parę linii charakterystycznych krawędzi umocnionego
pobocza (EPS). W tym przypadku należy zdefiniować obwiednię
interaktywnie.

Następnie należy dodać do pozostałych powierzchni trzy kolejne
obwiednie, korzystając z metody definiowania interaktywnego. Pierwsza
obwiednia zdefiniuje zewnętrzne krawędzie obu pasów ruchu,
wykorzystując zewnętrzne linie charakterystyczne krawędzi umocnionego
pobocza pasów ruchu. Będzie to zewnętrzna obwiednia służąca do
zdefiniowania zewnętrznych krawędzi powierzchni Corridor - (1) Pave.

Druga obwiednia zdefiniuje wewnętrzne krawędzie obu pasów ruchu,
wykorzystując wewnętrzne linie charakterystyczne krawędzi umocnionego
pobocza pasów ruchu. Będzie to obwiednia ukryta, która będzie
funkcjonować jako maska na obszarze pasa rozdzielającego powierzchni
Corridor - (1) Pave.

Trzecia obwiednia zdefiniuje zewnętrzne krawędzie obszaru pasa
rozdzielającego, wykorzystując wewnętrzne linie charakterystyczne
krawędzi umocnionego pobocza pasów ruchu. Będzie to obwiednia
zewnętrzna służąca do zdefiniowania zewnętrznych krawędzi powierzchni
Corridor - (1) Median.

8 Z menu Widok wybierz polecenie Nazwane widoki. W oknie dialogowym
Menedżer widoków w kategorii Widoki modelu wybierz widok
Corridor_Begin. Kliknij przycisk Ustaw bieżący. Kliknij przycisk OK.

Rysunek zostanie odświeżony. Na ekranie pojawi się wyjściowy obszar
korytarza (1) w określonym wcześniej powiększeniu.

9 Na rysunku kliknij korytarz prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie
Właściwości korytarza.
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10 W oknie dialogowym Właściwości korytarza na karcie Obwiednie wybierz
powierzchnię Corridor - (1) Pave. Kliknij prawym przyciskiem myszy i
wybierz polecenie Dodaj interaktywnie.

11 Kliknij linię charakterystyczną biegnącą na rysunku wzdłuż lewej
wewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza wewnątrz okręgu 3.

12 Ponieważ w tym miejscu znajduje się wiele linii charakterystycznych,
pojawi się okno dialogowe Wybierz linię charakterystyczną. Zaznacz linię
EPS. Kliknij przycisk OK.

13 Przewiń widok do drugiego końca korytarza. Zauważ, że wzdłuż pierwszej
wybranej linii charakterystycznej wyświetlana jest czerwona linia.

14 Kliknij linię charakterystyczną w okręgu 10.

15 Ponieważ w tym miejscu znajduje się wiele linii charakterystycznych,
pojawi się okno dialogowe Wybierz linię charakterystyczną. Zaznacz linię
EPS. Kliknij przycisk OK.

16 Przewiń widok do początku korytarza i kliknij linię charakterystyczną
biegnącą wzdłuż prawej wewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza
wewnątrz okręgu 4.

17 W wierszu polecenia wprowadź literę C, aby zamknąć obwiednię.

18 Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości korytarza. Rozwiń
element kolekcji powierzchni Corridor (1) – Pave, co spowoduje
wyświetlenie elementu obwiedni. Zmień nazwę obwiedni korytarza na
Zewnętrzna strona nawierzchni i w parametrze Użyj typ ustaw wartość
Obwiednia zewnętrzna.

19 W oknie dialogowym Właściwości korytarza na karcie Obwiednie wybierz
powierzchnię Corridor - (1) Pave. Kliknij prawym przyciskiem myszy i
kliknij polecenie Dodaj interaktywnie.

20 Powtórz kroki od 11 do 18, aby zdefiniować wewnętrzną powierzchnię
utwardzonego obszaru:

■ Kliknij myszą w obrębie okręgu 1 i wybierz linię EPS, aby zdefiniować
lewą zewnętrzną krawędź utwardzonego pobocza.

■ Kliknij myszą w obrębie okręgu 8 i wybierz linię EPS, aby zdefiniować
lewą zewnętrzną krawędź utwardzonego pobocza.

■ Kliknij myszą wewnątrz okręgu 2.

■ W wierszu polecenia wprowadź literę C, aby zamknąć obwiednię.
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■ Zmień nazwę obwiedni na Wewnętrzna strona nawierzchni.

■ Zmień wartość parametru Użyj typ na Obwiednia ukryta.

21 W oknie dialogowym Właściwości korytarza, na karcie Obwiednie wybierz
powierzchnię Corridor - (1) Median. Kliknij prawym przyciskiem myszy
i kliknij polecenie Dodaj interaktywnie

22 Powtórz kroki od 11 do 18, aby zdefiniować obwiednię zewnętrzną pasa
rozdzielającego.

■ Kliknij myszą w obrębie okręgu 1 i wybierz linię EPS, aby zdefiniować
lewą zewnętrzną krawędź utwardzonego pobocza.

■ Kliknij myszą w obrębie okręgu 8 i wybierz linię EPS, aby zdefiniować
lewą zewnętrzną krawędź utwardzonego pobocza.

■ Kliknij myszą wewnątrz okręgu 2.

■ W wierszu polecenia wprowadź literę C, aby zamknąć obwiednię.

■ Zmień nazwę obwiedni na Pas rozdzielający.

■ Zmień wartość parametru Użyj typ na Obwiednia zewnętrzna.

23 Kliknij przycisk OK, aby utworzyć obwiednie i zamknąć okno dialogowe
Właściwości korytarza.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Wizualizacja korytarza
(str. 282).

Ćwiczenie 3: Wizualizacja korytarza

Celem ćwiczenia jest wizualizacja korytarza za pomocą funkcji renderowania
i kreskowania, w które wyposażony jest program AutoCAD Civil 3D.

Renderowanie korytarza wymaga przypisania materiału do renderowania programu
AutoCAD do każdego odpowiedniego kodu łącza. W wyniku renderowania
powstaje realistyczny obraz korytarza, który może służyć do wyświetlania
prezentacji na ekranie.

Kreskowanie korytarza wymaga zastosowania stylu kształtu do każdego
odpowiedniego kodu łącza. W wyniku kreskowania powstaje mniej realistyczny
obraz niż w wyniku renderowania, ale kreskowane obiekty można łatwo
drukować w programie AutoCAD.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Renderowanie modeli korytarza
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie obwiedni
powierzchni korytarza (str. 278).

Aby wizualizować korytarz

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Corridor-4c.dwg.

2 Na rysunku kliknij korytarz prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie
Właściwości korytarza.

PORADA Jeśli masz problemy z zaznaczeniem korytarza w oknie rysunku, przejdź
do karty Nawigator w oknie Obszar narzędzi. Rozwiń kolekcję Korytarze. Kliknij
prawym przyciskiem myszy nazwę korytarza i wybierz pozycję Właściwości.

Najpierw należy przypisać materiały do renderowania do kodów łączy
korytarza.

3 W oknie dialogowym Właściwości korytarza kliknij kartę Kody.

4 W obszarze Styl zestawu kodów wybierz Wszystkie kody i kliknij przycisk

Edytuj aktualny wybór.

UWAGA Okno dialogowe Styl zestawu kodów można również otworzyć w oknie
Obszar narzędzi, na karcie Ustawienia. Rozwiń węzły Ogólne ➤ Style
uniwersalne ➤ Style zestawów kodów. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni
styl zestawu kodów i kliknij przycisk Edytuj.

5 W oknie dialogowym Styl zestawu kodów dostosuj szerokość kolumn,
tak aby kolumna Materiał do renderowania była dobrze widoczna.

6 Określ Materiał do renderowania dla następujących łączy:

■ Rzutowanie_Wykop: Otoczenie.Rośliny.Trawa.Gęsta

■ Rzutowanie_Nasyp: Otoczenie.Rośliny.Trawa.Gęsta

■ Rów: Otoczenie.Rośliny.Trawa.Gęsta

■ Żwir: Otoczenie.Rośliny.Żwir.Kruszony

■ Pas rozdzielający: Otoczenie.Rośliny.Żwir.Mieszany
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■ Nawierzchnia: Otoczenie.Bruki i wykładziny kamienne.Asfalt.1

■ Nachylenie_Łącze: Otoczenie.Rośliny.Trawa.Gęsta

7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okna dialogowe Styl zestawu kodów i
Właściwości korytarza.

8 Z menu Widok wybierz polecenie Nazwane widoki. W oknie dialogowym
Menedżer widoków wybierz widok Corridor_3D View. Kliknij przycisk
Ustaw bieżący. Kliknij przycisk OK.

Rysunek zostanie przerysowany do trójwymiarowego widoku korytarza.

9 W oknie Obszar narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję
Powierzchnie.

10 Kliknij prawym przyciskiem myszy powierzchnię Corridor - (1) Median.
Kliknij pozycję Właściwości powierzchni.

11 W oknie dialogowym Właściwości powierzchni na karcie Informacje
zmień Styl powierzchni na Hide Surface (Ukryj powierzchnię). Kliknij
przycisk OK.

Wszystkie komponenty stylu Hide Surface (Ukryj powierzchnię) są
wyłączone, dzięki czemu materiał do renderowania powierzchni w
rzeczywistości jest ignorowany. W użytej w tym ćwiczeniu metodzie
renderowania materiały do renderowania są przypisywane do kodów
łączy podzespołu, a nie do samej powierzchni.

12 Powtórz kroki od 10 do 11, aby zastosować styl Hide Surface (Ukryj
powierzchnię) do powierzchni Corridor - (1) Pave i Corridor - (1) Top.

UWAGA Styl Hide Surface (Ukryj powierzchnię) został już zastosowany do
powierzchni Corridor - (1) Datum.

13 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie RENDER, aby renderować
korytarz w przestrzeni 3D przy użyciu materiałów do renderowania
zastosowanych do kodów łączy.
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Następnie zastosuj style kształtów do odpowiednich kodów łączy, aby
wyświetlić wzory kreskowania korytarza na płaszczyźnie 2D.

14 Z menu Widok wybierz polecenie Nazwane widoki. W oknie dialogowym
Menedżer widoków wybierz widok Corridor_All. Kliknij przycisk Ustaw
bieżący. Kliknij przycisk OK.

Rysunek zostanie przerysowany do widoku planu.

15 Na rysunku kliknij korytarz prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie
Właściwości korytarza.

16 W oknie dialogowym Właściwości korytarza kliknij kartę Kody.

17 W obszarze Styl zestawu kodów wybierz Wszystkie kody i kliknij przycisk

Edytuj aktualny wybór.
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UWAGA Okno dialogowe Styl zestawu kodów można również otworzyć w oknie
Obszar narzędzi na karcie Ustawienia. Rozwiń węzły Ogólne  ➤ Style uniwersalne
 ➤ Style zestawów kodów. Kliknij prawym przyciskiem odpowiedni styl zestawu
kodów i kliknij przycisk Edytuj.

18 W oknie dialogowym Styl zestawu kodów określ Styl wypełnienia obszaru
materiałem dla następujących łączy:

■ Rzutowanie_Wykop: Wykop

■ Rzutowanie_Nasyp: Nasyp

■ Rów: Rów

■ Żwir: Żwir

■ Pas rozdzielający: Pas rozdzielający

■ Nawierzchnia: Nawierzchnia

■ Nachylenie_Łącze: Wykop

19 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okna dialogowe Styl zestawu kodów i
Właściwości korytarza.

Style kształtów kreskowania zostaną zastosowane do modelu korytarza
2D.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Wyświetlanie
przekrojów poprzecznych wzdłuż linii trasowania (str. 286).

Samouczek: Wyświetlanie przekrojów poprzecznych
wzdłuż linii trasowania

W samouczku zaprezentowano metodę wyświetlania przekrojów poprzecznych
powierzchni modelu korytarza wzdłuż linii trasowania osi jezdni. Użytkownik
skonfiguruje przykładowe linie, a następnie wygeneruje przekroje.

Przekroje poprzeczne pokazują wysokości linii prostopadłych do linii
trasowania. Mogą one bazować na dwóch rodzajach obiektów: powierzchniach
i powierzchniach korytarzy. Ponadto mogą mieć charakter statyczny lub
dynamiczny. W przypadku przekrojów dynamicznych modyfikacja powierzchni
lub korytarza powoduje automatyczną aktualizację przekroju. W przekroju
statycznym widać rzędne z chwili, gdy przekrój był generowany, a późniejsze
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zmiany w geometrii nie są uwzględniane. Analogicznie dynamiczne
przykładowe linie powiązane z układem linii trasowania przesuwają się razem
z nim w odpowiedzi na jego modyfikacje.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Przekroje znajdującym się w
Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie linii próbkowania

Ćwiczenie rozpocznie się od utworzenia zbioru przykładowych linii wzdłuż
linii trasowania. Jest to pierwszy krok w generowaniu przekrojów poprzecznych.

Przykładowe linie wyznaczają stanowiska, przy których będą generowane
przekroje poprzeczne, oraz szerokość przekrojów na lewo i prawo od linii
trasowania. Zbiór przykładowych linii dotyczących linii trasowania jest
przechowywany na liście Grupa linii próbnych. Każda grupa linii próbnych
ma unikatową nazwę. Również nazwa każdej linii w grupie jest inna.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie i edycja linii próbkowania
oraz przekrojów znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć przykładowe linie

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Corridor-5a.dwg.

2 Wyłącz funkcję OBIEKT.

3 Z menu Przekroje wybierz polecenie Utwórz linie próbkowania.

4 W odpowiedzi na monit Wybierz linię trasowania naciśnij klawisz Enter,
co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz linię trasowania.

5 Zaznacz pozycję Centerline (1). Kliknij przycisk OK.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz grupę linii próbnych. Za
pomocą opcji dostępnych w tym oknie można skonfigurować cechy grupy
linii próbnych. Szablony dostarczone z programem AutoCAD Civil 3D
zawierają wstępnie zdefiniowane style linii i style etykiet linii
przeznaczone dla linii próbkowania.

6 W polu Styl linii próbnej zaznacz pozycję Road Sample Lines.

7 W polu Styl etykiety linii próbnej zaznacz pozycję Name & Section Marks.

Ćwiczenie 1: Tworzenie linii próbkowania | 287



W sekcji Wybierz źródła danych dla próbki znajduje się lista możliwych
źródeł danych dla przekrojów. Rolę źródeł mogą pełnić powierzchnie,
modele korytarzy i powierzchnie korytarzy. Użycie każdej powierzchni i
powierzchni korytarza powoduje wygenerowanie jednego wpisu przekroju
poprzecznego. W przypadku użycia modelu korytarza w przekrojach będą
uwzględnione wszystkie punkty, łącza i kształty zdefiniowane w modelu.

8 Upewnij się, że dla wszystkich wpisów w tabeli są zaznaczone pola wyboru
Przykład.

9 Klikając dwukrotnie komórkę Styl w tabeli, można wybrać styl przekroju.
Ustaw następujące style przekrojów:

■ EG: Teren istniejący

■ Corridor - (1): Wszystkie kody

■ Corridor - (1) Corridor - (1) Top: Nachylenie końcowe

■ Corridor - (1) Corridor - (1) Datum: Nachylenie końcowe

10 Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Narzędzia linii próbnej. W wierszu
polecenia pojawi się monit Określ stanowisko.

11 Na pasku narzędzi kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku

Metody tworzenia linii próbnych  . Wybierz polecenie Ze stanowisk
korytarza. Funkcja powoduje dodawanie przykładowych linii na każdym
stanowisku znalezionym w modelu korytarza.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz linie próbkowania — Ze
stanowisk korytarza. Znajdują się w nim ustawienia służące do
konfigurowania zakresów stanowisk oraz szerokości przykładowych linii.
Zauważ, że zawiera ono opcje umożliwiające określenie parametrów
Stanowisko początkowe i Stanowisko końcowe oraz zastosowanie linii
trasowania odsunięcia w celu określenia parametrów Szerokość lewego
pasma i Szerokość prawego pasma.

12 Ustaw Szerokość 150 dla obu parametrów: Szerokość lewego pasma i
Szerokość prawego pasma. Kliknij przycisk OK. Nastąpi wygenerowanie
przykładowych linii, a następnie powrót do paska narzędzi Narzędzia linii
próbnej, za pomocą którego w razie potrzeby można skonfigurować
kolejne linie.

13 Zamknij pasek narzędzi Narzędzia linii próbnej.
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Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie: Tworzenie widoków
przekrojów (str. 289).

Ćwiczenie: Tworzenie widoków przekrojów

Celem ćwiczenia jest utworzenie widoków przekrojów dla wszystkich
przykładowych linii. Najpierw należy zmodyfikować niektóre ustawienia
widoków przekrojów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie i edycja widoków
przekrojów znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie linii
próbkowania (str. 287).

Aby utworzyć widoki przekrojów

1 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcję Widok
przekroju  ➤ Style wydruku grupy. Kliknij styl Drukuj wszystkie prawym
przyciskiem myszy Kliknij przycisk Edycja.

2 W oknie dialogowym Styl wydruku grupy — Drukuj wszystkie kliknij
kartę Szyk. Opcje zawarte na karcie służą do porządkowania widoków
przekrojów.

3 W obszarze Przestrzeń pomiędzy przyległymi widokami zmień wartości
parametrów Kolumna i Rząd na 12. Wyznaczają one odległość dzielącą
dwa sąsiadujące widoki przekrojów. Kliknij przycisk OK.

4 Przewiń i powiększ widok, tak aby znalazł się w nim obszar tuż ponad
oboma widokami profili na rysunku.

5 Kliknij menu Przekroje  ➤ Utwórz wiele widoków przekroju.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz wiele widoków przekroju.
Za pomocą opcji dostępnych w tym oknie można skonfigurować cechy
utworzonego przekroju.

Wartości domyślne są następujące: parametr Przekrój drogi w polu stylu
widoku Przekrój, parametr Drukuj wszystkie w polu Styl wydruku grupy
oraz parametr Standardowo w polu Ustawienie pasma.

Celem ćwiczenia będzie zablokowanie wyświetlania etykiet punktów
odsunięć i rzędnych na powierzchni istniejącego terenu.

6 W wierszu EG kliknij wartość znajdującą się w kolumnie Zmień etykiety.

Ćwiczenie: Tworzenie widoków przekrojów | 289



7 W oknie dialogowym Wybierz zestaw stylu wybierz opcję Bez etykiet.
Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Utwórz
wiele widoków przekroju.

9 W odpowiedzi na monit o zidentyfikowanie początku układu widoku
przekroju wskaż punkt nad górnym lewym narożnikiem widoku górnego
profilu.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dane pomocnicze widoku przekroju
- Właściwości zestawu. Umożliwia ono wybór obiektów będących źródłem
opisu pasm widoku przekroju.

10 Dla pasma Dane przekroju w polu Powierzchnia 1 wybierz opcję Corridor
(1) — Corridor (1) — Top. W polu Powierzchnia 2 wybierz opcję Corridor
(1) — Corridor (1) — Datum. Kliknij przycisk OK

11 Przewiń i powiększ jeden z widoków przekrojów, aby zobaczyć efekt
zmiany ustawień.

Zadania uzupełniające: bez zapisywania jakichkolwiek zmian przejdź w obszarze
narzędzi do karty Ustawienia i sprawdź różne wartości następujących
parametrów:

■ kolekcja Style widoku przekroju  ➤  styl Przekrój drogi

■ kolekcja Przekrój  ➤ Style przekrojów i Style etykiet

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Dodawanie etykiety
nachylenia widoku przekroju (str. 290).

Ćwiczenie 3: Dodawanie etykiety nachylenia widoku
przekroju

Celem ćwiczenia będzie utworzenie etykiety nachylenia widoku przekroju.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Linia próbkowania, przekrój i etykiety
widoku przekroju znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie: Tworzenie widoków
przekrojów (str. 289).
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Aby dodać etykietę nachylenia widoku przekroju

1 Powiększ jeden z widoków przekrojów, tak aby był dobrze widoczny sam
widok oraz towarzyszące opisy.

2 Kliknij menu Przekroje  ➤ Dodaj etykiety widoku przekroju  ➤ Dodaj
etykiety widoku przekroju.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj etykiety. Zadaniem
użytkownika będzie zmiana istniejącego stylu etykiet nachylenia na styl,
który będzie pokazywał wartość procentową nachylenia linii
poprowadzonej między dwoma punktami oraz długość stoku między
tymi punktami.

3 W oknie dialogowym Dodaj etykiety na liście rozwijanej Styl etykiety
nachylenia zaznacz pozycję Grade_Slope. Kliknij przycisk Dodaj.

W wierszu polecenia zostanie wyświetlony monit o wybór widoku
przekroju.

4 Na rysunku kliknij linię siatki widoku przekroju.

W wierszu polecenia zostanie wyświetlony monit o wybór punktu.

5 W widoku przekroju kliknij myszą tuż nad najniższym punktem przekroju.
Kliknij punkt położony wyżej na płaszczyźnie przekroju.

Zostanie wyświetlona wartość nachylenia linii łączącej oba punkty. W
razie potrzeby można dodać kolejne etykiety nachylenia do innych par
punktów leżących w dowolnych miejscach widoku przekroju.

6 Kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz Esc, aby
zakończyć sesję etykietowania.

7 W oknie dialogowym Dodaj etykiety kliknij przycisk Zamknij.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie: Dodawanie pasma danych
do widoku przekroju (str. 291).

Ćwiczenie: Dodawanie pasma danych do widoku przekroju

Celem ćwiczenia będzie dodanie zestawu danych — opcjonalnej graficznej
ramki powiązanej z widokiem przekroju.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Pasma widoku przekroju
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.
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Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Dodawanie etykiety
nachylenia widoku przekroju (str. 290).

Aby dodać zestaw danych do widoku przekroju

1 Powiększ jeden z widoków przekrojów, tak aby był dobrze widoczny sam
widok oraz towarzyszące opisy.

2 Kliknij widok Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Właściwości widoku przekroju.

3 Kliknij kartę Pasma i przejrzyj jej zawartość. W widokach przekrojów na
rysunku już znajduje się pasmo zawierające dane głównego odsunięcia,
dlatego należy wybrać inny rodzaj pasma w celu jego dodania.

4 Na liście Typ pasma zaznacz pozycję Segment przekroju.

5 Na liście Wybierz styl pasma zaznacz pozycję FG Segments.

6 Kliknij przycisk Dodaj.

7 W tabeli Lista pasm przewiń listę kolumn w prawo i kliknij komórkę
Przekrój 1 odnoszącą się do właśnie utworzonego pasma. Na liście
rozwijanej wybierz pozycję SLG-1 — SL-5 —Corridor (1) Corridor (1) Top.

8 Kliknij przycisk OK. Zestaw danych zostanie dodany do listy pasm w
tabeli oraz do widoku przekroju na rysunku.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Wielkości
wyjściowe na podstawie modeli korytarzy (str. 292)

Samouczek: Wielkości wyjściowe na podstawie
modeli korytarzy

W samouczku zaprezentowano metodę obliczania objętości wykopów i
nasypów (wykonywanych za pomocą robót ziemnych) przy użyciu linii
próbkowania utworzonych w poprzednim samouczku.

Obliczenia zakresu prac ziemnych i ilości przemieszczanych materiałów
dokonuje się przez porównanie dwóch przykładowych linii powierzchni. Ilości
można obliczać dla linii bazujących na modelach powierzchni standardowych
oraz na powierzchniach korytarzy.

Użytkownik sam tworzy tabele zawierające informacje o przyporządkowaniach
materiałów do powierzchni oraz o cechach materiałów. W ostatnim kroku jest
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wykonywana analiza średniego obszaru końcowego, na podstawie której
odpowiednie ilości materiału są rozpisywane wzdłuż całego korytarza.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie tabel i raportów
dotyczących wielkości wyjściowych znajdującym się w Pomocy programu
AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Przegląd ustawień dotyczących wielkości
wyjściowych

Celem ćwiczenia będzie przyjrzenie się różnym ustawieniom dostępnym dla
funkcji wielkości wyjściowych.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Edycja ustawień wielkości
wyjściowych i Tworzenie kryteriów wielkości wyjściowych znajdujących się w
Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby przejrzeć ustawienia wielkości wyjściowych

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Corridor-6a.dwg.

2 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia rozwiń kolekcje Wielkości
wyjściowe  ➤ Polecenia.

3 W kolekcji Polecenia kliknij dwukrotnie pozycję
GenerateQuantitiesReport, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego
Edytuj ustawienia polecenia — GenerateQuantitiesReport.

4 Przejrzyj wszystkie dostępne ustawienia, ale nie zmieniaj żadnych wartości.
Po zakończeniu kliknij przycisk Anuluj.

5 W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia, rozwiń kolekcje Wielkości
wyjściowe  ➤ Kryteria wielkości wyjściowych. W gałęzi pojawią się trzy
predefiniowane style.

6 Kliknij dwukrotnie styl Earthworks, co spowoduje otwarcie okna
dialogowego Kryteria wielkości wyjściowych — Earthworks.

7 Kliknij kartę Lista materiałów.

Na karcie znajduje się predefiniowana tabela służąca do obliczania
objętości prac ziemnych (wykopów i nasypów) przez porównanie warstwy
powierzchni Datum z warstwą powierzchni istniejącego terenu.
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8 W tabeli rozwiń pozycję Earthworks. Kryteria robót ziemnych zostaną
użyte w następnym ćwiczeniu do obliczenia wielkości wyjściowej.

Zwróć uwagę, że parametr Warunek w ustawieniach powierzchni EG ma
wartość Warstwa podstawowa, natomiast w ustawieniach powierzchni
Datum — Porównaj. Oznacza to, że w przypadku, gdy powierzchnia
Datum znajduje się nad powierzchnią EG, materiał będzie nasypywany,
a jeśli powierzchnia Datum znajduje się poniżej powierzchni EG —
wykopywany.

Ponadto zwróć uwagę na trzy wartości współczynników widoczne w
tabeli:

■ Współczynnik Wykop zazwyczaj pełni rolę współczynnika zwiększania
objętości wydobytego materiału. Najczęściej jest równy lub większy
niż 1,0.

■ Współczynnik Nasyp zazwyczaj pełni rolę współczynnika upakowania
nasypanego materiału. Najczęściej jest równy lub mniejszy niż 1,0.

■ Współczynnik Ponowne wypełnienie wskazuje, jaki procent
wydobytego materiału można wykorzystać jako materiał nasypu. Jego
wartość nie może być większa od 1,0.

9 Kliknij przycisk Anuluj, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Obliczanie objętości
wielkości wyjściowych (str. 294).

Ćwiczenie 2: Obliczanie objętości wielkości wyjściowych

Celem ćwiczenia będzie wygenerowanie raportu o wielkościach wyjściowych
na podstawie kryteriów robót ziemnych.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Generowanie list materiałów i
Generowanie tabel i raportów dotyczących wielkości wyjściowych znajdujących się
w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Przegląd ustawień
dotyczących wielkości wyjściowych (str. 293).

Aby obliczyć objętości wielkości wyjściowych

1 Kliknij menu Przekroje  ➤ Oblicz materiały, aby wyświetlić okno
dialogowe Wybierz grupę linii próbkowania.
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2 Z listy Wybierz linię trasowania wybierz pozycję Centerline (1).

3 Z listy Wybierz grupę linii próbnych wybierz opcję SLG-1. Kliknij przycisk
OK.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Oblicz materiały z listą wszystkich
elementów zdefiniowanych w wybranych kryteriach.

4 Sprawdź, czy w polu Kryteria wielkości wyjściowych określono wartość
Roboty ziemne.

5 W tabeli rozwiń pozycję Powierzchnie. Spowoduje to wyświetlenie
powierzchni EG i powierzchni Datum. Następnym krokiem będzie nadanie
unikatowych nazw obiektom wyznaczającym te powierzchnie.

6 W kolumnie Nazwa obiektu kliknij komórkę odnoszącą się do powierzchni
EG. Wybierz wartość EG.

7 Dla powierzchni Datum w komórce Nazwa obiektu wybierz wartość
Corridor — (1) Corridor — (1) Datum.

W ustawieniach kryteriów robót ziemnych powierzchnia EG będzie pełniła
rolę powierzchni bazowej, a powierzchnia Datum — powierzchni
porównawczej. Pola Nazwa obiektu określają obiekty, dla których
powierzchnia EG będzie stanowiła warstwę podstawową, a powierzchnia
Datum będzie powierzchnią porównawczą. Tak skonfigurowane kryteria
można stosować do wielu projektów i korytarzy.

Wartości w polach Nazwa obiektu w oknie dialogowym Konfiguruj
materiały definiują konkretne powierzchnie i powierzchnię korytarza
wymienione w kryteriach robót ziemnych, które odwołują się do tych
nazw.

8 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i obliczyć ilości.

Obliczenia zostaną wykonane, a lista materiałów zostanie zapisana z
właściwościami grupy linii próbnej. Aby wyświetlić wyniki obliczeń,
należy utworzyć raport objętości.

9 W menu Przekroje kliknij opcję Generuj raport objętości, aby wyświetlić
okno dialogowe Podaj ilości.

10 Z listy Wybierz linię trasowania wybierz pozycję Centerline (1).

11 Z listy Wybierz grupę linii próbnych wybierz opcję SLG-1.

12 W polu Wybierz listę materiałów wybierz pozycję Material List - (1).

Jest to lista materiałów utworzona poprzez obliczenie objętości dla
przykładowej grupy linii próbnych za pomocą kryteriów robót ziemnych.
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13 W polu Wybierz arkusz stylu wybierz arkusz Earthwork.xsl.

14 Wybierz opcję Wyświetl raport XML, aby automatycznie wyświetlić raport
po jego wygenerowaniu.

15 Kliknij przycisk OK.

16 Raport zostanie wyświetlony.

Powierzchnia wykopu to obszar wydobycia materiału pomnożony przez
Współczynnik wykopu określony w kryteriach wielkości wyjściowych,
natomiast Powierzchnia nasypu to obszar nasypania materiału pomnożony
przez Współczynnik wypełnienia.

Wielkość powierzchni dla każdego materiału jest uśredniana dla
wszystkich stanowisk i mnożona przez różnicę odległości między
stanowiskami, w wyniku czego są obliczane objętości przyrostowe.
Dodanie poszczególnych objętości prowadzi do wyliczenia łącznej
objętości materiału.

W ostatnim kroku następuje obliczenie łącznej objętości netto na każdym
stanowisku przez odjęcie objętości netto wykopu od objętości netto
materiału nadającego się do ponownego wykorzystania.
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Samouczki poświęcone
sieciom rurociągów

W tym rozdzialeSamouczki przeznaczone są dla użytkowników stykających się

po raz pierwszy z funkcjami obsługującymi sieci rurociągów, ■ Samouczek: Tworzenie
sieci rurociągów

za pomocą których można projektować i modelować przepływy
■ Samouczek: Zmiana

właściwości sieci
rurociągów

i systemy kanalizacyjne, takie jak system kanalizacji burzowej

czy ściekowej. ■ Samouczek: Wyświetlanie
i edycja sieci rurociągów

UWAGA Jeśli program AutoCAD Civil 3D nie został

zainstalowany w lokalizacji domyślnej, w podglądzie zdarzeń

mogą się pojawiać komunikaty informujące o niemożności

odnalezienia katalogów części sieci rurociągów. Aby uniknąć

takiej sytuacji, zaleca się wykonywanie poniższych ćwiczeń w

podanej kolejności. Alternatywnie można zresetować ścieżkę

do tych katalogów, wybierając z menu Rury polecenie Ustaw

katalog rurociągów.

12
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UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych

samouczkach są dostępne w folderze folder z rysunkami do

samouczków (str. 335). Aby zachować wyniki pracy wykonywanej

podczas realizacji ćwiczeń będących częściami składowymi

samouczków, należy zapisywać rysunki w folderze Folder My

Civil 3D Tutorial Data (str. 335), tak aby nie zastępowały one

oryginalnych rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Sieci rurociągów

znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.
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Samouczek: Tworzenie sieci rurociągów
W samouczku zaprezentowano metody konstruowania sieci rurociągów za
pomocą specjalistycznych narzędzi układu.

Tworzenie sieci rurociągów odbywa się przez zaznaczenie punktów
początkowych i końcowych rur oraz położenia struktur. Rury można łączyć
ze strukturami lub z innymi rurami. Rodzaje rur i struktur, które można
utworzyć w sieci rurociągów, pobiera się z listy części, która jest podzbiorem
całego katalogu części sieci rurociągów.

Podczas konstruowania sieci rurociągów można ją powiązać z domyślną
powierzchnią i linią trasowania. Rozmieszczenie i wielkość części będzie
dostosowywana na bieżąco w trakcie układania sieci rurociągów w oparciu o
dane powierzchni i zasady projektowania obowiązujące dla tej sieci. Linia
trasowania pełni głównie rolę obiektu odniesienia na potrzeby dodawania
etykiet do sieci rurociągów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie sieci przewodów rurowych
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Tworzenie sieci rurociągów

Celem ćwiczenia będzie utworzenie sieci rurociągów reprezentującej system
kanalizacji burzowej. Sieć rurociągów będzie powiązana z powierzchnią i
obiektem linii trasowania. Jej elementy składowe będą pochodziły ze
standardowej listy części.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie sieci przewodów rurowych
za pomocą narzędzi układu znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD
Civil 3D.

Aby utworzyć sieć rurociągów

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Pipe Networks-1.dwg.

Rysunek zawiera powierzchnię istniejącego terenu, obiekt linii trasowania
oraz profile istniejącego terenu i układu używane w linii trasowania.
Znajduje się na nim również powierzchnia wyeksportowana z korytarza,
w którym obiekt linii trasowania pełni rolę linii bazowej.
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2 W oknie rysunku zogniskuj powiększenie na obszarze obejmującym linię
trasowania między pikietami 7+00 i 11+00.

3 W obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń kolekcję Sieci rurociągów
i kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Sieci. Kliknij polecenie Utwórz
sieć rurociągów według układu.

Innym sposobem jest kliknięcie menu Rury  ➤ Utwórz sieć rurociągów
według układu.

4 Aby zaznaczyć powierzchnię bazującą na korytarzu, w oknie dialogowym
Utwórz sieć rurociągów na liście Nazwa powierzchni zaznacz pozycję
ROAD1_SURF.

5 Na liście Nazwa linii trasowania zaznacz pozycję ROAD1.

6 Kliknij przycisk OK.

Sieć rurociągów zostanie dodana do widoku drzewa, a na ekranie pojawi
się pasek narzędzi Narzędzia układu sieci.

Aby dodać części do sieci rurociągów

1 Na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci na liście Struktury rozwiń
kolekcję Mimośrodowa struktura walcowa. Zaznacz pozycję Eccentric
Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.

2 Na liście Rury rozwiń kolekcję Rura betonowa. Zaznacz pozycję 18-calowa
rura betonowa.

3 Kliknij przycisk  (Rysuj rury i struktury).

4 Upewnij się, że w opcji Nachylenie w górę/w dół widnieje ikona 
(nachylenie w dół).

5 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie 'SO, co spowoduje uaktywnienie
polecenia przezroczystego Odsunięcie pikiety.

6 W oknie rysunku kliknij jedną z etykiet pikiet linii trasowania, aby wybrać
obiekt linii trasowania ROAD1.

7 W wierszu polecenia jako wartość pikiety wprowadź liczbę 700.

8 W wierszu polecenia jako wartość parametru odsunięcia wprowadź liczbę
-15.
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We wskazanym punkcie zostanie umieszczony wpust uliczny. Odsunięcie
ma na celu umieszczenie wpustu w taki sposób, aby jego zewnętrzna
krawędź stykała się z zewnętrzną krawędzią pobocza drogi.

9 Przy ciągle aktywnym poleceniu Odsunięcie stanowiska utwórz kolejną
strukturę, wprowadzając liczbę 800 w polu pikiety i -15 jako wartość
odsunięcia.

Zostanie utworzony drugi wpust uliczny. Obie struktury zostaną połączone
rurą o typie określonym na liście Rury. Przebieg rur będzie uwzględniał
nachylenie w dół wynikające z kształtu terenu wyznaczonego przez
powierzchnię pochodzącą z korytarza oraz zasady projektowania
obowiązujące dla rur o danym rodzaju i wielkości. W jednym z
późniejszych kroków układ tych rur w pionie zostanie wyświetlony w
widoku profilu.

10 Aby zmienić kierunek układu sieci w pionie, kliknij przycisk  Nachylenie

w górę/w dół w celu zmiany ikony na  .

11 Przy ciągle aktywnym poleceniu Odsunięcie stanowiska utwórz kolejne
struktury o odsunięciu -15 przy pikietach 9+50, 11+00 i 12+50.

W trakcie rozmieszczania wpustów ulicznych program automatycznie
generuje rury łączące. Ich nachylenia zależą od ustawień zasad
projektowania oraz wartości parametru Nachylenie w górę/w dół.

12 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia Odsunięcie pikiety.

13 Przewijaj widok układu do momentu, aż na ekranie pojawi się segment
linii trasowania między pikietami 12+50 i 13+00.

14 Przy ciągle aktywnym poleceniu rysowania w wierszu polecenia wprowadź
literę C, aby rozpocząć tworzenie zakrzywionej rury.

15 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie 'SO.

16 Utwórz strukturę na końcu zakrzywionej rury, wprowadzając liczbę 1300
w polu pikiety i -15 jako wartość odsunięcia.

17 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia Odsunięcie pikiety.

18 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia rysowania.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Dodawanie kolejnych
części do sieci rurociągów (str. 302).
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Ćwiczenie 2: Dodawanie kolejnych części do sieci
rurociągów

Celem ćwiczenia będzie dodanie elementów do sieci rurociągów przez
utworzenie rur i struktur łączących się z istniejącymi strukturami.

Podczas konstruowania sieci rurociągów użytkownik zawsze ma możliwość
połączenia jej z elementami istniejącej sieci. Program AutoCAD Civil 3D
wyświetla wskazówki informujące o miejscach, w których dodawana rura lub
struktura połączy się z istniejącym obiektem lub przerwie go, powodując
konieczność utworzenia nowego połączenia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie części do sieci przewodów
rurowych znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Tworzenie sieci
rurociągów (str. 299).

Aby dodać do sieci kolejne elementy

1 Najpierw zostanie wykorzystane narzędzie Rysuj rury i struktury w celu
dodania dwóch odgałęzień rury z wpustami ulicznymi odłączonymi od
głównej sieci.

W menu Rury kliknij opcję Edytuj sieć rurociągów. W oknie rysunku
kliknij element sieci rurociągów.

Alternatywnie kliknij element sieci rurociągów prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Edytuj sieć.

2 Na liście Struktury upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Eccentric
Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor. Na liście Rury upewnij
się, że jest zaznaczona pozycja 18-calowa rura betonowa.

3 Przełącz opcję Nachylenie w górę/w dół do pozycji  (nachylenie w
dół).

4 Kliknij przycisk  (Rysuj rury i struktury).

5 W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie 'SO.

6 Kliknij etykietę linii trasowania ROAD1, aby zaznaczyć tę linię.

7 Utwórz strukturę, wprowadzając liczbę 1310 w polu pikiety i -15 jako
wartość odsunięcia.

302 | Rozdział 12   Samouczki poświęcone sieciom rurociągów



8 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia Odsunięcie pikiety.

9 Umieść kursor nad punktem odsunięcia struktury od pikiety 13+00.

Zostanie wyświetlony znacznik  informujący, że rurę można
dołączyć do struktury. Na ilustracji poniżej widać znacznik połączenia
umieszczony obok kursora zaznaczenia.

10 Przy wyświetlonym znaczniku połączenia kliknij strukturę. Rura zostanie
dołączona do struktury.

11 W wierszu polecenia wprowadź literę S, aby nanieść kolejny punkt
początkowy.

12 Za pomocą polecenia Odsunięcie stanowiska utwórz nową strukturę
odsuniętą o 15 stóp od pikiety 12+60.

13 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia Odsunięcie pikiety.

14 Przy wyświetlonym znaczniku połączenia kliknij strukturę odsuniętą o
-15 stóp od pikiety 12+50. Rura zostanie dołączona do struktury.

15 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia rysowania.

16 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie wpustu ulicznego.

Następnie zostanie wykorzystane narzędzie Rysuj tylko struktury w celu
dodania dwóch wpustów ulicznych. Podczas realizacji końcowych
czynności poniższej procedury zostaną utworzone rury łączące wpusty
uliczne z siecią.

17 Przewijaj widok w ekranie do momentu, aż na ekranie pojawi się wpust
uliczny odsunięty od pikiety 11+00.

18 W menu Rury kliknij opcję Edytuj sieć rurociągów. W oknie rysunku
kliknij część w sieci rurociągów.

19 Na liście Struktury upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Eccentric
Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.
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20 Na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci kliknij przycisk Tylko
struktury.

21 Za pomocą polecenia Odsunięcie stanowiska narysuj wpusty uliczne
odsunięte o 15 stóp od pikiet 11+10 i 9+60.

22 Naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby zakończyć sesje polecenia
Odsunięcie pikiety i polecenia rysowania.

W końcu zostanie użyte narzędzie Rysuj tylko rury w celu połączenia
nowych wpustów ulicznych z siecią rurociągów.

23 W menu Rury kliknij opcję Edytuj sieć rurociągów. W oknie rysunku
kliknij element sieci rurociągów.

24 Na liście Rury upewnij się, że jest zaznaczona pozycja 18-calowa rura
betonowa.

25 Na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci kliknij przycisk Tylko rury.

26 Przy wyświetlonym znaczniku połączenia kliknij wpust uliczny odsunięty
o 15 stóp od pikiety 11+10, co spowoduje dołączenie nowej rury do
wpustu.

27 Przy wyświetlonym znaczniku połączenia kliknij wpust uliczny odsunięty
o -15 stóp od pikiety 11+10.

28 W wierszu polecenia wprowadź literę S, aby wybrać kolejny punkt
początkowy.

29 Powtórz proces rysowania rury w celu połączenia wpustu ulicznego
odsuniętego od pikiety 9+60 z wpustem ulicznym odsuniętym od pikiety
9+50.

30 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Zmiana
właściwości sieci rurociągów (str. 304).

Samouczek: Zmiana właściwości sieci rurociągów
W samouczku zaprezentowano metody dodawania elementów do listy części
sieci rurociągów oraz modyfikowania powierzchni, linii trasowania i zasad
projektowania wykorzystywanych podczas konstruowania sieci rurociągów.
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W poprzednim samouczku używane składniki systemu kanalizacji burzowej
były przeznaczone dla projektów jezdni. Ich rozmieszczenie i rzędne były
ustalane na podstawie parametrów powierzchni drogi. W tym samouczku
zostanie utworzone odgałęzienie sieci odchodzące od drogi do terenu
niezagospodarowanego. Rury będą łączone za pośrednictwem studzienek
kanalizacyjnych, a zakańczane na murze oporowym.

Oprócz wybierania różnych struktur, rur i trybów układów, opcje dostępne
na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci umożliwiają również zmianę
konfiguracji sieci podczas pracy. W trakcie projektowania sieci można zmieniać
wykorzystywane listy części, dodawać części do listy oraz zmieniać
powierzchnie i linie trasowania, do których odwołują się elementy rysunku.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja ustawień sieci przewodów
rurowych znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Dodawanie elementów do listy części

Celem tego ćwiczenia będzie dodanie nowych elementów do listy części przez
wybranie rodziny i rozmiarów części z katalogu części sieci rurociągów.

W ćwiczeniu pokazano sposoby przechodzenia do listy części z paska narzędzi
Narzędzia układu sieci. Ponadto za pomocą opcji dostępnych w obszarze
narzędzi na karcie Ustawienia można tworzyć, wyświetlać i modyfikować listy
części.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Katalog części i lista części
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby dodać rodzinę części do listy części sieci rurociągów

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Pipe Networks-2.dwg.

2 W menu Rury kliknij opcję Edytuj sieć rurociągów.

3 W oknie rysunku kliknij element sieci rurociągów.

4 Na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci kliknij przycisk  , co
spowoduje otwarcie okna dialogowego Wybierz listę części.

5 W oknie dialogowym Wybierz listę części kliknij przycisk Edytuj
bieżący wybór.
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6 W oknie dialogowym Lista części sieci na karcie Struktury w widoku
drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę żądanej listy części i
wybierz polecenie Dodaj rodzinę części.

7 W oknie dialogowym Katalog części na liście Wloty-wyloty zaznacz
pozycję Betonowy prostokątny mur oporowy. Kliknij przycisk OK.

Nowa rodzina części zostanie dodana do widoku drzewa.

8 Zauważ, że na karcie Struktury w widoku drzewa żadne rozmiary części
nie są dostępne w rodzinie Betonowy prostokątny mur oporowy. Należy
je dodać w kolejnych krokach.

9 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Betonowy prostokątny mur
oporowy i kliknij opcję Dodaj rozmiar części.

10 W oknie dialogowym Kreator rozmiaru części kliknij wiersz Szerokość
podstawy muru oporowego. W komórce Dodaj wszystkie rozmiary zaznacz
widoczne pole wyboru. Kliknij przycisk OK.

11 Rozwiń węzeł Betonowy prostokątny mur oporowy.

Zauważ, że do widoku drzewa dodane zostały wszystkie dostępne rozmiary
części. Zwróć uwagę, że dla każdej części na liście można określić styl
obiektu, zasady projektowania i materiał renderowania.

12 Na karcie Rury w widoku drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy
pozycję Rura betonowa. Wybierz polecenie Dodaj rozmiar części.

13 W oknie dialogowym Kreator rozmiaru części kliknij wiersz Średnica
wewnętrzna rury. Kliknij komórkę Wartość. Na liście wartości zaznacz
pozycję 24.000000, a następnie kliknij przycisk OK.

Nowy rozmiar części zostanie dodany do widoku drzewa.

14 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Lista
części sieci.

15 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Wybierz
listę części.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Zmiana konfiguracji
powierzchni, linii trasowania i zasad (str. 307).
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Ćwiczenie 2: Zmiana konfiguracji powierzchni, linii
trasowania i zasad

Celem ćwiczenia będzie modyfikacja powierzchni i linii trasowania, do których
odwołują się części sieci rurociągów, oraz wprowadzenie zmian w zasadach
projektowania części.

Program AutoCAD Civil 3D używa stanowiących odniesienie powierzchni,
linii trasowania i zasad w celu określenia rozmiaru i usytuowania części sieci
rurociągów. Na przykład w przypadku konstruowania studzienki kanalizacyjnej
górna krawędź tej struktury jest zazwyczaj umieszczana automatycznie na
rzędnej powierzchni, do której odwołuje się studzienka. Jeśli w zasadach
projektowania studzienki jest określona wartość korekty pozycjonowania jej
włazu, właz będzie umieszczony na wysokości powierzchni plus lub minus
wartość korekty.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Reguły dotyczące części znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Dodawanie elementów
do listy części (str. 305).

Aby zmienić ustawienia powierzchni, linii trasowania i zasad

1 Jeśli pasek narzędzi Narzędzia układu sieci nie jest jeszcze otwarty, z menu
Rury wybierz polecenie Edytuj sieć rurociągów. W oknie rysunku kliknij
element sieci rurociągów.

Najpierw należy zmienić powierzchnię odniesienia. Skojarzenie sieci
rurociągów z powierzchnią spowoduje, że sieć rurociągów automatycznie
będzie się odwoływać do danych rzędnych powierzchni.

2 Na pasku Narzędzia układu sieci kliknij  .

3 W oknie dialogowym Wybierz powierzchnię zaznacz pozycję EG. Kliknij
przycisk OK.

Następnie należy zmienić linię trasowania stanowiącą odniesienie.
Skojarzenie sieci rurociągów z linią trasowania spowoduje, że sieć
rurociągów automatycznie będzie się odwoływać do danych pikiety linii
trasowania.

4 Kliknij przycisk  . W oknie dialogowym Wybierz linię trasowania
zaznacz pozycję XC_STORM. Kliknij przycisk OK.

Ćwiczenie 2: Zmiana konfiguracji powierzchni, linii trasowania i zasad | 307



5 Na koniec należy zmienić zasady projektowania obowiązujące dla dwóch
części. Zasady dotyczące części są to właściwości decydujące o zachowaniu
części sieci rurociągów w trakcie ich przesuwania i edycji.

Kliknij ikonę  .

6 W oknie dialogowym Wybierz listę części kliknij przycisk Edytuj
bieżący wybór.

7 W oknie dialogowym Lista części sieci na karcie Struktury rozwiń kolekcję
Struktura mimośrodowa walca. Zaznacz pozycję Eccentric Structure 48
Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.

8 W komórce Zasady kliknij przycisk  . W oknie dialogowym Zestaw
zasad struktury wybierz opcję Niedokończony. Kliknij przycisk OK.

Wybrane zasady projektowania spowodują dopasowanie rozmiarów
struktur polegające na ich umieszczeniu 0,25 stopy (7,5 cm) ponad
wysokość otaczającej powierzchni, czyli zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla otwartych terenów.

9 Na karcie Rury rozwiń kolekcje Standardowe, Rura betonowa. Zaznacz
pozycję 24-calowa rura betonowa.

10 W komórce Zasady kliknij przycisk  . W oknie dialogowym Zestaw
zasad rur wybierz opcję Niedokończony. Kliknij przycisk OK.

Wybrane zasady projektowania pozwolą na stosowanie rur o maksymalnej
długości 200 stóp (61 metrów), czyli typowych rur używanych w
instalacjach biegnących przez otwarty teren.

11 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Lista
części sieci.

12 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Wybierz
listę części.

Zadania uzupełniające: korzystając z opcji zlokalizowanych w obszarze
narzędzi na karcie Ustawienia, przejdź do właściwości zasad Struktura lub
Rury i przejrzyj dostępne wartości.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Dodawanie odgałęzienia
do sieci rurociągów (str. 309).
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Ćwiczenie 3: Dodawanie odgałęzienia do sieci rurociągów

Celem ćwiczenia będzie dodanie odgałęzienia do istniejącego układu sieci
rurociągów oraz przegląd i modyfikacja układu na podstawie informacji o
stanie części.

Oprócz ikon wskaźnikowych pokazujących miejsca, w których można dołączyć
części, na rysunku będą również widoczne ikony w punktach, gdzie dodawana
rura lub struktura będzie powodowała przerwanie istniejącej rury. Rury powstałe
w wyniku przerwania będą automatycznie łączone z nową rurą/strukturą.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dodawanie części do sieci przewodów
rurowych znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Zmiana konfiguracji
powierzchni, linii trasowania i zasad (str. 307).

Aby dodać odgałęzienie do sieci rurociągów

1 Jeśli pasek narzędzi Narzędzia układu sieci nie jest jeszcze otwarty, z menu
Rury wybierz polecenie Edytuj sieć rurociągów. W oknie rysunku kliknij
element sieci rurociągów.

2 Na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci upewnij się, że jest zaznaczona
powierzchnia EG oraz linia trasowania XC_STORM.

3 Na liście Struktury rozwiń kolekcję Betonowy prostokątny mur oporowy.
Zaznacz pozycję Prostokątny mur oporowy 44 x 6 x 37 cali.

4 Na liście Rury rozwiń kolekcję Rura betonowa. Zaznacz pozycję 24-calowa
rura betonowa.

5 Kliknij przycisk  (Rysuj rury i struktury).

6 Przełącz przycisk Nachylenie w górę/w dół do pozycji  .

7 W oknie rysunku zogniskuj powiększenie na pikiecie 4+00 leżącej na linii
trasowania XC_STORM.

8 Kliknij obok linii trasowania w miejscu, w którym chcesz umieścić ścianę
czołową.

9 Przewiń widok do wpustu ulicznego odsuniętego o 15 stóp od pikiety
8+00 leżącej na linii dopasowania ROAD1.
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10 Przy wyświetlonym znaczniku połączenia kliknij wpust uliczny odsunięty
od pikiety 8+00.

11 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia.

12 Przewiń widok do ściany czołowej na końcu odgałęzienia. Zaznacz ścianę
czołową.

13 Za pomocą okrągłego uchwytu edycji obracaj ścianę czołową do momentu,
aż będzie ułożona prostopadle do dołączonej rury.

14 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie muru oporowego.

15 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator rozwiń kolekcje Sieci
rurociągów  ➤ Sieci  ➤ Network - (1). Kliknij pozycję Rury.

16 W widoku elementów, w wierszu elementu Pipe - (10) umieść kursor nad
okrągłą ikoną widoczną w komórce Stan. Zostanie wyświetlona lista zasad
projektowania, które nie są przestrzegane.

Rura przekracza maksymalną długość i maksymalne pokrycie określone
w zasadach. W kilku następnych krokach należy skorygować długość
poprzez dodanie struktury w połowie zakresu rur.

17 Kliknij prawym przyciskiem wiersz obiektu Pipe - (10). Wybierz polecenie
Zoom do.

W oknie rysunku zostanie wyświetlony cały bieg rury.

18 W menu Rury kliknij opcję Edytuj sieć rurociągów. Kliknij element sieci
rurociągów.

19 Na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci na liście Struktury zaznacz
pozycję Eccentric Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.

20 Kliknij przycisk  (Tylko struktury).

21 W oknie rysunku przewiń widok do pikiety 2+00 leżącej na linii
trasowania XC_STORM.

22 Umieść kursor na rurze w pobliżu pikiety 2+00.

Zostanie wyświetlony znacznik złamania rury  oznaczający,
że umieszczenie w tym miejscu struktury wymaga przecięcia rury.
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23 Po wyświetleniu znacznika załamania rury kliknij, aby umieścić w tym
miejscu studzienkę i z jednej rury utworzyć dwie.

24 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć sesję polecenia.

Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Wyświetlanie i
edycja sieci rurociągów (str. 311).

Samouczek: Wyświetlanie i edycja sieci rurociągów
W samouczku zaprezentowano metody wyświetlania i modyfikowania
elementów sieci rurociągów w widokach profilu i przekroju.

Wszystkie, lub tylko wybrane elementy sieci, można narysować w widoku
profilu. Po narysowaniu można dostosować ich układ pionowy za pomocą
uchwytów edycji lub przez bezpośrednią zmianę wartości zawartych w tabeli
zlokalizowanej w oknie dialogowym właściwości części. Można również
dodawać tabele w celu organizowania danych części sieci rurociągów i
etykietować części w celu ułatwienia ich identyfikacji.

Po utworzeniu widoku przekroju będą w nim rysowane wszystkie części sieci
rurociągów, przez które przebiega płaszczyzna przekroju poprzecznego.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja sieci przewodów rurowych
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Rysowanie części sieci rurociągów w widoku
profilu

Celem ćwiczenia będzie narysowanie elementów sieci rurociągów w widoku
profilu.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyświetlanie sieci przewodów
rurowych w widoku profilu znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil
3D.

W tym ćwiczeniu wykorzystywane są sieć rurociągów i odgałęzienie utworzone
w samouczku Zmiana właściwości sieci rurociągów (str. 304).

Aby narysować części sieci rurociągów w widoku profilu

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D z menu Plik wybierz polecenie
Otwórz. Przejdź do folderu folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz
rysunek Pipe Networks-3.dwg.

2 W oknie rysunku zogniskuj powiększenie na fragmencie sieci.

3 Kliknij rurę prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie Rysuj części
w widoku profilu.

4 Powiększ widok do profilu linii trasowania reprezentującej drogę (PV -
1). Kliknij siatkę profilu.

Wybrana rura lub struktura zostanie narysowana w widoku profilu.

5 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie rury.

6 Kliknij siatkę profilu, aby wybrać profil. Kliknij prawym przyciskiem
myszy. Kliknij polecenie Właściwości widoku profilu.

7 W oknie dialogowym Właściwości widoku profilu na karcie Sieci
rurociągów w kolumnie Rysuj zaznacz pole wyboru dla każdego wpisu
części sieci oprócz następujących pozycji: Pipe - (10), Pipe - (10)(1),
Structure (11) i Structure (12).

8 Kliknij przycisk OK.

Wszystkie elementy sieci zaznaczone w oknie dialogowym Właściwości
widoku profilu pojawią się w widoku profilu.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 2: Dodawanie etykiet do
części sieci rurociągów (str. 312).

Ćwiczenie 2: Dodawanie etykiet do części sieci rurociągów

Celem ćwiczenia jest dodanie etykiet do części sieci rurociągów narysowanych
w widokach planu i profilu.
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Więcej informacji można znaleźć w temacie Definiowanie etykiet sieci przewodów
rurowych znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 1: Rysowanie części sieci
rurociągów w widoku profilu (str. 311).

Aby dodać etykiety do części sieci rurociągów w widoku profilu

1 Powiększ obraz tak, aby objął części narysowane w widoku profilu.

2 Kliknij menu Rury  ➤ Dodaj etykiety sieci rurociągów  ➤ Dodaj etykiety
sieci rurociągów.

3 W oknie dialogowym Dodaj etykiety wybierz następujące wartości:

■ Rodzaj etykiety: Profil pojedynczej części

■ Styl etykiety rury: Standardowy

4 Kliknij przycisk Dodaj.

5 W oknie rysunku zaznacz obiekt Pipe - (1), który znajduje się między
pikietami 7+00 i 8+00 w profilu układu widocznym w widoku profilu.

Do rury zostanie dodana etykieta z jej opisem. W następnych krokach
zostanie skonfigurowany nowy styl etykiety. Etykiety o tym stylu będą
zawierały informacje o początkowej rzędnej spodu wnętrza, co ułatwia
ewentualne późniejsze modyfikacje rury.

6 W oknie dialogowym Dodaj etykiety kliknij przycisk  (Kopiuj aktualny
wybór) znajdujący się obok listy Styl etykiety rury.

7 W oknie dialogowym Edytor stylów etykiet na karcie Informacje w polu
Nazwa wprowadź wyrażenie Początkowa rzędna spodu wnętrza.

8 Na karcie Układ w obszarze Tekst kliknij pole Zawartość. Kliknij ikonę

 .

9 W oknie dialogowym Edytor komponentu tekstowego na karcie
Właściwości na liście Właściwości zaznacz pozycję Początkowa rzędna
spodu wnętrza.

10 Kliknij ikonę  .

11 W oknie edytora tekstu kliknij pole właściwości Opis. Naciśnij klawisz
Usuń.
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12 Zawartość etykiety powinna wyglądać następująco:

13 Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego Edytor
komponentu tekstowego.

14 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytor stylów etykiet.

15 W oknie dialogowym Dodaj etykiety na liście Rodzaj znacznika upewnij
się, że jest zaznaczona pozycja Profil pojedynczej części.

16 Na liście Styl etykiety rury upewnij się, że jest zaznaczona pozycja
Początkowa rzędna spodu wnętrza.

17 Kliknij przycisk Dodaj.

18 W oknie rysunku zaznacz obiekt Pipe - (2), który znajduje się między
pikietami 8+00 i 9+50 w profilu układu widocznym w widoku profilu.

19 Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć sesję polecenia dodawania etykiety.

20 Kliknij tekst etykiety, co spowoduje zaznaczenie etykiety.

21 Kliknij rombowy uchwyt edycji etykiety, co spowoduje jej uaktywnienie.
Kliknij nowe miejsce dla etykiety na początku rury, czyli przy pikiecie
8+00.

Początek i koniec rury są wyznaczane na podstawie kierunku, w którym
rura była rysowana.

22 Kliknij kwadratowy uchwyt edycji etykiety, co spowoduje jej
uaktywnienie. Kliknij nowe miejsce dla etykiety. Etykieta zostanie
odsunięta od rury.

23 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie etykiety.

Następnie należy dodać etykietę połączeń do odcinka rurociągu złożonego
z dwóch rur umieszczonego w widoku planu.

24 Przesuwaj i powiększaj widok do momentu, aż rurociąg Północ-Południe
biegnący wzdłuż linii trasowania XC_STORM będzie dobrze widoczny.

25 W oknie dialogowym Dodaj etykiety wybierz następujące wartości:

■ Rodzaj etykiety: Rury łączące

■ Styl etykiety rury: 2D Length - Total Span

26 Kliknij przycisk Dodaj.
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27 Kliknij obie rury biegnące wzdłuż linii trasowania XC_STORM i naciśnij
klawisz Enter.

28 W odpowiedzi na monit kliknij lokalizację wzdłuż zakresu rur, aby wstawić
etykietę.

Etykieta połączeń zostanie umieszczona na rurociągu w określonej
lokalizacji. Aby zobaczyć, które rury wchodzą w skład zakresu, umieść
kursor nad etykietą, podświetlając rury.

Na koniec należy dodać rury do wszystkich części sieci rurociągów w
widoku planu.

29 Przesuwaj i powiększaj obraz do momentu, aż widok planu sieci
rurociągów będzie dobrze widoczny.

30 W oknie dialogowym Dodaj etykiety wybierz następujące wartości:

■ Rodzaj etykiety: Plan całej sieci

■ Styl etykiety rury: Standardowy

■ Styl etykiety struktury: Nazwa struktury

31 Kliknij przycisk Dodaj.

32 Kliknij część w sieci rurociągów Dodano etykiety do wszystkich rur i
struktur za pomocą wybranych stylów.

33 W oknie dialogowym Dodaj etykiety kliknij przycisk Zamknij.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 3: Edycja części sieci
rurociągów w widoku profilu (str. 315).

Ćwiczenie 3: Edycja części sieci rurociągów w widoku profilu

W tym ćwiczeniu należy zmodyfikować części sieci rurociągów narysowanych
w widoku profilu przy użyciu uchwytów edycji oraz poprzez bezpośrednie
wpisanie nowych wartości w ustawieniach części.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Edycja sieci przewodów rurowych
przy użyciu uchwytów znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil
3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Dodawanie etykiet
do części sieci rurociągów (str. 312).
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Aby zmodyfikować części sieci rurociągów w widoku profilu

1 W oknie rysunku w widoku profilu obiektu dopasowania ROAD1 (PV -
(1)) zaznacz obiekt Pipe - (4), który łączy struktury odsunięte od pikiet
11+00 i 12+50 rozmieszczonych na linii ROAD1.

2 Kliknij kwadratowy uchwyt edycji widoczny na środku rury, co spowoduje
jej uaktywnienie. Kliknij nowe miejsce dla rury w płaszczyźnie pionowej,
dobierając je w taki sposób, aby początkowa rzędna spodu wnętrza
wynosiła ok. 650 stóp (198 m).

UWAGA Pozioma linia siatki znajdująca się bezpośrednio pod rurą wskazuje
wartość 650 stóp.

Podczas przesuwania kursora wyświetlana jest w podpowiedzi aktualna
rzędna aktywnego uchwytu.

3 Kliknij trójkątny uchwyt edycji widoczny na początku (u dołu) rury, co
spowoduje jej uaktywnienie. Wskaż nowe położenie końca rury w takim
miejscu, aby leżał jak najbliżej punktu końcowej rzędnej spodu wnętrza
obiektu Pipe - (3) zlokalizowanego między pikietami 11+00 i 9+50.

W następnych krokach zostaną zmodyfikowane właściwości rury w celu
bardziej dokładnego dopasowania obu rur łączących się przy strukturze
(4).

4 Przy ciągle zaznaczonym obiekcie Pipe - (4) kliknij prawym przyciskiem
myszy Wybierz polecenie Właściwości rury.

5 W oknie dialogowym Właściwości rury na karcie Właściwości części kliknij
wartość Początkowa rzędna spodu wnętrza, zaznaczając ją. Naciśnij
kombinację klawiszy Ctrl+C, aby skopiować tę wartość. Kliknij przycisk
OK.

6 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie rury Pipe - (4).

7 Kliknij obiekt Pipe -(3) prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie
Właściwości rury.

8 W oknie dialogowym Właściwości rury na karcie Właściwości części w
obszarze Geometria kliknij pole Końcowa rzędna spodu wnętrza. Naciśnij
kombinację klawiszy Ctrl+V, co spowoduje zastąpienie istniejącej wartości
wartością pochodzącą z obiektu Pipe - (4).

9 Kliknij przycisk OK.

Obiekty Pipe - (3) i Pipe - (4) będą się teraz łączyły z obiektem Structure
- (4) na tej samej wysokości spodu wnętrza.
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10 Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie rury.

Zadania uzupełniające: powtórz procedurę edycji dla rury Pipe - (5) leżącej
między pikietami 12+50 i 13+00, aby utworzyć jeden spójny ciąg rur.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 4: Zastępowanie stylu części
sieci rurociągów w widoku profilu (str. 317).

Ćwiczenie 4: Zastępowanie stylu części sieci rurociągów w
widoku profilu

W tym ćwiczeniu należy zastąpić styl obowiązujący w widoku profilu dla części
sieci rurociągów za pomocą opcji zastąpienia zawartych we właściwościach
widoku profilu.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 3: Edycja części sieci
rurociągów w widoku profilu (str. 315).

Aby zastąpić styl obiektu w widoku profilu

1 W oknie rysunku zogniskuj powiększenie na widoku profilu obiektu
ROAD1 (PV- (1)).

2 Kliknij widok profilu prawym przyciskiem myszy Kliknij polecenie
Właściwości widoku profilu.

3 Na karcie Sieci rurociągów kliknij wiersz Pipe - (6).

4 Przewiń kartę w prawo, aż będzie widoczna wartość Zastąpienie stylu.

5 Kliknij komórkę Zastąpienie stylu.

6 W oknie dialogowym Wskaż styl rury zaznacz opcję Dotted. Kliknij
przycisk OK.

7 Powtórz kroki 5 i 6, aby zastąpić styl obiektów Pipe - (7), Pipe - (8) i Pipe
- (9).

8 Kliknij przycisk OK.

Rury przecinające drogę będą odtąd prezentowane przy użyciu
kreskowanych linii, co ułatwi wyświetlanie i edycję głównego segmentu
rury. Może wystąpić konieczność wprowadzenia w wierszu polecenia
wyrażenia REGEN w celu wyświetlenia zmiany stylu.
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9 Przesuwaj i powiększaj widok do momentu, aż struktura znajdująca się
przy pikiecie 8+00 będzie dobrze widoczna. Zauważ, że nie istnieje żadne
oznaczenie segmentu rury biegnącej wzdłuż linii trasowania XC-STORM.
W kilku następnych krokach należy zmienić styl struktury, aby wyświetlić
miejsce połączenia prostopadłej rury ze strukturą.

10 Kliknij strukturę, aby ją wybrać. Kliknij prawym przyciskiem myszy i
wybierz polecenie Edytuj styl struktury.

11 W oknie dialogowym Styl struktury na karcie Wyświetl ustaw komponent
Kontury struktury rur w profilu jako widoczny i zmień jego kolor na
czerwony.

12 Kliknij przycisk OK. Zauważ, że w strukturze wyświetlane jest teraz
czerwone kółko wskazujące lokalizację prostopadłego połączenia rury,
które nie jest wyświetlane w widoku profilu.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 5: Wyświetlanie części sieci
rurociągów w widoku przekroju (str. 318).

Ćwiczenie 5: Wyświetlanie części sieci rurociągów w widoku
przekroju

W tym ćwiczeniu należy wyświetlić elementy sieci rurociągów w widoku
przekroju.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wyświetlanie sieci przewodów
rurowych w widokach przekrojów znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD
Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 4: Zastępowanie stylu
części sieci rurociągów w widoku profilu (str. 317).

Aby wyświetlić elementy sieci rurociągów w widoku przekroju

1 W oknie rysunku zogniskuj powiększenie na obszarze wokół pikiety 12+60
znajdującej się na linii trasowania ROAD1.

2 Z menu Przekroje wybierz polecenie Utwórz linie próbkowania.

3 W odpowiedzi na monit o wybór linii trasowania naciśnij klawisz Enter.

4 W oknie dialogowym Wybierz linię trasowania wybierz linię ROAD 1 i
kliknij przycisk OK.
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5 W oknie dialogowym Utwórz grupę linii próbkowania kliknij przycisk
OK.

6 W wierszu polecenia wprowadź liczbę 1260.

7 Dla parametru szerokości lewego pasma wprowadź wartość 20.

8 Dla parametru szerokości prawego pasma wprowadź wartość 20.

We wskazanym miejscu zostanie narysowania linia próbna.

9 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć działanie polecenia konstruowania
linii próbkowania.

10 Kliknij menu Przekroje  ➤ Utwórz widok przekroju.

11 W oknie dialogowym Utwórz widok przekroju kliknij przycisk OK.

12 Powiększ/pomniejsz i przewiń widok do miejsca, w którym ma zostać
utworzony widok przekroju.

13 Kliknij myszą, co spowoduje wygenerowanie widoku.

14 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, zamknij okno
podglądu zdarzeń.

15 Powiększ/zmniejsz i przewiń zakres wyświetlania do widoku przekroju,
aby zobaczyć elementy sieci rurociągów w tym ujęciu.

Aby kontynuować samouczek, wykonaj Ćwiczenie 6: Tworzenie tabel rur
i struktur (str. 319).

Ćwiczenie 6: Tworzenie tabel rur i struktur

Celem ćwiczenia jest utworzenie tabeli z informacjami o strukturach
znajdujących się w sieci rurociągów, a następnie utworzenie nowego stylu
tabeli w celu wyświetlenia innych informacji.

Procedury tworzenia tabel rur i struktur są bardzo podobne. Choć niniejsze
ćwiczenie dotyczy tabel struktur, można zastosować tę samą procedurę podczas
tworzenia tabel rur.

Więcej informacji można znaleźć w tematach Dodawanie tabel rur i Dodawanie
tabel struktur znajdujących się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 5: Wyświetlanie części
sieci rurociągów w widoku przekroju (str. 318).
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Aby utworzyć tabele rur i struktur

1 Kliknij menu Rury  ➤ Dodaj tabele  ➤ Dodaj strukturę.

2 W oknie dialogowym Tworzenie tabeli struktury wybierz opcję Według
sieci i kliknij przycisk OK.

3 Przesuń widok do pustego obszaru w oknie rysunku, a następnie kliknij,
aby wstawić tabelę.

4 Przesuń i powiększ widok, aby zobaczyć wyraźnie tabelę struktur. Sprawdź
zawartość tabeli.

Następnie zmień zawartość tabeli, tworząc nowy styl tabeli.

5 Wybierz tabelę, klikając jedną z linii. Kliknij prawym przyciskiem myszy
tabelę struktur i wybierz pozycję Właściwości tabeli.

6 W oknie dialogowym Właściwości tabeli kliknij przycisk Kopiuj
aktualny wybór znajdujący się obok pozycji Styl tabeli.

7 W oknie dialogowym Styl tabeli na karcie Informacje zmień Nazwę na
Pikiety struktur i szczegóły.

8 Na karcie Właściwości danych wybierz pole Sortuj dane. Upewnij się, że
opcja Sortowana kolumna ma wartość 1, a opcja Kolejność ma wartość
Rosnąco. Dzięki takiemu ustawieniu wiersze tabeli będą sortowane rosnąco
według pierwszej kolumny.

9 W obszarze Struktura kliknij przycisk  , aby dodać nową kolumnę
do tabeli.

10 Kliknij dwukrotnie komórkę nagłówka nowej kolumny.

11 W oknie dialogowym Edytor komponentu tekstowego w okienku podglądu
wprowadź tekst Pikieta. Kliknij przycisk OK.

12 W oknie dialogowym Styl tabeli w obszarze Struktura kliknij dwukrotnie
komórkę Wartość kolumny w kolumnie Pikieta.

13 W oknie dialogowym Składniki komórki tabeli w wierszu Zawartość tekstu

kliknij komórkę Wartość. Kliknij ikonę  .

14 W oknie dialogowym Edytor komponentu tekstowego wybierz dane
wyświetlane w polu podglądu i naciśnij klawisz Delete.

15 W polu podglądu wprowadź wyrażenie STATION = .
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16 Na liście Właściwości wybierz pozycję Pikieta struktury. Zmień wartość

parametru Dokładność na 1 i kliknij przycisk  .

17 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okna dialogowe Edytor komponentu
tekstowego — Zawartość kolumny i Składniki komórki tabeli.

18 W oknie dialogowym Styl tabeli kliknij komórkę nagłówka kolumny
Pikieta i przeciągnij kolumnę Pikieta nad kolumną Opis struktury.
Kolumna Pikieta zostanie umieszczona pomiędzy kolumnami Nazwa
struktury a Opis struktury.

19 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okna dialogowe Styl tabeli i Właściwości
tabeli.

W tabeli jest teraz wyświetlana pikieta, przy której znajduje się dana
struktura.
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Samouczki poświęcone
tworzeniu dokumentacji

W tym rozdzialeSamouczki przeznaczone są dla użytkowników stykających się

po raz pierwszy z narzędziami tworzenia dokumentacji, które ■ Samouczek: Korzystanie z
narzędzi do tworzenia
dokumentacjipozwalają zautomatyzować proces przygotowywania

dokumentacji budowlanej na podstawie projektów.

Narzędzia tworzenia dokumentacji upraszczają proces

przygotowywania arkuszy w oparciu o rysunki projektowe.

Ćwiczenia zawarte w tych samouczkach nie opisują jednak

szczegółowo zagadnień związanych z Menedżerem zestawu

arkuszy ani z procesami drukowania/publikowania. Informacji

o tych funkcjach należy szukać w Pomocy programu AutoCAD.

Narzędzi tworzenia dokumentacji można używać wraz z

narzędziami zarządzania projektami (program Autodesk Vault)

lub autonomicznie. Użytkownik pragnący zarządzać plikami

tworzenia dokumentacji (plikami zestawu arkuszy, plikami

arkuszy, szablonami) za pomocą aplikacji Autodesk Vault musi

13
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się zalogować w odpowiednim projekcie i wyrejestrować

żądane pliki w celu umożliwienia ich edycji. Więcej

informacji można znaleźć w temacie Używanie programu Vault

z narzędziami do tworzenia dokumentacji znajdującym się w

Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

W następujących ćwiczeniach samouczka nie są

wykorzystywane funkcje (zarządzania projektami) programu

Autodesk Vault.

UWAGA Wszystkie rysunki wykorzystane w tych

samouczkach są dostępne w folder z rysunkami do samouczków

(str. 335). Aby zachować wyniki pracy wykonywanej podczas

realizacji ćwiczeń z samouczków, zapisuj rysunki w folderze

Folder My Civil 3D Tutorial Data (str. 335), tak aby nie zastępowały

one pierwotnych rysunków.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Opis narzędzi do

tworzenia dokumentacji znajdującym się w Pomocy programu

AutoCAD Civil 3D.
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Samouczek: Korzystanie z narzędzi do tworzenia
dokumentacji

W tym samouczku zaprezentowano sposób korzystania z narzędzi tworzenia
dokumentacji w celu przygotowania projektu do wydruku lub publikacji.

Za pomocą dwóch kreatorów narzędzi tworzenia dokumentacji można szybko
utworzyć arkusze, w których będą automatycznie wyświetlane segmenty linii
trasowania i profili umieszczone w planach.

Nie trzeba ręcznie tworzyć wielu rzutni w układach w celu uwidocznienia
segmentów linii trasowania, ponieważ można skonfigurować ramki widoku,
które będą automatycznie rejestrowały wstępnie zdefiniowane obszary
znajdujące się wzdłuż linii trasowania. Dzięki temu użytkownik nie musi
wprowadzać wielu ręcznych poprawek w przypadku zmiany danych
projektowych. Po wybraniu na rysunku linii trasowania w ciągu kilku sekund
można utworzyć arkusze, na których będą automatycznie wyświetlane żądane
informacje.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Opis narzędzi do tworzenia
dokumentacji znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie 1: Konfigurowanie rzutni

W ćwiczeniu zaprezentowano sposób przygotowania istniejącego szablonu
rysunku do współpracy z narzędziami tworzenia dokumentacji.

Przed użyciem do tworzenia dokumentacji własnych, niestandardowych
szablonów należy ustawić typ rzutni układu jako Plan lub Profil.

Domyślnie w większości szablonów dostarczonych z programem AutoCAD
Civil 3D właściwość Typ rzutni jest ustawiona jako Niezdefiniowany. Jednakże
załączone szablony tworzenia dokumentacji zawierają rzutnie, których typ
został już odpowiednio skonfigurowany jako: plan lub profil.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Konfigurowanie rzutni na potrzeby
tworzenia dokumentacji znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil
3D.

Aby skonfigurować rzutnie w istniejącym szablonie

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D kliknij menu Plik ➤ Otwórz. Przejdź
do folderu C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Local
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Settings\Dane aplikacji\Autodesk\C3D 2008\enu\Template\Plan Production.
Otwórz szablon Civil 3D (Imperial) Plan and Profile.dwt.

UWAGA W oknie dialogowym Wybierz plik upewnij się, że opcja Pliki typu
ustawiona jest jako Szablon rysunku (*.dwt).

Szablon zawiera dwie rzutnie.

2 Wybierz górną rzutnię. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Właściwości.

Sprawdź ustawienia rzutni, w tym rozmiar i położenie zdefiniowane w
kategorii Geometria.

3 Na palecie Właściwości przewiń widok w dół do kategorii Rzutnia.

4 Kliknij dwukrotnie komórkę w pozycji Typ rzutni.

Na liście rozwijanej wyświetlane są opcje konfiguracyjne rzutni. Bieżąca
(górna) rzutnia jest ustawiona jako Plan, natomiast dolna rzutnia jest
ustawiona jako Profil. Dzięki temu podczas używania tego szablonu w
procesie tworzenia dokumentacji widok planu linii trasowania będzie
wyświetlany w górnej rzutni, a towarzyszący mu profil — w dolnej.

Domyślnie wszystkie szablony zlokalizowane poza folderem C:\Documents
and Settings\<nazwa użytkownika>\Local Settings\Application
Data\Autodesk\C3D 2008\enu\Template\Plan Production mają ustawioną
właściwość Typ rzutni jako Niezdefiniowany. Aby skonfigurować swoje
niestandardowe szablony w celu wykorzystania ich w procesie tworzenia
dokumentacji, należy odpowiednio zmienić ustawienia rzutni.

5 Zamknij szablon Civil 3D (Imperial) Plan and Profile.dwt, ale nie zapisuj
go.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 2:
Tworzenie ramek widoku (str. 326).

Ćwiczenie 2: Tworzenie ramek widoku

W tym ćwiczeniu skorzystamy z kreatora Utwórz ramki widoku
umożliwiającego szybkie tworzenie ramek widoku wzdłuż linii trasowania.

Ramki widoku to prostokątne obszary rozmieszczone wzdłuż linii trasowania
przedstawiające obraz, który będzie wyświetlany w skojarzonych rzutniach na
tworzonych układach (arkuszach).
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Aby można było utworzyć ramki widoku, na rysunku musi się już znajdować
żądana linia trasowania. Zależnie od rodzaju generowanych arkuszy (tylko
plan, tylko profil lub plan i profil) może być również konieczne wcześniejsze
utworzenie profilu. Jeśli będą tworzone arkusze zawierające tylko plan, rysunek
nie musi zawierać profilu.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie ramek widoku
znajdującym się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Aby utworzyć ramki widoku

1 W oknie programu AutoCAD Civil 3D kliknij menu Plik ➤ Otwórz. Przejdź
do folder z rysunkami do samouczków (str. 335). Otwórz rysunek Plan
Production-1.dwg.

UWAGA W oknie dialogowym Wybierz plik upewnij się, że opcja Pliki typów
ustawiona jest jako Rysunek (*.dwg).

2 Kliknij menu Ogólne  ➤ Narzędzia tworzenia dokumentacji  ➤ Utwórz
ramki widoku.

3 W kreatorze Utwórz ramki widoku, na stronie Linia trasowania, na liście
Linia trasowania wybierz pozycję Maple Road.

4 W sekcji Zakres pikiet wybierz opcję Automatycznie. Zostanie wybrana
cała linia trasowania.

5 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Arkusze.

6 Na stronie Arkusze, w sekcji Ustawienia arkusza wybierz opcję Plan i
profil. Zostaną utworzone arkusze, na których dla każdej ramki widoku
będą wyświetlane widoki planu i profilu.

7 W polu Szablon arkusza planu i profilu kliknij przycisk  .

8 W oknie dialogowym Wybierz układ jako szablon arkusza kliknij przycisk

 .

9 W oknie dialogowym przeglądania plików Wybierz układ jako szablon
arkusza przejdź do katalogu C:\Documents and Settings\<nazwa
użytkownika>\Local Settings\Application Data\Autodesk\C3D
2008\enu\Template\Plan Production. Wybierz szablon Civil 3D (Imperial)
Plan and Profile.dwt i kliknij przycisk Otwórz.
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10 W oknie dialogowym Wybierz układ jako szablon arkusza, w sekcji
Wybierz układ do tworzenia nowych arkuszy wybierz pozycję ANSI D
Plan And Profile 40 Scale.

11 Kliknij przycisk OK.

12 W sekcji Położenie ramki widoku wybierz opcję Wzdłuż linii trasowania.
Dzięki temu ramki widoku będą ustawiane wzdłuż linii trasowania,
zgodnie z rysunkiem wyświetlonym w oknie kreatora.

13 Wybierz opcję Ustaw odległość pierwszej ramki widoku przed początkiem
linii trasowania i w polu Wartość wprowadź 50.00'.

Zostanie ustawiona odległość, w jakiej pierwsza ramka widoku będzie
umieszczana przed początkiem linii trasowania. Wprowadzenie wartości
odległości zapewnia określoną przestrzeń przed pierwszą pikietą linii
trasowania, dzięki czemu początek linii trasowania nie nakłada się na
początek ramki widoku. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wówczas
pierwsza ramka widoku może zostać umieszczona w punkcie początkowym
linii trasowania.

14 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Grupa ramek widoku.

Grupy ramek widoku są tworzone automatycznie. Na tej stronie można
określić kryteria tworzenia obiektu grupy ramek widoku. Zapoznaj się z
dostępnymi ustawieniami, ale na potrzeby niniejszego ćwiczenia
zaakceptuj ustawienia domyślne.

15 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Linie rzutowania.

Linie rzutowania to linie proste rysowane w widoku planu w poprzek
linii trasowania w celu wskazania początku i końca odpowiadającego
arkusza linii trasowania. Zazwyczaj do linii rzutowania dołączone są
etykiety umożliwiające identyfikację poprzedniego i następnego arkusza
(ramki widoku) wzdłuż linii trasowania. Zapoznaj się z dostępnymi
ustawieniami, ale na potrzeby niniejszego ćwiczenia zaakceptuj ustawienia
domyślne.

16 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Widoki profili.

17 Na stronie Widoki profili, w obszarze Styl widoku profilu wybierz opcję
Siatki główne.

18 W obszarze Zestaw pasm wybierz opcję Tylko pikiety.

19 Kliknij przycisk Utwórz ramki widoku. Ramki widoku zostaną wyświetlone
w oknie rysunku wzdłuż linii trasowania. Linie rzutowania będą widoczne
jako czerwone linie między ramkami widoku.
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20 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator rozwiń węzeł Grupy ramek
widoku, a następnie rozwiń kolekcję VFG - Maple Road - (1).

Rozwiń kolekcje Ramki widoku i Linie rzutowania. Zauważ, że zawierają
one te same komponenty, które powstały w procesie tworzenia grupy
ramek widoku.

21 W oknie Obszar narzędzi, na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem
myszy jedną z ramek widoku. Zauważ, że można powiększać lub przesuwać
na rysunku ramkę widoku. Zauważ, że można utworzyć arkusz dla
pojedynczej ramki widoku. W następnym ćwiczeniu utworzysz arkusze
dla wszystkich ramek widoku.
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22 W oknie programu AutoCAD Civil 3D kliknij menu Plik  ➤ Zapisz jako.

23 W oknie dialogowym Zapisz rysunek jako przejdź do Folder My Civil 3D
Tutorial Data (str. 335).

24 W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę Samouczek tworzenia
dokumentacji.dwg. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do Ćwiczenie 3:
Tworzenie arkuszy (str. 330).

Ćwiczenie 3: Tworzenie arkuszy

Celem ćwiczenia będzie utworzenie arkuszy na podstawie ramek widoku
utworzonych w poprzednim ćwiczeniu.

Po utworzeniu ramek widoku za pomocą kreatora Utwórz ramki widoku
utworzymy arkusze, korzystając z kreatora Utwórz arkusze.

Utworzone arkusze reprezentują układy (arkusze), które zostaną wykorzystane
do tworzenia dokumentacji budowlanej (planów).

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie arkuszy znajdującym
się w Pomocy programu AutoCAD Civil 3D.

Ćwiczenie stanowi kontynuację ćwiczenia Ćwiczenie 2: Tworzenie ramek
widoku (str. 326).

Aby utworzyć arkusze

1 Kliknij menu Ogólne  ➤ Narzędzia tworzenia dokumentacji  ➤ Utwórz
arkusze.

UWAGA Na każdej stronie kreatora można kliknąć przycisk Utwórz arkusze, aby
utworzyć arkusze przy wykorzystaniu domyślnych ustawień zdefiniowanych na
stronach kreatora. Gdy istnieją jakiekolwiek niezdefiniowane kryteria, przycisk
Utwórz arkusze jest niedostępny.

2 W kreatorze Utwórz arkusze, na stronie Grupa ramek widoku i układy, w
obszarze Grupa ramek widoku wybierz pozycję VFG - Maple Road - (1).
Zauważ, że w wybranej grupie ramek widoku można wybrać wszystkie
lub tylko wybrane ramki widoku.
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3 W obszarze Tworzenie układu wybierz pozycję Liczba układów w nowym
rysunku i zaakceptuj domyślną wartość 1.

Zostanie utworzony nowy rysunek dla każdego układu (arkusza). Wpisanie
wartości większej niż 1, np. 3, spowodowałoby utworzenie 3 nowych
układów w każdym nowym rysunku. Łączna liczba arkuszy i rysunków
zależy od długości wybranej linii trasowania i innych kryteriów, np. od
rozmiaru rzutni w szablonie odniesienia. Można wprowadzić jedynie
liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 256.

4 Wybierz polecenie Wyrównaj blok strzałki północy w układach. Zostanie
ustawiony zdefiniowany w szablonie blok strzałki północy. Jeśli szablon
zawiera kilka bloków, zostaną one wyświetlone na liście Wybierz blok.

5 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Zestaw arkuszy.

6 Na stronie Zestaw arkuszy, w obszarze Zestaw arkuszy wybierz pozycję
Nowy zestaw arkuszy.

W wyniku zaznaczenia tej opcji zostanie utworzony nowy zestaw arkuszy
organizujący nowe arkusze. Zestaw arkuszy umożliwia zarządzanie
szeregiem arkuszy jako całością oraz wspólne ich publikowanie. W
następnych punktach określimy lokalizację poszczególnych arkuszy oraz
pliku danych zestawu arkuszy (DST). Najlepiej, aby plik danych zestawu
arkuszy i powiązane z nim pliki arkuszy były przechowywane w tym
samym folderze. Więcej informacji na temat pracy z arkuszami i zestawami
arkuszy można znaleźć w Pomocy programu AutoCAD.

7 Kliknij przycisk  znajdujący się obok pola Położenie pliku zestawu
arkuszy (.DST).

8 W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu zestawu arkuszy
przejdź do Folder My Civil 3D Tutorial Data (str. 335) i kliknij przycisk Otwórz.

9 Kliknij przycisk  znajdujący się obok pola Położenie pliku arkuszy.

10 W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu przejdź do Folder
My Civil 3D Tutorial Data (str. 335). Kliknij przycisk Otwórz.

11 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Widoki profili.

UWAGA Jeśli ramki widoków nie zawierają żadnych widoków profili, wówczas
strona Widoki profili kreatora Utwórz arkusze jest pomijana i jako następna
wyświetlana jest strona Odnośniki danych.
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12 Na stronie Widoki profili, w obszarze Inne opcje widoku profilu wybierz
opcję Wybierz ustawienia.

UWAGA Styl widoku profilu i Zestaw pasm określiliśmy w Ćwiczenie 2: Tworzenie
ramek widoku (str. 326).

13 Kliknij przycisk Kreator widoku profilu.

14 W kreatorze Utwórz wiele widoków profili, korzystając z łączy widocznych
po lewej stronie lub przycisków Wstecz i Dalej sprawdź dostępne
ustawienia. Wiele ustawień jest niedostępnych, ponieważ zostały już
zdefiniowane w aktualnie wybranej grupie ramek widoku.

Więcej informacji można znaleźć w ćwiczeniu Tworzenie wielu widoków
profili (str. 208).

15 Kliknij przycisk Zakończ.

16 W kreatorze Utwórz arkusze kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony
Odnośniki danych.

17 Na stronie Odnośniki danych można wybrać lub pominąć obiekty, do
których odnośniki mają się znaleźć w arkuszach. Zauważ, że linia
trasowania i profil Maple Road są wybrane domyślnie.

18 Zaznacz pole wyboru obok pozycji Działki. Zauważ, że wybierane są
wszystkie działki w kolekcji.

19 Zaznacz pole wyboru obok pozycji Sieci rurociągów.

20 Kliknij przycisk Utwórz arkusze, aby zamknąć kreatora i utworzyć arkusze.

21 W odpowiedzi na wyświetlony monit przesuń widok do pustego obszaru
na rysunku, a następnie kliknij miejsce, w którym zostanie umieszczony
początek widoku profilu.

Po utworzeniu arkuszy zostanie automatycznie wyświetlony Menedżer
zestawu arkuszy, w którym będą wyświetlane nowo utworzone arkusze.
Więcej informacji na temat Menedżera zestawu arkuszy można znaleźć
w opisujących go tematach znajdujących się w Pomocy programu
AutoCAD.

22 Jeśli Menedżer zestawu arkuszy nie zostanie wyświetlony, w wierszu
polecenia wprowadź wyrażenie ZESTAWARKUSZY.

23 W Menedżerze zestawu arkuszy, na liście rozwijanej wybierz polecenie
Otwórz.
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24 W oknie dialogowym Otwórz zestaw arkuszy przejdź do Folder My Civil 3D
Tutorial Data (str. 335) i zaznacz plik VFG - Maple Road - (1).dst. Kliknij
przycisk Otwórz.

Zauważ, że w oknie Menedżera zestawu arkuszy rysunek VFG - Maple Road
- (1).dst jest otwarty i widać w nim 5 utworzonych arkuszy.

25 Wybierz jeden ze znajdujących się na liście arkuszy. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz.

Arkusz zostanie otwarty jako nowy rysunek.

UWAGA Arkusze można publikować bezpośrednio z poziomu Menedżera zestawu
arkuszy lub udostępniać je za pomocą funkcji eTransmit.
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Lokalizacje folderu
samouczków

Folder My Civil 3D Tutorial Data Jeśli folder nie istnieje, należy go utworzyć
w następującej lokalizacji, aby zapisywać w nim opracowywane rysunki
samouczka.

C:\My Documents\Autodesk\My Civil 3D Tutorial Data

folder samouczków <lokalizacja instalacji programu Civil 3D>\Help\Civil 3D
Tutorials

folder z rysunkami do samouczków <lokalizacja instalacji programu Civil
3D>\Help\Civil 3D Tutorials\Drawings
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