GDL Teh n ologia de obiec t e in t eligen te

Tehnologia de
obiecte inteligente
Generarea ferestrelor speciale
Cum se construieºte o fereastrã specialã în GDL?
În ArchiCAD existã o bibliotecã cu sute de obiecte tridimensionale parametrice (ferestre, uºi, etc.).
Totuºi, câteodatã se poate întâmpla, ca la dorinþa clientului sã aveþi nevoie de elemente speciale, care nu
se aflã în Biblioteca de Elemente al ArchiCAD-ului, însã se pot construi cu ajutorul diferitelor mijloace
sau metode puse la dispoziþie de acest program.
În acest sens, vã prezentãm o modalitate de generare a unei ferestre mai puþin obiºnuite, realizatã cu
câteva unelte de bazã din ArchiCAD (placã, linie ºi plasã) ºi cu limbajul de programare GDL.

Etapele de realizare ale acestui obiect sunt:
1. Desenaþi în primul rând, cu ajutorul unor linii de construcþie, cu colþul stâng în origine, forma
ferestrei din Fig. 1. Setaþi unealta „Placã (Slab)” conform Fig. 2, aºezaþi o placã pe conturul desenat ºi
tãiaþi golurile din placã. Utilizaþi unealta „Plasã (Mesh)” pentru definirea ochiurilor de geam din
fereastrã (Fig. 3). Nu uitaþi sã setaþi materialul dorit la uneltele folosite.
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2. Selectaþi toate elementele care alcãtuiesc fereastra ºi setaþi o vedere 3D de sus, cu unghiul
azimutal de 2700 (Fig. 4). În fereastra 3D (Fig. 5 setaþi la „Imagine/Linii ascunse (Hidden Lines)”)
alegeþi din meniul „Fiºier” comanda „Salveazã
ca…” ºi apoi ca format de fiºier „Fiºier cu ferestre
ArchiCAD (*.win)”. Salvaþi obiectul într-o
bibliotecã curentã. Va apare dialogul din Fig. 6,
unde alegeþi formatul „Descriere GDL editabilã”.
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Fereastra astfel generatã este aproape utilizabilã.
Se observã, cã poziþionând-o într-un perete, se va tãia un
gol corespunzãtor patrulaterului circumscris ferestrei.
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Cum se poate rezolva aceastã problemã?
Modificãrile necesare pentru simbolul 2D (Fig. 7) ºi
3D (Fig. 8) vor fi efectuate cu ajutorul GDL-ului.
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3. Din meniul „Fiºier”, prin comanda „Deschide Element de
Bibliotecã” (Open Library Part), deschideþi fereastra salvatã ºi
alegeþi „Fereastra Activã / Descriere 3D” (Fig. 9). Aceastã
descriere se genereazã automat de cãtre program. Cãutaþi
prima comandã cPRISM_. Primul grup de linii, care se terminã
cu cifra 15 reprezintã coordonatele colþurilor (perimetrul) ferestrei. Numãrul acestor linii coincide cu numãrul laturilor
ferestrei, în acest caz cele 5 linii reprezentând cele 5 laturi.
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4. Inseraþi câte o linie înaintea comenzii cPRISM ºi dupã grupul de linii marcat în Fig.10. Aceste rânduri goale nu afecteazã descrierea GDL. Copiaþi (cu COPY/PASTE) liniile marcate înaintea comenzii
cPRISM ºi inseraþi
înaintea acestui grup
comanda
„Wallhole
5,1,” – unde numãrul 5
reprezintã
numãrul
liniilor care alcãtuiesc
perimetrul ferestrei.
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mului
rând
abia
copiat (Fig. 11).
5. Dupã ce aþi terminat, închideþi fereastra de descriere 3D, salvând modificãrile efectuate.
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În urmãtoarele numere ale revistei vã vom prezenta ºi alte
elemente de bibliotecã realizate cu ajutorul limbajului de programare GDL. Aºteptãm ideile Dvs. în legãturã cu elementele
de construcþie interesante, necesare practicii de zi cu zi.

Imaginea ferestrei în 3D dupã efectuarea
modificãrilor cu ajutorul GDL.
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