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Generarea lucarnelor - intersectarea automatã a
planurilor de acoperiº în ArchiCAD

O întrebare frecvent apãrutã în proiectare este
generarea cât mai uºoarã a lucarnelor. Prin exemplul
urmãtor dorim sã vã prezentãm o soluþie rapidã ºi
eficientã, aplicabilã în majoritatea cazurilor.

2. Generaþi al doilea plan dreptunghiular urmând
setãrile din
Fig. 4.,

Presupunem cã este generat deja planul principal
de acoperiº ºi totodatã considerãm fixe câteva cote
ale lucarnei pe care dorim sã-o construim Fig.1.

dupã care modificaþi capãtul inferior în poziþie de
unghi unic Fig.5.
1. Generaþi primul plan de acoperiº pentru lucarnã
cu unealta Acoperiº dreptunghiular ºi utilizaþi
setãrile din Fig. 2.

Alegeþi planul de acoperiº nou definit ºi setaþi capãtul inferior în poziþie orizontalã, iar capãtul superior
la unghi unic.

Laturã setatã
la orizontalã.

Laturã cu
înclin. unicã.

3. Generaþi intersecþia automatã a celor douã planuri
dreptunghiulare în modul urmãtor:
– selectaþi planul inferior ºi determinaþi poziþia liniei de intersecþie dintre cele douã planuri (CTRL+
clicaþi pe latura învecinatã a celuilalt); Fig.6.

CTRL + clicaþi
pe aceastã laturã

Selectaþi acest plan.
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– repetaþi pasul anterior, selectând planul superior ºi
apãsaþi CTRL + clicaþi pe latura planului inferior.
4. Printr-o metodã identicã determinaþi intersecþia
lucarnei cu planul principal de acoperiº:
– selectaþi planul principal ºi apãsând pe CTRL +
clicaþi pe rând laturile marcate în figura Fig. 7.

6. Selectaþi cele douã planuri ale lucarnei ºi oglindiþi
copia lor faþã de latura marcatã în Fig. 10.

Selectãm aceste planuri

Selectaþi acest plan.
CTRL + clicaþi pe aceastã laturã
Oglindim copia lor faþã de aceastã
muchie

5. Selectaþi pe rând planurile lucarnei ºi modificaþi
conturul lor dupã cerinþe Fig. 8, 9.

7. Selectaþi planul principal de acoperiº ºi tãiaþi în el
golul dorit sub lucarna deja introdusã (pentru
tãierea golurilor în planuri de acoperiº, vedeþi
Ghidul de Utilizare ArchiCAD).
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