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Suprafeþe vitrate înclinate
Realizarea unor luminatoare de forme ºi dimensiuni speciale, altele decât cele care se aflã în
Biblioteca ArchiCAD, plasate în planurile înclinate
ale acoperiºurilor, precum ºi realizarea unor clãdiri
cu „pereþi cortinã”, reprezintã o problemã des întâlnitã de utilizatorii ArchiCAD.
O soluþie, anevoioasã, constã în realizarea acestora din pereþi sau planuri înclinate vitrate, divizarea
lor realizându-se prin plãci, pereþi sau planuri înclinate cu alte caracteristici materiale. Modul de lucru
prezentat îngreuneazã mult manevrabilitatea modelului deoarece în procesul de realizare trebuie acordatã o atenþie deosebitã selectãrii fiecãrui element
component la schimbarea poziþiei acestora.
Mai jos, vã prezentãm o soluþie eficientã ºi uºor
manevrabilã în „exploatare”, prin crearea unui obiect
care sã conþinã toate datele aferente acestor
suprafeþe vitrate:
1. Desenaþi un zid dupã axa x ºi introduceþi o fereastrã în acesta. Fereastra va fi mai mare decât
suprafaþa vitratã necesarã.
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3. Deschideþi obiectul salvat (Fiºier/Deschide obiect
de bibliotecã…) pentru a introduce o variabilã pentru setarea unghiului de rotire.
4. Introduceþi o nouã variabilã „C” care va reprezenta „unghiul de rotire” al obiectului ºi introduceþi o
valoare pentru aceasta.
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2. Selectaþi zidul în plan ºi salvaþi-l ca Obiect
ArchiCAD
(Fiºier/Salveazã
Special/Obiect
ArchiCAD…). Când salvaþi din plan utilizaþi întotdeauna „Salveazã numai selecþia”.

5. Introduceþi „rotx C” în descrierea 3D a obiectului
chiar dupã liniile de comandã de la începutul
descrierii. (Orice comentariu ce urmeazã dupã „!” va
fi ignorat în descrierea obiectului.)

8. Generaþi o vedere superioarã cu un unghi de 270°.
Salvaþi din aceastã vedere un nou Obiect ArchiCAD
(Fiºier/Salveazã ca…/Fiºier cu Obiecte ArchiCAD).
Fiþi siguri cã este activ „Descriere GDL editabilã”,
acesta permiþând secþionarea obiectului cu planul
acoperiºului.
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6. ªtergeþi descrierea din fereastra 2D ºi introduceþi
comanda „project2 3,270,2” , dupã care salvaþi obiectul din nou. Comanda „project2” genereazã o vedere
superioarã asupra modelului 3D. Astfel, dupã schimbarea unghiului de rotire al obiectului, vederea în
plan se va schimba corespunzãtor.
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9. Dupã salvare, introduceþi noul obiect în plan,
oglindiþi o copie a acestuia dupã bisectoarea unghiului final ºi secþionaþi obiectele cu planul acoperiºul.
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7. Introduceþi obiectul în plan, dupã ce aþi introdus
unghiul dorit de rotire al acestuia. Utilizaþi unealta
Selector de Suprafaþã astfel încât sã selectaþi obiectul sub un unghi care reprezintã jumãtatea unghiului de intersecþie dorit.
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Aceastã aplicaþie se poate folosi atât la crearea unor
pereþi cortinã înclinate, precum ºi la crearea unor
luminatoare sau ferestre de mansardã speciale.
Figura nr. 7

arh. Szabolcs GÁL
ConSoft SRL

