WSTĘP
Instrukcja ta opisuje sposoby poruszania się w programach CAD Decor PRO, CAD Decor i CAD Kuchnie,
zarówno podczas pracy w środowisku .4CAD, jak i w wizualizacji i module dokumentacji technicznej. Zawiera informacje dotyczące wyświetlania obrazu, przemieszczania się po projekcie i optymalnego ustawiania
widoków, pozytywnie wpływającego na ergonomię i komfort pracy, a także zapewniającego korzystne ujęcia podczas tworzenia ilustracji i nagrywania filmów w wizualizacji. Informuje również o możliwościach dostosowywania wyglądu obszaru projektowego w środowisku CAD, sceny w wizualizacji czy podglądu strony
w dokumentacji do swoich preferencji (np. w zakresie zmiany koloru tła czy rozmiaru paneli funkcyjnych)
oraz o zasadach ukrywania obiektów lub ich fragmentów na różnych etapach tworzenia projektu.
Życzymy miłej i owocnej pracy z naszym oprogramowaniem!
Zespół CAD Projekt K&A

Prawa autorskie
Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi własności intelektualnej CAD Projekt K&A. Kopiowanie, dystrybucja i/lub modyfikowanie poniższego dokumentu
jest dozwolone na warunkach umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest dostępna w formie elektronicznej przy instalacji programu.

Ograniczenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do internetowych witryn w sieci Web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma
CAD Projekt K&A zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania wsparcia technicznego bez uprzedniego powiadomienia.
W przypadku konieczności zmiany numerów telefonów stosowne informacje podawane będą na naszej stronie internetowej www.cadprojekt.com.pl.
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1. Poruszanie się w środowisku CAD przy użyciu myszy
Przemieszczanie się w przestrzeni projektowej w środowisku .4CAD jest możliwe przy użyciu myszy, klawiatury oraz
ikon dostępnych na pasku „Widok” (Rys. 1 i Rys. 2). Poniżej znajduje się lista działań, możliwych do wykonania przy
użyciu myszy i klawiatury. W kolejnym punkcie zaś przedstawiono ikony sterowania widokiem.
Przybliżanie
i oddalanie
widoku

Może zachodzić płynnie – poprzez równoczesne wciśnięcie klawiszy [Shift + Ctrl + lewy przycisk
myszy] i przesuwanie w tym trybie myszy: w górę (przybliży widok) lub w dół (oddali go). Możliwe
także skokowo – po ustawieniu kursora w punkcie, który ma zostać przybliżony lub oddalony,
a następnie kręcenie rolką myszy od lub do siebie (w górę lub w dół).

Przesuwanie
widoku

Przesunięcie obszaru, na którym kreślony jest projekt, przy użyciu myszy i klawiatury może przebiegać na trzy sposoby:
▪ płynnie, poprzez równoczesne przytrzymanie klawiszy [Shift + Ctrl + prawy przycisk myszy]
i przesuwanie myszy;
▪ płynnie, poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie rolki (środkowego, ruchomego elementu myszy) i przesuwanie myszy w prawo/lewo, górę/dół;
▪ skokowo, przy użyciu klawiszy strzałek na klawiaturze    →.

Obracanie w 2D

Aby obrócić rysunek w płaszczyźnie dwuwymiarowej, dookoła osi wyznaczonej przez centralny
punkt widoku, należy przytrzymać przycisk [Ctrl + prawy przycisk myszy], i przesunąć mysz.

Obracanie w 3D

Aby obrócić rysunek w płaszczyźnie trójwymiarowej, dookoła centralnego punktu projektu, należy przytrzymać przycisk [Ctrl + lewy przycisk myszy] i przesunąć mysz.

2. Sterowanie widokiem w środowisku CAD przy użyciu ikon
Ikony do sterowania widokiem dostępne są na dwóch paskach: „Widok” i „Punkt widoku”, opisanych poniżej.

2.1. Pasek ikon „Widok"
Pasek „Widok” w menu ikonowym zawiera funkcje zarządzanie wyświetlaniem widoku. W programie CAD Decor są
to „Odśwież rysunek”, „Pokaż wszystko”, „Powiększ”, „Pomniejsz”, „Powiększanie do okna”, „Poprzedni widok”
i „Przesuwanie widoku” (Rys. 1). W programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO na pasku tym są dostępna także ikony
„Zapisanie pomieszczenia”, „Wczytanie pomieszczenia”, „Szybki podgląd” oraz „Wizualizacja” (Rys. 2).

Rys. 1 – pasek opcji widoku w programie CAD Decor

„Odśwież
rysunek”

Rys. 2 – pasek opcji widoku w programach CAD Kuchnie i CAD Decor PRO

Pozwala na odświeżenie rysunku, czyli np. na oczyszczenie obrazu z pozostałości po usuniętych
obiektach. Warto użyć tej funkcji również w sytuacji, gdy włączone punkty przyciągania nie wyświetlają się podczas rysowania. Jest dostępna także poprzez wpisanie z klawiatury polecenia RE
(od ang. regenerate) i naciśnięcie [Enter] oraz poprzez nieznaczne przekręcenie rolki myszy.
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„Pokaż
wszystko”

Wyświetla całość projektu (ustawia widok obejmujący wszystkie elementy rysunku). Alternatywnie do użycia ikony można wpisać z klawiatury polecenie Z [Enter] A [Enter] (od ang. Zoom All].
Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy użytkownik w sposób niekontrolowany oddali lub przybliży widok i straci projekt z pola widzenia.

„Powiększ”

Pozwala zmienić stopień powiększenia widoku. Po wybraniu ikony program przybliży widok do
wskazanej części obrazu (ulegnie ona dwukrotnemu powiększeniu).

„Pomniejsz”

Po wybraniu ikony program oddali widok od wskazanej części obrazu (ulegnie ona dwukrotnemu
pomniejszeniu).

„Powiększanie
do okna

Umożliwia bezpośrednie powiększenie części rysunku poprzez wybór obszaru do powiększenia.
Aby powiększyć wybrany fragment, należy wybrać ikonę, a następnie wykreślić na rysunku prostokąt zaznaczenia, klikając raz w punkcie, gdzie ma się rozpoczynać, a drugi raz w miejscu, gdzie
ma się zakończyć obszar powiększenia. Po wykonaniu drugiego kliknięcia zaznaczony obszar zostanie przybliżony. Funkcja uaktywnia się także po wpisaniu z klawiatury polecania Z [Enter] (od
ang. Zoom) i wskazaniu obszaru do powiększenia w sposób opisany powyżej.

„Poprzedni
widok”

Pozwala cofnąć się do widoku, w którym projekt był ustawiony poprzednio, Kliknięcie ikony spowoduje, że program wróci do poprzedniego ustawienia kamery.

„Przesuwanie
widoku”

Użycie tej ikony to czwarty sposób na przesunięcie obszaru, na którym kreślony jest projekt. Należy kliknąć ikonę a następnie przytrzymać lewy przycisk myszy i przesuwać mysz w prawo lub
w lewo oraz w górę lub w dół, (kursor musi znajdować się w obszarze projektu. Pozostałe metody
przesuwania widoku opisano w punkcie 1.

„Zapisanie
pomieszczenia”

„Wczytanie
pomieszczenia”

Umożliwia zapisanie zaprojektowanego pomieszczenia na dysku w celu wstawienia go ponownie do projektu, aby w rezultacie otrzymać dwa identyczne pomieszczenia w jednym projekcie.
Po wybraniu ikony należy zaznaczyć obiekty (ściany), które mają zostać zapisane (poprzez kliknięcie na ich krawędziach) i zatwierdzić wybór klawiszem [Enter]. Następnie należy wyznaczyć
punkt bazowy zapisywanego pomieszczenia (w oparciu o niego będzie przebiegało potem wstawianie). Na koniec w oknie „Zapisywanie pliku” należy podać nazwę pliku i wskazać miejsce na
dysku do jego zapisania. Zostaną utworzone dwa pliki: DWG (plik odpowiedzialny za geometrię
zapisanego pomieszczenia) oraz P3I (plik z informacjami o położeniu i kolorach płytek).
Pozwala na wczytywanie zapisanego pomieszczenia z dysku (przy próbie wczytania modelu,
utworzonego w inny sposób, użytkownik zostanie poinformowany o braku odpowiedniego pliku). Kliknięcie ikony powoduje otwarcie okna „Otwieranie”, w którym można wskazać plik DWG
z zapisanym pomieszczeniem i wstawić je do projektu.

UWAGA
Aby zapisać projekt ze wstawionym przez siebie obiektem (pomieszczeniem) jego nazwa nie może być taka
sama, jak nazwa wstawianego obiektu (przy próbie zapisu pojawi się komunikat z informacją, że plik już istnieje).
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„Szybki podgląd”

„Wizualizacja”

Prezentuje pomieszczenia w prostej wizualizacji.

Przechodzi do właściwej wizualizacji. Zasady poruszania się w niej opisano w punkcie 6.

UWAGA
W programie CAD Decor funkcje „Zapisanie pomieszczenia”, „Wczytanie pomieszczenia”, „Szybki podgląd”
oraz „Wizualizacja” są dostępne na pasku ikon „CAD Decor”.

2.2. Pasek ikon „Punkt widoku”
Ikony zmiany widoku pozwalają obrać określony kierunek patrzenia
na projekt (rzut). Do dyspozycji są rzuty prostopadłe oraz aksonometryczne (Rys. 3). Każde z nich okazują się bardzo przydatne w różnych
sytuacjach, które opisujemy poniżej.

„Widok z góry”

„Widok z przodu”
„Widok z tyłu”
„Widok z lewej”
„Widok z prawej”

Rys. 3 – pasek ikon zmiany widoku

Ustawia widok prostopadły z góry, który jest zalecany podczas rysowania kształtów
przy użyciu narzędzi rysowania (linii, okręgów, polilinii itd), na przykład konturów dla elementów dowolnych, profili dla cokołów lub podestów. Jest to również ustawienie najwygodniejsze do wstawiania elementów wyposażenia. W programach CAD Kuchnie
i CAD Decor PRO w tym widoku umieszcza się w projekcie szafki kuchenne i tworzy obrysy nietypowych blatów.
Ustawia widok projektu z przodu.
Ustawia widok projektu z tyłu.
Ustawia widoku projektu z lewej strony.
Ustawia widoku projektu z prawej strony.

„Aksonometria płd. – zachodnia”
„Aksonometria płd. – wschodnia”
„Aksonometria płn.– zachodnia”
„Aksonometria płn.– wschodnia”

Ustawia widoku projektu w aksonometrii południowo-zachodniej.
Ustawia widoku projektu w aksonometrii południowo-wschodniej.
Ustawia widoku projektu w aksonometrii północno-zachodniej.
Ustawienie widoku projektu w aksonometrii północno-wschodniej.
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UWAGA
Widoki aksonometryczne warto wybierać podczas wstawiania wyposażenia, gdy zachodzi ono w oparciu
o wskazany kliknięciem punkt, a obiekt jest umieszczany na innym obiekcie, np. wazon na stoliku (czyli gdy poziom wstawienia jest ustalany przy użyciu opcji „wskazany”). Są one także zalecane podczas rysowania ścieżek
dla elementów dowolnych lub listew*, kiedy ważny jest nie tylko kształt ścieżki, lecz także jej umiejscowienie
w przestrzeni, np. na odpowiedniej wysokości lub na krawędzi określonych obiektów (Rys. 4).
*opcja rysowania listew jest jedną z funkcji projektowania kuchni i jest dostępna w programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie

Rys. 4 – przykład rysowania ścieżki dla listew w aksonometrii – ścieżka oznaczona na czerwono, cyfry wskazują kolejne kliknięcia

3. Układ współrzędnych użytkownika
Układ współrzędnych użytkownika (ang. User Coordinate System - UCS) to schematyczne przedstawienie trzech wymiarów przestrzeni za pomocą osi X, Y, Z (Rys. 5). Ułatwia orientację w przestrzeni projektowania. Wyświetla się podczas pracy w środowisku CAD, w prawym dolnym rogu ekranu. Osie X, Y i Z odpowiadają kolejno wymiarom: długości,
szerokości i wysokości, natomiast litera W (od angielskiego słowa „world”, czyli „świat”) wskazuje użytkownikowi jego
bieżące położenie względem przedmiotu w polu uwagi (np. przy prostopadłym rzucie z góry zarówno projektowany
obiekt, jak i „świat” znajdują się „pod stopami” rysującego).

Rys. 5 – układ współrzędnych użytkownika w różnych rzutach
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4. Zaznaczanie elementów rysunku w środowisku CAD
Aby przeprowadzać jakąkolwiek operację na wybranym obiekcie lub obiektach, w pierwszej
kolejności należy je zaznaczyć. Można tego dokonać na różne sposoby, opisane poniżej. Po
zaznaczeniu obiektu jego wygląd się zmienia – obrys wyświetla się odtąd jako linia przerywana (kropkowa), ze wskazaniem punktu wstawienia w postaci zielonego kwadratu (Rys.
105). Aby zdjąć zaznaczenie z obiektu, należy wcisnąć przycisk [Esc] na klawiaturze.

Rys. 6 – po prawej stronie
widoczny obiekt zaznaczony

4.1. Zaznaczanie przez kliknięcie
Pierwszą metodą jest zaznaczanie przez kliknięcie. Polega na jednorazowym kliknięciu lewym przyciskiem myszy krawędzi obiektu, przeznaczonego do zaznaczenia. Można zaznaczyć więcej obiektów, klikając na nie kolejno, jeden po drugim.

4.2. Zaznaczanie obszarem
Drugi sposób to zaznaczanie obszarem. Polega na wyrysowaniu prostokąta, obejmującego zasięgiem przeznaczone do
zaznaczenia obiekty. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w punkcie początkowym obszaru, a następnie
zwolnić przycisk myszy, przesunąć kursor do punktu, gdzie ma się znajdować przeciwległy narożnik obszaru i ponownie
kliknąć lewym przyciskiem. Elementy znajdujące się wewnątrz tak wyznaczonego prostokąta zostaną zaznaczone.
Zaznaczenie obszarem ma dwa warianty: od strony prawej do lewej oraz od strony lewej do prawej. W zależności od
strony, z której rozpocznie się rysowanie obszaru zaznaczenia, można selekcjonować obiekty, które zostaną zaznaczone.
Wariant 1 – zaznaczanie od prawej
do lewej: zaznaczeniu ulegną wszystkie obiekty, które choćby częściowo
znajdą się w obrębie prostokątnego
obszaru zaznaczenia (zostały przecięte jego krawędzią) (Rys. 7).
Wariant 2 – zaznaczanie od lewej do
prawej: zostaną zaznaczone tylko te
obiekty, które w całości znajdą się w
obszarze zaznaczenia (nie wystarczy
przeciąć ich krawędzią). Jest to więc
sposób bardziej wybiórczy (Rys. 8).

Rys. 7 – sposób zaznaczania „od prawej do lewej” i jego efekt

Rys. 8 – sposób zaznaczania „od lewej do prawej” i jego efekt

5. Dostosowanie wyglądu przestrzeni projektowej w środowisku CAD
Pracując w środowisku CAD można zmieniać wygląd obszaru projektowania w zakresie koloru tła i ustawień siatki pomocniczej. Użytkownicy programów, przewidzianych do projektowania kuchni (CAD Decor PRO i CAD Kuchnie), mogą także
korzystać z możliwości czasowego ukrywania wybranych warstw rysunku, by zapewnić jego odpowiednią przejrzystość.
Można również zmieniać położenie i widoczność pasków narzędziowych, według zasad przedstawionych w instrukcji pt.
„Rozpoczęcie pracy z programem”.
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5.1. Zmiana koloru tła rysunku
Aby zmienić kolor tła, należy przejść do zakładki „Informacje” w głównym menu i wybrać z niej opcję „Ustawienia”. Rozwinie się lista opcji, spośród których należy wybrać odpowiednią pozycję: „Biały ekran” lub „Czarny ekran” (Rys. 9).

Rys. 9 – opcje zmiany koloru tła rysunku

5.2. Zmiana ustawień siatki rysunku
Domyślnie punkty siatki są od siebie oddalone o 500 mm. Przy użyciu opcji „GRID” na dolnym pasku można zmienić wyłączyć siatkę lub zmienić jej gęstość, wybierając pozycję „Settings” z menu podręcznego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy (Rys. 10), a następnie zmieniając wartości X i Y w polu „Spacing” w oknie „Drawing Settings” (Rys. 11).

Rys. 10 – menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy dla opcji „GRID” na dolnym pasku

Rys. 11 – ustawienia siatki pomocniczej projektu
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5.3. Ukrywanie warstw rysunku w środowisku CAD
W programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie, ze względu na potrzebę zapewnienia przejrzystości rysunku podczas projektowania wnętrz kuchennych, przewidziano możliwość
wyłączania widoczności określonych warstw rysunku. Funkcja ta jest dostępna pod ikoną
„Pokaż – ukryj element” na pasku „CAD-Kuchnie” (Rys. 12) i wywołuje okno ukrywacza warstw, w którym można sterować widocznością poszczególnych elementów rysunku (Rys. 13). Pozwala to wybiórczo ukryć obiekty, które w danej chwili nie są potrzebne,
a negatywnie wpływają na widoczność. Przykład zastosowania przedstawiono na ilustracjach poniżej (Rys. 14 i Rys. 15).

UWAGA
Widocznością warstw można sterować także w wizualizacji, jednak przebiega
to na innych zasadach. Podstawowa różnica jest taka, że w wizualizacji ukrywa
się warstwy obiektów (np. w modelu rośliny w wazonie można ukryć roślinę,
aby widoczny był sam wazon), a nie warstwy rysunku (np. wyłączenie warstwy
„Reszta” w ukrywaczu spowoduje ukrycie wszystkich elementów wyposażenia). Ukrywanie warstw w wizualizacji opisano w punkcie 9.2.

Rys. 13 – ukrywacz warstw

Rys. 12 – pasek ikon „CAD-Kuchnie”, wskazana ikona „Pokaż – ukryj element”

Rys. 14 – widok projektu kuchni w środowisku przed wyłączeniem widoczności wybranych warstw
10
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Rys. 15 – ukryte warstwy zaznaczają się na niebiesko w oknie ukrywacza

6. Poruszanie się w wizualizacji
Poruszanie po projekcie w wizualizacji odbywa się przy użyciu myszy i klawiatury w sposób opisany na kolejnych stronach.
Poniżej przedstawiamy widok programu w trybie wizualizacji – widoczne są menu górne, boczne i dolne (Rys. 16) (scenę
wyrenderowano przy użyciu algorytmu Radiosity, dostępnego w programie CAD Decor PRO i w module Render PRO).

Rys. 16 – wygląd progamu po przejściu w tryb wizualizacji
11

Przybliżanie
i oddalanie
widoku
(zoomowanie)

Płynne zoomowanie zachodzi poprzez poruszanie myszą w przód i w tył przy wciśniętym klawiszu
[Shift] i lewym przycisku myszy lub wciśniętym środkowym przycisku myszy (rolce). Można użyć
także strzałek w górę i w dół na klawiaturze, pod warunkiem, że jest aktywna ikona „Klawisze strzałek
przesuwają scenę” w panelu „Kamera” w zakładce „Ustawienia sceny” w prawym menu (Rys.
17) (w tym przypadku przybliżanie i oddalanie również będzie przebiegać płynnie, lecz wolniej niż przy
użyciu myszy).

UWAGA
Kręcenie rolką myszy (bez wciskania) również powoduje zoomowanie (skokowe), jednak ta metoda nie jest
zalecana ze względu na ryzyko utraty kontroli nad kamerą i w rezultacie – nadmiernego przybliżenia lub oddalenia od projektu i utracenia go z pola widzenia. W takiej sytuacji można wrócić do widoku domyślnego, wybierając „Widok podstawowy” na liście widoków w zakładce „Ustawienia sceny” (Rys. 17).

Przesuwanie
widoku

Zachodzi przy przytrzymaniu prawego przycisku myszy i przesuwaniu jej w dowolnym kierunku
(widok przesunie się w tym samym kierunku). Może także zachodzić przy użyciu klawiszy strzałek na
klawiaturze (gdy ikona „Klawisze strzałek przesuwają scenę” jest aktywna).

Obracanie
widoku

Może zachodzić poprzez przesuwanie myszy z jednoczesnym
przytrzymaniem lewego przycisku. Może przebiegać na dwa
sposoby: wokół miejsca, na który pada wzrok widza (jest to tryb
orbitalny, w którym kamera krąży wokół jednego punktu, dzięki
czemu można np. nagrać film, prezentujący wybrany element
z różnych stron) lub w taki sposób, jakby widz kręcił głową, rozglądając się dookoła. Przełączanie się między tymi trybami zachodzi poprzez wybranie litery H na klawiaturze (od angielskiego
słowa „head”, czyli głowa).
Można również obracać kamerę przy użyciu strzałek na klawiaturze. W tym celu należy wybrać ikonę „Klawisze strzałek obracają
scenę” lub przytrzymać klawisz [Ctrl] jednocześnie z naciśnięciem strzałki. Jeśli wybrana jest opcja „Klawisze strzałek przesuwają scenę” , to naciśnięcie  lub → i przytrzymanie [Ctrl]
powoduje obrót w lewo lub w prawo (bez wybrania [Ctrl] nastąpi przesunięcie w tych kierunkach). Naciśnięcie strzałki  lub 
i przytrzymanie [Ctrl] obróci kamerę w górę i w dół (bez wybrania [Ctrl] nastąpi przesunięcie w przód lub w tył).

Centrowanie
widoku

Rys. 17 – ikony zmiany reakcji kamery
na naciskanie strzałek na klawiaturze

Istnieje możliwość ustawienia widoku tak, by w jego centrum znajdował się wybrany obiekt lub obiekty. Po ich zaznaczeniu (sposobem opisanym w punkcie 10) należy wywołać menu pod prawym przyciskiem myszy i wybrać z niego opcję „Centruj zaznaczone”. Spowoduje to zmianę położenia kamery:
znajdzie się ona w pobliżu wskazanego obiektu, który będzie widoczny w centrum podglądu sceny,
a podczas obracania widoku w trybie orbitalnym będzie wyznaczał oś obrotu krążącej kamery.
12
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Rys. 18 – zaznaczony obiekt (łodygi), z menu podręcznego wybrano opcję „Centruj zaznaczone”

Rys. 19 – obiekt został wycentrowany

7. Opcje zmiany ustawień kamery
W zakładce „Ustawienia sceny”, w prawym menu, w panelu „Kamera” (Rys. 20) można regulować parametry kamery,
przedstawione na następnej stronie.
13

Kąt obiektywu

Jest to kąt ustawienia kamery (ogniskowa). Suwak można ustawiać w zakresie 30o – 85o. Regulacja kąta obiektywu zmienia
oddalenie kamery od projektu (im mniejszy kąt, tym jest bliżej).

Nachylenie

Zmiana tego ustawienia przy użyciu suwaka „Obrót” skutkuje
odchyleniem kamery od pionu (obracaniem jej na boki). Aby
wrócić do położenia pionowego, należy kliknąć w zaznaczonym
na suwaku punkcie środkowym (Rys. 20).

Rys. 20 – panel „Kamera” w prawym
menu wizualizacji, widoczne opcje głębi

Prędkość

Tempo poruszania kamery (przesuwa i obraca) – zmienia się je, przesuwając suwak „Szybkość”.

Głębia ostrości

Jest to specjalny efekt, powodujący rozmycie obrazu poza punktem, wskazanym przy użyciu opcji
„Autofocus” lub suwaka „Dystans”. Gdy aktywna jest opcja „Autofocus”, w centrum podglądu
sceny pojawia się czerwony znacznik, który można ustawić na wybranym elemencie wyposażenia
(znacznik można ukryć klikając ). Poziom nieostrości ustala się suwakiem „Rozmycie”. Przesunięcie suwaków każdorazowo powoduje automatyczne odświeżenie wyświetlanego widoku. Efektu
głębi ostrości można używać razem z zaawansowanymi algorytmami renderingu: Radiosity, Ray
tracingiem i Path tracingiem, dostępnymi w programie CAD Decor PRO i w dodatkowym module
Render PRO do programów CAD Kuchnie i CAD Decor. Szczegółowe zasady używania głębi ostrości
opisano w instrukcji pt. „Rendering podstawowy i zaawansowany”.

8. Sterowanie widokiem w wizualizacji przy użyciu ikon
W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się sześć ikon sterowania widokiem. Pierwsza z nich włącza tryb orbitalny, w którym można dowolnie manewrować kamerą. Pozostałe pozwalają ustawić kamerę w rzucie prostopadłym z czterech kierunków świata oraz z góry – w tych ustawieniach możliwe jest jedynie przybliżanie i oddalanie widoku (przy użyciu rolki
myszy) oraz przesuwanie go (po wciśnięciu i przytrzymaniu prawego przycisku myszy).
Widok orbitalny – można w nim swobodnie zmieniać ustawienie kamery, obracać
scenę we wszystkich kierunkach, zoomować i przesuwać widok.
Widok prostopadły z góry – w tym trybie można zoomować i przesuwać widok.

Widok prostopadły zachodni (z lewej) – można zoomować i przesuwać widok.

Widok prostopadły wschodni (z prawej) – można zoomować i przesuwać widok.

Widok prostopadły północny (z tyłu) – można zoomować i przesuwać widok.

Widok prostopadły południowy (z przodu) – można zoomować i przesuwać widok.
14
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9. Sterowanie widokiem w wizualizacji przy użyciu listy widoków
W zakładce „Ustawienia sceny” w prawym panelu można zapisać listę wybranych widoków, do których zamierza się często powracać, np. podczas tworzenia ilustracji. Dodatkowo, pracując z zaawansowanym algorytmem renderingu – Path
tracingiem (dostępnym w programie CAD Decor PRO oraz w module Render PRO), można zadać całą listę widoków do
jednoczesnego wyrenderowania i w czasie wykonywania przez program obliczeń zająć się innymi sprawami.
Aby zapisać widok, należy ustawić kamerę w odpowiednim położeniu, korzystnie prezentującym pomieszczenie lub wybrany element, a następnie w panelu
„Widoki” wybrać ikonę „Dodaj widok”
(Rys. 21). Można zapisać dowolną liczbę widoków. Każdemu z nich można nadać własną nazwę i przypisać inną rozdzielczość, spośród dostępnych na rozwijanej liście (Rys. 24).
Aby zmienić nazwę widoku, należy kliknąć ikonę „Edytuj nazwę widoku” ,
która pojawia się przy miniaturce danego ujęcia (Rys. 22), wpisać tekst i zatwierdzić go klawiszem [Enter] lub ikoną „Zapisz nazwę” , która pojawia się w polu
edycji tekstu (Rys. 23).

Rys. 21 – panel „Widoki”, stan domyślny

Rozdzielczość widoku można wybrać z rozwijanej listy, dostępnej przy każdej dodanej pozycji pod strzałką . Można
także zmienić (przypisać inne) ujęcie dla danego widoku, ustawiając kamerę w żądanym położeniu, wskazując kliknięciem widok do zmienienia i wybierając ikonę „Zapisz widok” . Aby usunąć widok z listy, należy kliknąć ikonę „Usuń
widok” obok miniaturki widoku.
Podczas zapisywania widoków można skorzystać z dwóch funkcji pomocniczych:
„Centruj widok” oraz
„Siatka
trójpodziału”. Pierwsza z nich ustawia kamerę tak, że widać całe pomieszczenie z zewnątrz z domyślnej odległości (o ile
żaden obiekt nie był zaznaczony w momencie wybrania opcji) lub w taki sposób, że wybrany obiekt znajduje się w centrum widoku (jeśli został wcześniej zaznaczony). Druga powoduje wyświetlanie siatki pomocniczej, pomagającej łatwo
odpowiednio wykadrować widok.

Rys. 23 – edycja nazwy widoku

Rys. 22 – dodany widok

Rys. 24 – dodane widoki
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10. Zaznaczanie obiektów w wizualizacji
Zaznaczanie w wizualizacji może przebiegać przy użyciu samej myszy lub ikony „Zaznacz element” z górnego menu. W pierwszym przypadku zaznaczanie polega na dwukrotnym kliknięciu
obiektu. Zaznaczony obiekt zostaje otoczony różowym obrysem
(Rys. 25). Można zaznaczyć dowolną liczbę obiektów jednocześnie. Aby zdjąć zaznaczenie z pojedynczego obiektu, można wybrać
klawisz [Esc] lub ponownie dwukrotnie go kliknąć. Aby zdjąć zaznaczenie z kilku obiektów naraz, należy użyć klawisza [Esc]. Drugi
sposób zaznaczania polega na wybraniu ikony „Zaznacz element”
i wskazywaniu pojedynczymi kliknięciami lewym przyciskiem
myszy kolejnych obiektów, które mają zostać zaznaczone. Ponowne kliknięcie powoduje odznaczenie obiektu. Uwaga: funkcja ta
nie działa w przypadku powierzchni, pokrytych płytkami.

Rys. 25 – po prawej stronie widoczny obiekt zaznaczony

11. Dostosowanie wyglądu przestrzeni projektowej w wizualizacji
Widok sceny w wizualizacji można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając zakres podglądu (np. ukrywając menu),
wybierając dowolny kolor tła lub ukrywając niepotrzebne obiekty – w sposób opisany w kolejnych podpunktach.

11.1. Zmiana szerokości i ukrywanie paneli menu bocznych i dolnego
Interfejs wizualizacji zawiera cztery grupy funkcji, ulokowane na górnym pasku i panelach: bocznych oraz dolnym (więcej informacji na ten temat zawarto w instrukcji pt. „Wizualizacja – informacje podstawowe”). Widocznością i rozmiarem paneli można sterować. Aby zmienić szerokość panelu, należy go rozciągnąć lub zwęzić przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”, czyli: kliknąć lewym przyciskiem myszy w połowie panelu, w miejscu oznaczonym małym okręgiem
(po skierowaniu kursora na okrąg, zmieni on wygląd na następujący: ), a następnie, przytrzymując przycisk, przesunąć
mysz w odpowiednią stronę; gdy panel uzyska żądaną szerokość, zwolnić przycisk.
Panel można ukryć lub wyświetlić ponownie, odznaczając i zaznaczając wybrane pozycje w menu kontekstowym, które
pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na górnym pasku (Rys. 26), lub korzystając z ikon , i , które
wyświetlają się po ustawieniu kursora w lewym górnym, prawym górnym oraz prawym dolnym rogu podglądu sceny.
We wspomnianym menu można także przywrócić domyślny układ paneli. Wygląd okna wizualizacji z wyłączonymi poszczególnymi panelami przedstawiono na ilustracjach na kolejnej stronie (Rys. 27 – Rys. 29).

Rys. 26 – górny pasek ikon w wizualizacji z rozwiniętym menu kontekstowym, w którym wyłączono widoczność prawego panelu
(widoczny fragment wizualizacji, wykonanej przy użyciu algorytmu Path tracing, dostępnego w programie CAD Decor PRO lub w module Render PRO)
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Rys. 27 – okno wizualizacji, ukryty panel prawy

Rys. 28 – okno wizualizacji, ukryte panele prawy i dolny

Rys. 29 – okno wizualizacji, ukryte oba panele boczne i dolny
17

11.2. Zmiana koloru tła w wizualizacji
Kolor tła przestrzeni, w której zawieszone jest projektowane pomieszczenie (domyślnie biały), można wybrać z palety (Rys. 30), otwierającej się po kliknięciu w polu
„Tło ekranu” w panelu „Scena”, w zakładce „Ustawienia sceny” w prawym menu
(Rys. 31). Po wskazaniu odcienia na palecie należy kliknąć
by zatwierdzić zmianę.
Aby zaś zamknąć paletę bez wprowadzania zmian, należy kliknąć krzyżyk .

Rys. 30 – paleta wyboru koloru tła

Rys. 31 – panel „Scena”, pole zmiany koloru tła ekranu

Rys. 32 – panel do wyboru koloru tła otwiera się po kliknięciu w polu z poglądem aktualnie wybranej barwy
18
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11.3. Ukrywanie warstw obiektów w wizualizacji
Podczas pracy w wizualizacji – czyli nanoszenia i dobierania właściwości materiałów lub sporządzania ilustracji – niekiedy
konieczne jest ukrycie niepotrzebnych w danej chwili obiektów. Do dyspozycji użytkownika się trzy ikony, pozwalające
na wyłączenie widoczności ścian po wyprowadzeniu kamery poza obrys pomieszczenia (z zewnątrz), wszystkich elementów wyposażenia oraz sufitu, a także funkcje wybiórczego ukrywania dowolnych elementów lub ich fragmentów. Zasady działania wymienionych funkcjonalności przedstawiono poniżej.

11.3.1. Ikony ukrywania sufitu, podłogi i wyposażenia
W panelu „Scena”, w zakładce „Ustawienia sceny” w prawym menu znajdują się trzy ikony, służące do zarządzania widocznością określonych elementów projektu.
„Pokaż/ukryj ściany z zewnątrz”

Gdy kamera znajdzie się na zewnątrz pomieszczenia, jego wnętrze jest nadal widoczne, ponieważ program domyślnie wyłącza widoczność ścian, która znajdują
się pomiędzy obiektywem kamery a wnętrzem pomieszczenia (wyjątek od tej reguły stanowią ściany działowe). Można jednak wyłączyć przezroczystość ścian
w widoku z zewnątrz, wybierając tę ikonę z prawego menu (Rys. 33).

„Pokaż/ukryj wyposażenie”

Opcja ta pozwala ukryć wszystkie elementy wyposażenia jednocześnie. Widoczne
pozostają ściany, podłoga, sufit i elementy dowolne oraz płytki i tekstury (Rys. 36).

„Pokaż/ukryj sufit”

Ta ikona pozwala na ukrywanie i ponowne wyświetlanie sufitu.

Rys. 33 – ustawienie domyśl ne, ściany przezroczyste w widoku z zewnątrz pomieszczenia, strzałka wskazuje ikonę „Pokaż/ukryj ściany z zewnątrz”
(obraz został wyrenderowany przy użyciu algorytmu Path tracing, dostępnego w programie CAD Decor PRO oraz w module Rander PRO)
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Rys. 34 – widok po aktywowaniu ikony: ściany nieprzezroczyste w widoku z zewnątrz
(obraz został wyrenderowany przy użyciu algorytmu Path tracing, dostępnego w programie CAD Decor PRO oraz w module Rander PRO)

Rys. 35 – wyposażenie widoczne, strzałka wskazuje ikonę zbiorczego wyłączania widoczności elementów wyposażenia
(obraz został wyrenderowany przy użyciu algorytmu Path tracing, dostępnego w programie CAD Decor PRO oraz w module Rander PRO)
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Rys. 36 – to samo ujęcie, całe wyposażenie zostało ukryte jednym kliknięciem – pozostały ściany, podłoga, sufit, elementy dowolne i tekstury na nich
(obraz został wyrenderowany przy użyciu algorytmu Path tracing, dostępnego w programie CAD Decor PRO oraz w module Rander PRO)

11.3.2. Ukrywanie wybranych obiektów lub ich fragmentów (warstw)
Obiekt lub jego dowolna warstwa mogą zostać trwale ukryte – aż do momentu ponownego ich wyświetlenia przez użytkownika. Aby zniknął cały obiekt, należy użyć wybrać ikonę „Ukryj element”
z górnego menu i kliknięciem lewym
przyciskiem myszy wskazać obiekt do ukrycia. Ikona pozostaje aktywna, więc można od razu ukryć kolejne obiekty.

Aby zakończyć ukrywanie, należy ponownie wybrać ikonę „Ukryj element” , co spowoduje jej dezaktywację. Aby
ponownie wyświetlić ukryte w ten sposób obiekty, trzeba kliknąć ikonę „Pokaż ukryte” – spowoduje to jednoczesne
pokazanie wszystkich ukrytych w ten sposób elementów (lecz nie wpłynie na widoczność obiektów, ukrytych przy użyciu
drugiego sposobu, opisanego poniżej).
Można również ukryć wybrany fragment obiektu – pod warunkiem, że różne jego części zostały wyrysowane na osobnych warstwach (więcej informacji na temat warstw zawarto w instrukcji pt. „Rozpoczęcie pracy z programem”). W tym
celu należy zaznaczyć obiekt i wybrać odpowiednią warstwę w panelu „Zaznaczone” w prawym menu (Rys. 37 i Rys. 39),
a następnie odznaczyć opcję „Widoczność” w zakładce „Warstwa” (Rys. 38 i Rys. 40). Jedynym sposobem na ponowne
wyświetlenie warstw, których widoczność została wyłączona w opisany sposób, jest ponowne jej włączenie w panelu
„Warstwa” – należy więc zaznaczyć obiekt, wybrać odpowiednią warstwę w panelu „Zaznaczone” i ponownie kliknąć
w polu „Widoczność” w panelu „Warstwa”, aby je zaznaczyć.

UWAGA
Obiekty lub fragmenty obiektów, które zostały ukryte w wizualizacji, będą niewidoczne także w dokumentacji.
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Rys. 37 – zaznaczona wartstwa obiektu, widoczne wszystkie części

Rys. 38 – wyłączono widoczność warstwy „kwiaty”

Rys. 39 – zaznaczono kolejne dwie warstwy obiektu

Rys. 40 – wyłączono widoczność warstw „liście” i „łodyga”

12. Poruszanie się w module Dokumentacji technicznej
Zasady poruszania się w module Dokumentacja są następujące:
Przybliżanie
i oddalanie widoku

Zoomowanie zachodzi poprzez kręcenie rolką myszy (scrollowanie) lub wciśnięcie rolki i przesuwanie myszy w górę i w dół. W trybie edycji sceny przybliżeniu lub oddaleniu ulega cała
strona, bez zmiany wzajemnego położenia elementów (Rys. 42). Natomiast w trybie edycji
kartki działanie takie powoduje oddalanie lub przybliżanie podglądu projektu – można w ten
sposób np. uzyskać powiększenie wybranego szczegółu (Rys. 43). Zmiany trybu dokonuje się
przy użyciu ikon w górnym menu.

Centrowanie widoku

Polega na ustawieniu bieżącej strony w centrum podglądu w domyślnej, wygodnej odległości – wymaga wybrania ikony „Wycentruj” z górnego menu.

Przesuwanie widoku

Czyli przeciąganie „chwyconego” kursorem punktu: zachodzi poprzez kliknięcie prawym
przyciskiem myszy w dowolnym miejscu strony, przytrzymanie przycisku i przesuwanie myszy – strona zachowuje się, jakby był „przyklejona” do kursora.

Obracanie widoku

Jest możliwe w trybie edycji kartki dla wybranych stron, przedstawiających rzut z góry. Polega na ustaleniu żądanego kąta obrotu widoku w polu „Kąt obrotu rzutu” w prawym menu.
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Rys. 41 – tryb edycji sceny, widok wyjściowy

Rys. 42 – tryb edycji sceny, widok po oddaleniu – oddalona cała strona

Rys. 43 – tryb edycji kartki, widok po przybliżeniu jednej z rzutni, przybliżeniu uległ sam rysunek
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13. Zaznaczanie elementów w Dokumentacji
Aby przeprowadzać operację na wybranym obiektach, najpierw trzeba je zaznaczyć. Można to zrobić klikając lewym przyciskiem myszy lub stosując zaznaczanie obszarem. Element wskazany kursorem podświetla się na zielono (Rys. 44). Więcej informacji na temat edycji obiektów w dokumentacji technicznej zawarto w instrukcji pt. „Dokumentacja”.

Rys. 44 – zielone podświetlenie obiektu, na który skierowano kursor myszy (dywanika)

13.1. Zaznaczanie kliknięciem
Po kliknięciu obiektu lewym przyciskiem myszy, zyskuje on różowy lub pomarańczowy obrys, co jest znakiem, że jest gotowy do edycji. Na pomarańczowo zaznaczają się obiekty, które można przesuwać i obracać: wstawione kształty, tabele,
odnośniki, grafiki i symbole, a także elementy wyposażenia. Na różowo zaznaczają się elementy nie podlegające przemieszczaniu, czyli ściany, elementy dowolne, a także elementy strony tytułowej i spisu treści. Można zaznaczyć dowolnie
wiele obiektów, klikając je lewym przyciskiem myszy przy jednoczesnym przytrzymywaniu przycisku [Ctrl].

13.2. Zaznaczanie obszarem
Polega na wyrysowaniu prostokąta, zawierającego w sobie przeznaczone do zaznaczenia obiekty. W tym celu należy
kliknąć lewym przyciskiem myszy w punkcie początkowym, zwolnić przycisk, przesunąć kursor do punktu, gdzie ma się
znajdować przeciwległy narożnik i ponownie kliknąć lewym przyciskiem. Elementy znajdujące się obszaru zostaną zaznaczone, zgodnie z następującymi zasadami:

▪
▪

jeśli zaznaczanie przebiegało od lewej do prawej (rysowany obszar ma kolor pomarańczowy – Rys. 45)
zaznaczone zostają wyłącznie elementy w całości objęte obszarem (Rys. 46) (jest to zaznaczanie wybiórcze);
jeśli zaś obszar zostanie wyrysowany od lewej do prawej (ma wtedy kolor szary – Rys. 47) zaznaczeniu ulegają wszystkie elementy objęte lub przecięte obszarem (Rys. 48).
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Rys. 45 – zaznaczanie od lewej do prawej w module Dokumentacji technicznej

Rys. 46 – rezultat zaznaczania od lewej do prawej

Rys. 47 – zaznaczanie od prawej do lewej w module Dokumentacji technicznej
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Rys. 48 – rezultat zaznaczania od prawej do lewej

14. Dostosowanie wyglądu przestrzeni projektowej w Dokumentacji
W module Dokumentacji można na różne sposoby regulować zawartość każdej ze stron. Szczegółowe informacje w tym
zakresie przedstawiono w instrukcji pt. „Dokumentacja”. Poniżej pokrótce opisano sposoby zarządzania widocznością
i wyglądem różnych elementów strony w dokumentacji.

14.1. Zamykanie dolnego menu Dokumentacji
Dolny panel, prezentujący listy kreskowań i symboli, można ukryć przy użyciu strzałki , by powiększyć podgląd strony.

14.2. Ukrywanie obiektów w Dokumentacji
W panelu „Obiekty” w prawym menu można wyłączać i włączać widoczność wybranych warstw rysunku, klikając ikony „Ukryj” i „Pokaż” przy
odpowiednich pozycjach na liście obiektów (Rys. 49).

14.3. Wyświetlanie uproszczonych obrysów
Dla modeli wyposażenia można zastosować opcję „Uprość obrys”, dostępną
po kliknięciu elementu w panelu „Właściwości obiektów”, która powoduje
przedstawienie ich w sposób bardziej schematyczny, bez szczegółów (Rys.
50). Wpływa to korzystnie na oszczędność pamięci i przejrzystość rysunku.

14.4. Zamiana obiektów na symbole
Modele wyposażenia można również zastąpić symbolami. W tym celu po zaznaczeniu obiektu, należy kliknąć przycisk „Zamień na symbol” → „Zamień”
w panelu „Właściwości obiektów” w prawym menu, a następnie wybrać
symbol, który ma zostać zastosowany.
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Rys. 49 – sterowanie widocznością obiektów
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Rys. 50 – modele okien i drzwi zastąpiono symbolami, a obrysy pozostałych modeli uproszczono

14.5. Zarządzanie wysokością przekroju
Wysokość płaszczyzny siecznej można zmienić w panelu „Właściwości strony” (Rys. 51 i Rys. 52). Przesunięcie płaszczyzny powoduje zmiany w wyświetlaniu elementów (domyślnie widoczne na rzucie są tylko te, które znajdą się na wysokości równej lub niższej, niż wskazana w polu „Wysokość przekroju”). Poniżej przedstawiono widoki tej samej sceny przy
siecznej na różnych poziomach. Istnieje możliwość wyłączenia przecinania sieczną elementów wyposażenia, dzięki czemu
ich części, znajdujące się powyżej ustalonej wysokości, pozostaną widoczne (w polu „Nie przecinaj płaszczyzną” – Rys. 50).

Rys. 51 – wysokość przekroju ustawiona na 500 mm
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Rys. 52 – wysokość przekroju ustawiona na 2500 m

14.6. Wyświetlanie tekstur
W panelu „Właściwości strony” dostępna jest również opcja wyświetlania tekstur elementów wyposażenia (przycisk
„Tekstura” → „Wypełnij”) podczas pracy ze stroną „Rysunek techniczny” oraz pokazywania tekstur płytek (zamiast
domyślnego koloru) (opcja „Wypełnienie płytek” → „Tekstura”) dla strony „Płytki”.

Rys. 53 – wyświetlone tekstury elementów wyposażenia

Rys. 54 – wyświetlona tekstura płytek podłogowych
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15.Dane konktowe do wsparcia technicznego

