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OKNO GŁÓWNE
Główne okno aplikacji podzielone jest na trzy części, jak poniżej:
Pasek poleceń

Widok modelu 3D/2D

Lista obiektów i ich
właściwości

Uwaga: Element wskazany na widoku modelu automatycznie zostaje podświetlony na liście obiektów
(po prawej stronie), a w dolnym prawym rogu ekranu pokazują się parametry danego obiektu. Możemy
też wskazać konkretny obiekt na liście i zostanie on automatycznie podświetlony na widoku modelu.
Wskazując określony obiekt w dodatkowym oknie wyświetlone zostają wszystkie parametry obiektu.
Uwaga: Brak parametrów nie oznacza, że nie zostały one zdefiniowane przez projektanta. Mogły one
nie zostać wyeksportowane do pliku IFC. Zalecany kontakt z projektantem.
Uwaga: Jeśli Lista obiektów nie pojawiła się w widoku po uruchomieniu modelu należy przejść do
zakładki ‘Obiekty’ na Pasku poleceń, a następnie wybrać opcję Lista (Struktura, Typ, Grupy Warstwy).
Aby wyświetlić okno Właściwości należy (w lokalizacji jak powyżej) zaznaczyć opcję Pokaż właściwości.

Informacje o projekcie.
Wskazując na liście obiektów nazwę projektu w oknie właściwości pojawią się m.in. informacje na
temat: nazwy projektu, autora, programu w jakim powstał model, schematu IFC oraz daty utworzenia
pliku IFC

NAWIGACJA W PROGRAMIE













Obrót modelem – lewy przycisk myszy + ruch myszą,
o przy wciśniętym klawiszu Alt bieżący punkt kontrolny nie zostanie zmieniony
o przy wciśniętym klawiszu Shift obrót odbywa się wokół punktu obserwacyjnego
Powiększenie i pomniejszanie modelu – scroll myszy do góry i na dół
o przy wciśniętym klawiszu Alt bieżący punkt kontrolny nie zostanie zmieniony
Zmiana położenia modelu– środkowy przycisk myszy + ruch myszą
o przy wciśniętym klawiszu Alt bieżący punkt kontrolny nie zostanie zmieniony
Wybór/wskazanie obiektu – lewy przycisk myszy,
o dla wyboru wielokrotnego należy skorzystać z przycisku Ctrl (kliknij ponownie, aby odznaczyć
obiekt)
o kliknięcie w pustą przestrzeń powoduje odznaczenie wszystkich elementów
Klawisz Delete – wybrany element staje się transparentny lub zostaje ukryty (dla obiektu
transparentnego)
Klawisz Insert – pokazuje elementy wybrane jeśli są ukryte lub transparentne
Klawisz Backspace – wybiera wszystkie element tego samego typu co wskazany , na tym samym
poziomie (piętrze)
Podwójne kliknięcie – zbliżenie do wybranego / wskazanego elementu
Prawy klawisz myszy – Pokaż menu kontekstowe:

Ukryj – ukryje wybrane
elementy



Zaznacz grupę – działa tak
samo jak wybranie
klawisza Backspace.

Pole wyboru – lewy przycisk myszy + klawisz Ctrl + ruch muszą
o przy ruchu od lewej do prawej, od góry do dołu – zaznaczone zostają elementy widoczne,
których wszystkie narożniki oraz krawędzie znajdują się w wybranym obszarze
(prostopadłościanie)

o

przy ruchu od prawej do lewej, od dołu do góry - zaznaczone zostają elementy widoczne,
których choć jeden narożnik lub krawędź znajduje się w wybranym obszarze
(prostopadłościanie)

Działanie myszy (kliknij, wybierz, powiększ itp.) bez wciśniętego klawisza Alt, ustawia punkt kontrolny
kamery, dla każdej kolejnej operacji. Do tego punktu przenoszone są osie układu współrzędnych.

Obrót i Powiększenie (Zoom) przy wciśniętym klawiszu Alt jest bardzo pomocne w przypadku, gdy
interesujący nas obiekt jest przysłonięty przez inne obiekty. Położenie punktu kontrolnego kamery nie
ulega wówczas zmianie i łatwiej jest dotrzeć do wskazanego obiektu, unikając przesłonięcia go innymi
obiektami. Wskaż obiekt a następnie nawiguj widokiem przy wciśniętym klawiszu Alt.

EKRAN DOTYKOWY
Obsługa w widoku 3D/2D
Stuknięcie / Podwójne stuknięcie
Kliknij / Kliknij dwukrotnie
(wybór obiektu, zmierzenie elementu /
przybliżenie do wybranego obiektu)
Naciśnij i Przesuń
Obracanie modelu (w trybie Rotate)
lub
Przesunięcie modelu (w trybie Move)
Naciśnij, Przytrzymaj i Przesuń
Obracanie modelu (w trybie Rotate)
lub
Przesunięcie modelu (w trybie Move)
Przybliżenie / Oddalenie
Przybliżenie / Oddalenie modelu

Naciśnij i Przytrzymaj
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy (otwiera
rozwijane menu)
Obrót
Obrót modelu wokół osi
lub
Stuknięcie dwoma palcami.
Wyświetl podręczne menu obrotowe

MENU

Otwórz i dodaj
kolejny plik IFC do
istniejącego już
widoku

Otwórz plik IFC. Aby
otworzyć plik możesz też
złapać i przeciągnąć plik na
obszar okna głównego.

Zmiana wyglądu
okna głównego

Zmień język. Aplikacja
zostanie ponownie
uruchomiony po tej
operacji.

Lista ostatnio otwieranych
plików.

Parametry generowania
geometrii (*)

Pomoc.
Szczegółowy opis
funkcji programu.

Zarządzaj wtyczkami (**)

Informacje o programie
(***)
Zamknij okno

(*)

Parametry generowania geometrii.

(**)

Zarządzaj wtyczkami.

(***)

Informacje o programie.

Aktualna wersja programu

Dane kontaktowe firmy
Datacomp Sp z o.o.

Parametry karty graficznej
użytkownika.

ZAKŁADKA ‘WIDOK’.
Zakładka umożliwia prezentację i przeglądanie modelu w formie bryły, rzutów, przekrojów
dając jednocześnie możliwość aranżacji samej prezentacji (kolor tła, krawędzie, typ oświetlenia
etc.)

3D - Pokazuje model
w standardowym widoku 3D

Pokazuje widok 2D (linie
lub pełny rzut z góry)

Rzuty w przestrzeni - Pokazuje model w widoku 3D wraz z rzutami
(Wszystkie, Dolny, Lewy, Tylni, Dolny po prawej, Dolny z przodu )

Przejdź do – Centruje widok na aktualnie zaznaczonym obiekcie / obiektach. Po wybraniu
elementu bądź przez bezpośrednie jego wskazanie bądź poprzez tabelę po prawej
stronie może się okazać, że jest on przesłonięty innymi elementami. Użycie tej opcji
powoduje, że wybrany element jest pokazany na pierwszym planie.

Resetuj powiększenie – Przywraca domyślne ustawienia kamery. Powoduje ustawienie widoku obiektu w
perspektywie standardowej z zachowaniem efektów czynności wcześniejszych takich jak np. usunięcie
elementów, kondygnacji etc.

Domyślny, Z przodu, Z tyłu … - Ustawia
widok modelu w wybranej rzutni.

Kolor obiektu – Pokazuje kolorystykę
obiektu zdefiniowaną w pliku IFC

Pokazuje widok obiektu (plan) na poziomie zgodnym z
ustawieniem kamery oraz lokalizację kamery względem
budynku

Opcja umożliwia ustawienie dodatkowych opcji
wyświetlania takich jak: Typ oświetlenia,
Przeźroczystość, Krawędzie widoczne lub nie etc.

Przycina model płaszczyzną prostopadłą do wybranej osi. Wybierz
oś względem , której ma być wykonany przekrój. CTRL + Scroll
pozwala automatycznie zmieniać położenie płaszczyzny cięcia.
Wypełnij przekrój – Powoduje wypełnienie części modelu
znajdujących się „wewnątrz” elementów modelu

Przycina model płaszczyzną prostopadłą do wybranej osi. Wybierz
oś względem , której ma być wykonany przekrój. CTRL + Scroll
pozwala automatycznie zmieniać położenie płaszczyzny cięcia.

Rozsuń piętra – Rozsuwa piętra względem wybranej osi.

Zeruje wszystkie rozsunięcia. Powrót do stanu bazowego.

CASE STUDY.
ZADANIE 1
Korzystając wyłącznie z opcji WIDOK oraz Listy obiektów wyświetl rzut poziomu PA.

Krok 1
Menu główne -> Otwórz plik -> Wskaż plik „IFC EliteCAD.ifc” (plik dołączony do zestawu ćwiczeń)

Krok 2
Na Liście obiektów w kolumnie ‘Aktywny’ odznacz zaznaczenie na poziomie Projektu.
Następnie zaznacz wyłącznie kondygnację, która Cię interesuje, tu ‘PA’

Krok 3
Widok -> Typ -> Rzuty 2D

Krok 4
Kliknij lewym klawiszem myszy w puste tło.

ZADANIE 2
Powrót do pełnego widoku modelu - należy na Liście obiektów, w kolumnie ‘Aktywny’ zaznaczyć
wszystkie poziomy zaznaczając okienko na poziomie Projektu.
Następnie wybrać opcję: Widok -> Typ -> 3D

ZADANIE 3
Sprawdź poprawność projektu. Podaj kiedy i z jakiego programu został wyeksportowany plik IFC.

Krok 1
Menu główne -> Otwórz plik -> Wskaż plik „IFC EliteCAD.ifc” (plik dołączony do zestawu ćwiczeń)

Krok 2
Widok -> Rozsuń piętra (względem osi Z)

Jak widać poziomy (przynależność do pięter) dla poszczególnych elementów modelu zostały
prawidłowo zdefiniowane. Dla przykładu poniżej model z błędem.

BŁĄD ?

Krok 3
Lista obiektów -> Zaznacz wiersz ‘Projekt’
Zgodnie z opisem w tabeli model wyeksportowany został z programu: EliteCAD w dniu 8.11.2016.
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Dowiedz się więcej o BIM Vision:
Kontakt:
www.bimvision.eu
contact@bimvision.eu
12 412-99-77

www.datacomp.com.pl
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