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UWAGI METODOLOGICZNE DO TRÓJWYMIAROWEGO
MODELOWANIA STOLARKI BUDOWLANEJ
WSTÊP
Znacz¹ce podwy¿ki cen noników energii spowodowa³y, ¿e mieszkañcy staraj¹ siê zmodernizowaæ swoje mieszkania tak, aby ograniczyæ w nich straty ciep³a. Mieszkaj¹c w domach wielorodzinnych nie mog¹ sami przeprowadziæ docieplenia cian, mog¹ jednak dokonaæ wymiany okien oraz drzwi zewnêtrznych swoich
mieszkañ.
Z drugiej strony wzrost zamo¿noci spo³eczeñstwa powoduje, ¿e osoby podejmuj¹ce trud budowy w³asnego domu staraj¹ siê zadbaæ nie tylko o wewnêtrzn¹ funkcjonalnoæ, niskie koszty eksploatacji (zastosowanie w³aciwej termoizolacji), ale równie¿ o jego wygl¹d zewnêtrzny. St¹d tak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹: wielkoæ, kszta³t,
parametry u¿ytkowe oraz detale wykoñczeniowe okien i drzwi.

ZALETY I WADY MODELOWANIA TYPU 2D I 3D
Wprowadzenie wspomagania komputerowego do procesu projektowania w istotny sposób zrewolucjonizowa³o wiele prac in¿ynierskich. Jedn¹ z nich jest komputerowy zapis konstrukcji na p³aszczynie. Istotne w³aciwoci charakteryzuj¹ce zastosowanie komputerowego krelenia z wykorzystaniem grafiki wektorowej przedstawiono w pracy [6]. Obecnie proces tworzenia dokumentacji technicznej zosta³ znacz¹co przyspieszony i usprawniony co prze³o¿y³o siê miêdzy innymi na zwiêkszenie
oferty produkowanych wyrobów, wprowadzenie rozwi¹zañ wariantowych oraz ich
czêste modyfikacje.
Grafika dwuwymiarowa w obecnej chwili na dobre znalaz³a swoje miejsce w biurach projektowo-konstrukcyjnych. Obok niew¹tpliwych zalet posiada jednak pewne
wady, do których nale¿¹:
l rysunki z³o¿eniowe nie zapewniaj¹ szybkiego wychwytywania wad i nieci¹g³oci
w pasowaniu poszczególnych elementów (w celu analizy poprawnoci konstrukcji uk³adu po zmontowaniu nale¿y wykonaæ modele, a niekiedy prototyp),
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w ograniczonym stopniu pozwalaj¹ oceniæ wzajemne po³o¿enie i przenikanie siê
poszczególnych elementów sk³adowych konstrukcji,
d³ugotrwa³a aktualizacja poprawek konstrukcji  koniecznoæ sprawdzania wszystkich utworzonych rzutów i przekrojów,
niemo¿noæ przeprowadzenia analizy masowej, kinematycznej oraz wytrzyma³ociowej projektowanych obiektów,
du¿a pracoch³onnoæ w procesie przygotowania dokumentacji technologicznej do
uruchomienia produkcji.

Wprowadzenie do praktyki projektowej modelowania przestrzennego w wiêkszoci przypadków niweluje wy¿ej wymienione wady [5]. Ponadto w przypadku obiektów typu okna i drzwi dobrze przygotowane modele 3D umo¿liwiaj¹ przysz³ym klientom przedstawienie wirtualnej demonstracji dostêpnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych
w bardzo atrakcyjnej formie. Przygotowanie takiego pokazu jest z pewnoci¹ tañsze
ni¿ wykonywanie prototypów i montowanie ekspozycji zajmuj¹cej z pewnoci¹ du¿¹
powierzchniê handlow¹. W przypadku projektowania domów jednorodzinnych wa¿ne jest to, ¿e mo¿na wykonaæ symulacjê rozmieszczenia ró¿nych typów okien i drzwi
w cianach pomieszczenia i sprawdziæ stopieñ owietlenia przestrzeni w ró¿nych porach roku i godzinach dnia (rys. 1).

Rys. 1. Symulacja owietlenia pokoju przy ró¿nym usytuowaniu drzwi i okien [2]

Modelowanie 3D umo¿liwia równie¿ szybkie utworzenie indywidualnego rozwi¹zania dla klienta i zaprezentowanie mu powsta³ego projektu. Utworzony obiekt mo¿na
natychmiast ogl¹daæ z ró¿nych punktów obserwacji, co daje w miarê pe³ne rozeznanie
o jego wygl¹dzie.

Ogólna charakterystyka stolarki budowlanej
Pod terminem stolarka budowlana obecnie rozumie siê wyroby budowlane z drewna
naturalnego lub przetworzonego, tworzyw sztucznych, metali oraz innych materia³ów nowoczesnych stanowi¹ce elementy wykoñczenia i wyposa¿enia budynków, np.:
drzwi, okna, meble wbudowane. W pracy przedstawiono zagadnienia dotycz¹ce trójwymiarowego modelowania drzwi i okien.
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Charakterystyka drzwi

W budynkach mo¿na wyró¿niæ drzwi wewnêtrzne i zewnêtrzne. Te ostatnie stanowi¹ zamkniêcie otworu budowlanego w cianie zewnêtrznej i oddzielaj¹ otwart¹ przestrzeñ od wnêtrza budynku. Spe³niaj¹ one przede wszystkim funkcjê u¿ytkow¹, ale
równie¿ estetyczn¹. Rozwi¹zania konstrukcyjne takich drzwi musz¹ zapewniaæ odpowiedni¹ trwa³oæ techniczn¹, u¿ytkow¹, w³aciw¹ izolacjê ciepln¹, szczelnoæ na przenikanie powietrza, ³atwoæ i wygodê ich otwierania i zamykania. Drzwi s¹ ruchom¹
czêci¹ ciany umo¿liwiaj¹c¹ komunikacjê miêdzy s¹siednimi pomieszczeniami [6].
Przyk³adowe rozwi¹zania pokazano na rysunku 2. Klasyczne drzwi sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych elementów: skrzyd³o drzwiowe  element ruchomy drzwi, ocie¿nicy 
rama wokó³ otworu w cianie, w której osadzone jest skrzyd³o drzwiowe, zawiasy 
s³u¿¹ do mocowania skrzyde³ drzwi (w przypadku drzwi przesuwnych nie wystêpuj¹
zawiasy tylko wózki mocowane do górnej krawêdzi), klamki z szyldem (element os³aniaj¹cy otwór na zamek i klamkê) [1].
a)

b)

Rys. 2. Przyk³adowe rozwi¹zania drzwi a) jednoskrzyd³owe, b) dwuskrzyd³owe [2]
Charakterystyka okien

Okno to otwór w cianie, stropie lub dachu, którego zadaniem jest w³aciwe owietlenie pomieszczenia oraz mo¿liwoæ wygl¹dania na zewn¹trz bez koniecznoci wychodzenia z budynku. Ponadto zastosowana konstrukcja okna wp³ywa na mikroklimat pomieszczenia (nagrzewanie lub wych³adzanie), sterylnoæ (dzia³anie bakteriobójcze promieni s³onecznych), psychikê (iloæ i jakoæ wiat³a) i bud¿et (straty ciep³a)
mieszkañców oraz na estetykê domu (rys. 3).
Obecnie okna wykonywane s¹ najczêciej z drewna, tworzyw sztucznych, stopów
aluminium oraz fiberglasu. W oknach drewnianych ramy okienne s¹ przewa¿nie sklejane z trzech warstw drewna, aby wyeliminowaæ anatomiczne wady drewna (sêki,
skrêt w³ókien). Trwa³oæ takich okien uzale¿niona jest od w³aciwej impregnacji.
Ramy okien z PCW wykonane s¹ z wielokomorowych profili (od dwóch do szeciu),
które pozwalaj¹ uzyskaæ po¿¹dane parametry termoizolacyjne. W celu uzyskania w³aciwej sztywnoci konstrukcji w komorach profili umieszcza siê kszta³towniki ze
stali ocynkowanej. Okna takie mog¹ byæ wykonane w wielu kolorach. Konstrukcja
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a)

b)



Rys. 3. Przyk³adowe rozwi¹zania konstrukcji okien a) w dachu, b) w cianie

nowoczesnych okien aluminiowych sk³ada siê z dwóch profili ze stopu aluminium
zawieraj¹cego magnez i krzem po³¹czonych wk³adk¹ termiczn¹ z tworzywa sztucznego. Ramy okienne zazwyczaj s¹ anodowane (na kolor z³oty lub ciemnobr¹zowy) albo
malowane proszkowo lakierami poliestrowymi. Fiberglas to kompozyt poliestrowoszklany charakteryzuj¹cy siê du¿¹ wytrzyma³oci¹ mechaniczn¹ oraz tzw. pamiêci¹
kszta³tu. Od niedawna u¿ywany jest do wykonywania nowoczesnych okien, które nie
wymagaj¹ konserwacji i malowania. Okna z fibergasu s¹ z regu³y cieplejsze i cieñsze
od okien z pozosta³ych materia³ów [1].

TRÓJWYMIAROWE MODELOWANIE OBIEKTÓW STOLARKI
BUDOWLANEJ
Uwagi metodologiczne do trójwymiarowego modelowania drzwi i okien bêd¹
mia³y w pewnym sensie charakter uniwersalny, chocia¿ przedstawione przyk³ady zosta³y zrealizowane w odniesieniu do konkretnych konstrukcji przy zastosowaniu programu AutoCAD 2005 [7].
Uwagi kardynalne:
l w celu usprawnienia procesu modelowania nale¿y przeprowadziæ starann¹ analizê
projektowanego obiektu, aby wykryæ: wystêpuj¹ce w konstrukcji osie symetrii,
powtarzaj¹ce siê elementy, rytmicznoæ po³o¿enia elementów identycznych lub
podobnych.
l w miarê mo¿liwoci stosowaæ modelowanie bry³owe, poniewa¿ jest dok³adniejsze
od modelowania powierzchniowego i krawêdziowego. W modelowaniu bry³owym
mo¿na dodawaæ i odejmowaæ bry³y sk³adowe, poza tym tworzyæ przekroje oraz
odcinaæ jej kawa³ki.
l w pierwszej kolejnoci w modelowaniu pos³ugiwaæ siê obiektami zdefiniowanymi
w programie, tzw. prymitywami.
l przy skomplikowanych kszta³tach profili konstrukcyjnych najbardziej efektywnym
narzêdziem jest metoda wyci¹gania narysowanego profilu wzd³u¿ wyznaczonego
kszta³tu konstrukcji.
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do modelowania ró¿nych elementów stosowaæ metodê rysowania na warstwach
lub stosowaæ ró¿ne kolory linii.
w operacjach monta¿u elementów sk³adowych nale¿y pos³ugiwaæ siê rysowanymi
dodatkowo liniami konstrukcyjnymi oraz stosowaæ identyfikacjê punktów charakterystycznych poprzez zastosowanie narzêdzi do ich precyzyjnej lokalizacji.
w przypadku obiektów, które s¹ wykonywane z drewna nie dokonywaæ sumowania elementów sk³adowych w jedn¹ ca³oæ, poniewa¿ po wykonaniu renderingu
otrzymamy niew³aciwe po³o¿enie s³ojów (nale¿y rozró¿niæ pojêcia: klejenia konstrukcji rzeczywistej i dodawania obiektów w przestrzeni wirtualnej).
Uwagi uzupe³niaj¹ce:
projektowane drzwi i okna musz¹ byæ przynajmniej o 1 cm mniejsze ni¿ pozostawione w cianie otwory. Ponadto przy rysowaniu drzwi nale¿y uwzglêdniæ fakt,
czy w pomieszczeniach jest ju¿ wykoñczona pod³oga, a w przypadku okna sposób
monta¿u parapetu.
okreliæ jakiej d³ugoci jednostka programu komputerowego bêdzie odpowiadaæ
w rzeczywistoci. W budownictwie podstawow¹ jednostk¹ jest 1 cm lub 1 m. W przypadku modelowania stolarki budowlanej lepsz¹ jednostk¹ wydaje siê byæ 1 cm.

Zadanie projektowe polega³o na zaprojektowaniu drzwi drewnianych ³ukowych
z filunkami oraz okna aluminiowego jednoramowego ³ukowego dwuskrzyd³owego
do otworów ciennych przedstawionych na rysunku 4 [1].
a)

b)

Rys. 4. Otwory cienne do zabudowy a) wymiary, b) po wstawieniu obiektów
Przyk³ad realizacji modelowania drzwi

1o Ze wzglêdu na skomplikowany kszta³t i profil futryny i zewnêtrznego ramiaka drzwi
zdecydowano siê na narysowanie obu przekrojów (obiekty typu region) i jednoczesne ich wyci¹gniêcie wzd³u¿ cie¿ki (najlepiej jeli jest ona jednym obiektem)
odzwierciedlaj¹cej kszta³t otworu w cianie. Pocz¹tek cie¿ki musi byæ prostopad³y
do przekroju futryny i stykaæ siê z zewnêtrzn¹ krawêdzi¹ profilu (rys. 5).
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a)

b)

c)

Rys. 5. Modelowanie futryny i ocie¿nicy a) profile i cie¿ka, b, c) uzyskane modele 3D

2o Pozosta³e elementy ramiaka narysowano stosuj¹c polecenia prostopad³ocian, przesuñ, kopiuj, lustro  wykorzystano pionow¹ o symetrii oraz lokalizacjê.
o
3 Puste przestrzenie ramiaka zosta³y wype³nione filunkami, dwa górne maj¹ zakoñczenia ³ukowe i s¹ asymetryczne, pozosta³e cztery s¹ prostok¹tne i posiadaj¹ dwie
osie symetrii. Przyjêto, ¿e wszystkie filunki z obu stron drzwi bêd¹ identyczne.
W tej sytuacji wystarczy wymodelowaæ tylko æwiartkê obiektu (rys. 6). Odbito
kszta³t profilu (lustro), usuniêto cie¿kê i sklejono w jedn¹ ca³oæ (suma). Wykonano obrysowanie wewnêtrznej oraz zewnêtrznej czêci powsta³ego profilu i poprzez ich wyci¹gniêcie otrzymano ca³y filutek jednostronny (suma), a nastêpnie
poprzez odbicie (lustro) filutek obustronny.
a)

b)

c)

d)

Rys. 6. Modelowanie filunków a) profil i cie¿ka oraz obiekt 3D, b) ca³y filunek jednostronny, c) filunek obustronny, d) umieszczenie filunków w ramiaku

Podobnie postêpowano przy modelowaniu pozosta³ych dwóch filunków górnych
(rys. 7a). Przy modelowaniu filunków mo¿na wyci¹gaæ równie¿ przekrój, który bêdzie
dope³nieniem przekroju przedstawionego na rysunku 6a. W tym przypadku uzyskany
profil by³by tym, co w rzeczywistym procesie frezowania zosta³oby zamienione na wió-
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ry. Tak wiêc od prostopad³ocianu odpowiadaj¹cego wymiarom przestrzeni miêdzy
belkami ramiaka nale¿a³oby odj¹æ otrzymany profil (ró¿nica).
a)

b)

c)

Rys. 7. Modelowanie filunku górnego a) model krawêdziowy, b) po wstawieniu do ramiaka i
po renderingu, c) fragment drzwi z klamk¹ i szyldem

4o W celu uzyskania fotorealistycznoci przeprowadzono rendering utworzonego
modelu. Futrynie przyporz¹dkowano materia³ wood-dark ash, ramiak  wooddark red filunki  wood- teak. Koñcowy efekt przedstawiono na rysunku 7b. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e elementy ramiaka nie tworz¹ jednego obiektu wirtualnego, dziêki czemu poszczególne belki zachowuj¹ w³aciwe u³o¿enie s³oi drewna.
Ta uwaga dotyczy równie¿ konstrukcji ocie¿nicy. Rysunek 7c przedstawia drzwi
z wstawionym modelem klamki i szyldu.
Przyk³ad realizacji modelowania okna

1o W procesie modelowania okien z tworzyw istotnym zagadnieniem jest dysponowanie w³aciwymi profilami, z których w danej firmie produkowane s¹ okna.
W tym celu najprociej jest wykonaæ skanowanie przekroju oryginalnych profili
z wydrukowanych materia³ów. Program AutoCAD umo¿liwia ³¹czenie grafiki rastrowej z wektorow¹, dziêki czemu mo¿emy wprowadziæ zeskanowane przekroje
do programu i wykonaæ obrysy interesuj¹cych nas profili (ka¿dy element obrysu
tworzy osobny region). Nastêpnie nale¿y tak przeskalowaæ otrzymany rysunek,
aby wymiary odpowiada³y rzeczywistemu profilowi (polecenie skala).
o
2 Liniê cie¿ki do wyci¹gniêcia uzyskano poprzez zastosowanie polecenia odsuñ
w odniesieniu do obrysu otworu okiennego z rysunku 4. W modelowaniu ramy
okna zdecydowano siê zastosowaæ dwie cie¿ki, które po po³¹czeniu utworz¹ pe³ny obrys okna. Decyzja ta wynika³a z faktu ³atwiejszego dostêpu do krawêdzi
poszczególnych profili sk³adowych, tafli szyby zespolonej wstawionej do ramy
i uszczelek zapewniaj¹cych szczelnoæ po³¹czeñ.
o
3 Do w³aciwego umieszczenia profili do wyci¹gniêcia nale¿y zastosowaæ polecenia:
kopiuj, obrót 3D, przesuñ, lokalizacja.
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a)

b)

c)

Rys. 8. Przekrój okna z PCW a) oryginalny przekrój do skanowania, b) przekrój po wykonaniu obrysu i przeskalowaniu, c) obiekt 3D (po wyci¹gniêciu i renderingu) [1]
a)

b)

c)

Rys. 9. Modelowanie okna z PCW a) przekroje i cie¿ki, b) powsta³e obiekty 3D,
c) obiekt 3D po przesuniêciu, zsumowaniu odbiciu przez lustro i renderingu [1]

4o Poprawn¹ fotorealistycznoæ uzyskamy po nadaniu odpowiednich materia³ów wymodelowanym obiektom, np.: rama okna  white plastic, szyby  glass (materia³
o definiowanym stopniu przezroczystoci i kolorze), uszczelki  black matter.

ZAKOÑCZENIE
Poprawnie wykonana analiza konstrukcji okna i drzwi poprzez wyodrêbnienie
obiektów powtarzalnych oraz osi symetrii zdecydowanie przyspiesza proces trójwymiarowego modelowania.
Podstawowe narzêdzia do modelowania futryn oraz ram drzwi i okien to polecenie wyci¹gnij  obecne w wiêkszoci programów do rysowania trójwymiarowego.
Ponadto nale¿y wykorzystaæ takie polecenia, jak: lustro, kopiuj, przesuñ, lokalizacja.
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Modelowanie trójwymiarowe umo¿liwia szybkie wykonanie indywidualnego projektu dla klienta oraz przedstawienie przygotowanych rozwi¹zañ w postaci symulacji
komputerowej.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono uwagi metodologiczne dotycz¹ce trójwymiarowego modelowania okien i drzwi. Sformu³owano wiele szczegó³owych wskazañ, które w praktyce przyczyni¹ siê do efektywnego rysowania wybranych konstrukcji. Zaprezentowano przyk³ady modelowania drewnianych drzwi oraz okna z PCW.
METHODOLOGICAL REMARKS ON THE TRIDIMENSIONAL MODELLING
OF CARPENTRY WORK
Summary
The study presents methodological remarks concerning tridimensional modelling of windows and doors. A number of detailed suggestions are made which will practically contribute to effective drawing of selected constructions. Examples of modeling wooden doors and
PVC windows are presented.
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