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AUTOCAD W ZASTOSOWANIU DO WYBRAI\-YCH ZAGADNIEN
ZWIĄZANYCH Z PoWIERZCHNIĄ TOPOGRAFICZNĄ

WydziĄ Akademii Gorniczo - Hutniczej pionu gorniczo . geologicznego od szeregu
|at z|ecajązajęcia Pracowni Geometrii Wykreślnej przy Wydziale Matematyki Stosowanej. Ze
względu na specyfikę tych jednostek program geometrii wykreślnej stara się uwzględnic ich
problematykę i nawią.zyrvac do innych przedmiotow tam wykładanych, na przyVJad karto$rafii,
topografii, fotogrametrii, projektowania obiektow gorniczych itp.

W zwią7ku ztym częśc zasadniczą programu geometrii wykreślnej stanowi rzut cecho.
wany ze szczegÓlnym uwzględnieniem problematyki powierzchni topograficznej ( PT ).

Pewna ilość godzin wykładowych ilustrowana i wspomagana jest demonstracją kom-
puterow% prTygotowaną wcześniej z wykorzystaniem programu graftcznego AutoCAD. De-
monstracjata obejmuje wybrane zagadruenia, dotyczące tak zwanej części klasycznej, wspolnej

dla metody Monge'a i rzutu cechowanego, atakŻe w przypadku tego ostatniego - powierzchni
topografi cznej.

Celem niniejszego artykufu jest przedstawienie typowej demonstracji komputerowej,
wspomagającej wykład w zakresie problematyki n ązane1 zPT.

Następuj ące zagadnienia zostaĘ wybrane do takiej demonstracji:
l. sposob odwzorowania ( zapisu ) PT
2. profil PT,^ ;rJiT:T':f.ffi ffiffiJ,frllł'#u il ".,,a. linia spadu

b. linia stokowa
c. linia przekroj u płaszczyzną
d. powierzchnia stokowa

Ponizej przedstawiamy opis przebiegu demonstracji komputerowej d|akuŻdego z vrryżej
wymieni onych przypadkow.

l. Sposob odwzorowania ( zapisu LPT.
Częśc I. Rysunek przestrzenny ( lewa strona ekranu ).
Sekwencja obrazÓw na ekranie komputera, rzutowany następnie poprzezpanel i ra'rtnik

na duzy ekran :
Zdjęcie fragmentu urozmaiconej PT, płaszczyzny warstwowe, przecinające tę Po-

wierzchnię w warstwicach wraz z ich oznaczeruami.
Część II. Rysunek na rzutni (prawa storna ekranu ).
Sekwencja obrazÓw:
Rzuty warstwic urozmaiconej PT wraz z oznaczeniami, Wczyszczenie ekranu.
2. Profil PT.
Część [. Rysunek przestrzenny.
Sekrvencja obrazÓw:

-  19  -



Zdjęcie terenu ( PT ), ptaszczyzna e tnąca w podłoiru ranĄącym, linia przekroju,

przemie szczerlte płaszczylrry przekroju ponizej zdjęcia, obrot płaszczyzny s wrv z przekro.
jem do położenia poziomego ( profil ), nYy"'yszczenie ekranu.

Cześć II. Rysunek na rzutni
Sekwencja obrazÓw :

Fragment PT określonej rzutni warstwic, rnlt e, płaszczyzny tnącej, przekroj wraz z oznacze.

niami punktÓw przebicia pł,aszczyzny g rzutni warstwic, układ osi xe ( x ll t, ), skala pozio.

ma/pionowa, rnlIy płaszczyzn warstwowych na płaszc Zyznę t , rzlltowanie punktow przebicia

n" odpowiednie ranty płaszczyzn warstwowych, profil ( przewyzszony ) PT ( .ys. l ), wy.

cryszczenie ekranu.
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Rys.l.FragmentPTirantplaszczlznytnącejorazprofil

3. Charakterystyczne punkty. linie i ksztatty PT.
Część I. Rysunek przestrzenny ( lewa strona ekranu ).
Sekwencja obrazÓw :
Zdjęcie fragmentu urozmaiconej PT, kolejne obrazy form, linii i punl.rtow w terenie

wraz z oznaczeniami.
Częśc II. Rysunek na rzutni (prawa storna ekranu ).
Sekwencja obrazÓw:

Rzuty warstwic urozmaiconej PT , kolejno ukazujące się rzuty charakterystycznych punlłtÓw i

1inii w terenie wraz z oznaczeniami sygnalizowane jednocześnie na rysunku przestrzennym

( rys. 2 ), Wczyszczertte ekranu.

Rys. 2. Fragment W z charakterystycznymi punktami i liniami
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), Wczyszczenie ekranu.
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4. Linie i powierzchnie. będace wynikami działan na PT.
a). Linia spadu.
Częśc I. Ryslrnek przestrzenny ( lewa strona ekranu ).
Sekwencja obrazÓw .
Zdjęcie fragmentu PT, wybrana linia spadu.
Cześc II. Rysunek na rzutni- (prawa storna ekranu ).
Sekwencja obrazÓw:

Fragment PT określonej rzutami warstwic, rn:ty warstwic pośrednich,
styczna i normalna, kolejny punkt Wznaczanej linii, konstrukcje kolejnych
stępne punkty, linia spadu ( rys 3a ), wczyszczenie ekranu'

punlft wyjściowy,
normalnych i na-

skala l:500

Rvs. 3a. Wybrana linia spadu PT

b). Linia stokowa
Część I. Rysunek przestrzennŁ ( lewa strona ekranu ).
Sekwencja obrazÓw .
Zdjęcie fragmentu PT, wybrana linia stokowa
Część II. Rysunek na rzutni (prawa storna ekranu ).
Selrrvencja obrazÓw:

Fragment PT określonej rzutami warstwic, odcinek reprezenfujący moduł konstruowanej linii
stokowej, punkt wyjściowy, konstrukcje kolejnych punktow, konstrukcja dwu ostatnich
punktow z uĘciem rzutu pośredniej warstwicy, linia stokowa ( rys. 3b ), Wczyszczenie ekra-
nu.

c). Linia przekroju płaszczym|ą.
. Rvsunek ( lewa strona ekranu ).

Sekwencja obrazÓw :
Zdjęcie fragmentu PT, płaszczyznatnąca w potozeniu ogolnyrą linia przekroju.
CzęŁć [I. RysuneŁna rzutni (prawa storna ekranu ).
Sekwencja obrazÓw:

25',
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Rvs 3b Wvbrana linia stokowa PT

Fragment PT określonej rzutami warstwic, płaszczyzna tnąca
cowego i rzutem linii spadu kolejne punlty linii przekroju, linia
czenie ekranu.

skala l:1000

zadana rzutem planu warstwi-
przekroju ( rys. 4 ), noyczysz-

d). Powierzchnia stokowa.
Cześć I. Rysunek przestrzenny ( lewa strona ekranu ).
Sekwencja obrazÓw :
Linia stokowa, stożki stokowe, obwiednie stozkow ( warstwice powierzchn stokowej )
ezęść II. Rysunek na rzutni (prawa storna ekranu ).
Sekwencja obrazÓw:

Rzut linii stokowej, moduł powierzchni stokowej, rzuty stozkow stokowych rzuty warstwic
powierzchni stokowej ( rys. 5 ), wyczyszczerue ekranu.

L

Rvs. 4. Przekroj PT p|aszcryzną
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Rys. 5. Rzut tinii stokowej

Cześć III. rzestrzenny ( lewa strona ekranu ).Sekwencja obrazow:
Zdjęcie powierzchni terenu z odcinkiem drogi w fuku i spadku.
ezpśĆ II. Rysunek na rzutni (prawa storna ekranu ).Sekwencja obrazÓw:

Rzut odcinka drogi w fuku i spadku , rzlfiy stozkÓw stokowych, warstwice powierzchni sto-kowej ( rys. 6 ), wyc ryszczerue ekranu

Rys. 6. Rzut odcinka drogi wtazz rantami płaszczyzn skarp i stozkÓw stokowych oraz warstwicami skarp.

Przedstawiona wyżej demonst racja komputerowa stanowi kolejny przykładkilku adap.tacji programu graficznego AutoCAD wykonyrvanych w Pracowni Geometrii Wykreślnej Wy-dziafu Matematyki stosowanej Akademii corni.zo - Hut ruczejw Krakowie. Adaptacje te wy-

s k o l o  1  : 1 0 0 0
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korzystywane są w formie pokazów komputerowych podczas wykładów na różnych Wydzia-
łach AGH i mają na celu pobudzenie wyobraźni przestrzennej u studentów i co za tym idzie
łatwiejsze przyswajanie wykładanego mateńafu. Niebagatelne znaczelie tych demonstracji po-
|ega takize na uatrakcyjńeniu przekazywania materiafu z geometrii wykreślnej.

Praca została sfinansowana poprzez|oca| grant 10.420.03

ALTTOCAD APPLICATIONS TO SELECTED PROBLEMS RELATED
TO TOPOGRAPHIC SURFACE

The aim of this paper is to prove, by means ofa computer demonstration, the possibility
ofusing AutoCad in lectures on topographic projection' namely in the pań related to topo-
graphic surface @T). In order to illustrate a proposed adaptation the following examples of
operations on PT have been selected: a profile, characteristic points, lines and shapes ofPT,
lines and surfaces resulting from operations on PT (a line of decline, a line ofslope, a line of
planar intersectioą a slope surface).

For each above-mentioned example, a computer demonstration consists oftwo parts: a
3-D drawing and a drawing on a projection plane. Both parts include a dynamic show ofcom-
puter screen images sequence.

Authors think that AutoCad adapted in such a way helps students to absorb the subject
oflecture.

h
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