
7
Bryły trójwymiarowe

Obiekty trÛjwymiarowe moøna tworzyÊ w StarOffice Draw na kilka sposobÛw.
O tym, jak tekst zamieniÊ na bry≥y, dowiedzieliúmy w rozdziale 5. Ale moøliwoúci
programu na tym siÍ nie koÒczπ. Bry≥y stworzone w programie moøna zmniejszaÊ,
powiÍkszaÊ, obracaÊ, pokrywaÊ wszystkimi rodzajami wype≥nieÒ.

7.1. Tworzenie bry≥ za pomocπ narzÍdzi
z palety Obiekty 3-W

NarzÍdzia z palety Obiekty 3-W (rysunek 2.5.1) pozwalajπ na tworzenie kilku
podstawowych figur. Wykonanie bry≥ tymi narzÍdziami jest ≥atwe ze wzglÍdu na to, øe
od razu otrzymujemy gotowπ figurÍ trÛjwymiarowπ. Cechπ charakterystycznπ bry≥ two-
rzonych w ten sposÛb jest to, øe sπ natychmiast po wygenerowaniu wype≥niane kolorem
domyúlnym i oúwietlane. Ma to na celu uwidocznienie krzywizny powierzchni.

Rysunek 7.1.1. Bry≥y przyk≥ad I

Na rysunku 7.1.1 znajdujπ siÍ przyk≥ady bry≥ wykonanych za pomocπ narzÍdzi
z palety Obiekty 3-W. Od lewej widzimy bry≥y utworzone nastÍpujπcymi narzÍdziami:
Szeúcian, Kula, Walec, Stoøek. Na rysunku 7.1.2 znajdujπ siÍ bry≥y narysowane za po-
mocπ pozosta≥ych narzÍdzi z palety. Od lewej widzimy: piramidÍ, torus, miskÍ, pÛ≥kulÍ.
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Rysunek 7.1.2. Bry≥y przyk≥ad II

Po wybraniu narzÍdzia z palety ustawiamy symbol kursora w wybranym miejscu
strony rysunkowej, naciskamy lewy klawisz i nie puszczajπc go, poruszamy kursorem.
W czasie rysowania widzimy zarys szeúcianu opisanego na bryle. Po puszczeniu kla-
wisza bry≥a zostaje utworzona i wype≥niona kolorem. Pozostaje w trybie edycji, dopÛ-
ki nie klikniemy pola poza obrysem bry≥y.

7.2. Wykorzystanie polecenia Konwertuj w 3-W

Na rysunku 7.2.1 zaznaczono dwie drogi dostÍpu do opcji Konwertuj w 3-W.
SposÛb zaznaczony jako pierwszy polega na klikniÍciu prawym klawiszem obszaru
strony rysunkowej. Pojawia siÍ menu kontekstowe, z ktÛrego wybieramy Konwertuj,
a potem Konwertuj w 3-W. Obiekt, ktÛrego konwersja bÍdzie dotyczyÊ, musi byÊ
zaznaczony. W przeciwnym razie opcje konwertowania nie bÍdπ dostÍpne.

Rysunek 7.2.1. Konwertuj w 3-W
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Drugim sposobem jest pos≥uøenie siÍ menu Modyfikuj. Klikamy tÍ opcjÍ i z roz-
winiÍtej listy wybieramy Konwertuj, a nastÍpnie Konwertuj w 3-W. Moøemy siÍ teø
pos≥uøyÊ skrÛtem klawiaturowym Alt+D, K, 3.

RÛwnieø w tym przypadku bez zaznaczenia obiektu do konwertowania opcje nie
bÍdπ w menu dostÍpne.

Na rysunku 7.2.2 widaÊ przyk≥ady przekszta≥cenia figur p≥askich w obiekty trÛj-
wymiarowe za pomocπ polecenia Konwertuj w 3-W. Figury wyjúciowe, z ktÛrych
uzyskano widoczne bry≥y, to od lewej: prostokπt nie wype≥niony, elipsa wype≥niona,
wycinek ko≥a wype≥niony i krzywa rysowana odrÍcznie.

Rysunek 7.2.2. Przyk≥ady przekszta≥ceÒ w 3-W

Przekszta≥ceniom moøemy poddawaÊ tylko figury p≥askie wype≥nione lub nie
wype≥nione. Mogπ to wiÍc byÊ wszystkie figury geometryczne, jak rÛwnieø wszelkie
krzywe ≥amane i odcinki. Obrys obiektu po przekszta≥ceniu jest taki sam jak figury
wyjúciowej. Dobudowany zostaje do niego trzeci wymiar przez przed≥uøenie obrysu.

7.3. Polecenie konwertuj W obiekt obrotowy 3-W

Polecenie konwertuj W obiekt obrotowy 3-W moøna zastosowaÊ do przekszta≥-
cania figur p≥askich. Zmianie poddajπ siÍ: wszystkie krzywe wype≥nione i nie wype≥-
nione, prostokπty, kwadraty, elipsy. ZmieniaÊ w figury obrotowe moøna rÛwnieø lite-
ry, poniewaø sπ to krzywe wype≥nione.

Istniejπ trzy sposoby zastosowania polecenia konwertuj W obiekt obrotowy 3-W:

I) Uøycie w stosunku do obiektu narzÍdzia W obiekt obrotowy 3-W (rysunek
2.9.1). Na rysunku 7.3.1 widaÊ trzy fazy przekszta≥cenia.

1. Rysujemy dowolnπ krzywπ (w tym przypadku nie wype≥niony wielokπt z pa-
lety Krzywe) i pozostawiamy w trybie edycji lub trybie obrotowym. Jeøeli
obiekt by≥ w trybie obrotowym, po klikniÍciu narzÍdzia z palety powrÛci do
trybu edycji.
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Rysunek 7.3.1. NarzÍdzie zmieÒ w obiekt obrotowy 3-W

2. Otwieramy paletÍ Efekty i klikamy narzÍdzie W obiekt obrotowy 3-W. Po
klikniÍciu ikony pojawia siÍ czerwona pionowa linia zakoÒczona przekreúlo-
nymi kÛ≥kami. Jest to oú, wokÛ≥ ktÛrej nastπpi obrÛt zaznaczonej krzywej.
Moøna zmieniaÊ po≥oøenie poczπtkowe osi, chwytajπc za kÛ≥ka i przesuwajπc
z wciúniÍtym lewym klawiszem (zamiast strza≥ki kursora pojawia siÍ symbol
rÍki).

3. Ostatniπ fazπ przekszta≥cenia jest klikniÍcie lewym klawiszem wolnego pola.
Krzywa zostaje przekszta≥cona w obiekt trÛjwymiarowy przez obrÛt wokÛ≥
osi. Bry≥a zostaje wype≥niona kolorem i oúwietlona.

Rysunek 7.3.2. Zmiana litery w obiekt obrotowy

Na rysunku 7.3.2 pokazany jest przyk≥ad zmiany litery M w obiekt obrotowy.
OprÛcz zastosowania narzÍdzia W obiekt obrotowy 3-W z palety Efekty ten sam
efekt moøemy uzyskaÊ dwoma innymi metodami:

II) wybieramy Modyfikuj�Konwertuj�W obiekt obrotowy 3-W. Moøemy pos≥u-
øyÊ siÍ skrÛtem klawiaturowym Alt+D, K, O (rysunek 7.2.1).
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III) klikamy prawym klawiszem i z menu kontekstowego, ktÛre siÍ ukazuje, wybie-
ramy Konwertuj i dalej W obiekt obrotowy 3-W.

 

Wynik przekszta≥cenia metodami II i III jest jednakowy. Po klikniÍciu nazwy
czynnoúci obiekt zostaje natychmiast zmieniony w bry≥Í obrotowπ. Tylko przy zasto-
sowaniu narzÍdzia z palety Efekty pojawia siÍ oú, ktÛrπ moøna przesuwaÊ. Przy
pozosta≥ych metodach oú siÍ nie pojawia i przekszta≥cenie nastÍpuje natychmiast po
klikniÍciu nazwy.

7.4. Zmiana wymiarÛw bry≥

W stosunku do bry≥ narysowanych narzÍdziami z palety Obiekty 3-W, prze-
kszta≥conych poleceniem Konwertuj w 3-W oraz konwertuj W obiekt obrotowy 3-W,
moøemy zastosowaÊ przesuniÍcie, zmianÍ wymiarÛw oraz obrÛt.

�� PrzesuniÍcie kursorem jest moøliwe tylko w trybie edycji (widoczne zielone
kwadraciki). Ustawiamy strza≥kÍ kursora na obiekcie ñ strza≥ka zmienia siÍ
w symbol przesuwania (tzn. dwie skrzyøowane strza≥ki o grotach skierowanych
w cztery strony). Naciskamy lewy klawisz i przesuwamy bry≥Í w inne miejsce.
W czasie przesuwania moøemy siÍ pos≥ugiwaÊ prowadnicami i linijkami oraz
punktami przyciπgajπcymi (rozdzia≥ 4 punkty 4.1, 4.2, 4.3). Dok≥adne ustalenie
przesuniÍcia uzyskujemy w oknie Pozycja i rozmiar (rysunek 4.12.2). Okno to
otwieramy, wybierajπc jego nazwÍ z menu kontekstowego ukrytego pod prawym
klawiszem lub po wciúniÍciu klawisza F4. Przemieszczenia obiektu na stronie
moøemy dokonaÊ rÛwnieø strza≥kami na klawiaturze (gÛra-dÛ≥, prawo-lewo).

�� Obrotu bry≥ dokonujemy w trybie obrotowym. Jeøeli klikniemy obiekt w trybie
edycji, to przejdzie on do trybu obrotowego i pojawiπ siÍ zamiast zielonych kwa-
dracikÛw czerwone kropki. Wszystkie bry≥y przechodzπ do trybu obrotowego po
klikniÍciu (jeøeli chodzi o figury p≥askie, to mogπ one przechodziÊ do tego trybu
po klikniÍciu lub nie w zaleønoúci od tego, czy zaznaczyliúmy to na pasku opcji
grafiki. Jest tam opcja o nazwie Tryb obrotowy po klikniÍciu na obiekt). In-
nym sposobem uzyskania trybu obrotowego dla zaznaczonej bry≥y jest pos≥uøe-
nie siÍ paletπ Efekty. Po klikniÍciu narzÍdzia ObrÛÊ w tej palecie kaødy obiekt
niezaleønie od rodzaju (rÛwnieø tekst) przechodzi do trybu obrotowego. ObrÛt
dok≥adny o okreúlonπ iloúÊ stopni odbywa siÍ za pomocπ opcji Dok≥adny obrÛt.
Po wybraniu Pozycja i rozmiar z menu kontekstowego pod prawym klawiszem
(lub po naciúniÍciu klawisza F4) wybieramy odpowiedniπ zak≥adkÍ (rysunek
4.12.4). WartoúÊ obrotu wpisujemy w stopniach, przy czym obrÛt nastπpi wokÛ≥
osi domyúlnej, jeøeli nie zostanie przesuniÍta wczeúnie w inne miejsce.

�� Zmiany wymiarÛw bry≥ moøemy dokonaÊ na dwa sposoby. Jednym z nich jest
naciúniÍcie prawego klawisza i wybranie z menu opcji Pozycja i rozmiar.
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Z otwartego okna wybieramy Rozmiar (rysunek 4.13.3). Wpisujemy tam nowe
wymiary bry≥y i klikamy OK. Zaznaczenie pola Dopasuj pozwala zmieniaÊ war-
toúci tylko jednego wymiaru bry≥y, drugi zostanie automatycznie dopasowany,
tak aby zosta≥y zachowane proporcje. Zaznaczenie pola ChroÒ zabezpiecza przed
zmianπ wymiarÛw bry≥y w trybie edycji. Moøna wtedy w tym trybie tylko prze-
suwaÊ bry≥y w inne miejsce i obracaÊ. Zmiana wymiarÛw bÍdzie moøliwa tylko
w oknie Rozmiar.

� Dodatkowe funkcje przy zmianie wymiarÛw spe≥niajπ klawisze Alt, Shift, Ctrl.

�� NaciúniÍcie klawisza Ctrl powoduje przy zmianie wymiarÛw przeskok miÍ-
dzy wÍz≥ami rastra (nawet wtedy, gdy raster nie jest widoczny).

�� Klawisz Shift pozwala przy zmianie wymiarÛw na zachowanie proporcji
bry≥y. Bry≥a bÍdzie mniejsza lub wiÍksza, ale proporcjonalna do pierwotnej.

�� Klawisz Alt ñ zmiana rozmiarÛw odbywa siÍ jednoczeúnie w kierunku wszy-
stkich trzech osi o takπ samπ wartoúÊ.

7.5. Dodawanie i modyfikacja cienia

Najprostszym sposobem dodania cienia do bry≥y jest naciúniÍcie ikony CieÒ na
pasku obiektÛw rysunkowych (rysunek 1.8.1). Ponowne klikniÍcie ikony powoduje
usuniÍcie cienia. CieÒ pojawi siÍ za obiektem w kszta≥cie i kolorze domyúlnym. Aby
mieÊ wp≥yw na parametry cienia, takie jak wielkoúÊ, umiejscowienie w stosunku do
bry≥y czy kolor, musimy pos≥uøyÊ siÍ innπ opcjπ.

Na pasku narzÍdzi rysunkowych naciskamy ikonÍ o nazwie Kontroler 3-W.
W otwartym oknie kontrolera wybieramy zak≥adkÍ o nazwie Przedstawienie (rysunek
7.5.1). W polu wyboru Tryb sπ trzy opcje zwiπzane ze sposobem przedstawienia bry≥y
i jej oúwietlenia. P≥aski ñ boki bry≥y sπ jednolitej barwy i bez cieniowania úwiat≥em.
Przy trybach Phong i Gouraud dodane sπ rÛøne sposoby cieniowania powierzchni
w celu podkreúlenia krzywizny.

W≥πczenia lub wy≥πczenia cienia dokonujemy, naciskajπc ikonÍ w polu CieÒ.
W polu po prawej stronie wpisujemy wartoúÊ przesuniÍcia cienia w stosunku do figury
w stopniach w zakresie od 0� do 90�. Pos≥ugujπc siÍ strza≥kami po prawej stronie pola,
moøemy zmieniaÊ kπt u≥oøenia cienia co 5�. Wpisujπc wartoúÊ kπta z klawiatury,
zrobimy to z dok≥adnoúciπ co 1�.

Zmieniajπc wartoúci w polach Odleg≥oúÊ i Ogniskowa, uzyskujemy efekt ob-
serwowania obiektu z rÛønych stron za pomocπ zmieniajπcej siÍ ogniskowej aparatu
fotograficznego.

Kilka innych parametrÛw cienia moøemy modyfikowaÊ w oknie widocznym na
rysunku 7.5.2. DostÍp do niego uzyskujemy w nastÍpujπcy sposÛb: klikamy prawym
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klawiszem i z menu, ktÛre siÍ otworzy, wybieramy Powierzchnia. NastÍpnie klikamy
Obszar i zak≥adkÍ CieÒ.

Rysunek 7.5.1. U≥oøenie cienia

Rysunek 7.5.1. Modyfikacja cienia
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Zaznaczajπc CieÒ�Pokaø, decydujemy, czy cieÒ ma siÍ ukazaÊ czy nie (jeøeli
jest widoczny ñ zniknie).

Pozycja ñ zaznaczajπc pola (bia≥e kropki), okreúlamy, z ktÛrej strony obiektu ma
siÍ znajdowaÊ cieÒ. Zaznaczenia u≥oøenia cienia dokonujemy przy za≥oøeniu, øe
obiekt, ktÛrego cieÒ bÍdzie widoczny, znajduje siÍ w úrodku pola i jest otoczony ze
wszystkich stron bia≥ymi kropkami.

Odleg≥oúÊ ñ w polu tym okreúlamy, w jakiej odleg≥oúci od obiektu znajdzie siÍ
jego cieÒ. Moøemy pos≥ugiwaÊ siÍ strza≥kami z prawej strony pola. Wtedy przesunie-
cie bÍdzie nastÍpowaÊ o wartoúci domyúlne co 0,5 mm. PrzesuniÍcie cienia po wpisa-
niu z klawiatury moøemy okreúliÊ z wiÍkszπ dok≥adnoúciπ co 0,01 mm, z tym øe
minimalna wartoúÊ przesuniÍcia wynosi 0,5 mm.

Kolor ñ po klikniÍciu strza≥ki widocznej po prawej stronie pola otwiera siÍ lista
kolorÛw dostÍpnych w programie. CieÒ nie musi wiÍc byÊ szary. Moøe mieÊ dowolnπ
barwÍ z listy dostÍpnych kolorÛw. Wyboru dokonujemy przez klikniÍcie nazwy
podúwietlonej na niebiesko.

PrzezroczystoúÊ ñ tutaj decydujemy, czy cieÒ ma ca≥kowicie pokrywaÊ t≥o, na
ktÛrym siÍ pojawia (przezroczystoúÊ 0%), czy teø ma byÊ przejrzysty w jakimú stop-
niu. PrzezroczystoúÊ 100% oznacza, øe cieÒ nie bÍdzie widoczny, co nie znaczy, øe go
tam nie ma. Zmiana przezroczystoúci na innπ uwidoczni jego kszta≥t.

Cienia nie moøna pokrywaÊ innymi wype≥nieniami, takimi jak gradient, kresko-
wanie lub mapa bitowa.

7.6. Zmiana kierunku padania úwiat≥a

Wszystkie trÛjwymiarowe bry≥y, niezaleønie od sposobu ich powstania, sπ oúwie-
tlane od razu po utworzeniu úwiat≥em padajπcym domyúlnie z prawej strony od gÛry.
Kierunek i kolor úwiat≥a padajπcego na obiekt moøna zmieniÊ. Modyfikacji dokonu-
jemy za pomocπ opcji zawartych w oknie Kontroler 3-W.

Aby uzyskaÊ dostÍp do opcji zwiπzanych z oúwietleniem, postÍpujemy nastÍpu-
jπco: klikamy ikonÍ Kontroler 3-W (na pasku narzÍdzi rysunkowych), a potem zak≥a-
dkÍ Oúwietlenie. Otwiera siÍ okno widoczne na rysunku 7.6.1.

Domyúlnie czynne jest tylko jedno ürÛd≥o úwiat≥a (pierwsze od lewej strony). Je-
øeli stwierdzimy, øe oúwietlenie tylko jednym úwiat≥em to zbyt ma≥o, moøemy uzy-
skaÊ dostÍp do innych ürÛde≥. Wystarczy kliknπÊ podwÛjnie na ikonÍ innego ürÛd≥a ñ
po klikniÍciu symbol ikony nowego ürÛd≥a zostanie zmieniony z wy≥πczonej øarÛwki
na w≥πczonπ. W sumie moøemy oúwietliÊ obiekt oúmioma ürÛd≥ami úwiat≥a, kaøde
w innym kolorze i o innej intensywnoúci.
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Rysunek 7.6.1. Oúwietlenie bry≥

Pod ikonami wyboru ürÛde≥ úwiat≥a znajduje siÍ pole wyboru koloru oúwietlenia.
KlikniÍcie strza≥ki po prawej stronie pola otwiera listÍ kolorÛw. Wyboru dokonujemy
przez klikniÍcie na ten, ktÛry jest aktualnie podúwietlony. Jeøeli nie znaleüliúmy
koloru odpowiedniego do naszych celÛw, moøemy go sami stworzyÊ. Po prawej
stronie pola wyboru znajduje siÍ ikona o nazwie Wybierz kolor przez dialog kolo-
rÛw. Po klikniÍciu tej ikony otwiera siÍ okno pokazane na rysunku 6.2.2. PostÍpowa-
nie podczas tworzenia nowej barwy úwiat≥a jest takie samo jak przy tworzeniu nowego
koloru wype≥nienia (rozdzia≥ 6 punkt 6.2).

W polu åwiat≥o otaczajπce znajduje siÍ lista kolorÛw do wyboru. W przypadku
braku koloru odpowiedniego postÍpujemy tak samo, jak przy wyborze koloru úwiat≥a
padajπcego. Kolor úwiat≥a padajπcego na obiekt i kolor úwiat≥a otaczajπcego mieszajπ
siÍ ze sobπ, tworzπc zupe≥nie nowy odcieÒ. Kolory mieszajπ siÍ z kolorem obiektu,
uwidaczniajπc krzywiznÍ za pomocπ cieniowania.

W oknie podglπdu widzimy wprowadzane zmiany. Ale tym razem w oknie mo-
øemy dokonaÊ pewnych modyfikacji. Jeøeli ustawimy symbol kursora na ürÛdle
úwiat≥a i wciúniemy lewy klawisz, moøemy to ürÛd≥o przesuwaÊ i umieszczaÊ w do-
wolnym miejscu wokÛ≥ obiektu. O tym, jak wyglπda nasz obiekt oúwietlony úwiat≥em
padajπcym z innego kierunku, dowiemy siÍ, klikajπc ikonÍ Przypisz.
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Rysunek 7.6.2. B≥yszczπcy punkt

åwiat≥o padajπce na powierzchniÍ jest najintensywniejsze w punkcie centralnym.
Jego intensywnoúÊ maleje w kierunku na zewnπtrz od centrum. WielkoúÊ powierzchni
oúwietlonej zaleøy od kszta≥tu bry≥y, od odleg≥oúci ürÛd≥a úwiat≥a od obiektu oraz od
jego skupienia. Na te parametry mamy wp≥yw w zak≥adce Materia≥ (rysunek 7.6.2).
Po klikniÍciu ikony Kontroler 3-W wybieramy zak≥adkÍ Materia≥. W oknie podglπdu
widzimy od razu wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy.

�� Materia≥ ñ bry≥y mogπ byÊ pokryte przez kolory lub wype≥nienia zdefiniowane
przez uøytkownika lub kilka wype≥nieÒ dostarczonych z programem. Wype≥nie-
nia sπ dostÍpne w polu wyboru Ulubione i majπ nazwy: metal, z≥oto, chrom, pla-
styk, drewno.

�� Kolor obiektu ñ po klikniÍciu strza≥ki po prawej stronie pola otrzymujemy listÍ
kolorÛw. Wyboru dokonujemy, klikajπc nazwÍ podúwietlonπ na niebiesko.
ZmianÍ widzimy w oknie podglπdu. Aby zmiany zosta≥y zastosowane do obiek-
tu, musimy nacisnπÊ ikonÍ Przypisz (na gÛrze po prawej stronie).

�� Kolor oúwietlenia ñ po klikniÍciu strza≥ki po prawej stronie pola otwiera siÍ lista
barw. Wybieramy kolor, klikajπc ten, ktÛry jest podúwietlony.

�� Kolor b≥yszczπcego punktu ñ podobnie jak przy opcjach opisanych poprzednio,
barwÍ wybieramy z listy rozwijanej kolorÛw. Innπ barwÍ niø dostÍpne na listach
moøemy stworzyÊ, klikajπc ikonÍ Wybierz kolor przez dialog kolorÛw. Doty-
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czy wszystkich opcji w tym oknie, tzn. koloru obiektu, koloru oúwietlenia, koloru
b≥yszczπcego punktu.

�� IntensywnoúÊ ñ za pomocπ strza≥ek po prawej stronie pola (wiÍcej-mniej) okre-
úlamy wielkoúÊ obszaru oúwietlonego. Im wyøsza jest wartoúÊ intensywnoúci
(w procentach), tym obszar oúwietlony jest mniejszy.

7.7. Przenikanie siÍ bry≥ w przestrzeni
trÛjwymiarowej

Przenikanie siÍ bry≥ w przestrzeni trÛjwymiarowej jest specyficznπ moøliwoúciπ,
ktÛrπ moøna uzyskaÊ w StarOffice Draw. Przyk≥ady grafik wykonanych z wykorzy-
staniem tej w≥aúciwoúci moøna zobaczyÊ na rysunkach D.18, D.19, D.23, D.25, D.30
(w dodatku).

Bry≥y stworzone w normalnym trybie, dowolnπ metodπ, nie przenikajπ siÍ. Znaj-
dujπ siÍ w rÛønych warstwach i moøna tylko zmieniaÊ ich po≥oøenie w stosunku do
siebie, zmieniajπc kolejnoúÊ warstw. Aby uzyskaÊ efekt przenikania, trzeba zastoso-
waÊ pewien kruczek.

Rysunek 7.7.1. Przenikanie bry≥
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Po pierwsze obie bry≥y muszπ znaleüÊ siÍ w tej samej warstwie. Stworzenie
przenikajπcych siÍ bry≥ moøna opisaÊ w czterech punktach.

1. Rysujemy co najmniej dwie figury p≥askie. Mogπ to byÊ krzywe o dowolnym
kszta≥cie oraz figury p≥askie wype≥nione lub nie. Nie mogπ to byÊ bry≥y, ponie-
waø narysowane figury musimy poddaÊ przekszta≥ceniu poleceniem Konwertuj

w 3-W. Figur moøe byÊ wiÍcej niø dwie. Po narysowaniu muszπ siÍ wzajemnie
nak≥adaÊ na siebie (rysunek 7.7.1-1). Jest to bardzo waøne. Jeøeli figury po nary-
sowaniu nie bÍdπ siÍ nak≥adaÊ na siebie chociaø czÍúciowo, nie uzyskamy efektu
przenikania bry≥. Kaøda figura moøe byÊ w innym kolorze lub mieÊ inne do-
wolne wype≥nienie. NastÍpnπ czynnoúciπ jest zastosowanie funkcji Zaznaczenie

do wszystkich obiektÛw (rozdzia≥ 4 punkt 4.19).

2. Po zaznaczeniu obiekty zostanπ doraünie zgrupowane. Teraz musimy zastosowaÊ
w stosunku do nich polecenie Konwertuj w 3-W (rozdzia≥ 7 punkt 7.2). Po
zmianie obiektÛw p≥askich w trÛjwymiarowe uzyskujemy efekt widoczny na ry-
sunku 7.7.1-2.

3. Kolejnπ czynnoúciπ bÍdzie rozgrupowanie obiektÛw. Naciskamy prawy klawisz
i z menu kontekstowego wybieramy opcjÍ Wejdü do grupowania lub naciskamy
klawisz F3 (rysunek 7.7.1-3).

4. Po rozgrupowaniu obiektÛw kaødy z nich moøemy oddzielnie przesuwaÊ lub
obracaÊ (rysunek 7.7.1-4).

 

W czasie tych zabiegÛw powstaje wirtualna przestrzeÒ trÛjwymiarowa o specy-
ficznych w≥aúciwoúciach. Sπ one odmienne od w≥aúciwoúci obiektÛw trÛjwymiaro-
wych, poniewaø w tym przypadku wewnπtrz przestrzeni znajdujπ siÍ trÛjwymiarowe
bry≥y. Aby zobaczyÊ, jak ona wyglπda, po przekszta≥ceniu obiektÛw poleceniem Kon-

wertuj w 3-W usuÒmy je wszystkie (klikamy obiekty i wciskamy klawisz Delete).
Zobaczymy wtedy jasnoszarπ ramkÍ, ktÛra wyznacza granice obszaru wirtualnej prze-
strzeni trÛjwymiarowej. Po klikniÍciu ramki moøemy jπ rozciπgaÊ i obracaÊ, obser-
wujπc jednoczeúnie usytuowanie jej w przestrzeni, poniewaø jej granice sπ obrysowa-
ne liniπ przerywanπ (rysunek 7.7.2).

Do przestrzeni powsta≥ej w wyniku zabiegÛw pokazanych na rysunku 7.7.1 mo-
øemy dok≥adaÊ inne bry≥y trÛjwymiarowe, wykonane np. za pomocπ narzÍdzi z palety
Obiekty 3-W. Po narysowaniu bry≥y dowolnym narzÍdziem z tej palety, np. kuli,
zostanie ona umieszczona w úrodku geometrycznym przestrzeni. Moøemy jπ naryso-
waÊ w dowolnym miejscu, a i tak zostanie przesuniÍta do úrodka przestrzeni. Tak
powsta≥π bry≥Í moøemy przesunπÊ w inne miejsce i obrÛciÊ. ObrÛt nastπpi wokÛ≥
úrodka przestrzeni, a nie wokÛ≥ úrodka bry≥y.
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Rysunek 7.7.2. Wirtualna przestrzeÒ trÛjwymiarowa

Figury umieszczone w przestrzeni mogπ zostaÊ rÛwnieø usuniÍte (najproúciej
uøywajπc klawisza Delete). Nawet po usuniÍciu wszystkich figur moøna jπ ponownie
zape≥niaÊ nowymi bry≥ami. Jednak pusta przestrzeÒ zmienia w≥aúciwoúci i wymiary.
NajczÍúciej znacznie zwiÍksza obszar, a úrodek przesuwa siÍ daleko poza miejsce,
gdzie siÍ uprzednio znajdowa≥. Dlatego teø lepiej pozostawiÊ chociaø jednπ z bry≥, od
ktÛrych rozpoczÍto rysowanie. Ca≥kowite usuniÍcie przestrzeni nastÍpuje dopiero po
klikniÍciu jej ramki i naciúniÍciu klawisza Delete lub po ponownym uruchomieniu
programu. Jeøeli przestrzeni nie usuniemy, moøemy mieÊ znaczne problemy, chcπc
rysowaÊ coú innego.

Na rysunku 7.7.3 widaÊ kilka przyk≥adÛw przenikajπcych siÍ bry≥ powsta≥ych za
pomocπ metody opisanej w tym punkcie. Oczywiúcie w kolorach wyglπda to znacznie
lepiej.

Rysunek 7.7.3. Przyk≥ady przenikania bry≥


