ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА

1.Отваряме програмата Sketch Up. Избираме ново положение на
Координатната система – От контекното меню /върху една от осите
на Координатната система/ избираме Place и преместваме на ново
място центърът на Координатната система с показанато на фигурата
по-долу положение.
2.Избираме от Window - Model Info, от списъчното меню - Units. За
Format избираме Decimal, а за измерения чрез Maters, Precision 0,00m, поставяме отметка за Enable length snapping - 0,50m и за
Display units format.

3.Построяваме правоъгълник с размери: дължина-5m, ширина-4m.
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4. Чрез инструмента Push/Pull построяваме правоъгълен
паралелепипед с основа построения правоъгълник и височина - 5m.
5. Намираме средата на един от околните ръбове.

6.Върху една от околните стени построяваме правоъгълник с
измерения: 0,50m и 2,50 m, като започнем от средата в посока към
ръба на долната основа.
7. Чреа инструмента Push/Pull върху построения правоъгълник
обикаляме по околните стени на паралелепипеда. Ако се наложи
построяваме същия правоъгълник и върху другите околни стени
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8.Образува се фигура, която е съставена от два залепени
паралелепипеда с различни основи.

9. Чрез инструмента Offset построяваме уширение на правоъгълника
на горната основа с ширина 0,50m.

10. Построяваме диагоналите на получения правоъгълник.
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11. От пресечната точка на диагиналите издигаме отсечка 1m за
височина на пирамида /която ще е покрива/ и свързваме свободния
край /върха/ с върховете на основата.

12. С инструмента Section Plane (От меню View/ Toolbars/ Sections)
създаваме слой/ниво (това е равнина, в която можем да чертаем,
без да използваме други точки от създадения вече модел).
При отварянето на диалоговия прозорец (от Window/ Layers)
кликваме върху +, за да създадем нов слой. Сменяме името на
появилия се Layer2 на pokriv1 . Кликваме върху Section Plane и се
появява равнина с носачи (стрелки), която поставяме върху една от
околните стени на пирамидата.

13. В слоя построяваме правоъгълник(основата на комина) с
размери (1m; 0,50m). Чрез инструмента Push/Pull върху построения
правоъгълник издигаме паралелепипед (комин).
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14.Чрез бутон Display Section Cuts премахваме слоя. Така слоя не
се вижда на екрана. В някой момент ако ни потрябва да работим в
тази равнина можем да си го изберем от диалоговия прозорец
Layers
14* Ако искаме комина да има покривче:

15. Чрез инструмента Offset построяваме вътре в правоъгълника на
горната основа правоъгълник (за оформяне стената на комина).
Чрез бутане с инструмента Push/Pull създаваме отвора на комина.
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16. Създаваме нов слой komin vyn за да работим върху едната стена
на паралелепипеда (комина). Построяваме на едната стена на
паралелепипеда помощна права на разстояние 0,12 от ръба на
горната основа. Разделяме я на 7 равни части:
- от контексното меню върху маркирана права (помощната)
избираме Divide – появяват се червени точки, чрез които тя се
разделя на равни отсечки. Избираме си желания брой деления и
кликваме върху правата. Така можем лесно да чертаем елементи с
равни страни-съответните равни части.
Чертаем правоъгълник, с размери 0,14m и 0,28m върху втората от
седемте части. Копирамe го с Move/Copy през деление.

17. Изтриваме помощните прави. Получаваме 3 еднакви
правоъгълника (за прозорчетата на комина).

18. Създаваме нов слой komin vytre, за да начертаем
правоъгълници (прозорчета) и на противоположната стена.
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19. Трите правоъгълника върху срещуположната стена създаваме по
вече описания начин в точки 16 и 17.

20. Чрез бутане с инструмента Push/Pull на 0,10m върху
правоъгълниците създаваме отвори на прозорчетата.

21. Създаваме нови слоеве – gryb prozorec и gryb prozorec razlichni.
Построяваме правоъгълници върху двете съседни стени.
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22. . Чрез бутане с инструмента Push/Pull на 0,12m върху
правоъгълниците оформяме прозорци. Построяваме и разделителни
прави върху тях.
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23. Получихме желания модел.
24. Оцветяваме го чрез Paint Bucket.

25. Създаваме нов слой (избираме Section Plane).
26. Построяваме правоъгълник 20m, 20m .

27.Чрез Display Section Cuts получаваме:
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28. Оцветяваме чрез Paint Bucket.
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