
 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 1 - 

  

MCAD 
_________________________________________________________________________ 

moduł 
MABCin 

_________________________________________________________________________ 

 
instrukcja obsługi. 



 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 2 - 

  

 

Spis treści 

Spis treści............................................................................................................................2 

MABCin - wprowadzenie .................................................................................................5 

O programach MCAD.......................................................................................................6 

Program MABC jako aplikacja z grupy MCAD .............................................................7 

Prawa autorskie ..................................................................................................................8 

Instalacja programu............................................................................................................9 

Wymagania systemowe..................................................................................... 9 

Instalacja............................................................................................................ 9 

Tryb testowy...................................................................................................... 9 

Rejestracja programu......................................................................................... 9 

Zasady podstawowe generowania siatki modelu w MABCin........................................9 

Sposoby generacji siatki modelu w MABCin................................................................14 

Metoda opisania modelu na 2 krawędziach: ................................................... 14 

Metoda opisania modelu na 4 krawędziach: ................................................... 15 

Metoda zamiany obiektów powierzchniowych 3DFACE na siatkę MABC:.. 16 

Metoda wycinania obiektów z siatki MABC: ................................................. 16 

Metoda kombinowana – dla modeli złoŜonych (skomplikowanych).............. 22 

Jak importować model MABC do programu ABC.......................................................30 

Opis poszczególnych poleceń MABCin.........................................................................33 

Pasek narzędzi programu MABCin................................................................. 33 

MABCWID – Ustawienie widoczności całego aktualnie generowanego modelu
......................................................................................................................... 34 

RS1- Rysowanie pojedynczego elementu siatki modelu ABC ....................... 34 

PS1- Ustawianie podziału wskazania pierwszych krawędzi siatki ................. 34 

PS2- Ustawianie podziału wskazania drugich krawędzi siatki ....................... 35 



 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 3 - 

  

RS2- Generowanie siatki na 2 krawędziach.................................................... 35 

RS4- Generowanie siatki na 4 krawędziach.................................................... 36 

3DP- Zamiana obiektów typu 3DFACE na siatkę MABC.............................. 37 

MABCOBRYS – Znajdowanie obrysu wolnego obszaru ............................... 37 

WOBRYS – Wycięcie krawędzi obrysu modelu z siatki MABC ................... 38 

WELEM – Wycięcie krawędzi elementów z siatki MABC............................ 40 

CZP – Ustawienie podziału siatki na połowę lub dokładnie........................... 40 

CKK – Ustawienie usuwania lub nie usuwania obiektów podziału siatki ...... 41 

DZP1 – Lokalny podział elementów siatki pojedynczym odcinkiem............. 41 

DZP3 – Lokalny podział elementów siatki pojedynczym odcinkiem z 
kopiowaniem ................................................................................................... 42 

DZP2 – Globalny podział elementów siatki wieloma odcinkami 
jednokierunkowymi......................................................................................... 42 

PPS – Lokalny podział elementów siatki wieloma obiektami tnącymi .......... 43 

PPSC – Lokalny podział elementów siatki wieloma obiektami tnącymi z 
kopiowaniem ................................................................................................... 43 

POS – Lokalny podział elementów siatki na połowę za pomocą wyboru elementów
......................................................................................................................... 44 

UZW – Usuwanie zdublowanych węzłów w poliliniach i elementach siatki MABC
......................................................................................................................... 44 

UWP – Usuwanie wskazanych węzłów polilinii............................................. 45 

PSS – Przesuwanie siatki MABC na spód ...................................................... 45 

PSW – Przesuwanie siatki MABC na wierzch................................................ 45 

GMAPA – NałoŜenie mapy kolorów na siatkę MABC .................................. 46 

UMAPA – Usunięcie mapy kolorów z siatki MABC ..................................... 46 

WYLMAPA – Wyłączenie mapy kolorów siatki  MABC.............................. 46 

WLMAPA – Włączenie mapy kolorów siatki  MABC................................... 47 

KLS – Sklejenie 2 sąsiednich oczek siatki  MABC ........................................ 47 

UES – Usunięcie oczka siatki przez wskazanie punktu wewnętrznego.......... 47 



 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 4 - 

  

ZGE – Zmiana kolorów (grubości) elementów siatki MABC ........................ 48 

ZGEW – Zmiana kolorów (grubości) elementów siatki MABC obramowaniem
......................................................................................................................... 48 

UBS – Znajdowanie błędnych elementów siatki MABC................................ 48 

MGRUB – Definiowanie grubości elementów siatki MABC......................... 49 

ABCEXP – Eksportowanie siatki modelu do plików tekstowych programu ABC
......................................................................................................................... 52 

MPLIC2 – zarządzanie licencją i rejestracją programu MABCin z grupy MCAD
......................................................................................................................... 53 



 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 5 - 

  

 

 

MABCin - wprowadzenie 

Program MABCin jest niezaleŜną częścią zbiorczej aplikacji MCAD. SłuŜy do 
przygotowania i generowania siatek modeli obliczeniowych stropów i ścian do 
programu ABC Płyta i ABC Tarcza firmy Pro-Soft z Gliwic. Program pracuje w 
środowisku programowym AutoCAD w wersji od 2000 wzwyŜ. MoŜliwa moŜe być 
równieŜ praca na innych platformach projektowych obsługujących VisualLisp takich 
jak ZWCad, GStarCAD i inne. 

 

 

Niniejsza dokumentacja opisuje szczegółowo jedynie moduł MABCin  z aplikacji MCAD. 
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O programach MCAD 

MCAD jest programowym nakładkowym działającym w środowisku AutoCAD 
słuŜącym do wspomagania projektowego branŜy budowlanej i innych branŜ 
inŜynierskich. Zbudowany jest z pojedynczych niezaleŜnych modułów 
programowych. MCAD jest podstawowym modułem nadrzędnym zarządzającym 
poszczególnymi specjalistycznymi modułami programowymi. Program MCAD 
powstał na bazie wieloletnich doświadczeń w biurze projektowo-budowlanym i jest 
sukcesywnie rozbudowywany i dostosowywany do wersji komercyjnej. Obecnie w 
wersji komercyjnej dostępne są moduły MPLOT , MABCin  i MABCout. W 
przygotowaniu są modułu MSTAL  i MZELB. 
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Program MABC jako aplikacja z grupy MCAD 

MABC jest modułem programowym aplikacji MCAD dla środowiska AutoCADa 
współpracującym z niezaleŜnym programem obliczeniowym ABC Płyta i ABC Tarcza 
firmy Pro-Soft z Gliwic. Program ABC słuŜy do przeprowadzenia obliczeń 
statycznych płyt i tarcz w zakresie 1 stanu granicznego nośności oraz 2 stanu 
granicznego rys i ugięć w stanie zarysowanym. Program MABC umoŜliwia 
wygenerowanie modelu obliczeniowego bezpośrednio w AutoCADzie bazując na 
wszystkich moŜliwych narzędziach dostępnych w środowisku AutoCAD. Gotowy 
wierny model moŜna wyeksportować do zewnętrznych plików tekstowych, które 
moŜliwe są do wczytania przez program ABC.  

Po przeprowadzeniu obliczeń statycznych w programie ABC moŜna gotowy model 
obliczeniowy wraz z całym zbrojeniem wyeksportować do zewnętrznych plików 
tekstowych i za pomocą programu MABC wczytać bezpośrednio do AutoCADa. Tu w 
łatwy sposób moŜemy podłoŜyć go pod rzeczywisty projekt stropu czy ściany i widząc 
liczby wkładek czy cm2 zbrojenia zazbroić zbrojeniem policzonym w programie ABC 
za pomocą własnego oprogramowania. 

 

Zasadniczo moduł MABC dzieli się na 2 części: 
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� MABCin  - moduł będący preprocesorem obliczeniowym dla programu ABC Płyta 
i ABC Tarcza. Tu generujemy w AutoCADzie model obliczeniowy do 
przeprowadzenia obliczeń (siatka elementów, grubości, dane materiałowe, 
podpory i obciąŜenia) i eksportujemy go do programu ABC. 

� MABCout - moduł będący postprocesorem obliczeniowym z programu ABC 
Płyta i ABC Tarcza. Tu importujemy gotowy obliczony model wraz z całą 
geometrią i zbrojeniem. 

Prawa autorskie 

Oprogramowanie opisane w niniejszej dokumentacji jest rozpowszechniane pod 
warunkami licencyjnymi pokazanymi podczas instalacji programów z grupy MCAD i 
moŜe być uŜywane tylko zgodnie z ich treścią. 

Prawa autorskie © 2009-2010 Maciej Wiśniewski. Wszelkie prawa zastrzeŜone. 

Niniejsza dokumentacja techniczna jest objęta prawami autorskimi i jest 
rozpowszechniana bez gwarancji, Ŝe będzie dokładnie opisywać wszystkie aspekty 
związane z oprogramowaniem MCAD. Jakikolwiek uŜytek dokumentacji technicznej 
oraz informacji w niej zawartych jest związany z ryzykiem ponoszonym przez 
UŜytkownika. Autor rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego 
poinformowania. śadna część tej publikacji nie moŜe być kopiowana bez zgody 
autora. 

Prawo sprzedaŜy i dystrybucji oprogramowania z grupy MCAD posiada na dzień 
2010-05-19 firma: 

INTORO sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 45/2 
60-624 Poznań 
www.mcad.com.pl 
mplot@mplot.pl 

 

Znaki handlowe 

� Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 są zastrzeŜonymi prawnie nazwami 
lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation 

� AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeŜonymi prawnie nazwami 
programów i produktów firmy Autodesk, Inc.  

� ABC Płyta i ABC Tarcza są nazwami programów obliczeniowych będących 
własnością firmy PRO-SOFT z Gliwic - www.pro-soft.gliwice.pl 

� Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub 
zastrzeŜonymi znakami handlowymi odpowiednich firm  
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Instalacja programu 

Wymagania systemowe 

� System operacyjny: dowolny Windows XP, dowolny Windows Vista, dowolny 
Windows 7 (zarówno 32 jak i 64 bitowe systemy operacyjne)  

� AutoCAD od wersji 2000 do 2010 (dowolna wersja językowa) 

� Średniej klasy komputer PC z pamięcią operacyjną - min. 512 MB RAM (zalecane 
więcej - bez ograniczeń) 

Instalacja 

Aktualna wersja programów MCAD znajduje się na stronach internetowych 
www.mcad.com.pl i www.mplot.pl 

Po ściągnięciu pliku instalacyjnego naleŜy go rozpakować do dowolnego katalogu na 
dysku twardym komputera i uruchomić program SETUP.exe. NaleŜy postępować 
zgodnie ze wskazówkami z programu instalacyjnego. W przypadku problemów z 
rejestracją programu w systemie lub w AutoCADzie naleŜy spróbować zainicjować 
program ręcznie postępując zgodnie z instrukcją zawartą w pliku dostarczonym z 
MCAD  „mcad_instrukcja_instalacji_recznej.pdf” lub skontaktować się z autorem. 

Tryb testowy 

Program po pierwszej instalacji działa przez 14 dni w trybie testowym. Przez ten czas 
UŜytkownik moŜe w pełni przetestować moŜliwości programów z aplikacji MCAD. 
Po 14 dniach do dalszej pracy niezbędna jest rejestracja programu i wykupienie 
licencji czasowej 

Rejestracja programu 

Aby zarejestrować program naleŜy uruchomić polecenie MPLIC2  opisane w dalszej 
części niniejszej instrukcji. 

 

 

Zasady podstawowe generowania siatki modelu w MABCin 

� Program MABCin umoŜliwia stworzenie siatki modelu obliczeniowego do 
programu obliczeniowego ABC Płyta i ABC Tarcza. 

� Podstawową komórką siatki a zarazem elementem modelu jest zamknięta 
polilinia prostoliniowa o liczbie węzłów od 3 do 5. 
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� Aby program prawidłowo interpretował siatki elementów, kaŜda polilinia 
będąca obiektem siatki musi znajdować się na warstwie 
„MABC_Siatka Elementy” 

� KaŜdy element siatki modelu (kaŜda polilinia) moŜe być narysowana 
niezaleŜnym kolorem. Program MABCin  na podstawie kolorów przypisuje 
elementowi siatki modelu ABC odpowiednią grubość. 

� KaŜdy element siatki modelu powinien stanowić wielobok wypukły. Choć 
program MABCin  umoŜliwia rysowanie pojedynczych elementów siatki w 
formie wklęsłej, lecz przy podziale takich elementów mogą pojawiać się błędy 
i merytorycznie nie jest to poprawne. 

� KaŜdy model obliczeniowy składa się powinien z wielu pojedynczych 
elementów siatki tworzących wspólne węzły jak i wspólne boki. Jeśli w 
modelu przylegać będą do siebie elementy o wspólnych bokach, ale z 
przesuniętymi węzłami (tzw. „martwe węzły”) to w takich miejscach nie 
będzie ciągłości materii w modelu ABC i program ABC pokaŜe w takich 
miejscach brzegi elementów. 

 

Przy dzieleniu siatki poleceniami dostępnymi w programie MABCin wszystkie 
elementy przylegające do podzielonej siatki mają automatycznie dodawane 
konieczne węzły, aby nie występował przypadek braku ciągłości materii i aby 
nie występowały tzw. „martwe węzły”. 

� KaŜdy model siatki ABC ma odwzorowanie krawędziowe i tylko takie 
odwzorowanie jest interpretowane przez MABCin  jako model do eksportu i 
podziału elementów siatki. MoŜliwe jest jednak naniesienie przez program na 
model siatki z kolorami elementów w celu wizualnej oceny poprawności 
modelu. 
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� Dzieląc elementy siatki MABC wskazuje się na ekranie graficznym 
AutoCADa krawędzie dzielonych elementów. Jest to metoda odmienna niŜ w 
programie ABC Płyta i ABC Tarcza, gdzie do podziału elementów wybiera się 
środki cięŜkości wskazywanych elementów. Program równieŜ inaczej nieco 
inaczej dzieli elementy niŜ ABC i umoŜliwia podział zarówno na połowę jak i 
podział dokładny: 
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� Trzeba pamiętać o tym, Ŝe jeśli wybierze się do podziału jedynie pojedynczy 
wspólny bok dwóch sąsiednich elementów to program MABCin wstawi w tym 
miejscu węzeł !! 
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Sposoby generacji siatki modelu w MABCin 

Program MABCin umoŜliwia stworzenie siatki modelu na kilka sposobów. 
Najprostszym sposobem jest oczywiście rysowanie po kolei kaŜdego elementu siatki 
osobno w odpowiednich miejscach modelu obliczeniowego. Taka metoda będzie 
niestety bardzo czasochłonna i nieefektywna i powinna być wykorzystywana jedynie 
do lokalnego uzupełniania i poprawiania siatki modelu. 

 
Metoda opisania modelu na 2 krawędziach: 

Metoda ta polega na wstępnym wygenerowaniu siatki modelu poprzez wskazanie 
dwóch krawędzi brzegowych siatki modelu. Najpierw za pomocą polecenia PS1 
naleŜy zdefiniować na ile części program ma podzielić krawędzie brzegowe. 
Następnie za pomocą polecenia RS2 naleŜy wskazać obie krawędzie brzegowe po 
jednakowych stronach modelu i program wygeneruje wstępną siatkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po 

wstępnym wygenerowaniu siatki moŜna model zagęścić poprzecznie oraz podłuŜnie za 
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pomocą poleceń: DZP1, DZP2, DZP3, PPS czy PPSC (wszystkie opisane 
szczegółowo w dalszej części opisu programu MABCin). 
 

 
 
 
Metoda opisania modelu na 4 krawędziach: 

Metoda ta polega na wstępnym wygenerowaniu siatki modelu poprzez wskazanie 
czterech krawędzi brzegowych siatki modelu. Najpierw za pomocą polecenia PS1 i 
PS2 naleŜy zdefiniować na ile części program ma dzielić wskazywane kolejno 
krawędzie. Następnie za pomocą polecenia RS4 naleŜy wskazać po kolei 
naprzeciwległe krawędzie brzegowe po jednakowych stronach modelu i program 
wygeneruje wstępną siatkę modelu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oczywiście jak w powyŜszej metodzie po wstępnym wygenerowaniu siatki moŜna 
równieŜ model zagęścić poprzecznie oraz podłuŜnie za pomocą poleceń: DZP1, DZP2, 
DZP3, PPS czy PPSC (wszystkie opisane szczegółowo w dalszej części opisu 
programu MABCin). 
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Metoda zamiany obiektów powierzchniowych 3DFACE na siatkę MABC: 

Środowisko AutoCADa posiada wiele róŜnych standardowych i rozszerzonych 
narzędzi na tworzenie skomplikowanych powierzchni płaskich. Jeśli UŜytkownik 
zechce skorzystać z tego typu narzędzi AutoCADa i wygenerować obiekt 
powierzchniowy to najczęściej wynikiem graficznym będzie zespół wielu 
pojedynczych obiektów typu 3DFACE. Za pomocą polecenia 3DP moŜna wszelkie 
obiekty typu 3DFACE zamienić na siatkę modelu ABC zgodną z MABCin. 
 

 
Metoda wycinania obiektów z siatki MABC: 

Metoda wycinania obiektów z siatki MABC jest najbardziej efektywna, jeśli chodzi o 
skuteczność i prędkość generowania złoŜonego modelu i dlatego poświęcę na nią 
najwięcej uwagi. Polega ona na wycięciu z pojedynczego (duŜego) oczka siatki lub 
grupy oczek siatki obrysu modelu oraz charakterystycznych elementów modelu takich 
jak: ściany, słupy, belki i inne elementy. Warunkiem poprawnego działania jest, 
wykonanie obrysu wycinanych elementów jako zamknięte polilinie o odcinkach 
prostoliniowych. W obecnej wersji program nie wycina elementów o krawędziach 
łukowych. Przy wycinaniu elementów program automatycznie przypisuje 
wygenerowanym elementom siatki kolory obrysów definiowanych elementów. 
Pozwoli to później przy eksporcie danych na zdefiniowanie róŜnych grubości 
poszczególnym elementom. MoŜna za pomocą tej metody powycinać inną grubością 
ściany nośne murowane, słupy, ściany Ŝelbetowe, belki o róŜnych grubościach, strefy 
modelu siatki modelu o róŜnych grubościach czy róŜnych obciąŜeniach zewnętrznych. 
Pozwala to później przy pracy w programie ABC płyta czy ABC tarcza na łatwą 
orientację w modelu, gdyŜ wszelkie grubości są wyświetlane róŜnymi kolorami. 
MoŜna równieŜ w programie ABC kaŜdą grubość wyświetlić niezaleŜnie od innych 
(np. samodzielnie) i w ten sposób łatwo zadać podpory ścienne, słupowe czy róŜne 
obciąŜenia zmienne (róŜne grubości dla obciąŜeń na balkonach, w przestrzeniach 
komunikacyjnych, dla ścian osłonowych itp.). 
Proszę zwrócić uwagę na poniŜszy przykład rysunkowy z zaimportowanym modelem 
wygenerowanym w programie MABCin do programu ABC płyta. Widać tu wyraźnie, 
gdzie znajdują się ściany nośne, ściany osłonowe z rdzeniami nośnymi, tarasy czy 
strefa komunikacji. 



 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 17 - 

  

 
 
 

Metoda generowania siatki poprzez wycinanie charakterystycznych elementów w 
przypadku prostych stropów przebiega 3 etapowo: 
 

� Etap 1 – przygotowanie podrysu modelu: 

� Najpierw naleŜy obrysować zamkniętymi poliliniami wszystkie 
charakterystyczne obiekty modelu, które później moŜna wyciąć z siatki 
modelu a w szczególności: obrys modelu, ściany, słupy, belki itp. Tu zaleca 
się równieŜ przypisanie odpowiednim elementom niezaleŜnych kolorów i 
warstw. Wszelkie obrysy, które miałyby mieć róŜną grubość elementów 
naleŜy narysować osobnymi kolorami. 

� Następnie za pomocą polecenia RS1 naleŜy narysować pojedyncze 4 
węzłowe oczko siatki modelu w całości obejmujące przygotowywany 
model. 
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� Etap 2 – wstępny podział siatki modelu: 

� NaleŜy ustawić model na ekranie tak, aby był w całości widoczny łącznie z 
pojedynczym oczkiem siatki obrysowej i wybrać polecenie MABCWID . 
Program MABCin  podczas wycinania siatki docina wszelkie elementy 
siatkowe będące w widoku zdefiniowanym przez polecenia MABCWID. 
NaleŜy tu zwrócić uwagę, aby w polu widoku nie znajdowały się inne 
przygotowane modele MABC, gdyŜ one równieŜ podlegać będą 
docinaniu !! 
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� Za pomocą polecenia WOBRYS naleŜy wskazać obrys modelu i program 
MABCin  podzieli pojedyncze oczko siatki tak, aby w całości obejmowało 
wskazany obrys. Wycinanie obrysu następuje zawsze za pomocą odcinków 
przyległych do boku polilinii obrysowej sięgających do granic widoku 
ustawionego przez polecenie MABCWID. 

� Teraz moŜemy przystąpić do wycinania w modelu pozostałych elementów 
siatki, takich jak ściany, słupy, belki i inne. W tym celu naleŜy wybrać 
polecenie WELEM i wybrać wszystkie charakterystyczne obrysy do 
wycięcia. Program MABCin  powycina elementy siatki i automatycznie 
przypisze im odpowiednie kolory. Otrzymamy w ten sposób model z siatką 
wstępnie podzieloną w charakterystycznych punktach z przypisanymi 
grubościami elementów przygotowaną do zagęszczania półautomatycznego 
lub ręcznego. 

 
 
 
 

� Etap 3 – zagęszczanie siatki modelu MABC: 

� Mając wstępnie wygenerowany model oczka siatki mają zazwyczaj bardzo 
duŜe wymiary. NaleŜy więc pozagęszczać siatkę do rozmiarów 
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umoŜliwiających prawidłowe obliczenia w programie ABC. Zgodnie z 
prawidłowymi zasadami dyskretyzacji układu siatkę trzeba pozagęszczać  
do odpowiednich rozmiarów zaleŜnych od rozpiętości podpór i grubości 
elementów modelu. Szczególnie gęsto siatkę trzeba zagęścić w miejscach, 
gdzie spodziewać się moŜna duŜych zmian w przebiegach momentów 
zginających (np. nad podporami ściennymi i słupami) i duŜych róŜnic w 
siłach ścinających (np. przy siłach skupionych czy znacznych siłach 
liniowych). 
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� Szczegółowy opis niŜej wymienionych poleceń podziału siatki zostanie 
omówiony w dalszej części niniejszego opisu. Do zagęszczania siatki 
moŜna wykorzystać polecenia: 

� CZP – ustawienie zmiennej definiującej, czy podział siatki modelu 
(wszelkimi dostępnymi poleceniami w programie MABCin ) ma 
następować w połowie wskazywanych oczek siatki czy teŜ dokładnie 
we wskazanych miejscach podziału siatki. Aktualny stan ustawienia 
w/w zmiennej znajduje się w pasku stanu w dolnej lewej części okna 
AutoCADa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� MABCWID – ustawienie widoczności całego modelu do podziału 
na ekranie AutoCADa. 

� DZP1 – lokalny podział siatki modelu pojedynczym odcinkiem 
przez wskazanie 2 skrajnych punktów odcinka tnącego. 

� DZP2 – globalny podział siatki modelu wieloma odcinkami o tych 
samych kierunkach. Najpierw naleŜy wskazać kierunek cięcia poprzez 
wskazanie dwóch dowolnych punktów na odcinku kierunkowym a 
następnie pojedynczymi klikami przecinamy cały model. Program 
MABCin  tworzy wirtualne odcinki cięcia przechodzące przez 
wskazywane kolejno punkty z wcześniej zdefiniowanym kierunkiem. 
Granice wirtualnych odcinków cięcia sięgają do granic ekranu 
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zdefiniowanego wcześniej przez polecenie MABCWID. Zagęszczanie 
następuje do momentu, aŜ UŜytkownik przestanie wskazywać punkty 
podziału siatki modelu. 

� DZP3 – lokalny podział siatki modelu przez zdefiniowanie odcinka 
tnącego i następnie kopiowanie go we właściwe miejsca przecięcia 
siatki modelu. Najpierw dwoma klikami definiuje się odcinek tnący, 
następnie wskazuje punkt bazowy do kopiowania i kolejno wskazuje 
miejsca docelowe na fragmentach modelu podlegającego dzieleniu. 

� PPS – podział siatki modelu elementami prostoliniowymi wcześniej 
narysowanymi. Program MABCin  w obecnej wersji przyjmuje do 
podziału wszelkie linie i polilinie z odcinkami prostoliniowymi, przy 
czym mogą to być zarówno polilinie otwarte jak i zamknięte 
(wielokąty). Polecenie to działa tak, Ŝe najpierw wybiera się wszystkie 
elementy, za pomocą których UŜytkownik zamierza podzielić siatkę 
modelu a program MABCin  dzieli tą siatkę automatycznie. 

� PPSC – podział siatki modelu elementami prostoliniowymi z 
kopiowaniem. Polecenie to działa podobnie jak PPS, ale UŜytkownik 
moŜe kopiować elementy tnące w róŜne miejsca podziału modelu. 
Zagęszczanie następuje do momentu, aŜ UŜytkownik przestanie 
wskazywać punkty podziału siatki modelu. 

 
 

 
Metoda kombinowana – dla modeli złoŜonych (skomplikowanych) 

Metoda wycinania obiektów z siatki MABC dla prostych obiektów jest bardzo 
skuteczna i szybka. Proste modele stropów czy ścian z pełnym podziałem siatki moŜna 
wygenerować w ciągu zaledwie kilku minut. Problem zaczyna się, gdy naleŜy 
stworzyć siatkę skomplikowaną, na przykład dla bardzo złoŜonego obrysu z brzegami 
ukośnymi lub z kilkoma kierunkami głównymi podziału elementów (np. kilka 
kierunków podpór ściennych). MoŜna wtedy posłuŜyć się metodą kombinowaną. 
Polega ona na takim podzieleniu głównego obrysu modelu na mniejsze części, aby 
kaŜdy z podzielonych fragmentów mógł zostać podzielony prostą metodą wycinania 
obiektów z siatki. Otrzyma się wtedy kilka mniejszych podmodeli, które następnie 
naleŜy scalić w 1 większy model. Połączenie modeli najlepiej wykonać przed 
ostatecznym zagęszczeniem siatki. 
Zasada, w jaki sposób program MABCin  wycina obrys modelu z pojedynczej siatki 
pokazana jest na poniŜszym rysunku. Polega ona generalnie na tym, Ŝe program 
tworzy odcinki tnące na kaŜdym boku wycinanego obrysu a końce tych odcinków 
sięgają do granic ekranu ustawionego za pomocą polecenia MABCWID. Po takich 
odcinkach tnących (siecznych) prowadzony będzie wstępny podział siatki. 
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Na poniŜszym rysunku widać, Ŝe kierunki głównych elementów podpierających (ścian 
i słupów) nie pokrywają się z kierunkami siecznych obrysu modelu. W ten sposób nie 
uzyska się prawidłowej merytorycznie siatki do obliczeń w programie ABC 
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Aby uzyskać prawidłowy model końcowy zaleca się podział pierwotnego obrysu na 
kilka mniejszych – jak na poniŜszym rysunku. Główne kierunki podpór pokryją się 
wtedy z kierunkami podpór ściennych a „doklejane” balkony nie zakłócą przebiegu 
siatki w środkowych częściach modeli stropu. 
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KaŜdy poszczególnych tak powstałych modeli cząstkowych moŜna będzie teraz 
niezaleŜnie wygenerować metodą wycinania obiektów z siatki MAC. 
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Teraz na przyległych bokach poszczególnych modeli powstaną martwe punkty, które 
nie będą spójne w kaŜdym z niezaleŜnych modeli cząstkowych. W punktach tych 
trzeba przeprowadzić dodatkowy podział siatki dla kaŜdego z modeli cząstkowych. 
Wszystkie punkty na łączonych bokach powinny być spójne !! 
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Po zadaniu dodatkowych podziałów siatki w kaŜdym martwym punkcie wszystkie 
części modelu moŜna ze sobą połączyć. Robi się to przez standardowe polecenie 
AutoCADa „MOVE” lub „PRZESUŃ”. 
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Mając połączony model z wstępnym podziałem siatki moŜna przystąpić do 
zasadniczego podziału siatki za pomocą wyŜej opisanych poleceń oraz nadania 
ostatecznych kolorów a tym samym grubości elementów. 
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Jak importować model MABC do programu ABC. 

Mając gotowy model wygenerowany w programie MABCin  z podzielonymi elementami i 
zadanymi kolorami (grubościami) moŜna przystąpić do eksportu danych do plików 
tekstowych, które następnie wczytane będą do programu ABC płyta lub ABC Tarcza. 
Najpierw jednak naleŜy kaŜdemu z kolorów siatki modelu przypisać odpowiednią grubość 
eksportową. SłuŜy do tego polecenie MGRUB . Po wybraniu tego polecenia moŜna wybrać 
charakterystyczne fragmenty eksportowanego modelu w celu odczytania kolorów siatki lub 
teŜ wszystkie kolory zdefiniować ręcznie. 
 

 
 
 
Po zdefiniowaniu wszystkich grubości elementów naleŜy wybrać polecenie ABCEXP w celu 
wygenerowania pliku tekstowego z punktami modelu oraz pliku tekstowego z elementami 
siatki modelu. Oba pliki będą miały rozszerzenie .txt i zostaną umieszczone w tym samym 
katalogu, w którym zapisany jest źródłowy plik AutoCADa z rozszerzeniem .dwg 
Zdefiniować naleŜy jedynie przedrostek nazw obu plików. 
Mając wygenerowane oba pliki tekstowe z punktami i elementami modelu moŜna przystąpić 
do importu danych do programu ABC. W tym celu uruchamiamy ABC Płyta lub ABC Tarcza 
i tworzymy nowe zadanie. Pojawi się okno dialogowe z podstawowymi danymi tworzonego 
zadania. NaleŜy wybrać opcję „Czytaj z plików” jak na poniŜszej ilustracji. 
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Następnie w kolejności naleŜy wybrać jak na poniŜszej ilustracji: 

1. – wskazać plik z tekstowy z punktami modelu. 
2. – zatwierdzić „dobre”. 
3. – wskazać plik z elementami modelu. 
4. – zatwierdzić „dobre”. 
5. – tyle razy wcisnąć „Wsp./10” aby uzyskać jednostkę [m] (jeśli wygenerowany został 

model w [cm] to naleŜy wcisnąć 2 krotnie, jeśli w [mm] to 3 krotnie, jeśli w [m] to ani 
razu nie wybieramy tej ikony). 

6. – wybrać „0,0,0” w celu ustawienia modelu w punkcie startowym 0.0. 
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Po zatwierdzeniu OK w oknie programu ABC powinien zostać wczytany model, a po 
wybraniu „Grubości -> PokaŜ grubości” powinna pojawić się mapa z kolorami elementów 
modelu podobnie jak na poniŜszej ilustracji. 
 

 
 
 
Teraz moŜna dopiero przystąpić do zadawania materiałów, podpór i obciąŜeń oraz 
przeprowadzić obliczenia. Przy zadawaniu podpór i obciąŜeń bardzo przydatna jest opcja 
„Fragment”, za pomocą której moŜna pozostawić na ekranie tylko te grubości, którym 
UŜytkownik chce zadać podpory czy obciąŜenia. Na poniŜszej ilustracji pozostawiono 
widoczne tylko fragmenty siatki modelu o grubości 0.203m ilustrujące ściany podporowe. 
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Po przeprowadzeniu obliczeń w programie ABC Płyta lub ABC Tarcza obliczony model wraz 
z całym zbrojeniem zadanym i niezbędnym moŜna z powrotem zaimportować do AutoCADa 
za pomocą modułu MABCout z aplikacji MCAD. Szczegóły na  www.mcad.com.pl 
 
 
 
 

Opis poszczególnych poleceń MABCin. 

 

Pasek narzędzi programu MABCin 
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MABCWID – Ustawienie widoczności całego aktualnie generowanego modelu 

Linia poleceń: MABCWID  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie to umoŜliwia ustawienie widoczności całego generowanego modelu na 
ekranie AutoCADa. Jak juŜ wcześniej wspomniano program MABCin  podczas 
podziałów elementów siatki przecina model siecznymi prowadzonymi od brzegu 
ekranu ustawionego za pomocą polecenia MABCWID. Ma to za zadanie 
przyspieszenie pracy nad modelem jak i nie dopuszczenie na podział elementów 
innych modeli obliczeniowych znajdujących się w tym samym pliku dwg. W związku 
z tym przy ustawianiu widoczności aktualnego modelu na ekranie nie powinny 
znajdować się Ŝadne fragmenty innych modeli !! 

 
 
RS1- Rysowanie pojedynczego elementu siatki modelu ABC 

Linia poleceń: RS1 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie to umoŜliwia narysowanie polilinii zamkniętej prostoliniowej od 3 do 5 
węzłów na warstwie siatki modelu MABC. NaleŜy kolejno wskazać kolejne węzły 
elementu siatki podając współrzędne za pomocą myszki na ekranie lub wpisując z 
klawiatury kolejne współrzędne. Po wybraniu minimum 3 węzłów moŜna zakończyć 
definiowanie przez wybranie [Enter]. 

 
 
 
PS1- Ustawianie podziału wskazania pierwszych krawędzi siatki 

Linia poleceń: PS1 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Za pomocą polecenia PS1 definiuje się na ile części program ma podzielić pierwsze 
krawędzie brzegowe przy generacji modelu metodą opisania na 2 i 4 krawędziach za 
pomocą poleceń RS2 i RS4 (por. ilustracje pokazane przy opisie generowania modelu 
przez opisanie na 2 i 4 krawędziach). 
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PS2- Ustawianie podziału wskazania drugich krawędzi siatki 

Linia poleceń: PS2 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Za pomocą polecenia PS2 definiuje się na ile części program ma podzielić drugie 
krawędzie brzegowe przy generacji modelu metodą opisania na 4 krawędziach za 
pomocą polecenia RS4 (por. ilustracje pokazane przy opisie generowania modelu 
przez opisanie na 4 krawędziach). 
 

 
RS2- Generowanie siatki na 2 krawędziach 

Linia poleceń: RS2 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Za pomocą polecenia RS2 moŜliwe jest wstępne wygenerowanie modelu na podstawie 
dwóch krawędzi tworzących. Wcześniej naleŜy za pomocą polecenia PS1 zdefiniować 
liczbę podziału wskazanych elementów tworzących. Krawędziami tworzącymi mogą 
być linie, otwarte polilinie jedno i wielosegmentowe, prostoliniowe i z łukami, łuki 
oraz krzywe typu spline. Zaleca się, aby przy wyborze wskazywania krawędzi 
tworzących wspomóc się wymuszeniem punktu wyboru na krzywej poprzez 
ustawienie osnapu na NEAREST lub BLISKI. Ułatwi to prawidłowe odnalezienie 
wskazywanych obiektów. Po wyborze elementów program oczekuje na potwierdzenie 
wyboru poprzez wpisanie „A” z klawiatury lub klawisza Enter. MoŜna równieŜ wpisać 
z klawiatury cyfrę „1” w celu zmiany liczby podziału krawędzi definiujących. WaŜne 
jest, aby wskazywane krawędzie tworzące wskazywane były po jednakowej stronie. W 
przeciwnym przypadku siatka nie zostanie prawidłowo zdefiniowana. Przygotowany 
w ten sposób wstępny model naleŜy później podzielić i zagęścić poleceniami 
dostępnymi w MABCin . MoŜliwe jest równieŜ nadanie kolorów wybranym oczkom 
siatki w celu późniejszego zdefiniowania grubości elementów poleceniem MGRUB. 
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RS4- Generowanie siatki na 4 krawędziach 

Linia poleceń: RS4 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Za pomocą polecenia RS4 moŜliwe jest wstępne wygenerowanie modelu na podstawie 
czterech krawędzi tworzących. Wcześniej naleŜy za pomocą poleceń PS1 i PS2 
zdefiniować liczbę podziału wskazanych elementów tworzących. Krawędziami 
tworzącymi mogą być linie, otwarte polilinie jedno i wielosegmentowe, prostoliniowe 
i z łukami, łuki oraz krzywe typu spline. Zaleca się, aby przy wyborze wskazywania 
krawędzi tworzących wspomóc się wymuszeniem punktu wyboru na krzywej poprzez 
ustawienie osnapu na NEAREST lub BLISKI. Ułatwi to prawidłowe odnalezienie 
wskazywanych obiektów. Po wyborze elementów program oczekuje na potwierdzenie 
wyboru poprzez wpisanie „A” z klawiatury lub klawisza Enter. MoŜna równieŜ wpisać 
z klawiatury cyfrę „1” lub „2” w celu zmiany liczby podziału odpowiednich krawędzi 
definiujących (zmiana PS1 i PS2). Przygotowany w ten sposób wstępny model moŜna 
później podzielić i zagęścić poleceniami dostępnymi w MABCin . MoŜliwe jest 
równieŜ nadanie kolorów wybranym oczkom siatki w celu późniejszego zdefiniowania 
grubości elementów poleceniem MGRUB. 
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3DP- Zamiana obiektów typu 3DFACE na siatkę MABC 

Linia poleceń: 3DP 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie 3DP słuŜy do zamiany standardowych obiektów powierzchniowych 
AutoCADa typu 3DFACE na siatkę kompatybilną z MABC. Na środowisko 
AutoCADa stworzono wiele róŜnych narzędzi do generowania płaskich i 
przestrzennych siatek opartych głównie na przestrzennych poliliniach, które po 
rozbiciu składają się z pojedynczych obiektów 3DFACE. Program MABC umoŜliwia 
zatem zaadaptowanie tego typu obiektów na siatkę modelu MABC. W celu zamiany 
3DFACEów na siatkę MABC naleŜy po wywołaniu polecenia 3DP wskazać 
odpowiednie obiekty 3DFACE i zatwierdzić wybór Enterem. Program automatycznie 
przekształci je na siatkę MABC. 
 
 
 
 
 

 
MABCOBRYS – Znajdowanie obrysu wolnego obszaru 

Linia poleceń: MABCOBRYS  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie to słuŜy wygenerowania wskazanego obrysu poprzez wskazanie punktu 
wewnątrz wolnego obszaru ograniczonego przez wszelkie obiekty graficzne w 
AutoCADzie (podobnie jak standardowe polecenie _BPOLY w AutoCAD). RóŜnica 
polega jednak na tym, Ŝe jeśli cały wskazywany obszar nie znajduje się na ekranie 
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AutoCADa to _BPOLY nie znajdzie obszaru granicznego a MABCOBRYS taki 
obszar znajdzie. Wcześniej naleŜy jednak cały aktualny model uwidocznić na ekranie 
poleceniem MABCWID. Zwiększa to zdecydowanie precyzję odnajdywania obszarów 
wąskich i długich, w których trudno jest prawidłowo wybrać punkt wewnętrzny przy 
wszystkich obiektach widocznych na ekranie. W MABC wystarczy powiększyć ekran 
z fragmentem ściany i wskazać precyzyjne punkt wewnętrzny a program właściwie 
odnajdzie szukany obszar. Za pomocą tego polecenia moŜna łatwo wygenerować 
podrysy ścian, słupów czy belek do późniejszego wycięcia z modelu poleceniem 
WELEM oraz pomieszczeń i fragmentów stropów, które zamierza się rozgraniczyć 
grubościowo poleceniem ZGEW opisanym później. Znaleziona i wygenerowana 
granica stworzona jest jako zamknięta polilinia i umieszczona na aktualnej warstwie 
rysunkowej AutoCADa. 
 
 

 
WOBRYS – Wycięcie krawędzi obrysu modelu z siatki MABC 

Linia poleceń: WOBRYS 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie WOBRYS wycina zewnętrzne granice modelu z pojedynczego oczka siatki 
MABC. Aby polecenie to wykonane zostało prawidłowo powinny być spełnione 
warunki: 

1. Granica modelu powinna być narysowana zamkniętą polilinią o odcinkach 
prostoliniowych. Program w obecnej wersji nie obsługuje łuków. 

2. Wokół obrysu modelu musi być narysowane pojedyncze oczko siatki MABC o 
4 węzłach w całości wystające poza obszar wycinanej granicy modelu 
(polecenie RS1). 

3. Zarówno obrys jak i pojedyncze oczko siatki powinny być wcześniej w całości 
uwidocznione na ekranie poleceniem MABCWID 
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WELEM – Wyci ęcie krawędzi elementów z siatki MABC 

Linia poleceń: WELEM  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie WELEM wycina wybrane elementy z siatki MABC. Aby polecenie to 
wykonane zostało prawidłowo powinny być spełnione warunki: 

1. Obrysy wszystkich wycinanych elementów powinny być narysowana 
zamkniętą polilinią o odcinkach prostoliniowych. Program w obecnej wersji 
nie obsługuje łuków. 

2. Cały model powinien być wcześniej w całości uwidoczniony na ekranie 
poleceniem MABCWID 

3. Obrysy elementów powinny być narysowane odpowiednimi kolorami 
zaleŜnymi od grubości elementów modeli. Program MABCin  zawsze przy 
wycinaniu elementów z siatki przypisuje nowym elementom kolory toŜsame z 
kolorami polilinii obrysowych. 

4. Kierunki wycinanych elementów powinny pokrywać się z kierunkami 
głównych podziałów elementów siatki. W przeciwnym przypadku program 
wygeneruje fragmenty siatek w formie trójkątów zaburzających ład i kierunki 
podziału w układzie modelu. Jeśli na modelu występują elementy z róŜnymi 
kierunkami podziału to warto generować model metodą kombinowaną opisaną 
wyŜej i podzielić obrys modelu na kilka mniejszych modeli podstawowych. 

 
 
 

 
CZP – Ustawienie podziału siatki na połowę lub dokładnie 

Linia poleceń: CZP 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie CZP słuŜy do ustawienia zmiennej definiującej, czy podział siatki modelu 
(wszelkimi dostępnymi poleceniami w programie MABCin ) ma następować w 
połowie wskazywanych oczek siatki czy teŜ dokładnie we wskazanych miejscach 
podziału siatki. Aktualny stan ustawienia w/w zmiennej znajduje się w pasku stanu w 
dolnej lewej części okna AutoCADa 
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CKK – Ustawienie usuwania lub nie usuwania obiektów podziału siatki 

Linia poleceń: CKK  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie CKK słuŜy do ustawienia zmiennej definiującej, czy wskazywane obiekty 
liniowe i poliliniowe słuŜące do podziału siatki za pomocą polecenia CPP mają być 
usuwane po wykorzystaniu ich do podziału czy teŜ mają pozostać na rysunku.  
 
 
 

 
DZP1 – Lokalny podział elementów siatki pojedynczym odcinkiem 

Linia poleceń: DZP1 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
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Polecenie DZP1 słuŜy do lokalnego podziału siatki modelu pojedynczym odcinkiem. 
Po wywołaniu polecenia naleŜy podać 2 skrajne punkty odcinka tnącego na 
fragmencie siatki do podziału. Za pomocą polecenia CZP ustawia się wcześniej czy 
podział ma być wykonany w połowie dzielonych oczek siatki czy teŜ dokładnie w 
miejscu przecięcia krawędzi dzielonych oczek siatki z odcinkiem tnącym. Przed 
wywołaniem polecenia zaleca się równieŜ ustawić widoczność całego modelu za 
pomocą polecenia MABCWID. Pozwoli to na precyzyjny podział siatki i 
wskazywanie punktów podziału w duŜym powiększeniu (bez widoczności całego 
modelu). 
DZP1 to jedno z najczęściej wykonywanych poleceń do lokalnego podziału siatki 
 
 

 
DZP3 – Lokalny podział elementów siatki pojedynczym odcinkiem z kopiowaniem 

Linia poleceń: DZP3 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie DZP3 słuŜy do lokalnego podziału siatki modelu pojedynczym odcinkiem z 
kopiowaniem go w róŜne miejsca podziału. Po wywołaniu polecenia naleŜy podać 2 
skrajne punkty definiowanego odcinka tnącego, następnie punkt bazowy do 
kopiowania i kolejno punkty docelowe na fragmencie siatki do podziału. Za pomocą 
polecenia CZP ustawia się wcześniej czy podział ma być wykonany w połowie 
dzielonych oczek siatki czy teŜ dokładnie w miejscu przecięcia krawędzi dzielonych 
oczek siatki z odcinkiem tnącym. Przed wywołaniem polecenia zaleca się równieŜ 
ustawić widoczność całego modelu za pomocą polecenia MABCWID. Pozwoli to na 
precyzyjny podział siatki i wskazywanie punktów podziału w duŜym powiększeniu 
(bez widoczności całego modelu). Podział siatki poleceniem DZP3 następuje do 
momentu, aŜ UŜytkownik przestanie wskazywać punkty docelowe podziału siatki 
modelu. 
 
 
 
 

 
DZP2 – Globalny podział elementów siatki wieloma odcinkami jednokierunkowymi 

Linia poleceń: DZP2 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   

Polecenie DZP2 umoŜliwia globalny podział siatki modelu wieloma odcinkami o tych 
samych kierunkach. Najpierw naleŜy wskazać kierunek cięcia poprzez wskazanie 
dwóch dowolnych punktów na odcinku kierunkowym a następnie pojedynczymi 
klikami przecinamy cały model. Program MABCin  tworzy wirtualne odcinki cięcia 
przechodzące przez wskazywane kolejno punkty z wcześniej zdefiniowanym 
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kierunkiem. Granice wirtualnych odcinków cięcia sięgają do granic ekranu 
zdefiniowanego wcześniej przez polecenie MABCWID. Podział siatki następuje do 
momentu, aŜ UŜytkownik przestanie wskazywać punkty podziału siatki modelu. Za 
pomocą polecenia CZP ustawia się wcześniej czy podział ma być wykonany w 
połowie dzielonych oczek siatki czy teŜ dokładnie w miejscu przecięcia krawędzi 
dzielonych oczek siatki z odcinkami tnącymi. 
DZP2 to jedno z najczęściej wykonywanych poleceń do globalnego podziału siatki 
 
 
 
 

 
PPS – Lokalny podział elementów siatki wieloma obiektami tnącymi 

Linia poleceń: PPS 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie PPS umoŜliwia lokalny podział siatki modelu elementami prostoliniowymi 
wcześniej narysowanymi. Program MABCin  w obecnej wersji przyjmuje do podziału 
wszelkie linie i polilinie z odcinkami prostoliniowymi, przy czym mogą to być 
zarówno polilinie otwarte jak i zamknięte (wielokąty). Polecenie to działa tak, Ŝe 
najpierw wybiera się wszystkie elementy, za pomocą których UŜytkownik zamierza 
podzielić siatkę modelu a program MABCin  dzieli tą siatkę automatycznie. Za 
pomocą polecenia CZP ustawia się wcześniej czy podział ma być wykonany w 
połowie dzielonych oczek siatki czy teŜ dokładnie w miejscu przecięcia krawędzi 
dzielonych oczek siatki z odcinkami tnącymi wybranych obiektów. Przed 
wywołaniem polecenia zaleca się równieŜ ustawić widoczność całego modelu za 
pomocą polecenia MABCWID. Pozwoli to na precyzyjny podział siatki i 
wskazywanie punktów podziału w duŜym powiększeniu (bez widoczności całego 
modelu). 

 
 

 
 
PPSC – Lokalny podział elementów siatki wieloma obiektami tnącymi z 
kopiowaniem 

Linia poleceń: PPSC 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie PPSC umoŜliwia lokalny podział siatki modelu elementami 
prostoliniowymi z kopiowaniem. Polecenie to działa podobnie jak PPS, ale 
UŜytkownik moŜe kopiować elementy tnące w róŜne miejsca podziału modelu. 
Zagęszczanie następuje do momentu, aŜ UŜytkownik przestanie wskazywać punkty 
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podziału siatki modelu. Za pomocą polecenia CZP ustawia się wcześniej czy podział 
ma być wykonany w połowie dzielonych oczek siatki czy teŜ dokładnie w miejscu 
przecięcia krawędzi dzielonych oczek siatki z odcinkami tnącymi wybranych 
obiektów. Przed wywołaniem polecenia zaleca się równieŜ ustawić widoczność całego 
modelu za pomocą polecenia MABCWID. Pozwoli to na precyzyjny podział siatki i 
wskazywanie punktów podziału w duŜym powiększeniu (bez widoczności całego 
modelu). 

 
 

POS – Lokalny podział elementów siatki na połowę za pomocą wyboru elementów 

Linia poleceń: POS 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie POS umoŜliwia lokalny podział 4 węzłowej siatki modelu przez 
bezpośredni wybór elementów siatki. Wszystkie wybrane elementy zostaną podzielone 
w dwóch prostopadłych kierunkach na połowę Podział następuje zawsze w połowie 
boków wybranych oczek siatki. KaŜde z oczek siatki 4 węzłowej zostanie podzielone 
na 4 części. Polecenia tego nie naleŜy uŜywać do podziału oczek siatki 3 i 5 
węzłowych !!. 

 

 

UZW – Usuwanie zdublowanych węzłów w poliliniach i elementach siatki MABC 

Linia poleceń: UZW  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie UZW  usuwa zdublowane węzły z wybranych obiektów typu polilinia oraz z 
elementów siatki MABC. Bywają przypadki, Ŝe program MABCin  przy generacji 
siatki wstawia w węzłach podwójne punkty. UŜytkownik podczas ręcznej modyfikacji 
modelu (np. za pomocą edycji węzłów – tzw. GRIPS) moŜe równieŜ przesuwać węzły 
oczek siatki i na przykład z elementu 4 węzłowego stworzyć wizualnie element 3 
węzłowy bez fizycznego usunięcia 4 węzła (2 węzły znajdą się w 1 punkcie). Podczas 
podziału takich elementów siatki mogą wystąpić wystąpić błędy i aby ich uniknąć 
moŜna przed podziałem usunąć zbędne węzły z wszelkich polilinii za pomocą 
polecenia UZW. Po wywołaniu polecenia UZW naleŜy wybrać polilinie do 
sprawdzenia. Program ze zbioru wskazań wybierze tylko te polilinie, które mają 
podwójne węzły i je zmodyfikuje a pozostałe obiekty pozostawi nie zmienione. 
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UWP – Usuwanie wskazanych węzłów polilinii 

Linia poleceń: UWP 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie UWP usuwa wskazane węzły z polilinii. Program usuwa węzeł najbliŜszy 
punktowi wskazania. Polecenie to przydaje się do usuwania zbędnych węzłów, na 
przykład pośrodku współliniowych segmentów polilinii. 

 

 

PSS – Przesuwanie siatki MABC na spód 

Linia poleceń: PSS 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie PSS przesuwa wybrane elementy siatki MABC na spód. Czasami podczas 
generacji siatki i tworzenia nowych obiektów elementy podkładowe (ściany, słupy 
itp.) przestają być widoczne, gdyŜ przesłaniają je krawędzie oczek siatki. Aby 
przywrócić widoczność takich elementów moŜna przesunąć siatkę MABC na spód, 
czyli poniŜej pozostałych obiektów będących na modelu. 

 

 

PSW – Przesuwanie siatki MABC na wierzch 

Linia poleceń: PSW 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie PSW przesuwa wybrane elementy siatki MABC na wierzch. Aby lepiej 
uwidocznić elementy siatki moŜna posłuŜyć się poleceniem PSW. Często 
wykorzystuje się to polecenie, Ŝeby pokazać krawędzie siatki MABC na tle mapy 
kolorów elementów wygenerowanych poleceniem GMAPA. 

 

 



 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 46 - 

  

GMAPA – NałoŜenie mapy kolorów na siatkę MABC 

Linia poleceń: GMAPA  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie GMAPA  nakłada na siatkę MABC mapę kolorów. Wykonuje się to w celu 
dokładniejszego sprawdzenia wizualnego siatki, czy nie ma pustych miejsc w modelu 
oraz czy wszystkie strefy kolorów (grubości) są poprawne. Aby na mapie kolorów 
uwidocznić krawędzie siatki moŜna dodatkowo wywołać polecenie PSW w celu 
przesunięcia krawędzi siatki na wierzch – powyŜej mapy kolorów. Mapę kolorów 
moŜna wyłączyć za pomocą polecenia WYLMAPA i ponownie włączyć poleceniem 
WLMAPA. Mapę kolorów moŜna usunąć poleceniem UMAPA. 

Uwaga. W obecnej wersji MABCin  podczas podziału siatki z nałoŜoną juŜ mapą 
elementy mapy nie ulegają podziałowi wraz z krawędziami siatki. NaleŜy wówczas 
usunąć mapę kolorów poleceniem UMAPA i ewentualnie wygenerować ją ponownie. 

 

 

UMAPA – Usunięcie mapy kolorów z siatki MABC 

Linia poleceń: UMAPA  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie UMAPA  usuwa mapę kolorów z siatki MABC. Po wywołaniu polecenia 
naleŜy wybrać obiekty mapy kolorów z modelu w celu ich usunięcia. 

 

 

WYLMAPA – Wył ączenie mapy kolorów siatki  MABC 

Linia poleceń: WYLMAPA  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie WYLMAPA  wyłącza mapę kolorów siatki MABC. NaleŜy rozróŜnić 
usuwanie mapy kolorów od jej wyłączenia. Wyłączenie mapy polega jedynie na 
wyłączeniu warstwy, na której leŜą obiekty tworzące mapę kolorów i moŜna ją później 
ponownie włączyć poleceniem WLMAPA. Natomiast usunięcie mapy poleceniem 
UMAPA usuwa fizycznie mapę kolorów z rysunku. 
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WLMAPA – Wł ączenie mapy kolorów siatki  MABC 

Linia poleceń: WLMAPA  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie WLMAPA  włącza mapę kolorów siatki MABC. Mapa pojawi się na 
ekranie jedynie wtedy, gdy została wcześniej utworzona poleceniem GMAPA. 

 

 

KLS – Sklejenie 2 sąsiednich oczek siatki  MABC 

Linia poleceń: KLS  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie KLS  skleja 2 bezpośrednio sąsiadujące oczka siatki MABC. Po wywołaniu 
polecenia naleŜy wskazać wspólny bok oczek siatki. Program usunie oba sąsiednie 
elementy i wstawi w ich miejsce jeden większy element obejmujący dwa skasowane. 

 

 

UES – Usunięcie oczka siatki przez wskazanie punktu wewnętrznego 

Linia poleceń: UES 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie UES usuwa pojedyncze oczko siatki MABC przez wskazanie punktu 
wewnętrznego oczka. Program samodzielnie odnajdzie obrys oczka siatki i je usunie. 
Obrys usuniętego oczka zostanie zamarkowany tymczasowym czerwonym obrysem 
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ZGE – Zmiana kolorów (grubości) elementów siatki MABC 

Linia poleceń: ZGE 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie ZGE umoŜliwia zmianę kolorów siatki MABC. Po wywołaniu polecenia 
naleŜy wybrać elementy siatki a następnie wskazać odpowiedni kolor do przypisania. 
Aby lepiej zobaczyć efekty przypisania kolorów moŜna posłuŜyć się poleceniem 
GMAPA w celu nałoŜenia mapy kolorów na model. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe samo 
nadanie siatce kolorów nie definiuje jeszcze grubości elementów modelu. Grubości 
elementów definiuje się za pomocą polecenia MGRUB, gdzie kaŜdemu kolorowi 
siatki modelu przypisuje się konkretną grubość w [m]. 

 

ZGEW – Zmiana kolorów (grubości) elementów siatki MABC obramowaniem 

Linia poleceń: ZGEW  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie ZGEW  umoŜliwia zmianę kolorów elementów siatki MABC znajdujących 
się wewnątrz obiektu-obramowania. Po wywołaniu polecenia naleŜy wybrać 
zamkniętą polilinię obramowującą elementy siatki do zmiany a następnie wskazać 
odpowiedni kolor do przypisania. Wszystkie oczka siatki znajdujące się wewnątrz 
obramowania zmienią kolor na zadany w ZGEW. Aby lepiej zobaczyć efekty 
przypisania kolorów moŜna posłuŜyć się poleceniem GMAPA w celu nałoŜenia mapy 
kolorów na model. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe samo nadanie siatce kolorów nie 
definiuje jeszcze grubości elementów modelu. Grubości elementów definiuje się za 
pomocą polecenia MGRUB, gdzie kaŜdemu kolorowi siatki modelu przypisuje się 
konkretną grubość w [m]. 

 

UBS – Znajdowanie błędnych elementów siatki MABC 

Linia poleceń: UBS 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie UBS umoŜliwia znalezienie i wstępne wybranie błędnych elementów siatki 
MABC. Po wywołaniu polecenia naleŜy wybrać elementy siatki do sprawdzenia. 
Program jeśli odnajdzie błędne elementy to je wyświetli i ustawi ich wstępny wybór. 
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Elementy te moŜna następnie łatwo skasować lub usunąć z modelu. W obecnej wersji 
MABCin  polecenie UBS odnajduje następujące błędne elementy: 

1. Elementy siatki, których pole wynosi 0 (wszystkie węzły na 1 prostej) 

2. Elementy o liczbie węzłów mniejszych od 3 i większych od 5. 

Uwaga !! W chwili obecnej nie są odnajdywane elementy z tzw. „martwymi 
węzłami”. Martwe węzły to takie punkty siatki, które naleŜą tylko do jednego z kilku 
sąsiednich oczek siatki. W przypadku występowania martwych węzłów program ABC 
Płyta i ABC Tarcza pokaŜe brzeg elementów czyli brak ciągłości materii. W następnej 
wersji programu MABC prawdopodobnie martwe węzły będą juŜ odnajdywane i 
naprawiane. 

 

 

MGRUB – Definiowanie grubości elementów siatki MABC 

Linia poleceń: MGRUB  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie MGRUB  słuŜy do ostatecznego zdefiniowania grubości elementów modelu 
na podstawie kolorów oczek siatki MABC. W zasadzie definicje te słuŜą jedynie do 
zapisu grubości elementów w eksportowanych plikach z elementami modelu. Po 
wywołaniu polecenia moŜna wybrać wprost charakterystyczne oczka siatki z róŜnymi 
kolorami w celu wstępnego wyboru w oknie dialogowym. MoŜna teŜ pominąć wybór 
elementów i wszelkie kolory ustawiać bezpośrednio w okienku polecenia MGRUB. 
Po wyświetleniu okna dialogowego kolory moŜna podawać przez wpisanie 
odpowiedniego numeru koloru z tablicy kolorów AutoCADa lub teŜ moŜna kliknąć na 
ikonę koloru w celu wyboru koloru bezpośrednio z palety kolorów. Wszystkie 
grubości naleŜy podawać w [m]. Nazwy elementów nie są obowiązkowe i moŜna je 
pominąć w definicji. Ułatwiają one jednak orientację w grubościach elementów siatki 
modelu. 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby wszystkie kolory siatki modelu miały swoją definicję w 
poleceniu MGRUB. W przeciwnym przypadku program MABCin  nie wyeksportuje 
modelu z AutoCADa do plików tekstowych do programu ABC !! 
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Opis ustawień w oknie dialogowym polecenia MGRUB: 
� Kolumna „Nr” – umoŜliwia wpisanie numeru koloru w kaŜdym wierszu 

definicji grubości. Po wpisaniu numeru koloru ikona w kolumnie „Kolor” 
automatycznie zmieni kolor na właściwy 

� Kolumna „Kolor” – umoŜliwia wybranie koloru ze standardowej palety 
kolorów AutoCADa (jak na poniŜszej ilustracji). Po wybraniu właściwego 
koloru numer koloru w kolumnie „Nr” zmieni się automatycznie 
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� Kolumna „Grubość” – umoŜliwia przypisanie grubości w [m] dla 
definiowanego koloru. 

� Kolumna „Nazwa” – umoŜliwia słowne nazwanie definiowanej grubości (pole 
nie obowiązkowe) 

� Przyciski „Usuń” – umoŜliwiają usunięcie pojedynczego wiersza z definicją 
grubości elementów. 

� Przycisk „Zapisz do punktu” – umoŜliwia zapisanie aktualnej definicji 
grubości konkretnego modelu do punktu informacyjnego w AutoCADzie. 
UmoŜliwia to w późniejszym czasie odczytanie pełnej informacji o 
grubościach elementów z wcześniej utworzonego punktu informacyjnego. 
Punkt taki warto wstawić obok kaŜdego wygenerowanego modelu MABC. 
Wielkość punktu informacyjnego zaleŜna jest od aktualnej skali i jednostki 
ustawionej poleceniem MSYS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Przycisk „Odczytaj z punktu” – umoŜliwia odczytanie pełnej informacji o 
grubościach elementów z wcześniej utworzonego punktu informacyjnego.  

� Przycisk „Zapisz jako domyślne” – umoŜliwia zapisanie standardowej definicji 
kolorów jako domyślne dla programu MABCin . Po otwarciu nowego rysunku 
AutoCADa z modelem MABC przy pierwszym uruchomieniu polecenia 
MGRUB pojawi się domyślna definicja kolorów zapisana wcześniej jako 
domyślna. Domyślną paletę grubości elementów zawsze moŜna zmienić na 
inną. 

� Przycisk „Przywróć domyślne” – umoŜliwia przywrócenie domyślnej palety 
grubości elementów MABC, jeśli taka wcześniej została zapisana. 

 



 

POZNAŃ 2010-05-20 MCAD  – moduł MABCin  - 52 - 

  

ABCEXP – Eksportowanie siatki modelu do plików tekstowych programu ABC 

Linia poleceń: ABCEXP 

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie ABCEXP słuŜy do eksportowania wybranych elementów siatki modelu do 
plików tekstowych czytanych przez program ABC Płyta i ABC Tarcza. Po wywołaniu 
polecenia naleŜy wybrać cały model do eksportu lub tylko jego fragment a następnie 
przedrostek nazwy plików eksportowych. Program MABCin  odczyta wszelkie 
potrzebne informacje zawarte w rysunku AutoCADa i umieści je w dwóch plikach 
tekstowych. Pliki te zostaną wygenerowane zawsze w tym samym katalogu, w którym 
znajduje się źródłowy plik modelu .dwg AutoCADa. Przed eksportem modelu naleŜy 
koniecznie pamiętać o wybraniu polecenia MGRUB w celu zdefiniowania wszystkich 
grubości elementów do eksportu.  
Uwaga !! Aby model nie zawierał błędnych elementów zaleca się, aby przed 
eksportem sprawdzić i usunąć ewentualne błędne elementy poprzez wywołanie 
polecenia UBS i zaznaczenie całej eksportowanej siatki. 
 
Uwaga !! Model eksportowany jest zawsze w takich jednostkach w jakich jest 
narysowany w AutoCADzie. NaleŜy pamiętać w jakich jednostkach model jest 
wygenerowany, gdyŜ przy imporcie danych do programu ABC zawsze dane 
geometryczne wczytywane są w [m] i naleŜy w okienku importowym przeliczyć 
jednostki na [m] (por. wyŜej opisany temat „Jak importować model MABC do 
programu ABC”). 
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MPLIC2 – zarządzanie licencją i rejestracją programu MABCin z grupy MCAD 

Linia poleceń: MPLIC2  

Menu: brak 

Pasek narzędzi:   
 

Polecenie MPLIC2  wyświetla aktualne dane o licencji programu MCAD.  
� W przypadku programu nie zarejestrowanego wyświetla się następujące okienko z 

informacjami o danych licencyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

W oknie tym moŜliwe jest wpisanie wszelkich danych potrzebnych do wygenerowania 
pliku z kodem licencyjnym, który naleŜy przesłać mailem autorowi w celu otrzymania 
pliku z kluczem licencji. 
Program po pierwszej instalacji przez 14 dni działa w trybie testowym. 
 
� W przypadku programu wcześniej zarejestrowanego wyświetla się następujące 

okienko z informacjami o danych licencyjnych. 
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____________________________________________________________________ 
Koniec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


