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Pierwszy projekt

Uruchom ETieVe

Stwórz nowy projekt

Stwórz swój nowy projekt i nazwij go "mój_pierwszy_projekt"
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Stwórz nowy wielokąt

W tym rozdziale stworzymy wielokąt, którego później będziemy używać jako  rzutu budynku

Wybierz funkcję 'Kliknij nowy' i 
kliknij punkt na widoku graficznym 
aby skonstruować wielokąt, taki 
jak prawdziwy rzut budynku.

Łatwiej jest wykonać szkic 
budynku zanim dostosujemy 
rozmiar i kąty.

Po narysowaniu szkicu budynku, otwórz Listę punktów   

Otwórz Listę punktów i kliknij wielokąt. Zaznacz pole wyboru Biegunowa (1. punkt bezwzględny).

Lista powinna wyglądać jak na rysunku powyżej, ale wybrane współrzędne będą się różnić. W 
następnym kroku dostosujemy listę do naszych wartości rzeczywistych.

W pierwszym wierszu podane są wartości bezwzględne. Od drugiego do ostatniego wiersza 
podane są współrzędne biegunowe.
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Kalibruj tylko wartości kątowe do wartości rzeczywistych z wydrukowanego planu. Rzut zostanie 
skalibrowany kątowo.

Następnym krokiem jest wymiarowanie rzutu. Popraw wymiary budynku (odl.).

Ustaw ‘x’ i ‘y’ punktu 1 
na 20 / 10.

Dla wysokości musisz 
ustawić ‘-3,5 metra’
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Funkcje przybliż./oddal.
Otwórz okno przybliż./oddal. Funkcje przybliż./oddal. nie powodują zmian w projekcie. Użyj funkcji aby 
zobaczyć szczegóły rysunku. 

Rzut z góry
Za pomocą paska przesuwania ustaw pozycję, w której widoczny będzie żółty prostokąt. Jest to 
podgląd aktywnego obszaru rysowania
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Funkcje przybliż./oddal.
 „Przenieś” - Przyciśnij lewy przycisk myszy i przesuń kursor na szare pole. Za pomocą "Obróć” 
widok zostanie obrócony, "Skaluj" powoduje zmianę wielkości widoku

Zdefiniowane widoki
Jeśli klikniesz kwadrat "nowy", widok rysunku zostanie zapisany 
w tym kwadracie. Zaleca się zapisywanie szczegółowych 
widoków dużego rysunku, ponieważ ułatwia to odnalezienie 
szczegółowych obszarów bez każdorazowego szukania 
odpowiedniej pozycji na rysunku. Zdefiniowane widoki zostaną 
również zapisane w projekcie.

Kliknij dwukrotnie na widok by aktywować widok.

Widoki mogą zostać usunięte poprzez przytrzymanie ich 
lewym przyciskiem myszy i przeniesienie do kosza. 

Przyciśnij ten przycisk by aktualizować widoki. 
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Tryb linii i Rendering

Za pomocą tych przycisków możesz przełączać pomiędzy Trybem linii a 
wspomaganym sprzętowo trybem OpenGL (Renderingiem) 

Jeśli pracujesz w trybie Renderingu, nie 
będziesz widzieć ramy rysunku, tekstu i 
wymiarów 

Przykład: Tryb OpenGL (Rendering) 
pokazuje NMT

Inne funkcje dostosowania widoku graficznego

Przesuń widok

Obróć widok

Przybliż widok

Oddal widok

Widok z góry

Pokaż obszar prostokątny

Przełącz pomiędzy trybem linii a renderingiem

Uruchom akcję prawego przycisku myszy przy naciśnięciu lewego przycisku myszy (ta funkcja 
może być użyta w tablecie PC, który nie posiada prawego przycisku myszy)

Zapisywanie projektu

Zapisz projekt przy użyciu tej ikony. Nazwa projektu została określona przy rozpoczęciu 
projektu.
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Tworzenie terenu pierwotnego
Nasz pierwszy projekt będzie posiadał jeden wielokąt konturowy oraz kilka pojedynczych punktów 
pomiaru.

Aby stworzyć pojedynczy punkt pomiaru, kliknij tę ikonę w pasku narzędzi i określ współrzędne 
punktu

Stwórz następujące punkty pomiaru

Zaleca się dostosowywanie widoku graficznego tak, aby zawsze widzieć 
punkty, które zostały stworzone.

Otwórz listę punktów.
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X(Wschód) Y(Północ) Z(Wysokość)
16 6 -0,5
16 26 1
36 26 0,75
36 6 0
16 12 -1,5
16 19 -1,5
22 26 -1,5
30,5 26 -1,5
24 12 -1,5
30,5 18 -1,5



Lista punktów powinna wyglądać następująco

Można stworzyć punkty bezpośrednio na liście, jak również poprawiać niektóre wartości. W naszym 
projekcie to rozwiązanie mogłoby być szybsze.

Wielokąt konturowy dla terenu pierwotnego
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Stwórz nowy wielokąt 

Wybierz funkcję Dołącz i kliknij jeden po drugim punkty 
dla wielokąta konturowego.

Jeżeli pominąłeś punkt, możesz użyć funkcji Wstaw i 
kliknąć ten punkt. Punkty wielokąta mogą być również 
porządkowane dzięki funkcji „Kolejność”.

Funkcja "Uwolnij" pozwala usunąć punkt z wielokąta 
bez kasowania tego punktu.

Jeśli chcesz utworzyć otwartą łamaną, możesz ją 
zdefiniować w polu wyboru u góry okna.
W naszym przypadku, potrzebujemy jednak 
zamkniętego wielokąta.

Na Przykład: To jest otwarta łamana

Bazą dla kalkulacji objętośći ETieVe jest triangulacja (NMT) z punktów pomiaru. Objętość jest zawsze 
pomiędzy dwiema powierzchniami. To oznacza dwa NMT. Czasem jednak występować będzie więcej 
niż dwie powierzchnie.

Stwórz nową siatkę

Krok pierwszy: 
Wielokąt konturowy
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skończony wielokąt konturowy i triangulacja siatki. Triangulacja jest przeprowadzana zawsze kiedy 
punkt jest dodawany lub usuwany z siatki.

Dodawanie innych obiektów do siatki
Za pomocą funkcji "dodaj obiekty wewnętrzne" można dodawać do siatki kolejne punkty, wielokąty i 
łamane.

Funkcja "Usuń obiekty" pozwala usunąć obiekty z siatki bez kasowania ich.
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Linie graniczne
Jeśli triangulacja nie oblicza powierzchni w sposób realistyczny, należy skorygować niektóre skosy 
linią graniczną pomiędzy dwoma punktami siatki. Linie graniczne są małymi łamanymi. Można używać 
dowolnej ilości linii granicznych. Wybierz „Linie graniczne" i kliknij dwa punkty, między którymi ma 
powstać linia graniczna. Oba punkty muszą należeć do siatki!

Nie wolno przecinać dwóch linii granicznych w ramach tej samej siatki. 

Aby usunąć linie graniczne, użyj funkcji „Usuń obiekty”. Z paska narzędzi.
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Eksplorator projektów

Otwórz eksplorator projektów
 
- Siatka_1 będzie naszym terenem pierwotnym. 

Wewnątrz tej siatki będzie Wielokąt_2, stanowiący 
wielokąt konturowy.

- Wielokąt_1 nie jest umiejscowiony w siatce. To 
będzie nasz rzut budynku.

Zmienimy nazwę głównych obiektów naszego projektu. 
W przypadku kliknięcia obiektu w eksploratorze 
projektów, otwarte zostanie okno szczegółów. Można w 
nim określić nazwę, kolor i przezroczystość.

Eksplorator projektów ze zmodyfikowanymi elementami

Dla utrzymania dobrej struktury projektu należy zawsze nadawać obiektom nazwy. W ten sposób 
łatwiej jest modyfikować projekt po pewnym czasie. 

Obszar roboczy
Do skonstruowania bocznego obszaru roboczego używamy wielokąta-budynku. Dolny skos powinien 
być o 50 cm większy od budynku i o 30 cm niżej niż budynek. Wielokąt-skos zostanie wyświetlony pod 
kątem 60° do terenu pierwotnego.

Dolny skos
Kliknij kreator wielokątów i 
wybierz wielokąt-budynek. 
Zostanie uruchomiony 

kreator wielokątów.
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Wybierz „przesunięcie” 
Wybierz „przesunięcie”. Wpisz 0,5 metra jako wartość przesunięcia. Użyj funkcji Podgląd by 
sprawdzić czy funkcja działa poprawnie. Jeżeli wszystko jest w porządku, wciśnij ”Stwórz nowy 
wielokąt”, ponieważ chcemy uzyskać zmodyfikowaną kopię budynku.

Zmień nazwę wielokąta na „niższyOR”.

Wybierz „przenieś” w kreatorze wielokątów. Wpisz wartość -0,3 metra z Z-wartości "do".  Użyj funkcji 
„Przenieś wielokąt” ponieważ nie chcemy mieć kopii ostatniego wielokąta – chcemy zmodyfikować 
go bezpośrednio.

Wielokąt-budynek nie zostanie uwzględniony w naszej kalkulacji 
objętości. Nie kasuj go jednak. Możesz ustawić go jako niewidoczny w 
eksploratorze projektów.
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Górny skos obszaru roboczego

Kliknij „Projekt” w kreatorze wielokątów. Wpisz 60° dla kąta nachylenia. Przyciśnij „wybierz siatkę” 
i kliknij na krawędź siatki, na której chcesz wyświetlić wielokąt (w naszym przypadku ma ona nazwę 
‚teren‘)

Jeżeli chcesz wybrać siatkę do pracy, kliknij krawędź siatki.

Sprawdź kalkulację wyświetlonego wielokąta za pomocą funkcji „Podgląd” zanim stworzysz nowy 
Wielokąt.

Zmień nazwę nowego 
wielokąta „Wielokąt_1” 
(domyślna nazwa ETieVe) na 
„górnyOR”.

Siatka wykopu
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Stwórz nową siatkę. Wielokątem konturowym tej siatki powinien stać się wyświetlony wielokąt 
„górnyOR”.
Wybierz wielokąt „dolnyOR” jako obiekt wewnętrzny siatki wykopu.

W tym widoku siatka-teren ustawiona jest w eksploratorze projektów jako niewidoczna.

Zmienia się kolor siatki i zostaje nadana nowa nazwa „wykop”. 
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Obliczenie objętości profilu poprzecznego
ETieVe używa grup przekrojów. Każdy przekrój należy do grupy przekrojów. Projekt może posiadać 
wiele grup przekrojów. Grupy przekrojów często się łączą.

Otwórz okno profili poprzecznych.
Wybierz wielokąt, który ograniczy obszar obliczeniowy.
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Kontur grupy przekrojów (Krok 1)

Obszar grupy przekrojów jest zaznaczony szrafurą.

Oś (Krok 2)
Wybierz „Dalej”. Wybierz "Kliknij punkty” i wybierz dwa punkty dla osi grupy przekrojów. Oś zostanie 
oznaczona niebieską linią.

Czasami może zaistnieć potrzeba uzyskania 
dokładnej pozycji punktu (punktu pomiaru lub 
współrzędnych)  przy użyciu osi.

Aby uzyskać dokładną pozycję obiektu, kliknij 
prawy przycisk myszy.

18

     Ważne



Opcje chwytania dokładnej pozycji
Aby uzyskać dokładną pozycję obiektu, kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie otwarte okno 
dialogowe.
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Punkt końcowy Punkt końcowy segmentu wielokąta, linii lub łuku
Punkt wstawiania Dokładna pozycja punktu pomiaru
Środek Środek okręgu lub łuku
Połowa odległości W środku segmentu wielokąta, linii, łuku lub 

okręgu
Pod kątem prostym Prostopadle do segmentu wielokąta, linii, łuku 

lub okręgu
Punkt odniesienia Kliknij linię lub wielokąt. Otwarte zostanie okno, 

w którym możesz obliczyć punkt odniesienia linii 
Punkt przecięcia Przecięcie segmentu wielokąta, linii, łuku lub 

okręgu
Dane współrzędne Otwiera okno do wpisania wartości 

współrzędnych X/Y/Z
Lista punktów Pozycja punktu z listy punktów

 



Ustawienia obliczanie dla poziomu (Krok 3)

Sprawdź poprawnośdanych w wierszach wypełnionych przez ETieVe. W naszym przykładnie 
występują tylko dwa poziomy.
Jedna warstwa w kalkulacji objętości ma zawsze dwa poziomy - jeden na szczycie, drugi na dnie. Jeśli 
chcesz obliczyć dwie warstwy, potrzebny są trzy poziomu, itp.

Dodatkowy poziom
Stworzymy dodatkowy poziom 50 cm poniżej terenu pierwotnego.
Kliknij niższy wiersz poziomu i przycisk ‘Wstaw’. Zostanie wstawiony nowy wiersz pomiędzy terenem a 
wykopem.

Ustaw poziom odniesienia „siatka: 
teren”
Poziom odniesienia jest 
ustawiony na -0,5 m (=wartość-Z 
będzie dokładnie 50 cm poniżej 
rzeczywistego terenu).

Domyślna nazwa to 'ziemia'. Ta 
nazwa zostaje stworzona na 
potrzeby raportu.
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Wartość Orientacji końcowej powinna być ustawiona na 'nie niżej niż V'.

Oznacza to, że nowy poziom pomiędzy terenem i wykopem nie może być w żadnym wypadku poniżej 
wykopu.

Przekroje bez ustawienia "nie niżej niż V" Z ustawieniem „Nie niżej niż V”
będą wyglądać tak 

Tworzenie przekrojów (Krok 4)
Zazwyczaj przekroje będą tworzona za pomocą funkcji 
„Automatyczne przekroje”. Oczywiście można 
stworzyć przekrój ręcznie.
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Określ liczbę przekrojów do 
stworzenia (.maks. liczba 
przekrojów”). Możesz sam 
spróbować  wpisać optymalną liczbę 
do obliczenia objętości, ale nie 
używaj zbyt małej ilości przekrojów. 
W naszym przykładzie 10 lub 11 jest 
realistyczną wartością dla liczby 
przekrojów.

Można również użyć pola 
dokładność przekrojów, co 
oznacza, że dokładność każdego 
przekroju powinna być mniejsza niź 
określona wartość w m2 (spróbuj 
0,25)

Odległość stała oznacza, że odległość pomiędzy wszystkimi 
przekrojami wynosi zawsze (spróbuj 2,0) m.

Liczba stała oznacza, że zawsze wystepować będzie stała liczba przekrojów w ramach osi grupy 
przekrojów.

Tak wygląda nasz projekt z 10 przekrojami. Widoczna jest szrafura ziemi (50 cm) i wykop.
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Ustawienia grupy przekrojów (Krok 5)

Wybierz nazwę dla grupy przekrojów. Ta nazwa będzie 
używana w raportach obliczania. Na Przykład: „Wykop 
budynku”.

Otwieranie przekrojów
Aby otworzyć wygenerowane przekroje należy kliknąć dwukrotnie na przekroju o największym 
wymiarze w widoku graficznym. 

Można również otworzyć przekrój w eksploratorze projektów. W tej sytuacji otwarty zostanie pierwszy 
przekrój z grupy przekrojów.

Upewnij się, że pierwszy i ostatni przekrój są na początku i końcu 
grupy przekrojów. Wtedy oba będą miały obszar 0,0 m2. W naszym 
przypadku jest to prawidłowe, ale w przyszłości mogą wystąpić 
projekty, w których trzeba będzie obliczyć jedynie część wykopu a pierwszy i ostatni przekrój nie będą 
miały 0,0 m2.
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Skalowanie i położenie ramy
Otwórz przekrój o największym rozmiarze. Przygotujemy ten przekrój do wydruku.
Inne przekroje przejmą ustawienia.

Kliknij na „Skalowanie i położenie ramy”

Dostosuj skalowanie i środek ramy. Można zmniejszyć szerokość stopnia aby dopasować przekrój do 
ramy za pomocą przycisków-strzałek

Ustawienia przekroju

Otwórz okno ustawień przekroju z 
paska narzędzi przekroju.

 Wprowadź wartości dla poziomu 
odniesienia. Jest to poziom, gdzie 
umieszczane są wymiary przekroju.

Ustaw wartość wielkości czcionki dla 
wymiaru, tak aby do druku wynosiła 
ona ok. 2-3 mm.

Skalowanie-Z:
Wartość ta używana jest do rozciągania 
Rysunku przekroju. Jeśli wartość 

zostanie ustawiona na 2,0, wysokość przekroju będzie dwa razy większa niż jego szerokość. Tekst 
wymiarowania nie zostanie jednak zmieniony.

Przy użyciu paska przesuwania wymiarów, zmienić można liczbę wymiarów.
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Rama
Zmień Ramę rysunku przekroju (*.ecr) w zależności od pożądanego formatu druku (A4, A3, itp.)

Jeżeli dostosowane zostały wszystkie ustawienia przekroju, kliknij "Użyj ustawień dla wszystkich 
przekrojów” i zamknij okno ustawienia przekroju.

Uzyj tych dwóch przycisków-strzałek do przechodzenia między przekrojami. Możesz również 
użyć klawiszy funkcyjnych „F6” i "F7".

Zamknij Widok przekroju!

Wykończenie rysunku

Otwórz okno „Skalowanie i dostosowanie ramy”.

Kliknij "dostosuj" aby automatycznie wyśrodkować i skalować 
rysunek. Przy użyciu przycisków-strzałek rama może być 
pozycjonowana dookoła numerycznego modelu terenu.
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Warstwy rysunku
Podobnie jak inne programy graficzne,  ETieVe również korzysta z warstw.

Kliknij tutaj

Tu można edytować widoczność punktów pomiaru, ramy arkusza, przekrojów itp….

W niektórych przypadkach wygodniejsze jest nie pokazywanie grup przekrojów na planie rysunku. 
Można je wyłączyć w ustawieniach warstw.

Jeżeli nie możesz znaleźć obiektu w widoku graficznym, sprawdź 
ustawienia warstw. Możliwe, że wartswa została wyłączona.
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Ustawienia projektu (nazwy)

W tym miejscu powinny zostać uzupełnione pola, które 
mają się pojawić razem z wprowadzonym  tekstem na 
wszystkich rysunkach przekrojów. 

Możliwe jest stworzenie nowej ramy przy użyciu 
Kreatora ram.

Okno ustawień z tekstem na projekcie
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Ustawienia projektu (ogólne)

Zmodyfikuj kolor tła widoku graficznego

Określ ramę arkusza

Poziom wysokości elementów rysunkowych 
2D (linie, okręgi, łuki)

Język programu i język raportów

Ustawienia projektu (Punkty pomiarowe)

Wielkość punktów pomiarowych i wielkość 
czcionki

Jakie informacje odnośnie punktów mają być 
widoczne na rysunku

Styl ikony informacyjnej punktów pomiaru

Domyślna ikona punktów
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Ustawienia projektu (pliki i katalogi)

Domyślny katalog projektów

Katalog konturów rysunków

Katalog kopii projektów. ETieVe wykonuje 
kopię każdego dnia kiedy projekt jest 
modyfikowany. 

Domyślny kontur rysuku arkusza

Domyślny kontur rysunku przekrojów
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Raporty

Kliknij ikonę raporty

Wybierz raport przekroju

Raport profilu poprzecznego

Pierwszy wiersz to całkowita objętość wykopu

Poziom(1) jest warstwą górną o grubości 50 cm

Poziom(2) jest częścią wykopu poniżej 50 cm

Poziomy zostały określone w grupie przekrojów

Całkowita objętość = poziom(1) + poziom(2)

Wybierz pierwszy wiersz i kliknij przycisk "Łączny rozmiar raportu przekroju”
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Raport profilu poprzecznego całkowitego rozmiaru
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Obliczanie objętości z pryzmami (kalkulacja NMT)

Dla tego raportu ważne jest by wymiary górnej i dolnej siatki były takie same w rzucie z góry.

W naszym projekcie nie mamy jednak dwóch siatek o takim samej wielkości. Musimy przygotować 
siatkę terenu, tak by jest wielkość była taka sama jak wielkość wykopu. 

Otwórz Eksplorator projektów i zaznacz siatkę terenu. Okno szczegółów siatki pokazuje ustawienia 
terenu. Kliknij „wybierz wielokąt dla konturu siatki” i zaznacz górny skos wykopu. Teraz nasz teren 
ma dwa wielokąty konturowe i z tego powodu wygląda jak pierścień.

Następnym krokiem będzie usunięcie zewnętrznego wielokąta konturowego z terenu. Kliknij przycisk 
"Usuń obiekty” i zaznacz zewnętrzny wielokąt.
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Musimy również usunąć krawędź siatki ponieważ jet połączona z zewnętrznym wielokątem, który nie 
stanowi w tym momencie części zmodyfikowanego terenu.

Upewnij się, że siatka zawsze posiada wielokąt konturowy. W innym 
wypadku zostanie skasowana przez program. 

Obie siatki mają teraz tę samą wielkość w rzucie z góry.
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Tworzenie raportu pryzm
Otwórz okno raportów i wybierz „pryzmy”.
Górna siatka jest ustawiona jako teren a dolna jako wykop.

Istnieje możliwość pokazania numerów trójkątów , które są takie same jak numery z raportu pryzm.
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Raport pryzm

     …    … … ...
     …    … … ...
     ...    … … …
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