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Zastosowanie Autocad w standardach technologicznych dla bydła 

 

 

 

Streszczenie 

Opisano poj�cie “systemów CAD” i ich znaczenie w projektowaniu obór zgodnych z 
technologicznymi standardami. Omówiono równie� zalety programu AutoCad w 
porównaniu z rysowaniem bezpo�rednio na papierze. Pokazano u�ycie tego programu 
zarówno do rysowania projektów dwuwymiarowych jak i trójwymiarowych 
rysunków pokazuj�cych systemy technologiczne w oborach dla bydła. 

 

Słowa kluczowe: projektowanie; standardy technologiczne; systemy CAD, 
wizualizacja. 

 
 
Wst�p 

Systemy CAD oznaczaj� programy do projektowania komputerowego. AutoCad oraz 
Autodesk Architectural Desktop nale�� do tej grupy programów słu��cych precyzyjnemu 
rysowaniu rysunków in�ynierskich. Maj� one zastosowanie nie tylko w budownictwie, lecz 
równie� w mechanice i innych dziedzinach przemysłu i nauki. W ramach projektu 
bli�niaczego PHARE PL 01.04.03 opracowano standardy technologiczne, m.in. dla bydła, 
które miały wskaza� przede wszystkim wytyczne do projektowania budynków inwentarskich. 
Wymagało to wykonania wielu rysunków w programie AutoCad i Autodesk Architectural 
Desktop. 

 
 
 
Dlaczego warto stosowa� AutoCad? 
 
Ogólne zastosowanie programów CAD jak wspomniano wy�ej mo�na podzieli� na dwie 
grupy: 

a) rysowanie obiektów płaskie, tzn. dwuwymiarowe, gdzie zaliczamy rzuty przyziemia 
budynków (w standardach - m.in. �ciany, bramy wjazdowe dla maszyn rolniczych, 
drzwi, okna, otwory wentylacyjne), szkice elementów wyposa�enia rolniczego oraz 
przekroje. 
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b) trójwymiarowe przedstawianie obiektów: 
- uzyskiwanie brył- w przypadku standardów technologicznych dla bydła b�d� to 

np. stanowiska uwi�ziowe, kojce, boksy legowiskowe i inne 
 przedstawianie ich w ró�nych widokach 

- trójwymiarowe animacje. 
 
Do najwa�niejszych zalet posługiwania si� komputerowymi programami przy sporz�dzaniu 
rysunków in�ynierskich nale�� m.in.: 

a) szybsze i łatwiejsze rysowanie w porównaniu z kre�leniem na papierze lub kalce 
dzi�ki zastosowaniu uniwersalnych narz�dzi takich jak: kopiowanie, kopiowanie 
wielokrotne, wymazywanie, odbicie lustrzane, oraz - co dotyczy programu Autodesk 
Architectural Desktop- dzi�ki wstawianiu z bibliotek gotowych �cian, okien, drzwi 
i dachów normalizowanych lub dowolnych; 

b) niemal natychmiastowe uzyskiwanie wymiarowania rysowanych obiektów  
c) trwało�� powstałej dokumentacji w porównaniu do powstałej na papierze lub kalce; 
d) nanoszenie poprawek i modyfikacji niezale�nie od poziomu zaawansowania pracy nad 

projektem; 
e) praca zespołowa nad projektem- podział zada� 
f) wykorzystanie cyfrowych obrazów tzw. rastrowych, np. zdj�� satelitarnych 

przedstawiaj�cych miejscowo�ci do stworzenia modelu terenu, na którym mogłyby 
powsta� budynki nowe lub te� ich modernizacje; 

g) mo�liwo�� uzyskania modeli trójwymiarowych, które dzi�ki zastosowaniu 
zaawansowanych parametrów funkcji renderingu s� bardzo podobne do rzeczywistych 
obiektów; 

h) wykonywanie animacji komputerowych, które umo�liwiaj� lepsze wyobra�enie o 
sposobie funkcjonowania poszczególnych elementów wyposa�enia i o procesach 
zachodz�cych w budynkach. 

 
Zastosowanie programu  AutoCad w rysowaniu obiektów płaskich 
 AutoCad mo�e by� wykorzystywany m.in. do rysowania obiektów na płaszczy�nie. S� 
to głównie rzuty przyziemia budynków inwentarskich oraz ich przekroje (rys.1). 

 
 

 
Rys. 1. Rzut przyziemia obory stanowiskowej dla 30 krów dojnych z młodzie�� 
Fig. 1. Cross-section of a stanchion barn for 30 milk cows with youth 
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W zale�no�ci od potrzeb mo�emy, stosuj�c funkcje „powi�ksz” i „nowy fragment” 
wy�wietla� powi�kszenia detali w rysunku lub w tym samym powi�kszeniu ogl�da� kolejne 
jego fragmenty. Ma to zastosowanie w uzyskiwaniu wydruku, gdy na jednej kartce o danym 
formacie mo�emy przedstawi� ��dany fragment w dowolnej skali.  
 W rozkładzie wydruku mo�na umie�ci� dowoln� liczb� rzutów. Aby wy�wietli� 
jednocze�nie kilka widoków mo�na obszar graficzny podzieli� na oddzielne obszary zwane 
rzutniami. Mo�na te� zapisa� ustawienia rzutni, aby móc je pó�niej wykorzysta� w dowolnym 
momencie. Funkcj� rzutni wykorzystano w poradniku rozwi�za� konstrukcyjnych dla bydła. 
(rys.2). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Rys.2. Wykorzystanie rzutni w rysunkach dwuwymiarowych na przykładzie przekroju obory 

wolnostanowiskowej boksowej dla 250 krów z młodzie�� 
Fig. 2. Using a projection plane in two-dimensional drawings upon an example of a loose barn 

cross-section for 250 cows with youth  
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Zastosowanie programu AutoCad w tworzeniu modeli trójwymiarowych 
 
 Obiekty przedstawione trójwymiarowo działaj� jednak bardziej na wyobra�ni�, ni� 
obiekty b�d�ce modelami dwuwymiarowymi. Modele trójwymiarowe wykonane w AutoCad 
pozwalaj� spojrze� na cały budynek inwentarski jak na rzeczywisty obiekt. 
Tworz�c obiekty trójwymiarowe mo�na przedstawi� cały obiekt inwentarski przy pomocy 
jednego rysunku. Je�li dysponujemy ju� takim modelem, mo�na wykorzystywa� go 
wielokrotnie do ukazania go pod ró�nymi k�tami „patrzenia” kamery.  
 
W Autodesk Architectural Desktop osobnymi poleceniami budujemy �ciany, wstawiamy w 
nie drzwi, okna, otwory wentylacyjne. Dach powstaje poprzez wskazanie naro�ników �cian, 
na których ma by� oparty (rys.3). 
 

 
 

Rys. 3. Rzut sko�ny na budynek obory wolnostanowiskowej boksowej dla 50 krów dojnych 
Fig. 3. Slant cross-section of a building of a loose box barn for 50 milk cows 

 
 Posługuj�c si� bardziej zaawansowanym programem do grafiki komputerowej, jakim 
jest ADT mo�na nawet wykona� animacj�, w której porusza si� nie tylko kamera, ale równie� 
obiekty znajduj�ce si� w tzw. scenie modelu. 
  
 Podobnie jak w rysowaniu „płaskim, równie� i w trójwymiarowym wykorzystujemy 
funkcj� rzutni (rys.4). Ka�da rzutnia ma niezale�ny układ współrz�dnych, zatem mo�na 
przedstawi� w nich (jedna obok drugiej) ró�ne fragmenty tego samego rysunku - modelu 
trójwymiarowego. 
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Rys.4. Wykorzystanie rzutni – widok na dojarni� i boksy legowiskowe 
Fig. 4. Using a projection plane – a view to the milking room and lair boxes 
 

Standardy technologiczne w projektowaniu budynków dla bydła – wizualizacja przy 
pomocy AutoCad. 
 
Przestrzenne przedstawienie modeli pozwala na wyra�niejsze oznaczenie elementów, które 
podlegaj� standaryzacji. 
Rysunki wykonane w AutoCad oraz ADT przedstawiaj� rozwi�zania dla obór 
stanowiskowych i wolnostanowiskowych.  
W systemie utrzymania stanowiskowym głównymi elementami wyposa�enia, wykonanymi 
przy pomocy AutoCad s�: 

• uwi�zie (m.in. typu Grabner lub Detroid,); 
• kojce indywidualne i zbiorowe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Kojec zbiorowy samoczyszcz�cy dla ciel�t 
Fig. 5. Self-cleaning group pen for calves 



 28 

 
Na rysunku kojca zbiorowego dla ciel�t (rys. 5) wymiary zast�piono napisami, natomiast 
wymiary odpowiednich elementów w zale�no�ci od masy zwierz�t zostały przedstawione w 
formie tabeli zamieszczonej w tek�cie poradnika. 
 
 W oborach wolnostanowiskowych najwa�niejszymi elementami wyposa�enia, które 
mo�na narysowa� przy pomocy AutoCad s�: 

• boksy legowiskowe lub kombiboksy; 
• przegrody paszowe samoblokuj�ce ; 
• kojce dla ciel�t ; 
• automaty paszowe ; 
• dojarnie np. typu rybia o��, karuzelowa 
• zgarniacze wzdłu�ne i poprzeczne 

 
Przy przedstawianiu boksów legowiskowych mo�na precyzyjnie wskaza� wysoko�� i miejsce 
zamocowania por�czy przedniej.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.6.  Zamocowanie por�czy przedniej górnej 
Fig. 6. Lower front bottom railing assembly 
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Rys.7. Zamocowanie por�czy przedniej dolnej 
Fig. 7. Upper front bottom railing assembly 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rys. 8. Obora wolnostanowiskowa boksowa z podłog� szczelinow� 
Fig. 8. A loose box barn with a slotted floor 

 
 Na rysunku 8 przedstawiono model obory wolnostanowiskowej z podłog� 
szczelinow�. Umieszczono tu dojarni� typu rybia o��, boksy legowiskowe, kojce zbiorowe, 
automaty paszowe, poidła, przegrody paszowe wzdłu� korytarza paszowego. Gnojowica 
znajduje si� tu w kanałach pod podłog� szczelinow� 
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Podsumowanie: AutoCad jako jeden z systemów CAD ma szereg zalet. Inne programy, 
słu��ce jedynie do płaskiej grafiki nie maj� tak rozbudowanych mo�liwo�ci wizualizacji. 
Posługuj�c si� nim mo�na przedstawi� np. systemy utrzymania bydła, elementy wyposa�enia 
obór oraz całe budynki w układzie przestrzennym, co pozwala na lepsze wyobra�enie jak 
dany model wygl�da w rzeczywisto�ci. Rolnik, który cz�sto ma kłopoty z odczytaniem 
rzutów i przekrojów jako trójwymiarowej cało�ci widz�c model trójwymiarowy ch�tniej 
zdecyduje si� zainwestowa� w modernizacj� starego lub budow� nowego budynku. Jednym z 
efektów tych decyzji b�dzie na pewno uzyskanie poprawy dobrostanu zwierz�t, efektywno�ci 
produkcji oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na �rodowisko naturalne. 
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The use of AutoCad in technological standards for cattle 

 
Summary 

The term “CAD systems” and its meaning in cattle  housing design in accordance with 
technological standards was described. There were advantages of CAD systems as 
compared with drawing on paper. The application of this system was shown both for 
two-dimensional and three-dimensional drawings of technological systems of cattle 
housing. 
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