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KAPITOLA 1 ÚVOD DO GSTARCAD

1.1. Úvod do GstarCAD

1.1.1. Požiadavky na systém

Nasledovný softvér a hardvér je potrebný pre inštaláciu a chod GstarCAD:

Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista (Windows2000, XP odporú aný);
Intel Pentium(alebo rýchlejší) procesor ;
Minimálne 512M RAM (odporú ané viac než 1G RAM) ;
Viac než 300 MB na hard disku (odporú ané viac než 1G);
CD-ROM mechanika je potrebná pre inštaláciu z CD
Myš alebo iné zariadenie pre zadávanie polohy na obrazovke
Farebný monitor;
Výstupné zariadenia (tla iare  alebo ploter).

1.1.2.  Inštalácia a registrácia

Inštalácia GstarCAD
Inštala ný program GstarCAD-u vás povedie inštaláciou až do konca, automaticky

vytvorí prie inok so všetkými potrebnými súbormi, odkaz pre spustenie programu na
ploche a odkaz pre rýchle spustenie v menu Štart.

Užívate  môže použi  CD alebo skopírova  inštala ný program do po íta a alebo na
hard disk alebo server, z ktorých potom môže spusti  inštaláciu.

Kroky inštalácie:

1. Otvorte prie inok s inštala nými súbormi GstarCAD, dvojklikom spustite inštala ný
(exe) súbor. Zobrazí sa inštala né rozhranie a oznam, že systém pripravuje sprievodcu
inštaláciou a prípravné kroky pred samotným spustením inštalácie.

2. Potom ako sa dokon í príprava, zobrazí sa dialógové okno „Sprievodcu inštaláciou“.
Stla te „ alej“ (Next) pre pokra ovanie.
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3.  Je zobrazené dialógové okno „Licen ná zmluva“ (ako na obrázku nižšie), ak
súhlasíte so zmluvou, kliknite na „Súhlasím“ (I agree) pre pokra ovanie.

4. Zjaví sa okno pre informácie o užívate ovi, po vyplnení údajov kliknite na „ alej“
(Next).
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5. Dialógové okno „Typ inštalácie“ sa zobrazí tak, ako na obrázku nižšie.

Ak ste si zakúpili verziu pre jeden po íta  alebo inštalujete skúšobnú (trial) verziu,
použijete prednastavený typ Stand – alone (Samostatná), pokia  ste zakúpili sie ovú verziu,
zvo te typ Network (Sie ová).
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6. Po tom, ako ste vybrali správny typ inštalácie, kliknite na „ alší“ (Next). Zobrazí sa
okno „Zadajte umiestenie“ (Choose Destination Location), ako vidno na obrázku nižšie.
Stla te „Browse“ (Prehliada ), ak chcete vybra  iné umiestnenie.

7. Stla te „ alší“(Next) a objaví sa okno „Start Copying Files“ (Za atie kopírovania
súborov), kde ešte môžete skontrolova  alebo zmeni  zadané informácie. Ak chcete zmeni
zadané informácie, kliknite na tla idlo „Spä “ (Back) a vrátite sa do predošlého okna, kde
ich môžete zmeni . Ak nechcete ni  zmeni  stla te „ alej“ (Next) a systém za ne
inštalova  softvér.
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Kliknite na „Dokon “ (Finish) pre dokon enie inštalácie.

Registrácia GstarCAD
Spustite GstarCAD. Ak nezaregistrujete softvér, v záhlaví výkresu sa bude zobrazova
ozna enie skúšobnej „trial“ verzie.

Sú dva spôsoby autorizácie: Dongle a Registra né íslo

1 Dongle (na zámok)
Delí sa na Samostatnú verziu (stand-alone) a sie ovú verziu (network).

Samostatná verzia patrí jednému zákazníkovi, netreba pre u inštalova  žiadny driver,
softvér dokon í registráciu automaticky.

Sie ová verzia by mala by  nastavená na jednom serveri (hociktorý po íta  v sieti), ale
po et užívate ov bude ur ený daným po tom autorizovaných užívate ov zadanom
v sie ovom „zámku“

Pokia  inštalujete sie ovú verziu, zadajte jeden (ktorýko vek) z po íta ov ako server
a nainštalujte sie ový lock driver („zámok“) na tento po íta  (tento driver, „zámok“, je
sú as ou obsahu Driverov). Po nainštalovaní a spustení GstarCAD-u, zaškrtnite vo bu
„Network“ (sie ) pri spustení programu a softvér automaticky vyh adá sie ový zámok pre
dokon enie registrácie. Pokia  je softvér napriek tomu stále v skúšobnej prevádzke, zadajte
názov servera a jeho IP adresu. Pokia  stále nefunguje sie ová verzia, skontrolujte
nastavenia Firewall alebo kontaktujte zákaznícky servis.

Pokia  chcete použi  sie ový zámok v inej sieti, je treba nastavi  systémovú premennú
pod a nasledovného postupu:
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Start>Control panel>System>Advanced>Environment Variables>New (Štart>Kontrolný
panel>Systém>Pokro ilé nastavenia>Premenné prostredia>Nové)

Názov novej premennej: „NSP_HOST“, hodnota premennej: IP adresa servera

2. Registra né íslo
Nasledovné kroky:
1) Nainštalujte samostatnú verziu GstarCAD
2) Kliknite na Nápov da (Help)>Registrace. GstarCAD vygeneruje sériové íslo,

ktoré korešponduje s vašim po íta om.

3) Toto íslo zašlite na adresu našej spolo nosti a my vám obratom zašleme aktiva né
íslo vygenerované pod a vášho sériového ísla.

Poznámka: Doba trvania skúšobnej (trial) verzie je 30 dní, v tejto verzii nie sú žiadne
funkcie obmedzené, ale je lepšie dokon  registráciu pred uplynutím skúšobnej doby.

4) Otvorte dialógové okno „Aktivácia“, vložte aktiva né íslo a kliknite na tla idlo
„Aktivova “ pre dokon enie registrácie.

5) Reštartujte GstarCAD a skontrolujte, i bol softvér aktivovaný.

1.1.3. Oboznámte sa s novými funkciami v GstarCAD2010

Predstavujeme vám novinky vo verzii GstarCAD2010:

1. Kompatibilita so súbormi AutoCAD 2010 DWG

Podpora AutoCAD R2.5~2010
GstarCAD 2010 používa najnovšiu knižnicu ODA a dokáže otvára  súbory AutoCAD
R2.5~2010 DWG.



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

Plne kompatibilný s Windows 7
ahko a zdarma prejdite do GstarCAD-u s „nulovými“ nákladmi
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2. Skvelé vlastnosti – produktívne funkcie pre zlepšenie výkonu pri rysovaní

MTEXT (viacriadkový text) Editor – vo ne a rýchlo editujte text
Zavádza úplne nový tzv. „na mieste“ editor pre Mtext (viacriadkový text), ktorý
zefektívni vašu prácu pomocou nových funkcií ako: nová paleta nástrojov pre
formátovanie textu, nové dialógové okno pre formátovanie paragrafov a nové menu pre
možnosti zobrazenia. Takže môžete vytvára  a editova  textové objekty vo nejšie!

Asociatívne kótovanie: Prispôsobuje kóty automaticky pre zlepšenie výkonu pri
rysovaní.

Takto funguje asociatívne kótovanie v modelovom priestore. Pokia  asociatívny
(vz ažný) bod na objekte zmení svoju polohu alebo orientáciu, hodnota kóty sa
automaticky prispôsobí novému stavu.
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 Výkonná pomôcka pre tvorbu tabuliek: AutoXLSTable – ideálne prepojenie medzi
CAD softvérom a Excelom.

AutoXlsTable pracuje s výmerami ako sú plochy objektov a d žky. Dáta v tabu ke sa
prispôsobujú automaticky pri úprave objektov.

Pokia  pôvodná excelová tabu ka “Excelová tabu ka 1” odkazuje na “ Excelovú tabu ku
2”, ak budú urobené zmeny v “ Excelovej tabu ke 2”, zmena sa importuje aj do “
Excelovej tabu ky 1”. Dáta previazané odkazom z “Excelovej tabu ky 2” budú
automaticky aktualizované.
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Pokia  jeden užívate  vytvorí prvotnú excelovú tabu ku, ostatní užívatelia napojení na
lokálnu sie  môžu importova  túto tabu ku z CAD-u pomocou príkazu AutoXlsTable.

Užívate  môže pracova  s výmerami v rôznych hladinách alebo v aktuálnom výkrese
alebo inak, pod a nastavení. Vypo ítané hodnoty budú zmenené (prispôsobené) tak ako
sa bude meni  grafika vo výkrese.

Excelová tabu ka 2Excelová tabu ka 1

výkres

Excelová
tabu ka

Výkres dwg

inžinierkresli

Miestny po ítaMiestny po íta
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  foto – realistický render – akurátnejšie zobrazenie

Pokro ilý rendrovací modul s použitím zdroja svetla, vytváraním a editovaním
materiálov, pozadie pre render. Navyše okno rendrovania podporuje otá anie
a zoom, takže môžete pozorova  efekt rendru dynamicky

Editovanie externých referencií
Automaticky na ítava a zobrazuje všetky zmeny vo odkazovaných výkresoch, ktoré sú
vložené do aktuálneho výkresu ako referencie.
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Etransmit (e–p enést)
Etransmit pomáha užívate ovi posiela  výkresy ostatným spolupracovníkom tak, že
zahrnie všetky ostatné súbory, ktoré sú s výkresom spojené (referencie dwg, rastra
a pod.). je to tiež vynikajúca pomôcka, aj ke  potrebujete len jednoducho presunú
výkresy z prie inka do prie inka vo vlastnom po íta i.

Letecký poh ad
Prezerajte aj ve ké súbory rýchlo a vo ne!
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Plug-in pre náh ad dwg
Zna ne zjednodušuje prehliadanie dwg súborov v zobrazení miniatúr v prehliada i
Windows.

Ve mi jednoduché identifikovanie a narábanie so súbormi.

3. Celkom nový pohon, vyššia rýchlos !
GstarCAD bol optimalizovaný tak, aby zaberal menej pamäte a dosahoval kvalitnejší
zobrazovací výkon. Rýchlos  sa zna ne zvýšila, najmä pri otváraní, ukladaní, príkazoch
kopírovania, posúvania, otá ania, zrkadlenia, pri editovaní blokov alebo pri výbere
ve kého  množstva objektov.



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

24

1.1. Za íname s GstarCAD

1.2.1. Práca v GstarCAD
1 Po iato né rozhranie GstarCAD

Kresliaca plocha sa používa na kreslenie objektov – entít.
Príkazový riadok je plocha, do ktorej sa zadávajú príkazy.
Stavový riadok ukazuje aktuálne stavy nastavenia kreslenia vo výkrese, uchop, rast, ortho
a súradnicové hodnoty
Roletové menu sa používa pre výber príkazov pomocou myši namiesto zadávania
príkazov písaním
Palety nástrojov ponúkajú príkazy formou obrázkov – ikoniek, takže užívate  môže
príkazy nájs  a vybra  rýchlejšie. Poloha a obsah týchto paliet sa dá meni . Stla ením
pravého tla idla myši pri jej podržaní nad niektorou z paliet, sa zobrazí zoznam paliet
nástrojov. Z nich môžete vybra  tú, ktorú chcete zapnú  a ma  vidite nú na obrazovke.
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(2) Predstavujeme symboly a ich dohodnuté použitie v rámci príkazového systému
v GstarCAD-e:

“/”: Lomítko- rozde uje jednotlivé možnosti príkazu, každá možnos  zah a ve ké
písmeno v zátvorke, ktoré funguje ako klávesová skratka, jeho zadaním z klávesnice,
zvolíte danú ponúkanú možnos .
“< >”: symboly „menší vä ší“ ozna ujú prednastavenú hodnotu alebo možnos . Pokia  sa
táto nezhoduje s vašou požiadavkou, zadajte svoju hodnotu alebo vo bu.
Po vykonaní príkazu, môžete stla  „Enter“, „Medzeru“ alebo pravé tla idlo myši pre
zopakovanie príkazu

1.2.2. Používanie príkazov
GstarCAD má nieko ko spôsobov ako spusti  každý príkaz. Ukážeme to na príklade
„Kreslenia úse ky“

 (1) Roletové menu

Vyberte: Kresli >Úse ka

(2) Panely nástrojov

Vyberte ikonku pre „Úse ku“ v paneli nástrojov „Kresli“.

(3) Zadávanie príkazov alebo ich klávesových skratiek

íkaz: _Line

Za átek: (Zadajte P1)

[Úhel/Délka]< koncový bod>: (Zadajte P2)

[Úhel/Délka/následovat/zp t]< koncový bod>:(Zadajte P3)

[Úhel/Délka/následovat/zp t]< koncový bod>:(Zadajte P1)
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[Úhel/Délka/následovat/zp t]< koncový bod>:(Enter)

Použitie F klávesov

F6 kláves (súradnice, COORDINATE)
Kláves F6 sa používa pre zapnutie/vypnutie hodnôt súradníc. Ke  stla íte F6, súradnice sú
zapnuté. Po opätovnom stla ení sa vypnú. Ke  sú zapnuté, súradnicová lokalizácia polohy
kurzorového kríža sa zobrazuje v avom dolnom rohu v stavovom riadku.

F7 kláves (Rastr, GRID)
Kláves F7 sa používa pre zapnutie/vypnutie rastra. Ke  je zapnutý, zobrazí na displeji raster
bodov

F8 kláves (ORTHO)
Kláves F8 key sa používa pre zapnutie/vypnutie funkcie ortho. Pri zapnutom ortho sa kurzor
pohybuje len vo vertikálnom a horizontálnom smere.

F9 kláves (Uchop, SNAP)
Funkcia Uchop sa dá použi  len ke  je zapnutý Rastr. Pri zapnutí Uchop, kurzor sa pohybuje
vždy len po jednotlivých bodoch rastru. Ke  je Uchop vypnutý kurzor sa pohybuje vo ne.

1.2.3. Práca so súradnicami
 (1) Absolútne súradnice
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V GstarCAD, po iatok súradnicovej sústavy (0, 0) je vždy prednastavený v avom dolnom
rohu obrazovky. Absolútne súradnice sa používajú, ak chcete zada  presnú polohu vzh adom
k po iatku. Ke  poznáte presné súradnice kreslených entít, môžete použi  túto metódu.

Spôsob zadania: x-ová súradica, y-ová súradnica.

Príkaz: _úse ka

Po átek áry: 3,3

[úhel/délka]<Koncový bod>: 6,3

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: 6,6

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: 3,6

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: 3,3

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: Enter

 (2) Relatívne súradnice

Relatívne súradnice sa používajú, ke  chcete zada  relatívne hodnoty x, y vo vz ahu
k predošlému zadanému bodu, pri om tento je v tom momente použitý ako relatívny po iatok
súradnej sústavy.

Spôsob zadania: @ x-ová hodnota, y-ová hodnota (nárast od predošlého bodu)
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Príkaz: _úse ka

Po átek áry: (Vyberte bod P1)

[úhel/délka]<Koncový bod>: @5,0

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: @0,5

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: @-5,0

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: @0,-5

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: Enter

 (3) Relatívne polárne súradnice

Relatívne polárne súradnice sa používajú, ak chcete zada  nasledovný bod pomocou
vzdialenosti a uhla od predošlého bodu.

Spôsob zadania: @vzdialenos <uhol

Príkaz: _úse ka

Po átek áry: (Vyberte bod P1)
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[úhel/délka]<Koncový bod>: @5<0

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: @5<90

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: @5<180

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: @5<270

[úhel/délka/následovat/zp t]<Koncový bod>: Enter
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2. Kapitola 2 Súborové (I/O) príkazy

2.1 Nový/ Newwiz
1. NOVÝ (Vytvorí nový výkres)

Príkaz Nový otvorí nový prázdny výkres na obrazovku, ako prípravný krok pre za atie
rysovania. Použite “C:\ProgramFiles\GstarCAD 2010 Professional\ICAD” ako šablónu
výkresu.

1 Ako sa to robí

Klávesová skratka: Ctrl+N

Roletové menu: Soubor > Nový

Príkazový riadok: _new alebo N

Ikonka:
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2 o je šablóna výkresu?

Pri kreslení vždy sa vždy vytvára napríklad rámik a nadpis, ktoré je potom vidno vo výkrese.
Pokia  sú tieto vytvorené vopred a uložené ako

“C:\ProgramFiles\GstarCAD 2010 Professional\\Templates ICAD.dwt”, netreba ich vytvára
znova, lebo preddefinovaný ICAD.dwt sa otvára automaticky vždy pri spustení GstarCAD-u.
Takýto druh výkresu, ktorý sa dá vytvori  pomocou príkazu Newwiz sa volá šablóna.

2. NEWWIZ

Príkaz NEWWIZ vám umožní nastavi  ur itý výkres ako šablónu. Použitím funkcií sprievodcu
si môžete prednastavi  pracovné prostredie výkresu ako napríklad rozmery výkresu, jednotky,
ve kos  textu a pod.

Príkazový riadok: _NEWWIZ

1 Metóda 1: Použitie už jestvujúcej šablóny

Vyberte „Použít šablonu výkresu“ a stla te „ alej“

Aktuálne prednastavená šablóna je icad.dwt. Ak chcete nastavi  inú šablónu ako
východziu, kliknite na „Procházet“.
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Dvojklik na vybraný súbor alebo vyberte súbor a stla te „Otvori “, vybraný súbor sa
nastaví ako východzia šablóna.

Stla te „Dokon it“.
2 Metóda 2: Použitie sprievodcu

Vyberte „Vytvo it zcela nový výkres“, a stla te „ alej“.
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alej „

Vyberte jednotky výkresu. Desatinné jednotky sú zvä ša prednastavené. „ alej.“
Vyberte uhlové jednotky výkresu. Zvä ša sú prednastavené desiatkové stupne. „ alej“.
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Vyberte ako budú prednastavené (zap/vyp) funkcie Rastr, Uchop, zobrazenie zna ky
po iatku súradnej sústavy, Blips funkcie.

Vyberte typ iary, ktorý bude prednastavený pre vytváranie nových entít.
Vyberte farbu, ktorá bude prednastavená pre kreslenie nových entít
Všetky tieto nastavenia sa dajú zase zmeni  vo výkrese pod a potreby v priebehu práce.

Tu sa nastavuje len to, ako budú prednastavené vždy pri otvorení nového výkresu.

Stla te „Dokon it“.

2.2. Otvori
Môžete otvori  nasledovné formáty: dwg (drawing) – výkres, dxf (drawing Exchange format)
– výmenný formát, pre export výkresov, dwf (Design Web FormatTM) – formát pre
prehliadanie na webe, dwt (drawing template) – šablóna výkresu.

Môžete tiež otvori  a skontrolova  súbory, ak máte podozrenie, že boli poškodené.

Klávesová skratka: Ctrl+O

Príkazový riadok:_OPEN alebo O
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Roletové menu: Soubor> Otev i

Ikonka:

2.2.1. Otvorenie existujúceho súboru

Otvorenie existujúceho súboru

Použite jednu z nasledujúcich metód:

Roletové menu: Soubor> Otev i

Ikonka:

Príkazový riadok:_OPEN alebo O

Vyberte typ súboru, aký chcete otvori .

Vyberte prie inok, ktorý obsahuje váš požadovaný súbor.

Vyberte výkres, ktorý chcete otvori  a stla te“ Otvorit“
Alebo dvojkliknite na vybraný súbor.

Pokia  otvorenie výkresu vyžaduje heslo, vložte heslo, stla te OK pre overenie hesla a stla te
„Otvorit“ znova.

2.2.2. Otváranie poškodených súborov

Súbory môžu by  poškodené z rôznych dôvodov. GstarCAD umož uje skontrolova
a obnovi  poškodené súbory.

Otvorenie poškodeného súboru

Použite jednu z nasledujúcich metód:
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Roletové menu: Soubor >Výkresové pom cky >Obnovit

Príkazový riadok: _recover

Vyberte typ súboru, ktorý chcete obnovi .

Vyberte prie inok, ktorý obsahuje požadovaný súbor

Vyberte požadovaný súbor.

Stla te „Otvorit“.

Skontrolova  chyby vo výkrese

Ak chcete skontrolova  otvorený súbor:

Roletové menu: Soubor >Výkresové pom cky >Diagnostika

Príkazový riadok: _audit

Zadajte i chcete, aby GstarCAD opravil zistené chyby automaticky, a stla te Enter.

2.3. Uloženie /Rýchle uloženie /Uloži  ako
Príkazy Uložit alebo Uložit jako umož ujú uloži  aktuálny výkres kedyko vek v priebehu
alebo na konci kreslenia. Výkres sa ukladá vo formáte dwg.

2.3.1. Uloženie výkresu

Klávesová skratka: Ctrl+S

Roletové menu: Soubor>Ulož

Ikonka:

Príkazový riadok:_Save
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Pokia  ukladáte výkres prvý krát, zadávate meno výkresu.
Okrem formátu výkresu (dwg), môžete uloži  výkres aj vo formáte dxf alebo dwt
Pokia  ste vytvorili výkres za použitia šablóny, uloženie výkresu nijak nezmení pôvodnú

šablónu výkresu.
Ak chcete zabezpe  svoj súbor, môžete uloži  výkres s heslom, takže bez zadania hesla

nebude možné tento výkres otvori . (Nástroje>Možnosti zabezpe ení)

2.3.2. Uloženie výkresu pod novým menom alebo formátom

Klávesová skratka: Ctrl+Shift+S

Roletové menu: Soubor> Uložit jako

Príkazový riadok: _Saveas

Zadajte názov súboru.

V položke „Uložit vo formáte“ vyberte požadovaný formát.

2.4. Export
Príkaz export sa používa pre uloženie aktuálneho výkresu pod iným názvom alebo iným
typom súboru. Postup je podobný ako pri použití „Ulož“

Roletové menu: Soubor> Export

Príkazový riadok: EXPORT
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2.5.  P enést
S príkazom eP enést, môžete „zbali “ zostavu súborov pre posielanie cez internet. K
výkresovým súborom v posielanom balíku sa automaticky pribalia všetky dôležité súvisiace
súbory ako súbory fontov, externých referencií a pod.
Roletové  menu: Soubor>E-P enést

Príkazový riadok: ETRANSMIT
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Kapitola 3 Kreslenie geometrických útvarov
Výkresy sa skladajú z objektov. Vo všeobecnosti kreslíme objekty zadávaním

jednotlivých bodov myšou alebo zadávaním súradníc a hodnôt pod a inštrukcií po as
priebehu príkazu. Môžete vytvára  celú radu základných objektov , od jednoduchých iar
a kružníc po krivky a elipsy.

Kreslenie lineárnych objektov
iara, najjednoduchší objekt, môže by  samostatná úse ka, alebo spojený sled segmentov

Kreslenie zakrivených objektov
Zakrivené objekty sú oblúky, kružnice, oblúkové segmenty kriviek, elipsy a krivky

Kreslenie konštruk nej a referen nej geometrie
Konštruk né priamky a referen né body sú do asné pomocné objekty, ktoré kreslíme, aby
nám pomohli presne narysova  cie ové objekty

Vytváranie a zlu ovanie plôch (oblas )
Oblas  je dvojrozmerný uzavretý útvar, ktorý má matematické vlastnosti, ako napríklad
ažisko. Môžete spoji  nieko ko jestvujúcich oblastí do jednej komplexnej pre vypo ítanie jej

plochy.

Vytváranie Revíznych oblá kov
Revizní oblá ek je geometrická krivka, ktorá sa skladá zo sledu oblú ikov. Používajú sa pre
zvýraznenie astí výkresu pre zjednodušenie kontroly po as prípravných etáp.

3.1. Úse ka
Roletové menu: Kresli >Úse ka

Príkazová riadok: LINE alebo L

Ikonka:
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Pomocou príkazu Úse ka môžete kresli  jednoduché iary od bodu k bodu. Ke  zadáte prvý
bod a posuniete kurzor po obrazovke, bude za sebou aha  „náh adovú“ iaru, takže budete
vidie  aká bude poloha iary, ke  zadáte druhý bod. Objekty úse iek majú dva konce
(po iato ný a koncový bod). Môžete pokra ova  v zadávaní (klikaní) bodov a GstarCAD
bude kresli  rovné iary ku každému nasledujúcemu bodu. Každý úsek ale bude samostatný
oddelený objekt a môže by  posúvaný alebo vymazaný pod a potreby. Pre ukon enie príkazu,
stla te Medzerník alebo Enter.

Príkaz: Úse ka

Po átek áry: (Zadajte P1)

[úhel/délka]<Koncový bod>: (Zadajte P2)

[úhel/délka/následova)/zp t]<Koncový bod>:Enter pre ukon enie

Môžete kresli  úse ky tiež zadávaním súradníc jednotlivých bodov namiesto zadávania ich
polohy myšou na obrazovke. Toto umož uje nakresli  aj iary, ktoré sú mimo obrazovky, ak
je treba. Môžete kresli  úse ky aj pomocou zadania priamej vzdialenosti.

3.2. ímka
roletové menu: Kresli >P ímka

Ikonka:

Príkazový riadok: Xline
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Príkaz ímka vytvára priamku nekone nej d žky, ktorá prechádza dvoma zadanými bodmi.
Priamky sú ve mi užito né pre vytváranie konštruk ných rámov a sietí, v rámci ktorých je
potom jednoduchšie navrhova .

Priamky sa bežne nepoužívajú ako objekty v hotových výkresoch, preto sa zvy ajne kreslia
v samostatnej hladine, ktorá sa jednoducho vypne alebo zmrazí pred tla ou. Zoom Vše
ignoruje priamky (práve kvôli ich nekone nej povahe).

Postup

príkaz: XLINE

Ur ete bod nebo [Hor/ver/úhel/Bisect/posun]: (Zadajte bod)

Sm r: (Zadajte druhý bod)

Sm r: (Ukon ite alebo zadajte alší bod)

Ur ite ste si všimli, že v rámci príkazu je dostupných viacero možností. Napríklad možnosti
„Hor“ a „Ver“ sa dajú použi  pre kreslenie priamok v horizontálnom alebo vertikálnom
smere. V oboch prípadoch je potrebné zada  už len jeden bod, lebo smer priamky je už
preddefinovaný. Pre využitie jednej z možností jednoducho zadajte písmeno v zátvorke, ke
ho príkaz ponúka. Nasledujte postup príkazu nižšie, aby ste videli ako sa kreslí priamka
s použitím horizontálnej možnosti.

Postup

Príkaz: ímka

Ur ete bod nebo [Hor/ver/úhel/Bisect/posun]: H

Umíst ní: (Zadajte bod pre polohu priamky)

Umíst ní: (Ukon ite alebo zadajte alší bod pre alšiu horizontálnu priamku)

3.3. Polop ímka
Roletové menu: Kresli >Polop ímka

Príkazový riadok: RAY
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Príkaz Polop ímka vytvára iaru podobnú konštruk nej priamke, ale pokra uje donekone na
len v jednom smere. Smer Polpriamky je ur ený polohou druhého bodu.

Postup

Príkaz: Polop ímka

Ur ete bod nebo [Hor/ver/úhel/Bisect/posun]: (Zadajte po iato ný bod)

Sm r: (Zadajte druhý bod pre ur enie smeru)

Sm r: (Ukon ite alebo zadajte alší bod)

3.4. ivka
roletové menu: Kresli >K ivka

Ikonka:

Príkazový riadok: Pline alebo PL



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

43

Krivka je spojený sled segmentov, ktoré spolu vytvárajú jeden objekt. Môžete vytvori  rovné
úse kové segmenty, oblúkové segmenty alebo kombinácie týchto dvoch. V praxi tento príkaz
funguje obdobne ako príkaz Úse ka, umož uje zada  také množstvo bodov, aké je treba.
Sledujte postup nižšie, aby ste videli, ako príkaz funguje.

Krivky sú ideálne pre použitie napríklad pri:

Kreslenie obrysových iar (kontúr), pre topografické, isobarické a iné odborné použitie
Diagramy elektroinštalácií a tla ené rozloženie pre integrované obvody
Potrubné a procesné diagramy
Základné tvary a cesty pre použitie príkazu Vysunout 3D modelovaní
Krivky môžu by  vytvárené pomocou nieko kých príkazov a to: Krivka, Obdélník,
Polygon, Prsten, Hranice a Revizní oblá ek. Všetky tieto príkazy vytvoria objekt typu tzv.
LWPOLYLINE (lightwight polyline = tenká krivka). Príklad príkazovej sekvencie:

Príkaz: ivka

Po átek k ivky: (Zadajte P1)

Aktuálna hrúbka iary je 0.0000

[oblouk/vzdálenost/následovat/polotu né/ší ka]<Další bod>: (Zadajte P2)

[oblouk/zav ít/vzdálenost/následovat/polotu né/ší ka/zp t]<Další bod>: (Zadajte P3)

[oblouk/zav ít/vzdálenost/následovat/polotu né/ší ka/zp t]<Další bod>: (Zadajte P4)

[oblouk/zav ít/vzdálenost/následovat/polotu né/ší ka/zp t]<Další bod>: (Zadajte P5)

[oblouk/zav ít/vzdálenost/následovat/polotu né/ší ka/zp t]<Další bod>: C pre zavrie

Môžete kresli  krivky rôznych hrúbok použitím možností Ší ka a Polotu né. Môžete
nastavi  hrúbku jednotlivých segmentov aj ich nastavi  tak, aby sa ich hrúbky plynule menili
v priebehu ich d žky. Tieto možnosti sa objavia vo výbere po tom, ako vyberiete po iato ný
bod krivky.
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Oplatí sa venova  trochu asu a bližšie sa oboznámi  s príkazom ivka, nako ko je to
výnimo ne užito ný a obzvláš  využívaný príkaz. Zaexperimentujte si s možnos ami ako
Oblouk a Ší ka a skúste, i sa vám podarí vytvori  krivky ako tie na obrázkoch vyššie.
Možnos Zp t je obzvlás  užito ná. Táto vám umož uje zruši  zadané body a úseky jeden po
druhom v spätnom poradí, v ktorom boli vytvorené, takže môžete jednoducho opravi  chyby.

Krivky môžu by alej upravované aj po tom, ako boli vytvorené, napríklad zmeni  ich
hrúbku. Toto sa dá urobi  pomocou príkazu PEDIT, alebo z roletového menu:
Modifikace>Objekt>K ivka.
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3.5. 3D K ivka
Roletové menu: Kresli>3D k ivka

Príkazový riadok: 3DPOLY

Príkaz 3D krivka funguje presne tak isto ako príkaz krivka. Hlavný rozdiel je v tom, že každý
vrchol (zadávaný bod) 3D krivky môže ma  inú Z-ovú súradnicu (výšku). Pri normálnej (2D)
krivke, všetky vrcholy majú rovnakú Z-ovú súradnicu.

3.6. Spline
Roletové menu: Kresli>Spline

Ikonka:

Príkazový riadok: SPLINE alebo SPL

Príkaz Spline vytvára typ krivky známy ako NURBS (nonunifrom rational B-spline =
nerovnomerná racionálna B –krivka). Spline je plynulá zaoblená krivka, ktorá sa vinie pozd ž
sady kontrolných bodov. Možnos Tolerancia prispôsobenia (Fit tolerance) môže by  použitá,
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ak chceme riadi  ako presne sa poloha spline podria uje jednotlivým kontrolným bodom.
Nízka hodnota tolerancie formuje spline tesnejšie ku kontrolným bodom. Tolerancia 0 (nula)
núti spline prechádza  priamo cez kontrolné body. Obrázok nižšie znázor uje efekt rôznych
hodnôt tolerancie na spline, ktorá je definovaná tými istými štyrmi kontrolnými bodmi: P1,
P2, P3 a P4.
Spline môžu by  editované po tom, ako boli vytvorené pomocou príkazu SPLINEDIT,
Modifikace>Objekt>Spline z roletového menu. Použitím tohto príkazu môžete zmeni
toleranciu, prida  viac kontrolných bodov, posúva  kontrolné body a uzatvára  spline, a iné.
Pre posúvanie kontrolných bodov spline je ale najlepšie priamo posúva  vrcholy spline
pomocou „grips“ (zvýrazenenie vrcholov modrou pri kliknutí na objekt).

Postup

Príkaz: SPLINE

První bod k ivky: (Zadajte P1)

Druhý bod: (Zadajte P2)

[zav ít/p izp sobit tolerance/zp t]<Další bod>:(Zadajte P3)

[zav ít/p izp sobit tolerance/zp t]<Další bod>:(Zadajte P4)
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[zav ít/p izp sobit tolerance/zp t]<Další bod>: Enter

Môžete tiež vytvori  útvar podobný spline „vyhladením“ Krivky, pomocou príkazu Pedit,
Modifikace>Objekt>K ivka z roletového menu.
3.7. Kružnica
Roletové menu: Kresli >Kružnice

Ikonka:

Príkazový riadok: CIRCLE alebo C

Príkaz Kružnice sa používa pre kreslenie kružníc. Je množstvo spôsobov ako definova
kružnicu. Prednastavená metóda je pomocou zadania stredu a ur enia polomeru bu
kliknutím druhého bodu alebo napísaním jeho hodnoty do príkazového riadku.

Postup

Príkaz: Kružnice

[Dva body/T i body/tangenta-tangenta-rádius/oblouk/násobn ]<St ed kružnice>: (Zadajte
P1)

[pr r/polom r]<Polom r><17.4439>: (Zadajte P2 alebo napíšte presný polomer)
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3.8. Oblouk
Roletové menu: Kresli >Oblouk

Ikonka:

Príkazový riadok: ARC(A)

Príkaz Oblúk vám umož uje nakresli  oblúk. Je množstvo spôsobov, ako definova  oblúk,
prednastavená metóda je pomocou troch bodov, po iato ný bod, druhý bod a koncový bod.
Použitím tejto metódy za ne oblúk v prvom zadanom bode, bude prechádza  cez druhý bod
a kon  v koncovom bode. Ke  zvládnete túto metódu vyskúšajte aj niektoré ostatné.
Napríklad budete potrebova  narysova  oblúk so špecifickým polomerom. Všetky možnosti
príkazu oblúk sú dostupné v roletovom menu.
Postup

Príkaz: Oblouk

[st ed(C)/sledovat(F)]<Po átek oblouku>: (Zadajte P1)

[úhel(A)/st ed(C)/sm r(D)/konec(E)/polom r(R)]<Druhý bod>: (Zadajte P2)

Koncový bod: (Zadajte P3)

Je tiež možné vytvori  oblúk orezaním kružnice. V praxi sa množstvo oblúkov vytvára práve
takto.
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3.9. Prsten
Roletové menu: Kresli >Prsten

Príkazový riadok: DONUT

Tento príkaz kreslí plný prstencový („koblihový“) tvar, v podstate je to len uzavretý krivkový
tvar pozostávajúci z dvoch oblúkových segmentov, ktorým bola priradená ur itá hrúbka.
GstarCAD vás požiada o zadanie vnútorného priemeru, iže polomeru otvoru a potom
vonkajšieho priemeru. Prstenec sa zobrazí ako výpl  medzi týmito dvoma kružnicami, potom
budete vyzvaní pre zadanie stredu, kde sa prstenec umiestni. Môžete pokra ova  a zadáva

alšie body a kresli  tak alšie identické prstence alebo stla te Enter pre ukon enie príkazu.
Prekvapivo, prstence fyzicky pozostávajú z dvoch kriviek v tvare oblúka, so zadanou
hrúbkou, spojených dokopy do tvaru kruhu. Výhodou je, že GstarCAD toto všetko zadá za
vás, takže vidite ný výsledok bude jednoducho prstenec.

Postup

Príkaz: Prstenec

[2body/3body/RadTanTan/oblouk]<Vnit ní pr r anuloidu><0.5000>: (Zadajte hodnotu
priemeru alebo zadajte na obrazovke 2 body)

Vn jší pr r Kobliha <1.0000>: (Zadajte hodnotu priemeru alebo zadajte na obrazovke 2
body

St edem Kobliha: (Zadajte P1)

St edem Kobliha: (Ukon ite príkaz alebo umiestnite alšie prstence)

3.10. Elipsa
Roletové menu: Kresli >Elipsa

Ikonka:

Príkazový riadok: ELLIPSE alebo ELL



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

50

Príkaz elipsa vám dáva nieko ko rôznych možností ako vytvori  elipsu. Prednastavený spôsob
je vybra  dva body pre zadanie prvej osi elipsy a potom tretí bod pre definovanie druhej osi.
Ke  plne zvládnete tento spôsob, vyskúšajte aj tie ostatné.
Postup

Príkaz: Elipsa

Oblouk/St edisko/<První konec osy>: (Zadajte P1)

Druhý konec osy: (Zadajte P2)

[otá ení]<Jiná osa>: (Zadajte P3)

Príkaz elipsa môže by  tiež použitý pre nakreslenie izometrických kružníc.

3.11. Eliptický oblúk
Roletové menu: Kresli >Elipsa>Oblouk

Ikonka:

Príkazový riadok: ELLIPSE alebo A

Eliptický oblúk je ve mi podobný príkazu Elipsa, popísanému vyššie. Jediný rozdiel je, že
popri definovaní dvoch osí, sa zadáva aj po iato ný a koncový bod oblúka.
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Uhol sa dá ur  zadaním dvoch bodov alebo vpísaním presnej hodnoty do príkazového
riadku. Pamätajte si, že uhly merajú v smere proti smeru hodinových ru iek, po iatok, 0° je
v polohe 3 hodiny.

V podstate príkaz pre eliptický oblúk nie je novým alebo samostatným príkazom, je len
možnos ou pod príkazom Elipsa a preto nemá vlastnú ikonku alebo zadanie do príkazového
riadku.

Postup

Príkaz: ELLIPSE

Oblouk/St edisko/<Prvý konec osi>: A

Prvý konec osi: (Zadajte P1)

Druhý konec osy: (Zadajte P2)

[otá ení(R)]<Jiná osa>: (Zadajte P3)

[parametr(P)]<Po áte ní úhel oblouku>: 270

[parametr(P)/zahrnuté(I)]<Koncový úhel>:90

3.12. Bod
Roletové menu: Kresli >Bod

Ikonka:

Príkazový riadok: POINT alebo P

Po iatok = 270°

Koniec = 90°

Výsledok = pol elipsy



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

52

Objekty bodov sú užito né ako uzly alebo referen ná geometria pre uchopovanie objektov
a relatívne odsadenie objektov.

Môžete si nastavi  štýl bodov a ich relatívnu ve kos  na obrazovke alebo ve kos
v absolútnych jednotkách. Zmena štýlu bodov:

Ich robí vidite nejšími a ahšie rozlíšite nými od bodiek rastru
Zmení výzor všetkých bodov vo výkrese
Pre zobrazenie zmeny treba výkres zregenerova

Postup

Príkaz: Bod

[nastavení(S)/násobn (M)]<Umíst ní bodu>: (Zadajte akýko vek bod)

Nastavenie štýlu bodu

Roletové menu: Formát>Styl bodu

Príkazový riadok: DDPTYPE

Pre zmenu štýlu bodu, jednoducho vyberte obrázok so zobrazením bodu, aké chcete používa
a stla te OK. Bude potrebné výkres zregenerova . Všetky nové body vytvorené po zmene
štýlu budú automaticky kreslené v tomto novom štýle.

Jeden zaujímavý aspekt bodov je, že ich ve kos  môže by  nastavená ako absolútna hodnota
alebo relatívna k rozmeru obrazovky, vyjadrená v percentách. Prednastavené je zobrazenie
bodov relatívne k ve kosti obrazovky, o je ve mi užito né, pretože to znamená, že body
zostanú rovnakej ve kosti, aj pri použití zoomu. Toto je obzvláš  praktické, ke  sa výkres
stáva komplexným a proces kreslenia vyžaduje ve a zoomovania – približovania
a vz ovania.
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3.13.Obdélník
Roletové menu: Kresli>Obdélník

Ikonka:

Príkazový riadok: RECTANGLE alebo REC

Príkaz Obdélník sa používa pre kreslenie obd žnika, ktorého strany sú vertikálne
a horizontálne. Umiestnenie a ve kos  obd žnika sú ur ené zadaním dvoch uhloprie nych
bodov. Obd žnik v podstate nie je samostatným objektom v GstarCAD-e. Vlastne je to
uzavretá krivka, ktorú program nakreslí automaticky v tvare obd žnika.

Postup

Príkaz: Obdélník

Zadejte první rohový bod nebo [zkosení/zdvih/zaoblení/tlouš ka/ší ka]: (Zadajte P1)
Zadejte jiný rohový bod nebo [oblast/kóta/oto ení]: (Zadajte P2)

Príkaz Obdélník má tiež množstvo možností. Hrúbka (Tlouš ka) funguje presne tak isto ako
pri príkaze ivka. Príkazy Zaoblit a Zkosit fungujú tiež ako pri krivke.

3.14. Polygon
Roletové menu: Kresli >Polygon

Ikonka:
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Príkazový riadok: POLYGON alebo POL

Príkaz Polygon sa používa pre kreslenie pravidelných mnohouholníkov, od 3- stranných až po
1024 strán. Tento príkaz vyžaduje štyri vstupné údaje: po et strán, zadanie stredu, i chcete
polygón opísaný alebo vpísaný do kružnice a ako posledné zada  bod, ktorý bude ur ova
jednak polomer onoho mysleného kruhu a jednak orientáciu strán polygónu. Príkaz vytvára
uzavretú krivku v tvare požadovaného mnohouholníka.

Tento príkaz vám tiež umož uje definova  polygón zadaním d žky jeho strany, použitím
možnosti Hrana. Môžete tiež ur  ve kos  mnohouholníka priamo zadaním polomeru kruhu.
Sledujte postup nižšie, aby ste videli ako to funguje.

Postup

Príkaz: POLYGON

Zadejte po et stran <4>: 5

Zadejte st ed mnohoúhelníku nebo [hrana(E)]: e

První koncový bod okraje: P1

Druhý koncový bod okraje: P2

3.15. Multi ára
Roletové menu: Kresli>Multi ára

Príkazový riadok: MLINE

Multi iara je príkaz ktorý sa používa pre kreslenie zdvojených iar. Postup je v podstate
ve mi rovnaký ako pri kreslení krivky, segmenty sa pridávajú k iare zadávaním alších
a alších bodov. Body (segmenty) sa dajú zase „odzada “ použitím možnosti Zp t a celá
multi iara môže by  tiež uzatvorená pomocou možnosti Zav ít.
Na za iatku príkazu Multi ára príkaz ponúka nieko ko možností nastavenia, pre zarovnanie,
mierku a štýl multi iary. Možnos Zarovnání umož uje nastavi  zarovnanie multi iary na
„Hore“, „Nula“ a „Dolu“. Pokia  je zarovnanie nastavené na „Hore“, horná iara je kreslená
cez zadané body, ako je vidno na obrázku nižšie. Zarovnanie „Nula“ kreslí cez zadané body
pomyslenú stredovú iaru a „Dolu“ kreslí spodnú iaru zarovno so zadanými bodmi.



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

55

Zarovnanie vám umož uje ovláda , ako budete kresli  multi iary v závislosti od toho, ako
práve potrebujete. Napríklad, ak kreslíte novú cestu, kde sú jednotlivé d žky a polomery
zadávané vzh adom na jej stredovú os, je výhodné vybra  si možnos  „Nula“.

Možnos ítko vám umož uje nastavi  vzdialenos  medzi oboma iarami. Ak je hodnota
nastavená napr. na 10.0, budú iary nakreslené vo vzájomnej vzdialenosti 10.0

Možnos Styl vým umož uje nastavi  aktuálny štýl pre multi iaru. Prednastavený štýl je
„Standard“. Pokia  nevytvoríte nový štýl pomocou príkazu Styl multi áry, je toto jediný
prístupný štýl. Sledujte postup nižšie, aby ste videli, ako príkaz funguje a potom si skúste
zmeni  nastavenia pre Zarovnanie a Mierku.

Postup

Príkaz: Multi ára

Aktuální nastavení: Zarovnání = Hore(T), M ítko = 20.000000, Style = Sta

ndard

Zadejte po áte ní bod nebo [Zarovnání(J)/M ítko(S)/Styl(ST)]: (Zadajte P1)

Zadejte další bod: (Zadajte P2)

Zadejte další bod nebo [Zp t(U)]: (Zadajte P3)

Zadejte další bod nebo [Zav ít(C)/Zp t(U)]: (Stla te Enter pre ukon enie príkazu, C, pre
uzavretie multi iary alebo pokra ujte v zadávaní alších bodov)

Nastavenie štýlu multi iary

Roletové menu: Formát>Styl multi áry

Príkazový riadok: MLSTYLE

Tento príkaz sa používa pre vytvorenie nových štýlov multi iar, ktoré sa potom dajú použi
v príkaze Multi ára. Ke  používate tento príkaz po prvý krát, v dialógovom okne pre Styl
multi áry je štýl Standard ozna ený ako aktuálny. Pre vytvorenie nového štýlu, vyberte
„Nový“, zadajte názov do požadovaného polí ka a stla te „Pokra ovat“.
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alší krok je zmeni  pôvodné nastavenia, tak aby vyhovovali vašim požiadavkám.

Zobrazí sa okno, v ktorom sa dajú jednotlivé vlastnosti jednotlivých prvkov zmeni . Toto
okno vám umožní pridáva  nové prvky alebo maza  jestvujúce, ovláda  odstup jednotlivých
prvkov, farbu a typ iary. Kliknite na „P idat“ pre pridanie nového prvku. Nový prvok sa
objaví v zozname „Prvky“ s hodnotou pre posun 0.0, inými slovami, toto je stredová iara.
Vyberte horný prvok v zozname a zmente hodnotu posunu na 1.0 zadaním tohto ísla do
editovacieho polí ka „Posun“, ktoré je nižšie . Potom spravte to isté so spodným prvkom, ale
so záporným znamienkom na -1.0, pretože toto je negatívny posun na druhú stranu. Teraz
máte novú multi iaru, ktorá má hrúbku 2 jednotky a kreslenú stredovú iaru. Teraz zme me
farbu a typ iary pre túto stredovú iaru.

Vyberte prvok s posunom 0.0 v zozname. Pre zmenu farby kliknite na možnos  „Vybrat
barvu....“ v menu pri polí ku „Barva“ a jednoducho vyberte požadovanú farbu z palety. Po
vybratí farby kliknite na „OK“ a vrátite sa spä  do dialógového okna pre Styl multi áry.

Zmena typu iary vyžaduje najprv na íta  požadovaný typ iary. Kliknite na „ Typ áry“
(Linetype...). Zobrazí sa dialógové okno „Správce typu ar“. V zozname je len nieko ko iar,
ByLayer, ByBlock a Continuous. Kliknite na „Na íst...“. Zobrazí sa okno pre na ítanie iar.
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Vyberte  zo  zoznamu  typ  „Hidden“  a  kliknite  na  „OK“.  Teraz  sa  typ  „Hidden  „  zobrazí
v zozname na ítaných iar. Vyberte „Hidden“ v tomto zozname a stla te „ OK“. V okne
„Prvky“ sa zjaví tento typ iary pre prvok 0.0. Pre dokon enie nášho nového štýlu pridáme
ešte nejaké tie „ epice“ a „výpl “.
V sekcii „ epice“ (vi  obrázok nižšie) zaškrtnite polí ka „Zahájení“ a Konec“ v riadku

ádek“ (Line). Výsledkom tohto je, že multi ára bude ma  oba konce zakon ené iarami
v 90° uhle k multi iare. Tento uhol sa dá zmeni  v polí kach „Úhel“ na spodku sekcie, pokia
chcete ma  konce zkosené.

Ako alšie, zaškrtnite malé polí ko pri sekcii „Výpl “ a potom v roletovom menu vyberte
farbu alebo vyberte „Vybrat barvu...“ a vyberte farbu výplne z ponúkanej palety.

Na koniec kliknite na „OK“ celého dialógového okna pre nastavenie nového štýlu a  „Zav ít“
na základnom okne „Styl multi áry“. Teraz ste pripravení kresli  multi iary s použitím
nového štýlu.

3.16. Revizní oblá ek
Roletové menu: Kresli>Revizní oblá ek

Ikonka:

Príkazový riadok: REVCLOUD

Revizní oblá ek sa používa pre kreslenie „oblá ikovitých“ tvarov vo nou rukou alebo pre
premenu hocijakého uzatvoreného tvaru na revizní oblá ek.

Postup

Príkaz: Revizní oblá ek

Délka minimální oblouk: 15   Oblouk maximální délka: 15   Styl: Normální

Ur ete po áte ní bod nebo [délka oblouku(A)/objekt(O)/styl(S)] <Objekt>: (Zadajte P1)

Pohybujte kurzorom v trase v ktorej chcete nakresli  oblá ik, príkaz sa automaticky ukon í,
ke  sa vytvorí uzavretý tvar.

Môžete použi  možnos  „Délka oblouku“ pre ovládanie mierky oblá iku. To sa dosiahne
zadaním minimálnej a maximálnej d žky oblúka. Možnos  „Objekt“ sa používa pre zmenu
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akéhoko vek uzavretého tvaru, krivky, obd žnika, kruhu a pod., na revizní oblá ek. Možnos
„Styl“ nastavuje štýl na bu  normálny alebo kaligrafický.

3.17. Oblast
Roletové menu: Kresli >Oblast

Ikonka:

Príkazový riadok: REGION

Oblas  je plocha vytvorená z rôznych objektov, ktoré vytvárajú uzatvorený tvar. Príkaz sa
používa pre transformovanie vybratých samostatných objektov do uzatvorenej oblasti
namiesto kreslenia výsledného tvaru naraz pomocou krivky. Ke  sa objekty spoja do oblasti,
nebude v tom žiadny vidite ný rozdiel.

Predtým, než použijete príkaz Oblast, nakreslite si uzatvorený tvar ako obd žnik, kruh alebo
akúko vek uzatvorenú krivku.

Postup:

Príkaz: Oblast

Vybrat objekty: (Vyberte objekty)

1 regiony byly vytvo eny.
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3.18. Šrafy
Môžete vyšrafova  plochu použitím preddefinovaných šrafovacích vzorov, vytvori
jednoduché iarové vzory s použitím aktuálneho typu iary alebo vytvára  komplexnejšie
šrafovacie vzory. Jeden typ vzoru sa nazýva solid, ten vyp a plochu jednoliatou farbou.

Môžete tiež vytvori  gradient, ktorý vytvára prechod medzi odtie mi jednej farby alebo
dvoma vybranými farbami. Výpl  gradientom sa dá použi  napríklad pre pôsobivejšiu
prezentáciu vo výkrese, vytvára dojem dopadajúceho svetla a tie a na objekte.

roletové menu: Kresli> Šrafy

Ikonka:

Príkazový riadok: BHATCH

Použitie

Príkaz: Šrafy

Najprv pre výber správnej šrafovacej iary, vyberte požadovaný vzor v menu „Vzorek“

Zdroj = uzatvorená spline

Výsledok = oblas
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Vyberte vzor a kliknite na „OK“

Pre zmenu mierky a uhla šrafúry, zadajte hodnoty do polí ok „Úhel“ a M ítko“

  Pre vyšrafovanie požadovanej plochy, ak vyberiete možnos  „Výb r bod “, kliknite
hocikde v rámci plochy, ktorú chcete vyplni ; ak vyberiete možnos  „Vybrat objekty“,
kliknite na hranicu požadovanej plochy, ktorú chcete vyplni .

1)” Výb r bod “:

Vyberte vnit ní bod nebo [výb r objekt (S)/odebrání hranic(B)]: (Zadajte P1)

Vyberte vnit ní bod nebo [výb r objekt (S)/odebrání hranic(B)]: (Zadajte P2)

Vyberte vnit ní bod nebo [výb r objekt (S)/odebrání hranic(B)]: (Zadajte P3)
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Po ukon ení výberu stla te Enter a následne „OK“ v dialógovom okne pre šrafy („Vzorek
výplne hranice“)

2) „Vybrat objekty“,

Vyberte objekty nebo [vybrat vnit ní bod(K)/odebrání hranic(B)]: (Vyberte S1)

Vyberte objekty nebo [vybrat vnit ní bod(K)/odebrání hranic(B)]: (Vyberte S2)

Vyberte objekty nebo [vybrat vnit ní bod(K)/odebrání hranic(B)]: (Vyberte S3)
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Po ukon ení výberu stla te Enter a následne „OK“ v dialógovom okne pre šrafy („Vzorek
výplne hranice“)

3.19. P ekrýt
Roletové menu: Kresli>P ekrýt

Príkazový riadok: WIPEOUT

Príkaz ekrýt vytvára iluzívny typ objektu. Vä šinou sa používa na prekrytie astí kresby pre
jej spreh adnenie. Napríklad ke  chcete prida  text do asti výkresu, ktorá je už ve mi
zaplnená a nepreh adná. Príkaz ekrýt môžete použi  pre prekrytie plochy za textom,
vytvorenie prázdneho pozadia, takže text bude ahko itate ný, tak ako je to vidno na príklade
nižšie.
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Príkaz ekrýt sa dá použi  pre 3 rôzne operácie. Dá sa použi  pre nakreslenie
„prekrývacieho“ objektu, ale dá sa tiež použi  pre konverziu už jestvujúceho objektu,
uzavretej krivky, na prekrývací objekt a tiež pre ovládanie vidite nosti jednotlivých
prekrývajúcich objektov.

Postup

Príkaz: ekrýt

Ur ete první bod nebo [rám(F)/k ivka(P)] <P>: (Zadajte P1)

Ur ete další bod: (Zadajte P2)

Ur ete další bod nebo [zp t(U)]: (Zadajte P3)

Ur ete další bod nebo [zav ít(C)/zp t(U)]: (Zadajte P4)

Ur ete další bod nebo [zav ít(C)/zp t(U)]:

Môžete použi  to ko bodov, ko ko chcete pre vytvorenie takého tvaru, aký potrebujete. Po
zadaní posledného bodu stla te Enter alebo pravé tla idlo myši pre ukon enie príkazu
a vytvorenie prekrytia.

Asi prídete na to, že je jednoduchšie si najskôr nakresli  krivku a túto potom zmeni  na
prekrytie. V tom prípade na za iatku príkazu vyberiete možnos  „K ivka“, ktorá je zvä ša
predvolená možnos . Príkaz vás vyzve k výberu požadovanej krivky. Pamätajte si, že krivka
musí vytvára  uzavretý objekt, aby mohla by  transformovaná na Prekrytie.
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3.20. Blok
Blok je spojením viacerých entít dohromady, ktorý sa vo výkrese správa ako jeden objekt.
Blok je zložený z objektov ako sú iary, oblúky a kruhy a ich vlastností. Je uložený ako
sú as  výkresu. Ke  používate bloky, zrých uje sa tým jednak proces kreslenia a zmenšuje to
tiež ve kos  súboru. Ak si naj astejšie používané symboly uložíte ako bloky do knižníc,
môžete ich do výkresu vklada  neskôr ako blok, netreba ich odznova zase kresli .

1. Vytvorte blok

Roletové menu: Kresli >Blok >Vytvo it

Príkazový riadok: BLOCK

Ikonka:

Nakreslite si nasledujúci obrázok, z ktorého potom vytvoríme blok

Vytvorenie bloku
Príkaz: Blok
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Stla te „Vyberte objekty“

Výb r objekt  pro blok: (Vyberte objekty – napr. oknom P1, P2)

Pravé tla idlo alebo Enter, pre ukon enie výberu

Zadajte názov bloku a stla te „OK“

2. Piš blok (Wblock)

Vložte blok vytvorený pomocou príkazu blok do aktuálneho výkresu.

Použitie
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Príkaz: Piš blok (Wblock)

„Vyberte objekty“: Vyberte oknom P1 P2

Zadaný blok.

3. Vloži  blok

Umož uje vám vloži  blok, ktorý bol vytvorený pomocou príkazov Blok alebo Piš blok, alebo
iný externý výkres do aktuálneho výkresu.

Roletové menu: Vložit>Blok

Príkazový riadok: INSERT alebo DDINSERT

Ikonka:

Vyberte blok alebo iný externý výkres, ktorý chcete vloži .
Zadajte vkladací bod, mierku a uhol pooto enia. Ke  zaškrtnete polí ko „Zadat na

obrazovce“, nemôžete vklada  hodnoty v tejto tabu ke. Namiesto toho ich zadáte priamo pri
vložení bloku na obrazovke.
Ke  zvolíte „Rozlož“, blok bude po vložení automaticky rozložený na jednotlivé entity.
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Kapitola 4 Upravovanie entít
Úvod

Výkresy sa zvä ša nedajú vytvori  len kreslením iar, kruhov a pod. Ur ite budete potrebova
jednotlivé základné objekty meni  nejakým spôsobom, aby ste vytvorili presne také
zobrazenie, aké požadujtete. GstarCAD má celú radu nástrojov pre modifikáciu, upravovanie
entít ako napr. Posúvanie, Kopírovanie, Otá anie a Zrkadlenie. Ako môžete vidie , názvy
jednotlivých príkazov sú celkom názorné.

Ak chcete rýchlo vyvola  popis jednotlivých editovacích príkazov, nastavte kurzor myši na
požadovanú ikonku v paneli nástrojov Modifikace.

4.1. Vymaž
Roletové menu: Modifikace>Vymaž

Ikonka:

Príkazový riadok: ERASE alebo E

Príkaz Vymaž je jeden z najjednoduchších príkazov a naj astejšie používaných. Príkaz
vymaže vybraný objekt z výkresu. Pamätajte si, že vždy môžete vráti  vymazaný objekt spä
vrátením sledu príkazov pomocou príkazu Undo, v roletovom menu pod Soubor alebo
pomocou Ctrl+U.

Postup

Príkaz: Vymaž

Vyberte objekty, které chcete odstranit: (Vyberte objekty)

Vyberte objekty, které chcete odstranit: (pravý klik alebo Enter pre potvrdenie a ukon enie
príkazu, alebo vyberte alšie objekty)
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Ak chcete jednoducho vymaza  posledný nakreslený objekt, jednoducho napíšte L pri výzve
príkazu „ Vyberte objekty“. Posledný narysovaný objekt bude zvýraznený, potom môžete
vybra  ešte alšie objekty alebo potvrdi  príkaz.

4.2. Kopie
Roletové menu: Modifikace>Kopírovat

Ikonka:

Príkazový riadok: COPY alebo CP

Príkaz Kopie sa používa pre vytvorenie jednej alebo viacerých kópií hociktorého objektu
alebo vybranej skupiny objektov, ktoré boli predtým vytvorené. Kopírovanie je ve mi
užito ný príkaz, ktorý ohromne šetrí as, pretože môžete vytvori  ve mi komplexný prvok,
ktorý potom jednoducho skopírujete ko kokrát potrebujete.

Postup

Príkaz: Kopie

Vybrat objekty: (Vyberte objekt P1)

Vybrat objekty: (ukon enie výberu, pravým tla ítkom alebo Enter)

Zadejte výchozí bod nebo [P emíst ní(D)/mód(O)] <P emíst ní(D)>: (Zadajte P2)

Zadejte druhý bod nebo <použít první bod pro p emíst ní>: (Zadajte P3)
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Všimnite si, že východzí bod P2 a druhý bod P3 nemusia by  na kopírovanom objekte. Tieto
dva body jednoducho definujú vzdialenos  a smer medzi kópiou a originálom.

4.3. Zrcadli
Roletové menu: Modifikace>Zrcadli

Ikonka:

Príkazový riadok: MIRROR alebo MI

Príkaz Zrcadli umož uje odzrkadli , preklopi  zrkadlovo, vybrané objekty vo výkrese,
zadaním myslenej osi súmernosti pomocou zadania dvoch bodov.

Postup

Príkaz: Zrcadli

Vybrat objekty: (Vyberte objekt, P1)

Vybrat objekty: (enter, koniec výberu)

Za átek ádku zrcadlení: (Zadajte P2)

Konec ádku zrcadlení: (Zadajte P3)

Vymazat zdrojové objekty? [ano(Y)/ne(N)]<N>:

Pre použitie presnej horizontálnej alebo vertikálnej osi súmernosti použite Ortho.
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4.4. Ekvidistanta (Offset)
Roletové menu: Modifikace>Ekvidistanta

Ikonka:

Príkazový riadok: OFFSET alebo O

Ekvidistanta je jedným z najvyužívanejších príkazov pri rysovaní. Tento príkaz vytvára nový
objekt rovnobežný alebo sústredný s pôvodným objektom. Nový objekt je nakreslený vo
vzdialenosti a v smere zadanom užívate om. Môžete ho použi  pri iarach, oblúkoch,
kruhoch, elipsách, 2Dkrivkách, priamkach, spline krivkách.

Postup

Príkaz: Ekvidistanta

Paralelní: ENTER pro [Skrze bod(T)]/<vzdálenost><13.2025>: (Zadajte vzdialenos  alebo
použitie prednastavenú )

Vybrat objekty: (Vyberte objekt, P1)

[ob  strany(B)]<Strana paralelní kopie>: (Vyberte smer, P2)

Na obrázku nižšie vidno iaru, ktorá bola skopírovaná ekvidistantou doprava zadaním bodu
vpravo od originálu. Výsledok je nová iara ( ervená) napravo od originálu.
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Kružnice sa dajú kopírova  ekvidistantou dovnútra alebo dovonka, pri om sa vytvoria nové
sústredné kružnice (s tým istým bodom stredu). Na obrázku vidno novú ( ervenú) kružnicu,
ktorá bola vytvorená z vonkajšej strany pôvodnej kružnice, zadaním bodu na vonkajšej strane
pôvodnej kružnice. Polomer novej kružnice je vzdialenos  ekvidistanty + polomer pôvodnej
kružnice.

Na obrázku vyššie sú nové a pôvodné objekty zobrazené v rôznych farbách pre názornos .
V skuto nosti majú objekty vytvorené pomocou ekvidistanty tie isté vlastnosti ako originál.

4.5. Pole (Array)
Roletové menu: Modifikace>Pole

Ikonka:

Príkazový riadok: ARRAY alebo AR

Príkaz Pole vytvára viacnásobné kópie vybraných objektov v matrici obd žnika (v riadkoch
a st pcoch) alebo kruhu.

Obd žnikové pole

Na obrázku vidíme výsledok obd žnikového po a s dvoma st pcami a troma riadkami.
Vzdialenos  medzi riadkami je uvažovaná tak, ako je vidno na obrázku DR, medzi st pcami
DC. Pri tvorbe obd žnikového po a je dôležité si pamäta , že riadky sa vytvárajú nad
pôvodným objektom a st pce smerom doprava. Výsledné obd žnikové pole je preto vždy
vytvorené s pôvodným objektom v avom dolnom rohu v závislosti od platného súradného
systému. Na obrázku je pôvodný objekt zobrazený modrou, novo vytvorené objekty ervenou.
Je tiež možné vytvori  pole, ktoré nie je zarovnané s globálnym súradným systémom, ke  si
vopred nastavíme užívate ský súradný systém.
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Teraz si vyskúšajme tento príkaz. Predovšetkým sa uistite, že máte zaškrtnuté obd žnikové
pole a že sa pozeráte na dialógové okno pre obd žnikové pole. A teraz nasledujte tieto kroky:

1. Kliknite na „Vyberte objekty“. Okno do asne zmizne, aby vám umožnilo vybra  obd žnik,
ktorý ste predtým nakreslili. Stla te Enter pre návrat do dialógového okna pre dokon enie
príkazu. Pod tla idlom „Vyberte objekty“ by mala by  správa: „1 vybrané objekty“.

2. Zadajte po et riadkov do polí ka „ ádky“. Pre tento príklad, zadajme „3“. Všimnite si, že
schematický náh ad na pravej strane sa prispôsobí zadaným hodnotám.

3. Zadajte po et st pcov v polí ku „Sloupce“. Zadajte „2“.

4. Zadajte odsadenie riadkov v polí ku „Odsazení ádku“. Toto je vzdialenos  ozna ená ako
DR v predchádzajúcom obrázku. Všimnite si, že to nie je vzdialenos  medzi objektmi.
V tomto príklade, má náš obd žnik výšku 10 jednotiek a my zadáme odsadenie riadkov 15.
Výsledná medzera medzi obd žnikmi bude 5.

5. Zadajte odsadenie st pcov v polí ku „Odsazení sloupce“. Platia tie isté zásady ako pri
riadkoch. Zadajte hodnotu 25 pre vytvorenie 5-jednotkovej medzery medzi našimi
obd žnikmi.
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6. Kliknite na tla idlo „Náhled“. Znova sa dialógové okno stratí a zadané pole je do asne
zobrazí na obrazovke, takže si ho môžete pozrie . Teraz máme 3 možnosti. Pokia  pole nie je
presne pod a našich predstáv, môžeme stla  „Upravit“ a vrátime sa do dialógového okna.
Pokia  ste s výsledkom spokojní, stla te „P ijmout“, pole sa nakreslí natrvalo a príkaz je
ukon ený.

Teraz by ste mali ma  pole, ktoré vyzerá obdobne ako to na obrázku, pozostávajúce zo 6
obd žnikov usporiadaných do 3 radov a 2 st pcov. Ako vidíte, tento príkaz je ve mi ú inný
a vie ušetri  množstvo asu pri ur itých typoch úloh.

Kruhové pole

Kruhové pole funguje podobne ako obd žnikové. Hlavný rozdiel je v tom, že namiesto
zadávania riadkov a st pcov a ich rozostupov, sa zadáva centrálny bod a celkový po et
objektov v poli (vrátane pôvodného objektu).

Môžete si to vyskúša  sami, nakreslite alší obd žnik tak ako v predošlom príklade. Tentokrát
ho umiestnite v strede v hornej asti kresliacej plochy. Zadajte príkaz Pole, zaškrtnite výber
„Kruhové pole“ a postupujte pod a nasledovných krokov:

1. Kliknite na „Vyberte objekty“. Okno do asne zmizne, aby vám umožnilo vybra  obd žnik,
ktorý ste predtým nakreslili. Stla te Enter pre návrat do dialógového okna pre dokon enie
príkazu. Pod tla idlom „Vyberte objekty“ by mala by  správa: „1 vybrané objekty“.

2. Zadajte stredový bod pre pole. Tu je to bod C ako na obrázku nižšie. Môžete tak urobi
zadaním súradníc x, y v ponúkaných polí kach, pokia  viete presné súradnice. Každopádne
tento spôsob sa používa len zriedka, vä šinou si vyberiete stredový bod priamo pomocou
tla idla pre priame zadanie bodu na obrazovke. Zadajte bod niekde bod nakresleným
obd žnikom.
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3. Zadajte hodnotu celkového po tu objektov. Pre tento príklad, zadajte „6“. Všimnite si, že
schematický náh ad sa automaticky prispôsobí hodnotám, ktoré ste práve zadali.

4. Nezabudnite zaškrtnú  okienko „Oto it položky p i kopírování“.

5. Kliknite na „Náhled“. Znova sa dialógové okno stratí a zadané pole je do asne zobrazí na
obrazovke, takže si ho môžete pozrie . Teraz máte 3 možnosti. Pokia  pole nie je presne
pod a vašich predstáv, stla te „Upravit“ a vrátite sa do dialógového okna. Pokia  ste
s výsledkom spokojní, stla te „P ijmout“, pole sa nakreslí natrvalo a príkaz je ukon ený.

Pole, ktoré ste práve nakreslili by malo vyzera  približne tak, ako na obrázku nižšie. Doprajte
si trochu asu sa pohra  s alšími možnos ami v dialógovom okne Pole, aby ste videli, o
všetko sa dá.

Obrázok vyššie zobrazuje výsledky kruhového po a, pri použití obd žnika, ktorý sa 6-krát
nakopíruje okolo stredového bodu C, v uhle 360° (plný kruh). Jediný rozdiel medzi po om

avo a vpravo je, že v prípade vpravo nebola zaškrtnutá položka „Oto it položky p i
kopírování“ vdialógovom okne. Všetky nové objekty vytvorené pomocou príkazu Pole
získavajú vlastnosti pôvodného objektu.

4.6. Posun
Roletové menu: Modifikace>Posun

Ikonka:

Príkazový riadok: MOVE alebo M
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Príkaz Posun funguje technicky podobne ako príkaz Kopie, s tým rozdielom, že žiadna kópia
nie je vytvorená, vybraný objekt je jednoducho presunutý z jednej polohy do druhej.

Postup

Príkaz: Posun

Vybrat objekty: (Vyberte objekt, P1)

Zadejte výchozí bod nebo [P emíst ní(D)/mód(O)] <P emíst ní(D)>: (Zadajte P2)

Zadejte druhý bod nebo <použít první bod pro p emíst ní>: (Zadajte P3)

4.7. Oto it
Roletové menu: Modifikace>Oto it

Ikonka:

Príkazový riadok: ROTATE alebo RO
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Príkaz Oto it vám umož uje objekt alebo objekty oto  okolo zadaného bodu. A to bu
zadaním druhého bodu oto enia alebo zadaním uhla z klávesnice.

Postup

Príkaz: Oto it

Vyberte objekty, chcete-li oto it: (Vyberte objekt, P1)

Zadejte základní bod: (Vyberte bod, P2)

Zadejte úhel oto ení nebo [kopie(C)/reference(R)] <0>: (Vyberte druhý bod P3 alebo zadajte
uhol)

4.8. ítko
Roletové menu: Modifikace>M ítko

Ikonka:

Príkazový riadok: SCALE alebo SC
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Príkaz ítko sa používa, ke  potrebujete zmeni  ve kos  objektu alebo skupiny objektov.
Príkaz požaduje, aby ste vybrali referen ný bod, od ktorého bude vybraný objekt zvä šený
(zmenšený). Merítko bude potom dokon ené vybratím druhého bodu (nie vždy jednoduché,
ke že niekedy je celkom náro né presne ovláda  zmenu ve kosti) alebo zadaním presnej
hodnoty pomeru z klávesnice. Napríklad: faktor pomeru 2 zdvojnásobí ve kos  vybraných
objektov a faktor 0.5 ich zmenší na polovicu.

Postup

Príkaz: ítko

Vybrat objekty: (Vyberte objekt, P1)

Zadejte základní bod: (Zadajte základný bod, P2)

Zadejte faktor m ítka nebo [kopie(C)/reference(R)] <1>: (Zadajte druhý bod, P3 alebo
priamy íselný pomer)

V obrázku hore bol pôvodný symbol stromu zvä šený dynamicky zadaním dvoch bodov. Ke
chcete zmeni  ve kos  objektu presne, je ove a jednoduchšie zada  presnú hodnotu
z klávesnice.

4.9. Protáhnout
Roletové menu: Modifikace>Protáhnout

Ikonka:

Príkazový riadok: STRETCH alebo S
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Príkaz Protáhnout sa používa ke  chcete posunú  len niektoré vrcholy objektu, zatia o
ostatné zostanú nehybné. Na príklade dolu bol obd žnik pretiahnutý do nepravidelného tvaru
presunom jedného vrcholu.

Postup

Príkaz: Protáhnout

Vyberte objekty pro protažení k íženým oknem nebo k íženým mnohoúhelníkem:

Ur ete základní bod nebo [P emíst ní(D)] <P emíst ní>: (Zadajte základný bod)

Zadejte druhý bod nebo<použít první bod jako p emíst ní>:(Zadajte druhý bod)

Pre ur enie vrcholov, ktoré budú posunuté musíte použi  výber oknom alebo
mnohouholníkom.

Na ahovanie pomocou „gripov“

Aj ke  príkaz Protáhnout môže by  ve mi užito ný, je vo vä šine prípadov nahradený
jednoduchším použitím „gripov“, ktoré vám umožní modifikáciu tohto typu spravi  ove a
intuitívnejšie.
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Ke  chcete zmeni  objekt použitím „gripov“, jednoducho vyberte objekt kliknutím na  (bez
zadania akéhoko vek príkazu). Objekt sa zvýrazní a malé modré štvor eky (gripy) sa objavia
v jeho vrcholoch, prípadne iných úchopových bodoch, v závislosti od typu objektu. Kliknite
na grip, o ho aktivuje a kliknite znova na iné miesto, kde sa presunie. Ke  dokon íte svoje
úpravy, stla te Escape (Esc) v avom hornom rohu klávesnice, pre „odzna enie“ objektu
a uvo nenie gripov.

4.10. Délka
Roletové menu: Modifikace>Délka

Príkazový riadok: LENGTHEN alebo LEN

Príkaz Délka sa môže asto použi  namiesto príkazov Prodloužit alebo íznout. Vlastne
výsledok je úplne rovnaký. Príkaz sa dá použi  bu  na pred ženie alebo skrátenie iar,
oblúkov, kriviek, eliptických oblúkov a spline kriviek, bez použitia orezania alebo hrani ných
hrán.

Postup

Príkaz: Délka

Zm nit délku: [Dynamicky(DY)/Interval(DE)/Procenta(P)/Celkem(T)]<Vyberte objekty pro
výpis délky>:dy

Vyberte objekty, zm na nebo [režim]: (Vyberte iaru alebo oblúk)

Nový koncový bod: (Vyberte nový koncový bod)

[režim(M)/zp t(U)]<Vybrat objekty pro zm nu>: (Enter pre ukon enie príkazu)

Postup hore nám ukazuje, ako sa používa možnos  „Dynamicky“, ktorá je asi najužito nejšia
pre všeobecné rysovanie. Každopádne aj ostatné možnosti stojí za to spozna , pretože môžu
ušetri  množstvo asu a práce.
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Možnos  „Celkem“ umož uje zmeni  celkovú d žku iary na hodnotu, ktorú zadáte. Možnos
„ Procenta“ umož uje zmeni  d žku iary použitím percent.

4.11. íznout
Roletové menu: Modifikace>O íznout

Ikonka:

Príkazový riadok: TRIM alebo TR

Príkaz íznout sa používa pre orezanie asti objektu. Pre orezanie objektu musíte najprv
nakresli  druhý objekt, ktorý vytvorí hranu, pozd ž ktorej objekt orežete. Hrany pre orezanie
môžu by  tvorené iarami, priamkami, polpriamkami, krivkami, kružnicami, oblúkmi alebo
elipsami. Bloky alebo texty sa nedajú oreza  ani sa nedajú použi  ako hrana pre orezanie.
Obrázok nižšie zobrazuje, ako vyzerá príkaz v praxi. ervený štvorec a kruh boli nakreslené
vopred použitím príkazov Polygon a Kružnica. Pre orezanie týchto objektov bola nakreslená
iara (modrá na obrázku), táto tvorí hranu pre orezanie. Príkaz íznout vyžaduje, na rozdiel

od vä šiny ostatných, aby boli vybraté dve oddelené skupiny objektov. Hrany pre orezanie sa
vyberajú ako prvé (môže by  jedna ale aj viac) a potom sa vyberú objekty, ktoré chceme
oreza . Na príklade dolu sa ako prvá vyberie iara, ktorá tvorí hranu pre orezanie a potom
v druhej skupine štvorec a kruh.

Príkaz íznout je trochu komplikovanejší než ostatné editovacie príkazy. Pre lepšie
pochopenie, ako funguje, si nakreslite štvorec, kruh a iaru ako na obrázku nižšie a potom
nasledujte sled príkazov. Nezabudnite si íta  pokyny v príkazovom riadku pri vykonávaní
príkazu.
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Postup

Príkaz: íznout

Vyberte objekty, nebo <select all>: (Vyberte hranu pre orezanie, P1, Enter)

Vybrat objekt O ež nebo shift+klepnout na Prodluž nebo [hrana(E)/plot(F)/

skrz(C)/proj(P)/zp t(U)]: (Vyberte tú as  štvorca, ktorú chcete odreza , P2)

Vybrat objekt O ež nebo shift+klepnout na Prodluž nebo [hrana(E)/plot(F)/

skrz(C)/proj(P)/zp t(U)]: (Vyberte kruh, P3, Enter)

Všimnite si, že pri každom alšom kroku, orezaní, je vám daná možnos  zruši  predošlé
orezanie. Toto je ve mi nápomocné, ak náhodou kliknete na nesprávny objekt.

4.12.Prodloužit
Roletové menu: Modifikace>Prodloužit

Ikonka:

Príkazový riadok: EXTEND alebo EX

Tento príkaz pred ži iaru, krivku alebo oblúk, aby sa dotkla iného nakresleného objektu
(ktorý tvorí ohrani ujúcu hranu). Na obrázku nižšie, sú dve iary ( ervené) pred žené, aby sa
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dotkli alšej (modrej) iary, ktorá tvorí ohrani ujúcu hranu. Tento príkaz funguje podobne
ako príkaz íznout, opísaný vyššie. Objekty sa vyberajú na dvakrát, prvý raz ohrani ujúce
hrany a druhý krát objekty, ktoré chcete pred ži .

iary a iné objekty môžu by  pred žené v jednom z dvoch smerov, pokia  sú ohrani ené
ohrani ujúcimi hranami z oboch strán. V GstarCAD-e zadáte smer, v ktorom chcete iaru
pred ži  vybraním bodu napravo alebo na avo od stredového bodu iary. GstarCAD nevie
intuitívne, kde sa nachádza ohrani ujúca hrana, takže musíte vyslovene zada  smer pred ženia
zadaním bodu na jednu alebo druhú stranu od stredu.

Postup

Príkaz: Prodloužit

Vyberte objekty, nebo <select all>: (Vyberte ohrani ujúcu iaru, P1)

Vybrat objekt Prodluž nebo shift+klepnout na O ež nebo [hrana(E)/plot(F)/

skrz(C)/proj(P)]: (Vyberte objekt, ktorý chcete pred ži , P2)

Vybrat objekt Prodluž nebo shift+klepnout na O ež nebo [hrana(E)/plot(F)/

skrz(C)/proj(P)/zp t(U)]: (Vyberte alší objekt, ktorý chcete pred ži , P3)

Niekedy sa môže sta , že vám program vráti správu „Objekt nepretína hranu“ alebo žiadna
hrana v danom smere“. To znamená, že ste bu  vybrali nesprávny koniec objektu, alebo
objekt, ktorý chcete pred ži  nepretína zadanú ohrani ujúcu hranu. Riešením je bu  zada
bod, ktorý je bližšie ku koncu, ktorý chcete pred ži , alebo posunú  hrani nú hranu, tak aby sa
s ou objekt pretínal.
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4.13. erušit
Roletové menu: Modifikace>P erušit

Ikonka:

Príkazový riadok: BREAK alebo BR

Príkaz erušit vám umož uje preruši  objekt (odstráni as  z neho) zadaním dvoch bodov
prerušenia. Na obrázku nižšie bol odstránený roh obd žnika. Príkaz erušit môže by  použitý
na iary, krivky, kružnice, oblúky, elipsy, spline, priamky a polpriamky. Preruši  objekt
môžete bu  tak, že zadáte prvý bod prerušenia pri výbere objektu, alebo najprv vyberiete
objekt a potom zadáte prvý a druhý bod prerušenia.

Postup

Príkaz: erušit

Vyberte objekty, chcete-li p erušit: (Vyberte objekt)

[První místo p erušení(F)]<Druhé místo p erušení>: F

Zadejte první místo p erušení: (kliknite na prvý bod prerušenia P1)

Ur it druhé místo p erušení: (kliknite na druhý bod prerušenia P2)

as  objektu je odstránená a príkaz je ukon ený.
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4.14. Zkosit
Roletové menu: Modifikace>Zkosit

Ikonka:

Príkazový riadok: CHAMFER alebo CHA

Príkaz Zkosit vám umož uje vytvori  šikmé skosenie medzi akýmiko vek dvoma
nerovnobežnými úse kami ako vidno na obrázku nižšie, alebo akýmiko vek dvoma
susediacimi segmentami krivky. Vä šinou je treba najskôr nastavi  rozmer skosenia pred jeho
nakreslením. Sledujte postup príkazu nižšie, kde sa rozmer skosenia nastaví na 20, predtým,
než sa zrealizuje samotné skosenie.

Postup

Príkaz: Zkosit

Zkosení dist1 =10, dist2 =10: [vzdálenost(D)/úhel(A)/o ež(T)/metoda(E)/k

ivka(P)/násobne(M)] <Vybrat první entitu>: D

Zkosení na první subjekt 10> vzdálenost: 20

Zkosení na druhý subjekt 20> vzdálenost: 20

Zkosení dist1 =20, dist2 =20: [vzdálenost(D)/úhel(A)/o ež(T)/metoda(E)/
ivka(P)/násobne(M)] <Vybrat první entitu>: (Zadajte P1)
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Vyberte druhý subjekt: (Zadajte P2)

Skosenie je urobené a príkaz kon í.

Všimnite si v postupe príkazu, že je tam množstvo možností, ktoré sa dajú použi  pre
ovládanie spôsobu prevedenia príkazu. Možnos  „k ivka“ sa používa pre skosenie všetkých
vrcholov krivky naraz. Možnos  „vzdálenost“ umož uje zada  dve vzdialenosti skosenia.
„Úhel“ umožnuje zada  uhol medzi prvou iarou a skosením. „Orež“ sa používa pre ur enie,
i chceme aby sa pôvodné iary orezali na úrove  skosenia alebo boli ponechané tak ako boli.

A nakoniec „metoda“ sa používa pre prepínanie medzi medzi vzdialenostným a uhlovým
zadaním spôsobu skosenia. Ke  sa používa uhlová metóda, skosenie je ur ované zadaním
jednej vzdialenosti a uhla namiesto dvoch vzdialeností.

4.15. Zaoblit
Roletové menu: Modifikace>Zaoblit

Ikonka:

Príkazový riadok: FILLET alebo F

Príkaz Zaoblit je ve mi užito ný nástroj, ktorý vám umožní nakresli  oblúk medzi dvoma
pretínajúcimi sa úse kami alebo susediacimi segmentmi krivky. Najprv treba zada
požadovaný polomer oblúka a potom zada  tie dve iary.

Postup

Príkaz: Zaoblit

Polom r zaoblení =25: [polom r(R)/k ivka(P)/o ež(T)/násobn (M)]<Vybrat pr

vní entitu>: R

Polom r zaoblení <25>: 10

Polom r zaoblení =25: [polom r(R)/k ivka(P)/o ež(T)/násobn (M)]<Vybrat pr
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vní entitu>: (Zadajte P1)

Vyberte druhý subjekt: (Zadajte P2)

Príkaz Zaoblit sa dá použi  aj na zaoblenie oblúkov a kružníc. Možnos  „k ivka“ vám tiež
umož uje zaobli  všetky vrcholy krivky naraz jedným príkazom.

Napríklad, môžete jednoducho vytvori  zaoblený obd žnik ako je na obrázku nižšie
z oby ajného obd žnika. Ke že obd žniky sú len uzavreté krivky, môžete použi  možnos
„k ivka“ pre zaoblenie všetkých vrcholov sú asne.

Postup

Príkaz: Zaoblit

Polom r zaoblení =25: [polom r(R)/k ivka(P)/o ež(T)/násobn (M)]<Vybrat pr

vní entitu>: P

Vyberte 2D poly áry k filé: (Vyberte objekt, P1)

4 iary boli zaoblené.

Tip: Uistite sa, že polomer, ktorý zadávate sa „zmestí“ do požadovaného objektu, inak príkaz
nebude fungova .

4.16. Rozložit
Roletové menu: Modifikace>Rozložit

Ikonka:

Príkazový riadok: EXPLODE
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Príkaz Rozložit sa používa pre rozloženie objektu na jeho jednotlivé základné sú asti. Inými
slovami, príkaz sa používa pre rozloženie blokov, kriviek, at . (ktoré sa skladajú s množstva
zložených jednoduchších prvkov) na ich jednotlivé základné „sú iastky“. Zmena nemá žiadny
vidite ný efekt.

4.17. Undo
S príkazom Undo, môžete spätne zruši  prevedené príkazy krok za krokom, v spätnom poradí,
alebo naraz pod a po tu krokov, ktoré si zadefinujete. Príkaz je asovo neohrani ený.

Roletové menu: Upravit >Undo

Ikonka:

Príkazový riadok : UNDO alebo U

4.18. Znovu
Príkaz Znovu sa používa pre znovunavrátenie príkazov, ktoré boli zrušené pomocou príkazu
Undo, krok, za krokom. Príkaz je tiež asovo neohrani ený.
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Roletové menu: Upravit >Znovu

Ikonka:

Príkazový riadok : REDO

Príkazy, ktoré boli predtým zrušené pomocou príkazu Undo, môžu by  znovu prinavrátené
pomocou príkazu Znovu.
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Kapitola 5 Zobrazovanie entít
5.1. ekresli
Obnovuje zobrazenie vo všetkých výrezoch

Roletové menu: Zobrazit>P ekresli

Príkazový riadok : REDRAW alebo REDRAWALL alebo R

Ke  je zapnutý Blipmode, ozna ovacie „blips“, ktoré boli ponechané vo výkresoch
editovacími príkazmi, budú odstránené.

5.2. Regeneruj
Regeneruje výkres a obnovuje zobrazenie vo všetkých výrezoch

Roletové menu: Zobrazit> Regeneruj

Príkazový riadok: REGEN alebo REGENALL

pre
d

p
o
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Regeneruj vše regeneruje celý výkres a prepo íta zobrazovacie súradnice všetkých objektov
vo všetkých výrezoch. Tiež preindexuje databázy výkresu pre optimálne zobrazenie
a optimálny výkon pri výbere objektov.

5.3. Zoom
Zvä šuje alebo zmenšuje zdanlivú ve kos  objektov v aktuálnom výreze.

Roletové menu: Zobrazit> Zoom

Ikonka:

Príkazový riadok: ZOOM alebo Z

pre
d

p
o
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ZOOM:

Ur ete roh okna, vstupní m ítko (nX nebo nXP) nebo [vše(A)/st ed(C)/dyna

micky(D)/p esah(E)/p edchozí(P)/In(I)/Jx(J)/vlevo(L)/vpravo(R)/m ítko(S)

/okno(W)/objekt(O)] <Real Time>:

Použitie Zoomu

Vše

Priblíži alebo vzdiali poh ad tak, aby bola celá kresba v danom výreze obsiahnutá na
obrazovke. V 2D zobrazení, Zoom Vše zobrazí hranice rastru alebo rozsah kresby, pod a toho,
ktoré je vä šie. V 3D zobrazení, Zoom Vše je totožný so Zoom meze. Na obrazovke sa
zobrazia všetky objekty, aj ke  kresba presahuje rozmedzie rastru.

Na obrázku, hranice sú vä šie ako vlastná kresba.

Stred

Zobrazí všetko v okne, ktoré je definované stredovým bodom a hodnotou zvä šenia alebo
výšky. Menšia hodnota výšky zvä šuje priblíženie. Vä šia hodnota výšky zmenšuje
priblíženie (vz aluje).

pre
d

p
o
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Dynamický

Zobrazuje požadovanú as  výkresu v prehliadacom okne. Prehliadacie okno reprezentuje váš
výrez, môžete ho zmenšova  a zvä šova  a posúva  po výkrese. Posúvanie a nastavenie
ve kosti okna, posúva a nastavuje ve kos  a rozsah zobrazenia kresby na obrazovke.

Posúvacie okno sa zobrazí ako prvé. Posu te ho do pozície, ktorá vám vyhovuje a kliknite.
Následne sa zobrazí približovacie okno. Nastavte ve kos , potom stla te Enter pre ukon enie
a uplatnenie Zoomu, alebo kliknite a vrátite sa spä  to posúvacieho okna.

Stla te Enter a zobrazenie na obrazovke sa vyplní plochou kresby, ktorá bola vybraná
v prehliadacom okne.

Meze

Zobrazuje medze výkresu, najširšie možné (najoddialenejšie) zobrazenie všetkých objektov
vo výkrese.

edchozí

Zobrazí predchádzajúce zobrazenie. Môžete sa vráti  až k 10 predošlým zobrazeniam.

pre
d

p
o
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Poznámka: Ak zmeníte štýl zobrazenia, zmení sa zobrazenie Ak zadáte potom Zoom
edchozí, vráti naspä  štýl zobrazenia, o znamená, že zobrazenie bude inak vytie ované, ale

poh ad sa nepohne.

ítko

Priblíži alebo vzdiali zobrazenie pod a zadaného faktora mierky.

Zadat m ítko (nX nebo nXP): Zadajte hodnotu

Zadajte hodnotu a za ou x, aby ste definovali mierku relatívne k aktuálnemu zobrazeniu.
Napríklad, ak zadáte 0.5x, všetky objekty sa zobrazia v polovi nej ve kosti oproti ve kosti
aktuálneho zobrazenia.

5.4. Posun
Posun sa používa pre posúvanie poh adu v aktuálnom výreze.

Roletové menu: Zobrazit>Posun

Ikonka:

Príkazový riadok: PAN alebo P
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Použitie

Pokia  máte myš so stredovým kolieskom, môžete posúva  poh ad jednoducho stla ením
kolieska myši. V tom prípade sa kurzor zmení na symbol ruky. Pokia  chcete používa
koliesko myši na posúvanie, hodnota pre tla idlo musí by  nastavená na „zapnutá“.

5.5. Letecké zobrazení (Sokolí oko)
V rozsiahlom výkrese, môžete posúva  a zoomova  poh ad v samostatnom okne, v ktorom sa
zobrazí celý výkres.

V prezeracom okne je prezerací rámik, hrubý obd žnik, ktorý zobrazuje hranicu zobrazenia
v aktuálnom výreze na obrazovke. Môžete meni  zobrazenie na obrazovke zmenou
zobrazenia v rámiku v okne Letecké zobrazení. Pre priblíženie na obrazovke, zmenšite
zobrazovací rámik. Pre oddialenie poh adu, zvä šite zobrazovací rámik. Všetky operácie
zoomu a posunu poh adu sa robia avým tla idlom myši. Pravé tla idlo ukon uje zoom alebo
posun.

Roletové menu: Zobrazit>Sokolí oko

Príkazový riadok: dsviewer
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5.6. Styly zobrazení
Štýl zobrazenia je súbor nastavení, ktoré ovládajú zobrazenie hrán a tie ovania vo výrezoch.
Namiesto použitia príkazov a nastavovania systémových premenných, meníte vlastnosti
zobrazovacieho štýlu. Hne  ako použijete nejaký štýl zobrazenia alebo zmeníte jeho
nastavenia, môžete vidie  jeho efekt vo výreze.
Roletové menu: Zobrazit>Styly zobrazení
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2D Drátový model: Zobrazuje objekty za pomoci iar a kriviek, ktoré predstavujú hrany.
Rastrové a OLE objekty sú vidite né, ako aj typy a hrúbky iar.
3D Drátový model: Zobrazuje objekty za pomoci iar a kriviek, ktoré predstavujú hrany

3D Skrytý: Zobrazuje objekty ako pri 3D Drátový model a skrýva iary, ktoré
reprezentujú zadné steny a skryté hrany

5.7. Výrezy
Vytvorenie nových výrezov
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Roletové menu: Zobrazit>Vý ezy

Príkazový riadok: MVIEW

Použitie výrezov

Príkazový riadok: MVIEW

Vý ezy: [roh vý ezu/zap/vyp/jeden/spoj/2/3/4/Polygon/Objekt] <Prvý roh>:

Roh vý ezu

Zadajte prvý roh obd žnikového výrezu.

Zadajte proti ahlý roh

Zap

Spraví aktívnym vybraný výrez. Aktívny výrez zobrazuje objekty v modelovom priestore.
Systémová premenná „MAXACTVP“ ovláda maximálny po et výrezov, ktoré môžu by
naraz aktívne. Ak máte vo výkrese viac výrezov, ako ur uje premenná „MAXACTVP“
musíte vždy jeden vypnú , aby ste mohli iný zapnú .

Vyberte objekty: Vyberte jeden alebo viac výrezov.

Vyp

Spraví neaktívnym vybraný výrez. Objekty v modelovom priestore nebudú zobrazené
v neaktívnom výreze.

Vyberte objekty: Vyberte jeden alebo viac výrezov.

Jeden

Vytvorí jeden výrez, ktorý vyplní celé rozvržení až po hranice tla e. Pokia  vypnete pozadie
a hranice tla e, výrez vyplní celú obrazovku.
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Polygon

Vytvorí nepravidelne tvarovaný výrez za použitia zadaných bodov. Postup je podobný ako pri
orezávaní externých referencií pomocou polygónu v príkaze íznou obrázek, s tým
rozdielom, že pri tvorbe výrezu môžete používa  aj oblúky pri vytváraní hranice.

Vý ezy: [roh vý ezu/zap/vyp/jeden/spoj/2/3/4/Polygon/Objekt] <Prvý roh>: P

ENTER pro použití posledního bodu [následovat(F)]<Po átek k ivky>:

[oblouk(A)/vzdálenost(D)/následovat(F)/polotu né(H)/ší ka(W)]<Další bod>:

Objekt

Zadajte uzavretú krivku, elipsu, spine, oblast alebo kruh, ktorá bude zmenená na výrez.
Krivka, ktorú zadáte musí by  uzavretá a musí pozostáva  aspo  z troch vrcholov. Môže sa
sama pretína  a môže okrem lineárnych obsahova  aj oblúkové segmenty.

Vyberte objekt pre orámovanie výrezu: Vyberte objekt

2

Rozdelí danú plochu horizontálne alebo vertikálne na dva výrezy rovnakej ve kosti.

Dva vý ezy: [vodorovn (H)/svisle(V)]<Svisle>: Zadajte H alebo stla te Enter

Enter viewport arrangement [Horizontal/Vertical] <Vertical>: Enter h or press Enter

Zadejte prvý roh: Zadajte bod alebo stla te Enter

Prvý roh

Umiestni a nastaví ve kos  nových výrezov tak, že vyberiete okno, ktoré sa potom rozdelí na
dva rovnaké výrezy.

3
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Rozdelí zadanú plochu na tri výrezy.

Zadajte usporiadanie výrezov.

i vý ezy: [vodorovn (H)/svisle(V)/nad(A)/pod(B)/vlevo(L)/vpravo(R)]<Vpravo>: Zadajte
jednu z možností alebo stla te Enter

Možnosti vodorovne a zvisle rozdelia danú plochu na tretiny. Ostatné možnosti rozdelia
plochu na tri výrezy: jeden vä ší a dva menšie. Možnosti „Nad“, „Pod“, „Vlevo“ a „Vpravo“
udávajú, v ktorej polohe bude umiestnený vä ší výrez.

Zadejte první roh nebo [P izp sobit]<P izp sobit>: Zadajte bod alebo stla te Enter

První roh

Umiestni a nastaví ve kos  nových výrezov tak, že vyberiete okno, do ktorého sa potom
výrezy ve kos ou prispôsobia.

izp sobit

Nastaví ve kos  výrezov tak, aby vyplnili výkresovú plochu.

4

Rozdelí zadanú plochu horizontálne a vertikálne na 4 výrezy rovnakej ve kosti.

Zadejte první roh nebo [P izp sobit]<P izp sobit>: Zadajte bod alebo stla te Enter

První roh

Umiestni a nastaví ve kos  nových výrezov tak, že vyberiete okno, do ktorého sa potom
výrezy ve kos ou prispôsobia.

izp sobit
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Nastaví ve kos  výrezov tak, aby vyplnili výkresovú plochu.

5.8. Manažér poh adov
Vytvorte, nastavte, premenúvajte a mažte poh ady, prepínajte rýchlo medzi jednotlivými

poh admi. Šetrí as tým, že vám ušetrí ve a zbyto ných úkonov pri prispôsobovaní poh adu
na obrazovke.

Príkazový riadok: View

Roletové Menu: Zobrazit> Pojmenované pohledy

V tomto okne sú dve záložky, „Pojmenované zobrazení“ a „Ortogonálne izometrické
zobrazení“.

1) „Pojmenované zobrazení“

Aktuální: Nastaví aktuálnym vybraný poh ad

Nový: Vytvorí pomenovaný poh ad. Kliknite na  a zobrazí sa dialógové okno „Nový
pohled“
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Detaily: Zobrazí okno „Detail pohledu“

2) Ortogonálne izometrické zobrazení

Aktuální: Nastaví aktuálnym vybraný poh ad

Relativn  k: Ur uje po iatok súradnicového systému, ktorý je použitý pre definovanie
isometrického poh adu, „Sv t“ je preddefinovaná možnos .

Obnovit ortogonální USS a pohled: Obnoví relatívnu USS sústavu, ke  sa ortogonálny
poh ad nastaví ako aktuálny.

5.9. Render
3D rendrovacie funkcie, ako zdroje osvetlenia, materiály, rendrovanie prostredia,

pokro ilé nastavenie rendrovania. Rendrovacie okno podporuje otá anie, zoom, pozorujte
efekt rendru na rendrovanom objekte dynamicky.

Rendrovanie vytvára 2D obrázok založený na vašej 3D modelácii. Vytie uje danú
geometriu za použitia osvetlenia, ktoré ste si nastavili, materiálov, ktoré sa použili
a nastavenia prostredia ako je pozadie alebo hmla.

5.9.1. Render
Roletové menu: Zobrazit> render > render.

Ikonka:

Príkazový riadok: render

Na základnej úrovni môžete použi  príkaz Render pre vyrendrovanie vášho modelu bez
použitia akýchko vek materiálov, svetiel alebo nastavenia scény. Ke  rendrujete nový model,
automaticky sa použije virtuálne vzdialené svetlo zo strany. Toto svetlo sa nedá posunú  alebo
zmeni  jeho nastavenia.
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5.9.2. Svetlo

Osvetlenie vytvára kone nú úpravu scény. Môžete použi  bodové svetlá, reflektorové svetlá
a vzdialené svetlá a nastavi  polohu a fotometrické vlastnosti každého z nich.

Bodové svetlommm  m
Roletové menu: Zobrazit> Render >Sv tlo>Nové bodové sv tlo

Ikonka:

Príkazový riadok: pointlight

Bodové svetlo vyžaruje radiálne všetkými smermi z centra jeho umiestnenia. Bodové svetlo
nie je nasmerované na objekt. Používa sa pre celkový svetelný efekt.

Reflektorové svetlo
Roletové menu: Zobrazit> Render >Sv tlo>Nové reflektorové sv tlo

.
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Príkazový riadok: Spotlight

Reflektorové svetlo sa dá nastavi  smerom na objekt.

Vzdialené svetlo
Roletové menu: Zobrazit> Render >Sv tlo>Nové vzdálené sv tlo

Príkazový riadok: distantlight

Slnko je svetlo, ktoré simuluje efekt prirodzeného denného osvetlenia a dá sa použi , aby
ukázalo, ako tiene vrhnuté objektom ovplyvnia okolité územie.

Zoznam svetiel
Roletové menu: Zobrazit> Render >Sv tlo>Seznam Sv tel

Ikonka:

Príkazový riadok: distantlight

5.9.3. Materiály
Môžete priradi  materiály objektom vo výkrese, aby ste vytvorili realistický efekt.

V kontexte rendrovania, materiály vyjadrujú ako objekt odráža alebo pohlcuje svetlo. V rámci
materiálu sa dajú  použi  mapy pre simulovanie textúry, bump efekt pre efekt povrchovej
štrukútry, odraz alebo lom svetla.

Roletové menu: Zobrazit> Render >Sv tlo>Materiály

Ikonka:

Príkazový riadok: material
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5.9.4. Rendrovanie prostredia
Môžete použi  vlastnosti prostredia pre nastavenie atmosferických efektov alebo použitie
obrázku pozadia.

Môžete vylepši  rendrovaný obraz pomocou atmosferických efektov ako je hmla a
zosilnenie h bky, alebo pridaním obrázku ako pozadia.

Roletové menu: Zobrazit> Render >Sv tlo>Rendrovací prost edí

Ikonka:

Príkazový riadok: RendEnv
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Hmla a zosilnenie h bky sú vlastne dva konce toho istého javu: biela sa používa pre efekt
hmly, ierna pre posilnenie optického pocitu h bky. Môžete použi  akúko vek farbu v tomto
rozmedzí.

5.9.5. Pokro ilé nastavení rendrování
Roletové menu: Zobrazit> Render >Sv tlo>Pokro ilé nastavení rendrování

Ikonka:

Príkazový riadok: AdvanceRenderSettings
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5.9.6. Rendrovacie okno

Rendrovacie okno zobrazí výsledok rendrovania aktuálneho modelu.
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Kapitola 6 Kóty
Kótovanie je proces, pri ktorom sa prira uje popis rozmerov ku kresbe.

Môžete vytvori  kóty pre množstvo rôznych objektov v rôznych smeroch. Základné typy kót
sú:

Lineárne

Radiálne(polomer a priemer)

Uhlové

žka oblúku

Správne použitie kót je k om k vytvoreniu zrozumite ného a preh adného výkresu.

Ak chcete rýchlo vyvola  popis jednotlivých kótovacích príkazov, nastavte kurzor myši na
požadovanú ikonku v paneli nástrojov Kóty.

Môžete tiež použi  príkazy pre kóty v roletovom menu.

6.1. Kótovací styl
Kótovacie štýly sú hlavným spôsobom, akým môžete ovplyvni  výzor kót. Použitím štýlov
môžete zmeni  štýl písma, ukon enie kót šípkou alebo inou zna kou, relatívnu polohu textu
na kóte, mierku kóty a iné parametre.

Roletové menu: Formát>Kótovací styl

Príkazový riadok: DDIM alebo DIMSTYLE
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Príkaz Kótovací styl sa používa pre zmenu výzoru kót. Najlepšie je vytvori  si nový vlastný
štýl predtým, než za nete kótova  výkres a ponecha  štýl Standard ako preddefinovanú
východziu možnos .

Vytvorenie nového štýlu

Pre vytvorenie nového štýlu sa najprv presved te, že aktuálnym štýlom je Standard. Kliknite
na „Nový“. Nový štýl bude automaticky nastavený ako aktuálny. Jednoducho zadajte názov
nového štýlu v okne „Vytvo it nový kótovací styl“.

Kliknite na „Pokra ovat“ a prejdete do dialógového okna „Vytvo it kótovací styl“, záložka
áry“, kde môžete nastavi  farbu, typ a hrúbku iary, pred ženie kótovacej iary za

kótovacie zna ky, odsadenie vynášacích iar od objektu a iné parametre týkajúce sa iarovej
grafiky.
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Šipky

Môžete vybra  štýl ukon enia kót, typ šípiek alebo iných zna iek, v okne „Šipky“. Ak
potrebujete rôzne typy ukon ení na každej strane, môžete nastavi  druhý typ v menu pod
„Druhá“. Môžete tu tiež nastavi  a stredovú zna ku a jej ve kos  pre kružnice.

Nastavenie textového štýlu

Tu môžete vybra  nový štýl textu v okne „Vzhled textu“. Môžete nastavi  štýl textu, farbu,
výšku textu a pomernú výšku zlomkov. Môžete tiež nastavi  umiestnenie textu a jeho
zarovnanie.

Nastavenie kótovacieho štýlu a prispôsobenia

Ke  pracujete s výkresmi, ktoré sa budú tla  v rôznych mierkach, budete potrebova  nejaký
spôsob, ako zmeníte mierku (ve kos ) kót relatívne k mierke výkresu, takže budú vždy
zobrazené v rovnakej ve kosti, bez oh adu na to v akej mierke práve tla íte. Toto môžete
dosiahnu  nastavením mierky kót. Mierka sa vždy aplikuje na konkrétny kótovací štýl, takže
si môžete vytvori  nieko ko rôznych štýlov s rôznymi mierkami, ktoré potom použijete pri
tla i v rôznych mierkach.

Ke  nie je dos  miesta na umiestnenie šípok medzi vynášacími iarami, môžete vybra
spôsob, ako ich umiestni  zvonka. Tiež, pokia  nie je text v predvolenej polohe, môžete
vybra  spôsob, ako ho umiestni .

Nastavenie Primárnych jednotiek

V tejto karte môžete vybra  formát jednotiek, presnos  lineárnych a uhlových kót.

Môže sa sta , že bude vo výkrese potrebova  použi  rôzne jednotky pre rôzne prvky. V tom
prípade je dobré zahrnú  aj jednotky do textu kóty, aby sa vyhlo zmätkom. Pamätajte si, že
hlavným významom kótovania je podanie maximálneho množstva informácií v o
najzrozumite nejšej a najstru nejšej forme.
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6.2. Lineární (P ímá) kóta
Nakreslí horizontálnu alebo vertikálnu kótu

Roletové menu: Kóty>P ímá

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMLINEAR alebo DIMLIN

Príkaz: ímá kóta

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo <vyber objekt>: (Kliknite na prvý bod, P1)

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo: (Kliknite na druhý bod, P2)

Zadejte umíst ní pro kótovací áru nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)/vodorov

(H)/svisle(S)/oto ený(R)]: (Kliknutím zadajte polohu kótovacej iary, P3)

Text kóty = 5

Príkaz: ímá kóta

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo <vyber objekt>: (Kliknite na prvý bod, P1)
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Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo: (Kliknite na druhý bod, P4)

Zadejte umíst ní pro kótovací áru nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)/vodorov

(H)/svisle(S)/oto ený(R)]: (Kliknutím zadajte polohu kótovacej iary, 5)

Text kóty = 3

6.3. Šikmá kóta
Nakreslí kóty rovnobežné so šikmou hranou.

Roletové menu: Kóty>Šikmá

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMALIGNED alebo DIMALI alebo DAL

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo <vyber objekt>: (Zadajte prvý bod)

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo: (Zadajte druhý bod)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Zadajte polohu kótovacej
iary)

Použitie šikmej kóty
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Príkaz: Šikmá kóta

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo <vyber objekt>: (Zadajte prvý bod, P1)

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo: (Zadajte druhý bod, P2)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Zadajte polohu kótovacej
iary, P5)

Text kóty: 2.7

Príkaz: Šikmá kóta

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo <vyber objekt>: (Zadajte prvý bod, P2)

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo: (Zadajte druhý bod, P3)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Zadajte polohu kótovacej
iary, P4)

Text kóty: 3.5

Príkaz: Šikmá kóta

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo <vyber objekt>: (Zadajte prvý bod, P1)

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo: (Zadajte druhý bod, P3)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Zadajte polohu kótovacej
iary, P6)

Text kóty: 5.0

6.4. Stani ní
Kóta Stani ní sa používa pre okótovanie relatívnej vzdialenosti objektu od po iatku.

Roletové menu: Kóty> Stani ní
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Ikonka:

Príkazový riadok: DIMORDINATE alebo DIMORD

Zadejte sou adnice bodu: (Kliknite na bod, ktorý chcete zakótova )

Zadejte koncový bod nebo [hodnota(X)/hodnota(Y)/mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknutím
zadajte polohu kóty)

Použitie kóty Stani ní

Príkaz: Stani ní

Zadejte sou adnice bodu: (Kliknite na P1)

Zadejte koncový bod nebo [hodnota(X)/hodnota(Y)/mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite na
P4)

Text kóty = 0

Príkaz: Stani ní
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Zadejte sou adnice bodu: (Kliknite na P3)

Zadejte koncový bod nebo [hodnota(X)/hodnota(Y)/mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite na
P5)

Text kóty = 5

Príkaz: Stani ní

Zadejte sou adnice bodu: (Kliknite na P2)

Zadejte koncový bod nebo [hodnota(X)/hodnota(Y)/mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite na
P6)

Text kóty = 4

6.5. Polom r
Vloží polomer kružnice alebo oblúka.

Roletové menu: Kóty>Polom r

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMRADIUS alebo DIMRAD

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte kružnice alebo oblúky, ktoré chcete okótova )

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite, kam chcete
umiestni  kótu)

Použitie kóty Polom r
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Príkaz: Kóta polom r

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte S1)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite P1)

Text kóty = 2

Príkaz: Kóta polom r

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte S2)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite P2)

Text kóty = 4

6.6. Pr mer
Vloží priemer kružnice alebo oblúka.

Roletové menu: Kóty>Pr mer

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMDIAMETER alebo DIMDIA
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Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte kružnice alebo oblúky, ktoré chcete okótova )

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite, kam chcete
umiestni  kótu)

Použitie kóty Pr mer

Príkaz: Kóta pr mer

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte S1)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite P1)

Text kóty = 4

Príkaz: Kóta pr mer

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte S2)

Zadejte umíst ní kótovací áry nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite P2)

Text kóty = 8

6.7. Úhel
Vloží uhlovú kótu oblúka, kružnice alebo iar.

Roletové menu: Kóty>Úhel

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMANGULAR
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Vyberte oblouk, kružnici, áru, nebo <ur it vrchol>: (Vyberte oblúk, kružnicu alebo iaru,
ktorú chcete okótova )

Zadejte druhý úhel koncového bodu:

Použitie kóty Úhel

Príkaz: Kóta úhel

Vyberte oblouk, kružnici, áru, nebo <ur it vrchol>: (Vyberte L1)

Zadejte druhý úhel koncového bodu: (Vyberte L2)

Zadejte umíst ní pro kótovací áry oblouku nebo [mtext/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite P1)

Text kóty = 42

Príkaz: Kóta úhel

Vyberte oblouk, kružnici, áru, nebo <ur it vrchol>: (Vyberte P2)

Zadejte druhý úhel koncového bodu: (Vyberte P3)

Zadejte umíst ní pro kótovací áry oblouku nebo [mtext/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite P4)

Text kóty = 283
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Príkaz: Kóta úhel

Vyberte oblouk, kružnici, áru, nebo <ur it vrchol>: (Vyberte S3)

Zadejte umíst ní pro kótovací áry oblouku nebo [mtext/text(T)/úhel(A)]: (Kliknite P5)

Text kóty = 137

6.8. Od základny
Kóta Od základny sa používa, ke  potrebujete kótova  vzdialenosti od jednej základnej línie
tak, aby sa dali ahko porovna .

Roletové menu: Kóty>Od základny

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMBASELINE alebo DIMBASE

Vyberte základní kótu:

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo [zp t(U)/výb r(S)] <Výb r>: (Vyberte druhý bod)

Použitie kóty Od základny

Predtým, než použijete kótu Od základny, musíte najprv zada  základnú kótu, tu je použitá
priama kóta v horizontálnom smere.
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Príkaz: Kóta Lineární

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo<Výb r>: (Kliknite P1)

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo [zp t(U)/výb r(S)] <Výb r>: (Kliknite P2)

Zadejte umíst ní pro kótovací áru nebo  [mtext(M) /text (T) /úhel(A) /vodorovn (H) /svisle(S)
/oto ený(R)]: (Kliknite P3)

Text kóty = 20

Príkaz: Kóta Od základny

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo [zp t(U)/výb r(S)] <Výb r>: (Kliknite P4)

Text kóty = 60

Príkaz: Kóta Od základny

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo [zp t(U)/výb r(S)] <Výb r>: (Kliknite P5)

Text kóty = 80

6.9. et zová
Kóta et zová sa používa pre vytvorenie na seba nadväzujúcich kót.

Roletové menu: Kóty> et zová

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMCONTINUE alebo DIMCONT
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Použitie kóty et zová

Ako prvé si nakreslíte referen nú kótu, potom zadávate re azové.

Príkaz: Kóta P ímá

Zadejte po átek první vynášecí áry nebo <vyber objekt>: (Kliknite P1)

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo: (Kliknite P2)

Zadejte umíst ní pro kótovací áru nebo [mtext(M)/text(T)/úhel(A)/vodorov

(H)/svisle(S)/oto ený(R)]: (Kliknite P3)

Text kóty = 20

Príkaz: Kóta et zová

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo [zp t(U)/výb r(S)] <Výb r>:(Kliknite P4)
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Text kóty = 40

Zadejte po átek druhé vynášecí áry nebo [zp t(U)/výb r(S)] <Výb r>:(Kliknite P5)

Text kóty = 20

6.10.Multiodkaz
Multiodkaz je v podstate iara ukon ená na jednej strane šípkou a na druhej viacriadkovým
textom alebo blokom. V niektorých prípadoch, krátka vodorovná iara prepája text (príp.
blok) a kontrolný rámik vlastností k odkazovej iare.

Roletové menu: Kóty>Multiodkaz

Ikonka:

Príkazový riadok: DIMLEADER alebo LEADER

Zadejte první bod nebo [nastavení(S)] <Nastavení>: (Vyberte po iato ný bod)

Délka(L)/<Další bod(N)>: (Vyberte alší bod)

Délka(L)/<Další bod(N)>: (Vyberte alší bod)

Zadat ší ku textu <11.174340>:

Zadejte první ádek textu poznámky <Mtext>: (Zadajte text)

Použitie kóty Multiodkaz
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Príkaz: Multiodkaz

Zadejte první bod nebo [nastavení(S)] <Nastavení>: (Vyberte P1)

Délka(L)/<Další bod(N)>: (Vyberte P2)

Délka(L)/<Další bod(N)>: (Vyberte P3)

Zadat ší ku textu <2.000000>:

Zadejte první ádek textu poznámky <Mtext>: Ø100

6.11.Tolerance
Geometrické tolerancie zobrazujú prijate nú mieru odchýlky od formy, tvaru, orientácie,
umiestnenia a platnosti tej ktorej vlastnosti kóty. Geometrické tolerancie zadávate
v kontrolnom paneli vlastností. Tieto panely obsahujú všetky informácie pre každú jednu
kótu. Geometrické tolerancie môžu by  vytvorené s alebo bez odkazových iar, v závislosti
od toho, i ich vytvoríte pomocou Tolerance alebo Odkazu.

Kontrolný panel vlastností pozostáva z dvoch a viacerých prvkov. V prvom rámiku sa
zobrazuje symbol, ktorý predstavuje geometrickú charakteristiku, na ktorú sa tolerancia bude
vz ahova , napríklad umiestnenie, tvar, formu, orientáciu alebo platnos . Tolerancie formy
ovládajú priamos , plochos , kruhovitos  alebo valcovitos ; tvar ovláda iaru a povrch. Na
obrázku nižšie je zadávanou vlastnos ou umiestnenie.

Roletové menu: Kóty>Tolerance
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Ikonka:

Príkazový riadok: TOLERANCE

Ako vytvori  toleranciu kóty

1. Príkaz: TOLERANCE

2. Kliknite na tabu ku Tolerancie

3. Zaškrtnite polí ko „Vyberte toleranciu kóty“

4. Napíšte alebo vyberte najnižšiu hodnotu tolerancie

5. Napíšte alebo vyberte najvyššiu hodnotu tolerancie

6. Kliknite na OK

7. Vložte kótu

Tolerancia
kóty

Limity kóty
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6.12.St edová zna ka
Príkaz St edová zna ka sa používa pre kótovanie kružníc a oblúkov. Pokia  je hodnota
stredovej zna ky negatívna (-), nakreslí stredovú iaru. Pokia  je hodnota pozitívna (+),
nakreslí stredovú zna ku.

Roletové menu: Kóty>St edová zna ka

Príkazová riadka: DIMCENTER alebo DCE

Ikonka:

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte kružnice alebo oblúky)

Použitie kóty St edová zna ka

Príkaz: St edová zna ka

Zadejte novú hodnotu <0.0100>: 1

Príkaz: St edová zna ka

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte S1)

Príkaz: St edová zna ka

Zadejte novú hodnotu <0.0100>: -1
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Príkaz: St edová zna ka

Vyberte oblouk nebo kružnici: (Vyberte S2)

6.13.Sklopit
Môžete vytvori  kóty s vynášacími iarami, ktoré nebudú kolmé na kótovaciu iaru, ako sa to
zvy ajne robí. V niektorých prípadoch, ke  si vynášacie iary zavadzajú s inými objektmi vo
výkrese, môžete zmeni  ich uhol na už nakreslenej kóte. Novo zadávané kóty nebudú nijak
ovplyvnené zošikmením jestvujúcich kót.

Roletové menu: Kóty>Sklopit

Príkazový riadok: DIMEDIT a potom vyberte Šikmý

Príklad zošikmenia kóty

6.14.Úprava textu kóty
Text vo vytvorenej kóte môžete otá , posunú  do inej polohy alebo nahradi  jeho obsah
iným textom. Môžete ho tiež vráti  naspä  do jeho pôvodnej polohy tak, ako je zadefinovaný
v kótovacom štýle.
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Ke  oto íte alebo vymeníte text, môžete to tiež spravi  tak, že najprv zadáte zmenu a potom
vyberiete jednu alebo viac kót, na ktoré chcete túto zmenu aplikova . Všetky vybraté kóty sa
upravia sú asne.

Roletové menu: Kóty>Srovnat text

Príkazový riadok: DIMEDIT

Navrátenie textu do jeho pôvodnej polohy

Roletové menu: Kóty >Srovnat text>Na výchozí pohled

Vyberte kóty, ktorých text chcete vráti  do pôvodnej polohy.

Oto enie textu kóty

Roletové menu: Kóty >Srovnat text>Úhel

Vyberte kóty, ktoré chcete upravi

Zadajte nový uhol textu.

Posu te text v avo na kótovacej iare

Roletové menu: Kóty >Srovnat text>Doleva

Vyberte kótu.

Text kóty bude posunutý do ava pozd ž kótovacej iary, v rámci rozmedzia vynášacích iar.
Môžete ešte vybra  možnosti St ed a Doprava pre posúvanie textu do stredu alebo vpravo na
vynášacej iare.

Posu te text do stredu na kótovacej iare

Roletové menu: Kóty >Srovnat text>St ed

Vyberte kótu.
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Text kóty bude posunutý na stred kótovacej iary, v rámci rozmedzia vynášacích iar. Môžete
ešte vybra  možnosti Vlevo a Doprava pre posúvanie textu v avo alebo vpravo na vynášacej
iare.

Posu te text vpravo na kótovacej iare

Roletové menu: Kóty >Srovnat text>Doprava

Vyberte kótu.

Text kóty bude posunutý doprava pozd ž kótovacej iary, v rámci rozmedzia vynášacích iar.
Môžete ešte vybra  možnosti St ed a Doleva pre posúvanie textu do stredu alebo v avo na
vynášacej iare.

6.15. epsat
S príkazom prepísanie kótovacieho štýlu môžete do asne zmeni  vlastnosti kóty bez toho, aby
ste zmenili platný kótovací štýl.

Prepísanie kótovacieho štýlu je zmena, ktorá sa vz ahuje na špecifické nastavenia v platnom
kótovacom štýle. Je rovnaká ako zmena hodnôt a vlastností v kótovacom štýle, ale bez zmeny
aktuálneho kótovacieho štýlu.

Roletové menu: Kóty>P epsat

Príkazový riadok: DIMOVERRIDE

Nastavenie prepísania kótovacieho štýlu

Roletové menu: Kóty>Kótovací styl

V správcovi kótovacieho štýlu, v okienku „Styly“, vyberte štýl, pre ktorý chcete vytvori
prepísanie. Kliknite na „P es“.
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Zobrazí sa dialógové okno „Nahradit aktuální styl“, v jednotlivých záložkách urobte zmeny,
aké požadujete.

Kliknite OK pre návrat do okna „Správce kótovacího stylu“.

Prepísania kótovacích štýlov sú zoradené v zozname pod štýlom, ktorý prepisujú, v okienku
„Styly“.

Kliknite „Zav ít“

Použitie prepísania kótovacieho štýlu

Roletové menu: Kóty>Kótovací styl

V správcovi kótovacieho štýlu, v okienku „Styly“, vyberte štýl, pre ktorý chcete vytvori
prepísanie. Kliknite na „P es“.

Zobrazí sa dialógové okno „Nahradit aktuální styl“, v jednotlivých záložkách urobte zmeny,
aké požadujete.

Kliknite OK

Program zobrazuje < prepísania štýlov> pod názvom štýlu, ktorý prepisujú. Po tom, ako
vytvoríte prepísania, môžete alej upravova , porovnáva , maza  alebo premenováva  tieto
prepísania.

6.16.Asociatívne kóty

Kóty môžu by  asociatívne, neasociatívne alebo rozložené. Asociatívne kóty sa
prispôsobujú zmenám vykonaným na geometrických objektoch, ktoré kótujú.

Asociatívnos  kót definuje vz ah medzi geometrickými objektmi a kótami, ktoré
ozna ujú ich rozmery a uhly. Sú tri typy asociatívnosti medzi objektmi a ich kótami.

Asociatívne kóty. Automaticky prispôsobujú svoju polohu, orientáciu a namerané
hodnoty, ke  sú objekty, ktoré sú s nimi asociované zmenené. Kóty v rozvrženiach môžu
by  asociované k objektom v modelovom priestore. Systémová hodnota DIMASSOC je
nastavená na 2.
Neasociatívne kóty. Musia sa vybra  a zmeni  zárove  s geometriou, ktorú ozna ujú.
Neasociatívne kóty sa nemenia automaticky, ke  sa zmenia objekty, ktoré ozna ujú.
Systémová hodnota DIMASSOC je nastavená na 1.
Rozložené kóty. Skladajú sa zo sady samostatných objektov namiesto jedného celistvého
objektu kóty. Systémová hodnota DIMASSOC je nastavená na 0.
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Kapitola 7 Text
7.1. Styl textu
Styl textu je príkaz, ktorý sa používa na nastavenie fontov písma, mierky a miery naklonenia
textu.

Roletové menu: Formát>Písmo

Príkazový riadok : STYLE

Vyberte font písma v menu „Název písma“ v dialógovom okne.

Zme te výšku, faktor šírky a uhol sklonu. Faktor šírky je pomer medzi šírkou
a výškou textu.

Po zadaní požiadaviek kliknite na „Aplikovat“.
7.2. Riadkový text
Tento príkaz sa používa pre vloženie riadku textu, ke  chceme nie o popísa  vo výkrese.
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 (1) Ako na to

Roletové menu: Kresli>Text> ádek

Príkazový riadok: DTEXT alebo TEXT

Zadejte po áte ní bod textu nebo [zarovnat(J)/styl(S)]: (Zadajte po iato ný bod)

Výška textu <3.0000>: (Zadajte výšku textu)

Úhel oto ení textu <0>:(Zadajte nato enie textu)

Píšte text do zobrazeného rámiku

 (2) Použitie

Vloženie riadku textu

Príkaz: dtext

Zadejte po áte ní bod textu nebo [zarovnat(J)/styl(S)]: (Zadajte P1)

Výška textu <3.0000>: 3

Úhel oto ení textu <0>:

Text: GstarCAD

Zmena výšky a nato enia textu
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Príkaz: dtext

Zadejte po áte ní bod textu nebo [zarovnat(J)/styl(S)]: (Zadajte P1)

Výška textu <3.0000>: 6

Úhel oto ení textu <0>: 60

Text: GstarCAD

Špeciálne znaky

Príkaz: dtext

Zadejte po áte ní bod textu nebo [zarovnat(J)/styl(S)]: (Zadajte P1)

Výška textu <6.0000>: 3

Úhel oto ení textu <0>:

Zadajte: %%C100 (zna ka priemeru)

Zadajte: 60%%D (zna ka uhla)

Zadajte: %%P5  (zna ka tolerancie)
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Zadajte: %%U GstarCAD (nakreslí pod iarknutie)

Zadajte: %%O GstarCAD Software (nakreslí nad iarknutie)

7.3. Viacriadkový text (Odstavec)
Môžete vytvára  viariadkový text (mtext) písaním alebo importovaním textu.

Vytvorenie viacriadkového textu

Roletové menu: Kresli>Text>Odstavec

Ikonka:

Príkazový riadok: MTEXT alebo MT

Viacriadkový text:

Zadejte první rohu: (Zadajte avý horný roh pre umiestnenie odstavca textu)

Ur it naproti rohu nebo [výška(H)/zarovnání(J)/ ádkování(L)/oto ení(R)/st

yl(S)/ší ka(W)]:

Napíšte text.
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V rámci objektu viacriadkového textu môžete prepisova  aktuálny štýl písma, použitím
formátovania ako je napríklad pod iarknutie, hrubé písmo a zadania rôznych fontov pre
jednotlivé asti textu. Môžete tiež vytvára  špeciálny formát textu ako sú napríklad zlomky
alebo geometrické tolerancie, vklada  špeciálne znaky, vrátane Unicode znakov pre fonty
typu True Type.

7.4. Upravit text
Príkaz Upravit (DDEDIT) sa používa na úpravu farby, hladiny, ve kosti, fontu a uhla
nato enia textu, vybraním objektov textu, ktoré už sú vložené vo výkrese.

 (1) Ako na to

Príkaz: DDEDIT alebo ENTPROP

Vyberte objekty, chcete-li upravit: (Vyberte text, ktoré chcete upravi )

 (2) Použitie

Zme te text
Príkaz: Upravit....

Vyberte objekty, ktoré chcete upravi .

Zme te text
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Kapitola 8 Kresliace pomôcky
8.1. Režim Ortho
Stavový riadok:

Roletové menu: Žiadne

Príkazový riadok: ORTHO alebo kláves F8

Ortho alebo orto je skrátene ortogonálny, o znamená horizontálny alebo vertikálny. Ako aj
ostatné možnosti v stavovom riadku, Ortho nie je v skuto nosti príkaz, je to kresliaci režim,
ktorý môže by  bu  zapnutý alebo vypnutý. Režim ortho môže by  prepínaný troma
spôsobmi. Najrýchlejší je kliknutie na ortho tla idlo v stavovom riadku.

Ortho režim sa dá tiež prepína  pomocou klávesu F8. A nakoniec môžete vždy napísa  Ortho
do príkazového riadku.

Postup

Príkazový riadok: ORTHO

ORTHOMODE je práv  zapnuto: [Zap(ON)/P epnout(T)/Vyp(OFF)]<Vyp>: (Vyberte jednu
z možností)

8.2. Rastr
Stavový riadok:

Roletové menu: Žiadne

Príkazový riadok: GRID alebo kláves F7

Kresliaci raster je pravidelná mriežka bodov, ktoré sa zobrazia na obrazovke a fungujú ako
vizuálna pomôcka, je to podobné ako ma  milimetrový štvor ekový papier podložený pod
výkresom. Môžete nastavova  rozptyl bodov, takže vám umožní lepšie vníma  ve kos
jednotlivých nakreslených objektov. Môže sa tiež použi  na definovanie hraníc kresby.

Postup

Príkazový riadok: GRID

ížka je Vyp: [Zap(ON)/Vyp(OFF)/Uchop(S)/Míra(A)]<Rozestup m ížky (x a

y = 10)>: (Zadajte rozostupy bodov mriežky)
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Rozostupy bodov mriežky nastavené na 10 kresliacich jednotiek.

Rozostupy bodov mriežky nastavené na 5 kresliacich jednotiek.

Hoci môžete použi  príkazový riadok pre ovládanie vidite nosti mriežky, použitím možností
ON a OFF, jednoduchšie je použi  kláves F7 alebo kliknutím na tla idlo Rastr v stavovom
riadku. Každopádne, príkazový riadok poskytuje niektoré možnosti navyše. Možnos
„Uchop“ vám umož uje automaticky nastavi  rozostup rastru na aktuálne nastavenie
rozostupu príkazu Uchop. Môžete tiež zmeni  pomer mriežky. Prednastavené je, aby
rozostupy v smere X aj Y boli rovnaké, o vytvára pravidelnú štvorcovú mriežku bodov. Ale
môžete zobrazi  mriežku aj s rozdielnym rozostupom X a Y, použitím možnosti „Míra“.

Režim Rastr a rozostupy X/Y môžu by  nastavené tiež použitím dialógového okna „Nastavení
kreslení“. To zobrazíte tak, že pravým tla idlom myši kliknete na tla idlo Rastr v stavovom
riadku a vyberiete záložku „Krok a rastr“.

Ur ite ste si všimli, že mriežka nesiaha donekone na vo všetkých smeroch, ale iba v rámci
ohrani eného obd žnika (štvorca). Rozsah mriežky môžete nastavova  použitím príkazu Meze
výkresu.

8.3. Režim Uchop
Stavový riadok:

Roletové menu: Žiadne

Príkazový riadok: SNAP alebo kláves F9

S režimom Uchop zapnutým, vám GstarCAD umožní kliknú  len na body, ktoré sa
nachádzajú na mriežke, rastri. Mriežka pre Uchop je úplne nezávislá od mriežky pre Rastr.
Avšak hodnoty rozostupov ich bodov sú zvy ajne nastavené na rovnaké hodnoty, aby sa
predišlo zmätku. Môžete prinúti  mriežku Rastru, aby sa prispôsobila mriežke Uchop tak, že
nastavíte rozostupy bodov Rastru na hodnotu 0. Mriežka Rastru sa tak automaticky zmení
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zakaždým, ke  bude zmenená mriežka Uchop. Ke  je zapnutý režim Rastr a Uchop naraz,
obe mriežky sú rovnaké a kurzor bude automaticky preskakova  z jedného bodu na druhý,
v dráhe ako ho budete pohybova  po obrazovke. Toto je ve mi jednoduchý spôsob, ako
kresli  objekty, ktoré majú pravouhlé tvary.

Príkaz Uchop sa používa pre nastavenie rozostupov mriežky a zapínanie a vypínanie režimu .

Postup

Príkazový riadok: SNAP

Uchop je zapnuto (x a y = 5.0000): [zap(ON)/oto it(R)/styl(S)/pom r(A)]<Rozestup uchop>:

Možnos  „Pom r“ sa používa pre zmenu horizontálnych a vertikálnych rozostupov nezávisle.

Možnos  „Oto it“ sa používa pre nastavenie oto enia mriežky do akéhoko vek uhla.

Môžete tiež nastavi  štýl na isometrický alebo štandardný (prednastavený) použitím možnosti
„Styl“. Štýl Standard sa používa pre takmer všetky situácie, vrátane kreslenia detailov
v ortografickej projekcii. Isometrický štýl sa používa špecificky ako pomoc pri vytváraná
výkresov v izometrickej projekcii.

Mriežka Uchop je obzvláš  užito ná, ak potrebujete množstvo modulárnych objektov ako sú
tehly alebo dlaždi ky. Na obrázku nižšie, bola možnos  „Pom r“ použitá pre nastavenie
vzialeností X a Y na rozmery tehly a možnos  „Oto it“ na smer ukladania. Ke  sa urobia
takéto nastavenia, tehly sa môžu by  jednoducho a presne kresli  bez akýchko vek alších
pomôcok.

Všetky premenné príkazu Uchop sa dajú tiež nastavi  v okne „Nastavení kreslení“. To
zobrazíte tak, že pravým tla idlom myši kliknete na tla idlo Rastr v stavovom riadku
a vyberiete záložku „Krok a rastr“.

8.4. Úchopové body režim Osnap
Režim zapnutých úchopových bodov, Osnap, sa používa ve mi asto. Skúsený užívatelia
používajú úchopové body stále, pretože je to jediný spôsob ako sa uisti , že objekty budú
nakreslené naozaj presne.

Paleta Object Snap, úchopové body:
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1. Koncový bod

Ikonka:

Úchopový bod Koncový bod prichytáva kresbu na koncové body úse iek, oblúkov a vrcholy
kriviek. Toto je najpoužívanejší a najužito nejší príkaz v úchopových bodoch.

2. Stredový bod

Ikonka:

Umož uje sa prichyti  kresbou k stredovým bodom úse iek, oblúkov a stredovým bodov
segmentov kriviek.

3. Priese ník

Ikonka:

Umož uje sa prichyti  kresbou k bodu priese níku dvoch objektov (tam, kde sa úse ky,
oblúky, kružnice a pod. pretínajú) a k vrcholom kriviek.

4. Zdanlivý priese ník
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Ikonka:

Prichytáva kresbu k bodom, kde sa objekty zdanlivo pretínajú v aktuálnom výreze. Napríklad,
ke  sa pozeráte na kresbu v pôdoryse, môže sa zda , že sa dve iary pretínajú. No ke že
GstarCAD je 3-rozmerné modelovacie prostredie, tie dve iary sa v skuto nosti v priestore
nedotýkajú. Jedna môže by  na úrovni prízemia, kým druhá môže by  10 metrov nad alebo
pod ou.

5. Pred ženie

Ikonka:

Prichytáva kresbu k bodom, ktoré sú mysleným pred žením úse iek, oblúkov alebo kriviek.
Pre použitie tohto príkazu musíte najprv podrža  kurzor nad koncom iary, ktorú chcete
pred ži . Ke  sa identifikuje iara, malý krížik sa zobrazí na jej konci a bodkovaná
predlžujúca iara sa zobrazí od koncového bodu ku kurzoru, pokia  sa budete nachádza
dostato ne blízko k danej polohe. Pri kurzore sa tiež zobrazuje relatívna uhlová súradnica
jeho aktuálnej polohy. Toto môže by  užito né vodítko pri výbere alšieho bodu. Súradnica
ukazuje vzdialenos  od koncového bodu a uhol pred ženia. V prípade pred ženia oblúka sa
zobrazuje d žka pozd ž oblúka.

6. Stred

Ikonka:

Prichytáva kresbu k bodom, ktoré sú stredy kružníc, oblúkov a oblúkových segmentov
kriviek. Kurzor musíte podrža  nad obvodom kružnice alebo oblúka, ktorého stred chcete
uchopi .
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7. Kvadrant

Ikonka:

Prichytáva kresbu k jednému z bodov, ktoré sa nachádzajú na obvode kružnice, v jednej
z polôh kvadrantu, v severnej, južnej, východnej alebo západnej polohe alebo inak povedané
v polohe uhlov 0, 90, 180 a 270 stup ov.

8. Doty nica

Ikonka:

Prichytáva kresbu k bodu, kde sa kreslená iara dotýka ako doty nica kružnice. Tento
úchopový bod funguje dvoma spôsobmi. Môžete bu  kresli iaru od po iato ného bodu
k bodu dotyku doty nice (ako na obrázku) alebo môžete kresli  naopak iaru od bodu dotyku
doty nice. Druhý prípad sa ozna uje ako odvodená doty nica.

9. Kolmica

Ikonka:

Prichytáva kresbu k takému bodu, aby kreslená iara vytvorila kolmicu na tento objekt. Tak
ako v prípade doty nice, aj kolmica sa dá nakresli  aj tak, že najprv zadáte bod na objekte, z
ktorého potom nakreslíte kolmicu, tzv. odvodená kolmica.
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10. Rovnobežka

Ikonka:

Používa sa pre kreslenie iar rovnobežných k inej vybranej iare. V praxi funguje tento
úchopový bod trochu menej intuitívne ako ostatné. Pre nakreslenie rovnobežky najprv za nite
príkaz iara, zadajte po iato ný bod a potom zadajte príkaz Osnap rovnobežka. Pohybujte
kurzorom nad vybranou iarou, ku ktorej chcete nakresli  rovnobežku, až kým sa nezobrazí
zna ka rovnobežnosti. Potom pohybujte kurzorom v približnej polohe rovnobežky a zobrazí
sa iarkovaná iara, ktorá nazna uje rovnobežný smer. Teraz môžete vybra  druhý bod svojej
iary.

11. Vloži

Ikonka:

Prichytáva kresbu k vkladaciemu bodu bloku, textu alebo obrázku.

12. Uzol

Ikonka:
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Prichytáva kresbu k bodu uzla. Tento príkaz je užito ný, ke  ste vytvorili re az uzlových
bodov pomocou príkazov Measure a Divide. Môžete napríklad rozmiestni  sadu blokov
(symbol stromu) pravidelne pozd ž krivky použitím úchopových bodov pre uzly pri vkladaní
každého jedného bloku.

Na obrázku je krivka spline (modrá), na ktorú boli pomocou príkazu Measure rozmiestnené
uzlové body ( ervené) v pravidelných intervaloch a symbol stromu bol vložený pomocou
príkazu Vlož do každej polohy pomocou úchopového režimu pre uzlový bod.

13. Najbližší

Ikonka:

Prichytáva kresbu k akémuko vek najbližšiemu bodu na akomko vek nakreslenom objekte.
Tento príkaz je užito ný, ke  sa chcete uisti , že zadaný bod bude naozaj leža  na
požadovanom objekte, hoci ho nepotrebujete umiestni  do nejakej špeciálnej požadovanej
polohy.

8.5. Polární trasování
Polárne trasovanie je podobné ako režim ortho. Kým ortho udržiava kreslené iary
v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, polárne trasovanie vám umož uje sa kreslenie
v smeroch, ktoré si predefinujete.
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Po iato né preddefinované je prichytávanie na horizontálny a vertikálny smer. Pri kreslení
iary zadáte prvý bod a potom pohybujte kurzorom približne v horizontálnom alebo

vertikálnyom smere, a kurzor sa prichytí na presnú „trasu“. Zobrazí sa smer polárneho
trasovania a rámik so zobrazením uhla a vzdialenosti od po iato ného bodu, inými slovami
relatívne polárne súradnice.

V tomto po iato nom nastavení funguje polárne trasovanie ako flexibilnejšia verzia režimu
Ortho, ale ak sa pozriete na záložku „Polární trasování“ v okne „Nastavení kreslení“, uvidíte
aké mnohostranné môže by . Okno vyvoláte tak, že kliknete pravým tla idlom myši na
tla idlo „Polární“ dolu v stavovom riadku a vyberiete záložku „Polární trasování“.

Môžete nastavi  „P ír stek úhlu“ v zozname predvolených uhlov v roletovom menu.
Napríklad, ak nastavíte prírastkový uhol na 22.5 stup ov, polárne trasovanie bude prichytáva
kresbu v smeroch po 22.5° uhloch, za ínajúc v nule.

Na obrázku vyššie si ur ite všimnete, že uhol, ktorý je zobrazený v informa nom rám eku,
udáva 23°, napriek tomu, že aktuálny uhol trasovania je 22.5°. To preto, lebo v programe je
nastavené zobrazenie uhlových jednotiek na celé stupne, takže 22.5°je zaokrúhlené na 23°.
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Niekedy budete potrebova  nastavi  svoje vlastné špecifické uhly. Povedzme, že pracujete na
budove, ktorá je na pozemku orientovaná v ur itom smere. Ak poznáte tento uhol, môžete
použi  kolonku „Další úhly“ a prida  svoj uhol a polárne trasovanie sa bude prichytáva  na .

Pre pridanie alších uhlov, kliknite na tla idlo „Nový“ a zadajte hodnotu do zoznamu.
Tla idlo „Vymaž“ môžete použi  na vymazanie nechcených uhlov. Tiež je možné do asne
znefunk ni  prídavné uhly, a to tak, že zrušíte zaškrtnutie polí ka „Další úhly“. Ke  to
spravíte, zoznam uhlov zošedne a tieto uhly sa nebudú používa  pre polárne trasovanie až
kým polí ko zase nezaškrtnete.

Jednou z ve kých výhod polárneho trasovania je, že pokia  ho používate v kombinácii
s priamym zadaním vzdialenosti, môžete kresli iary danej d žky a uhla bez použitia
akýchko vek pomocných iar alebo nutnosti zadávania relatívnych polárnych súradníc.
Kreslenie za použitia tejto techniky je ohromne efektívne.
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Kapitola 9 Vlastnosti entít
Každý objekt, ako iara alebo kružnica má svoje vlastnosti. Niektoré vlastnosti, ako napríklad
farba, typ iary a hladina sú vlastné všetkým typom objektov. Okrem toho majú objekty majú
vlastnosti, ktoré sú špecifické iba pre ur ité typy objektov.

9.1. Hladiny
Hladiny sú ve mi dôležité a správne používanie hladín vám ve mi zjednoduší vašu prácu vo
výkrese. Hladiny sú ve mi nápomocný nástroj, lebo v jednom výkrese môžete ma  množstvo
hladín a môžete ovláda  ich vidite nos , farbu, typ iary, vždy pre každú hladinu zvláš . Toto
umož uje efektívnu prácu hlavne v komplikovaných výkresoch. Hladiny sú efektívny nástroj
pre udržiavanie poriadku vo výkrese.

9.1.1. Vytvorenie novej hladiny
Roletové menu: Formát>Hladina...

Ikonka:

Príkazový riadok: LAYER

Kliknite na tla idlo „Nová hladina“ a vytvorí sa nová hladina v zozname pod hladinou 0,
nazvaná automaticky „Hladina1“. Názov hladiny je už automaticky zvýraznený, takže ho
môžete hne  aj zmeni  na nejaký vhodnejší názov. Ke  zadáte názov, kliknite pravým
tla idlom myši pre potvrdenie. Teraz ste vytvorili novú hladinu a dali jej názov. Všimnite si,
že je bola automaticky priradená predvolená farba biela a typ iary „Continuous“.
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9.1.2. Nastavenie farby hladiny
Pre nastavenie farby, v „Manažérovi vlastností hladin“ kliknite na ikonku farby v st pci
„Barva“ v riadku hladiny, ktorej farbu chcete zmeni .

Všimnite si, že všetky hladiny majú svoje vlastné nastavenie farby. Ke  kliknete na ikonku
farby, otvorí sa dialógové okno „Vybrat barvu“ Môžete vybra  jednu z 255 štandardných
indexovaných farieb, bu  kliknutím do palety alebo vpísaním ísla do polí ka „Barva“. Ke
vyberiete požadovanú farbu, kliknite na OK.
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Priradením rôznych farieb k rôznym hladinám si výrazne u ah íte a spreh adníte prácu.

9.1.3. Nastavenie a na ítanie typu iary hladiny
Podobným spôsobom, akým prira ujete farbu k hladine, môžete tiež nastavi  typ iary pre tú
ktorú hladinu. Pre nastavenie typu iary, otvorte „Manažéra vlastností hladín“, kliknite na
aktuálny typ iary v riadku hladiny, ktorú chcete zmeni . Prednastavený je vždy typ iary
„Continuous“, plná iara. Kliknite na názov typu iary a otvorí sa dialógové okno „Vyberte
Linetype“ (typ iary). Na za iatku je jediná hladina v zozname „Continuous“. To preto, lebo
všetky ostatné typy iar sú uložené v externom súbore a musia by  pred použitím najprv
na ítané.

Pre na ítanie typu iary, kliknite na tla idlo „Na íst“. Otvorí sa okno so zoznamom
dostupných iar. Vyberte to ko z ponúkaných iar, ko ko potrebujete a kliknite OK pre návrat
do okna „Vyberte Linetype“.
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Po návrate do okna „Vyberte Linetype“ sú všetky na ítané typy iar zobrazené v zozname.

9.1.4. Ovládanie stavov hladín
K dispozícii je celá rada vlasností, ktoré súvisia s tým, i sú objekty v ur itej hladiny vidite né
alebo nevidite né vo výkrese, i sa môžu meni  alebo nie. Aktuálne stavy týchto vlastností sú
ozna ené ikonkami v zozname hladín. Význam týchto ikoniek je uvedený v tabu ke nižšie:

IKONKA NÁZOV POPIS

On Hladina je vidite ná (ak nie je zamrazená)

Off Hladina je nevidite ná, ale objekty sa stále
regenerujú, ak nie je zárove  zmrazená
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Rozmrazi  vo
všetkých výrezoch

Hladina nie je zmrazená

Zmrazi  vo všetkých
výrezoch

Hladina je nevidite ná a objekty sa neregenerujú

Odomknú Hladina je odomknutá

Zamknú Hladina je uzamknutá a objekty sa nedajú vybra
a meni

9.2. TYP IARY
Typ iary je vlastne opakovaný vzor bodiek, iarok a prázdnych úsekov, ktoré sa zobrazujú
pozd ž iary alebo krivky. Typ iary môžete objektom prira ova  bu  v hladine alebo potom
špecificky každému objektu zvláš , nezávisle na hladine. Navyše môžete zada  mierku typu
iary, o ovláda ve kos  plných a prerušených úsekov iary. Môžete tiež vytvára  svoje

vlastné užívate ské typy iar.

9.2.1. Príkaz Typ áry
Roletové menu: Formát>Typ áry

Príkazový riadok: LINETYPE alebo LT

Pokia  ste práve vytvorili nový výkres, jediný dostupný typ iary je „Continous“. Predtým,
než môžete priradi  iné typy iar, musíte najprv na íta  typy, ktoré potrebujete. Pre na ítanie
typov iar kliknite na tla idlo „Na íst“. Vi  obrázok nižšie:
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V dialógovom okne „Správce typu ar“ kliknite na „Na íst“. Zobrazí sa zoznam iar. Vyberte
požadované typy iar a kliknite na OK pre návrat do okna „Správce typu ar“, kde už budú
novo na ítané iary zobrazené v zozname.

9.2.2. Nastavenie mierky typu iary
V mnohých prípadoch sa iary zobrazia presne tak, ako to potrebujete. Každopádne, niekedy
budete potrebova  zmeni  mierku, v akej sa ur itý typ iary zobrazí. Prednastavená hodnota
mierky typu iary je 1.0, o znamená, že vzory v type iary sa budú opakova  každých 1.0
kresliacich jednotiek. Aby sa mierka zobrazovala vä šia, zme te hodnotu na vyššie íslo. Ke
nastavíte mierku typu iary napríklad na 5.0, jednotlivé asti vzoru iary sa budú opakova
každých 5 jednotiek, takže vzor sa bude javi  5-krát vä ší, jednotlivé iarky a medzery budú
dlhšie. Naopak ke  nastavíte mierku typu iary na 0.2, jednotlivé asti vzoru iary sa budú
opakova  každých 0.2 jednotiek, takže vzor sa bude javi  5-krát menší, jednotlivé iarky
a medzery budú kratšie.
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Zmenu mierky typu iary môžete nastavi  zmenou hodnoty v polí ku „Globální m ítko“
alebo „M ítko aktuálního objektu“ (Ukaž podrobnosti). Ke  zmeníte faktor mierky, kliknite
na OK pre návrat spä  do výkresu. GstarCAD automaticky zregeneruje výkres a všetky iary
sa zobrazia s novou mierkou typu iary.

Mierka typu iary = 1.0

Mierka typu iary = 2.

Mierka typu iary = 0.5
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Kapitola 10 Bloky a externé referencie

Bloky, ich atribúty a externé referencie poskytujú prostriedky pre správu entít vo vašich
výkresoch a pre vkladanie prídavných informácií do štandardných kresliacich entít.

Použitím bloku môžete zlú  množstvo objektov do jedného jediného objektu a potom
ho alej používa , mnohonásobne kopírova  do výkresu.

Pomocou atribútov môžete pridáva  do bloku text, ako napríklad íslovanie astí alebo
ceny, a potom extrahova  informáciu o atribúte textu do samostatného súboru, databázy, pre

alšie spracovanie.

Pomocou externých referencií, môžete prepoji  samostatné dwg výkresy do aktuálneho
výkresu, prida  do výkresu informácie z tohto súboru, avšak bez nutnosti skopírova  vlastný
obsah súboru do výkresu. Ak budú urobené zmeny v referen nom výkrese, všetky sa
automaticky zaktualizujú vo výkrese, do ktorého boli vložené ako referencie.

10.1.Práca s blokmi
10.1.1. Vytváranie blokov
Roletové menu: Kresli >Blok> Vytvo it

Ikonka:

Príkazový riadok: BLOCK

10.1.2. Vkladanie blokov
Pri vkladaní bloku musíte zada  bod vloženia, mierku a uhol nato enia. Bod vloženia bloku je
referen ný bod, ktorý je zadaný pri vytváraní bloku. Ke  vkladáte kresbu ako blok, program
uloží zadaný vkladací bod ako referen ný bod bloku. Vkladací bod môžete každopádne
zmeni  tak, že otvoríte pôvodný výkres, v ktorom je blok nakreslený a predefinujete blok.

Roletové menu: Vložit > Blok
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Ikonka:

Príkazový riadok: Ddinsert

V dialógovom okne „Vložit blok“, vyberte blok v zozname, zadajte bod vloženia, ur ite x,y
a z faktory mierky a uhol oto enia alebo stla te Enter pre potvrdenie prednastavených hodnôt.

10.1.3. Rozloženie bloku
Roletové menu: Modifikace > Rozložit

Ikonka:

Príkazový riadok: EXPLODE
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10.2.Práca s atribútmi
Atribút je špecifická entita, ktorú môžete uloži  ako sú as  definície bloku. Atribúty
pozostávajú z dát na báze textu. Atribúty majú bu  fixné alebo premenné hodnoty. Ke
vkladáte blok, ktorý obsahuje atribúty, program pridá fixné hodnoty do výkresu spolu
s blokom a vyzve vás zada  premenné hodnoty.

Potom ako vložíte bloky, ktoré obsahujú atribúty, môžete extrahova  informácie obsiahnutú
v atribútoch do samostatného súboru a neskôr použi  pre vytvorenie tabuliek, zoznamov
sú iastok alebo rozpo tu. Môžete tiež použi  informáciu atribútov pre sledovanie ko ko krát
sa ur itý blok nachádza vo výkrese.

Atribúty môžu by  vidite né alebo skryté. Skryté atribúty nie sú zobrazené ani sa nevytla ia,
ale informácia je stále uložená vo výkrese a prepísaná do súboru, ke  ju extrahujete.

10.2.1. Definovanie atribútov
Roletové menu: Kresli >Blok>Definovat atributy

Príkazový riadok: Ddattdef
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V dialógovom okne „Definice atributu“,

V sekcii „Atribut“ napíšte zna ku, dotaz a hodnotu.

V sekcii „Bod vložení“, zadajte polohu atribútu, alebo vyberte „Vybrat bod“ pre vybratie
bodu priamo vo výkrese.

V sekcii „Režim“ vyberte z volite ných vlastností.

V sekcii „Možnosti textu“ zadajte charakteristiky textu.

10.2.2. Úprava atribútov pripojených v blokoxh
Môžete upravova  hodnoty atribútov v blokoch, ktoré už boli vložené do výkresu.

1 Príkaz: Ddatte
2.  Vyberte blok, ktorý chcete editova .

Otvorí sa okno „Editovat atribúty bloku“, v ktorom sú zobrazené všetky atribúty, ktoré sú
pripojené v bloku, ktorý ste vybrali.

3.  Zme te hodnoty atribútov ako potrebujete.

4.  Kliknite OK.

A. Udáva názov bloku.
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B. Zobrazuje všetky názvy všetkých atribútov, ktoré sú pripojené do bloku.
C. Kliknite pre výber atribútu.
D. Zadajte novú hodnotu pre vybraný atribút.
E. Kliknite pre potvrdenie zmeny a ukon enie príkazu.
F. Zobrazuje hodnotu každého atribútu
G. Zobrazuje dotaz pre každý atribút pripojeného do bloku.
10.2.3. Správca atribútov blokov

Spravuje atribúty pre vybraný blok, zobrazuje zmeny automaticky v náh ade, je
praktický pre hromadnú zmenu atribútov blokov.

Príkazový riadok: Battman

Výber

Umož uje použi  kurzor myši pre vybranie bloku vo výkrese. Ke  kliknete na „Vybrat“
okno sa do asne zavrie, až kým nevyberiete blok vo výkrese alebo nestla íte Esc pre návrat.

Ak zmeníte atribúty jedného bloku a potom kliknete na vybratie nového bloku, predtým
než ste uložili zmeny, ktoré ste urobili, program vás automaticky vyzve uloži  urobené zmeny
predtým, než vyberiete nový blok.

Blok

V roletovom menu je zoznam všetkých blokov vo výkrese, ktoré obsahujú atribúty.
Vyberte blok, ktorého atribúty chcete zmeni .

Synchronizovat

Zaktualizuje všetky objekty vybraného bloku vo výkrese, ktoré majú atribúty, ktoré sú
práve modifikované. Nevz ahuje sa na hodnoty pridané atribútom v jednotlivých blokoch
zvláš .

Posun hore

Posunie vybraný popis atribútu do skoršej polohy v poradí výziev. Tla idlo „Posun hore“
nie je dostupné, pokia  sú vybrané fixné atribúty.
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Posun dolu

Posunie vybraný popis atribútu do neskoršej polohy v poradí výziev. Tla idlo „Posun
dolu“ nie je dostupné, pokia  sú vybrané fixné atribúty.

Edit

Otvorí dialógové okno „Editovat atribut“, kde môžete zmeni  vlastnosti atribútu.

Odstranit

Odstráni vybraný atribút z definície bloku. Ak vyberiete „Aplikovat zmeny do
existujúcej referencie“ v okne „Nastavení“ predtým ako zadáte „Odstranit“, daný atribút bude
odstránený zo všetkých objektov bloku v aktuálnom výkrese. Tla idlo „Odstranit“ nie je
dostupné pre bloky, ktoré majú iba jeden atribút.

Nastavení

Otvára okno „Nastavení atributov bloku“, kde môžete upravi , ako budú informácie
o atribútoch zoradené v „Správcovi atributov bloku“.
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Aplikovat

Aplikuje zmeny, ktoré ste práve urobili ale ponechá dialógové okno otvorené.

10.3.Práca s externými referenciami
Môžete pripoji  celý výkres do iného výkresu ako externú referenciu. Na rozdiel od vloženia
výkresu formou bloku, ke  vkladáte všetky entity z druhého výkresu do aktuálneho výkresu,
príkaz externé referencie vytvára prepojenie medzi výkresmi. Entity z externej referencie sa
zobrazia v aktuálnom výkrese, ale nie sú fyzicky pridané do výkresu. Preto pripojenie výkresu
pomocou externých referencií nespôsobuje výraznejší nárast ve kosti aktuálneho súboru.

10.3.1. Otvorenie externých referencií
1. Roletové menu: Vložit > Externí reference

Príkazový riadok: Xattach/XREF

2. Vybere externý súbor, ktorý chcete otvori .

3. Kliknite „Otev ít“.

10.3.2. Znovuna ítanie externých referencií
Pri otvorení alebo tla ení výkresu sa všetky externé referencie aktualizujú automaticky.
Pokia  je výkres už otvorený a referen ný výkres bol medzitým zmenený, môžete
aktualizova  výkres, aby sa zobrazili najnovšie zmeny v referen nom výkrese.

Môžete tiež využi  pre znovuna ítanie externej referencie, ktorá bola do asne vypustená,
nena ítaná.

Pre znovuna ítanie externých referencií

1. Roletové menu: Vložit > Externí reference
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2. Vyberte externú referenciu, ktorú chcete znovu na íta .

3. Kliknite na „Op t na ti“.

10.3.3. Odstránenie externých referencií
Odstránenie externých referencií z aktuálneho výkresu je jednoduché použitím Manažéra
externých referencií. Môžete uvolni  referenciu, o ponechá iasto nú informáciu o tejto
referencii prítomnú, takže je jednoduchšie ju neskôr v prípade potreby znovu na íta . Alebo
ju môžete úplne odpoji .

Ke  dáte referenciu „Uvolnit“, odstráni sa z výkresu. Avšak je prvky, ako sú hladiny alebo
typy iar, zostávajú vo výkrese a jej názov tiež zostáva v zozname v správcovi externých
referencií. Zvolením možnosti „Odpojit“ úplne odstránite externú referenciu z výkresu,
vrátane všetkých jej prvkov a nebude sa už viac nachádza  v zozname v Manažérovi
externých referencií.

Pre uvolnenie externej referencie

1. Spustite Manžéra:

Roletové menu: Vložit> Externí reference

Príkazový riadok: XRM

2. Vyberte externú referenciu, ktorú chcete uvolni
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3. Kliknite „Uvolnit“.

Pre odpojenie externej referencie

1. Spustite Manažéra:

Roletové menu: Vložit> Externí reference

Príkazový riadok: XRM

2. Vyberte externú referenciu, ktorú chcete odpoji .
3. Kliknite „Odpojit“.
10.3.4. Pripájanie externých referencií
Pripojenie samostatného výkresu k aktuálnemu výkresu vytvorí externú referenciu.
Referencia sa vo výkrese objaví ako objekt bloku, ale nakreslené objekty sú premietnuté, nie
fyzicky nakreslené do výkresu. Ke  zmeníte výkres, ktorý je pripojený ako externá
referencia, aktuálny výkres, v ktorom je vložená sa aktualizuje automaticky pri otvorení.
Alebo môžete znovuna íta  referencie manuálne, tak aby odrážali posledný stav, ktorom boli
uložené.

Ke  pripojíte do výkresu externú referenciu, jej hladiny, typy iar, štýly textu a alšie prvky
sú pridané do výkresu. Vlastné entity sú však prepojené, nie vložené vo výkrese.

Pre pripojenie externej referencie

1. Spustite Manažéra

Roletové menu: Vložit> Externí reference

Príkazový riadok: XRM
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2. Kliknite „P ipojit“.

3. Zadajte výkresový súbor, ktorý chcete propoji  ako externú referenciu a kliknite na
„Otvorit“

4. V sekcii „Typ reference“, vyberte ako chcete vloži  výkres.

„P íloha“ – vloží kópiu výkresu a zahrnie do nej aj všetky alšie výkresy, ktoré sú
vložené do tohto výkresu ako externé referencie.

„P ekrytí“ – preloží kópiu výkresu cez váš aktuálny výkres, neobsahuje žiadne vnorené
externé referencie vložené v externej referencii.
5. Vyberte požadované dodato né vlastnosti.
6. Kliknite OK.

7. Ak ste zadali „Zadat na obrazovce“ pre ktorúko vek položku, sledujte pokyny
v príkazovom riadku pre vkladanie referencie.
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10.3.5. Viazanie externých referencií s výkresom
Externé referencie nie sú sú as ou výkresu. Sú to odkazy na externé súbory pripojené
k výkresu. Pokia  potrebujete niekomu poskytnú  kópiu výkresu, v ktorom sú obsiahnuté aj
externé referencie, musíte mu poskytnú  aj všetky externé referencie. K tomu všetkému musí
ešte doty ný znovu na íta  všetky odkazy na referencie znovu do výkresu, bu  obnovi  ich
cesty alebo zada  každej jednej novú.

Pokia  teda potrebujete niekomu poskytnú  takýto výkres s externými referenciami, je zvä ša
jednoduchšie najprv zviaza  externé referencie s výkresom. Zviazaním sa stávajú externé
referencie trvalou sú as ou výkresu, o je podobné ako vloženie samostatného výkresu ako
bloku.

Môžete zviaza  len externé referencie, ktoré sú priamo pripojené do aktuálneho výkresu, nie
vnorené externé referencie.

Zviazanie jestvujúcich externých referencií s výkresom

1. Vyberte jedno z nasledujúcich:

Roletové menu: Vložit > Externí reference

Príkazový riadok: XRM

2. Vyberte referenciu, ktorú chcete zviaza .

3. Kliknite na „Vazba“.

4. Vyberte jednu z nasledovných možností:

Typy väzieb
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„Vazba“: zviaže referenciu, vytvorí jedine ný názov pre každú entitu, ako sú hladiny
a bloky, ktorá sa nachádza v externej referencii.

„Vložit“: zviaže referenciu, ale nevytvára nové názvy entít v externej referencii.
10.3.6. Orezávanie externých referencií
Ke  pripájate výkres ako externú referenciu, celý referen ný výkres sa zobrazí v aktuálnom
výkrese. Avšak po vložení externej referencie môžete zadefinova  hranicu, ktorou ur íte,
ktorú as  referen ného výkresu chcete zobrazi  a o skry .

Môžete upravova , posúva  alebo kopírova  orezané externé referencie tak isto ako
neorezané. Hranica orezania sa posúva spolu s referenciou. Ak referencia obsahuje vnorené
externé referencie, budú sa tiež zobrazova  orezané.

10.3.6.1 Vytvorenie hranice orezania
Ke  vytvárate hranicu orezania, má to vplyv len na zobrazenie danej referencie vo výkrese,
nijak to neovplyvní pôvodný výkres ani žiadnu geometriu v om. Tá as  referencie, ktorá je
vnútri hranice orezania, je vidite ná, zvyšok sa stáva skrytým.

Zadanie obd žnikovej hranice orezania

1. Vyberte jedno z nasledovných:

roletové menu: Modifikace > O íznout

Príkazový riadok: Xclip

2. Vyberte externú referenciu, ktorú chcete oreza . Ak potrebujete, môžete vybra  aj bloky.
3. Stla te Enter.

4. Stla te Enter pre vytvorenie novej hranice orezania.

5. Pokia  si príkaz pýta vymaza  existujúcu hranicu, stla te Enter.
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6. Vyberte Obd žnikové.

7. Zadajte prvý roh orezávajúceho obd žnika.

8. Zadajte druhý roh orezávajúceho obd žnika.

Vybraná externá referencia je orezaná pod a zadaného obd žnika.

10.3.6.2 Vypnutie a zapnutie hranice orezania.
Hranicu orezania môžete zapnú  a vypnú . Ke  je hranica vypnutá, nezobrazuje sa a celá
externá referencia je vidite ná, pokia  je geometria v hladinách, ktoré sú zapnuté
a nezmrazené. Ke  je hranica orezania vypnutá, stále existuje a môže by  znovu zapnutá.
Pokia  hranicu orezania vymažete, vymazanie je permanentné.

Pre zapnutie a vypnutie hranice orezania

1. Vyberte jedno z nasledovných:

Roletové menu: Modifikace > O íznout

Príkazový riadok: Xclip

2. Vyberte požadovanú externú referenciu.

3. Stla te Enter.

4. Pre vypnutie hranice orezania, vyberte „Vyp“ (Off). Pre zapnutie jestvujúcej hranice stla te
„Zap“ (On).

5. Stla te Enter.

Ak vypínate hranicu orezania, kliknite na orezanú as  referencie pre zobrazenie predtým
skrytej asti referen ného výkresu.

10.3.6.3 Mazanie hraníc orezania
Pokia  už nepotrebujete hranicu orezania pre externú referenciu, môžete ju vymaza .

Pre vymazanie hranice orezania

1. Vyberte jedno z nasledovných:

Roletové menu: Modifikace > O íznout

Príkazový riadok: Xclip

2. Vyberte požadovanú externú referenciu.

3. Stla te Enter.

4. Vyberte „Vymaž“ a stla te Enter.

5. Kliknite na orezanú as  externej referencie.
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Pôvodne skrytá as  referen ného výkresu sa teraz zobrazí.
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Kapitola 11 Trojrozmerné kreslenie
GstarCAD2010podporujete nasledovné typy trojrozmerných modelov:

Drôtové modely, ktoré pozostávajú z iar a kriviek, ktoré zobrazujú hrany 3 –
rozmerných objektov.

Sie ové modely, ktoré pozostávajú z hrán a plôch medzi hranami.
3D objekty, ktoré sú trojrozmerné ACIS entity, ktoré pozostávajú z plôch a hrán.

11.1.Vytváranie priamkových sietí
Môžete vytvára  priamkové siete, o sú trojrozmerné objekty, ktoré vytvárajú plochy medzi
dvoma jestvujúcimi entitami. Zadávate dve entity, ktoré definujú priamkovú sie . Tieto entity
môžu by  oblúky, kružnice, úse ky, krivky alebo body.

Vytvorenie priamkovej siete

1. Pokro ilá úrove

2. Vyberte jedno z nasledovných:

Roletové menu: Kresli> Modelování> Síte> P ímková sí

Príkazový riadok: RULESURF

3. Vyberte prvý definujúci objekt.

4. Vyberte druhý definujúci objekt.
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11.2.Vytváranie hranových sietí
Môžete vytvára  plochy zvané Hranové siete, o sú povrchy prepájajúce štyri hrany.
Vyberiete entity, ktoré budú definova  hrany. Hranové entity môžu by  oblúky, úse ky
a krivky. Štyri hrany musia tvori  uzatvorený obvod, by  spojené koncovými bodmi. Hrany
môžete vybra  v akomko vek poradí.

Pre vytvorenie hranovej siete

1. Pokro ilá úrove

2. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování> Síte> Hranová sí

Príkazový riadok: EDGESURF

3. Vyberte prvú hranu

4. Vyberte druhú, tretiu a štvrtú hranu.

Vyberte prvý (A) a druhý
(B) definujúci objekt

Vyberte prvý (A) a druhý
(B) definujúci objekt

Výsledná priamková sie
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11.3.Vytvorenie rotovanej siete
Rotovaná sie  sa vytvára oto ením vybraného profilu okolo osi. Tento príkaz je praktický pre
vytváranie foriem, ktoré majú rota nú symetriu.

Roletové menu: Kresli> Modelování> Síte> Rotovaná sí

Príkazový riadok: REVSURF

Profil, tzv. tvoriaca krivka, môže pozostáva  z akejko vek kombinácie úse iek, kružníc,
oblúkov, elíps, eliptických oblúkov, kriviek, uzavretých kriviek, spline, polygónov alebo
prstencov.

11.4.Vytvorenie trajek nej siete
Trajek ná sie  je povrch, ktorý je vytvorený tvoriacou krivkou a smerovým vektorom.
Tvoriaca krivka môže by  úse ka, oblúk, kružnica, elipsa, eliptický oblúk, 2Dkrivka, 3D
krivka, spline. Smerový vektor môže by  úse ka, 2D alebo 3D krivka. Povrch je vytvorený
ako sled rovnobežných polygónov pozd ž špecifikovaného vektoru. Tvoriaci objekt a vektor
musíte ma  nakreslený vopred, než použijete príkaz, ako je zobrazené na obrázku nižšie.

Roletové menu: Kresli> Modelování> Síte> Trajek ní sí

Príkazový riadok: TABSURF

Vyberte objekty, ktoré budú
tvori  štyri hrany (A, B, C a D)

Výsledná hranová sie

Zadaný profil Zadaná os
rotácie

Výsledok
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11.5.Vytváranie objektov vysunutím
Môžete vytvára  objekty vysunutím, o vytvára trojrozmerný objekt, ktorý vznikne
vysunutím objektu pozd ž zadaného smerového vektoru. Zadávate dve entity, ktoré
reprezentujú tvoriaci objekt a smerový vektor. D žka smerového vektoru ur uje vzdialenos ,
o ktorú sa tvoriaca krivka posunie pozd ž smerového vektoru. Vysúvanými entitami môžu by
oblúk, kružnica, úse ka a krivka. Môžete vybra  úse ku alebo otvorenú krivku ako smerový
vektor. Výsledok bude séria rovnobežných polygonálnych rovín naukladaných tesne jedna
ved a druhej pozd ž smerového vektora.

Pre vytvorenie objektu vysunutím

1. Pokro ilá úrove

2. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování> Vysunutí

Toolbar:

Príkazový riadok: EXTRUDE

Zadaný objekt Zadaný vektor Výsledok
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3. Vyberte entitu pre vysunutie.

4. Vyberte cestu (smerový vektor).

11.6.Vytváranie objektov rotáciou
Objekty môžete vytvára  rotáciou, ím vznikne trojrozmerný objekt tak, že oto í
dvojrozmerný objekt okolo osi. Zadávate dve entity, ktoré definujú tvoriaci objekt a os.
Môžete tiež zada  po iato ný uhol a stupne o ko ko sa profil oto í.

Oto enie o 360°vytvára uzavreté teleso.

Pre vytvorenie objektu rotáciou

1. Pokro ilá úrove

2. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování> Rotace

Ikonka:
Príkazový riadok: REVOLVE

Vyberte entitu pre vysunutie
(A) a cestu (B)

Výsledný objekt



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

173

3.Vyberte entity, ktoré chcete orotova .

4. Vyberte entitu, ktorá bude slúži  ako os rotácie.

5. Zadajte po iato ný uhol.

6. Zadajte stupne, o ko ko chcete objekt orotova .

11.7.Vytváranie štvorbokých hranolov
Môžete vytvori  kváder alebo kocku. Kváder pozostáva zo šiestich obd žnikových plôch.
Základ a kvádru je vždy rovnobežná s rovinou xy aktuálneho USS. Kváder umiestnite vo
výkrese tak, že bu  zadáte roh alebo stred kvádru. Ve kos  jednotlivých plôch ur íte bu
zadaním druhého rohu a potom výšky alebo zadaním d žky, šírky a výšky. Pokia  kreslíte
kocku, zadáte možnos  kocka („krychle“) a potom d žku hrany.

Vytvorenie kvádra

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování> Kvádr

Ikonka:

Príkazový riadok: BOX
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2. Zadajte prvý roh podstavy.

3. Zadajte proti ahlý bod podstavy.

4. Zadajte výšku.

11.8.Vytváranie klinov
Môžete vytvára  trojrozmerné objekty v tvare klinu, ktoré pozostávajú z piatich stien.
Základ a je vždy rovnobežná s rovinou xy aktuálnej súradnej sústavy, naklonená stena oproti
prvému zadanému bodu. Výška je vždy v smere z-ovej osi. Klin umiest ujete tak, že zadáte
roh alebo stred jeho podstavy. Ve kos  klinu zadáte bu  tak, že zadáte roh oproti a potom
výšku; zadefinujete klin vložený do kocky a zadáte hranu; alebo zadaním d žky, šírky
a výšky.

Pre vytvorenie klinu.

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování> Klín

Ikonka:

Príkazový riadok: WEDGE

Prvý bod podstavy (A), proti ahlý bod podstavy (B) a výška (C)
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2. Zadajte prvý bod podstavy.

3. Zadajte proti ahlý bod podstavy.

4. Zadajte výšku.

11.9.Vytváranie kuže ov
Môžete vytvára  trojrozmerné kužele s kruhovou podstavou, zbiehajúce sa do bodu kolmo
k podstave. Podstava kuže a je vždy rovnobežná s rovinou xy aktuálnej súradnej sústavy;
výška je vždy v smere osi z. Polohu kuže a ur íte zadaním stredu podstavy. Ve kos  ur íte
zadaním polomeru alebo priemeru podstavy a potom výšky.

Pre vytvorenie kuže a

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování> Kužel

Ikonka:

Príkazový riadok: CONE

Prvý bod podstavy (A), proti ahlý bod podstavy (B) a výška (C)
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2. Zadajte stred podstavy.

3. Zadajte polomer alebo priemer.

4. Zadajte výšku.

11.10.Vytváranie ihlanov
Môžete vytvára  štvorsteny (ihlany na podstave trojuholníka) alebo ihlany na podstave
štvorca. Steny výsledného ihlanu sa môžu bu  stretnú  vo vrcholovom bode alebo môžu
vytvori  zrezaný vrchol – troj alebo štvorhranný. Štvorsten môže by  tiež zadaný jednou
šikmou hranou, definovanou dvoma bodmi, pozd ž ktorej sa vytiahnu jednotlivé steny.
Základ a ihlanu je vždy rovnobežná s rovinou xy aktuálnej súradnej sústavy. Polohu ihlanu
ur íte zadaním prvého bodu podstavy. Ve kos  ihlanu ur íte bu  zadaním ostatných bodov
podstavy a vrcholu, jednotlivých vrcholov vrcholovej steny pri zrezanom ihlane alebo
zadaním bodov hrany.

Pre vytvorenie štvorstenu

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování> Jehlan

Ikonka:

Stred podstavy (A), polomer podstavy (B) a výška (C)
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Príkazový riadok: PYRAMID

2. Zadajte prvý bod pre podstavu ihlanu.

3. Zadajte druhý a tretí bod.

4. V príkazovom riadku zadajte možnos  štvorsten ( ty st n).

5. Zadajte vrchol.

11.11.Vytváranie valcov
Môžete vytvára  valce s kruhovou podstavou. Podstava valca je vždy rovnobežná s rovinou
xy aktuálnej súradnej sústavy, výška je vždy v smere osi z. Polohu valca ur íte zadaním
stredu podstavy. Ve kos  valca ur íte zadaním polomeru alebo priemeru podstavy a výšky.

Pre vytvorenie valca

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování>Válec

Ikonka: .

Príkazový riadok: CYLINDER

Prvý bod (A), druhý bod (B) a tretí bod (C) podstavy a vrchol (D)
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2. Zadajte stred podstavy.

3. Zadajte polomer alebo priemer podstavy.

4. Zadajte výšku.

11.12.Vytváranie gulí
Môžete vytvára  gule nasledovne: Rovníkové iare gule sú vždy rovnobežné s rovinou xy
aktuálnej súradnej sústavy. Stredová os je rovnobežná s osou z. Polohu gule ur íte zadaním
stredu. Ve kos  gule ur íte pomocou polomeru alebo priemeru.

Pre vytvorenie gule

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování>Koule

Ikonka:

Príkazový riadok: SPHERE

Stred podstavy (A), polomer (B) a výška (C)
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2. Zadajte stred gule.

3. Zadajte polomer alebo priemer.

11.13.Vytváranie anuloidov.
Anuloid je trojrozmerný prstenec. Priemer anuloidu je vždy rovnobežný s rovinou xy
aktuálnej súradnej sústavy. Anuloid je vytvorený oto ením kruhu okolo stredovej osi, ktorá je
vždy v smere osi z a rovnobežná s rovinou, v ktorej je nakreslený daný kruh. Anuloid
umiestnite vo výkrese zadaním jeho stredového bodu. Ve kos  ur íte zadaním jeho polomeru
alebo priemeru a zadaním polomeru alebo priemeru tubusu (kruhu, ktorý sa oto í okolo osi).

Pre vytvorenie anuloidu

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Kresli> Modelování>Anuloid

Ikonka:

Príkazový riadok: TORUS

Stred (A) a polomer (B) gule Výsledná gu a
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2. Zadajte stred anuloidu.

3. Zadajte polomer alebo priemer anuloidu.

4. Zadajte polomer alebo priemer tubusu.

11.14. Modifikácie v 3D
Môžete kopírova , posúva , otá , zrkadli , vytvára  polia a zrovnáva  dvojrozmerné
a trojrozmerné entity tak ako v dvojrozmernom tak aj v trojrozmernom priestore. Môžete tiež
meni  a upravova  vlastnosti trojrozmerných entít podobne ako sme menili a upravovali
vlastnosti dvojrozmerných entít. Ke  upravujete trojrozmerné objekty v dvojrozmernom
priestore, upravujte ich vo vz ahu k aktuálnej súradnej sústave xy.

11.14.1. 3D otá anie
Môžete otá  vybrané objekty okolo vybranej osi v trojrozmernom priestore. Vyberiete
objekty, ktoré chcete oto  a potom zadáte os otá ania, bu  zadaním dvoch bodov, vybraním
už jestvujúceho objektu, zadaním rovnobežky s osou x, y alebo z aktuálnej súradnej sústavy
alebo zadaním rovnobežky s aktuálnym poh adom.

Oto enie entity okolo osi v trojrozmernom priestore

1. Vyberte jedno z nasledovných

Stred (A) , celkový polomer anuloidu (B) polomer tubusu (C)
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Roletové menu: Modifikace> 3D operace>3D Oto

Ikonka:

Príkazový riadok: ROTATE3D

2. Vyberte objekty, ktoré chcete oto  a stla te Enter.

3. Vyberte jednu z nasledovných možností: Pod a entity, Posledná, Poh ad, Os X, Os Y, Os
Z.

4. Zadajte uhol oto enia bu  priamo alebo pomocou referencie.

11.14.2. Vytvorenie po a v trojrozmernom priestore
Môžete nakopírova  a zrovna  vybrané objekty v trojrozmernom priestore do obd žnikového
alebo kruhového po a. Pri vytváraní obd žnikového po a zadávate po et st pcov, po et
riadkov a po et vrstiev. Zadávate tiež vzájomné vzdialenosti medzi nimi. Pri vytváraní

Vyberte objekty pre oto enie(A) ,
ur te body osi (B a C) zadajte uhol
oto enia (D)

Výsledok oto enia
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kruhového po a zadávate os, okolo ktorej sa objekty rozprestrú, po et kópií vybraného
objektu a uhol výseku, v ktorom chcete objekty rozmiestni .

Pre vytvorenie trojrozmerného obd žnikového po a

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Modifikace> 3D operace>3D pole

Príkazový riadok: 3DARRAY

11.14.3. Zrkadlenie v trojrozmernom priestore
Môžete vytvára  zrkadlový obraz vybraných objektov v trojrozmernom priestore. Objekty
zrkadlíte pod a roviny zrkadlenia, ktorú definujte bu  zadaním troch bodov; vybraním
jestvujúcej dvojrozmernej roviny; zadaním roviny rovnobežnej s rovinami xy, yz alebo xz
aktuálneho súradného systému; alebo zadaním roviny rovnobežnej s aktuálnym poh adom.
Pôvodné objekty môžete vymaza  alebo zachova .

Pre zrkadlenie objektu v trojrozmernom priestore

1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Modifikace> 3D operace>3D zrcadlení

Vyberte objekty (A) Zadajte po et riadkov, st pcov a vrstiev. Zadajte vzdialenos
medzi riadkami (B) st pcami (C) a vrstvami (D)
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Príkazový riadok: MIRROR3D

1.Vyberte objekty a stla te Enter.

2.V príkazovom riadku vyberte možnos  3 body.

3. Zadajte prvý bod roviny zrkadlenia.

4. Zadajte druhý a tretí bod roviny.

5. V príkazovom riadku vyberte jednu z možností:

Yes-Vymaza  pôvodné objekty
No-Zachova  pôvodné objekty

11.14.4. Zarovnávanie v trojrozmernom priestore
Môžete zarovna  vybrané objekty s inými objektmi v trojrozmernom priestore. Vyberiete
objekty, ktoré chcete zarovna  a zadajte jeden, dva alebo tri páry bodov, pomocou ktorých
chcete vybrané objekty zarovna .

Pre zarovnanie objektov s inými objektmi

Vyberte objekty (A) Zadajte prvý
(B), druhý (C) a tretí (D) bod roviny
zrkadlenia

Výsledok
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1. Vyberte jedno z nasledovných

Roletové menu: Modifikace> 3D operace>Srovnat

Príkazový riadok: ALIGN.

1. Vyberte objekty a stla te Enter.

2. Vyberte prvý zdrojový bod.

3. Vyberte prvý cie ový bod.

4. Zadajte alšie zdrojové a cie ové body pod a potreby (dokopy 3 páry).

Vyberte objekty, ktoré chcete
zarovna . Potom vyberte prvý
zdrojový bod (A) a prvý cie ový bod
(B), druhý zdrojový bod (C) a druhý
cie ový bod (D). môžete zada
dokopy 3 páry bodov

Výsledné zarovnané objekty
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Kapitola 12 Tla enie výkresov
12.1.Úvod do tla e a jej rozhranie
Ikonka:

Roletové menu: Soubor>Vykreslit

Príkazový riadok: Print

Rozhranie tla e v GstarCAD-e je v zásade podobné tomu v Autocade.

A Vyberte tla iare  alebo ploter

B Nastavte vlastnosti tla iarne

C Schematický náh ad

D Vyberte alebo nastavte štýly tla e

E Vyberte oblas , ktorú chcete tla
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F Nastavte mierku tla e

G Nastavte orientáciu výkresu

V GstarCAD2010, môžete nainštalova  zabudovaný driver tla e GstarCAD2010, ktorý sa
v predchádzajúcich verziách nenachádzal. Vaša práca bude pohodlnejšia, presnejšia a bude
prebieha  hladšie, ak budete používa  zabudovaný driver pre tla .

12.2.Vyberte tla iare  alebo ploter
Pred tla ením výkresu musíte vybra  tla iare  alebo ploter. Zariadenie, ktoré vyberiete
predur í limity pre vytla ite ný rozmer výkresu.

Ke  vyberiete tla iare , môžete už jednoducho tla  použitím preddefinovaných nastavení
v dialógovom okne „Tisk“.

V roletovom menu „Tiskárna/Plotr“ sa nachádza okrem systémovej tla iarne aj zabudovaná
GstarCAD2010 tla iare . Môžete nainštalova  zabudovanú tla iare  ICAD2010 pomocou
položky „Pridat plotr“. Postup je popísaný nižšie:

Stla te „Další“ a vyberte „Tento po íta “.
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Stla te „Další“, vyberte výrobcu zo zoznamu v avo a model tla iarne v zozname vpravo.

Kliknite na „Další“ a zobrazí sa:

Kliknite na „Další“, potom zadajte „Vykreslit na port“ alebo „Tisk do souboru“, pod a toho
ako potrebujete. Ve a plotrov používa v sú asnosti LPT1.
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Postupujte pod a inštrukcií pre dokon enie inštalácie.

12.3.Pridanie virtuálnej DWF tla iarne
Vytvára DWF súbory pre publikovanie na internete, odlišne od priameho exportu dwg súboru
do dwf, ktorý sme spomínali na za iatku. Takýto typ súboru obsahuje všetky DWF
informácie, ale môžete da  exportova  iba vybranú as  výkresu.

Postup pri vytváraní DWF súboru

Vyberte tla iare “DWF6 ePlot.pc3”, ostatné kroky sú rovnaké ako pri bežnej tla i.

12.4.Nastavenie vlastností tla iarne
Kliknite na „Vlastnosti“ ved a tla iarne pre vstup do „Editora konfigurace plotru“.
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Kliknite na „Vlastní vlastnosti....“, kde môžete nastavi  rozmery papiera a iné nastavenia
tla iarne.

Ak používate zabudovaný GstarCAD2010 driver, môžete nastavi  vlastný rozsah plochy pre
tla  a okraje; pri používaní systémovej tla iarne sa to nastavi  nedá.
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12.5.Zadanie Plochy tla e
Ke  tla íte výkres, musíte vybra  plochu, ktorú chcete vytla . Menu ponúka nasledovné
možnosti v sekcii „Oblast vykreslování“.

Meze: Ke  tla íte vo výreze, vytla í všetko v rámci hraníc potla ite nej plochy zadaného
rozmeru papiera, s po iatkom vyrátaným pod a 0, 0 vo výreze. Ke  tla íte v priestore
modelu, vytla í celú plochu výkresu definovanú rozsahom rastra. Ak aktuálny poh ad
nezobrazuje pôdorys, táto možnos  funguje podobne ako možnos  „Maximálne“, zoberie
rozsah celej kresby.

Zobrazení: vytla í aktuálny poh ad v rozsahu obrazovky, v aktuálnom výreze
modelového priestoru, alebo v aktuálnom rozsahu papiera v priestore Rozvrženia.

Okno: Vytla í as  výkresu, ktorú ohrani íte. Vyberte možnos  „Okno“ a použite kurzor
pre definovanie dvoch proti ahlých bodov rámika, ktorý ur í plochu, ktorá má by  vytla ená,
alebo zadajte hodnoty súradníc.
Nastavenia v sekci „Odsazení vykreslování“ ur ujú odsadenie plochy tla e od relatívneho
po iatku, avého dolného rohu, potla ite nej plochy alebo okraja papiera, v závislosti od
nastavení urobených v okne „Možnosti“ – záložka „Vykreslování a publikování“ – „Zadajte
odsazení tla e od“. Nastavené možnosti odsadenia sú zobrazené v zátvorkách.

Odsadenie výkresu na papieri môžete posúva  pomocou zadania kladných alebo záporných
hodnôt v okienkach X a Y. To ale môže spôsobi  zmenšenie plochy tla e.

12.6.Nastavenie mierky a orientácie výkresu
Nastavenie mierky tla e

Môžete vybra  rôzne mierky zo zoznamu mierok, zada  vlastnú mierku alebo vybra  možnos
„P izp sobit na papír“, ktorá priradí výkresu takú mierku, aby sa vošiel do zadaného rozmeru
papieru.

Vä šinou kreslíte objekty v ich skuto nej ve kosti. To znamená, že si vyberiete jednotku,
ktorá zodpovedá vašej hodnote 1 (milimeter, meter) a kreslíte v mierke 1:1. Napríklad, ak
kreslíte v milimetroch, nameraná hodnota napr. 300 vo výkrese, zodpovedá hodnote 300mm.
Pri tla ení výkresu bu  zadáte presnú mierku alebo dáte výkres prispôsobi  rozmeru papiera.

Vä šina výsledných výkresov sa tla í v presnej mierke. Spôsob akým sa zadáva mierka tla e
závisí od toho, i pracujete v modelovom priestore alebo priestore Rozvrženia:

V modelovom priestore: mierka sa zadáva v dialógovom okne „Tisk“. Táto mierka
predstavuje pomer tla ených jednotiek k reálnym jednotkám, v ktorých ste pracovali pri
rysovaní.

V rozvržení pracujete s dvoma mierkami. Prvá definuje celkovú mierku výkresu, ktorá sa
zvy ajne nastavuje na 1:1, v závislosti od ve kosti papiera. Druhá je mierka, v akej sa
zobrazuje modelový priestor v jednotlivých výrezoch. Mierka každého výrezu reprezentuje
pomer medzi ve kos ou papiera a ve kos ou modelu vo výreze.
Nastavenie orientácie výkresu
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Orientácia výkresu ur uje, i bude poloha tla eného výkresu na šírku (dlhšia strana výkresu je
nastavená ako horizontálna) alebo na výšku (dlhšia strana výkresu je nastavená ako
vertikálna). To závisí od ve kosti papiera. Môžete tiež vybra  tla  hore nohami.

12.7.Vyberte štýl tla e
Štýl tla e ovláda to ako sa jednotlivé objekty alebo hladiny vytla ia v závislosti od nastavenia
vlastností tla e, ako sú hrúbka iary, farba, vyplnenie. V tabu kách štýlov tla e sú obsiahnuté
všetky skupiny štýlov tla e. „Manažér stylov vykreslování“ je dialógové okno, v ktorom sa
zobrazujú všetky dostupné štýly tla e.

Sú dva základné štýly tla e:

Pomenované štýly, založené na farbe: Vo výkrese sa dá použi  len jeden typ tohto štýlu.
Môžete meni  štýl tla e z jedného typu na druhý. Môžete tiež zmeni  typ štýlu tla e, ktorý bol
nastavený predtým. Pri tomto type štýlov, závisí od farby objektov, ako budú tla ené. Tento
typ štýlov tla e má príponu „ctb“. Tento štýl sa nedá priradi  k jednotlivým objektom vo
výkrese. Namiesto toho, pre ovládanie toho, ako sa bude ktorý objekt tla  meníte jeho farbu.
Napríklad všetky objekty, ktorým je priradená farba ervená vo výkrese sa budú tla  tým
istým spôsobom.

Pomenované štýly tla e: sú štýly tla e, ktoré sú priradené priamo k objektom a hladinám.
Tieto majú príponu „stb“. Pri používaní tohto typu štýlov tla e môžete zada  pre každý objekt
vo výkrese jednotlivo spôsob, akým sa bude tla , nezávisle od jeho farby.

ICAD2010 podporuje súbory pcp, stb a ctb. Môžete vybra  zo štýlov tla e, ktoré boli už
vytvorené, alebo tiež môžete prispôsobova  jestvujúce štýly.

Môžete vybra  stb alebo ctb štýl tla e v tomto roletovom menu. Ak chcete použi  iný ctb
alebo stb štýl tla e, môžete nakopírova  ctb alebo stb súbory do C:\Program
Files\GstarCAD2010 Professional\PrintStyles.

Môžete otvori  „Editor tabulky styl  vykreslování“ kliknutím na ikonku .
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„Editor tabulky styl  vykreslování“ zobrazí vlastnosti štýlov tla e špecifikované pod daným
štýlom tla e.

V tomto dialógovom okne môžete nastavi  vlasnosti štýlu ako farba, hrúbka iary.

1. Nastavenie farby, rozkladu farieb, Stupne šediSet Color, Screening, Grayscale,
a zrnenia

Môžete použi  štýl tla e pre priradenie farby, rozkladu farieb, stupne šedi a zrnenia.

Priradenie farby
Prednastavená možnos  je použitie farby objektu. Pri tejto možnosti si objekt ponechá svoju
farbu, nastavenú individuálne alebo v hladine. Ak nastavíte farbu štýlu tla e, táto sa priradí
k objektom pri tla i namiesto ich farby zobrazenej vo výkrese. Môžete zada  jednu z 255 ACI
farieb, True Colour alebo Ostatní. Ploter musí by  nakonfigurovaný pre tla  True Colour ak
chcete použi  túto možnos .

Použitie rozkladu farieb
Môžete vybra  intenzitu farby, ktorá ur í množstvo atramentu (farby), ktorá sa použije pri
tla i. Platný rozsah je od 0 po 100. AK vyberiete 0, farba bude zredukovaná na bielu. Hodnota
100 zobrazí farba v jej plnej intenzite. Rozklad farieb je efektívny iba ak máte ploter
nakonfigurovaný pre tla  farieb alebo stup ov šedi. Tiež musíte ma  zapnuté zrnenie.

Použitie zrnenia
Ploter používa zrnenie pre dosiahnutie požadovaného odtie a farby pomocou vzorky bodov,
o vytvára ilúziu, že tla í pomocou viacerých farieb, než sú farby atramentov, ktoré sú

fyzicky v tla iarni. Ak ploter nepodporuje funkciu zrnenia, nastavenie zrnenia je ignorované.

Zmena na stupne šedi
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Ke  vyberiete možnos  zmeni  na stupne šedi, farby objektov sú zmenené do odtie ov šedej
ak tla iare  podporuje stupne šedi. Svetlé farby ako žltá sú tla ené svetlými šedými odtie mi,
tmavé farby tmavými šedými odtie mi. Ak vypnete Stupne šedi, objekty sa budú tla  vo
farbách RGB. Možnos  stup ov šedi je dostupná i už používate farby objektov alebo im
priradené farby v štýloch tla e.

2. Priradenie pier

Možnos  „Pero íslo“ ur uje íslo pera, ktoré bude fyzicky použité pre každý štýl tla e.

3. Ovládanie hrúbky a typu iary

Hrúbka iary ako aj typ iary môžu by  nastavené ako vlastnosti jednotlivých objektov
a ovládané pri tla i pomocou štýlov tla e. Nastavenie v štýle tla e do asne zmení nastavenia
vo výkrese pri tla ení.

Priradenie a zobrazenie hrúbky iary
Ke  vyberiete polí ko „Tlouš ka áry“ v editori štýlov, zobrazí sa vzorka hrúbky ako aj jej
íselná hodnota. Prednastavená hodnota je použitie hrúbky iary pod a objektu. Môžete

zmeni  jestvujúcu hrúbku iary, ak tam nie je tá, ktorú práve potrebujete.

Priradenie typu iary
Ke  vyberiete polí ko „Typ áry“ v „Editori tabulky styl  vykreslování“, v roletovom menu
sa zobrazí zoznam s vyobrazením a popisom typov iar. Prednastavená možnos  pre štýl tla e
je použitie typu iary entity.

4. Priradenie Konca a Spojenia iar

Môžete nastavi  štýl ukon enia a spojov iar pre objekty, ktoré majú priradenú hrúbku iary.
Môžete použi  štýl pod a entity alebo ho nahradi  iným nastavením v štýle tla e.

Priradenie štýlu ukon enia iary
Prednastavená možnos  je použitie štýlu entity, o ja zaoblené ukon enie. Prira te iare iný
štýl ukon enia v tabu ke štýlov tla e a pri tla ení tento do asne nahradí štýl entity vo výkrese.

Priradenie štýlu spojenia iary
Prednastavená možnos  je použitie štýlu entity, o ja zaoblené ukon enie. Prira te iare iný
štýl spojenia v tabu ke štýlov tla e a pri tla ení tento do asne nahradí štýl entity vo výkrese.

5. Priradenie štýlu vyplnenia

Môžete priradi  množstvo rôznych štýlov výplne, ke  tla íte široké krivky, prstence, solidom
vyšrafované objekty a telesá.

Prednastavená možnos  pre štýl výplne je použi  štýl entity. Prira te objektom iný štýl
vyplnenia v tabu ke štýlov tla e a pri tla ení tento do asne nahradí štýl entity vo výkrese.

Môžete použi  globálny faktor mierky pre non-ISO typy iar a výpl ové vzory v štýle tla e.
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12.8.Náh ad tla e
Je praktické si pozrie  najprv náh ad výkresu, ktorý chcete tla  predtým, než ho pošlete do
tla iarne.

Môžete vytvori  náh ad priamo v dialógovom okne „Tisk“. Náh ad ukazuje ako presne bude
výkres vyzera , ke  sa vytla í, vrátane hrúbok iar, vzorov výplne a ostatných nastavení
štýlov tla e.

Pri náh ade sú skryté palety nástrojov a zobrazí sa do asný panel nástrojov pre náh ad, ktorá
obsahuje príkazy pre tla , zoom a posun výkresu.

Roletové menu: Soubor>Náhled výkresu

Ikonka:

Príkazový riadok: Preview
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Kapitola 13 Expresné Nástroje
13.1.Hladiny (Layers)
13.1.1. Manažér hladin (Layer Manager)
Spravuje nastavenia hladín tak, že vám umož uje uloži  a obnovi  nastavenie hladiny do
stavu hladiny. Stavy hladín môžu by  modifikované, obnovované alebo premenovávané.
Stavy hladín sú uložené vo výkrese, ale môžu by  tiež exportované alebo importované do/
z LAS súborov.

Ulož: Uloží aktuálne nastavenia hladín do vybraného stavu hladiny. Pri zadaní nového názvu
sa vytvorí nový stav.

Edituj: Zobrazí okno „Editace stavu hladin“, kde môžete robi  požadované zmeny pre
vybraný stav hladiny. Ak nejestvujúcu žiadne stavy hladín, vytvorí sa nový.

ejmenovat: Premenuje stav hladiny.

Vymaž: Maže stavy hladín. Najprv zobrazí správu: Vymaza  stav hladín?

Import: Zobrazí okno pre otvorenie súborov. Vyberte disk, prie inok a názov LAS súboru,
ktorý chcete importova  do aktuálneho výkresu. Zobrazuje už vytvorené LAS súbory.

Export: Zobrazí okno pre uloženie LAS súborov. Vyberte disk, prie inok a zadajte názov
súboru, ktorý chcete exportova  z aktuálneho výkresu.

Možnosti: Nastavte možnosti, ktoré sa použijú pre obnovenie stavov hladín. Umož uje
vybra  vlastnosti hladín, ktoré chcete, aby boli obnovované (zapnuté/ vypnuté, zmrazené/
rozmrazené, farba, typ iary a pod.)

Obnovit:  Obnovuje vlastnosti hladín vo vybratom stave hladín, bez toho, aby bolo potrebné
zatvori  okno.

Tla idlo Nápov da zobrazuje nápovedu pre funkciu Manažéra stavu hladin.

13.1.2. Layer Walk (Preh ad hladín)
Dynamicky zobrazuje objekty vo vybranej hladine.
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Roletové menu: Express>Layer> Layer Walk

Zobrazuje objekty v hladine, ktorú vyberiete v dialógovom okne. Zobrazí po et objektov,
ktoré sa nachádzajú vo vybranej hladine a celkový po et objektov vo výkrese. S týmto
nástrojom môžete meni  stav hladiny, obnovi  ho pri ukon ení príkazu, uklada  stavy hladín
a zmaza  hladiny, ktoré nie s vo výkrese používané.

Možnosti dialógového okna LayerWalk

Filter: Zapína a vypína aktívny filter. Ke  zaškrtnete polí ko „Filter“, v zozname sa zobrazia
hladiny, ktoré zodpovedajú zapnutému filtru. Pokia  je polí ko nezaškrtnuté, zobrazujú sa
všetky hladiny v zozname. (Táto možnos  nie je dostupná, pokia  nie je vytvorený žiadny
aktívny filter.)

Purge ( istenie): Odstráni hladiny, ktoré nie sú vo výkrese používané. Toto tla idlo nie je
dostupné, pokia  sa vo výkrese nenachádza aspo  jedna nevyužívaná hladina. Ak chcete
zobrazi  zoznam hladín, ktoré môžu by istené, vyberte „Vyberte nepoužívané“ z rýchleho
menu.
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Restore on Exit (Obnovi  pri ukon ení): Ak zaškrtnete túto možnos , hladiny sa vrátia do
svojho predošlého stavu po ukon ení príkazu.

Vybra  objekty: Použitím tohto tla idla, môžete kliknú  na  objekty priamo na obrazovke
a tak vybra  hladiny, v ktorých sa nachádzajú.

13.1.3. Layer Match (Prispôsobenie hladín)
Zmení hladinu vybratého objektu alebo objektov na hladinu druhého objektu, ktorý zadáte
ako cie ový.

Roletové menu: Express>Layer>Layer Match

Príkazový riadok: LAYMCH

Použitie:

Vyberte objekt, napríklad dvere, ktorého hladinu chcete zmeni ; potom vyberte objekt, ktorý
sa nachádza v hladine, do ktorej chcete dvere presunú .

Príkazový riadok: LAYMCH

Vybrat objekty: (Vyberte dvere, ktoré chcete da  do inej hladiny)

Vybrat objekty: (Stla te Enter, ke  ste dokon ili výber objektov)

Select object on destination layer or [Type-it]: (Vyberte dvere v hladine N_DOOR, do ktorej
chcete svoje dvere presunú )

Objekty boli presunuté do hladiny N-DOOR.
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13.1.4. Change to Current Layer (Presunú  do aktuálnej hladiny)
Zme te hladinu jedného alebo viacerých vybraných objektov na aktuálnu hladinu.

Roletové menu: Express>Layer> Change to Current Layer

Príkazový riadok: LAYCUR

Vyberte objekty, ktoré majú by  presunuté do aktuálnej hladiny:

Vyberte objekty: Použite jeden zo spôsobov výberu.

Príklad použitia:

Objekty (zvýraznené dvere) sú vybraté

Vyberte objekt (iné dvere), ktorý je v hladine, na ktorú chcete
zmeni

Objekty (dvere) sa zmenia hladinu tak, aby sa zhodovala s hladinou vybratého
objektu
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Vyberte objekty, napríklad stoli ky v hladine Stoli ky, a zme te ich do aktuálnej hladiny
Zariadenie.

Príkazový riadok: LAYCUR

Vyberte objekty, ktoré majú by  presunuté do aktuálnej hladiny:

Vyberte objekty: Zadajte objekty, ktoré chcete presunú  do aktuálnej hladiny.

Vyberte objekty: Stla te Enter, ke  dokon íte výber.

Objekt bol zmenený do Hladiny1 (aktuálnej hladiny).

13.1.5. Copy Objects to New Layer (Skopírovanie objektov do novej
hladiny)

Nakopíruje vybrané objekty do inej hladiny, pôvodné objekty ponechá nedotknuté.

Môžete vybra  hladinu zo zoznamu jestvujúcich hladín alebo vytvori  novú.

Roletové menu: Express>Layer> Copy Objects to New Layer

Príkazový riadok: COPYTOLAYER

Vyberte objekty: Vyberte objekty, ktoré chcete nakopírova  do inej hladiny.

COPYTOLAYER dialógové okno
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Pre zadanie požadovanej cie ovej hladiny môžete vybra  z uvedeného zoznamu alebo napísa
nový názov novej hladiny do textového po a.

13.1.6. Layer Isolate (Izoluj hladinu)
Izoluje hladinu alebo hladiny, v ktorých sa vybrané objekty nachádzajú, a to tak, že vypne
všetky ostatné hladiny.

Roletové menu: Express>Layer> Layer Isolate

Príkazový riadok: LAYISO

Vyberte objekt(y) v hladine (hladinách), ktoré chcete izolova :

Použite jednu z metód výberu.

Príklad použitia:

Vyberte objekt, napr. šrafový vzor, ktorého hladiny chcete izolova .



GstarCAD 2010 –Fluent Use in Entire Design

201

Príkazový riadok: LAYISO

Vyberte objekty, ktorých hladiny chcete izolova :

Stla te Enter, ke  dokon íte výber objektov.

Hladina A-HATCH bola izolovaná.

13.1.7. Layer off and Turn All Layers On
Layer Off: Vypne hladinu, v ktorej sa nachádza vybraný objekt(y).

Turn All Layers On: Zapne všetky hladiny.

13.1.8. Layer Freeze and Thaw all Layers
Layer Freeze: Zmrazí hladinu, v ktorej sa nachádza vybraný objekt(y).

Thaw all Layers: Rozmrazí všetky hladiny.

13.1.9. Layer Lock and Layer Unlock
Layer Lock: Uzamkne hladinu, v ktorej sa nachádza vybraný objekt(y).

Layer Unlock: Odomkne hladinu, v ktorej sa nachádza vybraný objekt(y).

Všetky hladiny zapnuté:

Izolovaná hladina vzoru šrafy (zapnutá), ostatné hladiny vypnuté
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13.1.10. Layer Merge (Zlu ovanie hladín)
Presunie všetky objekty z prvej vybranej hladiny do druhej vybranej hladiny. Prvú hladinu
následne odstráni z výkresu.

roletové menu: Express>Layer>Layer Merge

Príkazový riadok: LAYMRG

Príklad použitia:

Vyberte objekt v hladine, ktorú chcete zlú  s inou.

Príkazový riadok: LAYMRG

Vyberte objekt v hladine, ktorú chcete zlú  [Napísa  názov/Undo]: (Vyberte seda ku
v hladine Seda ky)

Vybrané hladiny: Seda ky

Vyberte objekt v hladine, ktorú chcete zlú  [Napísa  názov/Undo]: (Stla te Enter pre
ukon enie výberu)

Vyberte objekt v cie ovej hladine [Napísa  názov]: (Vyberte stôl v hladine Zariadenie)

Stoli ky v hladine Chair:

Vyberte dve stoli ky, ktoré chcete zmeni  do hladiny Furn:

Dve stoli ky boli zmenené do aktuálnej hladiny Furn:
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13.1.11. Layer Delete (Mazanie hladín)
Vymaže všetky objekty zo zadanej hladiny a vymaže hladinu z výkresu.

Roletové menu: Express>Layer>Layer Delete

Príkazový riadok: LAYDEL

Vyberte objekt v hladine, ktorú chcete odstráni  [Napísa  názov/Undo]: (Použite jednu
z metód výberu pre vybratie hladiny, ktorú chcete vymaza  alebo napíšte T a napíšte jeho
názov)

Vyberte stôl v hladine Zariadenie:

Hladina Seda ka bola zlú ená do hladiny Zariadenie:

Vyberte seda ku v hladine Seda ka:
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Príklad použitia:

Vyberte objekt v hladine, ktorú chcete vymaza .

Príkazový riadok: LAYDEL

Vyberte objekt v hladine, ktorú chcete odstráni  [Napísa  názov/Undo]: (Vyberte rastlinu
v hladine Rastliny)

Vybrané hladiny: Rastliny

Vyberte objekt v hladine, ktorú chcete odstráni  [Napísa  názov/Undo]: (Stla te Enter pre
dokon enie výberu)

Vyberte objekt v hladine Rastliny:

Hladina Rastliny bola vymazaná:
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13.1.12. Layer Object Change Color and Layer Object Move
Layer Object Change Color (Zmena farby objektu/hladiny): Po vybraní objektu môžete
bu  zmeni  farbu hladiny, zadaním hodnoty 1, alebo farbu objektu, zadaním 0.

Layer Object Move (Posunutie objektov v rámci hladiny): Po vybraní objektov sa zobrazí
informácia o vybranej hladine. Potom môžete vybra  a posunú alšie objekty, ktoré sú v tej
istej hladine spolu s vybraným objektom.

13.1.13. Current Layer Setting (Nastavenie aktuálnej hladiny)
Nastaví ako aktuálnu hladinu tú, ktorej objekt bol vybratý.

13.2. Blocks (bloky)

13.2.1. List Xref/Block Properties (Vlastnosti externých referencií
a blokov)

Vytvorí zoznam blokov, ich názvov, typov, názvov hladín, farieb a typov iar vnorených
objektov v bloku alebo externej referencii.

Príkazový riadok: XLIST

Príklad použitia:
Vyberte objekt, ktorý je vnoreným blokom alebo externou referenciou a ktorého vlastnosti
ako Názov, Hladina, Farba a Typ iary chcete zobrazi .

Príkazový riadok: XLIST

Vyberte vnorený blok alebo externú referenciu, pre ktorý chcete zobrazi  zoznam:

13.2.2. Copy Nested Objects (Kopírovanie vnorených objektov)
Kopíruje objekty vnorené v externej referencii alebo bloku.

Príkazový riadok: NCOPY
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13.2.3. Trim to Nested Objects (Oreza  po vnorený objekt)
Používa blok (alebo entity, ktoré sú vnútri bloku) ako hranicu pre orezanie objektov vo
výkrese.

Príkazový riadok: BTRIM

13.2.4. Extend to Nested Objects (Pred ži  po vnorený objekt)
Používa blok (alebo entity, ktoré sú vnútri bloku) ako hranicu pre pred ženie objektov vo
výkrese.

Príkazový riadok: BTRIM

13.2.5. Explode Attribute to Text (Rozloženie atribútov na text)
Rozloží bloky a hodnoty atribútov premení na textové objekty.

Príkazový riadok: BURST

13.2.6. Export Attribute Information (Exportovanie atribútov)
Exportuje atribúty bloku do iného externého textového súboru v ASCII formáte.

Príkazový riadok: ATTOUT

13.2.7. Import Attribute Information (Importovanie atribútov)
Importuje atribúty do bloku z externého ASCII súboru.

Príkazový riadok: ATTIN

13.2.8. Convert BLOCK to XREF (Konvertovanie bloku na externú referenciu)
Nahradí všetky sú asti bežného bloku formou externej referencie. Uvo uje externé
referencie, ktoré sú zviazané.

Príkazový riadok: BLOCKTOXREF

13.2.9. Replace Block with Another Block (Nahradenie bloku iným blokom)
Môžete nahradi  blok iným blokom v aktuálnom výkrese.

Príkazový riadok BLOCKREPLACE
13.2.10. BLOCKREPLACE
Umož uje naraz nahradi  všetky kópie jedného vloženého bloku iným blokom.

BLOCKREPLACE preh adá celý výkres, nájde všetky kópie daného bloku a zamení ich za iný
blok, ktorý zadáte. Po ukon ení môžete nepoužívaný blok z výkresu odstráni .

Zadajte názov bloku, ktorý chcete zameni , bu  vybraním v zozname alebo pomocou tla idla
„Pick“ (Vyber) priamo vo výkrese:
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Ur ite náhradný blok:

13.2.11. Statistics Blocks Number (Štatistika po tov blokov)
Môžete si robi  štatistiku použitia rôznych blokov vo výkrese pomocou tohto príkazu.

13.3.Text
13.3.1. Text Fit (Prispôsobenie textu)
Natiahne alebo skráti objekt textu zadaním nového po iato ného a koncového bodu riadku.

Príkazový riadok: TEXTFIT

Príklad použitia:

Prispôsobte text do uzavretej hranice štítku tak, že nastavíte novú šírku textu.
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Vyberte text

Vyberte nový po iato ný a koncový bod

Šírka textu sa skrátila

13.3.2. Text Mask (Maska textu)
Umiestni masku (pozadie) za objekt textu alebo mtextu. Obd žniková maska je odsadená od
textu o zadanú hodnotu.

Príkazový riadok: TEXTMASK

13.3.3. Text Unmask (Zrušenie masky textu)
Odstráni masku (pozadie) z objektu textu, na ktorý bola predtým aplikovaná pomocou príkazu
TEXTMASK.

Príkazový riadok: TEXTUNMASK

13.3.4. Arctext (Oblúkový text)
Umiestni text pozd ž oblúka.

Možnosti dialógového okna:
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Výberové tla idlá: Nastavujú a ovládajú polohu textu v závislosti k  oblúku a jeho d žke.
„Drag Wizad“ ovláda správanie textu ke  sa pohne s jeho referen ným oblúkom.

Farba: Zadáva farbu textu.

Text: Sem vpíšete požadovaný text.

Názov štýlu: Vyberte názov štýlu pre vybraný font. Tiež zadajte nastavenie pre hrubý, šikmý,
pod iarknutý text.

Font: Obsahuje zoznam TrueType fontov písma a SHX fonty.

Sekcia vlastnosti: Tu môžete zada  výšku textu, pomer šírky, medzery medzi znakmi,
odsadenie od oblúku, odsadenie z ava a sprava.

Príklad použitia

Nakreslite oblúk a potom použite príkaz ARCTEXT pre umiestnenie textu pozd ž oblúka.

13.3.5. Rtext
Vytvára reaktívny text.

Reaktívny text (RText) je zobrazovaný rovnako ako sa objekty Textu alebo MTextu normálne
zobrazujú, ale ako zdroj textu, sú použité dáta z externého súboru alebo hodnota Diesel.
RText objekty sa dajú editova  pomocou príkazu RTEDIT.
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Príkazový riadok: RTEXT

Zadejte možnost [styl(S)/výška(H)/oto ení(R)/soubor(F)/diesel(D)] <Diesel>:

Styl: Zadávate štýl textu.

Výška: Zadávate výšku textu.

Oto ení: Zadávate nato enie textu.

Soubor: Vyberiete použite externého súboru.

Diesel: Použitie Diesel kódu.

13.3.6. Rtedit
Umož uje upravova  jestvujúci objekt Rtextu.

13.3.7. Justify Text (Zarovnanie textu)
Zmení zarovnanie textu bez toho, aby sa zmenila jeho poloha. Funguje pre text, mtext
a definície atribútov.

Príkazový riadok: TJUST

Vyberte objekty: Použite jednu z metód výberu.

[Start/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Start>: Zadajte nový
spôsob zarovnania textu

Príklad použitia:

Zme me zarovnanie textu na stredové.

Text Zarovnané v avo:

Text po zmene zarovnania:
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13.3.8. Rotate Text (Oto enie textu)
Zarovnáva formát textu, mtextu a atribútov blokov do nového smeru.

Oto í formát textu, mtextu a atribútov blokov tak, aby boli zarovnané pod a pravidiel
kótovania a popisov, o naj itate nejšie, zarovnané o najbližšie k horizontále alebo pre
ítanie výkresu z pravej strany. V príklade je objekt textu oto ený okolo stredového bodu

o 360°. Ak je text hore nohami, po aplikovaní príkazu sa nato í do správnej polohy. Podobne
text smerujúci doprava bude smerova  do ava. Celková poloha textu sa nezmení. Môžete
použi  aj možnos  zadania novej absolútnej hodnoty nato enia textu pre všetky vybrané
objekty textu.

Príkazový riadok: TORIENT

Vyberte objekty: Použite jednu z metód výberu.

Nové absolútne nato enie <Naj itate nejšie>: Zadajte absolútny uhol alebo stla te Enter

Možnosti otá ania

Nové absolútne nato enie: zadajte novú hodnotu absolútneho uhla pre všetky vybrané objekty

Naj itate nejšie: Nato í všetky objekty textu do naj itate nejšej polohy, vrchnou stranu hore
a do ava.

Príklad použitia:

Text pred oto ením:
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Text po oto ení – možnos  naj itate nejší:

Text po oto ení – Zadaný absolútny uhol 0 stup ov:
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13.3.9. Enclose Text with Object (Ohrani  text iným objektom)
Umiestni kružnicu, obd žnik alebo iný útvar okolo každého z vybraných objektov textu alebo
mtextu.

Polomery kružníc môžu by  konštantné alebo prispôsobené pre každý objekt zvláš . Výška
a šírka obd žnikov môže by  konštantná alebo premenná.

Príkazový riadok: TCIRCLE

Príklad použitia:

Kružnice: Konštantný polomer

 Kružnice: premenný polomer

13.3.10. Tcount, automatic text numbering (Automatické íslovanie textu)
Pridáva postupné íslovanie k textu. íslovanie sa môže zobrazova  ako predpona, prípona
textu alebo nahradí text.

Príkaz: TCOUNT

Vyberte objekty: vyberte objekty textu jednou z metód výberu.

Vyberte objekty pod a jednej z nasledovných možností [X/Y/Pod a poradia výberu]:

Možnosti zoradenia:
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X:  Umiestni ísla pod a poradia objektov textu vo vzostupnom smere osi x.

Y:  Umiestni ísla pod a poradia objektov textu v zostupnom smere osi y.

Pod a poradia výberu: Umiestni íslovanie pod a poradia , v akom boli objekty textu vybraté.

Príklad použitia:

13.3.11. Change Text Case (Zmena ve kosti písmen)
Mení formát písania ve kých a malých písmen vo vybratých objektoch textu, mtextu,
atribútoch a textoch v kótach.

Príkaz: TCASE

Vyberte objekty:

13.3.12. Convert Text to Mtext (Zmena textu na Mtext)
Zmení jeden alebo viac vybraných riadkov textu na objekt viacriadkového mtextu.

Prvé ve ké na za iatku

vety.

všetky malé

VŠETKY VE KÉ

Ve ké Písmená Na

Za iatku Slov

zAMENI  vE KÉ a mALÉ

pÍSMENÁ
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Príkaz: TXT2MTXT

Vyberte objekty textu alebo stla te Enter pre nastavenie možností:

Vyberte objekty: Vyberte jednu z metód výberu pre výber textu

Príklad použitia:

Vyberte tri objekty textu a zme te ich na objekty mtextu.

Vyberte objekty textu:

Text zmenený na mtext:

13.4.Dimension (Kóty)
13.4.1. Attach Leader to Annotation (Pripojte odkazovú iaru
k popisu)
Pripojí odkazovú iaru k objektom mtextu, toleranciám alebo blokom.

Príkaz: QLATTACH

Vyberte odkazovú iaru: Vyberte objekt, ktorý chcete použi  ako odkazovú iaru.

Vyberte popis: Vyberte mtext, toleranciu, blok, ktorý chcete použi  ako popis.

Príklad použitia:

Vyberte odkazovú iaru a potom zadajte objekt mtext, ku ktorému ju chcete pripoji .

Dva samostatné objekty odkazovej iary a mtextu:
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Odkazová iara s pripojeným objektom mtextu ako jeden objekt:

13.4.2. Detach Leaders from Annotation (Odpojenie odkazovej iary
z popisu)

Odpojí odkazovú iaru z objektov mtextu, tolerancie alebo bloku.

Príkaz: QLDETACHSET

Vyberte objekty: Vyberte odkazovú iaru

Príklad použitia:

Vyberte odkazovú iaru, ktorú chcete odpoji  od objektu mtextu.

Odkazová iara spojená s objektom mtextu:

Odkazová iara odpojená od objektu mtextu, môže by  samostatne posúvaná

13.4.3. Global Attach Leader to Annotation (Hromadné pripájanie
odkazových iar k popisom)

Pripája hromadne odkazové iary k objektom mtextu, blokom a toleranciám.

Príkaz: QLATTACHSET

Vyberte objekty: Vyberte jeden alebo viac odkazových iar a objektov popisu.
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Príklad použitia:

Vyberte odkazovú iaru ( iary) a objekty mtextu, ktoré chcete spoji .

Select leader line(s), and mtext objects to attach.

Vyberte objekty: Vyberte jeden alebo viac odkazových iar a objektov popisu.

Po et odkazových iar = 2

Po et objektov popisov = 2.

Odkazové iary a objekty mtextu ako samostatné objekty:

Odkazové iary spojené s objektmi mtextu:

13.4.4. Dimstyle Export (Exportovanie kótovacieho štýlu)
Exportuje pomenované kótovacie štýly a ich nastavenia do externého súboru.
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Dialógové okno príkazu

Export Filename (názov súboru, z ktorého sa exportuje): vytvára alebo otvára súbor DIM.
Zadajte názov súboru alebo vyberte „Browse“ (Prechádza ) pre výber súboru. Ak súbor
s daným menom neexistuje, bude vytvorený. Ak už existuje, program vás vyzve potvrdi , že
chcete jestvujúci súbor nahradi . Nový súbor je súbor typu ASCII.

Available Dimension Styles (Dostupné kótovacie štýly): Vyberte kótovacie štýly, ktoré
chcete zapísa  do súboru ASCII. Zobrazené sú platné kótovacie štýly. Všetky vybraté
kótovacie štýly budú zapísané do súboru, ktorý je nastavený v polí ku „Export Filename“.

V možnostiach pre štýl textu môžete vybra  bu  uloženie plného záznamu použitého štýlu
textu v jednotlivých kótovacích štýloch alebo iba názvy štýlov textu do súboru ASCII.

13.4.5. Dimstyle Import (Importovanie kótovacích štýlov)
Importuje pomenované kótovacie štýly zo súborov DIM do aktuálneho výkresu.

Dialógové okno príkazu

Import Filename (Názov súboru pre import):  Názov súboru, z ktorého chcete importova
kótovací štýl. Zadajte názov existujúceho súboru alebo vyberte „Browse“ (Prehliada ) pre
výber súboru. Súbor musí by  vo formáte, ktorý bol vytvorený príkazom pre export
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kótovacieho štýlu. Všetky kótovacie štýly obsiahnuté vo vybratom súbore budú exportované
do aktuálneho výkresu. Textové štýly budú tiež importované.

Import Options (Možnosti importovania): Možnos  „Keep the Existing Style“ (Ponechanie
existujúceho štýlu) neimportuje štýly s rovnakými názvami, ponechá kótovacie štýly
v aktuálnom výkrese. Možnos  Overwrite Existing Style (Prepísanie existujúceho štýlu)
importuje štýly s rovnakými menami z externého súboru a prepíše štýly v aktuálnom výkrese.

13.4.6. Reset Dim Text Value (Obnovenie hodnoty textu v kóte)
Obnoví nameranú hodnotu textu v kóte, namiesto textu, ktorý bol prepísaný.

Príkaz: DIMREASSOC

13.4.7. Update Dimension (Aktualizácia kóty)
Vyberte vzorovú kótu.

Mali by ste vybra  najprv štandardnú vzorovú kótu, potom aktualizujte vybrané kóty pod a
nastavení vzorovej kóty.

Príkaz: Dimupdate

13.4.8. Change Dimension Text (Zmena textu v kóte)
Príkaz: Chgdimtxt

Zmení obsah textu kót na zadanú hodnotu

13.4.9. Change Dimstyle (Zmena kótovacieho štýlu)
Príkaz: Dimstyle

Aplikuje aktuálny kótovací štýl ku kótam vo výkrese

13.5. Selection Tools (Nástroje výberu)
13.5.1. Get Selection Set (Vytvorte skupinu)
Vytvorí do asnú skupinu z vybraných objektov.

Príkaz: GETSEL

Vyberte hladinu, z ktorej chcete objekty vybra  <*>: Použite metódu výberu alebo stla te
Enter pre všetky hladiny

Vyberte typ objektu <*>: Použite metódu výberu alebo stla te Enter pre všetky typy objektov

13.5.2. Filtrate Selection (Filter výberu)
Vyberajte, editujte a pomenovávajte filtre pre výber objektov.

Príkaz: Filter
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Možnosti:

1. X, Y, Z Parametre

Nastavte doplnkové parametre pre nastavenie filtra v závislosti od objektu.

V parametroch filtra môžete nastavi  relatívne podmienky ako < (menší ako) alebo > (vä ší
ako).

2. Select (Vybra )

Zobrazí dialógové okno so zoznamom všetkých typov objektov vo výkrese. Vyberte tie,
z ktorých chcete vybera .

3. Add to List (Pridajte k zoznamu)

Pridajte aktuálne nastavenia v sekcii „Select Filter“ (Vybra  filter) do zoznamu filtrov.
Vlastnosti filtra, ktoré pridáte k nepomenovanému filtru budú dostupné po as práce s filtrom,
ak ich ru ne nevymažete.

4. Replace (Nahradi )

Nahradí vlastnosti filtra vybrané v zozname vlastností filtra tými, ktoré sú zobrazené v sekcii
„Select filter“ (Vybra  filter).

5. Add Selected Object (Prida  vybraný objekt)

Pridá jeden vybraný objekt vo výkrese do zoznamu filtrov.

6. Edit Item (Editova  položku)

Presunie vybrané vlastnosti filtra do sekcie „Select filter“ (Vybra  filter) pre editovanie. Pre
editovanie vlastností filtra, kliknite na jeho názov a kliknite na „ Edit Item“ (Editova
položku). Zme te vlastnosti filtra a kliknite na „Substitute“ (Nahradi ). Zmenený filter
nahradí vybrané vlastnosti filtra.

7. Delete (Vymaza )

Vymaže vybranú vlastnos  filtra z aktuálneho filtra.
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8. Clear List (Vymaza  zoznam)

Vymaže všetky uvedené vlastnosti aktuálneho filtra.

9. The filter name is used (Používané filtre)

Zobrazuje, ukladá a maže filtre.

10. Current (Aktuálny)

Zobrazuje uložené filtre. Vyberte filter zo zoznamu, a nastavíte ho ako aktuálny. Pomenované
filtre a ich zoznamy vlastností sú na ítané z prednastaveného súboru, filter.nfl.

11. Save As (Ulož ako)

Uloží filter a jeho zoznam vlastností. Filter je uložený v súbore filter.nfl. Názvy môžu
obsahova  maximálne 18 znakov.

12. Delete Current Filter List (Vymažte zoznam aktuálneho filtra)

Vymaže filter a všetky jeho vlastnosti z prednastaveného súboru filtra.

13. Apply (Aplikova )

Uzavrie dialógové okno a zobrazí výzvu „Vybrat objekty“, kde môžete vybra  vlastnú sadu.
Aktuálny filter bude aplikovaný na objekty, ktoré ste vybrali.

13.6.Modify (Modifikácie)
13.6.1. Move/Copy/Rotate (Posun/Kópia/Oto enie)
Posúva, kopíruje, otá a a zvä šuje/zmenšuje ve kos  objektov pomocou jediného príkazu.

Príkazový riadok: MOCORO

Vyberte objekty: Vyberte metódu výberu objektov.

Po iato ný bod: Vyberte po iato ný bod

 [Posun /Kópia/Oto enie/Mierka/Základ a/Undo]<eXit>: Zadajte možnos

Možnosti

Move: Posúva objekty

Copy: Vytvorí mnohonásobné kópie objektu

Rotate: Otá a objekty

Scale: Dynamicky zvä šuje alebo zmenšuje objekty.

Base: Zadajte po iato ný bod pre posúvanie, kopírovanie, otá anie a zmeny ve kosti objektu.
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13.6.2. Multiple Copy (Mnohonásobná kópia)
Kopíruje objekty navyše s možnos ami Opakova , Pole, Rozdeli  a Mera .

Príkazový riadok: COPYM

Vyberte objekty: Vyberte objekty, ktoré chcete kopírova .

Po iato ný bod: Zadajte po iato ný bod

Druhý bod alebo [Použi  posledný/Rozdeli /Mera /Pole/Undo] <exit>:

Možnosti:

Repeat: Zopakuje poslednú kópiu použitím tej istej vzdialenosti odsadenia.

Divide: Možnos  pre lineárne delenie pod a po tu objektov. Príkaz vás vyzve pre vybranie
alšieho bodu a po et kópií, ktoré chcete vytvori . Rovnomerne rozmiestni daný po et kópií

vybraných objektov medzi po iato ným bodom a druhým zadaným bodom.

Measure: Možnos  pre lineárne delenie pod a vzdialeností. Príkaz vás vyzve pre vybranie
alšieho bodu a zadanie vzdialenosti medzi objektmi. Rovnomerne rozmiestni kópie

vybraných objektov na základe zadanej vzdialenosti medzi po iato ným a druhým zadaným
bodom.

Array: Zobrazí možnosti a dialóg pre vytvorenie po a

13.6.3. Extended Offset (Rozšírený príkaz Ekvidistanta)
Táto vylepšená verzia príkazu Ekvidistanta ponúka nieko ko výhod oproti štandardnému
príkazu, vrátane ovládania hladín, undo a mnohonásobná možnos .

Prkazový riadok: EXOFFSET

Udajte vzdialenos  pre ekvidistantu [Cez] <T>: Zadajte vzdialenos  alebo zadajte možnos
cez bod

Vyberte objekty pre ekvidistantu [Možnosti/Undo]: Vyberte objekty pre ekvidistantu, zme te
možnosti alebo vyberte Undo.

Zadajte možnos , ktorú chcete nastavi  [Vzdialenos /Hladina/Typ medzery]: Zadajte
možnos

Možnosti:

Distance: Udáva vzdialenos  pre ekvidistantu, alebo aby prechádzala cez ur ený bod

Layer: Zadajte hladinu pre novo vytvorený objekt. Aktuálna hladina alebo hladina
zdrojového objektu.

GapType: Nastavuje alebo mení spôsob ekvidistanty, ovládaný pomocou premennej
OFFSETGAPTYPE. Možnosti sú: Normálna, Zaoblená alebo Skosená (Normal, Fillet,
Chamfer).
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13.6.4. Multiple Pedit (Mnohonásobné editovanie krivky)
Tento príkaz je prakticky totožný so štandardným príkazom pre editáciu kriviek. Príkazový
riadok: MPEDIT

13.6.5. Cookie Cutter Trim (Orezávanie)
Orežte jednu stranu iary, ktorá pretína vybraté iary

Príkazový riadok: EXTRIM

13.6.6. Full-Page Proof Cut Drawing
Táto funkcia bola pridaná špecificky pod a požiadaviek užívate ov. Môžete vybra as
výkresu a skopírova  ju do zadaného umiestnenia.

Príkazový riadok: ICAD_DYJT

13.7. Draw
13.7.1. Breakline Symbol (Symbol prerušenej iary)
Vytvorí iary a umiestni do nej symbol prerušenia.

Príkazový riadok: BREAKLINE

Príkaz poskytuje možnosti, ktoré ovládajú relatívnu ve kos  a výzor symbolu prerušenia
a d žku úsekov iary, ktoré budú pre nieva  za vybratý po iato ný a koncový bod.

Možnosti

Block: Definuje blok, ktorý bude použitý ako symbol prerušenia

Size (Ve lkos ): Udáva ve kos  symbolu prerušenia.

Extension (Pred ženie): Udáva d žku presahujúcich koncov iary za vybratý po iato ný
a koncový bod.

13.8. Tools (Nástroje)
13.8.1. Xdata Attachment
Pripojí doplnkové dáta (xdata) k vybranému objektu.

Príkazový riadok: XDATA
Vyberte objekty: Použite metódu výberu

Názov aplikácie: Zadajte názov aplikácie
[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit]<eXit>: Zadajte
možnos

Možnosti

Application name: Názov aplikácie: re azec ASCII o d žke 255 bytov (kód skupiny 1000).

Layer (Hladina): Názov hladiny (kód skupiny 1003).
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Hand:  Ovláda  objektu (kód skupiny 1005).

3Real: 3 reálne ísla (kód skupiny 1010).

Pos: Poloha v 3-rozmernom priestore (kód skupiny 1011).

Disp: Posun v 3-rozmernom priestore (kód skupiny 1012).

Dir: Smer v 3-rozmernom priestore (kód skupiny 1013).

Real: Reálne íslo (kód skupiny 1040).

Dist: Vzdialenos  (kód skupiny 1041).

Scale: Mierka (kód skupiny 1042).

Int: 16-bitové celé íslo (kód skupiny 1070).

Long: 32-bitové celé íslo (kód skupiny 1071).

13.8.2. List Entity Xdata (Zoznam xdát objektu)
Dá do zoznamu xdáta pripojené k objektu.

Príkazový riadok: XDLIST

Vyberte objekt: Použite metódu výberu

Názov aplikácie <*>: Udajte názov aplikácie alebo stla te Enter pre všetky aplikácie

13.8.3. System Variable Editor (Editor systémových premenných)
Umož uje vám prezera , editova  a uklada  nastavenia systémových premenných.

Možnosti dialógového okna

Okno so zoznamom: V okne je zobrazený zoznam všetkých systémových premenných.
Editovacie okno nad zoznamom umož uje filtrova  zobrazený zoznam v závislosti na tom, o
zadáte. Napríklad, ak vpíšete DIM* do editovacieho okna, v zozname sa zobrazia iba
premenné za ínajúce na DIM. Ak nezadáte ni , zobrazí sa celý zoznam všetkých
systémových premenných. Ak vyberiete viac ako jednu premennú, editovacie a zobrazovacie
možnosti sú nedostupné.
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New Value (Nová hodnota): Zobrazuje aktuálnu hodnotu pre systémovú premennú, ktorá je
vybraná (zvýraznená) v zozname v avo a umož uje vám ju zmeni . Žiadne zmeny nie sú
vykonané, kým nie je dialógové okno ukon ené pomocou tla idla OK. Pokia  je vybraná
systémová premenná typu „iba na ítanie“, toto editovacie okno bude nedostupné.

Current Value (Aktuálna hodnota): Zobrazuje pôvodnú hodnotu systémovej premennej
vybratej v zozname, aká bola na za iatku, ke  ste otvorili toto dialógové okno.

Initial Value (Po iato ná hodnota): Zobrazí po iato nú hodnotu systémovej premennej
vybratej v zozname. Toto je hodnota, akú má daná systémová premenná pri otvorení nového
výkresu.

Saved In (Uložená v): Zobrazuje, kde je hodnota danej systémovej premennej uložená.

Type (typ): Udáva typ hodnoty vybranej systémovej premennej, napríklad celé íslo, reálne
íslo, re azec a podobne.

Save All (Uloži  všetko): Uloží aktuálne nastavenia systémových premenných do SVF alebo
SCR súboru. SVF súbory môžu by  otvorené v dialógovom okne príkazu „System Variable
Editor“ a SCR súbory sú skripty Autocadu, ktoré sa dajú spusti  z príkazového riadku.
Tla idlo zobrazuje bu  Save All (Ulož všetko), Save Selected (Ulož vybraté) alebo Save
Filtered (Ulož filtrované), v závislosti od stavu zoznamu systémových premenných. Ak je
vybraná iba jedna premenná a zoznam nie je filtrovaný, všetky premenné budú uložené. Ak sú
vybraté viaceré premenné, uloží vybraté premenné. Ak je zoznam filtrovaný, uložia sa
premenné zo zobrazeného filtrovaného zoznamu.

Read (Na íta ): Obnoví uložené nastavenia zo súboru SVF.

Žiadne zmeny sa neuložia do výkresu, kým nestla íte tla idlo OK. Všetky vykonané zmeny
môžu by  zrušené pomocou tla idla „Cancel“ (Zruši ). Inak príkaz zmení systémové
premenné na aktuálne hodnoty, tak ako ich nastavíte.

13.8.4. Make Linetype (Vytvorenie typu iary)
Vytvorí typ iary z vybratých objektov.

Príkazový riadok: MKLTYPE

13.9. Form Tools (Nástroje pre vytváranie tabuliek)
Môžete vytvori  tabu ku pomocou ahaním kurzoru, potom ju môžete editova  napríklad
zjednocovaním, lenením, naklá aním, pridávaním riadkov, st pcov a pod. môžete tiež
samozrejme písa  do tabu ky a prispôsobova  polohu textu.

13.10.Coordinate Tools (Nástroje súradníc)
13.10.1. Coordinate Point (Súradný bod)
Nakreslí kótu bodu do výkresu.

Príkazový riadok: DIMCOORD
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13.10.2. Change Z Coordinate (Zmena Z-ovej súradnice)
Môžete vybra  viacero objektov a potom naraz zmeni  ich Z-ové súradnice.

Príkazový riadok: CHANGEZ

13.11. 3D View (Poh ad)
Môžete prispôsobova  smer poh adu vo výreze pomocou tohto príkazu.

13.12. Drawing Tools (Nástroje kreslenia)
13.12.1. Drawing Compare (Porovnanie výkresov)
Porovnanie výkresov je exkluzívny nástroj v GstarCADe, ktorý je pridaný na základe
užívate ských potrieb, iné CAD softvéry túto funkciu nemajú.

Porovnanie výkresov u ah uje prácu tým, že používa zadefinované farebné kódy pre
zvýraznenie prvkov, ktoré boli zmenené, pridané alebo vymazané inými lenmi pracovného
tímu. Zmeny v položkách, ako sú štýly, hodnotenia a iné ne–grafické vlastnosti sú tiež
sledované. Funkcia Porovnanie výkresov robí komunikáciu medzi lenmi pracovného tímu
jednoduchšiu než kedyko vek predtým.

Niekedy sa môžete stretnú  s takýmto problémom: potrebujete zisti , aké zmeny boli urobené
vo výkresoch, ktoré boli kreslené rôznymi spolupracovníkmi v rôznych asoch. Vä šinou sa
to robí manuálne ozna ením zmien pomocou textu. Tento spôsob je náro ný na as pre
kresliaceho a ažko sa íta.

Táto funkcia umož uje pohodlné identifikovanie zmenených astí. Program automaticky
zanalyzuje rozdiely v dvoch výkresoch, len vyberiete, ktoré dva výkresy chcete porovna .
Rozdiely budú ozna ené rôznymi farbami. Užívate  si môže nastavi  používané farby
kliknutím na tla idlo „Option“ (Možnosti).

 (1). Spustenie príkazu

roletové menu: Express>Drawing Tools>Drawing compare

Príkazový riadok: CMP

(2) Použitie tejto funkcie

1) Otvorte pôvodný výkres a zmenený výkres
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Pôvodný výkres

Zmenený výkres

2) Nastavte použitie farieb v okne „Option“ (Možnosti).
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3) Nižšie sú výkresy, ktoré boli porovnané

Starý výkres

Nový výkres

V dvoch výkresoch vyššie môžete vidie  zmeny, ktoré boli ozna ené rôznymi farbami.
Porovnanie výkresov bolo vyvinuté pod a požiadaviek užívate ov, AutoCAD momentálne
nemá žiadnu porovnate nú funkciu. Táto funkcia je ve mi nápomocná pri koordinácii práce
medzi jednotlivými profesistami. Šetrí množstvo asu normálne využívaného pre ozna ovanie
a ítanie zmien vo výkresoch. Je to ve mi populárna funkcia medzi projektantmi.

13.12.2. Drawing Lock (Uzamknutie výkresu)
Ve akrát potrebujete niekomu umožni  prehliada  nejaký výkres, ale zárove  nechcete, aby
v om nie o menil. Funkcia „Uzamknutie výkresu“ vytvorí z výkresu celok, takže v om
ostatní nemôžu editova  jednotlivé entity. Je to dobrý spôsob, ako zabráni  ostatným editova
váš výkres.
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Príkazový riadok lockup

Vyberte objekty: vyberte všetky objekty v danom výkrese.

Poznámka: Urobte si kópiu výkresu pre svoju potrebu predtým, než použijete tento príkaz,
pretože výkres, ktorý používate, sa zmení na uzamknutý.

13.13. Arrange Drawings Automatically (Automatické
usporiadanie výkresov)

Mnohokrát môže by  kresba vo výkrese automaticky usporiadaná pomocou výpo tov
softvéru. Môže to nielen zlepši  efektivitu tla e, ale aj ušetri  papier.

Príkazový riadok: ZDPT

Roletové menu: Express>Automatic row diagram

Postup príkazu:

(1) Ak používate tento príkaz prvý krát, mali by ste najprv prejs  nastavenia v možnostiach.
(2) Vyberte súbor pre usporiadanie z položky „add file” (Prida  súbor)
(3) Po vybratí súboru môžete zada  „tryout” (náh ad), aby ste videli efekt, ktorý bude ma

usporiadanie výkresu.
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13.14. PLT Output Tool (Vytváranie plot súborov)
Môžete posiela  súbory do tla iarne pomocou PLT súborov.

Postup:

1) Kliknite pravým tla idlom myši na ikonu GstarCAD>Properties>Find Target
2) Vyberte PrintPlt.exe v dialógovom okne

3) Dvojkliknite na súbor PrintPlt.exe, dialógové okno „Tla “ bude zobrazené, kde
môžete zada  tla iare  alebo urobi  iné nastavenia.

4) Kliknite OK, zobrazí sa okno „Otvori “, kde môžete zada  názov a umiestnenie PLT
súboru.
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13.15. HCCAD Tools
HaoChen nástroje dop ajú ve a praktických nástrojov, užívate  môže v GstarCADe
vypracova  návrhy špecialistov od za iatku až do konca, napríklad dizajn potrubí.

1) Drawing Scale (Mierka kreslenia)

Príkazový riadok: SASCL

Nastavte mierku kreslenia predtým, než za nete kresli , softvér automaticky nastaví mierku,
ke  budete používa  iné podobné nástroje, ako napríklad úprava hrúbky iary.

2) Control Parameters——Cross to break width (Kontrolné parametre –hrúbka
prerušovacieho kríža)

Príkazový riadok: CBKWID

Nastaví hrúbku prerušenia (ve kos  odsadenia) pre hromadné prerušenie pre príkaz „Cross to
break soon“ (Hromadné prerušenie iar). Príkaz „Cross break soon“ (Hromadné prerušenie)
predstavíme neskôr.

3) Rotate Cursor (oto enie kurzoru)

Príkazový riadok: RTCUR

Nastavte oto enie kurzora do uhla, aký len chcete. Môžete vybra  uhol 0 alebo 45, ktoré boli
prednastavené, alebo vybra  “Alongside Line” (Pozd ž iary), kurzor sa zarovná pod a
vybratej iary. Ak vyberiete “Real Time Rotate” (Aktívne otá anie), kontrolujete otá anie
kurzora pomocou možností v príkazovom riadku, pre ukon enie stla te Enter.

4) Line Such as Chord

Príkazový riadok: SALPL

Tento príkaz je ve mi praktický pre kreslenie v izometrickom zobrazení (axonometrii).
Program vás vyzve na zadanie hrúbky iary, tú môžete nastavi  tak, ako potrebujete. Potom
za nite kresli  svoj objekt, proces je rovnaký ako pri kreslení oby ajnej krivky. Program
automaticky ponúka bežne používané uhly 0 a 45 stup ov, ale môžete si nastavi  hodnoty
uhlov, aké chcete použi . Uvidíte, ako rýchlo a ahko bude celý proces kreslenia prebieha .

Príklad kresby:
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5) Visual extension (Optické pred ženie)

Príkazový riadok: ETT

Zobrazuje odhadované pred ženie, až kým nezadáte konkrétnu polohu.

6) Normal Connect (spojenie do rohu)

Príkazový riadok: GXFILT

Tento príkaz je podobný príkazu Skosi  so vzdialenos ami skosenia nastavenými na 0.
Ak máte dve pretínajúce sa iary, kliknite na ne, úseky, na ktoré kliknete budú ponechané
a úseky za priese níkom vymazané.

Kliknite v polohách 1 a 2, príkaz vymaže úseky 3 a 4, výsledný efekt je na obrázku nižšie:

7) Flex connect (Pripojenie)

Príkazový riadok: GXFSS

Akéko vek nerovnobežné iary môžete spoji  pomocou tohto príkazu. Vybratá iara sa
pred ži do polohy, kde bude pretína  cie ovú iaru, alebo kde by pretínala pred ženie cie ovej
iary. Vzorový obrázok je nižšie:

Teraz použite 1 s 2 a 1 s 3 samostatne pre vyskúšanie si tejto funkcie.
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Stav pred použitím príkazu

1pred žená na 2 1 skrátená na 3

8) Super Fillet (Super zaoblenie)

Príkazový riadok SFILLET

Pre o sa táto funkcia volá Super zaoblenie? Pretože okrem toho, že vykoná štandardnú
operácia zaoblenia, môže tiež zjednoti  vlastnosti oboch iar, ako hladinu, farbu, typ
iary a pod., štandardne sa prispôsobuje druhá iara prvej vybratej.

Na tomto obrázku, tieto dve iary majú rôzne farby a typy iar. Teraz použijeme príkaz Super
zaoblenie.

Zadajte polomer zaoblenia<0>:

Program vás vyzve po tom, ako zadáte polomer:
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Vyberte prvý iarový segment:

Prvá vybratá iara ur í hladinu, farbu a typ iary zaoblených dvoch iar, tu sme zadali zelenú
iaru ako prvú, potom žltú, s ktorou sa má spoji  a zaobli , výsledok je na obrázku nižšie:

9) Modify linewidth (Zmeni  hrúbku iary)

Príkazový riadok LCW

Zme te hrúbky vybratej krivky, ak zadáte úse ku, program ju pretransformuje na krivku
a nastaví jej hrúbku automaticky. Je to ve mi pohodlný spôsob ako editova  hrúbku iary.

10) Cross to break soon (Hromadné prerušenie iar)

Príkazový riadok CBK

asto potrebujeme preruši  množstvo iar pri kreslení, ale je ve mi zd havé robi  to všetko
ru ne po jednom. Môžeme to ahšie dosiahnu  pomocou tejto funkcie GstarCADu. Program
vás vyzve vybra iaru, ktorú chcete použi  na prerušenie iných iar, tzv. kryciu iaru. Potom
vyberiete iary, ktoré chcete preruši .

Použijeme zelenú iaru na obrázku ako kryciu iaru pre prerušenie ervenej a žltej iary.
Výsledok je na druhom obrázku:
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11) Modify Text (Úprava textu)

Príkazový riadok EDTXT

Ponúka úpravu niektorých funkcií pre jednoriadkový text, ako sú: výška, faktor šírky, uhol
oto enia textu a uhol sklopenia textu.

12) Super Axonometric (Super axonometria)

Príkazový riadok ZC

Toto je ve mi nápomocná funkcia, pomocou ktorej môžete ve mi jednoducho zmeni
pôdorysnú kresbu na axonometrickú.

Postup je jednoduchý, najprv vyberiete kresbu, ktorú chcete transformova  a potom zadáte
uhol axonometrie. Nakoniec stla te Enter pre dokon enie operácie.

Pred Po

13.16. AutoXlsTable (Automatické tabu ky)
Príkaz AutoXlsTable spo ítava množstvá blokov, plochy objektov a d žky. Dáta

v tabu ke sa automaticky aktualizujú v závislosti od toho ako sa menia objekty vo výkrese.
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13.16.1. Create table (vytvori  tabu ku)

1) V roletovom menu Express, kliknite na AutoXlsTable>Create table (Vytvori  tabu ku)

Alebo kliknite na Create Table tla idlo v paneli nástrojov AutoXlsTable.

2)         Zadajte bod vloženia

3)         Vytvorte Excelovský zošit alebo otvorte už existujúci zošit v Exceli.

4)         V menu AutoXlsTable kliknite na tla idlo Finish (Dokon )

Alebo kliknite na Finish tla idlo v paneli nástrojov AutoXlsTable.

1.1 1
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13.16.2. Edit table (Editova  tabu ku)

  1)   V menu AutoXlsTable kliknite na Edit Table (Editova  tabu ku)
Alebo kliknite na Edit Table tla idlo v paneli nástrojov AutoXlsTable.

2)         vyberte tabu ku vytvorenú pomocou príkazu AutoXlsTable.

13.16.3. Update table (Aktualizova  tabu ku)
Aktualizuje tabu ku, ktorej zošit v Exceli bol zmenený

1) V menu AutoXlsTable kliknite na Update Table (Aktualizova  tabu ku)
Alebo kliknite na Update Table tla idlo v paneli nástrojov AutoXlsTable.

2) Vyberte tabu ku, ktorú chcete aktualizova .

Môžete aktualizova  aj tabu ku, ktorej zošit v Exceli obsahuje automatický odkaz na iný
excelovský zošit (súbor xls)

Aktualizujte tabu ku, ktorej Zošit 1 v Exceli obsahuje automatický odkaz na iný Zošit 2.

Aktualiza ná funkcia podporuje lokálnu sie  (LAN)
Môžete aktualizova  tabu ky, ktorých pôvodné Excelové zošity sa nachádzajú na iných
po íta och v sieti.

Je to rýchla metóda pre tímovú spoluprácu.

Môžete vytvori  šablónu excelovskej tabu ky, a ostatní si ju môžu jednoducho importova  do
GstarCADu pomocou funkcie AutoXlsTable.
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13.16.4. Calculate block quantity (Spo íta  množstvo blokov)

Spo íta množstvo blokov v rôznych hladinách alebo v celom aktuálnom výkrese, alebo pod a
zadaných atribútov, zárove  s možnos ou automatickej aktualizácie pod a toho, ako sa menia
pri práci s výkresov.

1)  V menu AutoXlsTable, kliknite na Insert Function (Vložte funkciu). Alebo kliknite na
tla idlo Insert Function (Vložte funkciu) v paneli nástrojov AutoXlsTable.

2)    Vyberte tla idlo Block Calculate (Po ítanie blokov).

3)     Vyberte blok zo zoznamu.

4)   Vyberte hladinu zo zoznamu hladín. *All* (Všetky) vyberie všetky hladiny vo výkrese.

5)  Zavrite dialógové okno Insert Function (Vložte funkciu)

kresli profesista

Výkres dwg Tabu ka v Exceli
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13.16.5. Calculate area/length (Vypo íta  plochu/d žku)
Vyberte objekty, pre ktoré chcete vypo íta  plochu/d žku.

1)  V menu AutoXlsTable, kliknite na User Define Selections (Užívate om definovaný výber).
Alebo kliknite na tla idlo User Define Selections (Užívate om definovaný výber) v paneli
nástrojov AutoXlsTable.

2)         Kliknite na tla idlo New Group (Nová skupina)

3)         Vyberte tla idlo Area (Plocha) alebo Length (D žka).

4)         Napíšte názov svojho výberu do polí ka Name (Názov).

5)         Kliknite na tla idlo New Group (Nová skupina).

6)         Vyberte objekty.

7)         Zatvorte okno User Define Selections (Užívate om definovaný výber)

Vložte funkciu

1)  V menu AutoXlsTable, kliknite na Insert function (Vložte funkciu). Alebo kliknite na
tla idlo Insert function (Vložte funkciu). v paneli nástrojov AutoXlsTable.

2)         Vyberte tla idlo Select Area Calculate/Length (Vyberte plochu/d žku)

3)         Vyberte blok zo zoznamu entít.

4)         Vyberte hladinu zo zoznamu hladín.

5)         Zatvorte okno Insert function (Vložte funkciu).
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Kapitola 14 Použitie externých aplikácií

14.1 Priame na ítanie VLX FAS
Roletové  menu: Nástroje>Na íst aplikaci

Príkazový riadok: Appload
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Kliknite na tla idlo „Na íst“ , a vyberte typ súboru.

Kapitola 15 Rozhranie
15.1 CUI (Užívate sky nastavite né rozhranie)

V GstarCADe si môžete užívate sky prispôsobi  zobrazenie rozhrania, ako napríklad
panely nástrojov, menu, klávesové skratky, jednoducho presunom myšou. Je to jednoduché
a názorné. Môžete si tiež vytvori  vlastné ikonky pomocou editoru tla idiel v GstarCADe,
podporujeme tiež na ítavanie MNU súborov.
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Roletové menu: Nástroje >Vlastní>Rozhraní

Príkazový riadok: CUI


