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GstarCAD 2017 To nejlepší je tady!

Navrhování, sdílení a vizualizace vašich výkres  je nyní ve verzi GstarCAD 2017 ješt  lepší.
Verze GstarCAD 2017 nabízí vylepšení v oblasti výkonosti jádra, vylepšené funkcionality a
mnoho inovativních nástroj .

GstarCAD 2017 Vylepšení výkonnosti jádra

Sdílení dat bloku

V p edešlých verzích, pokud výkres obsahoval veliký po et objekt
referencí blok , byla rychlost otevírání velice nízká, jelikož byly data

chto objekt  ukládány individuáln . Využití pam ti bylo velice
vysoké a zpracování zdlouhavé.

Ve verzi GstarCAD 2017 došlo díky technologii Sdílení dat bloku
k výraznému snížení asu p i zpracování t chto dat a využití pam ti.

Pokud výkres obsahuje mnoho stejných referencí bloku, je pot ebná
pouze 1 kopie dat pro každý typ reference bloku. Tato vlastnost
výrazn  zvyšuje rychlost zobrazování, výsledkem je rychlejší
otevírání výkres  a zlepšení ovladatelnosti t chto objekt .
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Vylepšení vyhledávání hranic šrafování

Další funkce vylepšení jádra se týká Šrafy. V p edešlých verzích programu GstarCAD fungovalo
šrafování v b žných p ípadech dob e, avšak u n kterých speciálních šraf anebo hranic byl
výpo et t chto hranic velice pomalý i dokonce neproveditelný, zejména p i výb ru vnit ního
bodu hranice anebo oblasti šrafování.

Ve verzi GstarCAD 2017 byl algoritmus výpo tu hranic optimalizován, ímž došlo k významnému
zvýšení p esnosti a rychlosti p i šrafování specifické oblasti výkresu.
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Nové a vylepšené funkcionality

Tabulka

Nyní, ve verzi GstarCAD 2017, uživatelé naleznou také asto poptávanou funkci Tabulka. A koliv
byla tato funkce sou ástí ExpressTools i v p edešlých verzích GstarCADu, stejn  tak i interaktivní
tabulka AutoXls Table, doposud však tyto funkce nebyly kompatibilní s AutoCADem.

Nová funkce Tabulky již spolupracuje s tabulkami AutoCADu a také s p íkazy dané skupiny, tedy
TABLEDIT \ TABLESTYLE \ TABLEEXPORT. Nyní lze vytvá et a upravovat tabulku a také
definovat formát tabulky. Tabulku je možné exportovat do souboru CSV a otev ít ji pomocí
programu Microsoft Excel.

Dialog Vložit tabulku

Zadejte  p íkaz TABLE a stiskn te ENTER, zobrazí se dialog "Vložit tabulku".

Aktuální styl tabulky

Styl tabulky vyberte z aktuálního výkresu, na jehož
základ  bude tabulka vytvo ena. Nový styl tabulky

žete vytvo it kliknutím na tla ítko vedle
rozbalovacího seznamu.

Náhled: ídí zobrazení náhledu. Pokud za nete od
prázdné tabulky, náhled zobrazí p íklad stylu tabulky.
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Zp sob vkládání: Ur uje umíst ní tabulky.

Ur it bod vložení: Ur uje umíst ní levého horního
rohu tabulky. Je možné použít ukazovací za ízení
nebo zadat hodnoty sou adnic v p íkazovém ádku.
Jestliže styl tabulky ur uje orientaci tabulky zdola
nahoru, bod vložení je levý dolní roh tabulky.

Ur it okno: Ur uje velikost a umíst ní tabulky. Je
možné použít ukazovací za ízení nebo zadat hodnoty
sou adnic v p íkazovém ádku. Jestliže je vybrána
tato volba, po et sloupc  a ádk  a ší ka sloupce a
výška ádku závisí na velikosti okna a nastaveních
sloupce a ádku.

Nastavení ádk  a sloupc : Ur uje po et a velikost
sloupc  a ádk .

Ikona Sloupce: Ozna uje sloupce.

Ikona ádky: Ozna uje ádky.

Sloupce: Ur uje po et sloupc . Jestliže je vybrána
volba Ur it okno a zadáte ší ku sloupce, zapne se
volba Auto a po et sloupc  je ízen ší kou tabulky.
Jestliže byl zadán styl tabulky obsahující po áte ní
tabulku, m žete zvolit po et dodate ných sloupc ,
které byste cht li k této po áte ní tabulce p idat.

Ší ka sloupce: Ur uje ší ku sloupc . Jestliže je
vybrána volba Ur it okno a zadáte po et sloupc ,
zapne se volba Auto a ší ka sloupc  je ízena ší kou
tabulky. Minimální ší ka sloupce je jeden znak.
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Datové ádky: Ur uje po et ádk . Jestliže je vybrána
volba Ur it okno a zadáte výšku ádku, zapne se volba
Auto a po et ádk  je ízen výškou tabulky. Styl tabulky
s ádkem nadpisu a ádkem záhlaví má minimáln  t i
ádky. Minimální výška ádku je jeden ádek textu.

Jestliže byl zadán styl tabulky obsahující po áte ní
tabulku, m žete zvolit po et dodate ných datových
ádk , které byste cht li k této po áte ní tabulce p idat.

Výška ádku: Ur uje výšku ádku v po tu ar. Výška
ádku je ur ena výškou textu a okrajem bu ky, které

jsou nastaveny stylem tabulky. Jestliže je vybrána volba
Ur it okno a zadáte po et ádk , zapne se volba Auto a
výška ádku je ízena výškou tabulky.

Nastavení styl  bun k: U styl  tabulky, které
neobsahují po áte ní tabulku, udává styl bu ky pro
ádky v nové tabulce.

Styl prvního ádku bun k: Udává styl bu ky pro
první ádek v tabulce. P i výchozím nastavení se
použije styl bu ky Název.

Styl druhého ádku bun k: Udává styl bu ky pro
druhý ádek v tabulce. P i výchozím nastavení se
použije styl bu ky Záhlaví.

Všechny ostatní styly bu ky: Udává styl bu ky pro
všechny ostatní ádky v tabulce. P i výchozím
nastavení se použije styl bu ky Data.

Dialog Styl tabulky

Aktuální styl tabulky: Zobrazuje název stylu tabulky, který je použit na vytvo ené tabulky.

Styly: Zobrazuje seznam styl  tabulky. Aktuální styl je zvýrazn n.

Seznam: ídí obsah seznamu Styly.

Náhled: Zobrazuje náhled stylu vybraného v seznamu Styly.

Aktuální: Nastaví styl tabulky vybraný v seznamu Styly jako aktuální styl. Nové tabulky používají
tento styl tabulky.
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Nový: Zobrazí dialog Vytvo it nový styl
tabulky, kde je možné definovat nové
styly tabulek.

Modifikace: Zobrazí dialog Upravit styl
tabulky, ve kterém m žete upravit
existující styly tabulky.

Vymazat: Vymaže styl tabulky vybraný v
seznamu Styly. Styl použitý ve výkresu
nelze vymazat.

Dialog Vytvo it nový styl tabulky

Ur uje název nového stylu tabulky a vybírá existující styl tabulky, na kterém bude založen nový
styl tabulky.

Název nového stylu: Název nového stylu tabulky.

Za ít pomocí: Ur uje existující styl tabulky, jehož
nastavení stylu jsou výchozí pro nový styl tabulky.

Pokra ovat: Zobrazí dialog Nový styl tabulky, ve
kterém m žete definovat nový styl tabulky.

Dialogy Nový styl tabulky a Upravit styl tabulky

Po áte ní tabulka: Umož uje ur it tabulku ve výkresu, která
se použije jako p íklad pro formátování tohoto stylu tabulky.
Po výb ru tabulky m žete zadat strukturu a obsah, který
chcete zkopírovat z dané tabulky do stylu tabulky. Pomocí
ikony Odstran ní tabulky m žete odstranit tabulku z
aktuálního stylu tabulky.

Obecné
Sm r tabulky: Definuje nový styl tabulky nebo upraví
existující styl tabulky. Nastavuje sm r tabulky.

Dol : ádek nadpisu a záhlaví sloupce jsou v horní ásti
tabulky..
Nahoru.: ádek nadpisu a záhlaví sloupce jsou v dolní ásti
tabulky.
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Náhled: Zobrazí ukázku ú inku aktuálních nastavení stylu tabulky.

Styly bu ky: Definuje nový styl tabulky nebo
upraví již existující styl tabulky. M žete vytvo it
libovolný po et styl  bu ky.

Tla ítko Vytvo it styly bu ky: Zobrazí dialog
Vytvo ení nového stylu bu ky.

Tla ítko Správa styl  bun k: Zobrazí dialog
Správa styl  bun k.

Karta Všeobecné

Vlastnosti

Barva výpln : Ur uje barvu pozadí bu ky.

Zarovnání: Ur uje zarovnání textu v bu ce tabulky..

Formát: Nastaví typ dat a formátování pro ádky
tabulky Data, Záhlaví sloupce nebo Název. Kliknutím
na toto tla ítko se zobrazí dialog Formát bu ky
tabulky, kde m žete podrobn ji definovat možnosti
formátování.

Typ: Udává styl bu ky bu  jako popisek nebo jako
data.

Okraje

Horizontální: Ur uje vzdálenost mezi textem nebo
blokem v bu ce a levým a pravým ohrani ením
bu ky.

Vertikální: Ur uje vzdálenost mezi textem nebo
blokem v bu ce a horním a dolním ohrani ením
bu ky.

Slou it bu ky p i vytvá ení ádku/sloupce: Slou í všechny nové ádky nebo sloupce s
aktuálním stylem bu ky do jedné bu ky. Tuto volbu m žete použít k vytvo ení ádku s názvem na
za átku tabulky.
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Karta Text

Styl textu: Uvádí dostupné styly tabulky.

Tla ítko Styl textu: Zobrazí dialog Styl textu, kde
žete definovat nebo upravit styl textu.

Výška textu: Nastavuje výšku textu.

Barva textu: Udává barvu textu. Chcete-li zobrazit
dialog Výb r barvy, zvolte položku Vybrat barvu na
konci seznamu.

Úhel textu: Nastaví úhel textu. Výchozí úhel textu je
0 stup . Lze zadat libovolnou hodnotu úhlu od -359
do +359 stup .

Karta Ohrani ení

Tlouš ka áry: Použije tlouš ku áry pro
ohrani ení, která vyberete kliknutím na tla ítko
ohrani ení. Jestliže používáte silnou tlouš ku áry,
možná bude nutné zv tšit okraje bun k.

Typ áry: Nastavuje typ áry, který má být použit
pro ur ená ohrani ení. Chcete-li na íst vlastní typ
áry, vyberte možnost Jiné.

Barva: Nastaví barvu ohrani ení, která vyberete
kliknutím na tla ítko ohrani ení.

Dvojitá ára: Zobrazí ohrani ení tabulky jako
dvojité áry.

Rozte : Ur uje rozte  u ohrani ení pomocí dvojité
áry.
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Jak p izp sobit velikost vložené tabulky?

Po vložení prázdné tabulky klikn te na jakoukoliv hranu tabulky, ím dojde k zobrazení modrých
uzl . Podržením a tažením modrého uzlu lze m nit velikost (zv tšovat) ší ku a výšku tabulky.

Jak vyplnit vloženou tabulku?

Po vložení prázdné tabulky klikn te dvakrát na bu ku, kterou chcete vyplnit. Po dvojkliknutí se
zobrazí okno Formátovat text, nyní lze do prázdn  bu ky psát. Využít lze všechna nastavení
vlastností a formátování textu, která jsou v dialogu dostupná.

Jak vybrat skupinu bun k ve vložené tabulce?

Po vložení prázdné tabulky nastavíte pozici kurzoru do bu ky tabulky a metodou výb ru oknem
(pohyb z leva doprava) vyberete všechny bu ky pro použití požadované vlastnosti.
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Jak lze použít vlastnosti bu ky na skupinu bun k z vložené tabulky?

Po výb ru všech požadovaných bun k lze t mto bu kám p adit ur ité vlastnosti nabízené
v okn  Tabulka. Toto okno nabízí n kolik možností pro editaci, jako je p idání ádk , sloupc ,
blok , datových polí, sjednocení a rozd lení bun k apod. Nap íklad lze rychleji zm nit zarovnání
textu skupiny bun k.

Jak vložit referenci bloku do bu ky tabulky?

Vyberte bu ku a klikn te na ní pravým tla ítkem myši. V okn  Tabulka vyberte ikonu Vložit blok.
Následn  vyberte ze seznamu blok  požadovaný blok anebo klikn te na tla ítko Procházet pro
nalezení bloku v jiném výkresu. M žete také specifikovat m ítko, úhel nato ení, zarovnání bu ky
anebo automatické p izp sobení bloku.
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Pr hlednost

Rozší ení vlastností funkce Pr hlednost ve verzi GstarCAD 2017 umož uje ur it hodnotu
pr hlednosti nejen pro šrafy a gradient, ale také pro celou hladinu. Efekt pr hlednosti m že díky
snížení viditelnosti objekt  ur ených pro referenci vylepšit p ehlednost výkresu. Tato vlastnost je
užite ná zejména pro navrhování v oblasti stavebního inženýrství, uzemní plánování apod.
Krom  pr hlednosti podporují objekty šraf a gradient  také multifunk ní uzly.

i nové možnosti v dialogu Editovat šrafy

Zpušt ním p íkazu HATCH anebo dvojkliknutím na kterýkoliv objekt se šrafou anebo gradientem
ve výkresu se zobrazí dialog Editovat šrafy se t emi novými možnostmi.

Po adí kreslení: adí po adí kreslení k šrafování nebo výplni. Šrafy nebo výpl  m žete umístit
za všechny ostatní objekty, p ed všechny ostatní objekty, nad hranice šraf nebo pod hranice šraf.

Hladina: adí nové objekty šrafování k vybrané hladin  a p epíše aktuální hladinu. Pomocí
možnosti Vybrat aktuální použijte aktuální hladinu.

Pr hlednost: Nastaví úrove  pr hlednosti pro nové šrafy nebo výpln  a p epíše aktuální
pr hlednost objektu. Pomocí možnosti Použít aktuální použijte aktuální nastavení pr hlednosti
objektu.
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Použití Pr hlednosti v rámci dialogu Upravit šrafy

-Dvojklik na jakýkoliv objekt se šrafou nebo gradiente ve výkresu.
-  rámci dialogu Upravit šraf v sekci Pr hlednost nastavíte hodnotu pr hlednosti a stiskn te OK
-Program zobrazí informaci, že pr hlednost objektu šrafy nebo gradientu byla zm na.

Použití Pr hlednosti v rámci Správce vlastností hladin

Pr hlednost lze použít na jakoukoliv hladinu. Objekty v této hladin  budou mít ur itou hodnotu
pr hlednosti.

-Spus te p íkaz LAYER (Hladina) anebo spus te ikonu Vlastnosti hladiny v nabídce ribbon.
-V dialogu Správce vlastností hladin klikn te na bu ku konkrétní hladiny v sloupci Pr hlednost
-Nastavte hodnotu pr hlednosti, potvr te stisknutím tla ítka OK. Následn  klikn te na tla ítka
Použít a OK.
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Použít Pr hlednost v rámci karty Vlastnosti a na palet  Vlastnosti

Pr hlednost lze použít na jakémkoliv objektu
ve výkresu pomocí rozevíracího seznamu
karty Vlastnosti.

-Klikn te na jakýkoliv objekt ve výkresu.
-Ribbon (záložkové)
menu>Výchozí>Vlastnosti, klikn te na
rozevírací seznam
-Hodnotu pr hlednosti lze nastavit DleHlad,
DleBlok anebo ji zadat p ímo.

Pr hlednost lze také použít také
pomocí palety Vlastnosti.

-Otev ete paletu Vlastnosti a klikn te
na jakýkoliv objekt ve výkresu.
-Nastavte hodnotu pr hlednosti
vybraného objektu.

Flatshot (Plošný snímek)

íkaz FLATSHOT vytvo í 2D reprezentaci všech 3D objekt  v aktuálním pohledu. Hrany všech
3D t les a povrch  se promítají ve sm ru pohledu na rovinu rovnob žnou s rovinou pohledu. 2D
zobrazení t chto hran se vloží jako blok do roviny XY systému USS. Tento blok lze rozbalit a
provád t další zm ny.
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Dialog Plošný snímek

Cíl: Ur uje, kde se vytvo í zplošt ná reprezentace.
Vložit jako nový blok: Ur uje, že se zplošt lá reprezentace vloží jako blok v aktuálním výkresu.
Nahradit existující blok: Nahradí existující blok ve výkresu nov  vytvo eným blokem.

Vybrat blok: Do asn  zav e dialog b hem doby, kdy se provádí výb r bloku, který chcete ve
výkresu nahradit. Po dokon ení výb ru bloku zobrazte stisknutím klávesy Enter znovu dialog
Plošný snímek.
Vybrat blok / Není vybrán žádný blok: Ozna uje, zda byl vybrán blok.
Exportovat do souboru: Uloží blok do externího souboru.

áry v pop edí: Obsahuje ovládací prvky pro nastavení barvy a typu ar, které nejsou skryté ve
zplošt lém pohledu.
Barva: Nastavuje barvu ar, které nejsou skryté v zplošt lém pohledu.
Typ áry: Nastavuje typ ar, které nejsou skryté ve zplošt lém pohledu.
Zakryté áry:	Ur uje, zda áry, které jsou ve výkresu skryté, se budou zobrazovat ve zplošt lém
pohledu a nastavuje barvu a typ t chto skrytých ar.
Ukaž: Ur uje, zda se budou skryté áry zobrazovat ve zplošt lé reprezentaci. Pokud je tato volba
vybrána, budou se ve 2D zplošt lé reprezentaci zobrazovat áry zakryté ostatními objekty.
Barva: Nastavuje barvu ar, které jsou zakryté geometrií v zplošt lém pohledu.
Typ áry: Nastavuje typ ar, které jsou zakryté geometrií v zplošt lém pohledu.
Zahrnout te né hrany: Vytvo í obrysové hrany pro zak ivené povrchy.
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Vylepšení úpravy reference

Verze GstarCAD 2017 poskytuje vylepšení funkce úpravy reference (REFEDIT). Nyní lze
upravovat externí reference nebo definice bloku p ímo v aktuálním výkresu.

Objekty, které vyberete z dané externí reference nebo bloku, budou v aktuálním výkresu do asn
extrahovány a zp ístupn ny pro úpravy. Množinu extrahovaných objekt  neboli pracovní množinu,
lze upravit a poté jejím uložením zp t aktualizovat externí referenci nebo definici bloku.
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Dialog Editovat referenci

Karta Identifikace reference: Poskytuje vizuální pom cky k ur ení reference, která se má
upravit, a zp sobu, jak je tato reference vybrána.

Název reference: Zobrazí referenci vybranou pro editaci na míst  a všechny reference vno ené v
rámci editované reference. Pokud je zobrazeno více referencí, vyberte k úprav  konkrétní externí
referenci nebo blok. Na míst  m že být sou asn  editována pouze jedna reference.

Náhled: Zobrazí náhled aktuáln  vybrané reference tak, jak byla uložena v posledním výkresu.
Po uložení zm n není náhled reference aktualizován.

Cesta: Zobrazí umíst ní souboru vybrané reference. Pokud jde o blok, nezobrazí se žádná cesta.

Automaticky vybrat všechny vno ené objekty: Ur uje, zda jsou v sezení editace reference
automaticky obsaženy vno ené objekty.

Vyzvat k výb ru vno ených objekt : Ur uje, zda jsou vno ené objekty automaticky obsaženy v
sezení editace reference.
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Karta Nastavení

Vytvá et unikátní názvy hladin, styl  a blok : Ur uje, zda jsou hladiny a jiné pojmenované
objekty extrahované z reference unikátn  pozm ny. Pokud je tato volba vybrána, pojmenované
objekty a externí reference jsou pozm ny (názvy a p ípony se znaky $#$) podobn  jako p i
svázaných externích referencích. Pokud je tato volba vypnuta, názvy hladin a ostatních
pojmenovaných objekt  z stávají stejné jako v referen ním výkresu. Pojmenované objekty, které
se nezm ní a nestanou se tak specifickými, p ijmou vlastnosti objekt  v aktuálním hostitelském
výkresu, které sdílejí stejný název.

Zobrazit definice atribut  pro editaci: ídí, zda jsou všechny variabilní definice atribut  v
referenci bloku b hem editace reference vyjmuty a zobrazeny. Pokud je vybrána volba Zobrazit
definice atribut  pro editaci, stanou se atributy (krom  atribut  konstant) viditelnými a definice
atribut  jsou pak dostupné pro editaci spolu s vybranou referen ní geometrií. Pokud jsou zm ny
uloženy zp t do reference bloku, atributy p vodní reference z stanou nezm ny. Nové nebo
zm né definice atribut  ovlivní pouze následné vložení bloku; atributy existujícího bloku
neovlivní. Reference blok  a externí reference bez definice nejsou touto volbou ovlivn ny.

Zamknout objekty mimo pracovní sadu: Zamkne všechny objekty, které nejsou v pracovní
sad . To zabrání necht nému výb ru a úprav  objekt  v hostitelském výkresu ve stavu editace
reference. Chování uzam ených objekt  je podobné jako u uzam ených hladin. Pokud se
pokusíte editovat uzam ené objekty, jsou tyto objekty vyfiltrovány z výb rové množiny.
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Vylepšení funkce p ekrytí

GstarCAD 2017 p ináší vylepšení p íkazu WIPEOUT pomocí nových možností. Nyní umož uje
tento p íkaz použití pro p ekrytí objekt kružnice nebo také m žete vybrat uzav ený objekt k ivek
obsahující oblouky. Nap íklad lze rozložit blok a získat obrys (automobil), následn  tvar spojit do

ivky, tuto k ivku definovat jako p ekrytí a op t ji slou it s ostatními entitami do p vodního bloku.
Následn  objekt umístíme do výkresu, jak je zobrazeno níže.
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Vylepšení funkce zrcadlení

Ve verzi GstarCAD 2017 byl p íkaz MIRROR vylepšen p idáním nových možností. Krom  zadání
prvního a druhého bodu pro definování osy zrcadlení lze také vybrat jako osu zrcadlení i objekty
áry, k ivky, áry blok anebo externí referenci výkresu.

Vylepšení uchopení objekt

Verze GstarCAD 2017 p ináší vizuální vylepšení dvou možností uchopení objektu. V okn
Nastavení kreslení, na kart  Uchopení objekt  se po výb ru možností Vzdálenost od koncového
bodu a Rozd lit segmenty zobrazí v stavovém ádku možnosti uchopení, které byly zadány. Tyto
hodnoty lze nyní jednoduše m nit.
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Víc inovativních nástroj

Symetrické kreslení

V oborech architektury, stavebnictví, strojnictví a výroby se asto vyskytují symetrické tvary.
žným zp sobem pro vytvo ení symetrického tvaru je nakreslit si první polovinu tvaru a další

symetrickou polovici vytvo it kopírováním anebo zrcadlením.

Nyní lze ve verzi GstarCAD 2017 pomocí nástroje Symetrické kreslení nakreslit symetrický tvar
ímo. P i kreslení první poloviny se druhá polovina zobrazí automaticky.

Výchozí osou symetrie je osa X, uživatel však m že ur it také osu Y anebo jinou áru ve výkresu
jako referen ní osu symetrie.

Nástroj m že uživatel snadno zapnout / vypnout kliknutím na tla ítko Symetrické kreslení v
stavovém ádku. Nástroj symetrické kreslení podporuje všechny kreslící p íkazy GstarCADu.



23

Vlastnosti symetrického kreslení

Kliknutím pravého tla ítka myši na ikonu
Symetrické kreslení v rámci stavového ádku lze
vybrat možnost Nastavení. Následn  se zobrazí
dialog Nastavení kreslení s kartou Symetrické
kreslení.

Povolit Symetrické kreslení: Povolí nástroj
symetrického kreslení, pokud je možnost
zaškrtnuta.

Vybrat osu symetrie: Lze vybrat X, Y anebo
vlastní osu.

Podporované objekty: Nástroj Symetrické
kreslení podporuje tyto objekty: ára, Kružnice,
Obdélník, Polygon, Polop ímka, K ivka, Elipsa,

ímka, Spline, Oblouk

Vybrat vše / Zrušit vše: žete vybrat anebo
zrušit výb r všech podporovaných objekt
najednou.

Efekt symetrických os

Možnost Osa X: i kreslení objekt  bude využit sou adnicový systém X jako neviditelná osa
symetrie. Výsledkem je zrcadlení kreslených objekt  nad anebo pod, vzhledem k p vodnímu
umíst ní sou adnicového systému X.
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Možnost Osa X: i kreslení objekt  bude využit sou adnicový systém Y jako neviditelná osa
symetrie. Výsledkem je zrcadlení kreslených objekt  nad anebo pod, vzhledem k p vodnímu
umíst ní sou adnicového systému Y.

Možnost Vlastní / Vybrat
osu: i kreslení objekt
bude použita orientace
vektoru vybraného objektu
jako viditelná osa symetrie.
Výsledkem je zrcadlení
kresleného objektu podle
orientace vybraného
vektoru objektu (naklon ný,
vertikální anebo horizontální)

Vybrat osu symetrie: Vedle
tla ítka Symetrické kreslení se
v stavovém ádku nachází také
tla ítko Vybrat osu symetrie.
Funkce tla ítka je totožná
s možností Vlastní a Vybrat osu
v rámci možností na kart
Symetrické kreslení
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Obrys objekt

íkaz OUTLINE (Obrys) je dalším inovativním nástrojem verze GstarCAD 2017. Tento nástroj
umož uje extrahování obrysového tvaru vybraných uzav ených objekt  pomocí metody výb ru
oknem. Obrysový tvar je ve skute nosti objekt k ivky vytvo ený v aktuální hladin , ve které
uživatel pracuje.

Nástroj lze použít nap íklad pro extrahování obrysového tvaru podlahy domu pro pozd jší
výpo et celkové plochy anebo pro zakreslení jeho st echy.

erušení objektu

která pr myslová odv tví
pot ebují v rámci schematických
výkres  využívat p erušení
potrubního anebo kabelážního
vedení, zejména pro zobrazení
jejich prostorových vztah .

kdy je tedy pot ebné p erušit
vedení v bodu k ížení, ímž lze
objekty p ipravit pro další úpravy.
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Dialog P erušení objektu

Nástroj poskytuje ty i zp soby p erušení
s možností zadat mezeru.

Mezera: Ur uje hodnotu mezery mezi objekty
erušení.
erušit všechny vybrané objekty navzájem

mezi sebou: Tato možnost p eruší všechny
vzájemn  se p etínající objekty. Objekty lze
vybrat metodou okna anebo vybrání
jednotlivých objekt .

erušit vybraný objekt jinými vybranými
objekty: Tato možnost p eruší všechny
vzájemn  se protínající objekty výb rové sady
(A a B). Objekty vybrané v rámci první sady (A)
se p eruší, zatím co objekty vybrané v druhé
sad  nebudou p erušeny.

erušit objekty dotýkající se vybraných objekt : Tato možnost p eruší všechny vzájemn  se
protínající objekty, které se dotýkají vybraného objektu.

erušit vybrané objekty jinými objekty, které se jich dotýkají: Tato možnost p eruší vybraný
objekt všemi vzájemn  ho p etínajícími objekty.

Ilustrace možnosti P erušení objektu

erušit všechny vybrané objekty navzájem mezi sebou: Hodnota mezery pro body
erušení je 10.
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erušit vybraný objekt jinými vybranými objekty: Hodnota mezery pro body p erušení je 10.

erušit objekty dotýkající se vybraných objekt : Hodnota mezery pro body p erušení je 10.
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erušit vybrané objekty jinými objekty, které se jich dotýkají: Hodnota mezery pro body
erušení je 10.

erušení blokem

která pr myslová odv tví, zejména v p ípad
navrhování elektro schémat, vedení apod. pot ebují
nevyhnutn  pracovat s referencemi bloku, zastoupenými

znými symboly.

i pokusech o umíst ní bloku, který p ekrývá anebo
erušuje jiný objekt ve výkresu, docházelo asto

k problém m a komplikacím.

Nyní je k dispozici ešení v podob  p íkazu
BLOCKBREAK (P erušení blokem). Tento inovativní
nástroj je schopný p ekrýt anebo p erušit objekt, který je

ekrývaný referencí bloku.

Nap íklad, pokud pot ebujeme vložit symbol bloku do
kabelového vedení v rámci elektro-schématu, kabelové
vedení sta í pouze v míst  vložení p erušit.
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Dialog P erušení bloku

Název: Zobrazí všechny dostupné bloky vytvo ené ve výkresu.

Procházet: Procházet pro otev ení ur itého
souboru výkresu.

Vybrat: Lze vybrat existující referenci bloku
v aktuálním výkresu.

ítko: Nastaví m ítko reference bloku
v závislosti na ose X, Y a Z. Možnost Stejná

ítka zachová p vodní velikost reference
bloku.

Nato ení: Referenci bloku lze nato it vložením
hodnoty úhlu anebo ponechat zarovnanou.

Režim: Referenci bloku lze použít pro p erušení nebo p ekrytí, pokud se objekty p ekrývají.

Ilustrace režim  P erušení bloku

erušit: eruší pozadí objektu, pokud ho reference bloku p ekrývá.
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ekrýt: ekrývá pozadí objektu, pokud ho reference bloku p ekrývá.

Porovnání grafiky

Již známou funkci porovnání výkres  lze využít pro porovnání podobných výkres  obsahujících
tém  stejný po et objekt , zejména pro porovnání rozdíl  jednotlivých verzí výkresu v rámci
revize.
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Funkce Porovnání výkresu provádí porovnání
dvou podobných výkres  (starý - old DWG a
nový - new DWG) a generuje z nich
samostatné soubory. Pro stisknutí tla ítka
Porovnat v dialogu Porovnat DWG program
vygeneruje a otev e soubory _old a _new.dwg,
ve kterých lze vid t rozdíly.

Funkce porovnání výkres  umož uje nalézt
rozdíly a výsledek zobrazit pomocí rozdílných
barev. Nap íklad upravená, odstran ná anebo
nov  zakreslená ára bude zobrazena jinou
barvou.

V p edešlých verzích funkce Porovnání výkres  neumož ovala v aktuálním pracovním prostoru a
reálném ase vkládání a zobrazení objekt  pro porovnání. Taktéž, porovnání výkres
nezobrazovalo detaily týkající se umíst ní objekt  p ed jejich úpravou.
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Tyto bližší informace jsou pro porovnávání objekt  velice d ležité. Zcela nový a inovativní nástroj
Porovnání grafiky však umí ješt  víc! Krom  porovnání dvou výkres  s podobnými objekty a
nalezení rozdíl  lze také zobrazit detaily jakýkoliv zm ny v aktuálním pracovním prostoru a
reálném asu. Pokud nap íklad dojde k úprav áry, zm ná ást této áry bude zobrazena
jinou barvou. Nezm ná ást z stává v p vodní podob .

Dialog Porovnání grafiky

Dialog Porovnat grafiku lze spustit napsáním p íkazu OCMP do p íkazového ádku anebo v rámci
dynamického vstupu.

Ur ete výkres: Nabízí dv  možnosti
porovnání výkres , bu  mezi vybranými
objekty anebo vybranými soubory.

Vybrat objekty: Nabízí dv  možnosti výb ru
objekt  v etn  výb ru základního bodu.

Vybrat základní objekty a základní bod:
Tato možnost umož uje výb r všech objekt ,

etn  základních bod  jako první množinu
pro porovnávání.

Vybrat objekty a základní bod pro
porovnání: Tato možnost umož uje výb r
všech objekt , v etn  základních bod  jako
druhou výb rovou množinu, která bude
porovnávána s první výb rovou množinou.

Ur ete soubor: Zaškrtnutím této možnosti povolíte
prohledávání dvou výkresových soubor  k porovnání
(základní a porovnávaný soubor)

Výstupný výkres: Nabízí dv  možnosti výstupu
z porovnání.

Vložit do aktuálního dokumentu: Tato možnost
umož uje vložení porovnávané množiny vybraných
objekt  do aktuálního pracovního prostoru.

Exportovat do souboru: Tato volba umož uje export
porovnávané množiny vybraných objekt  do výkresového
souboru.

Nastavení výstupu: Pro zvýrazn ní vizuálního rozdílu
žete nastavit vlastnosti jako je hladina, barva a typ

áry pro všechny vybrané objekty pro porovnání.
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Vložení množiny porovnávaných objekt  do aktuálního výkresu

Pro vložení množiny porovnávaných objekt  do aktuálního výkresu vyberte nejd íve možnost
Vybrat základní objekty a základní bod.

Následn  vyberte všechny objekty první množiny
s názvem základní objekty a specifikujte jejich
základní body. Poté pomocí Vybrat objekty a
základní bod pro porovnání a zopakujte všechny
výše uvedené postupy.

V sekci Výstupný výkres zaškrtn te
možnost Vložit do aktuálního dokumentu.
Pokud chcete nastavit vlastnosti vzhledu
pro porovnávané objekty, klikn te na
Nastavení výstupu. Následn  lze výsledek
porovnání umístit na výkresu na vhodné
místo dle požadavk  uživatele.


