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Kapitola 1
Úvod

V této kapitole:
Tato uživatelská příručka je uvedením do problematiky Advance
Správce výkresových stylů. Popisuje základní operace ve
Správci výkresových stylů a představuje podrobného průvodce
nejdůležitějšími možnostmi nastavení, které tento komplexní
nástroj nabízí.
Všechny funkce a ostatní popisy/poznámky popsané v této
uživatelské příručce se týkají pouze aplikace Steel z řady Advance
a pro zjednodušení čtení používáme v uživatelské příručce
jednotné jméno Advance.
Advance obsahuje množství předdefinovaných výkresových stylů
pro automatické výtváření výkresů sestav, dílenských výkresů pro
jednotlivé a hlavní díly, atd. Kromě toho mohou být definovány
vlastní uživatelské výkresové styly. Modifikace a definování
vlastních uživatelských výkresových stylů je popsáno v této
příručce. Protože předdefinované výkresové styly jsou závislé na
nainstalované jazykové verze (Česky, Francouzsky, Anglicky,…),
nejsou obsahem této příručky.
Základní nástroje Správce výkresových stylů jsou vysvětleny v
kapitole Úvod.
Kapitola Vlastnosti výkresových stylů nabízí přehled
uživatelského rozhraní a nástrojů pro tvorbu nových výkresových
stylů.
Kromě výkresových stylů obsahuje Advance procesy pro zrychlení
tvorby výkresů. Tyto procesy utomaticky přiřadí výkresové styly a
rozvržení vybraným objektům modelu. Kapitola Procesy popisuje
jak používat Správce procesů výkresů k tvorbě a nastavování
výkresových procesů.

■

Detaily a Pohledy a detailů

■

Výkresové styly

■

Správce výkresových stylů

■

Spuštění Správce výkresových
stylů

■

Uživatelské prostředí Správce
výkresových stylů

■

Vyvolání kontextové nápovědy

■

Správa výkresových stylů
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Detaily a Pohledy a detailů
Odvozený výkres se sestává z tzv. detailů, které jsou individuální Advance objekty s vlastními vlastnostmi.
Advance detail je výkres vytvořený z Advance modelu. Například:
•

Pohled na celý model

•

Výkres jednotlivého dílu s několika pohledy

•

Výkres hlavního dílu /dílce s několika pohledy/řezy

Pohledy a řezy uvnitř detailu se nazývají Pohledy detailu. Řídí zobrazení objektů modelu s využitím následujících
nastavení:
•

Měřítko

•

Souřadnicový systém

•

Způsob znázornění objektů modelu

•

Popis objektů modelu

•

Kótování

Výkresové styly
Advance nabízí nejrůznější tzv. výkresové styly pro výkresy přehledových a dílenských výkresů v různém
designu.
Výkresový styl je skupina pravidel použitých při automatické tvorbě výkresu detailu. Určuje, jak
budou objekty zobrazované, popisované a kótované.
Výkresové styly automaticky vytvářejí výkresy ve vzhledu upraveném přesně podle požadavků uživatele.
Výkresové styly jsou koncipovány v obdobném smyslu jako kótovací styly, typy čar, apod. v AutoCAD®u.
Styly jsou definovány nejrůznějšími nastaveními (zobrazené objekty, pohled, kótování, popis, znázornění, atd.)
v tabulkách databáze (knihovny). Dostupné výkresové styly v nástrojovém panelu Položkování, Výkresy jsou
pouze výběrem existujících výkresových stylů.

Obrázek 1: Výkresových stylů v nástrojovém panelu Rastr, Profily, Plechy, Konstrukční dílce

Pravidla obsažená ve výkresových stylech mohou být změněna. Uživatel může zadefinovat nový výkresový styl.
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Správce výkresových stylů
Správce výkresových stylu umožňuje přizpůsobit výkresové styly podle Vašich požadavků a firemních
standardů. Tak může být modifikován způsob zobrazení a způsob zakótování. Způsob znázornění geometrie,
typ a obsah, stejně jako kótování může být upraveno.
Výkresový styl má obrovské množství různých vlastností odpovídajích požadavkům na výkresy. Pro zvládnutí
tak velkého množství možností Správce výkresových stylů seskupuje vlastnosti do sub-stylů a pojmenovává je.
Vlastnosti definované v "sub-stylu'' mohou být opakovaně použity v mnoha výkresových stylech.
Pomocí sub-stylů může být změněno několik výkresových stylů. Například, obsah popisu pro oválné díry v
pohledu shora může být upraven bez nutnosti změny ve všech výkresových stylech.
Struktura výkresového stylu je hierarchická: jeden detail obsahuje jeden nebo více pohledů, každý pohled má
vlastní nastavení (směr pohledu, zkrácení, ...), objekty, kótování a popisy. Tato hierarchie se odráží také v
uživatelském rozhraní. Rozhraní jasně ukazuje, že úprava jednoho sub-stylu upraví všechny výkresové styly,
které tento sub-styl používají.

Spuštění Správce výkresových stylů
_AstM5DetailStylesManagerNew

•

Klikněte na “Správce výkresových stylů”
Položkování, Výkresy.

na rozbalovací nabídce x – Správa výkresů lišty

x – Správa výkresů podliště

Správce výkresových stylů
Obrázek 2: Spuštění Správce výkresových stylů z nástrojového panelu
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Uživatelské prostředí Správce výkresových stylů
Uživatelské prostředí Správce výkresových stylu odpovídá celkové struktuře Správce výkresových stylů.
1: Panel stromové struktury
2: Navigační lišta / panel komponent
3: Panel nástrojů
4: Okno vlastností

Obrázek 3: Správce výkresových stylů

Panel stromové struktury
Kliknutím na
kategorií:

se otevřou nižší úrovně větve stromu. Výkresové styly jsou zde rozděleny do dvou hlavních

•

AdvanceSteel – Tato kategorie zahrnuje všechny dostupné výkresové styly AdvanceSteelu. Jejich
vlastnosti nemohou být modifikovány. Jsou-li nainstalovány národní dodatky, bude pro každou zemi
vytvořena oddělená kategorie.

•

Uživatel – Tato kategorie obsahuje kopii všech výkresových stylu z kategorie Advance. Zde mužete
modifikovat výkresový styl na jakékoliv úrovni.

Jednotlivé výkresové styly jsou seskupeny ve kategoriích (Kamera, Sloupy, atd.).
Kategorii si můžete vybrat ze seznamu nad panelem se stromovou strukturou. Panel stromové struktury zobrazí
všechny výkresové styly z vybrané kategorie.

Obrázek 4: Rozbalovací nabídka výběru kategorie (vlevo) a panel se stromovou nabíkou katgorie “Nosník” (vpravo)
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Pro celkový pohled na strom zapnite Zobrazit plný strom z menu Nastavení.

Obrázek 5: Správce výkresových stylů - stromová struktura

Poznámka:

Ukazuje zřetelným způsobem, že změna jednoho sub-stylu změní všechny výkresové styly, ve
kterých je použit. Správce Výkresových Stylů lze nastavit tak, aby zobrazoval varování, pokud
je změněn sdílený sub-styl (způsob popisu, definice kóty,…).

Navigační lišta / panel komponent
Boční panel zobrazuje nejdůležitější pod-styly.
Komponenta

Popis

Výkresové styly

Definice výkresových stylů včetně popisů a kótování

Objektů modelu

Seznam objektů modelu a funkcí

Způsoby popisu

Definice obsahu popisu, orientace popisu a strategie umístění.

Způsob kótování

Definice kótovacích bodů a kótovacích řetězců.

Panel nástrojů
V panelu nástrojů jsou dostupné všechny tyto řídící funkce.
Tlačítko Funkce
Změnit jméno a kategorii výkresového stylu
Použít vybraný výkresový styl
Nový
Kopie
Kompletní kopie
Vymazat
Export
Import
Komprimovat
Správce výkresových stylů - průvodce
Kontextová nápověda
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Kontextová nabídka umožňuje rychlý přístup k funkcím dostupným pro vybraný prvek (výkresový styl, pohled,
objekt modelu, atd.).

Obrázek 6: Správce výkresových stylů – kontextová nabídka

Tři šipková tlačítka umožňují pohybovat se mezi úrovněmi jako.
Tlačítko Funkce
Návrat k předchozí zobrazené stránce
Jít k následující stránce
O úroveň výše

Okno vlastností
V jakékoliv úrovni stromové struktury stačí kliknout na položku ve stromu a v pravé straně okna se objeví
jednotlivé vlastnosti.
Šířku sloupce můžete upravit pomocí myši tažením okraje sloupce na požadovanou šířku.

Obrázek 7: Změna šířky sloupce

Tlačítka
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Tlačítko

Funkce

Použít

Vyvolá vybraný výkresový styl. Okno Správce výkresových stylů se zavře a
spustí se generování výkresu.

Uložit

Uložit všechny úpravy bez zavření okna Správce Výkresových Stylů.

OK

Uložit všechny úpravy a zavřít okno Správe Výkresových Stylů.

Zrušit

Ukončí Správce výkresových stylů bez uložení změn.

Nápověda

Vyvolá on-line nápovědu Advance Steelu.
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Vyvolání kontextové nápovědy
Správce výkresových stylů má systém kontextové nápovědy, která je k dispozici kdykoliv během práce na
Vašem projektu.
Když si nejste jisti, jak používat dialog, klikněte na tlačítko

. Následně se zobrazí text s nápovědou.

Správa výkresových stylů
Správce Výkresových Stylů nabízí všechny nástroje potřebné ke správě výkresových stylů.

Vytvoření nové kategorie
1.

Klikněte na tlačítko Nový

.

Obrázek 8: Dialogový panel “Nový kategorie výkresového stylu”

2.

Zadejte jméno kategorie a potrvrďte zmáčknutím.

Nová kategorie se zobrazí v panelu stromové struktury.
Poznámka:
Ze Správce Výkresových Stylů mohou být odstraněné pouze prázdné kategorie. Pokud
chcete katgorii odstranit, smažte všechny výkresové styly které obsahuje.

Přesunutí výkresového stylu do jiné kategorie
1.

Vyberte výkresový styl.

2.

Klikněte na tlačítko Vlastnosti

.

Obrázek 9: Dialogový panel “Výkresový styl”

3.

Vyberte cílovou kategorii.

Vybraný výkresový styl bude přesunut do vybrané kategorie.
Tip:

Uchopením a vlečením přesunete výkresové styly z jedné kategorie do druhé.
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Použití existujícího výkresového stylu
Jelikož ne všechny výkresové styly mají vlastní ikonku v nástrojovém panelu, je možné výkresové styly spustit
ze Správce výkresových stylů.
Před použitím výkresového stylu pro hlavní díl (Sloup, Nosník, Zvláštní konstrukční díly) musí být v
modelu provedeno opoložkování, jinak vytvoření výkresu není možné.
1.

Klikněte na ikonu Správce výkresových stylů
v dílčím panelu nástrojů (flyoutu) x – Správa výkresu
nástrojového panelu Položkování, výkresy a otevře se Správce výkresových stylů.

2.

Vyberte výkresový styl.

3.

Klikněte na tlačítko Použít. Objeví se dialogový panel “Typ výkresu”.

4.

Změňte nastavení (je-li to nutné) a zmáčkněte OK.

5.

Vyberte objekty v modelu.

6.

Zadejte jméno souboru a číslo výkresu v dialogu “Vyberte cílový soubor”. Číslo výkresu je nastaveno na
další volné číslo.

7.

V poli “Prototyp (šablona)”vyberte soubor prototypového výkresu. Náhled vybrané šablony se zobrazuje vpravo.

Obrázek 10: Dialogový panel "Vyberte cílový soubor"

Záložka Existující výkresy zobrazuje seznam existujících výkresů.

Obrázek 11: Karta Existující výkresy v dialogovém panelu “Vyberte cílový soubor”
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Výkresy jsou rozdělené do dvou kategorií, na základě počtu detailů, které obsahují:
• Výkresy s jedním detailem – jeden detail na výkres
• Výkresy s více detaily – několik detailů na výkresu
Všechny vlastnosti detailu, jako jsou jméno, nadpis, stav (aktuální, smazán, vyžaduje aktualizaci, atd.),
datum změny, výkresový styl, proces, atd. jsou znázorněné na pravém panelu.
Výkres je pak vytvořen a Správce výkresových stylů se znovu otevře.
8.

Stiskněte tlačítko Zrušit pro ukončení dialogu.

Výkresové styly je možné vyvolat taky manuálně, vypsáním příkazu _astm4CommDetailing User a dvou čísel
definujících konkrétní styl. Odpovídající čísla je možné odečíst v okně Správce Výkresových Stylů.

Obrázek 12: Charakteristická čísla výkresových stylů

Sloupec Jméno zobrazuje výkresový styl. První číslo reprezentuje základní kategorii (např. Sloup, Nosník,…),
zatímco druhé číslo reprezentuje podkategorii.
Příklad: _astm4CommDetailing User 7 1 spouští výkresový styl Nosník – čelní.

Kopírování výkresového stylu
1.

Vyberte výkresový styl, který bude sloužit jako předloha pro nový styl.

2.

Zmáčkněte tlačítko Kopírování

z panelu nástrojů Správce výkresových stylů.

Obrázek 13: Dialogový panel “Nový výkresový styl”

3.

Zadejte jméno výkresového stylu.
Ve stromové struktuře se objeví nový výkresový styl a ten může být přesunut do jiné kategorie.
Povšimněte si, že příslušné sub-styly nebyly zkopírovány, takže jejich modifikace má vliv na všechny
výkresové styly, které je používají.

Kompletní kopie
Výkresové styly ze skupiny Advance nelze modifikovat, ale mohou být použity jako výchozí bod pro Vaše vlastní
výkresové styly.
Funkce Kompletní kopie kopíruje vybraný výkresový styl a také všechny s ním spojené sub-styly. Takže tyto
kopie lze mofifikovat na jakékoliv úrovni, aniž by se tím změnil původní výkresový styl.
1.

Klikněte na Kompletní kopie

2.

Zadejte jméno výkresového stylu.

.

Ve stromové struktuře se objeví nový výkresový styl a ten může být přesunut do jiné kategorie.
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Vymazání výkresového stylu
1.

Vyberte výkresový styl, který chcete vymazat. Klikněte na tlačítko Vymazat

2.

V okně výstrahy zmáčkněte Ano pro potvrzení vymazání výkresového stylu.

.

Import výkresového stylu
1.

Vyberte kategorii, do které chcete naimportovat výkresový styl. Klikněte na tlačítko Import

.

Obrázek 14: Dialogový panel “Import výkresových stylů”

2.

Klikněte na

.

3.

Vyberte v okně “Import” databázový, soubor .mdb s výkresovým stylem, který chcete naimportovat.
Dostupné výkresové styly jsou vypsané v tabulce Dostupné výkresové styly.

4.

Vyberte výkresový styl a klikněte na Import.

Obrázek 15: Dialogový panel “Import výkresových stylů”

5.

Změňte jméno výkresového stylu a kategorii (dle potřeby) a klikněte na Další pro potvrzení importu.

Export výkresového stylu
1.

Vyberte výkresový styl, který chcete exportovat.

2.

Klikněte na Export

3.

V dialogu “Export” zadejte název databázového souboru pro export.

4.

Klikněte na Export.

.

Výkresový styl se tímto vyexportuje do souboru .mdb.
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Komprimování databáze
Po provedení "kompletní kopie" se může velikost databáze velmi zvětšit. Funkce Komprimace databáze slouží
ke zmenšení velikosti databáze.
Funkce Komprimace databáze hledá v tabulkách vybrané databáze identické záznamy (kromě kontrolních
tabulek jako DetRole, atd.). Komprimuje záznamy a aktualizuje všechny záznamy, které mají vztah ke
stávajícím komprimovaným objektům.
1.

Klikněte na tlačítko Komprimovat

.

Obrázek 16: Dialogový panel “Komprimace databáze”

2.

Vyberte co si přejete komprimovat (výkresové styly a/nebo procesy) a chování komprimace.

3.

Klikněte na OK pro zahájení komprimačního procesu.
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Kapitola 2
Vlastnosti výkresového stylu

Výkresový styl se skládá z jednoho nebo více pohledů. Pohled má
svoje vlastnosti jako objekty, kóty a popisy. Výkresový styl má
rovněž svoje vlastnosti, které jsou přístupné ze tří karet v okně
vlastností.

Obrázek 17: Vlastnosti výkresových stylů

•

Rozmístění pohledů – umožňuje výběr pohledů, jejich
orientaci, jejich uspořádání a vzdálenost mezi nimi.

•

Nadpis detailu – umožňuje definovat obsah nadpisu pomocí
návrháře popisu a jeho umístění.

•

Výběr objektů modelu – umožňuje definovat, které objekty
budou daným stylem vykresleny. Výkresový styl může
používat například Jednotlivé díly nebo Hlavní díly nebo
Celý model (pro celkové pohledy).

V této kapitole:
■

Rozmístění pohledů

■

Nadpis detailu

■

Výběr objektů modelu
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Rozmístění pohledů
Ovládání seznamu pohledů
Tabulka ukazuje seznam pohledů, ze kterých se sestává vybraný výkresový styl. Pro každý z těchto pohledů
máte možnost vybrat předdefinovaný model box nebo jiné uspořádání. Vlastnosti pohledu lze zobrazit
poklepáním na jméno pohledu v tabulce. Více informací naleznete v kapitole Vlastnosti pohledu.

Obrázek 18: Výběr pohledů

Panel nástrojů obsahuje všechny nezbytné ovládací funkce.
Tlačítko Funkce
Vytvořit nový pohled
Přidat existující pohled
Vymazat vybraný pohled
Posunout vybraný pohled nahoru
Posunout vybraný pohled dolů

Vytvořit nový pohled
Nový pohled se vytváří zkopírováním některého pohledu ze seznamu.
1.

Vyberte pohled v seznamu.

2.

Zmáčkněte tlačítko Vytvořit nový pohled

3.

Zadejte jméno nového pohledu.

v panelu vlastností.

Obrázek 19: Dialogový panel “Nový pohled”

Nový pohled se objeví ve stromové struktuře a v seznamu.
Nově vytvořenému pohledu lze přiřadit Model box a Rozmístění. Tato změna nebude mít vliv na původní
pohled.

Obrázek 20: Přidání nového pohledu do seznamu
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Přidat existující pohled
1.

Zmáčkněte tlačítko Přidat existující pohled

v panelu vlastností.

Obrázek 21: Dialogový panel “Výběr pohledu”

2.

Vyberte pohled ze stromové struktury a klikněte na OK.
Vybraný pohled se objeví ve stromové struktuře a v seznamu.
Nově přidanému pohledu lze přiřadit Model box a Rozmístění. Tato změna nebude mít vliv na původní
pohled.

Vymazání pohledu
1.

Vyberte ze seznamu pohled, který chcete vymazat.

2.

Pro smazání pohledu klikněte na Odstranit pohled

Poznámka:

na panelu vlastností.

První položku v seznamu nelze vymazat. Pro odstranění položky v prvním řádku tabulky ji
musíte posunout dolů.

Změna pořadí
Pořadí pohledů v seznamu může být modifikováno pomocí dvou tlačítek se šipkami
Poznámka:

a

.

Změna pořadí neovlivňuje vytvoření výkresu a slouží pro lepší přehlednost.
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Způsob umístění pohledu
Vzdálenost mezi pohledy (měřená od největšího objektu pohledu) má zabránit přesahu jednotlivých pohledů ve
výkresu.
Lze použít několik předdefinovaných vzdáleností.
Přidat nový způsob nebo upravit stávající můžete použitím dvou tlačítek.
Tlačítko Funkce
Nadefinovat nový způsob
Přejmenovat způsob

Přidat nový způsob
1.

Zmáčkněte tlačítko Nový

v panelu vlastností.

2.

Zadejte jméno nového způsobu.

Obrázek 22: Dialogový panel “Nový způsob umístění pohledu”

3.

Zadejte vzdálenost mezi pohledy pro tento způsob umístění pohledu.

Přejmenovat způsob
1.

Vyberte způsob, který chcete přejmenovat.

2.

Klikněte na Přejmenovat

3.

Zadejte nové jméno vybraného způsobu.

.

Obrázek 23: Dialogový panel “Přejmenovat způsob umístění pohledu”

Orientace konce profilu
Nastavení v rozbalovacím seznamu Orientace konce profilu umožňuje definovat orientaci konce nosníku
uvnitř detailu.
Příklad: Nastavení orientace konce profilu
Například nosník s počátečním bodem v 200, 500, 300 a koncovým bodem v 500,1500, 800 má na konci
úpravu – šikmé zkrácení.

Obrázek 24: Příklad orientace konce profilu
22
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Dostupné jsou následující nastavení orientace konce profilu:
Orientace konců profilu

Příklad

Nejvyšší XYZ souřadnice levá strana

Z obou konců nosníku se zjistí největší hodnota souřadnic X, Y,
nebo Z. Odpovídající konec nosníku bude situován na levou stranu
výkresu.

Nejvyšší XYZ souřadnice pravá strana

Z obou konců nosníku se zjistí největší hodnota souřadnic X, Y,
nebo Z. Odpovídající konec nosníku bude situován na pravou stranu
výkresu.

Nejvyšší Z souřadnice levá strana

Z obou konců se zjistí největší hodnota souřadnice Z. Odpovídající
konec nosníku bude situován na levou stranu výkresu.
V našem příkladě je největší hodnota souřadnice Z: Z=800.

Nejvyšší Z souřadnice pravá strana

Z obou konců se zjistí největší hodnota souřadnice Z. Odpovídající
konec nosníku bude situován na pravou stranu výkresu.

Počáteční bod levá strana

Počáteční bod nosníku bude situován na levou stranu výkresu.
(Závislé na tom, jak byl nosník vytvořen.)
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Orientace konců profilu

Příklad

Počáteční bod pravá strana

Počáteční bod nosníku bude situován na pravou stranu výkresu.
(Závislé na tom, jak byl nosník vytvořen.)

Tip:

Pro zjištění, který bod nosníku je počáteční a který koncový použijte funkci Definiční souřadý
systém z nástrojového panelu Standard. USS bude umístěn v počátečním bodě nosníku.

Obrázek 25: Definice počátečního bodu profilu

Orientace pohledů
Orientace pohledů definuje, jak jsou prvky orientovány ve výkresech, např. sloupy mohou být zobrazeny kann
svisle nebo vodorovně. Jsou zde následující možnosti:
Orientace pohledů
Standard

Popis
Bez zvláštní orientace.
Toto nastavení je doporučeno pro detaily a pohledy.

Model Z zleva

Pokud budou sloupy zobrazeny naležato, tak jejich vrchol bude
nalevo. To znamená, že základní bod leží vždy na pravé straně
výkresu.

Model Z zprava

Pokud budou sloupy zobrazeny naležato, tak jejich vrchol bude
napravo. To znamená, že základní bod leží vždy na levé straně
výkresu.

Model Z shora

Strana ležící v modelu na vrcholu bude také v detailu ležet nahoře.

Svisle
Obráceně

Podélná osa nosníku bude ve výkresu zobrazena vertikálně.
Delší strana plechu bude ve výkresu umístěna svisle.
Je použitý ten samý princip jako pro “Svislou”orientaci pohledů.
Souřadný systém pohledu je otočený o 180°.

Automatické zkrácení
Výkresy jsou automaticky dobře vyplněné, bez prázdných ploch nalevo a napravo, a taky nad a pod (hlavními)
pohledy.
24
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Nadpis detailu
Karta Nadpis detailu definuje obsah a umístění nadpisu.
Nadpis detailu může být umístěn ve vztahu ke hlavnímu pohledu nebo k detailu. V nastavení “Polohy nadpisu”
je k dispozici několik možností:
•

Bez nadpisu – není vytvořen žádný nadpis

•

Nad hlavní pohled – nadpis je umístěn nad hlavní detail

•

Nad detail – nadpis je umístěn nad detail

•

Pod detail – nadpis je umístěn pod detail

•

Rohy detailu – nadpis je umístěn do jednoho z rohů detailu

Obrázek 26: Nadpis je umístěn nad detail

Obsah může být definován pomocí návrháře popisu v poli “Formát a obsah nadpisu”. Zde lze také nastavit
formát textu (font, barva, velikost ...).
Více informací k návrháři popisu najdete v kapitole Způsoby popisu.

Výběr objektů modelu
Výběr objektů modelu definuje, které objekty budou vybraným stylem zobrazeny. Výkresový styl může např.
použít Jednotlivé díly nebo Hlavní díly nebo Celý model.
Celý model

Budou vykresleny všechny objekty v modelu

Celý model s XRefy

Budou vykresleny všechny objekty v modelu včetně připojených
externích referencí (XRefy).

Detail

S vhodným nastavením XY výřezu v model boxu lze vykreslit
výřez v modelu, např. detail styčníku.

Detail s XRefy

Stejně jako Detail, navíc budou vykresleny připojené externí
reference.

Výběrová množina

Pouze vybrané objekty jsou vykreslené

Jednotlivý díl

Budou vykresleny pouze jednotlivé díly
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Jednotlivý díl a dodatečné díly

Budou vykresleny pouze jednotlivé díly a dodatečné prvky

Hlavní díl

Budou vykresleny pouze hlavní díly (dílce)

Hlavní díl s okolím

Hlavní díly s připojenými díly a definované okolí. V model
boxu musí být definován XY- a Z-výřez.

Hlavní díl a dodatečné díly

Hlavní díly a dodatečná Advance- a ACIS-tělesa.
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Kapitola 3
Vlastnosti pohledu

V této kapitole:
Pohled má své vlastnosti jako objekty, kóty a popisy.
Pohled je definován třemi aspekty:
•

Směr pohledu

•

Znázornění objektů

•

Kótování

Nastavení každého pohledu jsou obsažené ve stromové struktuře
Správce výkresových stylů a taky v záložce Definice pohledu. Po
kliknutí na pohled ve stromu se ukáží jeho vlastnosti v panelu
vlastností.
•

Směr pohledu a model box – můžete vybrat způsob, jak hledět
na objekty v modelu (např. zepředu, shora, zleva atd.) a
nastavit definici výřezu (pohledového okna).

•

Znázornění pohledů – otevřením stromové struktury uvidíte
seznam objektů modelu, který definuje obsah pohledu.
Objekty modelu jsou předdefinované skupiny druhů objektů v
modelu, které pracují jako filtr (např. všechny nosníky s funkcí
“Sloup” mohou být takovou skupinou).

•

Kótování pohledu – zde se nastavuje způsob kótování, který
má být použit pro daný pohled.

Obrázek 27: Správce výkresových stylů - Definice pohledu

Vyberte předdefinované nastavení nebo vstupte do vlastností
kliknutím na Nastavení

.

■

Nastavení směru pohledu

■

Nastavení obsahu pohledu

■

Nastavení kótování pohledu

■

Další vlastnosti pohledu

■

Vlastnosti zkrácení

■

Přiřazení pohledu do kategorie
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Nastavení směru pohledu
Nastavení směru pohledu znamená definovat, jak mají být objekty modelu zobrazeny ve vybraném pohledu.
Můžete například definovat hlavní směr relativně k souřadnému systému (čelní, horní, dolní atd.) nebo také
relativně k objektu, který má být v pohledu zobrazen.
Rozšířené možnosti definice pohledů a směru pohledu jsou k dispozici v záložce Směr pohledu a model box.
Můžete k nim přistupovat dvojím způsobem:
•

Vyberte ve stromové struktuře Směr pohledu a model box

nebo
•

V záložce Definice pohledu, v poli “Směr pohledu a model box”, klikněte na Nastavení

.

Obrázek 28: Vlastnosti pohledu - Směr pohledu a model box

Směr pohledu a model box
Vyberte předefinovaný směr pohledu ze seznamu (např. čelní, horní, levý atd.). Je možné přejmenovat stávající
pohledy a přidávat nové definice.
Tlačítko Funkce
Vytvoří novou definici směru pohledu a model boxu. Nový záznam je vložen do seznamu.
Přejmenovat způsob. Aktuální záznam je uložen pod jiným názvem.
Směr pohledu na objekt umožňuje specifikovat, jak je referenční objekt zobrazen, např. shora, zprava, podle
aktuálního USS, v řezu.
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Poznámky:
•

Pro sestavné výkresy použijte:

•

Pro dílenské výkresy se použije nejčastěji toto:

Z-výřez
Z-výřez definuje hloubku pohledu zepředu a zezadu (Z-orientace USS).
Volba

Funkce

Relativně k rovině XY

Vykreslování relativně vzhledem k rovině XY USS

Relativně k pohledu objektu

Automatické vykreslování čelních plechů

Přední a zadní u
následujícího řezu

Tato volba je užitečná a používána pouze pro volby
začínající jménem Řez přes... v Směr pohledu na objekt.

XY-výřez
Definuje výšku (směr Y USS) a šířku (směr X USS) pohledového okna. Jsou zde tři možnosti:
Volba

Funkce

Automaticky
Pevný

Zadejte hodnoty x, y v příslušném poli

Vyberte

Definování okna výřezu zadáním bodů v modelu

Zvětšit velikost výřezu o dodatečné díly
Rozšíření výřezu pro zobrazení dodatečných prvků (např. kotevní desky). Obvykle je výřez jen tak velký jak je
referenční objekt s připojenými díly.

Nastavení obsahu pohledu
Způsoby znázornění objektů se svými definicemi, jak mají být objekty zobrazeny a popsány, určují obsah
pohledu.
Způsob znázornění objektů přiděluje způsoby zobrazení a popisu takzvaným objektům modelu.
Objekt modelu funguje jako filtr na objekty z 3D modelu. Je definován typem Advance objektu, funkcí a
přídavným filtrem.
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Příklad:
Typ objektu

Funkce

Přídavný filtr

Profil

Sloup

S dírami

Seznam způsobů znázornění se nalézá v kartě Znázornení objektu. Můžete k nim přistupovat dvojím způsobem.
•

Vyberte ve stromové struktuře Znázornění objektů

nebo
• V kartě Definice pohledu, v poli “Znázornění pohledu a popis”, klikněte na Nastavení .
Objekty modelu se také zobrazí ve stromové struktuře pod větví Znázornění objektů.

Obrázek 29: Správce výkresových stylů - Obsah pohledu

Výběr nastavení způsobu znázornění objektů
Vyberte předefinované nastavení způsobu znázornění ze seznamu. Existující způsoby mohou být
přejmenovány, další definice mohou být přidány.
Tlačítko

Funkce
Vytvořit novou sadu pravidel znázornění objektu. Vytvoří se kopie aktuálního
nastavení, která se objeví jako nová položka v rozbalovacím seznamu.
Přejmenování způsobu znázornění. Aktuální nastavení se uloží pod jiným
jménem.

Modifikace nastavení způsobu znázornění
Čtyři tlačítka na pravé straně pole “Znázornění objektů” umožňují změnu nastavení způsobu znázornění.
Všechny pohledy používající modifikované nastavení způsobu znázornění budou úpravou modifikovány.
Tlačítko

Funkce
Přidá nové znázornění objektů
Vymaže znázornění objektů
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Přidá nové znázornění objektů
Nový způsob znázornění bude vytvořen na základě existujícího způsobu znázornění.
1.

Vyberte pravidlo znázornění objektu které bude použíté jako předloha.

2.

Klikněte na tlačítko Přidat

.

K sadě pravidel znázornění objektu je přidáno nové pravidlo.

Vymazání znázornění objektů
1.

Vyberte znázornění objektů, které chcete vymazat.

2.

Pro smazání pravidla ze seznamu klikněte na Vymazat znázornění objektu

.

Poznámka:
První položku v seznamu nelze vymazat. Pro odstranění položky v prvním řádku tabulky ji
musíte posunout dolů.

Změna pořadí v seznamu
Pořadí pravidel znázornění objektu lze upravit pomocí tlačítek se šipkama

a

.

Při stanovení objektů modelu je nutné dodržet určité pořadí v seznamu pro dosažení požadovaného výsledku.
Seznam je zásadně zpracováván od shora dolů. Nastavení bude použité, pokud je to možné. Jinak bude použit
další záznam.

Změna způsobu znázornění objektů
Každý způsob znázornění objektů může být modifikován přímo v tabulce výběrem ze seznamu geometrická
omezení, hloubka polohy, pravidla znázornění a nastavení popisu.

Obrázek 30: Znázornění objektů
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Nastavení geometrických omezení pro vybrané objekty modelu
Objekty modelu lze vybrat v oblasti “Vybrané objekty modelu”.

Obrázek 31: Vyberte objekty modelu

Pro získání více informací o vybraných objektech modelu klikněte na tlačítko Nastavení
. Objekty modelu
mohou být používány ruznými styly a mohou být spravovány zvlášť, jak je popsáno v kapitole Objekty modelu.
Vybrané objekty modelu definují, jak budou zobrazeny ve výkresu. Pro každý objekt modelu mohou být
definovány dva druhy geometrických omezení:
•

Geometrická omezení

•

Hloubka polohy

Asociace vytváří název v seznamu automaticky: názvem objektu modelu, geometrickým omezením a hloubkou polohy.
Příklad: Jména znázornění objektu
Sloup – Prof-Čpoh / Pl-Šíř

–

Objekt modelu Sloup viděný ve výkresu Zepředu.

PřipPlsDírami-Vše-Zadní

–

AS-objekt Plech, jako připojený díl k hlavnímu dílu, s dírami, viděný
ve výkresu ze všech směrů a umístěný “za / pod” hlavním dílem.

Geometrická omezení
Zde vyberte směr pohledu na objekt.
Příklad: Nosník viděný ve výkresu zepředu a plechy viděné ze strany.
Geometrická omezení

Profily

Vše

Všechny objekty modelu

Plechy

Spojovací prostředky

Prof-Bpoh / Pl-Dél
Profily, které jsou vidět z
čelního pohledu.

Plechy, které jsou
vidět ve směru
jejich délky.

Profily viděné z čelního nebo
bočního pohledu

Plechy viděné z
čelního pohledu

Prof-ČpohBpoh / Pl-Čpoh
/ Šr-Čpoh
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čelního pohledu
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Geometrická omezení

Profily

Plechy

Profily zarovnané ve směru
XY, v čelním pohledu

Plechy v čelním a
bočním pohledu,
lineární

Spojovací prostředky

Kolmo přední

Par Bpoh
Profily, které jsou vidět z
bočního pohledu.

Par Hpoh
Objekty zarovnané ve směru XY, v pohledu shora

Prof-Par / Pl-Par / Šr-par
Objekty zarovnané ve směru XY detailu

NeparČpoh

Objekty nezarovnané ve směru XY, v čelním pohledu

Nepar ČpohBpoh

Profily nezarovnané ve
směru XY, v čelním a
bočním pohledu

Plechy a další
objekty v bočním
pohledu,
nezarovnané ve
směru XY

Nepar Hpoh
Plechy a další objekty v horním pohledu, nelineární
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Geometrická omezení

Profily

Plechy

Spojovací prostředky

Prof-Nepar / Pl-Nepar /
Šr-Nepar
Objekty, které nejsou rovnoběžné se směrem x nebo y pohledu.

Prof-Čpoh / Pl-Šíř
Profily, které jsou vidět z
bočního pohledu

Plechy viděné ze
směru jejich šířky
(kratší strany)

Prof-Hpoh / Pl-Hpoh / ŠrHpoh
Objekty, které jsou vidět z
jejich horního směru.

Prof-BpohHpoh / PlHpohDél

Prof-ČpohHpoh / PlHpohŠíř

Profily, které jsou vidět z
horního nebo čelního
pohledu

Plechy, které jsou
vidět shora nebo
ze směru jejich
délky

Profily, které jsou vidět z
horního nebo bočního
pohledu

Plechy, které jsou
vidět shora nebo
ze směru jejich
šířky

Hloubka polohy
Nastavuje polohu “z” objektu relativně k hlavnímu objektu detailu. Jsou zde následující možnosti:
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Hloubka polohy

Popis

Jakákoliv

Na libovolnou stranu objektu

Obě strany

Na obou stranách (přední a zadní) hlavního dílu (Obr. 32 plechy B, C, E)

Obě strany-střed

(Obr. 32 plech C)

Obě strany -střed přední

Připojený díl leží na obou stranách (přední a zadní) ale jeho střed leží na
přední straně hlavního dílu (Obr. 32 plech B)
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Hloubka polohy

Popis

Obě strany-střed zadní

Připojený díl leží na obou stranách (přední a zadní) ale jeho střed leží na zadní
straně hlavního dílu (Obr. 32 plech E)

Přední (ze středu)

Střed připojeného dílu leží na přední straně hlavního dílu (Obr. 32 plechy B, D)

Přední (kompl.)

Celý připojený díl leží na přední straně hlavního dílu (Obr. 32 plech D)

Zadní (ze středu)

Střed připojeného dílu leží na přední straně hlavního dílu (Obr. 32 plechy A, E)

Zadní (komplet)

Střed připojeného dílu leží na zadní straně hlavního dílu (Obr. 32 plech A)

Obrázek 32: Plechy v různých hloubkách polohy

Nastavení způsobu znázornění
Způsob znázornění obsahuje nastavení pro barvu a typ čáry použité pro zobrazení každého objektu ve výkresu.
1.

Vyberte v poli “Pravidla znázornění” ze seznamu požadované pravidlo.

2.

Pro zobrazení definice vybraného pravidla klikněte na tlačítko Nastavení

.

Obrázek 33: Definice způsobu znázornění

Objekt

Znázornění

Obrys viditelný

Viditelné hrany těles

Syst. osa

Jsou zobrazeny pouze osy

Značky

Značky

Řezy

Rovina řezu těles s model boxem

Obrys skrytý

Skryté hrany

Osa

Střední osa objektů

Průřez

Průřez objektu

Šrafování

Díry jsou vyšrafovány

Jednotlivá úsečka

Nosníky jsou znázorněny pouze jednoduchou úsečkou
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V případě znázornění jednotlivou úsečkou budou vzaty do úvahy typ čáry a mezera.

Obrázek 34: Znázornění jednou úsečkou

Příklad:
Objekty

Obrys viditelný

Syst. osa

Značky

Obrys skrytý

Šrouby

Díry

Profily

Nastavení způsobu popisu
Způsob popisu obsahuje nastavení pro obsah, zobrazení a umístění popisu.
1.

Vyberte v poli “Nastavení popisu” ze seznamu způsob popisu.

2.

. Způsoby popisu mohou být sdíleny různými
Pro změnu vybraného pravidla klikněte na Nastavení
styly a mohou být spravovány zvlášť, jak je popsáno v kapitole Způsoby popisu.
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Nastavení kótování pohledu
Způsob kótování pohledu obsahuje typy kót pro vybraný pohled. Každý pohled může být okótován rozdílně.
Seznam kót se nachází v kartě Kótování pohledu. Můžete k nim přistupovat dvojím způsobem:
1.

Vyberte ve stromové struktuře Kótování pohledu

nebo
2.

V záložce Definice pohledu, v poli “Kótování pohledu”, klikněte na Nastavení

.

Obrázek 35: Seznam kótovacích řetězců

Zde vidíte všechny kótovací řetězce, které se vytvářejí vybraným pohledem. Zároveň s nastavením kótovacího
řetězce můžete přizpůsobit nastavení aktuálního kótování.
Vlastnosti každého kótovacího řetězce lze nastavit v záložce Způsob kótování.
Nastavení lze provést dvěma způsoby:
•

dvouklikem v seznamu

nebo
•

výběrem způsobu kótování na panelu se stromovou strukturou
Všechny pohledy, které používají modifikovanou definici kótovacího řetězce, budou také modifikovány.
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Nastavení způsobu kótování
Způsob kótování je kombinace kótovacích řetězců pohledu detailu.
•

Vyberte ze seznamu předdefinovaný způsob kótování. Existující způsoby kótování mohou být
přejmenovány, další způsoby mohou být přidány.
Tlačítko Funkce
Vytvoří nový způsob kótováním. Vytvoří se kopie aktuálního nastavení, která se
objeví jako nová položka v rozbalovacím seznamu.
Přejmenování způsobu znázornění. Aktuální nastavení se uloží pod jiným jménem.

Modifikace způsobu kótování
Čtyři tlačítka na pravé straně pole “Kombinace kótovacích řetězců” umožňují změnu nastavení kótovacích
řetězců.
Tlačítko Funkce
Přidá nový kótovací řetezec
Vymaže kótovací řetězec
Všechny pohledy, které používají modifikovaný způsob kótování řetězce, budou také modifikovány.

Přidání nového kótovacího řetězce
Nový kótovací řetězec bude vytvořen na základě existujícího.
1.

Vyberte kótovací řetězec, který bude použitý jako předloha.

2.

Klikněte na tlačítko Přidat

.

Nový kótovací řetězec byl přidaný do seznamu a může být upraven.

Vymazání kótovacího řetězce
1.

Vyberte kótovací řetězec, který chcete vymazat.

2.

Kliknutím na Vymazat kótovací řetězec

Poznámka:

smažete kótovací řetězec z tabulky.

První položku v seznamu nelze vymazat. Pro odstranění položky v prvním řádku tabulky ji
musíte posunout dolů.

Změna pořadí v seznamu
Pořadí v seznamu kótovacích řetězců může být změněno pomocí dvou tlačítek se šipkami
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Změna kótovacího řetězce
Pole “Kombinace kótovacích řetězců” ukazuje všechny kótovací řetězce vytvářené vybraným pohledem.
Kótovací řetězec může být modifikován přímo v tabulce výběrem Typ kóty a Definice kóty.
Vybrány mohou být pouze definice, které byly vytvořeny z Advance v kategorii Způsob kótování. Nastavení
definice kóty jsou přístupné dvouklikem na řádku v tabulce. Popis nastavení jejich vlastností je v kapitole
Způsob kótování.
Všechny pohledy, obsahující modifikovaný kótovací řetězec, budou také modifikovány.
Pro Typ kóty jsou k dispozici následující možnosti:
Typ kóty

Příklad

Úhel

Oblouk Úhel, jenom Staniční

Oblouk Úhel, jenom Staniční od konce

Oblouk Úhel

Oblouk Úhel, se Staniční
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Typ kóty

Oblouk Úhel, se Staniční od konce

Oblouk Délka, jenom Staniční

Oblouk Délka, jenom Staniční od konce

Oblouk Délka

Oblouk Délka, se Staniční

Oblouk Délka, se Staniční od konce

Přímá, jenom Staniční

Přímá, jenom Staniční od konce

Přímá
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Typ kóty

Příklad

Přímá, se Staniční

Přímá, se Staniční od konce

Poloměr

Trojúhelník

Trojúhelník, horizontální

Znázornění sklonu relativně ke směru X

Trojúhelník, nejdelší hrana

Zobrazení sklonu relativně k nejdelší straně
trojúhelníku

Trojúhelník, nejkratší hrana
Zobrazení sklonu relativně k nejkratší straně
trojúhelníku
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Typ kóty

Příklad

Trojúhelník, vertikální
Zobrazení sklonu proti směru Y
Pro přímý typ kóty sloupec Nastavení umožňuje další nastavení.
•

Klikněte na

.

Obrázek 36: Dialogový panel “Nastavení kótování”

•

Sloučit stejné vzdálenosti umožňuje sloučit stejné vzdálenosti.

Stejné vzdálenosti nejsou
sloučeny

Stejné vzdálenosti jsou
sloučeny
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Pro typ kóty Staniční jsou další dvě možnosti:
•

Přerušená kótovací čára – tato volba je dostupná pouze pro typy kót "staniční".

Obrázek 37: Příklad přerušené kótovací čáry

•

Text kóty rovnoběžně se směrem kóty - umožňuje nastavení umístění textu staničních kót.
Volba

Výsledek
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Přizpůsobení nastavení pro staniční kóty
Zároveň s nastavením kótovacího řetězce můžete přizpůsobit nastavení aktuálního kótování.
•

Zapněte Použít značku staničních kót.

Můžete vybrat umístění značky nastavením počátku a polohy staničení.
Druhá souřadnice reference

Levá strana hlavního dílu dílce

Levá strana celého dílce

Pravá strana hlavního dílu dílce

Pravá strana celého dílce

Druhá souřadnice poloha

Popis

Nad

Značka bude umístěna nahoře

Pod

Značka bude umístěna dole

Další vlastnosti pohledu
V kartě Vlastnosti pohledu můžete vybrat několik dalších celkových nastavení pro pohled.

Obrázek 38: Správce výkresových stylů - Vlastnosti pohledu
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Vlastnosti pohledu
Nastavení měřítka pohledu
Měřítko
Vyberte ze seznamu vyberte výchozí měřítko pro vybraný pohled.

Měřítko v procesech
Každý pohled má aktuálně pevné měřítko. Pokud je procesu přiřazen seznam měřítek, proces může přepsat
měřítka pohledů. Standartně proces přiřadí stejné měřítko všem pohledům. Měřítko je závislé na hlavním pohledu.
Pro každý pohled je možné definovat měřítko pohledu, pro případ, že jej použije proces. K dispozici tři dvě
možnosti:
Měřítko v procesech

Popis

Fixní

Proces nemůže přepsat měřítko pohledu; vždy bude
použito měřítko pohledu.

Proces může přenastavit

Proces může přepsat měřítko pohledu

Závisí na hlavním pohledu

Tato volba je užitečná pro řezy, jestliže chcete mít měřítka
řezů jiná než je měřítko hlavního pohledu. Měřítko pohledu
je závislé na hlavním pohledu (prvním pohledu).

Výběr pohledu
Zde se definuje, zda tento pohled má být vytvořen vždy nebo je nutné jej interaktivně vybrat. Pro interaktivně
požadované se v modelu objeví zelený rámeček, který lze vybrat.

Umístění pohledu
Umístění pohledu je důležité pro definici rozvržení detailu.
Poloha pohledu může být nastavena ve vztahu k poloze dříve vytvořeného pohledu. První pohled musí být
nastaven vždy na automatické neboť je referenční pro ostatní pohledy.

Zobrazit severku
Pokud chcete zobrazit severku ve výkresech, zaškrtněte Zobrazit severku v kartě “Poloha severky”.
Vyberte umístění severky: horní levý, horní pravý, spodní levý nebo spodní pravý roh.
Severku lze znázornit jako šipku nebo jako symbol. Zaškrtněte požadovanou možnost v oblasti “Znázornění
severky”.

Obrázek 39: Severka na výkrese
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Vlastnosti zkrácení
Možnosti zkrácení lze nastavit v kartě Vlastnosti zkrácení.

Obrázek 40: Správce výkresových stylů – Vlastnosti zkrácení

Možnosti zkrácení
Möžnosti zkrácení umožoují nastavit, jak se má použít zkrácení aktuálního pohledu.

Způsob zkrácení
Tato specifikace se vztahuje vždy k souřadnému systému referenčního objektu, nikoliv k poloze ve výkresu.
Jsou zde následující možnosti:
Zkrácení X

Zkrácení ve směru osy X referenčního objektu

Zkrácení Y

Zkrácení ve směru osy Y referenčního objektu

Zkrácení XY

Zkrácení podél obou os X a Y referenčního objektu

Zkrácení vypnuto

Bez zkrácení

Seznam způsobů zkrácení může být libovolně rozšířen. Pomocí dvou tlačítek lze přidat nový způsob nebo
přejmenovat stávající.
Tlačítko

Funkce
Definuje nový způsob zkrácení. Nový záznam je vložen do seznamu.
Přejmenovat způsob. Aktuální nastavení se uloží pod jiným jménem.

Způsoby znázornění mohou být modifikovány následujcícími nastaveními.

Minimální délka pro zkrácení:
Definice délky zkrácení; čím menší hodnota, tím větší zkrácení

Kolik má být ponecháno na každé straně zkráceného konce:
Délka oblasti zobrazená ze zkráceného regionu (délka oblasti bez zkrácení)
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Délka znázorněného zkrácení
Délka v milimetrech (nebo palcích) ve výkresu.

Obrázek 41: Příklad zkrácení za použití minimální délky pro zkrácení 60mm se zachováním na každé straně 20mm

Typ zkrácení
Vyberte způsob znázornění čáry zkrácení.
Tlačítko

Funkce
Zkrácení s vybraným typem čáry

Normální odříznutí:
Typ čáry ořezání lze vybrat ze seznamu “Typ čáry zkrácení“ :
Cikcak, tečkovaná, čárkovaná, atd.
Zkrácení s malou mezerou a bez čáry zkrácení
Odříznutí bez čar

Zkrácení s uživatelskou čárou zkrácení
Uživatelské odříznutí

Čára zkrácení může být dle potřeby zobrazena s přesahem (čára zkrácení přesahuje objekt). Velikost přesahu
čáry může být nastaven.
Pro použití zkrácení na šikmé čáry zaškrtněte Zkrácení šikmých čar.
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Přiřazení pohledu do kategorie
Všechny existující kategorie jsou zobrazeny v kartě Přiřazené kategorie. Jeden pohled může být přiřazen více
kategoriím zatrhnutím příslušného checkboxu. Toto přiřazení je užitečné pro vizualizaci účelu, když je existující
pohled přidáván k výkresovému stylu v okně “Dialog výběru pohledu”.

Obrázek 42: Správce výkresových stylů – Přiřazené kategorie
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Kapitola 4
Objekty modelu

V této kapitole:
V Advance Steelu mohou být funkce přiřazeny objektům modelu
buď aplikováním konstrukčních rolí (funkcí) nebo interaktivně. Pro
vytváření výkresů mohou být využity tyto funkce pro rozlišení
jednotlivých skupin objektů od ostatních.
Funkce Čelní deska, Krycí plech a Patní plech vytvoří pro hlavní
díl automaticky pohled na čelní plech. Jestliže již k dílci nejsou
přivařeny další prvky jako styčníkové plechy nebo žebra, nebudou
již Advance Steelem nabídnuty další řezy.

Obrázek 43: Správce výkresových stylů - Objekty modelu

■

Správa objektů modelu

■

Vlastnosti objektů modelu
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Správa objektů modelu
Vyberte v panelu komponent Objekty modelu. V panelu stromové struktury se ukáží všechny objekty modelu
seskupené podle objektů AdvanceSteelu: Šroub, Profily, Díry, atd. Malý obrázek vysvětluje obsah skupiny. Nyní
se všechny funkce pro správu vztahují k objektům modelu.

Vytvoření nové skupiny
1.

Klikněte na tlačítko Nový

.

Obrázek 44: “Vlastností skupiny” dialogový panel

2.

Zadejte jméno nové skupiny.

3.

Klikněte na

4.

Vyberte .bmp soubor obsahující ikonu nové skupiny.

.

Změna vlastností skupiny
1.

Vyberte skupinu.

2.

Klikněte na tlačítko Vlastnosti

3.

Změňte jméno skupiny, je-li to nutné.

4.

Klikněte na

5.

Vyberte .bmp soubor, který obsahuje novou ikonu pro vybranou skupinu.

.

.

Kopírování objektu modelu
1.

Klikněte na Kopie

.

Obrázek 45: Dialogový panel “Nový objekt modelu”

2.

Zadání jména nový objektu modelu.
Nové objekty modelu lze přesunout do jiné skupiny.

Poznámka:
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Přidružené sub-styly nebudou zkopírované s objektem modelu.
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Kompletní kopie objektu modelu
Funkce kompletní kopie zkopíruje vybraný objekt modelu a všechny navazující sub-styly. Objekt modelu pak
může být upravený na libovolné úrovni, bez změny originálu.
1.

Vyberte objekty modelu které budou použité jako předloha.

2.

Zmáčkněte tlačítko Kompletní kopie

.

Obrázek 46: Dialogový panel “Nový objekt modelu”

3.

Zadejte jméno objektu modelu.
Nové objekty modelu lze přesunout do jiné skupiny.

Vymazání objektu modelu
1.

Vyberte v panelu stromové struktury objekt modelu, který chcete vymazat.

2.

Klikněte na tlačítko Vymazat

3.

Pro smazání objektu modelu klikněte Ano v okně výstrahy.

Poznámka:

.

Objekt modelu, který je použit v nějakém výkresovém stylu, lze vymazat pouze po odstranění
této vazby.

Vlastnosti objektů modelu
Objekty modelu pracují jako filtr na objekty z 3D modelu. Objekt modelu je definován typem objektu
Advance Steelu (např. Profil), funkcí (např. Sloup) a přídavným filtrem (např. s dírami).

Obrázek 47: Vlastnosti objektů modelu
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Přidání/přejmenování objektů modelu
Seznam objektů modelu, funkcí a filtrů lze libovolně rozšiřovat. Pomocí dvou tlačítek můžete přidat nový způsob
nebo stávající přejmenovat.
Tlačítko Funkce
Vytvoří definici nového objektu modelu. Je vytvořena kopie stávajících nastavení.
Můžete ji přesunout do jiné skupny vybrané pomocí rozbalovacího seznamu
Skupina. Nový záznam se objeví v zadané skupině stromové struktury.
Přejmenování objektu modelu. Aktuální nastavení se uloží pod jiným jménem.

Řízení seznamu objektů modelu
V panelu nástrojů jsou dostupné všechny tyto řídící funkce.
Tlačítko Funkce
Přidání objektu modelu
Vymazání vybraného objektu modelu
Posunutí vybraného objektu modelu nahoru
Posunutí vybraného objektu modelu dolů
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Kapitola 5
Způsoby popisu

V této kapitole:
Důležitou částí automatické tvorby výkresů je popis objektů modelu
v pohledech detailů. Způsob popisu obsahuje nastavení týkající se
obsahu, formátu a umístění popisu. Jeden způsob popisu může být
používán ve více různých stylech.

■

Správa způsobů popisu

■

Vlastnosti způsobu popisu
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Správa způsobů popisu
Vyberte v panelu komponent Způsoby popisu. Stromová struktura ukazuje všechy způsoby seskupené podle
druhu Advance objektů: Šrouby, Profily, Díry, atd. Malý obrázek vysvětluje obsah skupiny. Nyní se všechny
funkce pro správu vztahují ke způsobům popisu.

Obrázek 48: Správce výkresových stylů - Způsoby popisu

Vytvoření nové skupiny
1.

Klikněte na tlačítko Nový

.

Obrázek 49: “Vlastností skupiny” dialogový panel

2.

Zadejte jméno nové skupiny.

3.

Klikněte na

4.

Vyberte .bmp soubor obsahující ikonu nové skupiny.

.

Změna vlastností skupiny
1.

Vyberte skupinu.

2.

Klikněte na tlačítko Vlastnosti

3.

Změňte jméno skupiny, je-li to nutné.

4.

Klikněte na

5.

Vyberte .bmp soubor, který obsahuje novou ikonu pro vybranou skupinu.
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Kopírování způsobu popisu
1.

Vyberte způsob popisu který bude použitý jako předloha.

2.

Klikněte na Kopie

.

Obrázek 50: Dialogový panel “Nový způsob znázornění”

3.

Zadejte název nového způsobu popisu.
Nový způsob popisu lze přesunout do jiné skupiny.

Poznámka:

Povšimněte si, že příslušné sub-styly nebyly zkopírovány, takže jejich modifikace má vliv na
všechny způsobu popisu, které je používají.

Kompletní kopie způsobu popisu
Funkce kompletní kopie kopíruje vybraný způsob popisu a všechny navazující sub-styly. Nový způsob popisu
lze upravit na libovolné úrovni, beze změny v původním nastvení.
1.

Vyberte způsob popisu který bude použitý jako předloha.

2.

Klikněte na Kompletní kopie

.

Obrázek 51: Dialogový panel “Nový způsob znázornění”

3.

Zadejte jméno způsobu popisu v objevivším.
Nový způsob popisu lze přesunout do jiné kategorie.

Vymazání způsobu popisu
1.

Vyberte způsob popisu, který chcete vymazat.

2.

Klikněte na tlačítko Vymazat

3.

V okně výstrahy klikněte Ano pro potvrzení vymazání způsobu popisu.

.
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Vlastnosti způsobu popisu
Způsob popisu obsahuje nastavení týkající se obsahu, formátu a umístění popisu.

Přidání/Přejmenování způsobu popisu
Seznam způsobů zkrácení může být libovolně rozšířen. Pomocí dvou tlačítek můžete přidat nový způsob nebo stávající
přejmenovat.
Tlačítko Funkce
Definuje nový způsob popisu zkrácení. Nový záznam je vložen do seznamu a následně může být
změněn.
Přejmenování způsobu popisu. Aktuální nastavení je uloženo pro další použití pod jiným názvem.

Nastavení umístění popisu
Volby v poli “Směr textu a sloučení popisu” umožňují nastavit umístění popisu.
Parametr

Popis

Max. vzdálenost

–

Pro sloučení popisů nesmí být vzdálenost mezi objekty ve výkresu
větší než Max. vzdálenost v millimetrech (nebo palcích).

Směr textu

–

Umožňuje nastavit orientaci textu v referenčním systému. Jsou
dovolené směry mezi –90° a 90°.

Umístit podél objektu

–

Je-li zapnuto, bude popis umístěn podél objektu.

Umístit popis profilu podle
severky

–

Nastaví popisy tak, aby ukazovaly orientaci prvku zarovnáním
popisu k bodu na konci nosníku (na základě orientace dílenského
výkresu)

Nastavení vynášecí čáry

–

Tento parametr umožňuje nastavení odkazové čáry. K dispozici
jsou dvě možnosti:

Podtržený
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Nastavení obsahu popisu
Obsah popisu lze definovat s použitím návrháře popisu v poli “Obsah popisu”. Jsou zde také možnosti pro
nastavení formátu (font, rámeček, barva, atd.).

Nastavení typu popisu
Vyberte z rozbalovacího seznamu Obsah popisu typ popisu. Seznam typů popisů může být libovolně rozšířen.
Pomocí dvou tlačítek můžete přidat nové typy nebo stávající přejmenovat.
Tlačítko Funkce
Definuje nový typ popisu. Nový záznam je vložen do seznamu a následně může být
změněn.
Přejmenování typu popisu. Aktuální nastavení se uloží pod jiným jménem.

Použitý pro objekt
Volba Použitý pro objekt určuje, pro které objekty modelu lze nastavení použít. Toto nastavení má vliv na
výběr stylu popisu v panelu stromové struktury po vyvolání výkresového stylu.
Příklad:
Pro šrouby existují v Použitý pro objekt záznamy Šroub nebo Všechny objekty.

Obrázek 52: Způsob popisu – Obsah popisu, volba “Použitý pro objekt“
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Nastavení formátu popisu
Můžete nastavit typ písma (font), velikost a barvu. Volitelně můžete nastavit ohraničení okolo textu.
•

Vyberte odpovídající symbol v poli pro náhled.

Obrázek 53: Parametr v oblasti náhledu

•

Vyberte typ ohraničení. Jsou k dispozici čtyři typy ohraničení.
Volba

Ohraničení

Příklad

Pravoúhlé
Pravoúhlé se
zaoblenými rohy
Šestiúhelník
Kruhové

•

Nastavte odsazení mezi ohraničením a textem.
V náhledu je zobrazeno, jak bude text vypadat na výkresu. Je-li použito formátování, bude zobrazen pouze text.
Popis je kombinací jednotlivých proměnných a přidaných texů.
Kliknutím na tlačítko Proměnná
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lze nastavit obsah popisu pomocí proměnných.

Význam

Objekty modelu

Proměnná

Typ průřezu

Profily

%ProfName

Počet profilů

Profily

%RodCount

Materiál

Nadpis, Profily, Plechy, Šrouby, Trny s hlavou,
Zvláštní díly

%Material

Povrch

Nadpis, Profily, Plechy, Šrouby, Trny s hlavou,
Zvláštní díly

%Coating

Jméno (Dodatečné)

Nadpis, Profily, Plechy, Šrouby, Trny s hlavou,
Zvláštní díly

%Denotation

Čís. jednotlivého dílu

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly, NC

%PosNum

Délka

Nadpis, Profily, Plechy, Šroub, Díry, Trny s hlavou

%Length

Šířka

Plechy

%Width

Tloušťka

Plechy

%Thickness

Norma šroubů

Šrouby, Trny s hlavou

%Norm

Průměr šroubů

Šrouby, díry, trny s hlavou

%Diameter

Tolerance díry

Šrouby

%HoleDiameter
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Význam

Objekty modelu

Proměnná

Počet šroubů

Šroub, Díry

%BoltCount

Dílec

Profily, Plechy, Zvláštní díly, NC

%Assembly

Čís. artiklu

Profily, Plechy, Šrouby, Trn s hlavou, Zvláštní díly

%ItemNumber

Hloubka zahloubení

Díry

%SunkDepth

Ostatní

Nadpis, Profily, Plechy, Šrouby, Zvláštní díly

%Note

Čísla jednotlivých dílů

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly, NC

%SinglePartPosNum

Čís. hlavního dílu
(HD)

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly

%MainPartPosNum

Typ díry

Díry

%Role

Závit (levý / pravý)

Díry

%Tapping

Sada

Šrouby

%Set

Průměr hlavy

Díry

%HeadDiameter

Úhel zahloubení

Díry

%Alpha_e

Externí jméno 1

Profily, Plechy, Šrouby, Zvláštní díly

%ExtName1

Externí jméno 2

Profily, Plechy, Šrouby, Zvláštní díly

%ExtName2

Externí jméno 3

Profily, Plechy, Šrouby, Zvláštní díly

%ExtName3

Externí jméno 4

Profily, Plechy, Šrouby, Zvláštní díly

%ExtName4

Počet

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly

%Quantity

Jméno

Nadpis, Profily, Plechy, Šrouby, Trny s hlavou,
Zvláštní díly

%Name

Poloha

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly

%Position

Počet v hlavním dílu

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly

%MainPartQuantity

Měřítko

Nadpis

%Scale

Datum

Nadpis

%Date

USDatum

Nadpis

%USDate

Čas

Nadpis

%Time

Denně

Nadpis

%Day

Měsíc

Nadpis

%Month

Rok

Nadpis

%Year

Hodina

Nadpis

%Hour

Minuta

Nadpis

%Minute

Znak ø

Nadpis

%%c

Znak %

Nadpis

%%%

Znak °

Nadpis

%%d

Znak ±

Nadpis

%%p

Uživatelský atribut 1

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr1

Uživatelský atribut 2

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr2

Uživatelský atribut 3

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr3

Uživatelský atribut 4

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr4

Uživatelský atribut 5

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr5

Uživatelský atribut 6

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr6

Uživatelský atribut 7

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr7
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Význam

Objekty modelu

Proměnná

Uživatelský atribut 8

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr8

Uživatelský atribut 9

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr9

Uživatelský atribut 10

Profily, Plechy, Zvláštní díly

%UserAttr10

Funkce

Profily, Plechy, Šrouby, Zvláštní díly

%Role

Délka dílce

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly

%AssemblyLength

Tloušťka příruby

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly

%FlangeThickness

Tloušťka stojiny

Nadpis, Profily, Plechy, Zvláštní díly

%WebThickness

Délka osy

Nadpis, Profily

%AxisLength

Speciální znaky lze vložit pomocí tzv. ASCII-kódu. Zadává se kombinací čísla zadaného na numerické
klávesnici a současným zmáčknutím klávesy ALT.
Symbol

¢

µ

½

±

¼

Kód

155

230

171

241

172

Tyto znaky se zobrazí pouze, je-li použitý standardní font. Při použití fontu pomocí #Font, ty samé
kódy se znázorní jako jiné symboly. Tím lze také použít jiné speciální znaky.
Seznam dostupných symbolů naleznete v Mapě znaků systému Windows, přístupné z menu Start (Start –
Programy – Příslušenství – Systémové nástroje – Mapa znaků).

Nastavení umístění popisu

Obrázek 54: Způsob popisu – Umístění popisu oblasti

•

Vyberte metodu umístění. K dispozici jsou dvě možnosti:
Metoda umístění

Založena na úhlu

Založena na ploše
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•

Vyberte strategii umístěníí z těch, které jsou dostupné v seznamu. Pro nastavení strategie umístění,
klikněte na Nastavení

.

Změna způsobu umístění

Obrázek 55: Umístění popisu

Vyberte ze seznamu jméno pravidla pro umístění popisu. Stávající způsoby mohou být přejmenovány, další
definice mohou být přidány.
Jméno způsobu obsahuje rozsah vyhledávaných úhlů.
Tlačítko Funkce
Definuje nový typ popisu.
Přejmenování typu popisu.

Možnosti umístění

Obrázek 56: Možnosti umístění

1.

Pokud je možná poloha umístění nalezena při jakémkoliv kroku, tak vyhledávání nebude pokračovat. Tímto
se šetří čas, ale nedává to vždy optimální výsledek.

2.

Pokud nelze najít žádné místo v rozsahu mezi Min odsazení a Max odsazení, bude použita základní
poloha (obvykle ve středu objektu).

3.

Při hledání umístění se použije celý pohled (globální) nebo pouze popisovaný objekt.

4.

Předchozí krok úhlu vyhledávání v iteračních krocích není důležitý, to znamená, že je potřeba méně
iteračních kroků.
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Umístění popisu relativně vůči objektu
K dispozici tři dvě možnosti:
Tlačítko

Funkce

Umístit do středu objektu využitím
kroků

–

Popis bude umístěn do středu s využitím
iteračních kroků

Umístit do středu objektu
ignorováním kroků

–

Popis bude umístěn do středu a další iterační
kroky budou ignorovány

Neumisťovat do středu objektu

–

Popis je umístěn použitím iteračních kroků

Správa iteračních kroků
V panelu nástrojů jsou dostupné všechny tyto řídící funkce.
Tlačítko

Funkce
Přidání iteračního kroku
Vymazání vybraného iteračního kroku
Posunutí vybraného iteračního kroku nahoru
Posunutí vybraného iteračního kroku dolů

Nastavte úhel vyhledávání, min. vzdálenost a max. vzdálenost pro každý iterační krok.

Úhel vyhledávání
Směr hledání (úhel) volné místa. Odpovídá systémovému nastavení AutoCAD® (nabídka Formát – Jednotky –
Směr). Výchozí nastavení 0° znamená Východ a měřen proti směru hodinových ručiček.

Min vzdálenost
Nejmenší vzdálenost od objektu, která musí být dodržena.

Max. vzdálenost
Největší vzdálenost od objektu.
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Kapitola 6
Způsoby kótování

V této kapitole:
Způsob kótování definuje kótované objekty (body) v kótovacím
řetězci. Každý záznam v této kategorii platí pro jeden kótovací
řetězec ve výkresu.
Existující definice kót mohou být sdíleny různými styly. Modifikace
definice kóty má vliv na všechny výkresové styly, které tuto definici
používají. Jako důležité sub-styly mohou být definice kót
spravovány separátně.

■

Správa definic kót

■

Vlastnosti definice kóty
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Správa definic kót
Vyberte v panelu komponent Způsob kótování. V panelu stromové struktury se následně zobrazí definice kót
seskupené podle typu objektů AdvanceSteelu (Profily, Plechy, atd.). Všechny funkce pro správu (z panelu
nástrojů nebo kontextové nabídky) se následně vztahují k definicím kót.

Obrázek 57: Správce výkresových stylů - Způsob kótování

Vytvoření nové skupiny
1.

Klikněte na tlačítko Nový

.

Obrázek 58: “Vlastností skupiny” dialogový panel

2.

Zadejte jméno nové skupiny.

3.

Klikněte na

4.

Vyberte .bmp soubor obsahující ikonu nové skupiny.

.

Změna vlastností skupiny
1.

Vyberte skupinu.

2.

Klikněte na tlačítko Vlastnosti

3.

Změňte jméno skupiny, je-li to nutné.

4.

Klikněte na

5.

Vyberte .bmp soubor, který obsahuje novou ikonu pro vybranou skupinu.
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Kopírování způsobu kótování
1.

Vyberte způsob kótování který bude použitý jako předloha.

2.

Klikněte na Kopie

.

Obrázek 59: Dialogový panel “Nový způsob kótování”

3.

Zadejte jméno nového způsobu kótování.

Nový způsob kótování můžete přesunout do jiné skupinu.
Poznámka:
Přidružené sub-styly nejsou kopírované zároveň se způsobem kótování, proto se úprava substylu projeví ve všech způsobech kótování, které jej používají.

Kompletní kopie způsobu kótování
Funkce kompletní kopie kopíruje vybraný způsob kótování a všechny navazující sub-styly. Nový způsob
kótování lze upravit na libovolné úrovni, beze změny v původním nastvení.
1.

Vyberte způsob kótování který bude použitý jako předloha.

2.

Klikněte na Kompletní kopie

.

Obrázek 60: Dialogový panel “Nový způsob kótování”

3.

Zadejte jméno způsobu kótování.

Nový způsob popisu můžete přesunout do jiné kategorie.

Vymazání způsobu kótování
1.

Ve stromu vyberte způsob kótování, který chcete vymazat a zmáčkněte.

2.

Klikněte na tlačítko Vymazat

3.

V okně výstrahy klikněte Ano pro potvrzení vymazání způsobu kótování.

.
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Vlastnosti definice kóty
Definice kóty obsahuje následující nastavení:
•

Směr kóty – směr kótovacího řetězce vzhledem k příslušnému objektu.

•

Výběr kótovacích bodů - pro výběr kótovacích bodů lze použít seznam sub-stylů. Pod-styl určuje, které
body, kterých objektů budou kótovány.

•

Umístění kótovacího řetězce ve výkresu - k dispozici je několik voleb pro lepší umístění vzhledem k
zobrazeným objektům.

Obrázek 61: Správce výkresových stylů - Vlastnosti definice kóty

Existující definice kót lze přejmenovat, kromě toho lze další přidat.
Tlačítko Funkce
Vytvoří novou definici kót. Vytvoříte kopii stávajících nastavení, a můžou být
přesunuty do jiné skupiny pomocí rozbalovacího seznamu Skupina. Nový
záznam se objeví v zadané skupině stromové struktury.
Přejmenování definice kót. Aktuální nastavení se uloží pod jiným jménem.

Nastavení směru kóty
Směr kótovacího řetězce se může vztahovat k pohledu detailu ve výkresu nebo k objektu v modelu. Jsou zde
následující možnosti:
Směr kóty
Vnitřní šroub/díra směr X
Vnitřní šroub/díra směr Y
Směr vnitřní úhel
Směr vnitřní přímá
Negativní X-osa hlavního dílu
Negativní X-osa objektu
66

ADVANCE STEEL PŘÍRUČKA SPRÁVCE VÝKRESOVÝCH STYLŮ

Směr kóty
Negativní X-směr pohledu
Negativní Y-osa hlavního dílu
Negativní Y-osa objektu
Negativní Y-směr pohledu
X-osa zkruženého nosníku vnitřní
X-osa zkruženého nosníku vnější
X-osa zkruženého nosníku systém
X-osa hlavního dílu
X-osa objektu
X-směr pohledu
Y-osa zkruženého nosníku
Y-osa hlavního dílu
Y-osa objektu
Y-směr pohledu

Obrázek 62: Příklad použití vnitřní úhlové kóty pro směr kótovacího řetězce

Umístění kót ve výkresu
Pro lepší umístění kót vzhledem k zobrazeným objektům jsou v poli “Rozmístění na výkresu” tři možnosti.

Kótovací čára nesmí přesahovat celkovou geometrii
Zde se určuje, zda kótovací řetězec smí křížit kótované objekty.
Volba

Příklad

Zkratka: G (Globální)

Zkratka: L (Lokální)

67

ADVANCE STEEL PŘÍRUČKA SPRÁVCE VÝKRESOVÝCH STYLŮ

Umístit kótu nad a ne pod
Zde se určuje, zda kótovací řetězec má být umístěn nad nebo pod detailem. U vertikálních detailů nahoře
odpovídá vlevo a pod je vpravo.
Volba

Příklad

Zkratka: H (Horní)

Zkratka: D (Dolní)

Vytvořit zvláštní kótovací řetězec pro každou položku označenou*
Je-li toto zapnuto, potom bude pro každý jednotlivý objekt detekovaný v modelu (např. pole děr) vytvořen
jednotlivý kótovací řetězec. Je-li toto vypnuto, budou všechny detekované objekty okótovány jednou kótou.
Volba

Výsledek

Zkratka: J (Jednotlivé)

Zkratka: V (Vše)

Pole šroubů vytvoří pouze jednu kótu, protože v modelu je tvořeno pouze jedním objektem.
Poznámka:
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Příklad:
Hd X - MaxRozm GHV – kótovací řetězec s největšími rozměry hlavního dílu.
G – žádné průsečíky s celkovou geometrií
H – kóty jsou umístěny nad detail
V – všechny detekované objekty budou okótovány jedním kótovacím řetězcem

Seskupit pouze související kóty
Kóty skupin šroubů a děr můžou být dle možností seskupovány. Tato možnost umožňuje vytvořit kótovací čáru
pro každou skupinu a kótuje objekty ve skupině.
Výkresový styl může být nastaven pro automatické získání požadovaného výsledku.
Volba

Výsledek

Nekombinovat s ostatními kótami
Tato možnost zamezuje kombinaci kóty s jinými kótami. Toto zvyšuje kvalitu výkresu, pokud dvě stejné kóty musí zůstat
oddělené, i když mají ty samé kótovací body, nebo mají stejnou hodnotu.
Volba

Výsledek
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Výběr kótovaných bodů
Pro výběr kótovaných bodů můžete použít některé pravidlo ze seznamu pravidel kótovaných bodů. Také tyto
pravidla jsou zobrazeny v panelu stromové struktury.
V panelu nástrojů jsou dostupné všechny tyto řídící funkce.
Tlačítko Funkce
Vytvoří nové pravidlo pro výběr kótovaných bodů.
Přidá existující pravidlo pro výběr kótovaných bodů
Vymaže vybrané pravidlo pro výbir kótovaných bodů
Posunout vybrané pravidlo nahoru
Posunout vybrané pravidlo dolu

Vytvoření nového pravidla pro výběr kótovaných bodů
Nové pravidlo vytvoříte kopírováním pravidla pro výběr bodu ze seznamu.
1.

Vyberte pravidlo, které chcete použít jako základ pro nové pravidlo pro výběr kótovaných bodů.

2.

Klikněte na Vytvořit

.

Obrázek 63: Dialogový panel “Nový pravidla pro výběr kótovacích bodů”

3.

Zadejte jméno nového pravidla.

V tabulce se objeví nová řádka pro nové pravidlo výběru bodů.
Změny můžete provádět přímo v seznamu. Vybrány mohou být pravidla, která byla předem definována. Pro
detailní konfiguraci poklepejte na záznam v seznamu nebo vyberte pravidlo ve stromové struktuře. Více
podrobností najdete v kapitole Modifikace pravidla pro výběr bodů.
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Přidání existujícího pravidla pro výběr kótovaných bodů
1.

Klikněte na tlačítko Přidat

.

V dialogu Dialog výběru kótovacích bodů jsou pravidla pro výběr bodů seskupena podle objektů
modelu.

Obrázek 64: “Dialog výberu kótovacích bodů”

2.

Vyberte pravidlo pro výběr bodů ze stromové struktury a klikněte na OK.

V tabulce se objeví nová řádka pro nové pravidlo výběru bodů.

Vymazání pravidla pro výběr bodů
1.

Vyberte pravidlo, které chcete vymazat.

2.

Klikněte na tlačítko Vymazat

.

Změna pořadí v seznamu
Pořadí Výběru kótovaných bodů může být změněno pomocí dvou tlačítek se šipkami

a

.

Modifikace pravidla pro výběr bodů
Pravidlo pro výběr kótovaných bodů obsahuje následující nastavení:
•

Objekty modelu a geometrická omezení – filtr definující objekty použité k výběru kótovaných bodů.

•

Typ bodu – vlastnosti geometrie objektů, které budou použity v procesu výběru bodů (např. obrys objektu,
úpravy objektů, díry, atd).

•

Poloha na objektu nebo na hlavním dílu – body objektu, které jsou kótovány (např. pouze vlevo nebo
pouze na spodu objektu).
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Pravidla výběru bodů mohou být sdílena více různými způsoby kótování. Tím je dáno, že změny mají vliv na
všechny způsoby kótování, v nichž je použit modifikované pravidlo pro výběr bodů.

Obrázek 65: Správce výkresových stylů - Výběr bodů

Vyberte ze seznamu předdefinované pravidlo pro výběr bodů. Stávající způsoby mohou být přejmenovány, další
definice mohou být přidány.
Tlačítko Funkce
Vytvoří nové pravidlo pro výběr bodů. Vytvoří se kopie aktuálního nastavení,
která se objeví jako nová položka v rozbalovacím seznamu.
Přejmenuje pravidlo pro výběr bodů. Aktuální nastavení se uloží pod jiným
jménem.

Výběr objektů, které mají být okótovány
Vyberte objekt modelu a geometrické omezení pro určení objektů, ze kterých budou vybírány kótované body.
Pro nastavení objektů modelu klikněte na Nastavení

. Další informace najdete v kapitole Objekty modelu.

Definování kótovaných bodů
V poli “Výběr typu bodu” máte možnost vybrat vlastnosti geometrie objektů použitých v procesu výběru bodů
(např. obrys objektů, úpravy objektů, díry, atd.). Dále body mohou být použity jako reference.
Tabulka níže ukazuje seznam sub-stylů, které umožňují specifikovat, které body z kterých objektů mají být okótovány.
Volba
Vše jako referenční
Všechny připojené díly jako referenční
Všechny díry jako referenční
Všechny body definující úpravy objektu jako sub-objekt
Všechny body objektu, které mají být kótovány
Všechny body, které definují objekty úprav
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Volba
Všechny body, které definují obrys objektu (bez úprav)
Středový bod jako referenční
Zkružený nosník vnější jako referenční
Zkružený nosník vnitřní jako referenční
Zkružené nosníky vnější
Zkružené nosníky vnitřní
Středový bod jako referenční
Středové body objektů
Body pomocné čáry
Největší velikost objektu ve směru kótování
Díry v objektu
Hlavní díl Maximální rozměr
Hlavní díl Maximální rozměr jako referenční
Obrys objektu jako referenční
Úpravy objektu jako referenční
Velikost objektu jako referenční
Body rozvinu jako sub-objekty (seskupeno dohromady)
Systém jako referenční
Systémové body objektů
Referenční bod šablony jako referenční
Šablony referenční bod
Body je možné rozdělit do tří kategorií:
1.

Jako refereční – Poskytuje body pouze když jsou další kótované body, jinak tyto body nebudou použity.
Tento typ výběru bodů je užitečný pokud nejsou nutné žádné kóty.

Obrázek 66: Výběr typu bodů podle “jako referenční”

Příklad:
Pokud je v hlavním dílu díra, vytvoří se se kóta, pokud v hlavním dílu díra není, kótovací řetězec se nevytvoří.
Pravidlo pro výběr bodů

Výsledek

Díry – Všechny úpravy
Hlavní díl – Maximální rozměr jako
referenční
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2.

Úpravy a Obrysy

Obrázek 67: Výběr typu bodů podle úpravy and obrys

Je rozdíl mezi kótovanými body úpravy und obrysy.
V AdvanceSteelu existují dva druhy úprav:
−

Ohraničené úpravy (jako “pravoúhlý otvor”)

−

Neohraničené úpravy (jako zkrácení a výpaly)

Pro kótování body objekty úprav odpovídají ohraničeným úpravám.
Body obrys objektu (bez úprav) značí body základního obrysu objektů včetně bodů vytvořených
“neohraničenými” úpravami.
3.

Úpravy konce nosníku – Umožňuje okótovat obrysy konce nosníku včetně bodů vytvořených
“ohraničenými” úpravami, které mají vliv na obrys konce nosníku.
Příklad:
Pravidlo pro výběr bodů
Díry – Vše
Nosník – Maximální rozměr jako reference
Nosník – Maximální rozměr
Díry – Nosník
Díry – Vše
Nosník – Maximální rozměr jako reference
Středové body jako reference

Díry – Vše
Nosník – Systém jako reference
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Výběr stavu viditelnosti
Roletkový seznam Viditelnost umožňuje rozlišení mezi viditelnými a zakrytými kótovanými body pro každou
definici kóty a kótovaný elelment.
Volba

Popis

Výchozí

Do úvahy bude vzata hodnota defaultu
Budou okótovány pouze zakryté objekty

Skrytá

Budou okótovány pouze viditelné objekty

Viditelný

Budou okótovány viditelné i zakryté objekty

Viditelný a Skrytý
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Poloha bodu na objektu
V poli “Poloha bodu na objektu” lze omezit množinu bodů podle jejich geometrického umístění. K dispozici jsou
dvě možnosti:
•

Poloha bodu relativně ke středu objektu – filtruje body v závislosti k jejich poloze na připojeném dílu

•

Poloha bodu relativně ke středu hlavního dílu – filtruje body v závislosti k jejich poloze na hlavním dílu.

K dispozici jsou následující možnosti:
Volba

Popis

Vše

Všechny body objektu

Dolní nej

Použitý je nejspodnější bod

Dolní

Dolní body

DolníLevý

Body na spodní levé straně

DolníPravý

Body na spodní pravé straně

Levý

Body na levé straně

Levý & Pravý krajní

Body na levé straně a krajní body vpravo

Levý nej
Pravý nej

Body na pravé straně

Pravý nej
Prof-Hpoh / Pl-Hpoh /
Šr-Hpoh

Body na horní straně

Horní & Dolní krajní

Body na horní straně a krajní dole

HorníLevý

Body na horní levé straně

Horní nej
HorníPravý

Body na horní pravé straně

Omezení se vztahuje ke směru kótovací čáry nebo ke směru objektu. Pouze některé body objektů mohou být
okótovány (např. pouze levé nebo pouze pravé body objektu).
Volba

Popis

Relativně ke směru kótování

–

Osa je podle kótovací čáry

Relativně ke směru objektu

–

Osa je podle směru objektu. Tato volba je
užitečná, pokud směr kótování není kolmý k
objektu.

Příklad: Schodišťové stupně
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Příklad: Poloha bodu na objektu a na hlavním dílu
Následující příklad ilustruje chování nastavení Poloha bodu na objektu a na hlavním dílu pro nosník s dírami a
dvěma připojenými plechy v čelním pohledu na nosník.
•

Chování nastavení Poloha bodu na objektu:
Použijte omezení Levý vzhledem k objektu pro připojené plechy a díry.

Obrázek 68: Nastavení polohy bodu na objektu

Oba připojené plechy a všechny skupiny děr na hlavním dílu jsou kótovány, jak je znázorněno na obr. 69.

Obrázek 69: Příklad polohy bodu na objektu

•

Chování nastavení Poloha bodu na hlavním dílu:

Obrázek 70: Nastavení polohy bodu na hlavním díle

Kótovány jsou pouze připojené plechy a díry umístěné na levé straně hlavního dílu, jak je znázorněno na obr. 71.

Obrázek 71: Příklad polohy bodu na hlavním dílu
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Kapitola 7
Procesy
Kromě generování detailů pomocí zvoleného výkresového stylu,
Advance obsahuje i tzv. Procesy, které automaticky generují
výkresy (s použitím příslušného výkresového stylu) a rozmisťují
odvozené detaily do výkresu (DWG) nebo na více výkresů (pokud
se nevejdou na jeden výkres).
Advance výkresové procesy jsou používané pro zrychlení tvorby
výkresů automatickým přiřazením výkresových stylů a rozmístěním
na formáty výkresů.
Definice procesu obsahuje více částí:
•

Výběr dílů

•

Třídění

•

Použité výkresové styly

•

Pravidla pro umístění detailů na formát výkresu

•

Pravidla pro připojení nových detailů

Pomocí Správce procesů výkresů můžete vytvořit nový proces
výkresu a upravit stávající proces.

V této kapitole:
■

Spuštění Správce procesů výkresů

■

Uživatelské prostředí Správce
procesů výkresů

■

Použití Správce procesů

■

Vlastnosti definice procesu
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Spuštění Správce procesů výkresů
Předdefinované procesy se nachází v nástrojovém panelu Položkování, výkresy a jsou setříděny podle
formátů v rozbalovacích nabídkách A0 až A4.

Obrázek 72: Předdefinované procesy v nástrojovém panelu Položkování, výkresy

_AstM5DetailProcessExplorer

•

Klikněte na tlačítko “Správce výkresových procesů”
panelu Položkování, výkresy.

ve flyoutu x – Správa výkresů nástrojového

Flyout x – Správa výkresů

Správce procesů výkresů
Obrázek 73: Přístup k Správci procesů výkresů z nástrojového panelu

Uživatelské prostředí Správce procesů výkresů
Správce procesů výkresu se používá pro správu stávajících procesů, vytvoření nových procesů, modifikaci
nebo vymazání stávajících procesů.

Obrázek 74: Správce generování výkresů přes procesy
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Hlavní dialogový panel Správce procesů výkresů zobrazuje ve stromové struktuře procesy z kategorií
Standard, Country AddIn a Uživatel.
Obsah vybrané kategorie se zobrazuje na pravé straně dialogu ve stromové struktuře.
Je-li proces vybrán, je zobrazena jeho definice. Úpravy lze provádět pouze u procesů z kategorie Uživatel.
Kategorie Kroky procesu dovoluje rychlý přístup ke krokům definice a konfiguraci jednotlivých kroků. Po
výběru kroku procesu ve stromové struktuře Správce procesů výkresů se definice kroku zobrazí v pravé části
okna.

Obrázek 75: Správce procesů - Definice kroku

Přiřazení výkresových stylů umožňuje přiřadit existující výkresový styl procesu pro prvky 3D modelu. Toto
přiřazení určuje způsob zobrazení prvků modelu ve výkresu.
Kategorie Přiřazení výkresových stylů sdružuje všechny přiřazení výkresových stylů pro rychlý přístup
k definici a úpravě. Po vybrání přiřazení stylů ve stromové struktuře je jeho definice zobrazena na pravé straně.

Obrázek 76: Správce procesů - Definice přiřazení výkresových stylů
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Použití Správce procesů
Přednastavené procesy jsou dostupné z panelů nástrojů s ikonami A0 až A4.

Obrázek 77: Předdefinované procesy na liště Položkování, výkresy

Pro každý formát je k dispozici stejná sada jednotlivých procesů, rozlišených podle typu generovaných objektů.
Zobrazená výběrová skupina pro formát A0 se opakuje také pro formáty A1, A2, A3, a A4.
Tlačítko Funkce
Všechny jednotlivé díly
Všechny jednotlivé díly plechy
Všechny jednotlivé díly profily
Všechny hlavní díly
Všechny hlavní díly plechy
Všechny hlavní díly profily
Všechny hlavní díly s jednotlivými díly
Všechny kamery
Vybrané jednotlivé díly
Vybrané jednotlivé díly plechy
Vybrané jednotlivé díly profily
Vybrané hlavní díly
Vybrané hlavní díly plechy
Vybrané hlavní díly profily
Všechny hlavní díly s jednotlivými díly
Vybrané kamery
Procesy z kategorie Uživatel jsou dostupné z nástrojového panelu Výkresy Uživatel.

Obrázek 78: Procesy na liště Výkresy Uživatel
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Procesy lze ručně vyvolat také pomocí zadáním příkazu _AstM4CommDetailingProc User a čísla procesu,
jelikož ne všechny nadefinované procesy mají svojí vlastní ikonku. Sloupec Číslo Procesu ukazuje číslo
přiřazené každému procesu.

Obrázek 79: Správce procesů – čísla přiřazená procesům

Příklad:
_AstM4CommDetailingProc User 105

vyvolá proces "Všechny Kamery Jednotlivě A4".

Vlastnosti definice procesu
Vlastnosti definice procesu ukazují dvě karty: Hlavní definice a Další kroky.

Obrázek 80: Správce procesů - Vlastnosti definice

Proces může být definován více než jedním krokem.
První krok procesu – Hlavní krok – nastavuje chování procesu a jeho definici. V případě, že hlavní krok
nemůže umístit deatil do prototypu, jsou použity další kroky.
Poznámka:

Je doporučeno neměnit nastavení v "dalších krocích", protože mohou být použity jako hlavní
krok v jiných procesech.
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Výběr hlavního kroku
Vyberte hlavní krok ze seznamu. Seznam kroků může být libovolně rozšířen.

Přidání nového kroku k procesu
1.

Klikněte na tlačítko Přidat

.

Obrázek 81: Dialogový panel “Nový krok procesu”

2.

Zadejte jméno nového procesu.

3.

Vyberte kategorii.
Nový krok byl přidán do seznamu se stávající definicí kroku.

Vyberte objekty modelu
V poli “Výběr objektů” vyberte objekty modelu, které mají být vykresleny vybraným procesem a jak mají být
uspořádány.
Jméno výkresu se vytváří na základě pravidla Nastavení jména výkresu.

Nastavení jména výkresu
Vyberte ze seznamu nastavení jména výkresu. Klikněte na tlačítko Vlastnosti

.

Obrázek 82: Dialogový panel “Nastavení jména výkresů”

Seznam nastavení lze libovolně rozšiřovat pomocí dvou tlačítek.
Tlačítko

Funkce
Přidá nové pravidlo pro nastavení jména výkresu
Vymaže pravidlo pro nastavení jména výkresu
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Prototyp
Zadejte jméno prototypového výkresu.

Uzavřený formát
Nastavte způsob plnění formátů. K dispozici tři dvě možnosti.
Volba

Popis

Na další objekt

Každý prvek je vykreslen na samostatný výkres

Na další hlavní díl

Každý hlavní díl je vykreslen na samostatný výkres

Plný formát

Vykreslování do zaplnění formátu

Jméno výkresu
•

Klikněte na tlačítko

a vyberte volbu ze seznamu.

Obrázek 83: Možnosti jména výkresu

Volba

Popis

Plocháč

- Číslo výkresu

Číslo položky

- Číslo položky hlavního dílu v detailu

Číslo sekvence

- Přírůstek detailů se stejným jménem souboru

Číslo hlavní položky

- Číslo jednotlivého dílu hlavního objektu v detailu

Jméno modelu

- Jméno modelu

Sestava

- Sestava přiřazená hlavnímu dílu

Příklad:
A4-Detail %Flat(03).dwg

Alternativní měřítka
Proces vytváří detail v měřítku výkresového stylu použitého pro objekt. Pokud se detail nevejde do vybraného
prototypu proces zkusí použít alternativní měřítko.
1.

Vyberte alternativní měřítka ze seznamu.

2.

Klikněte na tlačítko Vlastnosti

.

Obrázek 84: Dialogový panel “Alternativní měřítka”
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Seznam alternativních měřítek může být libovolně rozšířen.
Tlačítko

Funkce
Přidá nové alternativní měřítko. Kopie vybraného měřítka se přidá do seznamu.
Vymazání alternativního měřítka.

Zvláštní měřítka pro vybrané pohledy
Pro pohledy, jejichž měřítko zavisí na měřítku hlavního pohledu lze vybrat speciální měřítka.
•

Vyberte speciální měřítka ze seznamu. Klikněte na tlačítko Vlastnosti

.

Obrázek 85: Dialogový panel “Zvláštní měřítka”

Měřítka lze ovládat stejným způsobem jako alternativní měřítka.

Výkresové styly
1.

Vyberte ze seznamu "Přiřazení výkresových stylů".

2.

Klikněte na tlačítko Nastavení

.

Obrázek 86: Dialogový panel “Přiřazení výkresových stylů”

3.

Vyberte ze seznamu typ použitých výkresových stylů.

4.

V tabulce ve je sloupci Objekty modelu přiřazen prvkům 3D modelu výkresový styl pro proces. Toto
přiřazení určuje způsob zobrazení prvků modelu ve výkresu.
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Další kroky
Pokud proces nemůže umístit detail s jakýmkoliv měřítkem, potom spustí další krok z Dalších kroků definice
procesu. Pokud po všech krocích procesu stále nelze umístit detail na výkres detail bude vytvořen s posledním
měřítkem a stylem.

Obrázek 87: Správce procesů - Další kroky

Přidejte tolik dalších kroků, kolik je nezbytné.
Konfigurace pro nastavení použitá pro další kroky je zobrazena v poli “Použité nastavení”.
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