Na tegorocznych targach CeBit w Hanowerze odbêdzie siê premiera AutoCAD-a
2000. Powsta³ on w oparciu o za³o¿enie, ¿e narzêdzie CAD-owskie powinno maksymalnie usprawniaæ i przyspieszaæ pracê projektanta. Wprowadzono wiele nowych mo¿liwoci i usprawniono istniej¹ce narzêdzia s³u¿¹ce do wymiany danych miêdzy rysunkami oraz do drukowania i krelenia rysunków.
Opracowanie AutoCAD-a 2000 stanowi³o nie lada wyzwanie dla programistów
Autodesku. Szacuje siê, ¿e powiêcono na to oko³o jednego miliona godzin pracy.
AutoCAD 13 szczyci³ siê 173 nowymi cechami; w AutoCAD-zie 2000 zaimplementowano oko³o 400 nowych cech, które znacznie usprawniaj¹ i przyspieszaj¹ proces
projektowania. Wiele uwagi powiêcono udoskonaleniu procesu komponowania wydruków oraz samego drukowania i krelenia rysunków. Pojawi³o siê ponad 60 nowych
poleceñ. Rysunek 1 przedstawia trójwymiarowy model ciê¿arówki opracowany w technologii modelowania bry³owego w AutoCAD-zie 2000.
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KRESKI

JEDNOCZESNA EDYCJA KILKU RYSUNKÓW

Nareszcie! Do ka¿dego obiektu
AutoCAD-a 2000 przypisana jest gru-

U¿ytkownicy poprzednich wersji
skar¿yli siê od dawna na niemo¿noæ
otwarcia kilku plików rysunkowych
jednoczenie w jednej sesji AutoCADa. AutoCAD 2000 daje tak¹ mo¿liwoæ.
Przyk³adowo, mo¿na wybraæ kilka rysunków w Eksploratorze Windows
i przeci¹gn¹æ je do okna AutoCAD-a
technik¹ przenie-i-upuæ (drag-anddrop). Równoczesne otwarcie kilku plików rysunkowych umo¿liwia ³atw¹
wymianê danych pomiêdzy nimi. Na
rysunku 3 widoczne s¹ cztery rysunki
otwarte jednoczenie.

boæ kreski. Dziêki temu mo¿na ³atwo
umieszczaæ na rysunku obiekty rysowane ró¿nymi grubociami kreski.
W poprzednich wersjach tylko polilinia mia³a tak¹ mo¿liwoæ. W AutoCAD-zie 2000 obiekty rysowane ró¿n¹ gruboci¹ kreski mog¹ byæ drukowane oraz wywietlane na ekranie.

EKSPLORATOR RYSUNKÓW

noæ w rysunku bloku lub atrybutu
o okrelonej nazwie itp. Eksplorator rysunków pokazany jest na rysunku 4.

Rys. 4

Wspó³dzielenie danych oraz ponowne wykorzystanie istniej¹cych rysunków lub ich wybranych elementów
jest wa¿nym elementem procesu projektowania. Eksplorator rysunków u³atwia to zadanie, umo¿liwiaj¹c sprawne
zarz¹dzanie rysunkami, blokami, odnonikami i mapami bitowymi. Eksplorator umo¿liwia równie¿ korzystanie
z wybranych elementów rysunków, takich jak: definicje warstw, bloków, style wymiarowe, typy linii itp. Eksplorator umo¿liwia równie¿ skrócenie czasu potrzebnego na odszukanie rysunków poprzez utworzenie skrótów do
najczêciej u¿ywanych rysunków, folderów, dysków sieciowych i miejsc
w internecie. Eksplorator umo¿liwia
równie¿ sprawne wyszukiwanie rysunków w oparciu o ró¿ne kryteria, takie
jak np: obecnoæ okrelonego ³añcucha
w nazwie pliku, data modyfikacji, obec-

ROZMIESZCZENIE

WYDRUKU

Jedn¹ z prze³omowych cech AutoCAD-a 2000 jest ca³kiem nowa mo¿liwoæ
zaplanowania i skomponowania wydruku za pomoc¹ rozmieszczeñ wydruku
(layouts). U¿ytkownik mo¿e zdefiniowaæ
dowoln¹ liczbê w³asnych rozmieszczeñ
wydruku, które pojawiaj¹ siê jako zak³adki na dole okna rysunku. Standardowo
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ne z wersji 14. przypisania pisaków
zosta³y zast¹pione stylami wydruku.

SZYBKIE WYMIAROWANIE

Rys. 6

widoczne s¹ zak³adki: Model oraz Layout1 i Layout2. Zak³adka Model symbolizuje przestrzeñ modelu. Zak³adki Layout1
i Layout2 oznaczaj¹ rozmieszczenia wydruku. Na rozmieszczeniu wydruku u¿ytkownik definiuje rzutnie w przestrzeni papieru. Rzutnie mog¹ byæ prostok¹tne, ale
mog¹ te¿ przybieraæ inne kszta³ty. Rozmieszczenie wydruku dzia³a na zasadzie
WYSIWYG, czyli widzisz to, co wydrukujesz.
Na rozmieszczeniu wydruku widoczny jest dok³adnie rozmiar papieru oraz
obszar mo¿liwy do zadrukowania dla
wybranego plotera lub drukarki. Urz¹dzenie drukuj¹ce jest przypisane do rozmieszczenia wydruku i dlatego mo¿na zaplanowaæ wydruk bardzo precyzyjnie,
z pominiêciem metody prób i b³êdów oraz
nerwów wynik³ych z obciêcia rysunku
przez ploter. Na rozmieszczeniu wydruku mo¿na umieciæ rzutnie, tabelki, opisy i inne elementy, które maj¹ zostaæ wydrukowane. W AutoCAD-zie 2000 drukuje siê dok³adnie to, co widaæ na rozmieszczeniu wydruku (rys. 5). Tak wiêc
u¿ytkownik mo¿e, przyk³adowo, stworzyæ oddzielne rozmieszczenia wydruku dla ró¿nych skal wydruku lub dla ró¿nych urz¹dzeñ drukuj¹cych. Dla ka¿dego rozmieszczenia wydruku mo¿na osobno dobraæ parametry, takie jak: rodzaj
drukarki lub plotera, rozmiar i orientacja
papieru, skala, obszar papieru do zadrukowania, gruboci kreski, typy linii itp.
Konfiguracja urz¹dzeñ drukuj¹cych, stylów wydruku oraz rozmieszczeñ wydruku jest bardzo ³atwa dziêki
specjalnym kreatorom. Pliki konfiguracji urz¹dzenia drukuj¹cego mo¿na
udostêpniæ innym u¿ytkownikom. Zna-

Szybkie wymiarowanie umo¿liwia
zwymiarowanie kilku elementów za jednym zamachem. Przyk³adowo w celu
utworzenia bazowego ³añcucha wymiarowego wystarczy wskazaæ obiekt do zwymiarowania i okreliæ rodzaj wymiaru 
ca³y ³añcuch wymiarowy zostanie utworzony automatycznie. Tak wiêc u¿ytkownik nie musi tworzyæ ka¿dego elementu
³añcucha osobno. Szybkie wymiarowanie
umo¿liwia równie¿ automatyczne zwymiarowanie rednic i promieni wszystkich
wskazanych ³uków i okrêgów. Ponadto
mo¿liwa jest edycja wymiarów. Przyk³adowy element, zwymiarowany za pomoc¹ bazowego ³añcucha wymiarowego,
przedstawiony jest na rysunku 6.

MANAGER STYLÓW WYMIAROWYCH
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NIEZALE¯NE UK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCH
Uk³ady wspó³rzêdnych w rzutniach
i widokach AutoCAD-a 2000 mog¹ byæ
niezale¿ne. Oznacza to, ¿e ka¿da rzutnia
i ka¿dy widok mo¿e mieæ swój w³asny
uk³ad wspó³rzêdnych, jak równie¿ w³asne ustawienie bie¿¹cej wysokoci (Elevation). Dziêki temu tworzenie i edycja
obiektów w przestrzeni sta³y siê ³atwiejsze. Po zmianie widoku mo¿e zostaæ w³¹czony uk³ad wspó³rzêdnych skojarzony

W poprzednich wersjach AutoCAD-a
tworzenie stylów wymiarowych by³o
doæ ¿mudnym i mêcz¹cym zadaniem,
gdy¿ wymaga³o od u¿ytkownika dobrego zapoznania siê z niuansami polecenia
DDIM. W AutoCAD-zie 2000 okna dialogowe s³u¿¹ce do definiowania stylów
wymiarowych zosta³y zupe³nie zmienione (rys. 7). Bardzo logiczny uk³ad nowych okien oraz czytelne pola podgl¹du, odzwierciedlaj¹ce zmiany w stylu na
bie¿¹co, zmieni³y zupe³nie oblicze definiowania stylów wymiarowych.

CZÊCIOWE WCZYTANIE RYSUNKU
AutoCAD 2000 umo¿liwia czêciowe wczytanie rysunku, co pozwala zaoszczêdziæ czas wczytywania i edycji.
Podczas czêciowego wczytywania rysunku u¿ytkownik wybiera widok oraz
warstwy, które maj¹ zostaæ wczytane.
Widok okrela zakres wczytywanego
obszaru rysunku. Na rysunku 8 przedstawiona jest przyk³adowa mapa podzielona na obszary. Je¿eli podzielimy rysunek na widoki zgodnie z zielon¹ siatk¹ pokazan¹ na rysunku, to mo¿na bêdzie wczytaæ np. tylko obszar C2.
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z tym widokiem. Tak wiêc ka¿da zmiana
rzutni lub widoku mo¿e poci¹gaæ za sob¹
automatyczne przywo³anie uk³adu wspó³rzêdnych, który jest najbardziej odpowiedni dla tej rzutni lub widoku. Na rysunku
10 pokazano cztery rzutnie  ka¿da z nich
ma swój w³asny uk³ad wspó³rzêdnych.

EDYCJA BRY£
Zwolennicy modelowania bry³owego AME, które pojawi³o siê w AutoCAD-

KIEROWANIE KAMER¥
W AutoCAD-zie 2000 pojawi³o siê,
znane z programu 3D Studio, narzêdzie
do ³atwej zmiany po³o¿enia kamery w
przestrzeni  3DORBIT. Poruszanie kursorem zmienia po³o¿enie kamery; po³o¿enie celu nie ulega zmianie (rys. 9).
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w³aciwoci obiektów. W oknie tym w³aciwoci mog¹ byæ wywietlane w porz¹dku alfabetycznym albo wed³ug kategorii. Wywietlane s¹ zarówno w³aciwoci wspólne wszystkim obiektom (np.
kolor, warstwa, typ linii, wspó³czynnik
skali linii itp.), jak równie¿ w³aciwoci
charakterystyczne dla wybranego obiektu, np. punkty definiuj¹ce splajnu.
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ULEPSZONY EDYTOR TEKSTÓW
Rys. 15

zie 11, pamiêtaj¹, ¿e utworzone bry³y
mo¿na by³o póniej modyfikowaæ. Za
wzglêdu na swoje niedoskona³oci technologia AME zosta³a zast¹piona przez
ACIS w póniejszych wersjach. Niestety, ofiar¹ tej zmiany pad³a mo¿liwoæ
modyfikacji istniej¹cych bry³. W AutoCAD-zie 2000 mo¿liwoæ ta siê pojawi³a. Program umo¿liwia modyfikacjê bry³
poprzez wyd³u¿anie, przesuwanie, a tak¿e obracanie, kasowanie i kopiowanie
cianek bry³. Mo¿na równie¿ zmieniaæ
kolor indywidualnych cianek.

Poprawiono edytor tekstów s³u¿¹cy
do edycji paragrafów tekstowych. Pojawi³a siê nowa opcja do okrelania odleg³oci miêdzy wierszami tekstu (rys. 13).

Znacznie usprawnione zosta³o kilka wa¿nych okien dialogowych. Zmianie uleg³o okno dialogowe s³u¿¹ce do

Z AutoCAD-em 2000 zosta³ zintegrowany Visual LISP oraz Visual Basic. Edytor Visual LISP-u (rys. 27) oraz Visual

NIEPROSTOK¥TNE RZUTNIE

sterowania uk³adami wspó³rzêdnych
UCS, okno do sterowania widokami
oraz manager warstw. Nowe okna bardzo zyska³y na czytelnoci i funkcjonalnoci i s¹ w pe³ni zgodne ze standardem Windows 98 (rys. 14, 15).

Basica uruchamiamy z poziomu AutoCAD-a poprzez wybranie odpowiedniej
pozycji menu. Visual LISP i Visual Basic
to potê¿ne narzêdzia umo¿liwiaj¹ce tworzenie w³asnych aplikacji i dostosowanie
AutoCAD-a do w³asnych potrzeb i wymagañ.
Nie s¹ to, oczywicie, wszystkie
zmiany. Opisa³em jedynie czêæ, moim
zdaniem, najistotniejszych.

ZMIENIONE OKNA DO STEROWANIA
UK£ADAMI WSPÓ£RZÊDNYCH,
WIDOKAMI I WARSTWAMI

rowi odnoników. Odnonik mo¿na zmoNowe
dyfikowaæ z poziomu bie¿¹cego rysunokno
ku. Edytor odnoników przeznaczony managera
warstw
jest do dokonywania ma³ych zmian.
W celu dokonania powa¿nych zmian zalecana jest odrêbna edycja odnonika.

VISUAL LISP I VISUAL BASIC
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W poprzednich wersjach AutoCAD-a rzutnie tworzone w przestrzeni
papieru musia³y mieæ kszta³t prostok¹ta. W AutoCAD-zie 2000 ograniczenie
to zosta³o zniesione: prostok¹tn¹ rzutniê mo¿na przyci¹æ za pomoc¹ linii granicznej, któr¹ mog¹ wyznaczaæ: polilinia, region, splajn, elipsa lub ³uk. Dziêki
tej mo¿liwoci u¿ytkownik mo¿e komponowaæ wydruki w sposób bardzo elastyczny i nietuzinkowy (rys. 12).

OKNO DIALOGOWE KRESKOWANIA
Okno dialogowe steruj¹ce tworzeniem kreskowania zosta³o zmodyfikowane i dostosowane do standardu Windows 98 (rys. 16).
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EDYCJA ODNONIKÓW
Rys. 13

OKNO W£ACIWOCI OBIEKTÓW
Wybrane w³aciwoci obiektów
mo¿na modyfikowaæ za pomoc¹ okna narzêdziowego Object Properties, ale w celu
uzyskania dostêpu do wszystkich cech
obiektu nale¿y skorzystaæ z nowego okna

Do tej pory odnoniki zewnêtrzne
do³¹czone do rysunku by³y nietykalne.
Oznacza³o te, ¿e z poziomu bie¿¹cego
rysunku nie mo¿na by³o dokonaæ w nich
¿adnych zmian. W celu zmiany rysunku-odnonika trzeba by³o wczytaæ go do
AutoCAD-a jako osobny rysunek i dokonaæ w nim zmian. W AutoCAD-zie
2000 sytuacja siê zmieni³a dziêki edyto-
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