ymbole (shapes) by³y znane w AutoCAD-zie od dawna. AutoCAD-owe definicje czcionek oparte s¹ w³anie na
nich. Dotychczas z symboli korzystali g³ównie twórcy czcionek oraz w¹ska grupa bardzo zaawansowanych
u¿ytkowników. Symbole s¹ podobne do bloków. Ich wielk¹ zalet¹ jest to, ¿e zajmuj¹ znacznie mniej miejsca
w rysunku ni¿ to, ¿e bloki oraz ich regeneracja jest o wiele szybsza. Niestety, definicja symbolu jest znacznie
trudniejsza i bardziej k³opotliwa ni¿ definicja bloku. Dlatego te¿ przeciêtny u¿ytkownik rzadko siêga do symboli,
a wielu w ogóle o nich nie s³ysza³o. Symbole zyska³y na znaczeniu w AutoCAD-zie 14 po wprowadzeniu nowego
typu linii z symbolami.

Rys. 1.
Przyk³adowe
linie z
symbolami.

Dziêki nowemu typowi linii istnieje mo¿liwoæ wstawienia do linii okresowo powtarzaj¹cego siê napisu lub
znaku. Typ linii mo¿na przypisaæ odcinkowi, polilinii,
okrêgowi itp. Przyk³ady
linii z symbolami przedstawione s¹ na rysunku 1.
¯ó³ty splajn, niebieski
okr¹g oraz czerwony odcinek zosta³y narysowane
standardowymi typami
linii z symbolami dostarczonymi razem z AutoCAD-em i zdefiniowanymi w pliku ACAD.LIN.
Zielony prostok¹t zosta³
narysowany typem linii utworzonym przez u¿ytkownika. Trójk¹t jest prostym symbolem. W dalszej czêci poka¿ê, w jaki sposób utworzyæ taki typ linii.

TWORZYMY SYMBOLE
Definicjê linii z symbolami musimy rozpocz¹æ od utworzenia definicji samego symbolu. Bloki definiowane s¹
poprzez zwi¹zanie ze sob¹ wybranych elementów rysunku. Niestety, symbole musz¹ zostaæ zdefiniowane w
pliku tekstowym za pomoc¹ specjalnych kodów definiuj¹cych. Nie mo¿na symbolu po prostu narysowaæ na ekranie  trzeba poznaæ jêzyk definiowania symboli. Jêzyk
ten jest bardzo prosty i przypomina trochê Logo.
Po zapisaniu definicji symbolu w pliku tekstowym
(z rozszerzeniem SHP) trzeba ten plik skompilowaæ (poleceniem Compile), co spowoduje utworzenie pliku SHX.
Skompilowany plik SHX nale¿y wczytaæ do AutoCAD-a
i dopiero wtedy mo¿na wstawiaæ symbole oraz tworzyæ
definicje linii z symbolami.
Na pocz¹tek przeledmy drogê od definicji
przyk³adowego symbolu do jego wykorzystania, nie wdaj¹c siê na razie w szczegó³y kodów
definiuj¹cych. Uwierz na s³owo, ¿e poni¿sza sekwencja jest definicj¹ trójk¹ta:
*1,4,TR Ã
010,014,01A,0 Ã

16

Zapisz tê definicjê w pliku tekstowym
o nazwie TR.SHP. Uwaga: na koñcu
ostatniego wiersza musi byæ znak Enter Nastêpnie skompiluj plik definiuj¹cy
symbol za pomoc¹ polecenia Compile.
Wska¿ plik TR.SHX.

Po kompilacji w katalogu pojawi siê
skompilowany plik TR.SHX. Plik ten trzeba wczytaæ do AutoCAD-a. Zastosuj
w tym celu polecenie Load. Po wprowadzeniu polecenia wska¿ plik symboli do wczytania.

Po wczytaniu skompilowanego
pliku definiuj¹cego symbole mo¿na przyst¹piæ do wstawienia. Zastosujemy w tym celu
polecenie Shape:
Command: SHAPE
Shape name (or ?): tr
Starting point: wska¿ punkt na ekranie
Height <1.0000>: ENTER
Rotation angle <0>: ENTER

Symbol trójk¹ta
wstawiony do rysunku pokazany jest na
rysunku 2.
Po wstawieniu
symbolu na ekranie
uka¿e siê trójk¹t. Podobnie jak w przypadku wstawiania bloku,
trzeba by³o okreliæ
nazwê, punkt wstawienia, wspó³czynnik
skali oraz k¹t obrotu. Zauwa¿, ¿e w przypadku symbolu
nie okrelamy tylko jednego wspó³czynnika skali.
Rys. 2.
Symbolami pos³ugujemy siê analogicznie do bloków. Symbol TR
Jednak¿e w celu zdefiniowania linii z symbolami nie trze- wstawiony
do rysunku.
ba ich wcale wstawiaæ do rysunku. Wystarczy utworzyæ
odpowiedni¹ definicjê typu linii, w której odwo³amy siê
do nazwy pliku definicji oraz nazwy symbolu.

DEFINICJA LINII Z SYMBOLAMI
Liniê zawieraj¹c¹ napis definiujemy tak samo jak inne
linie nieci¹g³e, ale lepiej w tym celu pos³u¿yæ siê zewnêtrznym edytorem tekstów, ni¿ poleceniem Linetype.
Dla przypomnienia: definicja typu linii rozpoczyna
siê du¿¹ liter¹ A, za ni¹ wystêpuje przecinek, nastêpnie liczbowe wartoci przesuniêcia piórka rysuj¹cego
liniê. Liczba dodatnia oznacza nakaz narysowania odcinka o okrelonej d³ugoci; liczba ujemna nakazuje przesuniêcie piórka o okrelon¹ odleg³oæ bez rysowania;
zero nakazuje narysowanie punktu.
W celu umieszczenia symbolu w linii nale¿y wstawiæ
do jej definicji specjalny blok wyró¿niony nawiasami
klamrowymi  we wnêtrzu tych nawiasów znajduje siê
odwo³anie do symbolu.
Sekwencja wstawienia symbolu ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
[NazwaSymbolu,
A=K¹tObrotu,
NazwaSymbolu
NazwaPliku.shx
S=
A=
lub
R=
X=
Y=

NazwaPliku.shx, S=WspSkali,
X=PrzesuniêcieX, Y=PrzesuniêcieY]
nazwa symbolu, który ma byæ wstawiony do linii.
nazwa pliku, w którym zosta³ zdefiniowany symbol.
wspó³czynnik skali symbolu. Je¿eli parametr ten
zostanie pominiêty, to zostanie przyjêta wysokoæ
równa 1.
k¹t obrotu symbolu. Niezale¿nie od kierunku linii
symbole bêd¹ umieszczane pod tym w³anie k¹tem.
Je¿eli zamiast A= pojawi siê R=, to oznaczaæ bêdzie
wzglêdny k¹t symbolu wzglêdem linii. R=0.0
powoduje rysowanie symbolu wzd³u¿ linii.
przesuniêcie symbolu wzglêdem linii w kierunku X.
przesuniêcie symbolu wzglêdem linii w kierunku Y.

Przyk³adowo, definicja typu linii TR, zawieraj¹cego wczeniej zdefiniowany trójk¹t, mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co:
*TROJKAT, linia z trójk¹tami 
A,6.35,-2.54,[tr,tr.shx,r=0,x=0,y=0,s=5],-2.54,20.4

PODSTAWY DEFINIOWANIA SYMBOLI,
CZYLI ABC KODÓW DEFINIUJ¥CYCH
Kody definiuj¹ce symbole umieszczamy w pliku tekstowym (ASCII) o rozszerzeniu SHP. Symbol definiowany
jest w dwóch wierszach: pierwszy zawiera numer symbolu
poprzedzony gwiazdka, liczbê bajtów definicji oraz nazwê
symbolu; drugi wiersz zawiera w³aciwe kody definiuj¹ce.
Sk³adnia definicji symbolu jest nastêpuj¹ca:
*numer_symbolu, liczba_bajtów_definiuj¹cych, nazwa_symbolu ¿
bajt1, bajt2, bajt3,...,0 ¿

Na koñcu wiersza definiuj¹cego symbol zawsze znajduje siê zero. Oznacza ono koniec definicji symbolu.
Poniewa¿ definicja jednego symbolu mo¿e byæ zapisana
w kilku wierszach, to w³anie 0 informuje kompilator symboli o koñcu definicji.
W najprostszym przypadku bajt definiuj¹cy okrela
d³ugoæ i kierunek wektora. Mo¿e to byæ równie¿ specjalny kod definiuj¹cy. Bajt definiuj¹cy mo¿e byæ zapisany
jako liczba dziesiêtna lub szesnastkowa. £atwiej jest tworzyæ definicje symboli, pos³uguj¹c siê liczbami szesnastkowymi. W celu zastosowania liczb szesnastkowych jako
pierwszy znak bajtu definiuj¹cego nale¿y wpisaæ 0.
Bajt definiuj¹cy jedn¹ kreskê symbolu sk³ada siê z trzech znaków. Pierwszy to zero, czyli
informacja, ¿e pozosta³e dwa znaki bajtu definiuj¹cego wyra¿one bêd¹ jako liczba szesnastkowa. Drugi znak to d³ugoæ wektora (mo¿e byæ
od 1 do F). Trzeci znak oznacza kierunek. Mo¿liwe kierunki wraz z ich kodami przedstawia rysunek 4.
Poni¿ej przedstawionych jest kilka przyk³adowych symboli wraz z ich definicjami.

Rys. 4. Kody
kierunkowe.

Definicjê umieszczamy w pliku typu LIN (np. TR.LIN).
Na rysunku 3. przedstawiony jest przyk³adowy prostok¹t narysowany lini¹ typu TROJKAT, zawieraj¹c¹ symbol o nazwie TR zdefiniowany w pliku TR.SHX.

*1, 5, A
010, 014, 018, 01C, 0

*2, 5, B
012, 01C, 016, 01C, 0

*3, 5, C
01C, 021, 027, 01C, 0

Rys. 3.
Linia z
symbolem
TR.SHX.

Plik zawieraj¹cy powy¿sze definicje symboli wygl¹da nastêpuj¹co:

Plik SYMBOLE.SHP

*1,5,A
010,014,018,01C,0
*2,5,B
012,01C,016,01C,0
*3,5,C
01C,021,027,01C,0
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W niniejszym artykule przedstawi³em tylko podstawowe zasady definiowana symboli. Istnieje jeszcze wiele innych kodów definiuj¹cych, np. ³uki itp. Aby nie
zanudziæ siê miertelnie brniêciem w g¹szczu informacji
technicznych, proponujê zapoznanie siê z bardzo ciekawym praktycznym zastosowaniem linii z symbolami.
Szczegó³ami innych kodów definiuj¹cych symbole zajmiemy siê przy innej okazji.

Pakiet BASSLINE (typu shareware) dostêpny jest
w Internecie:
www.helion.com.pl./acad/ftpcad.htm
www.cadalog.com plik Bassline.exe w sekcji Release 14.
Andrzej Pikoñ
ap@helion.com.pl

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA LINII Z SYMBOLAMI
Ciekawe praktyczne zastosowanie linii z symbolami
opracowa³a firma BASS Engineering z USA. Opracowany przez ni¹ pakiet BASSLINE zawiera bardzo wiele niezwykle interesuj¹cych typów linii. Za pomoc¹ pojedynczych kresek mo¿na szybko i ³atwo narysowaæ: rz¹d przeró¿nych drzew i krzewów w widoku z boku, rz¹d drzew
i krzewów w widoku z góry, ¿ywop³ot, parkan, p³ot, rz¹d
klombów, las itp.
Poniewa¿ symbole wplecione s¹ w linie, rysowane
kszta³ty nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do odcinków prostych. Mo¿na rysowaæ polilinie, okrêgi, prostok¹ty,
a nawet splajny.
Na rysunkach poni¿ej przedstawione zosta³y przyk³adowe linie z symbolami z pakietu BASSLINE.
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Pe³n¹ wersjê u¿ytkow¹ pakietu BASSLINE mo¿na uzyskaæ
po przes³aniu twórcy pakietu 20 dolarów. W wersji dostêpnej
w sieci linie zawieraj¹ napis REGISTER przypominaj¹cy o zarejestrowaniu pakietu.
Adres producenta:
Barry Bass
BASS Engineering
2917 Stonewater Dr.
Albany, GA. 31707
USA
e-mail: bassengr@aol.com

