GEOTECZKA AC W ZASTOSOWANIACH
eoTECZKA  zestaw aplikacji in¿ynierskich dla dziedzin zwi¹zanych z in¿ynieri¹ l¹dow¹  ju¿ jaki czas temu zosta³a wzbogacona o kolejny modu³
mog¹cy stanowiæ istotn¹ pomoc dla in¿ynierów ruchu drogowego. Program GeoTECZKA Znaki drogowe doskonale wspó³pracuje z ka¿d¹ inn¹
aplikacj¹ i jest niezale¿nym narzêdziem CAD.
Znaki drogowe firmy Centrum Systemów Softdesk
to niewielka aplikacja dzia³aj¹ca w rodowisku AutoCAD-a 14, wspomagaj¹ca proces rysowania znaków pionowych wraz z liniami odnoników oraz s³upkami. £atwy w obs³udze interfejs oraz kilka bardzo pomocnych
funkcji znacznie przyspieszaj¹ i u³atwiaj¹ proces tworzenia oznakowania pionowego dróg i ulic.
Po zainstalowaniu
programu pojawia siê
dodatkowy pasek narzêdzi, za porednictwem którego mamy
dostêp do licz¹cej blisko 250 bloków DWG biblioteki pionowych znaków drogowych oraz tabliczek. Wybór którego z siedmiu przycisków paska narzêdzi pozwala umieciæ
element nale¿¹cy do jednej z poni¿szych kategorii:
1. znaki ostrzegawcze,
2. znaki zakazu,
3. znaki nakazu,
4. znaki informacyjne,
5. znaki uzupe³niaj¹ce,
6. znaki kolejowe,
7. tabliczki do znaków drogowych.
Ka¿dy z powy¿szych znaków mo¿e byæ
Rodzaj znaku
Przyk³adowy opis
narysowany w jednej
Standardowy
A-1
Istniej¹cy
A-1 ISTN
z czterech wersji: stanProjektowany
A-1 PROJ
dardowy, istniej¹cy,
Likwidowany
A-1 LIKW
projektowany i likwidowany, co ma wp³yw na
treæ automatycznie umieszczanych opisów (patrz tabelka),
a w przypadku opcji likwidowany  tak¿e na wygl¹d (symbol przekrelenia znaku i ewentualnej tabliczki).
O walorach u¿ytkowych aplikacji decyduje jednak nie tylko liczebnoæ za³¹czonej biblioteki znaków, ale przede
wszystkim logika
programu, która sprawia, ¿e jest on czym
wiêcej ni¿ tylko mened¿erem bloków.
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Pierwszym u³atwieniem oferowanym przez program
jest mo¿liwoæ doboru odpowiedniego k¹ta wstawienia znaku. W trakcie tworzenia dokumentacji projektanci musz¹ umieszczaæ symbole znaków równolegle
do linii jezdni i zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Reakcj¹ na ten wymóg jest opcja PYTAJ O K¥T. Gdy
jest ona w³¹czona, wówczas po narysowaniu odnonika program prosi
o wskazanie dwóch
punktów wyznaczaj¹cych k¹t wstawiania znaku. Jednoczenie w³¹czany jest
tryb lokalizacji AutoCAD-a: BLISKI  teraz wystarczy tylko
klikn¹æ dwa razy
w pobli¿u krawêdzi
drogi, by na koñcu
uprzednio narysowanego odnonika
automatycznie pojawi³ siê pod odpowiednim k¹tem dodatkowy odcinek odnonika oraz symbol znaku. Co wiêcej, program zapamiêtuje raz wyznaczony k¹t, tak ¿e proces
umieszczania kolejnych znaków wzd³u¿ tej samej krawêdzi jezdni odbywa siê znacznie szybciej. Wy³¹czenie opcji PYTAJ O K¥T powoduje, ¿e znak drogowy
umieszczany jest prostopadle do ostatniego odcinka
linii odnonika.
Kolejnym u³atwieniem jest mo¿liwoæ jednoczesnego wstawiania znaku drogowego z odpowiedni¹
tabliczk¹, o czym decyduje grupa parametrów pod
nazw¹ T ABLICZKA . Standardowo program nie wstawia ¿adnych tabliczek (opcja BRAK). Gdy jednak wybierzemy opcjê Z LISTY, program podpowie nam nazwy tabliczek najczêciej wykorzystywanych w po³¹czeniu z danym znakiem drogowym. Jeli treæ tej
listy nas nie satysfakcjonuje, mo¿emy w³¹czyæ opcjê
PE£NA LISTA, która sprawi, ¿e program udostêpni nam
wszystkie tabliczki.
Niestety, doæ czêsto zachodzi potrzeba zastosowania znaku nietypowego, nie zdefiniowanego
w standardowej bibliotece programu. W przypadku

tabliczek z opisem tekstowym, rozwi¹zaniem problemu jest opcja T EKST, która pozwala wstawiæ prostok¹tn¹ tabliczkê z umieszczonym obok niej dowolnym
opisem s³ownym. Gdy jest to tabliczka o nietypowym symbolu graficznym, wówczas jedynym rozwi¹zaniem jest opcja W£ASNA. Po jej wybraniu na ekranie pojawia siê okno dialogowe, za pomoc¹ którego
mo¿emy wskazaæ uprzednio zdefiniowany blok DWG.
Tabliczka ta zostanie umieszczona na koñcu odnonika, nastêpnie program samodzielnie zmierzy
wielkoæ tworz¹cych j¹ linii, ³uków, okrêgów oraz
punktów, by z jej szczytu wyprowadziæ kolejny
odcinek linii odnonika zwieñczony symbolem znaku drogowego.
Spraw¹ oczywist¹ jest, ¿e posiadamy mo¿liwoæ
edycji treci napisów umieszczanych na znakach. Wartoæ ograniczenia prêdkoci czy czas obowi¹zywania
zakazu parkowania to zwyk³e atrybuty bloku których
wartoæ ustalamy na bie¿¹co podczas wstawania i które mo¿emy modyfikowaæ przy pomocy standardowych
poleceñ AutoCAD-a.
Doæ istotn¹ cech¹ aplikacji jest mo¿liwoæ samodzielnej rozbudowy standardowej biblioteki znaków. Jeli posiadamy pewien zestaw w³asnych symboli (np. niestandardowych tabliczek) zapisanych
w formacie DWG, to mo¿emy do³¹czyæ je do programu. Informacje o znakach wchodz¹cych w sk³ad ka¿dej z siedmiu wymienionych na pocz¹tku kategorii
zapisane s¹ w postaci siedmiu plików tekstowych
z rozszerzeniem DEF (np. tablice.def). Pojedynczy
wiersz takiego pliku okrela nazwê pliku DWG na
dysku twardym i jego opis wywietlany w oknie dialogowym programu. Wystarczy dopisaæ nazwy naszych znaków do takiej listy, a nastêpnie skopiowaæ
bloki wraz ze slajdami do katalogu Znaków drogowych, by korzystaæ ze wszystkich udogodnieñ oferowanych przez program.
Na podobnej zasadzie mo¿emy modyfikowaæ listê
tabliczek najczêciej wykorzystywanych w po³¹czeniu
z danym znakiem drogowym. Tu tak¿e dla ka¿dej kategorii (z wyj¹tkiem ostatniej, tj. tabliczek) istnieje plik tekstowy o rozszerzeniu DEF, którego poszczególne wiersze zawieraj¹ nazwê znaku drogowego i listê charakterystycznych dla niego tabliczek.
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