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1. UVOD
1.1

Potrebna konfiguracija računalnika

Ker program ‘Metal Studio’ deluje v okolju programa ‘AutoCAD’, je nujno, da je
na vašem računalniku pravilno inštaliran operacijski sistem ‘Windows’, kot tudi sam program
‘AutoCAD’ (verzija ‘2007’ ali novejša). Kar se tiče minimalne konfiguracije računalnika, je le-ta
določena z zahtevami operacijskega sistema ‘Windows’ in programa ‘AutoCAD’. Torej če te
aplikacije lahko delujejo na vašem računalniku, tedaj bo sigurno tudi ‘Metal Studio’ deloval
pravilno.

1.2

Inštalacija programa

Za pravilno inštalacijo programa je nujno da imate inštalacijski CD in ustrezen
hardlock. Ker obstajajo posamezne in mrežne verzije naših programov ter različni tipi
hardlock-ov (posamezni, mrežni, časovno omejeni), morate poznati tudi serijsko številko
inštalacije. Vloga te serijske številke je, da z univerzalnega inštalacijskega CD-ja pripravi
inštalacijo za vaš hardlock.
Vsak uporabnik ima enotno serijsko številko inštalacije in ta določa tako tip inštalacije, kot tudi
režim delovanja programa. V primeru, da naknadno dokupite nek modul programa, boste
dobili novo serijsko številko, pri čemer stara več ne bo veljala.
Program lahko inštalirate samo, če posedujete pravico inštalacije programa. To pomeni, da
morate imeti pravico pristopa sistemu kot ‘Administrator’. Za razliko od inštalacije, uporaba
programa nima omejitev.
Pred inštalacijo programa ‘Metal Studio’, je nujno, da je program ‘AutoCAD’ vsaj enkrat
zagnan, ker drugače inštalacija ne bo izvršena.
Pomembno:
Ker ima ‘Windows’ posebno obravnavo za USB naprave, USB hardlock ne smete priklopiti
preden ‘Metal Studio’-v inštalacijski program to ne bo od Vas zahteval. Če to vendar po
pomoti naredite, takoj prekinite ‘Windows’-ovo avtomatsko proceduro inštalacije gonilnika. To
opozorilo se vsekakor nanaša samo na prvi priklop USB hardlock-a na računalnik. Po prvi
inštalaciji programa ‘Metal Studio’ lahko USB hardlock prosto vklapljate in izklapljate z
računalnika.

1.2.1

Posamezna inštalacija programa

Z inštalacijskega CD-ja zaženite program ‘\Metal Studio\Setup.exe’, nakar bo
program najprej preveril ali je gonilnik za hardlock že nameščen in če ni, ga bo avtomatsko
inštaliral.
V primeru, da imate USB ključ in da ste ga pomotoma pred inštalacijo programa priključili na
računalnik, je nujno, da ga najprej izvlečete in takoj zatem ponovno priklopite na USB izhod
(resetiranje izhoda).
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Prižgana lučka na USB ključu označuje pravilen priklop
Ko ste priklopili hardlock, aktivirajte polje ‘OK’, nakar se bo začela inštalacija. V primeru, da
se ne gre za prvo inštalacijo programa na dan računalnik, bo program preskočil predhodno
opisano proceduro in takoj začel z inštalacijo programa. Na ekranu se bo pojavil dialog
naslednjega pogleda:

Iz zaprte liste izberite jezik inštalacije ter aktivirajte ukaz ‘OK’.
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Za nadaljevanje inštalacije aktivirajte polje ‘Next’.

V centralnem delu dialoga se nahaja pogodba, ki predpisuje pogoje uporabe programa. Dobro
jo proučite in samo v primeru, da se z njo strinjate, vklopite stikalo ‘Strinjam se s pogodbo’.
Nato bo dostopno tudi polje ‘Next’, ki nadaljuje proceduro inštalacije.

V tem dialogu se določa ali se gre za samostojno ali pa mrežno inštalacijo programa. S klikom
miške na ikono ‘Samostojna’ aktivirate ta tip inštalacije in aktivirajte polje ‘Next’.
V primeru, da na Vašem računalniku ni inštaliran program ‘AutoCAD’, se bo pojavilo ustrezno
opozorilo, nakar se bo procedura inštaliranja programa ‘Metal Studio’ prekinila.
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Če je na vašem računalniku inštalirano več verzij programa ‘AutoCAD’, se bo odprl dialog s
podobnim pogledom.

V prikazanem dialogu se vrši izbor verzije programa, katero želite inštalirati. Omenimo naj, da
se z aktiviranjem polja ‘Back’ lahko korkoli vrnete na predhodni korak inštalacije, dokler s
pomočjo polja ‘Cancel’ lahko odstopite od cele procedure inštalacije programa. Za
nadaljevanje inštalacije vklopite ustrezno stikalo za verzijo ‘AutoCAD’-a in aktivirajte polje
‘Next’.

V edit box-u ‘Lastnik licence’ napišite točen naziv vašega podjetja, ker se bo ta podatek
izpisoval na dnu vsake strani papirja vašega projekta. Omenimo naj, da ste se s pogodbo
predhodno obvezali, da napišete pravilno ime uporabnika licence.
V edit box-u ‘Registracijska številka’ pazljivo vnesite točno serijsko številko inštalacije, ki
ste jo dobili od vašega prodajalca. Potem aktivirajte polje ‘Next’.
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V tem dialogu se poda mesto na disku, kjer bo izvršena inštalacija programa. Če niste
zadovoljni s ponujeno sledjo, imate možnost ali da jo v edit box-u ‘Inštalacijska mapa’ ročno
podate, ali da s klikom na polje, ki se nahaja na desni strani tega edit box-a, izberete želeno
sled. Ko ste določili mesto na disku, za nadaljevanje inštalacije aktivirajte polje ‘Next’.
V primeru, da je v podani mapi že prej inštaliran program, bo program izdal opozorilo in Vam
omogočil ali da obstoječe datoteke zadržite, ali da jih zamenjate z novimi.

Da bi se lažje odločili za eno predvideno akcijo, navajamo listo datotek, v katerih se hranijo
podatki, ki so dostopni za spremembo med delovanjem programa:
MetalStudio.$bks

Baza konfiguracij prikazov

MetalStudio.$bp

Baza predpisov

MetalStudio.$bpk

Baza parametrov kotiranja

MetalStudio.$brcl

Baza podatkov delavniške risbe pločevine

MetalStudio.$brcs

Baza podatkov delavniške risbe palice

MetalStudio.$btpk

Baza tekstov poljubnih kot

MetalStudio.$cws

Baza imen uporabniško definiranih simbolov zvarov

MetalStudio.$dzv

Baza dolžin vijakov

MetalStudio.$eds

Konfiguracijska datoteka, ki se kreira s pomočjo ukaza ‘Parametri’
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MetalStudio.$har

Baza tipskih obrazcev, ki se koristijo pri kreiranju poročil (specifikacija,
rekapitulacija)

MetalStudio.$mk

Baza materialov konstrukcije

MetalStudio.$mss

Baza materialov vijakov

MetalStudio.$mtz

Baza uporabniško definiranih prerezov

MetalStudio.$omi

Baza najpogosteje uporabljenih prerezov

MetalStudio.$op

Baza opreme vijakov

MetalStudio.$prf

Baza profilov

MetalStudio_GOST.$prf
Baza GOST vroče valjanih profilov I, L,C
MetalStudio.$pv

Baza parametrov zvarov

MetalStudio.$pvk

Baza parametrov višinskih kot

MetalStudio.$pz

Baza parametrov kot vijakov

MetalStudio.$rbk

Podatki o Toolbar-ih

MetalStudio.$skl

Stil kote pločevine

MetalStudio.$sklp

Stil kote pogledov na pločevino

MetalStudio.$skprs Stil kote poljubnega reprezenta palice
MetalStudio.$skrcl Stil kote delavniške risbe pločevine
MetalStudio.$skrcs Stil kote delavniške risbe palice
MetalStudio.$sks

Stil kote palice

MetalStudio.$sksl

Stil kote zvite pločevine

MetalStudio.$sksp

Stil kote pogledov na palice

MetalStudio.$ssp

Stil kote simbolov prerezov

MetalStudio.$szc

Baza parametrov serij vijakov

MetalStudio.$vl2

Baza konfiguracij sestavljenih elementov Bočni spoj gred I profila

MetalStudio.$vl3

Baza konfiguracij sestavljenih elementov Konec stebra

MetalStudio.$vl4

Baza konfiguracij sestavljenih elementov Montažni nastavek

MetalStudio.$vl5

Baza konfiguracij sestavljenih elementov Spoj grede s stebrom

MetalStudio.$zav

Baza parametrov vijakov
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Mapa v katero se te datoteke shranjujejo zavisi od operacijskega sistema:
Windows XP

C:\Documents and Settings\Ime uporabnika\Application Data \Radimpex\
Metal Studio\

Windows Vista

C:\Users\Ime uporabnika\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Windows 7

C:\Users\Ime uporabnika\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Če ste predhodno s programom že vse baze prilagodili svojim potrebam, priporočamo da
aktivirate polje ‘Yes’, kar bo privedlo samo do posodobitve izvršnih programov, a
konfiguracijske datoteke bodo ostale nespremenjene.

Program sedaj prikazuje vse parametre, ki ste jih v toku inštalacije postavili in če ste z njimi
zadovoljni, aktivirajte polje ‘Next’. Zatem se bo začel proces inštalacije programa in hitro se
bo na ekranu pojavila informacija o uspešno izvedeni inštalaciji.

Z aktiviranjem polja ‘OK’ se bo inštalacijski program zaključil.
V primeru, da hardlock ni priključen na računalnik, bo program zaustavil postopek inštalacije in
izdal ustrezno opozorilo.
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Če je pa hardlock priključen na računalnik in ste napačno vnesli registracijsko številko, bo polje
‘Finish’ nedostopno za aktiviranje. V samem dialogu bo program napisal opozorilo, da je
podana napačna registracijska številka.

V tem primeru Vam preostane, da se s pomočjo polja ‘Back’, vrnete na dialog za vnos
registracijske številke in jo pravilno vnesete.

1.2.2

Mrežna inštalacija

Da bi program lahko deloval na vseh računalnikih v mreži, je nujno da je med njimi
vzpostavljen vsaj eden od protokolov: TCP/IP, NETBIOS ali IPX. Sam postopek mrežne
inštalacije se odvija v dveh korakih. V prvem se na disk serverja inštalira serverska inštalacija,
a v drugem se iz diska serverja vrši klientska inštalacija na vseh terminalih, na katerih je
potrebno zaganjati program. Zraven tega mora biti na serverju vedno aktiven ‘HASP License
Manager’, program ki kontrolira delovanje mrežnega ključa.
Ker lahko server služi samo za priklop ključa in namestitev izvršnih programov, njegove
performanse sploh ne vplivajo na hitrost delovanja programa. Pomembneje je, da je sama
mreža dovolj hitra, da se preverjanje ključa čim hitreje odvija.
Serverska inštalacija
Ker performanse serverja ne vplivajo na hitrost delovanja programa, se lahko za server vzame
katerikoli računalnik v mreži. Bistveno je, da je na njemu izvršena serverska inštalacija
programa, priključen mrežni ključ in zagnan ‘HASP License Manager’. Ker se pri inštalaciji
programa v ‘Registry’ zapisuje niz podatkov, ki so nujni za delovanje izvršnega programa, je
potrebno, da se na server ‘log’-irate kot ‘Administrator’.
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Na serverju z inštalacijskega CD-ja zaženite program ‘\Metal Studio\Setup.exe’ in izvedite
popolnoma enak postopek kot pri samostojni inštalaciji (glej poglavje ‘1.2.1’). Vse prej opisano
za priklop USB ključa velja tudi tukaj. Vsekakor je v tem primeru potrebno za tip inštalacije
izbrati ikono ‘Mrežna’.

Inštalacija ‘HASP License Manager’-a
Po končanju serverske inštalacije programa, je potrebno na serverju inštalirati program ‘HASP
License Manager’. Z inštalacijskega CD-ja zaženite program ‘\Hasp\LMSETUP.EXE’.

Z aktiviranjem polja ‘Next’ se odpre naslednji dialog:
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Ponujena sta dva načina inštalacije:
-

‘Application (nhsrvw32.exe)’, ki inštalira ‘HASP License Manager’ kot ‘Windows’
aplikacijo
‘Service (nhsrvice.exe)’, ki inštalira ‘HASP License Manager’ kot ‘Windows’ servis.

Inštalacija ‘HASP License Manager’-ja kot ‘Windows’ aplikacija
Če se izbere ta način inštalacije ‘Application (nhsrvw32.exe)’ in aktivira polje ‘Next’, se bo
pojavil dialog v katerem se lahko namesti (ali sprejme ponujeno) inštalacijsko mapo ‘HASP
License Manager’-a .

Z izborom polja ‘Next’ se bo odprl dialog v katerem se lahko izbere, ali se program da v
‘Startup mapo’ in se avtomatsko štarta pri vsakem zagonu ‘Windows’ (ampak po ‘Login’-u). Če
se to ne izbere, tedaj se mora ‘HASP License Manager’ vedno štartati ročno: ‘Start ►
Programs ► HASP License Manager ► HASP License Manager’.
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Z izborom polja ‘Next’ v tem in naslednjih dialogih, bo prišlo do konca inštalacije ‘HASP
License Manager’-a.
Inštalacija ‘HASP License Manager’-ja kot ‘Windows’ servis
Ta način inštalacije omogoča avtomatski zagon ‘HASP License Manager’-a pri vsakem štartu
računalnika in to pred ‘Login’ proceduro. Ta način je posebej primeren za prave serverje, ker
eliminira potrebo za kakršnokoli administracijo.
Delo s ‘HASP License Manager’-om
Znak, da je ‘HASP License Manager’ aktiven, je obstoj ikone v Taskbar-u:

Rdeča ikona označuje da je
‘HASP License Manager’ aktiven
Z dvojnim klikom miške preko te ikone se bo pojavilo maksimirano okno ‘HASP License
Manager’-ja.

Z izborom ukaza ‘Exit’ lahko okno ‘HASP License Manager’-ja ponovno pomanjšate. V primeru,
da ta program ni štartan na serverju, ne boste imeli dostopa do mrežnega ključa niti z enega
računalnika v mreži, s čimer bo onemogočeno tudi samo delovanje programa.
Omenimo naj, da če želite uporabljati program tudi na serverju, morate tudi na njemu izvršiti
klientsko inštalacijo programa na popolnoma enak način kot pri ostalih računalnikih na mreži.
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Klientska inštalacija
Na računalniku na katerem želite delati s programom, je potrebno da se pozicionirate na disk
serverja in iz mape kjer je bila predhodno izvršena serverska inštalacija zaženete inštalacijski
program ‘Setup.exe’. Torej klientska inštalacija se ne vrši z inštalacijskega CD-ja, ampak z
diska serverja in to iz mape, kjer je izvršena serverska inštalacija. Če niste menjali default
poti, ki jo je ponudil inštalacijski program pri serverski inštalaciji, tedaj se ona nahaja na disku
serverja v mapi ‘C:\ Metal Studio Server\’.

Za nadaljevanje klientske inštalacije aktivirajte polje ‘Next’.

V tem dialogu se vrši izbor vrste klientske inštalacije. V primeru, da se izbere ‘Klientska
inštalacija brez kopiranja izvršnih datotek s serverja na delovno postajo’, se na klienta
ne bo kopirala niti ena izvršna datoteka. Namesto tega se bo program zagnal s pozivanjem
izvršnih datotek direktno s serverja. Ta varianta je ugodna za male, hitre in manj obremenjene
mreže in njena prednost je v tem, ker je neprimerno lažja za ažuriranje in inštalacijo novih
verzij programa. Z inštalacijo nove verzije programa na serverju vsi klienti avtomatsko dobijo
novo verzijo.
V primeru, da se izbere ‘Klientska inštalacija s kopiranjem izvršnih datotek s serverja
na delovno postajo’, tedaj se bodo vse izvršne datoteke kopirale na klienta. Ta varianta je
ugodna za mreže z večjim številom uporabnikov, mreže ki so obremenjene ali mreže, ki imajo
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

13
manjšo propustno moč. Prednost je v tem, ker ne povzroča povečanja mrežnega prometa in
zadušitve serverja pri štartu in tudi s hitrejšim zagonom programa. Da bi se inštalirala novejša
verzija, je potrebno po vsaki serverski inštalacije ponovno izvršiti klientsko inštalacijo na
vsakem računalniku.
Po izboru vrste klientske inštalacije aktivirajte polje ‘Next’.
V primeru, da na Vašem računalniku ni inštaliran program ‘AutoCAD’, se bo pojavilo opozorilo,
nakar se bo procedura inštaliranja programa ‘Metal Studio’ prekinila.

Če je na vašem računalniku inštalirano več verzij programa ‘AutoCAD’, se bo odprl dialog s
podobnim pogledom.

Tudi tukaj je potrebno izbrati verzijo programa, katero želite inštalirati. Po izboru aktivirajte
polje ‘Next’.
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V tem dialogu je potrebno podati mesto na disku, kjer bo inštalirana klientska inštalacija in
aktivirati polje ‘Next’.

Program sedaj prikazuje vse parametre, katere ste v toku klientske inštalacije postavili in če
ste zadovoljni, kliknete na polje ‘Next’. Hitro se bo na ekranu pojavila informacija o uspešno
izvedeni klientski inštalaciji.
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Predhodno opisani postopek klientske inštalacije izvedite tudi na ostalih računalnikih v mreži,
na katerih želite uporabljati program.

1.3

Deinštalacija programa

V primeru, ko želite zbrisati inštalacijo programa v XP, je potrebno iz ‘Start’ menija
aktivirati opcijo ‘Settings ► Control Panel’.

V odprtem oknu aktivirajte ikono ‘Add or Remove Programs’ in odprl se bo dialog z
pogledom.
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V prikazani listi vseh inštaliranih programov izberite program ‘Metal Studio’ in aktivirajte
polje ‘Change/Remove’. V primeru, da želite zbrisati serversko inštalacijo, izberite program
‘Metal Studio Server’, a v primeru klientske inštalacije program ‘Metal Studio Client’.
Ker je to destruktivna akcija, bo program zahteval njeno potrditev.

Z aktiviranjem polja ‘Yes’ se začne postopek de-inštalacije in na ekranu se bo hitro pojavila
informacija o uspešni deinštalaciji programa.

Z aktiviranjem polja ‘OK’ bo program ‘Metal Studio’ definitivno umaknjen z računalnika in
‘Windows’ se bo vrnil na osnovni pogled dialoga za de-inštalacijo.
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Pri operacijskih sistemih ‘Windows Vista’ in ‘Windows 7’ je potrebno iz ‘Start’ menija aktivirati
opcijo ‘Control Panel’.

V odprtem oknu, se z dvojnim klikom miške aktivira ikona ‘Programs and Features’ in odpre
se dialog:

V prikazani listi vseh inštaliranih programov izberite program ‘Metal Studio’ in aktivirajte
polje ‘Uninstall/Change’. V primeru, da želite umakniti serversku inštalacijo, izberite
program ‘Metal Studio Server’, a v primeru klientske inštalacije program ‘Metal Studio
Client’.
Nadaljna procedura je enaka kot pri operacijskem sistemu ‘Windows XP’.
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1.4

Zagon programa

Ker program pri svojem delu vedno preverja prisotnost ključ, ga pred samim
zagonom programa obvezno namestite na USB izhod vašega računalnika. Sam program se
zažene iz ‘Start’ menija z izborom opcije ‘Programs ► Radimpex ► Metal Studio’. V
primeru klientske inštalacije je potrebno izbrati ‘Programs ► Radimpex ► Metal Studio
Client’.
V obeh primerih se bo na ekranu hitro pojavila najprej vhodna maska in zatem še sam pogled
programa ‘Metal Studio’.

Sedaj je potrebno podati glavno merilo risbe na način, ki je opisan v poglavju ‘Nastavitev
merila risbe’.
Pri prvem štartu programa so Toolbar-i z ikonami vseh ‘Metal Studio’-ovih ukazov
postavljeni na risalni površini ‘AutoCAD’-a in jih je potrebno razporediti po obodu – z
vlečenjem miške. Dodatne operacije s Toolbar-i (izključitev, vključitev, kreiranje novih ali
modifikacija obstoječih) se odvijajo s pomočjo ‘AutoCAD’-ovega ukaza ‘Tools ► Customize ►
Toolbars…’, ki je pojasnjeno v dokumentaciji programa ‘AutoCAD’.
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1.5

Osnovni koncept programa

Program ‘Metal Studio’ je napisan v programskem jeziku C++ in je s pomočjo
knjižnice ObjectARX vezan na ‘AutoCAD’, kar pomeni da ne more delovati samostojno, ampak
izključno v okolju paketa ‘AutoCAD’ (verzije 2007 in novejše).
Ukazi programa ‘Metal Studio’ so nameščeni v meniju ‘Metal Studio’ in v Toolbar-u ‘Metal
Studio’ ter se lahko enakovredno kličejo z obeh mest.
Program ‘Metal Studio’ med delom izdela večje število različnih vrst medsebojno odvisnih in
povezanih objektov in entitet (entitete so objekti, ki se izrisujejo). Ti objekti in entitete v sebi
vsebujejo vse nujne numerične in geometrijske podatke, ki se lahko editirajo in menjajo.
V vsakem trenutku dela s programom je mogoče generirati specifikacijo, rekapitulacijo in
delavniške risbe palic in pločevin.
Hierarhija objektov in entitet v programu ‘Metal Studio’ je naslednja:
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Dokument

Sklop

Risba
Instanca
Pozicija

Instanca
Instanca
Instanca

Na vrhu se nahaja glavni objekt – ‘Dokument’, lastnik vseh drugih objektov in entitet. Ena
risba vsebuje samo en edini Dokument.
Pod dokumentom v hierarhiji se nahaja objekt ‘Sklop’, ki se nanaša na eno določeno fizično
celoto konstrukcije. V enem Dokumentu lahko obstaja več Sklopov.
Pod Sklopi se v hierarhiji nahaja objekt ‘Pozicija’, ki se nanaša na podatke o elementu
konstrukcije, katerega karakterizirajo oblika in material ter se lahko nanaša na palico ali
pločevino. Pozicije, ki se nanašajo na palice imenujemo ‘Pozicije palic’, a Pozicije, ki se
nanašajo na pločevine imenujemo ‘Pozicije pločevin’. V enem Sklopu lahko obstaja več Pozicij
(do 1000).
Entitete so objekti z grafično prezentacijo (se izrisujejo), a najvažnejše entitete so Instance.
Instance so grafične prezentacije neke določene Pozicije palice oziroma Pozicije pločevine. Ena
pozicija ima lahko več instanc, oziroma v risbi se lahko pojavi na več mestih in v več različnih
pogledih.
Obstajata dve vrsti instanc - materialne i nematerialne:
- Materialne instance so ‘Palica’ in ‘Pločevina’ in one so nosilci oblik ter prostorske geometrije.
Za njih se lahko smatra, da so ‘fizično oprijemljive’.
- Nematerialne instance so ‘Pogled na palico’ in ‘Pogled na pločevino’ in one so ravninska
slika, dobljena na osnovi neke materialne Instance, ki jo opazujemo v določenem pogledu.
Od ene materialne Instance je mogoče napraviti poljubno število nematerialnih – z izborom
različnih pogledov na materialno Instanco.
Pri spremembi materialne instance, ki je predstavljena v določenem pogledu, se dinamično
menja tudi slika na tem pogledu. Tudi materialne in nematerialne instance je mogoč kotirati,
editirati in menjati.
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Ker so nematerialne instance samo ravninske slike, iz njih ni mogoče dobiti druge nematerialne
instance.

Na prvi sliki je prikazana ravninska risba, dokler je na drugi sliki prikazan 3D model entitet s
prve slike, tako da se jasno vidi, katere instance so materialne in katere ne.
Ostale vrste entitet so reference, vijaki in pomožne entitete.
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- Reference so entitete, ki služijo za označevanje instanc in prikazovanje podatkov o teh
instancah. To niso samostojne entitete, ker je njihova življenska doba pogojena z obstojem
instance, na katero kažejo - za katero so tudi narejene. V reference v programu ‘Metal
Studio’ spadajo ‘Kote’ in ‘Kote zvarov’.
- Vijaki so entitete, ki služijo za prikazovanje vijakov. Kot tudi reference niso samostojni
elementi in njihova življenska doba je pogojena z obstojem instance (palice ali pločevine), ki
je ‘nosilec’ objekta, ki se imenuje ‘Serija vijakov’. Tudi vijaki so lahko, kot tudi instance,
materialni (realni vijaki) in nematerialni (pogled na vijake).
- Pomožne entitete služijo za predstavitev raznih vrst informacij - simbolov prerezov,
višinskih koordinat in ostalih označitev.
Ostale opombe:
- Enako kot tudi v ‘AutoCAD’-u se vse riše v ‘AutoCAD’-ovih risarskih enotah, pri čemer se v
okviru ukaza ‘Merilo’ za vsako risbo posebej definira čemu ustreza ena ‘AutoCAD’-ova enota.
Običajno je, da se postavitev merila naredi na začetku nove risbe.
- Praktično vsi ‘AutoCAD’-ovi ukazi za manipulacijo z elementi risbe (‘Erase’, ‘Copy’, ‘Mirror’,
‘Move’, ‘Rotate’, ...), imajo enak učinek tudi nad entitetami iz programa ‘Metal Studio’.
Zraven tega, imajo te entitete vgrajene tudi specifične ‘grip’-e, s katerimi lahko vplivamo na
njihovo geometrijo. Program bo vsekakor vodil račun, da se vse spremembe narejene v
‘AutoCAD’-vem grafičnem editorju avtomatsko uporabijo na vseh ostalih odvisnih elementih
risbe in s tem zagotovil neprekinjeno ažurnost trenutnega stanja v risbi.

1.6

Simboli, ki se uporabljajo v programu

Med inštalacijo programa ‘Metal Studio’ na lokalni disk računalnika se kopirajo tudi
datoteke s simboli, katere program uporablja pri delu.
SymDim.dwg

Datoteka s simboli profilov, ki se lahko prikažejo v koti.

SymBolt.dwg

Datoteka s simboli vijakov.

SymWeld.dwg

Datoteka s simboli, ki se lahko prikažejo v koti zvara (simboli oznak
zvarov, simbol za montažni zvar, itd.).

Mapa v katero se kopirajo datoteke zavisi od operacijskega sistema:
Windows XP

C:\Documents and Settings\Ime uporabnika\Application Data\Radimpex\
Metal Studio\

Windows Vista

C:\Users\Ime uporabnika\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Windows 7

C:\Users\Ime uporabnika\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Te datoteke se lahko menjajo, oziroma lahko se dodajajo, brišejo in editirajo simboli v njih.
Kreiranje simbolov je zelo enostavno, narišejo se s pomočjo AutoCAD-ovih ukazov, zatem se
naredi ‘Block’ z AutoCAD-ovim ukazom ‘Make Block’. Pomembno je, da je ime ‘Block’-a opisno,
ker se preko njega simbol kliče v program. Ker so simboli v bistvu običajni ‘Block’-i, se za
njihovo eventualno spreminjanje uporabljajo ustrezni AutoCAD-ovi ukazi.
Da bi se ti simboli kasneje pravilno postavili v risbo, je nujno pri njihovem kreiranju spoštovati
določena pravila. Gabarit simbola v datoteki ‘SymDim.dwg’ naj ne bo večji od 20x20 AutoCADovih enot (ACU), a pri kreiranju ‘Block’-a, se za referenčno točko izbere center gabarita. Pri
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simbolih, ki se dajejo zraven programa, je gabarit prikazan kot kvadrat sive barve, a
referenčna točka je označena z rdečim križcem.

Simbole v datoteki ‘SymBolt.dwg’ je potrebno risati tako, da je 1ACU=1mm, a za referenčno
točko pri kreiranju ‘Block’-a je potrebno izbrati center simbola.

Gabarit simbola v datoteki ‘SymWeld.dwg’ naj ne bo večji od 30x20 AutoCAD-ovih enot (ACU),
a pri kreiranju ‘Block’-a za referenčno točko je potrebno izbrati spodnji levi vogal gabarita. Pri
simbolih, ki se dajejo zraven programa, je gabarit prikazan kot pravokotnik sive barve, a
referenčna točka je označena z rdečim križcem.
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Zraven menjanja obstoječih, se lahko kreirajo tudi popolnoma nove datoteke s simboli. Izbor
datotek, katere bo program uporabljal pri delu, se vrši v dialogu ukaza ‘Funkcionalnost’.
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2. POZICIJE SKLOPOV
2.1
ikono

Pozicije sklopov
Z izborom ukaza ‘Pozicije sklopov’ iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom miške na
, se odpre dialog:

Dialog za definiranje pozicij sklopov
V centralnem delu dialoga se nahaja lista z vsemi pozicijami sklopov, ki se nahajajo v sestavi
risbe. Tukaj se pod pojmom ‘Pozicija sklopov’ razume naziv konstruktivnega elementa,
kateremu se bodo pridružile entitete, ki se bodo kasneje izrisovale. Pozicija sklopa se v risbi ne
vidi (fizično ni otipljiva), ampak je njena vloga samo, da izrisane entitete grupira v določene
celote.
N°

Kolona v kateri se nahaja številka pozicije sklopa.

Naziv

Kolona z imeni vseh pozicij sklopov. Pri odpiranju nove risbe program
avtomatsko kreira eno pozicijo sklopa in po ‘default’-u ji dodeli naziv
‘noname’. Na levi strani naziva pozicije sklopa se nahaja marker, ki označuje
ali je v dani poziciji sklopa že kaka pozicija palice / pločevine ali ne. Simbol
‘ ’ označuje da je sklop prazen, dokler simbol ‘ ’ pomeni da je poziciji
sklopa pridružena vsaj 1 entiteta.

Oznaka

Edit polje za vnos oznake pozicije sklopa. Ta oznaka se lahko izpisuje v kotah
entitet, ki pripadajo temu sklopu.

Količina

Edit polje za vnos vrednosti, s katero bodo pomnožene vse količine palic in
pločevin pri izdelavi specifikacije.

Ena barva

Enobarvno prikazovanje - ko se vklopi to stikalo, se vse materialne in
nematerialne instance pozicij, ki pripadajo danemu sklopu, rišejo z barvo v
koloni ‘Barva’.

Barva

Polje v katerem se izbira barva, s katero se bodo risale vse materialne in
nematerialne instance pozicij, pri vklopljenem enobarvnem prikazu za to
pozicijo sklopa.

Dodaj

Gumb, ki v listo doda novo pozicijo sklopa.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

26
Briši

Gumb, ki iz liste umakne trenutno izbrano pozicijo sklopa.

Gor

Gumb, ki trenutno izbrani poziciji sklopa izvrši spremembo položaja v listi
(navzgor).

Dol

Tipka, ki trenutno izbrani poziciji sklopa izvrši spremembo položaja v listi
(navzdol).

Z izborom gumba ‘OK’ se bo dialog zaprl, a trenutno izbrana pozicija sklopa bo postala
aktivna, oziroma vse entitete, ki se bodo v nadaljevanju risale, bodo pridružene aktivni poziciji
sklopa.
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3. PALICE
3.1
ikone

Nova palica v pogledu
Z izborom ukaza ‘Nova palica v pogledu’ iz menija ‘Metal Studio’ ali z izborom
se odpre dialog, kjer se kreira nova pozicija palice:

Dialog za definiranje palice v pogledu
Dialog je razdeljen na dva dela, tako da se v desnem delu definira prečni prerez palice, a v
levom se nahaja prikaz palice v pogledu izbranega prečnega prereza in vseh podatkov vezanih
na to pozicijo.
Sklop

Zaprta lista za izbor neke že prej definirane pozicije sklopov.

Pozicija

Zaprta lista, ki prikazuje vse proste pozicije, ki ustrezajo aktivni poziciji
sklopa. Katerakoli pozicija iz liste se lahko aktivira. Potrebno je poudariti, da
je prosta pozicija samo tista, ki ni zasedena niti s palico niti s pločevino.

D.o.

Edit polje za vnos dodatne oznake pozicije palice, ki se bo izpisovala v koti
(njena postavitev v koti bo pojasnjena v poglavju ‘Parametri’).

Komentar

Edit polje za vnos poljubnega komentarja pozicije palice, ki se bo izpisoval v
koti.

Stil kotiranja

Iz zaprte liste lahko izberete nek že predhodno definiran stil kotiranja.
‘Preview’ levo od te liste prikazuje pogled kote, ki ustreza izbranemu stilu.

Specifikacija

Stikalo ki določa ali palica gre v specifikacijo ali ne.
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Konfiguracija prikaza
Zaprta lista za izbor neke predhodno definirane konfiguracije prikaza entitet,
ki se bo uporabila tudi za vse naslednje narisane palice.
Gumb za aktiviranje dialoga ‘Prikaz entitet’, v katerem je mogoče spremeniti
trenutni prikaz palice (delo v dialogu bo pojasnjeno v poglavju 9.3).
Izbor načina postavitve palice
Iz liste, ki se nahaja pod prikazom prečnega prereza palice, se vrši izbor
načina postavitve palice. Ko se izbere opcija ‘Postaviti kot instanco’, se v
risbo postavi materialna instanca palice v pogledu. Ko se izbere opcija
‘Postaviti kot reprezent poljubne geometrije’, se v risbo postavi
reprezent palice. Reprezent je entiteta, ki predstavlja pogled na palico v
pogledu in njegova geometrija se lahko razlikuje od geometrije pozicije palice,
s tim da je prečni prerez pozicije palice in reprezenta vedno enak. Ko se
reprezent postavi v risbo s tem ukazom, njegova geometrija kreira tudi
geometrijo pozicije palice, vendar vse naknadne spremembe geometrije
reprezenta ne bodo vplivale na geometrijo pozicije palice.
Definiranje prečnega prereza palice
Tip prereza

Zaprta lista za izbor tipov prerezov. V listi se nahajajo vsi tipi valjanih profilov
iz baze profilov (I, IPE, ...) in tipski prerezi (pravokotni, T-prerez, ...) ki se
definirajo z vnosom njihovih dimenzij. Z izborom enega od ponujenih prerezov
iz liste, se bo v desnem delu dialoga pojavil izbrani prerez s kotiranimi
potrebnimi podatki.

Razstaviti na pločevine
Stikalo je dostopno samo v primeru, ko je v listi izbran nek tipski prerez (Tprerez, I-prerez, škatlasti, odprti). Z vklopom je omogočeno, da se prerezi
tega tipa razstavijo na ravne pločevine. Fizično to pomeni, da se iz palic teh
prečnih prerezov naredi niz novih palic pravokotnega prečnega prereza.
Profil

Zaprta lista v kateri se nahajajo vsi valjani profili določenega tipa, za katere
obstajajo podatki v bazi. Iz posameznih profilov je z izborom ustreznih tipk
mogoče kreirati tudi večdele prereze. Če je v listi za tip prereza izbran nek
tipski prerez, ta lista ne bo aktivna.

Material

Zaprta lista za izbor predhodno definirane vrste jekla.

Uporabljeni prerezi
Vsebuje listo vseh prerezov, ki se nahajajo v risbi, razvrščenih po pripadajočih
sklopih. Z desnim klikom miške na nek že uporabljen prerez, se pojavi meni
sa opcijo ‘Dodaj med najpogosteje uporabljene’, ki izbrani prerez
avtomatsko vnese v listo najpogosteje uporabljenih prerezov. Z odpiranjem
novega primera se tudi ta lista prebere. Če želite nek prerez umakniti iz liste,
ga je potrebno izbrati in zatem iz menija, ki se odpre z desnim klikom miške,
izbrati opcijo ‘Umakni iz najpogosteje uporabljenih’.
Ravnanje
Ravnanje prereza se lahko odvija na dva načina: z izborom ene od ponujenih točk, ki se
nahajajo razporejene po gabaritu prečnega prereza na desni risbi, ki lokalni koordinatni sistem
palice avtomatsko postaviti v izbrano točko, ali z vnosom vrednosti v ustrezna edit polja.
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Vrh

Prerez bo premaknjen tako, da se njegov vrh nahaja na podanem razmaku ‘e’
od lokalnega koordinatnega sistema palice.

Dno

Prerez bo premaknjen tako, da se njegovo dno nahaja na podanem razmaku
‘e’ od lokalnega koordinatnega sistema palice.

Levo

Prerez bo premaknjen tako, da se njegov levi rob nahaja na podanem
razmaku ‘e’ od lokalnega koordinatnega sistema palice.

Desno

Prerez bo premaknjen tako, da se njegov desni rob nahaja na podanem
razmaku ‘e’ od lokalnega koordinatnega sistema palice.

Težišče

Težišče prereza postavi v default položaj tako, da se prekrije z lokalnim
koordinatnim sistemom palice. Trenutno postavljena vrednost v edit polju
‘e=’, ne vpliva na aktiviranje te tipke.

Kot

Edit polje za vnos kota, za katerega se bo prerez zarotiral (pozitivna smer
kota raste v nasprotni smeri urinega kazalca).

D2

Edit polje za vnos razmaka težišča prereza od lokalnega koordinatnega
začetka v smeri lokalne osi ‘2’.

D3

Edit polje za vnos razmaka težišča prereza od lokalnega koordinatnega
začetka v smeri lokalne osi ‘3’.
Gumb ki aktivira izhod v risbo in vrši izbor dveh točk, katerih medsebojni
razmak določa potrebno vrednost, ki bo nameščena v ustrezno edit polje.

Zrcalo 2

Gumb ki aktivira zrcalno slika izbranega prereza okoli lokalne osi ‘2’.

Zrcalo 3

Gumb ki aktivira zrcalno slika izbranega prereza okoli lokalne osi ‘3’.

Rot +

Rotacija prereza za kot 45° v smeri nasprotno od urinega kazalca.

Rot -

Rotacija prereza za kot 45° v smeri urinega kazalca.

Edit

Odpre se dialog za editiranje tankostenskih prerezov. Gumb je aktiven samo v
primeru, če je izbran nek tankostenski prerez iz liste ‘Tip prereza’.

V desnem delu dialoga je prikazan izbrani prerez in njegove lokalne osi, a v zgornjem levem
vogalu te risbe so prikazane koordinate trenutnega položaja miške glede na lokalni koordinatni
sistem.
Z aktiviranjem ‘OK’ se preide v proceduro za postavitev ene ali več instanc palice, kateri bodo
pridruženi vsi podatki iz dialoga, ukazna linija pa dobi obliko:
Prva točka (posamezni vnos) [Polilinija/pRavokotnik/Krog/kOntinuirni vnos/koNec] <koNec>:
Posamezni vnos
Če je aktiven tak način risanja, je omogočeno risanje večjega števila palic, ki
se ne rabijo stikati ena z drugo, tako da začetek naslednje palice ni v krajni
točki predhodno narisane. Program avtomatsko vsaki palici dodeli tekočo
številko pozicije.
Kontinuirni vnos
Če je aktiven ta način risanja, so vse palice medsebojno povezane in risanje
se odvija tako, da je končna točka predhodno narisane palice začetna točka
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naslednje palice, kar dejasnko predstavlja risanje polilinije. Vsaki segment
polilinije predstavlja eno palico, a vsaki od njih program avtomatsko dodeli
tekočo številko pozicije.
Polilinija

Geometrija palice se definira z izbrano poljubno polilinijo iz risbe.

Pravokotnik

Risanje palic, ki predstavljajo pravokotnik.

Krog

Risanje palic krožne oblike.

Če ste se odločili, da geometrijo palice določite z risanjem poljubne linije, se bo po izboru prve
točke pojavilo novo sporočilo:
Naslednja točka [Lok/ Nazaj]:
Lok

Risanje ločnih palic.

Nazaj

Služi za brisanje izbora prve točke.

Z izborom podopcije ‘Konec’ se ukaz konča, a vsem narisanim palicam se dodelijo podatki
podani v dialogu.

3.2

Nova palica v prerezu

,
Z izborom ukaza ‘Nova palica v prerezu’ iz menija ‘Metal Studio’, ali ikone
se odpre dialog, v katerem se bo najprej kreirala nova pozicija palice in zatem še postavitev
ene ali več instanc palice, ki se glede na potreba uporabnika, lahko v risbo postavijo kot prečni
pogledi palice ali materialne instance pravokotno na ravnino risanja.

Dialog za definiranje palice v prerezu
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Dialog je razdeljen na dva dela, tako da se v desnem delu definira prerez palice, a v levem se
nahaja prikaz prečnega pogleda na palico kot tudi vsi podatki vezani na to pozicijo.
Delo v tem dialogu je identično delu v dialogu za definiranje palice v pogledu, tako da ga ne
bomo ponovno opisovali (glej poglavje 3.1).
‘L=’

Edit polje za vnos dolžine palice v prerezu.
Gumb ki aktivira izhod v risbo in vrši izbor dveh točk, katerih medsebojni
razmak določa potrebno vrednost, ki bo nameščena v ustrezno edit polje.

Z izborom ene od ponujenih opcij iz zaprte liste, ki se nahaja pod desno risbo, se določa ali se
v risbo postavijo nematerialne ali materialne instance palic:
Postaviti kot pogled na prečni prerez palice
V risbo se postavi nematerialna instanca palice, oziroma instanca, ki
predstavlja pogled na prečni prerez palice.
Postaviti kot instanco pravokotno na ravnino risbe
V risbo se postavi materialna instanca palice pravokotno na ravnino risbe.
Po definiranju prereza je potrebno z izborom ene od ponujenih točk, razporejenih po gabaritu
prečnega prereza v risbi, ki se nahaja v levem delu dialoga, izbrati referenčno točko za
postavitev palice v risbo. Izbrana referenčna točka bo označena z rdečo barvo.
Z aktiviranjem gumba ‘OK’ se preide v proceduro za postavitev palice, kateri bodo pridruženi
vsi podatki v dialogu, a v ukazni liniji se zahteva, da določite položaj referenčne točke v risbi:
Referenčna točka [Konec] <Konec>:
Po vnosu referenčne točke dobi ukazna linija novi pogled, kjer se zahteva vnos kota nagiba
palice glede na horizontalo:
Kot [Konec] <Konec>:
Ta ukaz ima cirkularni karakter, tako da se ponovno zahteva vnos referenčne točke in kota, a
iz ukaza se gre z izborom podopcije ‘Konec’.

3.3

Obstoječa palica

Ukaz ‘Obstoječa palica’ se uporabi, ko je potrebno na neko drugo mesto v risbi
postaviti instanco že prej kreirane pozicije palice. Z izborom tega ukaza v meniju ‘Metal
, se odpre dialog:
Studio ► Obstoječa palica’ ali s klikom miške na ikono
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Dialog za izbor obstoječe pozicije palice
Sklop

Zaprta lista iz katere se za aktivno lahko postaviti katerakoli že prej definirana
pozicija sklopov.

Stil kotiranja

Iz zaprte liste lahko izberete že definirano konfiguracijo stilov kotiranja.
‘Preview’ na levi od liste prikazuje pogled kote, ki ustreza izbranemu stilu.

Specifikacija

Stikalo ki določa ali palica gre v specifikacijo ali ne.

V levem delu dialoga je prikazana lista z vsemi do tedaj definiranimi pozicijami palic v okviru
aktivne pozicije sklopa.
N°

Kolona za številko pozicije palice. Za pozicije palic, ki imajo podpozicije
(instance iste pozicije, ki se razlikujejo samo po položajo lukenj serij vijakov),
se zraven številke prikazuje še znak ‘*’.

D.o.

Edit polje za vnos dodatne oznake pozicije palice, ki se bo izpisovala v koti.

Opis

Kolona za izpis tipov, oznak in dolžin pozicij palice, pred kolono se nahaja tudi
kolona s simbolom tega prereza, ki je označena z roza barvo, če je število
kosov palic nič.

Mat.

V tej koloni se prikazuje vrsta jekla.

Komentar

Edit polje v katerem se podaja poljuben komentar pozicije palice, ki se bo
izpisovala v koti.

V desnem delu dialoga se nahaja okno, ki je predvideno za prikaz izbrane pozicije palice.
Vrsta prikaza

Zaprta lista iz katere se aktivira eden od treh predvidenih načinov prikazov
izbrane pozicije:
Pogled palice in prečnega prereza - prikazan je pogled in prečni prerez
izbrane pozicije palice.
Elementi iz aktivnega sklopa - prikazane so instance vseh pozicij palice iz
aktivnega sklopa, a položaj instance izbrane pozicije je jasno označen.
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Vsi elementi - prikazane so instance vseh pozicij palic iz vseh pozicij
sklopov, a položaj instanc izbrane pozicije je jasno označen.
V pogledu

Stikalo za postavitev izbrane pozicije palice v risbo v pogledu. Izbor načina
postavitve palice se vrši iz zaprte liste. Ko se izbere opcija ‘Postaviti kot
instanco’, se v risbo postavi materialna instanca palice v pogledu. Ko se
izbere opcija ‘Postaviti kot pogled na instanco’, se v risbo postavi
nematerialna instanca, oziroma ravninska slika materialne instance v pogledu.
Ko se izbere opcija ‘Postaviti kot reprezent poljubne geometrije’, se v
risbo postavi reprezent palice.

V prečnem prerezu
Stikalo za postavitev izbrane pozicije palice v risbo v prečnem prerezu. Izbor
načina postavitve palice se vrši iz zaprte liste. Ko se izbere opcija ‘Postaviti
kot pogled na prečni prerez palice’, se v risbo postavi nematerialna
instanca izbrane pozicije ki predstavlja pogled na prečni prerez palice. Ko se
izbere opcija ‘Postaviti kot instanco pravokotno na ravnino risbe’, se v
risbo postavi materialna instanca izbrane pozicije palice, ki je pravokotna na
ravnino risbe.
Luknje od vijakov
Z izborom ustrezne opcije iz liste, se v risbo lahko postavi instanca brez
lukenj od serije vijakov, kot tudi instanca z enako razporeditvijo lukenj.
Če niti ena instanca izbrane pozicije nima luknje od serija vijakov, je ta lista
nedostopna. Prav tako je lista nedostopna če se za postavitev v risbo izbere
reprezent v pogledu ali pogledu na prečni prerez palice.
Kot

Polje za vnos kota, za katerega se bo prerez zarotiral (pozitivna smer je
nasprotna smeri urinega kazalca).
Gumb ki aktivira izhod v risbo in vrši izbor dveh točk, katerih medsebojni
razmak določa potrebno vrednost, ki bo nameščena v ustrezno edit polje.

Rot -

Rotacija prereza za kot 90° v smeri urinega kazalca.

Rot +

Rotacija prereza za kot 90° v smeri nasprotno od urinega kazalca.

Konfiguracija prikaza
Zaprta lista za izbor že definirane konfiguracije prikazov entitet, ki se bo
uporabila tudi za vse naslednje postavljene palice.
Aktivira se dialog ‘Prikaz entitet’, v katerem je mogoče spremeniti trenutni
prikaz entitet.
V oknu v katerem je prikazana izbrana pozicija palice, je potrebno izbrati referenčno točko s
klikom na eno od ponujenih točk, ki se nahajajo razporejene po gabaritu palice. Referenčna
točka je označena z rdečim simbolom.
Po aktiviranju gumba ‘OK’ se bo dialog zaprl in v ukazni liniji zahteval položaj referenčne točke
v risbi:
Referenčna točka:
Po vnosu referenčne točke dobi ukazna linija novi pogled, kjer se zahteva vnos kota nagiba
palice glede na horizontalo:
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Kot:
Če se v risbo postavi reprezent, bo položaj miške pri vnosu kota določil tudi njegovo dolžino.
Dolžina reprezenta se lahko poda tudi v ukazni liniji.
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4. PLOČEVINE
4.1

Nova pločevina v pogledu

S tem ukazom se kreira nova pozicija pločevine in v risbo se postavi instanca
pločevine, ki se vidi v pogledu. Geometrija pločevine se podaja z risanjem poljubne polilinije,
ali z izborom neke že ponujenih opcij iz ukazne linije.
Prva točka [Polilinija/pRavokotnik/Krog]:
Polilinija

Geometrija pločevine se poda z izborom poljubne polilinije iz risbe.

Pravokotnik

Risanje pločevine pravokotne oblike.

Krog

Risanje pločevine krožne oblike.

Po definiranju geometrije pločevine v risbi se lahko izbere neka obstoječa palica ali pločevina, s
katero se bo ravnala po globini, zato ukazna linija dobi novi pogled.
Izbor entitet za ravnanje [Izhod] <Izhod>:
Izbor entitet za ravnanje se lahko izvrši tudi naknadno iz dialoga tega ukaza.

Na levi risbi v dialogu se prikazuje podana geometrija pločevine, entiteta za ravnanje in linija
prereza, ki se prikazuje na desni risbi.
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Sklop

Lista iz katere se izbira aktivna pozicija sklopa.

Pozicija

V tej listi se prikazujejo vse proste pozicije, ki odgovarjajo postavljeni aktivni
poziciji sklopa. Katerakoli pozicija iz liste se lahko aktivira.

D.o.

Polje za vnos poljubnega teksta (dodatne oznake), ki se pridružijo številki
pozicije pločevine. Položaj dodatne oznake glede na številko pozicije se poda v
dialogu ukaza ‘Parametri’, predvidene so tri možnosti: pred, za in namesto
številke pozicije. Za dodatno oznako veljajo isti parametri prikaza kot za
številko pozicije.

Komentar

Polje za vnos poljubnega komentarja, ki se lahko prikaže v koti pločevine.

Stil kotiranja

Iz zaprte liste lahko izberete že definirano konfiguracijo stilov kotiranja.
‘Preview’ na levi prikazuje pogled kote, ki ustreza izbranemu stilu.

Specifikacija

Stikalo za vnos pločevine v specifikacijo.

Debelina pločevine
Polje za vnos debeline pločevine.
Material

Zaprta lista za izbor materiala pločevine. Ta lista se lahko dopolni s pomočjo
ukaza ‘Baza materialov konstrukcije’.

Z [mm]

Z ukazom ‘Nova pločevina v pogledu’ se v risbo lahko istočasno postavi več
paralelnih instanc kreirane pozicije pločevine. Vse instance so prikazane v
tabeli v kateri je aktivna označena s posebno barvo. Ravnanje po globini se
vrši neodvisno za vsako od njih in to z vnosom razmaka instance od ravnine
risbe v ustrezne polje v koloni ‘Z [mm]’, ali z izborom točk v desni risbi. Ta
drugi način bo posebej pojasnjen.

Dodaj

Dodajanje nove instance pločevine v tabelo.

Briši

Brisanje aktivne instance iz tabele.

Premikanje osi prereza
Lahko se zgodi, da os prereza ne gre preko entitet za ravnanje, zato je
omogočen tudi njen premik. Najprej se pritisne tipka ‘Premikanje osi prereza’,
da os postane rdeča in zatem se z izborom točk iz leve risbe določi novi
položaj osi prereza. Omenimo naj, da os prereza MORA prerezati podano
pločevino.
Izbor pogleda Iz zaprte liste, ki se nahaja pod levo risbo se vrši izbor ene od ponujenih
ravnin prereza, kot tudi pogled na njo. Vsebina liste je odvisna od položaja
pločevine v risbi.
Izbor entitet za ravnanje
Tipka ki omogoča izhod v risbo in izbor entitet za ravnanje.
Ravnanje pločevine z izborom točk v desni risbi
V vseh presečiščnih točkah segmenta konture entitet za ravnanje so
postavljeni krogci, a eden od njih je vedno prikazan s posebno barvo, kar
pomeni, da je ta točka trenutno izbrana kot referenčna točka za ravnanje
pločevine. Sprememba referenčne točke se vrši tako, da se kazalec miške
postavi nad nek krogec in ko spremeni bravo se pritisne leva tipka miške. Ko
se kazalec miške postavi na krogec v zgornjem levem vogalu risbe, program
prikaže razmak v smeri Z osi od referenčne točke. Instanca pločevine ki je
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izbrana v tabeli, se v tej risbi prikazuje s posebno barvo in samo ona se lahko
poravna z izbrano referenčno točko. Ravnanje se vrši tako, da se miška
postavi nad nek segment konture aktivne instance pločevine in ko le-ta
spremeni barvo se pritisne leva tipka miške. Zraven segmentov konture za
ravnanje se lahko izberejo tudi osi pločevine.
Konfiguracija prikaza
Zaprta lista za izbor že definiranih konfiguracij prikazov.
Odpre se dialog za definiranje konfiguracij prikazov entitet. Delo s tem
dialogom bo pojasnjeno v okviru ukaza ‘Prikaz entitet’.
Oblikovanje pločevine
Odpre se dialog za menjavo geometrije kreirane pločevine. Delo s tem
dialogom bo pojasnjeno v okviru poglavja ‘Oblikovanje pločevine’.

4.2

Nova pločevina v prerezu

S pomočjo tega ukaza se kreira nova pozicija pločevine in se v risbo postavi
instanca pločevine, katere ravnina je pravokotna na ravnino risanja. Ker na tak način prikaz
pločevine z vnosom poljubne geometrije ni možen, se pločevina kreira kot pravokotnik, s tem
da se geometrija lahko menja v dialogu ukaza. Po aktiviranju ukaza program v ukazni liniji
zahteva, da se z izborom dveh točk iz risbe poda dolžina in položaj pločevine, dokler se ostali
potrebni podatki vnašajo v ‘plavajoči’ dialog, ki se istočasno odpre.
Pločevina v prerezu - prva točka:

Osno

Če je izbrana ta opcija, se z vnosom točk iz risbe določa položaj in dolžina osi
pločevine v prerezu.

Robno

Če je izbrana ta opcija, se z vnosom točk iz risbe določa položaj in dolžina
enega roba pločevine v prerezu. Ker program ne ve, kateri je to rob, je nujno,
da se s klikom miške izbere na kateri strani podanega roba se pločevina
nahaja:

Orientacija [Nazaj]:
Debelina pločevine polje v katerem se poda debelina pločevine.
Širina pločevine

Edit polje v katerem se poda širina pločevine.

Po definiranju geometrije pločevine, se v risbi lahko izbere neka obstoječa palica ali pločevina,
s katero se bo le-ta ravnala po globini, ukazna linija pa dobi novi pogled.
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Izbor entitet za ravnanje [Izhod] <Izhod>:
Izbor entitet za ravnanje se lahko izvrši tudi naknadno iz dialoga tega ukaza.

Ta dialog funkcionira na enak način kot dialog ukaza ‘Nova pločevina v pogledu’. Novi podatek
je ‘Debelina pločevine’ in v tem edit polju se lahko spremeni debelina kreirane pločevine, ki
je predhodno podana v ‘plavajočem’ dialogu. Druga razlika je v tabeli, ki ima sedaj tudi kolono
‘Zrc.’ (Zrcalo). Z vklopom stikala ‘Zrc.’, se lahko dobi zrcalna slika izbrane pločevine.
Skrajšanje osi pločevine
Če je za entiteto ravnanja izbrana neka poševna palica (rob palice je pod kotom glede na
horizontalo), je v programu omogočeno, da se vertikalne pločevine za ojačitev rebra namestijo
v ta profil s skrajšanjem osi pločevine. Namestitev pločevine se vrši tako, da se kazalec miške
postavi nad segment, ki predstavlja debelino pločevine in ko se pod njim pojavi prekinjena
linija, se pritisne desni gumb miške. Tedaj se pojavi meni z dvema ulazoma: ‘Skrajšanje osi
pločevine’ in ‘Izbris predhodnega skrajšanja’.
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Pogled pločevine v prerezu pred zagonom ukaza za skrajšanje osi pločevine
Izbris predhodnega skrajšanja
Ta ukaz je dostopen samo, če je predhodno narejeno skrajšanje osi pločevine.
Izbor bo zadnje skrajšanje preklical.
Skrajšanje osi pločevine
Ta ukaz odpre dialog, v katerem se bo nastavil način skrajšanja osi pločevine:

Nagib

Edit polje v katerem program avtomatsko izpisuje vrednost nagiba palice, ki
je izbrana za ravnanje pločevine in na osnovi katerega se bo os pločevine
skrajšala tako, da se izvrši postavitev pločevine do pasnic tega profila.
Uporabnik lahko po potrebi tudi sam spremeni ta nagib z vnosom vrednosti v
edit polje.

Dodatni offset Edit polje za vnos dodatnega offset-a osi pločevine. Z vnosom dodatnega
offseta se bo najprej skrajšala os pločevine tako, da bo postavljena do pasnic,
nato pa se bo še dodatno premaknila za podano vrednost v tem edit polju.
Negativna vrednost označuje skrajšanje pločevine, a pozitivna vrednost
podaljšanje osi pločevine.
Obojestransko Vklop tega stikala naredi skrajšanje osi pločevine na obeh straneh.
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Z izhodom iz dialoga z ‘OK’ se izvrši skrajšanje osi pločevine na osnovi podanih parametrov.

Pogled pločevine v prerezu po skrajšanju osi pločevine
En od načinov za naknadno spremembo geometrije pločevine v prerezu, oziroma spremembo
dolžine njene osi, je raztegovanje ‘grip’-ov, ki jih program postavi v vogalih pločevine pri
njenem izboru v risbi. Potrebno je omeniti, da se vsa oblikovanja, ki so obstajala na pločevini v
prerezu, po raztegovanju ‘grip’-ov izgubijo.
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4.3

Oblikovanje pločevine

Ta dialog se lahko pokliče iz dialoga ukazov ‘Nova pločevina v pogledu’, ‘Nova pločevina v
prerezu’ in ‘Baza pozicij’. Njegov namen je da se naknadno spremeni geometrija neke
pločevine.
Offset segmenta konture:
Vsi

Polje za vnos offset vseh strani konture pločevine.

Izbrani

Polje za vnos offset izbranega segmenta konture pločevine. Izbor segmenta
se vrši tako, da se miška postavi nad nek segment konture pločevine in se
pritisne leva tipka miške. Izbrani segment se v risbi prikazuje s posebno
barvo.

Ukrivljenost segmentov konture:
Izbrani

Polje za vnos puščice loka izbranega segmenta konture pločevine. Pozitivna
vrednost linijski segment pretvarja v konveksni ločni segment, negativna
vrednost v konkavni ločni segment, a vrednost nič ločni segment pretvori v
linijskega.

Oblikovanje vogalov:
Izbor vogalov pločevine iz risbe
Da se oblikuje nek vogal pločevine, ga je nujno najprej izbrati. Izbor se vrši
tako, da se miška postavi nad nek krogec, ki se nahaja na vseh prelomnih
točkah konture pločevine in se pritisne leva tipka miške. Da bi se istočasno
izbralo več vogalov je potrebno med izborom držati tipko ‘Shift’ na tipkovnici.
Na enak način se vrši tudi deselektiranje.
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Konkavno oblikovanje izbranih vogalov. To pomeni, da se oni segmenti
konture, ki tvorijo vogale, skrajšajo za vrednost, ki se vnaša v delu dialoga
‘Dolžina’, a med njih se doda novi konkavni ločni segment.

Konveksno oblikovanje izbranih vogalov. Segmenta konture, ki tvorita izbrani
vogal se skrajšata za vrednost, ki se vnese v del dialoga ‘Dolžina’, a med njiju
se doda novi konveksni ločni segment.

Linijsko – notranja mera. Segmenta konture, ki tvorita izbrani vogal se
skrajšata tako, da neto prosti prostor ni manjši od vrednosti podane v delu
dialoga ‘Dolžina’, a med njiju se doda novi ravni segment.

Linijsko – zunanja mera. Segmenta konture, ki tvorita izbrani vogal se
skrajšata za vrednost, ki se vnese v del dialoga ‘Dolžina’, a med njiju se doda
novi ravni segment.

Linijsko – neenako. Ta opcija je dostopna samo, ko je izbran samo en vogal
pločevine. Ko se izbere, se v risbi pripadajoča segmenta označita z različnima
barvama. Za vsakega se poda različna dolžina za krajšanje v delu dialoga
‘Dolžina’, po skrajšanju se doda novi ravni segment.
Izberi vsa vozlišča
Izberejo se vsi vogali pločevine.
Deselektiraj vsa vozlišča
Deselektirajo se vsi vogali pločevine.
Dolžina

Del dialoga, v katerem se podajo dolžine krajšanja segmentov konture
pločevine.

Uporabi

Izbrani vogali se oblikujejo v skladu s podanimi parametri.

Prekliči

S pritiskom se spremembe geometrije prekličejo.

Dimenzije in lokalni koordinatni sistem pločevine:
Širina x Dolžina
Izpisujejo se dimenzije gabaritov pločevine.
Spremeni

Menja se lokalni koordinatni sistem (LKS) pločevine. Pravilo po katerem se
LKS menja je zelo enostavno – ena od osi LKS mora vedno biti paralelna z
enim segmentom konture pločevine.

Default

Vrnitev LKS na začetno stanje.
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4.4

Obstoječa pločevina

Z ukazom ‘Obstoječa pločevina’ se v risbo lahko postavi nova instanca obstoječe
pozicije pločevine, pri tem se odpre dialog:

Sklop

Lista iz katere se vrši izbor aktivne pozicije sklopa.

Specifikacija

stikalo ali pločevina gre v specifikacijo.

Reprezent

Ko je vklopljeno to stikalo, se v risbo postavi reprezent izbrane pozicije
pločevine. Reprezent je pogled na pločevino, katerega geometrija se lahko
razlikuje od geometrije pozicije pločevine. Edino debelina mora biti enaka pri
poziciji pločevine in njegovega reprezenta. Ker reprezent ni materialna
entiteta, so pri njegovi postavitvi v dialogu nedostopni vsi ukazi vezani na
ravnanje po globini (v smeri Z osi). Reprezent pločevine se lahko postavi v
pogledu in prečnem prerezu.
V pogledu - Ko je vklopljeno to stikalo, se v risbo postavi reprezent pločevine
v pogledu. Geometrija reprezenta pločevine v pogledu se poda po izhodu iz
dialoga z risanjem poljubne polilinije, ali z izborom neke od ponujenih opcij v
ukazni liniji. Ko se miška privede nad levo risbo v dialogu, se s pritiskom na
desni gumb odpre meni za izbor načina prikaza reprezenta v risbi: ‘Risanje
linije kot vidne’ in ‘Risanje linije kot nevidne’. Izbran ukaz iz menija se bo
uporabil pri vseh segmentih konture reprezenta, a detajlne nastavitve se
lahko naredijo naknadno v dialogu za editiranje reprezenta pločevine.
V prečnem prerezu – ko je vklopljeno to stikalo se v risbo postavi reprezent
pločevine v prerezu. Če se kazalec miške postavi nad katerikoli segment
konture pločevine, bo le-ta v levi risbi dialoga spremenil barvo. S pritiskom na
desni gumb miške se odpre meni za izbor načina prikaza tega segmenta
konture: ‘Risanje linije kot vidne’, ‘Risanje linije kot nevidne’, ‘Linija se ne
riše’ in ‘Linija se riše kot prekinitev’ (ta ukaz se nahaja v meniju samo, če se
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izbere segment ki predstavlja debelino pločevine). Po izhodu iz dialoga se z
izborom dveh točk podata dolžina i položaj reprezenta v risbi.
Leva tabela

V tej tabeli se prikazujejo vse pozicije pločevine, ki pripadajo aktivni poziciji
sklopa. Pozicija pločevine, ki je v tabeli označena s posebno barvo, je
trenutno aktivna za postavitev. Polja v kolonah ‘D.o’ in ‘Komentar’ so vnosna
in lahko se podajo dodatne oznake, oziroma poljubni komentar pozicije
pločevine.

V pogledu

V risbo se postavi instanca obstoječe pločevine, ki se vidi v pogledu.

V prečnem prerezu
V risbo se postavi instanca obstoječe pločevine, ki se vidi prečnem prerezu.
Ko se izbere ta opcija, postane dostopna tudi zaprta lista, iz katere se izbira
orientacija pločevine ‘pokončno’ ali ‘položeno’.
Desna tabela

Ukaz ‘Obstoječa pločevina’ v risbo lahko istočasno postavi več instanc pozicije
pločevine. Vse instance so prikazane v tej tabeli, a aktivna instanca je
označena s posebno barvo. Ravnanje po globini se vrši neodvisno za vsako od
njih in to z vnosom razmaka instance od ravnine risbe v ustrezno polje v
koloni ‘Z [mm]’. Ko se postavi pločevina v prečnem prerezu, se v tabeli
nahaja tudi kolona ‘Zrc.’ (Zrcalo). Z vklopom stikala ‘Zrc.’ se lahko dobi
zrcalna slika izbrane pločevine.

Dodaj

Vnos nove instance pločevine v tabeli.

Briši

Brisanje aktivne instance iz tabele.

Luknje od vijakov
Ta lista je dostopna samo, ko ima vsaj ena od izbranih predhodnih instanc
pozicije pločevine luknje od vijakov. Z izborom ustrezne opcije iz liste, se
lahko pločevina v risbo postaviti brez lukenj ali z istimi luknjami kot prej
postavljena instanca.
Stil kotiranja

Iz zaprte liste lahko izberete neko predhodno konfiguracijo stilov kotiranja.
‘Preview’ nad to listo prikazuje pogled kote, ki ustreza izbranemu stilu.

Vrsta prikaza

Lista iz katere se izbira način prikaza pločevine v levi risbi.

Leva risba

Če je iz liste ‘Vrsta prikaza’ izbrana opcija ‘Pogled pločevine’, se v tej risbi
prikazuje kako bo pločevina pogledala, ko se postavi v glavno risbo. V vseh
presečiščnih točkah segmentov konture, na sredini vsakega segmenta, kot
tudi v temenih gabaritov pločevine, so postavljeni krogci, ki kažejo, da se
lahko katerakoli točka izbere kot referenčna točka za postavitev instance
pločevine v glavno risbo. Zraven tega se izrisuje tudi os prereza, ki se
prikazuje v desni risbi v dialogu. Če se iz liste ‘Vrsta prikaza’ izbere ‘Elementi
iz aktivnega sklopa’ ali ‘Vsi elementi’, se prikažejo vsi elementi iz aktivnega,
oziroma vseh sklopov, a instance izbrane pozicije pločevine se rišejo s
posebno barvo.
Gumbi za menjavo orientacije pločevine. Pločevina lahko zavzame položaj bilo
katere predhodno postavljene instance izbrane pozicije, zraven tega se lahko
izvrši tudi ravnanje pločevine z lokalnimi osmi.
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Izbor pogleda Iz zaprte liste, ki se nahaja nad desno risbo, se vrši izbor ene od ponujenih
ravnin prereza, kot tudi pogled na njo.
Desna risba

Na tej risbi se vrši ravnanje po globini pločevine, ki se postavi z izbrano
entiteto za ravnanje. Ravnanje se vrši na enak način kot pri ukazu ‘Nova
pločevina v pogledu’.

Izbor entitet za ravnanje
Gumb omogoča izhod v risbo in izbor entitet za ravnanje.
Konfiguracija prikaza
Zaprta lista iz katere se izbira že definirana konfiguracija prikaza.
Odpre se dialog za definiranje konfiguracij prikazov entitet. Delo s tem
dialogom bo pojasnjeno v okviru ukaza ‘Prikaz entitet’.
Ko se gre ven iz dialoga, je potrebno v risbi izbrati referenčno točko, kot tudi točko, ki bo
določila kot pločevine glede na horizontalo.
Referenčna točka:
Kot:

4.5

Zvita pločevina

S tem ukazom se kreira nova pozicija zvite pločevine in se v risbo postavi
materialna instanca, ki je pravokotna na ravnino risanja. Zvita pločevina bi se lahko opisala kot
tankostenski profil s poljubnim številom segmentov iste debeline, ki se dobi z zvijanjem
pločevine. Ker je geometrija prečnega prereza zvite pločevine lahko zelo kompleksna, je kot
osnova za kreiranje te entitete uporabljena palica. Ne glede na to se v programu riše in
označuje kot pločevina.
Po zagonu ukaza ‘Zvita pločevina’ iz menija ‘Metal Studio’ ali z izborom ikone
ukazna linija izgled:

, dobi

Zvita pločevina - prva točka:
Istočasno se odpre tudi plavajoč dialog enak kot pri ukazu za postavitev nove pločevine v
prerezu.

Z izborom niza točk v risbi se podajo dolžine in medsebojni odnosi segmentov prečnega
prereza zvite pločevine. Ostali podatki nujni za njegovo kreiranje se podajo v plavajočem
dialogu.
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Osno

Če je v dialogu vklopljena ta opcija, se z izborom točk poda polilinija, ki
predstavlja os prečnega prereza zvite pločevine.

Robno

Če je v dialogu vklopljena ta opcija, se z izborom točk poda polilinija, ki
predstavlja en rob prereza zvite pločevine. Ker program ne ve kateri je to rob,
je nujno, da se s klikom miške izbere s katere strani polilinije se pločevina
najaha:

Orientacija [Nazaj]:
Debelina pločevine polje za vnos debeline pločevine.
Širina pločevine polje za vnos širine pločevine.
Po definiranju geometrije zvite pločevine se iz risbe lahko izbere neka obstoječa palica ali
pločevina, s katero se bo ravnala po globini.
Izbor entitet za ravnanje [Izhod] <Izhod>:
Izbor entitet za ravnanje se lahko izvrši tudi naknadno v dialogu tega ukaza.

Večina podatkov v tem dialogu ima enak pomen kot tudi v dialogu ukaza ‘Nova pločevina v
pogledu’, tako da jih ne bomo ponovno opisovali. Novi podatki so:
Širina pločevine

polje za spremembo širine zvite pločevine. Širina je predhodno podana v
‘plavajočem’ dialogu.

Notranji premer

polje zu vnos notranjega premera krivine med dvema segmentoma zvite
pločevine.
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4.6

Ojačitev rebra

S tem ukazom se zelo hitro in lahko palicam različnih profilov postavi ojačitev
reber. Dovolj je da se palica izbere in da se z izborom dveh točk določi položaj ojačitve.
Program avtomatsko oblikuje pločevino v prerezu, tako da ostreza prečnemu prerezu izbrane
palice in jo postavi na podano mesto.
Po zagonu ukaza ‘Ojačitev rebra’ iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom na ikono
zahteva izbor palice, kateri se postavlja ojačitev rebra.

, program

Izbor palice [Izhod] <Izhod>:
Ko se palica izbere se odpre enak plavajoč dialog kot pri ukazu ‘Nova pločevina v prerezu’.

Edit polje ‘Širina pločevine’ je nedostopno, ker to vrednost program avtomatsko določi.
Istočasno se v ukazni liniji pojavi sporočilo za vnos prve,
Pločevina v prerezu - prva točka:
in takoj zatem tudi druge točke ojačitve rebra.
Pločevina v prerezu - druga točka [Nazaj]:
Z izborom teh točk se določa položaj ojačitve v risbi. Važno je omeniti, da pri njihovem vnosu
treba paziti samo na položaj pločevine v smeri palice in njihovi smeri v risbi. Točen položaj
začetne in končne točke v smeri pločevine program določi na osnovi geometrije palice.
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Primer kako se lahko poda začetna in končna točka togosti
Po izboru vseh točk se odpre dialog.

Program oblikuje pločevino na osnovi geometrije prečnega prereza palice in ga prikazuje na
levi sliki v dialogu skupaj s prečnim prerezom palice. V vseh skupnih točkah segmentov
konture pločevine in palice so postavljeni krogci. En od njih je vedno prikazan s posebno
barvo, kar pomeni da je ta točka trenutno izbrana kot referenčna. Sprememba referenčne
točke se vrši tako, da se kazalec miške postavi nad nek krogec in ko spremeni barvo se
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pritisne levi gumb miške. Ko se kazalec miške postavi nad nek krogec, se v zgornjem levem
kotu risbe prikaže ortogonalni odmik do referenčne točke.
Na desni sliki so shematsko kotirani vsi parametri, ki se lahko menjajo v tem dialogu in
vplivajo na geometrijo ojačitve.
Širina pločevine B=

polje prikazuje širino pločevine, katero je program določil na osnovi
geometrije prečnega prereza palice. Lahko se spremeni z vnosom
nove vrednosti.

Odsekanje vogala A= polje za spremembo že določene vrednost odsekanja vogala
pločevine. Detajlnejše oblikovanje vogalov pločevine se lahko izvrši v
dialogu za oblikovanje, ki se odpre s pomočjo gumba ‘Oblikovanje
pločevine’.
Prepust(+/-) DB=

Če se v to polje vnese pozitivna vrednost, se bo pločevina povečala
za to vrednost in to s premikom roba gabarita pločevine ki je najbolj
stran od palice. Če se vnese negativna vrednost, se bo pa širina
pločevine zmanjšala.

Omenimo naj, da se bodo s spremembo katerekoli vrednosti uničile vse spremembe geometrije
pločevine, ki so bile predhodno podane v dialogu ‘Oblikovanje pločevine’.
Debelina pločevine

polje za vnos debeline pločevine.

Ostali parametri v dialogu imajo enak pomen kot pri vseh predhodno opisanih ukazih.
Izbor gumba ‘OK’ dialog zapre in v risbo se postavi kreirana ojačitev rebra palice.
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5. OBLlKOVANJE PALIC IN
PLOČEVIN
Ker se pogosto pojavlja potreba za spremembami na postavljenih entitetah, se v
meniju ‘Metal Studio ► Oblikovanje’ nahaja niz ukazov, s katerimi lahko uporabnik
naknadno naredi modifikacije palic in pločevin, ki se že nahajajo v risbi. Sprememba na palici
ali pločevini bo povzročila spremembe na vseh instancah te pozicije.

5.1

Oblikovanje koncev palice

Z ukazom ‘Oblikovanje koncev palice’ lahko palice podaljšate ali skrajšate do
izbranih mej. Z aktiviranjem v meniju ‘Metal Studio ► Oblikovanje’ ali klikom miške na
ikono
, se odpre dialog:

Dialog za oblikovanje palic
z vnosom mej
Ta dialog se nahaja na ekranu ves čas trajanja ukaza, tako da se spremembe v njem lahko
vršijo tudi po vnosu mej in izboru palic.
Offset

Polje za vnos vrednosti, za katero se bodo izbrane palice podaljšale, oziroma
skrajšale glede na izbrane meje. Pozitivna vrednost pomeni podaljšanje,
negativna pa skrajšanje. Če se poda nič, to pomeni, da se bodo konci palice
po koncu ukaza nahajali točno na izbranih mejah.

Paralelno

Konci izbranih palic bodo oblikovani tako, da se bodo podaljšali/skrajšali za
vrednost v polju ‘Offset’ in to paralelno z izbranimi mejami.

Pravokotno

Konci izbranih palic bodo oblikovani tako, da bo vrednost v polju ‘Offset’
predstavljala pravokoten razmak od podane meje do najbližje točke izbrane
palice.

Konveksno

Gumb je aktiven samo, če je vključen gumb ‘Paralelno’ in označuje, da bodo
konci izbranih palic imeli konveksno obliko paralelno z izbranimi mejami.
Seveda je to smiselno samo, če je izbrano več mej.

Konkavno

Gumb je aktiven samo, če je vključen gumb ‘Paralelno’ in označuje, da bodo
konci izbranih palic imeli konkavno obliko paralelno z izbranimi mejami.
Seveda je to smiselno samo, če je izbrano več mej.
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Pri pojavu dialoga dobi ukazna linija obliko:
Izberite meje [Izhod] < Izhod >:
Izberite meje Procedura izbora je standardna in za meje je mogoče izbrati katerekoli ravne
linije s palic, pločevin in njihovih pogledov, kot tudi Auto CAD-ove linije, do
katerih želite palice podaljšati ali skrajšati. Potrebno je poudariti, da se palice
lahko podaljšajo samo do mej s katerimi se lahko dobi presečišče po
podaljšanju palice, a skrajšanje se lahko naredi samo za meje, ki sekajo
palico.
Po izboru vseh mej, bo program zahteval da v select-box primete konec palice, ki ga
premikate:
Izbor konca palice ki se spreminja [Izhod] < Izhod >:
Izbor konca palice ki se spreminja
Potrebno je izbrati konec palice za premikanje do mej. Za oblikovanje se
lahko izberejo tudi ločne palice. Program bo v ukazni linije vedno zahteval
izbor novih koncev palice, dokler v ukazni liniji ne izberete podopcijo ‘Izhod’.

5.2

Vnos ravnine odsekanja palice

Z ukazom ‘Vnos ravnine odsekanja palice’ lahko palico skrajšate do podane
ravnine. Z aktiviranjem v meniju ‘Metal Studio ► Oblikovanje’ ali s klikom miške na ikono
, dobi ukazna linija obliko:
Izbor palice:
Od uporabnika se zahteva izbor palice, katero želi skrajšati, pri čemer se za oblikovanje lahko
izberejo tudi ločne palice.
Po izboru se pojavi sporočilo, ki zahteva vnos ravnine odsekanja palice, ki se definira z dvema
točkama:
Prva točka:
Končna točka:
Pri vnosu točk je nujno, da formirajo ravnino, ki seka izbrano palico.
Točka na strani, ki se ohrani:
Ker podana ravnina odsekanja deli palico na dva dela, je potrebno podati točko na strani palice
ki se obdrži, s čimer se ukaz konča in palica bo skrajšana do dane ravnine.
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5.3

Oblikovanje spoja dveh palic pod kotom

Z ukazom ‘Poševni spoj palic’ lahko dve palici, ki tvorita različne kote glede na
horizontalo in imata skupno teme, oblikujete za povezavo. Oblikovanje se vrši tako, da so
konci palic paralelni s simetralo kota med njihovimi osmi, z možnostjo vnosa razmaka za
postavitev čelne pločevine za njihovo povezavo. Z aktiviranjem ukaza iz menija ‘Metal Studio
, se odpre plavajoč dialog za vnos razmaka, a v ukazni liniji se
► Oblikovanje’ ali ikone
zahteva izbor prve palice.

Odprtina

polje za vnos razmaka med palicama.

Izbor prve palice [Izhod] < Izhod >:
Po izboru prve palice je potrebno izbrati še drugo:
Izbor druge palice [Izhod] < Izhod >:
Po koncu selekcije druge palice se naredi njihovo oblikovanje.
Ta ukaz ima cirkularni karakter, tako da bo program ponovno zahteval izbor prve palice, dokler
se ne izbere podopcija ‘Izhod’.

5.4
ikono

Vnos luknje v palici ali pločevini
Z ukazom ‘Vnos luknje’ v meniju ‘Metal Studio ► Oblikovanje’ ali s klikom na
, se preide v proceduro izbora entitet na katerih se podaja luknja:

Izbor palice ali pločevine:
Po izboru palice ali pločevine se preide v definiranje poljubne polilinije, ki bo določila
geometrijo luknje.
Prva točka [pRavokotnik/Krog]:
Definiranje polilinije za geometrijo konture luknje je enaka kot pri geometriji pločevine.
Pravokotnik

Risanje luknje pravokotne oblike.

Krog

Risanje luknje krožne oblike.

Če ste konturo luknje podali na pločevini, se z njenim zapiranjem ukaz konča in luknja je
narisana na pločevini.
Če ste konturo luknje podali na palici, se z njenim zapiranjem avtomatsko odpre dialog za
določitev globine luknje:
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Dialog za določitev globine luknje
Na risbi v dialogu je prikazan prečni prerez palice in luknje kako predre ta prerez, pri čemer
modra puščica označuje smer, v kateri se luknja veča.
Sprednja stran
Polje za vrednost, za katero se bo zmanjšala globina luknje s sprednje strani,
oziroma s strani bližje ravnini gledanja. Ker se bo ta sprememba takoj videla
na risbi v dialogu, je uporabniku omogočeno, da lahko nastavlja globino
prediranja luknje skozi prerez.
Zadnja stran

Polje za vrednost, za katero se bo zmanjšala globina luknje z zadnje strani.
Ker se bo ta sprememba takoj videla na risbi v dialogu, je uporabniku
omogočeno, da lahko nastavlja globino prediranja luknje skozi prerez.

Globina luknje se lahko nastavi tudi v sami risbi v dialogu. Ena stran luknje je vedno označena
z rdečo barvo, kar pomeni da je izbrana za premikanje. Pri odpiranju dialoga je to prednja
stran (bližja plavi puščici), dokler je zadnja stran označena z zeleno barvo. Ko se miška postavi
nad stran označene z zeleno barvo in pritisne leva tipka, ta stran postane rdeča, oziroma
izbrana za premikanje. Samo premikanje je zelo enostavno: kazalec miške se postavi na
želeno mesto v risbi in pritisne levi gumb. Sprememba globine je takoj vidna v risbi, a
vrednost za katero je premaknjena se prikazuje v ustreznem edit polju, ‘Sprednja stran’
oziroma ‘Zadnja stran’. Da bi se omogočil kar preciznejši izbor točk iz risbe, so v vseh
presečnih točkah konture prečnega prereza palice krogci. Ko se miške postavi nad nek krogec,
le-ta spremeni barvo in s pritiskom na levi gumb se izbrana stran luknje premakne do te točke.
Z izborom gumba ‘OK’ se dialog zapre in program v palici naredi luknjo z globino, ki je
določena v tem dialogu.
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5.5

Odvzem na mestu prodora z drugo entiteto

Ker se v praksi pogosto pojavlja primer, da ena entiteta predira drugo, je v
programu omogočeno, da se na mestu prodora odvzame del skozi katerega prodira druga
entiteta. Z ukazom ‘Odvzem na mestu prodora’ iz menija ‘Metal Studio ► Oblikovanje’ ali
s klikom miške na ikono
, dobi ukazna linija obliko:
Izbor entitet od katerih se odvzema:
Od uporabnika se zahteva izbor vseh entitet, od katerih želi odvzeti dele, skozi katere gredo
druge entitete, pri čemer je mogoče izbrati tudi palice in pločevine. Konec izbora se označuje z
desnim klikom miške in ukazna linija dobi novi pogled:
Izbor entitet, katere se odvzemajo:
Sedaj je potrebno izbrati vse entitete, ki gredo skozi prej izbrane entitete, pri čemer je prav
tako mogoče izbrati palice in pločevine. Ukaz se konča z aktiviranjem desne tipke miške ali z
izborom tipke ‘Enter’.

5.6

Delitev palice

Z ukazom ‘Delitev palice’, ki se nahaja v okviru menija ‘Metal Studio ►
, je omogočeno, da se izbrana palica deli na več palic s
Oblikovanje’ ali s klikom na ikono
kreiranjem novih pozicij. Z aktiviranjem tega ukaza se preide v standardno proceduro izbora:
Izberite palico, ki se deli [Izhod] <Izhod>:
In potem še vnos točk za delitev palice:
Vnos točke delitve [Konec] <Konec>:
Po izboru prve točke bo program še dalje zahteval vnos točke za delitev, dokler se z izborom
podopcije ‘Konec’ ne označi konec tega ukaza.

5.7

Editiranje oblikovanja

Z ukazom ‘Editiranje oblikovanja’ v meniju ‘Metal Studio ► Oblikovanje’ je
omogočen pregled in brisanje vseh predhodno podanih oblikovanj na izbrani entiteti, oziroma
palici ali pločevini. Z aktiviranjem se pride v standardno proceduro izbora:
Izbor entitet za brisanje lukenj, mej in serij [Izhod] < Izhod >:
Način funkcioniranja ukaza je popolnoma enak za palico ali pločevino. Po izboru se odpre
dialog:
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Dialog za brisanje podanih oblikovanj na izbrani entiteti
V levem delu dialoga je prikazana lista z vsemi oblikovanji na entiteti, a v desnem delu dialoga
se nahaja prikaz entitete s temi oblikovanji, pri čemu je aktivno oblikovanje jasno označeno.
N°

Kolona s števcem oblikovanja na entiteti.

Tip

Kolona s tipi oblikovanja na entiteti. Obstaja pet tipov oblikovanj, ki se lahko
nahajajo na entiteti:
Luknja - oblikovanje nastalo z vrtanjem luknje.
Solid za odvzem – oblikovanje iz ukaza ‘Odvzem na mestu prodora’.
Serija lukenj in vijakov - oblikovanje iz ukaza ‘Serija vijakov’.
Ravnina odsekanja – oblikovanja na koncih palice iz ukaza ‘Vnos ravnine
odsekanja palice’.
Meja palice – oblikovanja na koncih palice iz ukaza ‘Oblikovanje koncev
palice’.

Briši

Brisanje aktivnega oblikovanja iz liste. Vsako brisanje povzroči tudi umik tega
oblikovanja iz risbe v dialogu, tako da ima uporabnik pregled vseh ostalih
oblikovanj.

Nazaj

Vrnitev zadnjega brisanega oblikovanja v risbo.

Z aktiviranje ‘OK’ se bodo sprejele vse akcije v dialogu, program pa bo popravil risbo tako, da
odgovarja vsem spremembam. ‘Cancel’ je namenjen za preklic sprememb.

5.8

Sprememba konture pločevine

Eden od načinov za naknadno spremembo geometrije pločevine v pogledu je
raztegovanje ‘grip’-ov, katere program postavi v vseh prelomnih točkah konture pločevine pri
njenem izboru v risbi. Ker ti ‘grip’-i pogosto niso dovolj za pridobitev želene geometrije, lahko
z ukazom ‘Sprememba konture pločevine’ v poljubno izbrani točki konture pločevine
postavite novi ‘grip-point’. Zraven postavitve novih, nudi ta ukaz tudi možnost brisanja
obstoječih ‘grip’-ov. Z izborom v meniju ‘Metal Studio ► Oblikovanje’ ali s klikom miške na
, se v ukazni liniji pojavi sporočilo za izbor ene od dveh ponujenih opcij.
ikono
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Sprememba konture pločevine. Izberite vrsto operacije [Dodajanje/Brisanje]:
Dodajanje

Ta opcija preide v proceduro dodajanja ‘grip-point’-a in v ukazni liniji se pojavi
novo sporočilo z zahtevo izbora želene točke.

Izberite točko [Konec] <Konec>:
Po izboru prve točke bo program še dalje zahteval vnos nove točke, dokler z izborom podopcije
‘Konec’ ne označite konec ukaza. V vseh izbranih točkah s konture pločevine bo program
postavil nove ‘grip’-e, ki omogočajo spremembo geometrije pločevine.
Brisanje

Ta opcija zahteva izbor ene od označenih točk. Izbrane točke program
umakne iz risbe, a konturo pločevine popravi s povezovanjem dveh sosednjih
‘grip-point’-ov.

Izberite točko [Konec] <Konec>:
Po končani korekciji bo program ponovno zahteval izbor točke, dokler s podopcijo ‘Konec’ ne
označite konec ukaza.
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6. SPOJNA SREDSTVA
6.1

Serija vijakov

S tem ukazom se kreira zveza med izbranimi entitetami s postavitvijo serije vijakov
po danih parametrih. Ti vijaki avtomatsko naredijo luknje skozi entitete katere spajajo, možno
pa je tudi kreiranje lukenj brez postavitve vijakov.
Po ukazu iz menija ‘Metal Studio ► Spojna sredstva’ ali s klikom miške na ikono
program v ukazni liniji zahteva izbor entitet za povezovanje:

,

Izbor objektov:
in zatem tudi izbor referenčne točke za postavitev serije vijakov:
Referenčna točka:
Ko se izbere referenčna točka, se odpre dialog za vnos vseh parametrov, ki so nujni za
kreiranje serije vijakov.

V risbi v zgornjem delu dialoga je prikazan je pogled serije, ki se kreira po trenutnem stanju
parametrov. Izbrana referenčna točka je označena z rdečo barvo. S posebnimi barvami se
izrisujejo tudi osi vzdolžnega in prečnega prereza, ki so prikazane na spodnjih dveh risbah v
dialogu. Prikazane puščice kažejo s katere strani se vidi ravnina prereza.
Ravnina v kateri se stikajo glave vijakov in ena od izbranih entitet se imenuje ravnina serije in
ta entiteta je nosilec serije. To pomeni, da se vse naknadne akcije nad to entiteto, npr.
premikanje ali kopiranje, nanašajo tudi na serijo vijakov, ker je njen nosilec. Na risbah prereza
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se ravnina serije označuje s posebno barvo. Ravnina serije se lahko menja z izborom nove
ravnine iz risbe prereza tako, da se miška postavi nad neko drugo ravnino in se pritisne leva
tipka miške, ko le-ta spremeni barvo.

Gumbi za menjanje ravnine serije. Vedno ko se pritisne prvi gumb za ravnino
serije, se postavi naslednja ravnina izmed vseh možnih v prerezu. S pritiskom
na drugi gumb se ravnine prereza menjavajo v obratni smeri. V polju pod
temi gumbi program izpisuje skupno število možnih ravnin, kot tudi številka
aktivne ravnine.
Poravnava

Stikala za ravnanje območja serije z izbrano referenčno točko.

Pri odpiranju dialoga program določa smer serije vijakov na osnovi entitet, ki
so izbrane za povezovanje. S tem gumbom se lahko smer serije spremeni
tako, da je pravokotna na izbrani segment s konture neke izbrane entitete.
Izbor segmentov se vrši iz zgornje risbe v dialogu, tako da se po pritisku na ta
gumb kazalec miške postavi nad željen segment in se pritisne leva tipka
miške.

Ta gumb lahko spremeni smer serije tako, da je paralelna z izbranim
segmentom iz konture neke izbrane entitete.
Gumb za prehod v risbo zaradi izbora entitet, ki se dodajajo prej izbranim
entitetam za povezovanje s serijo vijakov.
Gumb za prehod v risbo zaradi izbora entitet, ki se izločajo iz izbora za
povezovanje s serijo vijakov. Omenimo še, da se nosilec serije ne more izločiti
iz selekcije.

Gumb za izbor točke, skozi katero gredo osi prereza. Osi prereza morajo iti
skozi enega izmed vijakov v zgornji risbi. Izbor vijakov se vrši tako, da se po
pritisku na ta gumb, miška postavi nad željen vijak in ko spremeni barvo, se
pritisne leva tipke miške.

Gumb za spremembo referenčne točke. Ko se pritisne se v zgornji risbi v
dialogu označijo vse točke, katere so lahko referenčne. Izbor nove referenčne
točke se izvrši z miško. Zraven se nahaja tudi gumb
nove referenčne točke v osnovni risbi.

, ki omogoča izbor

Izbor vijakov v risbi dialoga
Izbor vijakov se vrši tako, da se miška postavi nad njega in se pritisne leva
tipka miške. Novi vijaki se dodajo v izbor po istem principu s pritisnjeno tipko
‘Shift’. Na enak način se že izbrani vijaki izločijo iz izbora, dokler se
deselekcija vseh vijakov izvrši s klikom miške na prazen del risbe.
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Selekcija:
Izbor vseh vijakov iz serije.
Ta gumb je dostopen takrat, ko je vsaj en vijak izbran. Z njim se vrši izbor
vseh ostalih vijakov v vrstici vijaka.
Ta gumb je dostopen takrat, ko je vsaj en vijak izbran. Z njim se vrši izbor
vseh ostalih vijakov v koloni vijaka.
Luknja

Gumbi, ki se nahajajo v tem delu dialoga delujejo kot stikala. Za vsak vijak iz
serije mora biti eno stikalo vklopljeno, ki določa način postavitve tega vijaka v
risbo.
V risbo se postavijo in vijaki in luknje.
V risbo se postavijo samo luknje.
Ne postavijo se niti vijaki niti luknje.

Razmak

Polje za vnos razmaka med vrstami in kolonami v seriji. V risbi v dialogu se
med vsemi vrstami in kolonami nahajajo mali pravokotniki, v katerih je vpisan
razmak med sosednjimi vrstami, oziroma kolonami. S klikom miške na enega
izmed njih, se le-ta označi s posebno barvo in v polje ‘Razmak' se vpiše
njegova vrednost. Vnos nove vrednosti v polje menja razmak med vrstami,
oziroma kolonami aktivnega pravokotnika. Dodajanje novih pravokotnikov v
izbor, kot tudi izločitev že izbranih, se vrši s klikom miške in pritisnjeno tipko
‘Shift’. Dvojni klik miške na pravokotnik izbere vse razmake med vrstami,
oziroma kolonami v seriji. Vnos v polje ‘Razmak vse izbranim pravokotnikom
dodeli isto vrednost.

Serija:
Število vrst

Polje za vnos števila vrst serije vijakov. Če se kreira radialna serija, se v tem
polju poda ‘Število smeri' serije.

Število kolon

Polje za vnos števila kolon serije vijakov. Če se kreira radialna serija, se v tem
polju poda ‘Število krožnic’.

Offset X

Offset serije v X smeri.

Offset Y

Offset serije v Y smeri.

Nagib

Kot, katerega kolone serije tvorijo z Y smerjo. Lahko se poda tudi z izborom
točk iz osnovne risbe z gumbom
nedostopno.

Rotacija

. Če se kreira radialna serija, je to polje

Kot rotacije serije okoli referenčne točke. Lahko se poda tudi z izborom točk iz
osnovne risbe z gumbom

.
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Radialna

Ko je to stikalo vklopljeno, se kreira radialna serija vijakov.

Vijak:
Skupina

Z izborom iz te liste se lahko aktivira skupina vijakov, ki se nahaja v bazi
vijakov.

Premer

Lista za izbor premerov vijakov.

Material

Lista za izbor materiala vijakov.

Oprema vijakov
Iz liste se za aktivno lahko izbere katerakoli prej shranjena konfiguracija za
opremo vijakov.
Gumb za odpiranje dialoga za definiranje konfiguracije opreme vijakov. V
okviru opreme vijakov se lahko definirajo ravne in poševne podložke (pri glavi
in matici) kot tudi varnostna matica, ki se bo izrisovala pri postavinju serije
vijakov.

Podložke pri glavi
Vklopljeno stikalo pomeni, da se v risbo postavijo vijaki s podložko
pri glavi.
Poševna podložka pri glavi
Vklopljeno stikalo pomeni, da se v risbo postavijo vijaki s podložko
spremenljive debeline pri glavi.
Poševna podložka pri matici
Vklopljeno stikalo pomeni, da se v risbo postavijo vijaki s podložko
spremenljive debeline pri matici.
Podložka pri matici
Vklopljeno stikalo pomeni, da se v risbo postavijo vijaki s podložko
pri matici.
Varnostna matica
Vklopljeno stikalo pomeni, da se v risbo postavijo vijaki z
varnostno matico.
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Vse podložke in varnostna matica se definirajo s svojim opisom i nizom
numeričnih podatkov, ki se podajo pri ustreznem edit polju:
Premer luknje
Polje za vnos premera luknje za vsako podložko. Premer luknje
mora biti večji ali enak premeru telesa vijaka, drugače bo program
izdal ustrezno opozorilo pri izhodu iz dialoga. Varnostna matica
ima premer luknje enak premeru matice, tako da se to ne podaja.
Zunanja dimenzija
Polje za vnos zunanje dimenzije za vsako podložko in varnostno
matico. Zunanja dimenzija mora biti večja od premera luknje,
drugače bo program izdal ustrezno opozorilo pri izhodu iz dialoga.
Debelina Polje za vnos debeline za vsako podložko in varnostno matico.
Krožna

Vklopljeno stikalo označuje, da bo podložka krožna.

Opis

Polje za vnos opisa za vsako podložko in varnostno matico. Če
uporabnik ne vnese opisa, se pri formiranju poročila za
rekapitulacijo vijakov in podložk avtomatsko generira naziv ki
vsebuje njihove dimenzije.

Konfiguracija
Iz liste se za aktivno lahko izbere katerakoli prej shranjena
konfiguracija. Default konfiguracija je tista, pri kateri so vsa stikala
izključena, tako da se za to konfiguracijo vijaki izrisujejo brez
podložk in varnostnih matic.
Shrani V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v
dialogu.
Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.

Maksimalna dolžina luknje
V tem polju se poda maksimalna debelina elementov, ki se spajajo. Če je
podana vrednost večja od prave debeline elementov, ki se spajajo, bo
program vijake postavil po pravi debelini. Če je podana manjša vrednost od
prave debeline, bo pri izhodu iz dialoga program prikazoval ustrezno
sporočilo. Ta vrednost se lahko poda tudi z izborom točke iz risbe prečnega ali
vzdolžnega prereza v dialogu. Potrebno je miško postaviti na željeno mesto in
zatem pritisniti desno tipko miške. Razmak od podane točke do ravnine serije
bo prikazan v tem polju. Če se miška postavi nad neko ravnino, ki pripada
kateremukoli elementu, ki se spaja, bo le-ta spremenila barvo, kar pomeni,
da bo pritisk na desno tipko miške razmak od te ravnine do ravnine serije
vpisal v polje.
Premer luknje Polje za vnos premera luknje, ki jo tvori vijak v entitetah, ki se spajajo.
Default vrednost je odvisna od izbrane skupine in premera vijakov, a program
je prevzame iz baze vijakov.
Razmak do glave vijaka
Polje v katerem se poda razmak od glave vijaka do ravnine serije. Ta podatek
se uporabi za postavitev sidra in praktično predstavlja del sidra, ki se nahaja
v betonu.
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Matica

Stikalo, ki določa ali se na vijake postavijo matice.

Druga smer

Sprememba smeri vijakov z zadržanjem ravnine serije.

Nepremičen

Postavijo se nepremični vijaki, oziroma vijaki s krožno luknjo.

Premičen X

Postavijo se vijaki, ki so premični v X smeri. Dolžina luknje se poda v polje, ki
se nahaja na desne strani od tega stikala.

Premičen Y

Postavijo se vijaki, ki so premični v Y smeri. Dolžina luknje se poda v polje, ki
se nahaja na desne strani od tega stikala.

Začetni zoom

S tek drsnikom se nastavi začetni zoom risbe serije, oziroma prikaz serije, ko
se naredi zoom vse (Ctrl+srednja tipka miške).
Za začetni prikaz se postavi maksimalno zoomirana serija vijakov.
Za začetni se postavi minimalno zoomirani prikaz serije, ki je predviden s tem
ukazom.

Konfiguracija:
Iz liste se lahko aktivira katerakoli že prej shranjena konfiguracija.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.

6.2

Novi zvar - kota

S tem ukazom se v risbo postavi kota, ki kaže, da se na nekem mestu v
konstrukciji nahaja zvar podanih karakteristik. Po izboru ukaza ‘Novi zvar - kota’ iz menija
, se odpre dialog:
‘Metal Studio ► Spojna sredstva’ ali s klikom miške na ikono
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Zgornja vrsta V tem delu dialoga se nahajajo parametri za definiranje pogleda in vsebine
kote zvara nad kazalno linijo.
Stanje tega stikala določa ali se bo vsebina kote zvara nad kazalno linijo
prikazovala v risbi.
Format

, ki
Polje za vsebino kote zvara nad kazalno linijo. S pritiskom na gumb
se nahaja v nadaljevanju tega polja, se odpre meni za izbor parametrov, ki se
lahko prikažejo v koti zvara. V nadaljevanju simbola vsakega parametra se
izpisuje kratek opis, ki jasno kaže kaj bo parameter predstavljal v koti. Izbor
želenega parametra se vrši s klikom miške in tedaj program meni zapre in
izbrani parameter se postavi v polje. Vse te parametre lahko podate direktno
v polje z vnosom njihovega simbola preko tipkovnice. Prav tako lahko vnesete
tudi poljuben tekst. Ta možnost programa se najpogosteje uporablja za opis
določenega podatka v tekstu kote.

Osnovna oznaka
Iz zaprte liste se izbira ime osnovne oznake zvara, ki se bo prikazovala v koti.
Simboli osnovnih oznak se kreirajo kot AutoCAD-ovi bloki in se shranijo v
konfiguracijsko datoteko ‘SymWeld.dwg’. Delo s simboli in AutoCAD-ovimi
bloki je pojasnjeno v poglavju ‘Simboli, ki se uporabljajo v programu’.
Dodatne oznake
Za precizno prikazovanje oblike zvara se uporabljajo dodatne oznake:
Raven
Izbočen
Vbočen
Brez dodatne oznake

površina zvara je ravna, oziroma običajno
obdelana.
površina zvara je izbočena.
površina zvara je vbočena.
ne postavi se dodatna oznaka.

Komentar

Polje za vnos poljubnega komentarja, ki se bo prikazoval v koti.

Dolžina

Dolžina zvara. Če je stikalo, ki se nahaja zraven tega polja, vključeno, se
bodo v koti za vrednostjo izpisale tudi enote.

Dimenzija 1

To polje je predvideno za vnos dimenzije zvara, ki se nanaša na prečni prerez.
Za različne vrste zvarov ima ta dimenzija lahko različen pomen. Recimo pri
čelnem zvaru ona predstavlja najmanjši razmak od lica zvara do dna zvara,
dokler pri kotnem zvaru predstavlja višino ali dolžino katete. Če je stikalo
zraven polja vključeno, se bo v koti za vrednostjo izpisala tudi enota.

Dimenzija 2

To polje ima enak pomen kot ‘Dimenzija 1’.

Število segmentov
Ko se postavi prekinjeni zvar, se v tem polju poda število segmentov. Če je
stikalo zraven polja vključeno, se bo v koti za vrednostjo izpisala tudi enota.
Dolžina segmenta
Ko se postavi prekinjeni zvar, se v tem polju poda dolžina segmenta. Če je
stikalo zraven polja vključeno, se bo v koti za vrednostjo izpisala tudi enota.
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Razmak segmenta
Ko se postavi prekinjeni zvar, se v tem polju poda razmak med segmenti. Če
je stikalo zraven polja vključeno, se bo v koti za vrednostjo izpisala tudi
enota.
S pritiskom na to tipko, se vrednosti parametrov kote nad kazalno linijo
avtomatsko dodelijo istoimenskim parametrom kote pod kazalno linijo.
Spodnja vrsta V tem delu dialoga se nahajajo parametri za pogled in vsebino kote zvara pod
kazalno linijo. Oni imajo enak namen kot predhodno opisani parametri kote
nad kazalno linijo.
Prekinjena linija
S stikali ‘na zgornji strani’ in ‘na spodnji strani’ se lahko postavi
prekinjena linija nad, oziroma pod neprekinjeno kazalno linijo. Ta linija kaže,
ali je lice zvara na strani puščice ali na nasprotni strani.
Postopek varjenja:
Zgornja vrsta Polje za vnos postopka varjenja. V koti se postopek varjenja izpisuje med dve
veji, kateri program avtomatsko postavi.
Spodnja vrsta Pri dvostranskih zvarih se z vnosom v to polje lahko poda različen postopek
varjenja za zgornjo in spodnjo stran.
Zvar po zaprti konturi
Ko je to stikalo vključeno, se na začetku kote postavi simbol (krog), ki kaže,
da se zvar postavi po neki zaprti konturi, na primer po vseh robovih
pločevine.
Montažni

Ko je to stikalo vklopljeno, se na začetku kote postavi simbol (zastavica), ki
kaže, da se gre za montažni zvar.

Po celi dolžini To stikalo je aktivno samo ko je izbran kotni zvar. Z vklopom se na koti
izrisuje simbol prečrtanega trikotnika, ki predstavlja kotni zvar varjen po celi
dolžini.
Format za dolžino
Iz zaprte liste se vrši izbor enot, katere se uporabljajo za definiranje zvara. Pri
spremembi enot, se vse vrednosti, ki so že podane, konvertirajo v nove
enote. Prikazovanje izbranih enot v koti se nastavlja posamezno za vsako
dimenzijo s pomočjo ustreznih stikal. Stikalo, ki se nahaja v tem delu dialoga,
služi za njihov istočasen vklop, oziroma izklop. V prikazanem polju se podaja
število decimalk, s katerimi bodo dimenzije zvara prikazane v koti.
Konfiguracije:
Iz liste se lahko aktivira katerakoli že prej shranjena konfiguracija.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.
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Oznake zvarov, katere so kreirali uporabniki, se ne prikazujejo avtomatsko v listi za izbor,
ampak se v njo morajo vnesti. Za ta namen je predviden gumb ‘Uporabniško definirani
simboli’. S klikom miške na ta gumb se odpre novi dialog:

Vnos oznake zvara se odvija tako, da se najprej v tabelo z gumbom ‘
vrstica in zatem v koloni ‘Naziv’ vnese njeno ime.
Briši’ se izbrana vrstica umakne iz tabele, gumba ‘
Z gumbom ‘
premikata vrstico za eno mesto navzgor , oziroma navzdol.

Dodaj’ doda nova

Gor’ in ‘

Dol’ pa

S pritiskom na gumb ‘OK’ se glavni dialog zapre in program v ukazni linije zahteva vnos
začetne točke kote.
Začetna točka kote [Set]:
S pomočjo opcije ‘Set’ se lahko ponovno odpre isti dialog, če je potrebno, da se neki parametri
spremenijo. Po izboru začetne točke kote program zahteva določitev položaja teksta kote.
Pozicija teksta [Dodatna]:
Z izborom opcije ‘Dodatna’ se preide v proceduro postavitve poljubnega števila dodatnih nožic
kote, tako da se z eno koto lahko obeleži položaj več enakih zvarov v risbi.
Dodatna točka kote [Izhod] <Izhod>:
Na koncu program zahteva, da z izborom točke v risbi, ali z vnosom numerične vrednosti s
tipkovnice, določite kot nagiba teksta v koti.
Kot teksta:
Zatem se bo kreirana kota zvara postavila v risbo.
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6.3

Novi zvar – simbol v pogledu

S tem ukazom se v risbo postavi simbol zvara v pogledu. Po izboru ukaza ‘Novi
zvar – simbol v pogledu’ iz menija ‘Metal Studio ► Spojna sredstva’ ali s klikom na ikono
, se odpre dialog:

Dialog za definiranje karakteristik zvara v pogledu
Delo v tem dialogu je identično delu v dialogu za definiranje kote zvara, tako da ga ne bomo
ponovno opisovali (glej poglavje 6.2).
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S pomočjo treh gumbov se definira na kateri način bo zvar predstavljen v pogledu, oziroma
njegov simbol v risbi:
Gumb za simbol zvara v pogledu v risbi.
Gumb za simbol zvara v pogledu v risbi.
Gumb za simbol zvara v pogledu v risbi.
Risanje segmentiranega zvara:
Črtkano

Ko je stikalo vklopljeno, se simbol zvara riše iz črtic.

Dolžina segmenta
Maksimalna dolžina segmenta simbola zvara. Uporabi se ko je stikalo
‘Črtkano’ vklopljeno.
Razmak

Dolžina razmaka med segmenti simbola zvara. Uporabi se ko je stikalo
‘Črtkano’ vklopljeno.

Z aktiviranjem ‘OK’ se preide v proceduro za postavitev simbola zvara v pogledu s podatki iz
dialoga, ukazna linija pa dobi obliko:
Prva točka (posamezen vnos) [Polilinija/pRavokotnik/Krog/kOntinualni vnos/koNec] <koNec>:
Posamezen vnos
Omogočeno je risanje večjega števila zvarov v pogledu, ki se ne morajo
navezovati drug na drugega, tako da začetek naslednjega zvara ni na krajni
točki predhodnega zvara.
Kontinualni vnos
Vsi zvari v pogledu so med seboj povezani in risanje se vrši tako, da krajna
točka predhodno narisanega zvara predstavlja začetno točko naslednjega
zvara, kar je pravzaprav risanje polilinije.
Polilinija

Geometrija zvara v pogledu se definira z izborom poljubne polilinije v risbi.

Pravokotnik

Risanje zvarov v pogledu, ki bodo predstavljali pravokotnik.

Krog

Risanje zvarov v pogledu krožne oblike.

Če ste se odločili za risanje poljubne linije, se bo po izboru prve točke v ukazni liniji pojavilo
novo sporočilo:
Naslednja točka [Lok/ Nazaj]:
Lok

Risanje ločnih zvarov v pogledu.

Nazaj

Prekliče izbor prve točke.

Z izborom podopcije ‘Konec’ se ukaz konča in vsem narisanim zvarom v pogledu bodo
pridruženi podatki iz dialoga.
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6.4

Novi zvar – simbol v prerezu

S tem ukazom se v risbo postavi simbol zvara v prerezu. Po izboru ukaza ‘Novi
zvar - simbol v prerezu’ iz menija ‘Metal Studio ► Spojna sredstva’ ali s klikom na ikono
, se odpre dialog:

Dialog za definiranje karakteristik zvara v prerezu
Delo v tem dialogu je identično delu v dialogu za definiranje kote zvara, tako da ga ne bomo
ponovno opisovali (glej poglavje 6.2). Glede na naravo zvara v prerezu je v tem dialogu
neaktiven del v katerem se nahajajo parametri za definiranje pogleda in vsebine kote zvara
pod kazalno linijo.
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Glede na postavljeno dodatno oznako, se simbol zvara v prerezu lahko prikaže z ravno,
izbočeno ali vbočeno površino.
Velikost simbola
Polje za vnos velikosti simbola zvara v prerezu.
Ko se gre iz dialoga je potrebno v risbi izbrati točko prereza zvara, kot tudi točke, ki bodo
določile kot simbola zvara.
Točka prereza zvara:
Prvi vogal:
Drugi vogal:
Ta ukaz ima cirkularni karakter, tako da bo program še dalje zahteval vnos točke prereza
zvara, dokler z izborom podopcije ‘Konec’ ne označite konec tega ukaza.

V risbo je postavljen simbol zvara v prerezu z izbočeno površino

6.5

Kotiranje obstoječega simbola zvara

S tem ukazom se lahko kote postavijo na simbol zvara v pogledu in v prerezu. Z
, se od
izborom ukaza iz menija ‘Metal Studio ► Spojna sredstva’ ali s klikom na ikono
uporabnika pričakuje, da z izborom točke z zvara, ki se želi kotirati, določi začetno točko kote,
pri čemer dobi ukazna linija pogled:
Začetna točka kote:
Po izboru začetne točke kote, program zahteva določitev položaja teksta kote.
Pozicija teksta:
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Na koncu program zahteva, da z izborom točke v risbi ali vnosom numerične vrednosti na
tipkovnici določite kot nagiba teksta v koti.
Kot teksta:
Program bo iz simbola zvara prebral vse prej pridružene podatke in iz njih kreiral pogled kote.

V risbo je postavljena kota za simbol zvara v prerezu

6.6

Kopiranje zvez

Vsaka zveza palice z drugo palico ali pločevino se s pomočjo tega ukaza lahko
kopira na neko drugo mestu v risbi pod pogojem, da se na tem mestu nahajajo palice istega
prečnega prereza in medsebojnega položaja, ki so izbrane da pripadajo tej zvezi. Pod
kopiranjem zveze se smatra kopiranje vseh pločevin , serij vijakov in zvarov, ki so izbrani kot
izvorne entitete. Zraven tega se vršijo tudi vsa potrebna oblikovanja ciljnih palic (oblikovanje
koncev, kreiranje lukenj za serije vijakov...), kot tudi transformacije, ki so nujne, da bi entitete
ki se kopirajo zavzele pravi položaj v risbi.
, program v ukazni
Po izboru ukaza iz menija ‘Metal Studio ► Spojna sredstva’ ali ikone
liniji zahteva izbor glavne izvorne palice in zatem tudi referenčne točke z osi te palice.
Izbor glavne izvorne palice [Izhod] <Izhod>:
Izberite referenčno točko z osi izvorne palice:
Po izboru referenčne točke je potrebno izbrati vse entitete zvez, ki se kopirajo. Lahko se
kopirajo pločevine, serije vijakov in simboli zvarov.
Selektiranje izvornih objektov:
Če se v zvezi nahaja še neka palica zraven glavne, je tudi njo potrebno izbrati kot izvorni
objekt. To je nujno, da bi se kopirale serije vijakov katerim je ona nosilec in da bi se naredile
luknje serij vijakov katerim ni nosilec na ustrezni ciljni palici.
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To sporočilo bo v ukazni liniji dokler se s pritiskom na desni gumb miške ali tipko Enter ne
označi konec izbora.
V naslednjem koraku je potrebno izbrati glavno ciljno palico in zatem tudi referenčno točko z
njene osi.
Izbor glavne ciljne palice [Izhod] <Izhod>:
Izberite referenčno točko z osi ciljne palice:
Glavna ciljna palica mora imeti enak prečni prerez kot glavna izvorni palica.
Po izboru referenčne točke bo program kopiral izbrane entitete na podano mesto in na ciljnih
palicah izvršil vsa oblikovanja, ki obstajajo na izvornim palicah in so nujna za kreiranje zveze.
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7. REFERENCE
7.1

Kotiranje palice ali pločevine

S tem ukazom se kote lahko postavijo na palico, pogled na palico, pločevino, pogled
na pločevino, delavniško risbo palice ali pločevine.
Z izborom ukaza v meniju ‘Metal Studio ► Reference’ ali s klikom miške na ikono
ukazna linija pogled:

, dobi

Začetna točka kote [Set/Izhod] <Izhod>:
Program sedaj pričakuje, da z izborom točke z instance, katero kotirate, določite začetno točko
kote, ali da izberete eno od ponujenih podopcij.
Z izborom podopcije ‘Izhod’ se ukaz prekine, dokler se z izborom podopcije ‘Set’ odpre
dialog:

Ker kote različnih entitet nimajo enake vsebine v tem dialogu, se za vsak tip entitet nahaja
okno predvideno za prikaz ‘preview’-ja aktivnega stila kotiranja, kot tudi zaprta lista, ki
vsebuje vse prej kreirane stile kotiranja. Ko iz zaprte liste za entiteto katero kotirate izberete
želeni stil kotiranja, aktivirajte polje ‘OK’. Program bo dialog zaprl in se vrnil v ukaz za
postavinje kote.
Po izboru začetne točke kote, program zahteva, da s klikom miške določite položaj teksta kote.
Pozicija teksta [Set/Dodatna/Izhod] <Izhod>:
S pomočjo opcije ‘Dodatna’ lahko postavite poljubno število dodatnih nožic kote, tako da se z
eno koto lahko kotira več instanc v risbi.
Dodatna točka kote [Izhod] <Izhod>:
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Na koncu program zahteva izbor točke iz risbe, ali vnos numerične vrednosti s tipkovnice
odredite, za kot nagiba teksta v koti.
Kot teksta:
Program bo iz instance prebral vse predhodno pridružene numerične podatke in glede na
izbran stil kotiranja kreiral pogled kote.
Če pri določevanju začetne točke kote, namesto v okolico instance, z miško kliknete v prazen
del risbe, bo program enako kot pri predhodno opisani proceduri zahteval določitev pozicije
teksta, s tem, da bodo sedaj v vsebini kote podatki za vse instance, ki so prerezane s podano
kotno linijo. Število vrstic v tako kreirani koti bo odgovarjalo številu presečiščnih točk med
kotno linijo in instancami v risbi. Njihov položaj po višini bo jasno določil na katero instanco se
nanaša dana kota. Na tak način se praktično naenkrat kreira več neodvisnih kot, katerim se
prekrivajo kotne linije vzdolž podane linije prereza. Omenimo tudi, da se pri tem načinu
kotiranja ne morejo podati dodatne nožice kote.

7.2

Kota vijaka

S tem ukazom se lahko kotirajo vsi vijaki ki so postavljeni v risbo, tako materialni,
kot nematerialni (pogledi na vijake). Z izborom ukaza iz menija ‘Metal Studio ► Reference’
, se odpre dialog:
ali s klikom na ikono

Zgornja vrsta V tem delu dialoga se definira vsebina kote vijaka nad kazalno linijo.
Format

Polje za vnos vsebine kote vijaka nad kazalno linijo. S pritiskom na gumb
v nadaljevanju tega polja, se odpre meni za izbor parametrov, ki se lahko
prikažejo v koti vijaka. V nadaljevanju simbola vsakega parametra se izpisuje
kratek opis, ki jasno kaže kaj dan parameter predstavlja v koti. Izbor
želenega parametra se izvrši z miško, nakar se meni zapre, a izbrani
parameter se postavi v polje. Vse te parametre lahko podate tudi direktno v
polje z vnosom njihovega simbola s pomočjo tipkovnice. S pomočjo tipkovnice
prav tako lahko v polje vnesete poljuben tekst. Ta zmožnost programa se
najpogoste uporablja za opis določenega podatka v tekstu kote.

Spodnja vrsta V tem delu dialoga se definira vsebina kote vijaka pod kazalno linijo. Način
dela je enak kot v delu dialoga za vsebino kote nad kazalno linijo.
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Format za dolžino
Iz zaprte liste se vrši izbor enot za definiranje vijakov. Prikazovanje izbranih
enot v koti se nastavi posamezno za vsako dimenzijo (premer telesa vijaka,
premer luknje in dolžina vijaka) z ustreznimi stikali. V prikazanem polju se
poda število decimalk za prikaz dimenzije vijaka v koti.
Konfiguracije:
Iz liste se za aktivno lahko postavi katerakoli že prej shranjena konfiguracija.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.

S pritiskom na ‘OK’ se dialog zapre in program v ukazni liniji zahteva vnos začetne točke kote.
Začetna točka kote [Set]:
Z opcijo ‘Set’ se lahko ponovno odpre isti dialog, če je potrebno da se vsebina kote spremeni.
Po izboru začetne točke kote program zahteva določitev položaj teksta kote.
Pozicija teksta [Dodatna]:
Z opcijo ‘Dodatna’ se preide v proceduro postavljanja poljubnega števila dodatnih nožic,
oziroma kazalcev kote, tako da se z eno koto lahko označi položaj več enakih serij vijakov.
Dodatna točka kote [Izhod] <Izhod>:
Na koncu program zahteva z izborom točke v risbi ali z vnosom numerične vrednosti, kot
nagiba teksta v koti.
Kot teksta:
Zatem se kreirana kota vijaka postavi v risbo.
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7.3

Poljubna kota

S tem ukazom je omogočena postavitev kote poljubne vsebine kjerkoli v risbi. Po
,
aktiviranju ukaza iz menija ‘Metal Studio ► Reference’ ali s klikom miške na ikono
program v ukazni liniji zahteva vnos začetne točke kote, dokler se vsebina kote vnaša v
‘plavajoči’ dialog, ki se istočasno odpre:
Začetna točka kote:

Zgornja vrsta V tem delu dialoga se definira vsebina poljubne kote nad kazalno linijo, tako
da se v polje vnese poljuben tekst. Glede na vsebino kote, ki se avtomatsko
shranjuje, se v vsakem trenutku lahko iz zaprte liste izbere neka od že prej
definiranih vsebin. S pritiskom na gumb
izbrana vsebina kote zbriše iz liste.

v nadaljevanju, se trenutno

Spodnja vrsta V tem delu dialoga se definira vsebina poljubne kote pod kazalno linijo. Način
dela je enak kot pri vsebini nad kazalno linijo.
Po definiranja vsebine poljubne kote in izboru začetne točke, program zahteva določitev
položaja teksta kote.
Pozicija teksta [Dodatna]:
Z opcijo ‘Dodatna’ se preide v proceduro postavitve poljubnega števila dodatnih nožic,
oziroma kazalcev kote, s katerimi se kaže z eno koto na več mest v risbi.
Dodatna točka kote [Izhod] <Izhod>:
Na koncu program zahteva z izborom točke v risbi ali z vnosom numerične vrednosti, kot
nagiba teksta v koti.
Kot teksta:
Zatem se kreirana kota zvara postavi v risbo.

7.4

Višinska kota

S tem ukazom se v risbo lahko postavijo višinske kote. Po zagonu ukaza iz menija
, se v ukazni liniji pojavi sporočilo:
‘Metal Studio ► Reference’ ali ikone
Začetna točka kote [Referenčna točka]:
Istočasno se odpre tudi plavajoč dialog v katerem se podajo vsi nujni podatki za kreiranje
višinske kote.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

76

Simbol:
Tip simbola

Lista iz katere se izbira en s programom predvidenih simbolov višinske kote.
Zraven simbola se iz liste lahko izbere tudi vrstica ‘BLOCK’, kar pomeni, da se
v risbo postavi simbol višinske kote, ki jo je uporabnik sam kreiral. Ti simboli
se kreirajo po istih pravilih kot simboli profilov (glej poglavje 1.6) in se
morajo nahajati v aktivni risbi ali v datoteki SymDim.dwg (ali neki drugi
datoteki, ki je v okviru ukaza ‘Funkcionalnost’ izbrana kot datoteka simbolov
za kote).

Orientacija

Lista iz katere se izbira orientacija simbola višinske kote. Opcija
‘Desno/Zgoraj’ označuje, da je simbol orientiran desno za Y smer
postavljanja, oziroma zgoraj za X smer. Opcija ‘Levo/Spodaj’ označuje da je
simbol orientiran levo za Y smer postavljanja, oziroma spodaj za X smer. Ta
lista ni dostopna, ko se postavi simbol, ki ga je uporabnik sam kreiral.

Ime bloka

Polje za vnos imena bloka s simbolom višinske kote, ki je kreiran od
uporabnika. To je dostopno samo, ko se iz liste ‘Tip simbola’ izbere opcija
‘BLOCK’.

Velikost simbola
Polje za vnos velikosti simbola višinske kote v milimetrih na papirju.
Prikaz z vezno linijo
Ko je to stikalo vklopljeno, se med izbrano začetno točko kote in simbolom
riše linija.
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Prikazovanje koordinat:
relativno glede na ref. točko
Ko je to stikalo vklopljeno, se v koti izpisuje razmak od referenčne točke do
začetne točke kote, povečano za vrednost, ki je vnesena v polju ‘Koordinata
ref. točke’. V tem polju se poda vrednost, ki se bo izpisovala v višinski koti,
ko imata začetna točka kote in referenčna točka isto koordinato v smeri v
kateri se postavi višinska kota. Položaj referenčne točke se poda z izborom
opcije ‘Referenčna točka’ v ukazni liniji in se izpisuje v polju Položaj ref.
Točke.
absolutno

Ko je vklopljeno se v koti se izpisuje vrednost, ki je podana v edit polju
‘Koordinata’.

Lista za izbor smeri kotiranja
Y smer - kotirajo se razmaki v smeri Y osi globalnega koordinatnega sistema
(World UCS).
X smer - kotirajo se razmaki v smeri X osi globalnega koordinatnega sistema
(World UCS).
Tekst:
Horizontalno ravnanje
Lista za izbor horizontalnega ravnanja teksta, ko se v koti postavijo
uporabnikovi simboli. Ravnanje se vrši glede na referenčno točko, ki je
izbrana pri kreiranju bloka s simbolom. Znak + v imenih nekaterih vrstic iz
liste označuje, da se ravnanje vrši za polovico podane velikosti simbola.
Vertikalno ravnanje
Lista iz katere se izbira vertikalno ravnanje teksta, ko se v koti postavijo
uporabnikovi simboli.
Opis

Edit polje v katerem se definira vsebina teksta višinske kote. Z aktiviranjem
gumba v nadaljevanju tega polja, se odpre meni za izbor parametrov, ki se
lahko prikažejo v tekstu kote.

Format za dolžino:
Iz zaprte liste se izbirajo enote (m, cm, mm, ...) za prikaz razmaka v višinski
koti. Stanje stikal določa ali se oznaka izbranih enot izpisuje v koti, dokler se
v edit polju podaja število decimalk za izpis razmaka.
Konfiguracije:
Iz zaprte liste se lahko izbere že predhodno shranjena konfiguracija.
Shrani

Gumb za shranjevanje s poljubnim imenom, shranijo se vsi parametri ki so v
tem dialogu.

Briši

Gumb za brisanje aktivne konfiguracije iz liste.

Ko se v dialogu podajo vsi podatki nujni za kreiranje višinske kote, je potrebno z izborom točke
v risbi izbrati začetno in zatem še točko, ki določa položaj kote v risbi.
Začetna točka kote [Referenčna točka]:
Položaj kote:
Zatem bo višinska kota postavljena v risbo.
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7.5

Kreiranje prereza

S tem ukazom se lahko kreirata dve vrsti prereza:
Prerez brez širine

v risbo se postavi samo prerez entitet na mestu podane linije prereza.

Prerez s širino

zraven linije prereza se poda tudi dolžina prereza, s čimer se oblikuje
pravokotno območje. V risbi se postavi prerez entitet na mestu podane
linije prereza, kot tudi projekcija vseh entitet, ki se nahajajo znotraj
podanega območja na tej liniji.

Lahko se naredi tudi kopiranje entitet na neko drugo mesto v risbi, pri čemer se vrši tudi
rotacija za 90 stopinj.
Z izborom ukaza ‘Kreiranje prereza’ iz menija ‘Metal Studio ► Reference’ ali s klikom
, se v ukazni liniji pojavi sporočilo, ki zahteva določitev začetne točke linije
miške na ikono
prereza. Istočasno se odpre tudi ‘plavajoči’ dialog, v katerem se podajo dodatni parametri za
kreiranje prereza.
Prva točka:

Merilo

Vnos merila za kreiran prerez.

Ortogonalizacija poševnih prerezov:
Parametri prikazani v tem delu dialoga vplivajo na kreiranje prereza iz palic, katere podana
linija prereza seka pod kotom različnim od 90 stopinj.
Vklopi

Ko je to stikalo vklopljeno, program idealizira kreiran prečni prerez iz takih
palic, kot da podana linija prereza seka palice pod kotom 90 stopinj.

Risanje prereza palice
Ko se dela ortogonalizacija prereza s širino, se pri takih palicah za rezultat
dobita 2 dela, idealizirani prečni prerez palice in projekcija dela palice, ki se
nahaja znotraj podanega območja na linijo prereza (pogled na palico). Stanje
tega stikala določa, ali se bo idealizirani prečni prerez palice sploh postavil v
risbo.
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Ravnanje

Pri kreiranju prereza s širino, se iz te liste izbere ravnanje idealiziranega
prečnega prereza palice z delom, ki se dobi s projekcijo na linijo prereza.

Postavitev simbola prereza
Vklopljeno stikalo označuje, da bo program avtomatsko šel v proceduro
postavitve simbola prereza, tako da bo na mestu kjer je podana linija prereza
postavil simbol (izvor) prereza, uporabnik bo pa sam izbral položaj teksta
(cilj).
Kopiranje z rotacijo (+90)
Ko je vklopljeno, se namesto kreiranje prereza naredi kopiranje z rotacijo za
90° okoli linije in to vseh entitet, ki jih ta linija (oziroma območje, če se vnese
tudi širina) dotika. To pomeni, da se kot rezultat dobijo materialne instance,
za razliko od kreiranja prereza, pri katerem se kot rezultat dobijo pogledi na
entitete.
Po izboru prve točke bo program zahteval vnos končne točke linije prereza.
Končna točka:
Zatem še pa vnos širine prereza.
Vnos širine [Konec]:
Z izborom opcije ‘Konec’ se kreira podan prerez brez vnosa širine.
Na koncu je še potrebno, z izborom referenčne točke in vnosom kota prereza glede na
horizontalo, določiti položaj kreiranega prereza v risbi.
Referenčna točka:
Če se med izbiranjem referenčne točke drži pritisnjena tipka Shift, se kreirani prerez lahko
premika samo vzdolž normale na linijo prereza, kar precej olajša njegovo postavitev v risbo.
Uporabniku je omogočeno, da v toku vnosa kota s pritiskom na tipko ‘Control’ izvrši rotacijo
dobljene slike kreiranega prereza na bližnjo X ali Y smer.
Kot:
Če je vklopljeno stikalo ‘Postavitev simbola prereza’ program gre v proceduro postavitve
simbola prereza. Na mestu kjer je podana linija prereza se bo postavil simbol (izvor) prereza,
v ukazni liniji pa se bo zahteval vnos prve pozicije teksta (cilj),
Pozicija teksta [Set/Obrni stran/Izhod/Labela<1>] < Izhod>:
in zatem tudi kot nagiba teksta.
Smer teksta:
Ta procedura je detajlno pojasnjena v okviru ukaza ‘Simbol prereza’ (glej poglavje ‘7.6’).
Če se vrši kopiranje z rotacijo, ima ukaz nekoliko drugačen potek. Po vnosu širine se mora
izbrati točka, ki se uporabi za določitev položaja kopiranih in zarotiranih entitet v smeri Z osi.
Izberite referenčno točko za določitev višine:
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Po izboru referenčne točke se mora še podati njeno Z koordinato pri postavitvi teh entitet v
risbo.
Višina referenčne točke <0>:
Nadaljnji potek ukaza je enak kot pri kreiranju prereza, tako da se še z izborom točke in
vnosom kota določi položaj teh entitet v risbi.

7.6

Kreiranje detajla

S tem ukazom se lahko izbere in postavi kot posebna risba, katerikoli del
predhodno narisanega modela. Ukaz se najpogosteje uporablja za prikazovanje dela
konstrukcije (vozlišča paličja, zveze med entitetami itd.) v različnih merilih od glavne risbe.
Z izborom ukaza ‘Kreiranje detajla’ iz menija ‘Metal Studio ► Reference’ ali s klikom na
, se preide v proceduro vnosa poljubne zaprte polilinije, s katero se del risbe izbere za
ikono
postavitev detajla, dokler se merilo kreiranega detajla vnese v ‘plavajoči’ dialog, ki se
istočasno odpre.

Merilo

Polje za vnos merila kreiranega detajla. Vnos merila se lahko vrši z vnosom
vrednosti preko tipkovnice ali z izborom že definiranih meril, ki se nahajajo v
listi v nadaljevanju tega polja.

Prva točka [Pravokotnik/Krog]:
Pravokotnik

izbor dela risbe se vrši z vnosom pravokotnega območja.

Krog

izbor dela risbe se vrši z vnosom krožnega območja.

Na koncu je še potrebno, da se z izborom referenčne točke in vnosom kota prereza glede na
horizontalo, določi položaj kreiranega detajla v risbi.
Referenčna točka:
Kot:

7.7

Simbol prereza

Z ukazom ‘Simbol prereza’ lahko v risbo postavite simbol, ki bo pokazal na
katerem mestu v modelu je nek prerez kreiran. Simbol prereza se sestoji iz dveh delov:
Izvor

- simbol, ki se postavi na mestu v konstrukciji na katerem je prerez kreiran.

Cilj

- tekst, ki se postavi na mestu, kjer se prerez nahaja v risbi.
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Pogled simbola prereza lahko prilagodite svojim potrebam z ukazi ‘Parametri’ in ‘Stili kotiranja’.
Z izborom ukaza ‘Simbol prereza’ iz menija ‘Metal Studio ► Reference’ ali s klikom na ikono
, se v ukazni liniji pojavi sporočilo za določitev začetne,
Prva točka:
in zatem še končne točke linije prereza.
Končna točka:
Po izboru teh točk program v ‘Drag’ modu prikazuje pogled postavljenega simbola prereza, a v
ukazni liniji se pojavi novo sporočilo.
Pozicija teksta [Set/Obrni stran/Izhod/Merilo<1:10>/Labela<1>] < Izhod>:
Sedaj je potrebno podati točko za določitev pozicije teksta, ali izbrati eno od ponujenih
podopcij.
Izhod

Prekinitev ukaza.

Set

Odpre dialog za izbor nekega že predhodno definiranega stila simbolov
prereza. Stili simbola prereza se definirajo z ukazom ‘Stili kotiranja’.

Obrni stran

Izvrši se preslikanje postavljenega simbola prereza glede na linijo prereza,
tako da se dobi zrcalna slika.

Merilo

V <> za podopcijo ‘Merilo’ program izpisuje merilo cele risbe. Če se razlikuje
od merila prereza, lahko s tem v tekstu simbola prereza podate merilo, s
katerim je prerez postavljen v risbo.

Labela

V <> za podopcijo ‘Labela’ program izpisuje oznako simbola prereza. Po
‘default’-u izvor ter cilj vsebujeta isto oznako in ona povezuje ta dva dela
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simbola prereza. Z izborom te podopcije lahko za oznako simbola prereza
podate poljuben tekst.
Ko podate pozicijo teksta simbola prereza, je potrebno z izborom točke v risbi ali z vnosom
numerične vrednosti s tipkovnice določiti tudi kot nagiba teksta. S tem se ukaz končna.
Smer teksta:

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

83

8. EDIT ENTITET
8.1

Baza pozicij

Z ukazom ‘Baza pozicij’ iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom miške na ikono
se odpre dialog:

,

Dialog v okviru ukaza ‘Baza pozicij’
Sklop

zaprta lista iz katere lahko aktivira obstoječa pozicija sklopov.

V levem delu dialoga je prikazana lista z vsemi do sedaj definiranimi pozicijami palic in
pločevin v okviru aktivne pozicije sklopa. Pomen vsake kolone v listi je enak kot pri predhodno
pojasnjenem ukazu ‘Obstoječa palica’ (glej poglavje 3.3).
V desnem delu dialoga se nahaja okno rezervirano za prikaz geometrije izbranih pozicij.
Vrsta prikaza

Zaprta lista, iz katere se lahko aktivira eden od treh predvidenih načinov
prikaza izbrane pozicije:
Geometrija pozicije - prikazana je geometrija izbrane pozicije.
Palice in pločevine izbranega sklopa - prikazane so instance vseh pozicij
palic in pločevin iz aktivnega sklopa, a položaj instanc izbranih pozicij je jasno
označen.
Vse palice in pločevine - prikazane so instance vseh pozicij palic in pločevin
iz vseh pozicij sklopov, a položaj instanc izbrane pozicije je jasno označen.
Ker ima lahko ena pozicija palice ali pločevine več instanc, katere zavzemajo
različne položaje v risbi, ta gumba omogočata, da prikaz geometrije izbrane
pozicije privedete v položaj katerekoli njene instance v risbi.

Količina

Skupno število kosov palic ali pločevin izbrane pozicije, ki je pridružena vsem
instancam v risbi.
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Dodana količina
Polje v katerem lahko izbrani poziciji palice ali pločevine podate poljubno
število dodatnih kosov, ki niso prikazani v risbi.
Skupaj

Predstavlja skupno količino palic ali pločevin izbrane pozicije, ki gre v
specifikacijo, oziroma vsota vrednosti v poljih ‘Količina’ in ‘Dodatna količina’.

Pod prikazom geometrije izbrane pozicije se nahajajo edit polja z numeričnimi podatki, ki
določajo geometrijo te pozicije.
Če je izbrana pozicija palice, imajo prikazana edit polja naslednji pomen:
Ds =

dolžina osi palice izbrane pozicije.

Dx =

dolžina horizontalne projekcije ose palice.

Dy =

dolžina vertikalne projekcije ose palice.

Kot =

kot nagiba osi palice glede na horizontalo.

Fn =

puščica ločne palice (vrednost Fn=0 pomeni, da je palica ravna).

Dr =

realna dolžina palice izbrane pozicije.
gumb ki aktivira izhod v risbo in vrši izbor dveh točk, katerih medsebojni
razmak določa potrebno vrednost, ki bo nameščena v ustrezno edit polje.

Na prikazu geometrije izbrane pozicije je z rdečo krožno točko označena nepomična točka.
Program tu točko po ‘default’-u postavi v prvo točko osi palice. Sprememba njenega položaja
se vrši z levo tipko miške na krajno ali srednjo točko osi. Z njenim izborom se definira točka, ki
pri spremembi geometrije palice ne bo spremenila svoj položaj v risbi. Na primer, če za
nepomično točko izberete končno točko osi palice in zatem spremenite dolžino, končna točka
ne bo spremenila svojega položaja v risbi.
Če je izbrana pozicija pločevine, se pojavijo tri nova edit polja:
širina

širina izbrane pozicije pločevine.

dolžina

dolžina izbrane pozicije pločevine.

debelina

debelina izbrane pozicije pločevine.

Oblikovanje pločevine
Gumb ki aktivira dialog za oblikovanje pločevine (glej poglavje 4.3).
Material

Zaprta lista za izbor že definirane vrste jekla.

Dodaj

Gumb, ki na prvo prosto mesto v listi doda novo pozicijo, ki ima enako
geometrijo in enake numerične podatke kot pozicija, ki je bila aktivna v
trenutku dodajanja. Ta nova dodana pozicija ima označeno kolono s simbolom
roza barve, kar pomeni, da nima niti ene instance v risbi in da je število kosov
enako nič.

Briši

Gumb za brisanje vseh izbranih pozicij iz risbe.
Gumb za spremembo položaja aktivne pozicije (navgor).
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Gumb za spremembo položaja aktivne pozicije (navzdol).
Spremeni

Gumb, ki aktivira novi dialog, s katerim lahko spremenite tako številko
pozicije, kot tudi pozicijo sklopa, kateremu pripada.

Dialog za spremembo številke
pozicije in pozicije sklopa
Sklop

Zaprta lista za izbor že definirane pozicije sklopov.

Pozicija

Zaprta lista, ki prikazuje vse proste pozicije, ki ustrezajo aktivnemu sklopu.

Z ‘OK’ se bo program vrnil v osnovni pogled dialoga v tem ukazu in bo ažuriral listo pozicij po
novih podatkih.
Sort

Gumb ki odpre dialog:

Dialog za sortiranje pozicij
Izloči pozicije ki ne gredo v specifikacijo (n=0)
Iz liste bodo umaknjene pozicije, ki imajo število kosov enako nič (pozicije, ki
imajo v koloni simbola roza barvo) in njihove instance (če obstajajo) bodo
zbrisane iz risbe.
Izloči pozicije ki se ne uporabljajo
Iz liste bodo umaknjene vse pozicije, ki so popolnoma prazne, oziroma
pozicije brez instanc in dodatne količine.
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Združi enake pozicije
Vse pozicije, ki imajo popolnoma enako geometrijo, bodo združene v eno
pozicijo.
Povečaj številko pozicije za
S tem kriterijem je omogočena sprememba položaja skupine pozicij v listi. V
edit polju ‘n1=’, oziroma ‘n2=’ se vnese številka začetne, oziroma končne
pozicije iz skupine pozicij, katerim se menja položaj, dokler se v edit polju
‘=> n1=’ poda nova vrednost številke prve pozicije v skupini. Na tak način se
dejansko vrši premikanje izbrane skupine pozicij v listi na položaj definiran z
novo številko prve pozicije v skupini.
Pločevino postavi na konec liste
Vse pločevine v listi pozicij bodo premaknjene na konec liste.
Palice daj na konec liste
Vse palice v listi pozicij bodo premaknjene na konec liste.
Označiti z zaporednimi številkami
Ker se pri delu pogosto dogaja, da neke številke v listi pozicij ostanejo
nezasedene, oziroma da ni pozicij s to številko (brisanje pozicij, izločevanje
praznih pozicij, itd.), lahko s tem kriterijem ažurirate listo tako, da so pozicije
iz izbrane skupine (v polje ‘n1=’ se poda številka prve pozicije, v polje ‘n2=’
pa številka zadnje pozicije v skupini) označene z zaporednimi številkami.
Sortiranje po komentarjih
Če neke pozicije v listi vsebujejo komentarje, se lahko s tem kriterijem
ažurira lista tako, da se bodo pozicije sortirale po komentarjih, pozicije brez
komentarjev pa bodo premaknjene na začetek liste.
Avtomatsko numeriranje pozicij
Z aktiviranjem tega stikala in izhodom iz dialoga za sortiranje z ‘OK’, se preide
v dialog za avtomatsko numeriranje pozicij:
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V največjem številu primerov se pri risanju ne vodi računa o številkah pozicij,
pa je uporabniku omogočeno da po koncu risanja definira določene kriterije,
na osnovi katerih bo program izvršil avtomatsko numeriranje pozicij.
Skupina sklopov
Iz zaprte liste se izvrši izbor skupine sklopov (glej poglavje 13.7)
za katere se bo izvršilo avtomatsko numeriranje pozicij.
Identičnim pozicijam iz različnih sklopov dodeliti isto številko
Če se v različnih sklopih nahajajo pozicije ki so enake, je
uporabniku omogočeno, da jim z vklopom tega stikala dodeli isto
številko.
Zanemariti različnost komentarjev pozicij
To stikalo postane aktivno samo, če je vklopljeno stikalo
‘Identičnim pozicijam iz različnih sklopov dodeliti isto številko’.
Vklop bo isto številko dodelil enakim pozicijam iz različnih sklopov,
ne glede ali so komentarji enaki ali različni.
Zanemariti različnost dodatnih oznak pozicij
To stikalo postane aktivno samo, če je vklopljeno stikalo
‘Identičnim pozicijam iz različnih sklopov dodeliti isto številko’.
Vklop bo isto številko dodelil enakim pozicijam iz različnih sklopov,
ne glede ali so dodatne oznake enake ali različne.
Zanemariti različne zrcalne transformacije
To stikalo postane aktivno samo, če je vklopljeno stikalo
‘Identičnim pozicijam iz različnih sklopov dodeliti isto številko’. Ker
program omogoča avtomatsko odkrivanje pozicij palic določenih
prečnih prerezov in oblikovanj, katere so zaradi različnih zrcalnih
transformacij njihovih instanc vsebovale neidentične palice, je
mogoče izvršiti ločitev takih pozicij na dve različni poziciji. Vklop
tega stikala bo isto številko dodelil enakim pozicijam iz različnih
sklopov, brez ločitve pozicija na dve različni, čeprav njene instance
vsebujejo različne zrcalne transformacije.
Kriteriji sortiranja
V tej tabeli se nahajajo kriteriji na osnovi katerih se bo izvršilo
avtomatsko sortiranje, kolona ‘No’ pa označuje njihovo prioriteto.
Najmočnejši kriterij je prvi, najšibkejši pa zadnji, kar pomeni da če
je kriterij ‘Palice’ prvi in ‘Pločevine’ drugi, se bodo vse palice v
listi baze pozicij premaknile na začetek liste, zatem pa bodo prišle
pločevine. Sledilo bo sortiranje po ostalih kriterijih:
‘Materiali’ – palice in pločevine bodo sortirane po vrstah jekla.
‘Profil/Debelina pločevine’ – palice in pločevine bodo sortirane
po profilu, oziroma debelini pločevine in to od večjih k manjšim
profilom, ozirom od večjih k manjšim debelinam pločevine.
‘Dolžina palice/Površina pločevine’ - palice in pločevine bodo
sortirane po dolžini, oziroma površini pločevine in to od večjih k
manjšim dolžinam, ozirom od večjih k manjšim površinam
pločevine.
‘Dodatna oznaka’ – palice in pločevine bodo sortirane po
dodatnih oznakah.
‘Komentar’ – palice in pločevine bodo sortirane po dodatnih
komentarjih.
Gumb za nastavitev prioritete kriterija sortiranja, tako da bo
trenutno izbran kriterij spremenil položaj v listi (navzgor).
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Gumb za nastavitev prioritete kriterija sortiranja, tako da bo
trenutno izbran kriterij spremenil položaj v listi (navzdol).
Aktiviranje ‘OK’ pomeni sprejem vseh narejenih akcij v dialogu in izvedbo
avtomatskega numeriranja pozicij, ‘Cancel’ pa prekliče vse spremembe in
odstop.
Aktiviranje gumba ‘OK’ izvrši vse akcije v dialogu in program ustrezno popravi risbo, dokler je
gumb ‘Cancel’ predviden za preklic.

8.2

Ukaz ‘Editiranje entitet’

Ta ukaz je univerzalen, kar pomeni da se z njim lahko menjajo prej pridruženi
podatki za različne tipe entitet. Lahko se editirajo:
-

Palice in pogledi
Pločevine in pogledi
Zvari v pogledu, zvari v prerezu, zvari v koti
Kote za vse tipe entitet (kote palic, pločevin, vijakov, zvarov, poljubne kote, višinske kote)
Simboli prerezov

Z izborom ukaza ‘Edit entitet’ iz menija Metal Studio’ ali ikone
sporočilo izbora entitete za spremembo podatkov.

se v ukazni liniji pojavi

Izbor objektov:
Ker se s tem ukazom podatki lahko menjajo posamezno in skupno, bo program po izboru prve
entitete še dalje zahteval izbor, dokler se ne pritisne tipke ‘Enter’ ali klik na desni gumb miške.
Ker se z ukazom ‘Edit entitet’ lahko menjajo podatki entitet različnega tipa, se pri masovnem
izboru lahko označijo različni tipi entitet. Da bi se temu izognili, je najbolje najprej z miško
izbrati eno entiteto določenega tipa objekta in zatem z vnosom pravokotnega območja izbrati
ostale želene entitete.

8.2.1

Editiranje palic in pogledov na palice

S tem ukazom je mogoče narediti spremembe palic in vseh prečnih ter vzdolžnih
pogledov na palice. Če ste izbrali samo eno instanco palice, bo program odprl podobni dialog
kot pri ukazu za risanje palice v pogledu:
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Dialog za editiranje podatkov palic v pogledu
V tem dialogu lahko prosto menjate vse predhodno podane podatke, pri čemer bodo nekateri
od njih pridruženi samo izbranim instancam, a nekateri vsem instancam dane pozicije.
Katerakoli sprememba prečnega prereza in ravnanja bo vplivala na vse instance izbrane
pozicije palice, dokler se bodo ostale spremembe (sprememba sklopa, pozicije, … ) nanašale
samo na izbrano instanco.
Postavi

Gumb, ki spremenjene podatke o prečnem prerezu pridruži izbrani poziciji. Ta
sprememba prereza se jasno vidi tudi v levi risbi, kjer je prikazana geometrija
palice. Ta gumb je aktiven samo v primeru, ko je narejena neka sprememba
prečnega prereza.

Vrni

Gumb, ki je aktiven samo, ko prečni prerezi na levi in desni strani v dialogu
niso enaki, kar se dogaja, ko izberete nek novi prerez. Z aktiviranjem tega
gumba lahko prerez, ki je na levi risbi prenesete na desno, pri čemer bodo vsi
podatki vezani na ta prerez tudi v ustreznih edit poljih.

Skupinska sprememba podatkov
V primeru, ko izberete več instanc palic v pogledu, bo program odprl enak dialog, kot da je
izbrana ena instanca, s tem da podatki, ki niso enaki za vse izbrane instance, ne bodo
prikazani.
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Dialog za skupinsko editiranje podatkov palic v pogledu
Pomen vseh parametrov v dialogu, kot tudi načini obdelave, so enaki kot pri izboru samo ene
instance pozicije palice. Edino če se izberejo palice različnih profilov, bo desna risba prazna in
vsa edit polja in zaprte liste bodo neaktivne za obdelavo. Šele ko se izbere novi prerez v desni
risbi, bodo edit polja postala dostopna za spremembo. Tudi pri spremembi pozicije sklopa in
številke pozicije palice obstajajo določene razlike, ki zavisijo od izbranih instanc v risbi. Če
izberete instance, ki pripadajo različnim pozicijam palice, ali pa različnim pozicijam sklopa,
bodo zaprte liste ‘Sklop’ in ‘Pozicija’ zamrznjene, oziroma nedostopne za spremembe. V
takih primerih morate za spremembe teh vrst podatkov uporabiti ukaz ‘Sprememba pozicije in
sklopa’.
Z aktiviranjem polja ‘OK’, bodo vsem predhodno izbranim instancam pridruženi samo tisti
podatki, ki so jasno prikazani v dialogu, dokler bodo ostali (prazna in zamegljena polja) ostali
nespremenjeni.

8.2.2

Editiranje pločevine

Če se izbere samo ena instanca pločevine, ki je v pogledu, bo program odprl enak
dialog kot pri ukazu ‘Nova pločevina v pogledu'.
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V tem dialogu lahko prosto menjate vse predhodno podane podatke, pri čemer bodo nekateri
od njih pridruženi samo izbrani instanci, a nekateri vsem instancam dane pozicije. Podatki, ki
vplivajo na vse instance dane pozicije so ‘Debelina pločevine’, ‘Material’, kot tudi vse
spremembe geometrije v dialogu ‘Oblikovanje pločevine’.
Če se izbere samo ena instanca pločevine, ki se vidi v prečnem prerezu, bo program odprl
enak dialog kot pri ukazu ‘Nova pločevina v prerezu’.
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Tudi v tem dialogu lahko menjate vse predhodno podane podatke. Podatki, ki vplivajo na vse
instance dane pozicije so ‘Debelina pločevine’, ‘Širina pločevine’, ‘Material’, kot tudi vse
spremembe geometrije v dialogu ‘Oblikovanje pločevine’.
Če je z nekim ukazom za postavitev pločevine v risbo istočasno postavljeno več instanc neke
pozicije pločevine in če so one zadržale medsebojni odnos, bo izbor ene od njih izbral vse
instance.
V primeru, ko izberete več instanc pločevine v pogledu, oziroma v prečnem prerezu, bo
program odprl enak dialog, kot da je izbrana ena instanca, s tem da podatki, ki niso enaki za
vse izbrane instance, ne bodo prikazani (stikala, ki nimajo istega stanje za vse izbrane
instance, bodo posebej označena). Prav tako nekateri podatki v tem dialogu ne bodo dostopni
za spremembo.
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8.2.3

Editiranje kot

S pomočjo univerzalnega ukaza ‘Editiranje entitet’ se lahko menja tudi stil
kotiranja izbranih kot iz risbe. Ne glede ali ste izbrali eno ali več kot, bo program vedno odprl
enak dialog:

Dialog za spremembo stila kotiranja
Ta dialog funkcionira na enak način kot dialog pri ukazu ‘Kota’ in podopcija ‘Set’. Edina razlika
je v tem, da se sedaj vrši sprememba stilov kotiranja samo tistih entitet, katerih kote so
izbrane v risbi.
Komentar kote
Polje v katerem se poda komentar kote, ki bo pridružen vsem izbranim
kotam.
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Dodatni kazalci
Del dialoga v katerem se lahko s puščicami ‘ ’ in ‘ ’ spreminja število
dodatnih kazalcev kote, katere bo po izhodu iz dialoga uporabnik lahko z
‘grip’-anjem postavil na želeno mesto. Med puščicami je izpisano trenutno
število kazalcev izbrane kote.
Ko iz zaprte liste izberete želene stile kotiranja in aktivirate polje ‘OK’, se bo dialog zaprl in
vse izbrane kote se bodo preuredile v skladu z izbranim stilom kotiranja.

8.2.4

Editiranje simbolov prereza

S pomočjo univerzalnega ukaza ‘Editiranje entitet’ se lahko menjajo tudi
parametri, ki vplivajo na pogled izbranih simbolov prereza. Namreč, če ste po aktiviranju tega
ukaza v risbi izbrali samo en simbol prereza, se bo odprl dialog:

V desnem delu dialoga se nahaja prikaz izbranega simbola prereza, dokler se v levem delu
nahajajo parametri, katere lahko menjate.
Stil

V tej listi se nahajajo vsi stili simbolov prereza, ki so že bili kreirani s pomočjo
ukaza ‘Stili kotiranja’. Z izborom enega od njih, lahko spremenite stil
izbranega simbola prereza.

Labela

V delu dialoga ‘Labela’ se nahajajo parametri, ki vplivajo na oznako simbola
prereza. Če je stikalo ‘5!’ vključeno, lahko v polje za oznako simbola prereza
podate katerokoli pozitivno celo število (pri vklopu tega stikala program v
polje avtomatsko vpiše prvo prosto številko). Če je vklopljeno stikalo ‘A!’,
lahko v polju podate poljubno veliko črko (pri vklopu tega stikala se v polje
avtomatsko vpiše prva prosta velika črka). Ko sta obe stikali izklopljeni, v
polje lahko podate poljuben tekst za oznako simbola prereza.

Začetek

Stikali, ki se nahajata v delu dialoga ‘Začetek’ definirata pogled začetka linije
prereza (izvor). Če je stikalo ‘Prikaži simbol’ vklopljeno, se bo na začetku
linije prereza izrisal simbol, ki je definiran v okviru ukaza ‘Parametri’, v
nasprotnem se ta simbol ne bo izrisal. Stikalo ‘Obrni stran’ bo dostopen za
spremembo samo, ko je stikalo ‘Prikaži simbol’ vklopljeno. Z njim se vrši
preslikava postavljenega simbola glede na linijo prereza, tako da se dobi
njegova zrcalna slika.
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Konec

Stikali, ki se nahajata v delu dialoga ‘Konec’ imata enak pomen kot pri
predhodno opisanih stikalih, z njima se pa definira pogled konca linije prereza.

Navpičen tekst
To stikalo menja orientacijo oznake prereza. Če je izklopljeno, se oznaka
prereza izpisuje v smeri linije prereza, ko pa je vklopljeno se oznaka prereza
izpisuje pod kotom 90 stopinj na linijo prereza.
Enodelen

Ko je stikalo vklopljeno prereza (izvor), se riše brez prekinitev od začetka do
konca. Ko je pa izklopljeno, se linija prereza se prekine tako, da ne gre preko
konstrukcije na mestu prereza.

Postavi za default
Če je stikalo ‘Postavi za default’ vklopljeno, si bo program pri aktiviranju
polja ‘OK’ zapomnil trenutne vrednosti vseh parametrov v dialogu in jih v
nadaljevanju uporabil kot ‘default’ vrednosti. Pri spremembi kateregakoli
podatka v dialogu bo program to stikalo avtomatsko izključil, tako da v
vsakem trenutku veste ali vsebina dialoga odgovarja shranjeni ‘default’
vsebini.
V primeru, ko ste v risbi izbrali več simbolov prereza, se bo odprl enak dialog, kot pri enem, s
tem, da podatki, ki niso enaki za vse izbrane simbole prereza, ne bodo prikazani (stikala, ki
nimajo enakega stanje za vse izbrane simbole bodo posebej označeni). Z aktiviranjem ‘OK’, se
bodo vsem predhodno izbranim simbolom prereza pridružili samo tisti podatki, ki so jasno
prikazani v dialogu, dokler bodo ostali (prazna in zamegljena polja) nespremenjeni.

8.3

Edit serije vijakov

Z izborom ukaza ‘Edit serije vijakov’ iz menija ‘Metal Studio ► Spojna
, dobi ukazna linija novi pogled:
sredstva’ ali s klikom miška na ikono
Izberite serijo z vnosom najbližje točke:

Da bi se serija izbrala za edit, je potrebno iz risbe izbrati točko z nekega vijaka te serije, ali
točko v neposredni bližini. Če se na enaki oddaljenosti od izbrane točke nahaja več serij, bo
program dal obvestilo in ukazna linija dobi novi pogled.
Izberite eno od serij, sortirane so po globini (1-2) <1>:
Po izboru serije se odpre dialog:
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Delo s tem dialogom je popolnoma enako kot pri ukazu ‘Serija vijakov’.

8.4

Ravnanje entitet

S tem ukazom lahko izbrane palice in pločevine ravnate prostorsko po globini z
drugimi palicami in pločevinami. Z izborom ukaza ‘Ravnanje entitet’ iz menija ‘Metal
, se v ukazni liniji pojavi sporočilo za izbor entitet, instanc
Studio’ ali s klikom na ikono
palic in pločevin, katere se želijo ravnati:
Izbor entitet ki se ravnajo:
Po selekciji se lahko izberejo referenčna entiteta, obstoječa palica ali pločevina s katero se
bodo izbrane entitete ravnale po globini. Ukazna linija dobi novi pogled:
Izbor entitet za ravnanje (Izhod) <Izhod>:
Izbor entitet za ravnanje se lahko izvrši tudi naknadno iz dialoga tega ukaza.
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Dialog za ravnanje entitet po globini
Na levi risbi v dialogu se prikazujejo entitete, ki se ravnajo, entiteta za ravnanje (referenčna
entiteta) in linija prereza se prikazuje na desni risbi.
Premikanje osi prereza
Lahko se zgodi, da os prereza ne gre preko referenčne entitete in je
omogočeno tudi njeno premikanje. Najprej se pritisne gumb ‘Premikanje osi
prereza’, nato bo os postala rdeča in zatem se z izborom točke v levi risbi
določi novi položaj osi prereza.
Izbor pogleda Iz zaprte liste, ki se nahaja pod levo risbo, se vrši izbor ene od ponujenih
ravnin prerezov, kot tudi pogled na njo. Vsebina liste zavisi od položaja na
risbi, ki zajema entiteto ki se ravna.
Izbor entitet za ravnanje
Gumb za prehod v risbo in izbor nove referenčne entitete, s pomočjo katere
se bodo entitete ravnale.
Z [mm]

Vse instance, ki se ravnajo so prikazane v tabeli, aktivna instanca pa je
označena s posebno barvo v risbi v dialogu. Ravnanje po globini se vrši
neodvisno za vsako posebej in to z vnosom razmaka instance od ravnine risbe
v ustrezno polje v koloni ‘Z [mm]’ ali z izborom točk na desni risbi. Ta drugi
način bo posebej pojasnjen.

Dodaj

Gumb ki na prvo prosto mesto v listi doda novo instanco z enako geometrijo
in numeričnimi podatki instance, ki je bila pred tem aktivna.

Briši

Gumb za brisanje aktivne instance iz tabele.

Ravnanje entitet z izborom točk na desni risbi
V vseh presečiščnih točkah segmentov konture referenčne entitete so
postavljeni krogci, eden od njih je pa vedno prikazan s posebno barvo, kar
pomeni, da je ta točka trenutno izbrana kot referenčna točka za ravnanje
entitet. Sprememba referenčne točke se vrši tako, da se miška postavi nad
nek krogec in ko on spremeni barvo se pritisne levi gumb miške. Ko se
kazalec miške postavi nad nek krogec, se v zgornjem levem kotu risbe prikaže
razmak v smeri Z osi od njega do referenčne točke. Instanca, ki je aktivna v
tabeli, se v tej risbi prikazuje s posebno barvo in samo ona se lahko poravna z
izbrano referenčno točko. Ravnanje se vrši tako, da se miška postavi nad nek
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segment konture aktivne instance in ko on spremeni barvo se pritisne levi
gumb miške. Zraven segmenta konture se za ravnanje lahko izbere tudi os
instance.
Vrsta prikaza

8.5

Uporabniku je omogočen izbor načina prikaza na desni risbi v dialogu, vse z
namenom lažjega ravnanja, ki se izvaja z izborom točk na tej risbi.
Prerez – prikazovali se bodo samo prerezi entitet na mestu osi prereza, ki je
prikazana na levi risbi.
Projekcija – na desni risbi se bo prikazoval prerez entitet na mestu osi
prereza, ki je prikazana na levi risbi, kot tudi projekcija vseh entitet na tej osi.

Sprememba pozicije in sklopa

S pomočjo tega ukaza lahko izbranim entitetam v risbi naknadno spremenite tako
številko pozicije, kot tudi pozicijo sklopa, kateremu pripadajo. Z izborom ukaza ‘Sprememba
, se v ukazni liniji
pozicije in sklopa’ iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom miške na ikono
pojavi sporočilo, ki od uporabnika zahteva izbor entitete, kateri želi spremeniti podatke.
Izbor objektov:
Ker se podatki lahko menjajo posamezno in skupinsko, bo program po izboru prve entitete v
ukazni linije še dalje zahteval izbor entitet, dokler se s pritiskom na tipko ‘Enter’ ali s klikom na
desni gumb miške ne označi konec procedure izbora.
Če ste iz risbe izbrali samo eno entiteto se bo odprl dialog:

Sklop

Lista za izbor pozicije sklopov v katero se premika izbrana entiteta.

Pozicija

Vsebina zaprte liste ‘Pozicija’ je odvisna od tipa entitete, ki je izbrana.
Program pod to listo izpisuje sporočilo, katere številke pozicij iz izbranega
sklopa se v njej nahajajo, oziroma v katere pozicije se lahko spremeni številka
pozicije izbrane entitete.
Zraven številk pozicij so tule postavljeni še določeni simboli. S simbolom ‘→’
je označena številka pozicije, kateri pripada izbrana instanca, s simbolom ‘+’
so označene številke vseh pozicij, dokler zraven številk nezasedenih pozicij
simbola ni.
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V primeru, da iz liste ‘Pozicija’ izberete številko obstoječe pozicije, bo dialog spremenil svoj
pogled.

Ker imata izbrana entiteta in izbrana pozicija pogosto različno geometrijo, se z izborom enega
od dveh kriterijev, ki se sedaj nahajata v dialogu, definira, ali bo pri podani spremembi entiteta
prevzela, ali pa spremenila geometrijo pozicije v katero se vnaša.
Skupinska sprememba podatkov
V primeru, ko se v risbi izbere več entitet, bo program odprl enak dialog kot pri eni izbrani, s
tem da podatki, ki niso enaki za vse izbrane entitete, ne bodo prikazani.

Če izbrane entitete pripadajo različnim pozicijam sklopa, bo zaprta lista ‘Pozicija’ nedostopna
za spremembe, dokler iz zaprte liste ‘Sklop’ ne izberete želeno pozicijo sklopa.
Ker za entitete različnih tipov pri spremembi pozicije veljajo različna pravila, vsebina zaprte
liste ‘Pozicija’ sedaj odgovarja prerezu vsebine ustreznih list, ki bi se dobili s posameznim
izborom vsake entitete iz dane skupine.
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9. NASTAVITEV PRIKAZA ENTITET
9.1

Sprememba merila

Ker se v praksi pogosto pojavlja potreba, da se posamezni deli risbe prikažejo v
različnih merilih, je razvit ukaz, s katerim lahko poljubno izbranim objektom naknadno
spremenite merilo. Namreč z izborom ukaza ‘Sprememba merila’ iz menija ‘Metal Studio’
, se v ukazni liniji pojavi sporočilo, ki od uporabnika zahteva
ali s klikom miške na ikono
izbor vseh entitet, katerim želi spremeniti merilo:
Izbor entitet za spremembo merila:
To sporočilo bo obstajalo v ukazni liniji dokler s pritiskom na tipko ‘Enter’ ali s klikom na desni
gumb miške ne označite konec procedure izbora. Program bo zatem zahteval določitev točke
glede na katero bodo izbrani objekti skalirani.
Položaj bazne točke skaliranja:
Po izboru bazne točke iz risbe, bo program odprl dialog za postavitev novega merila.

Dialog za spremembo merila
Globalno merilo cele risbe
V tem delu dialoga je izpisan podatek o postavljenem glavnem merilu, ki velja
na nivoju cele risbe.
Merilo izbranih entitet
Edit polje v katerem je prikazano trenutno merilo izbranih ‘Metal Studio’-vih
entitet. Sprememba merila se vrši z vnosom nove vrednosti v edit polje s
tipkovnice ali z izborom ponujenih meril iz zaprte liste.
Z aktiviranjem ‘OK’ se bo dialog zaprl in program bo skaliral vse izbrane elemente risbe s
faktorjem, ki predstavlja relativno povečanje ali zmanjšanje glede na glavno merilo risbe. V
proceduri skaliranja program edino tekstom ne bo menjal velikosti, vendar bo spremenil njihov
relativen položaj glede na skalirane elemente risbe. Na tak način bodo vsi teksti v risbi , na
skaliranih in na neskaliranih delih imeli enako velikost v ‘AutoCAD’-ovih risarskih enotah, ki
veljajo za postavljeno glavno merilo v milimetrih na papirju pri tisku.
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9.2

Osvežitev vidnosti

Določitev robov entitet, ki so zakrite z drugimi entitetami, je zelo zahtevna
operacija, tako da je program ne uporabi avtomatsko. Z ukazom ‘Osvežitev vidnosti’ se
lahko kadarkoli zahteva, da se preračunajo zakriti robovi in izrišejo z linijami, ki se za vsako
entiteto definirajo v dialogu ukaza ‘Parametri’. Z aktiviranjem tega ukaza iz menija ‘Metal
, bo program zahteval izbor ene od dveh ponujenih opcij:
Studio’ ali ikone
Osvežitev vidnosti [Izbor/Vse] <Vse>:
Vse

Če se izbere ta opcija program preračunava zakrite robove vseh entitet, ki se
nahajajo v modelu.

Izbor

S to opcijo se zahteva določitev zakritih robov samo pri izbranih entitetah v
risbi. Z njenim izborom dobi ukazna linija novi pogled:

Izbor entitet za osvežitev vidnosti:
Po izboru prve entitete bo program še dalje zahteval izbor, dokler s pritiskom na tipko ‘Enter’
ali klikom na desni gumb miške ne označite konec izbora. Po tem program določi zakrite
robove izbranih entiteta in jih izrisuje s predvidenimi linijami.

9.3

Prikaz entitet

Z ukazom ‘Prikaz entitet’ je mogoče izvršiti spremembo načina prikaza entiteta v
, dobi ukazna
risbi. Z aktiviranjem iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom miške na ikono
linija obliko:
Izbor objektov:
Od uporabnika se zahteva izbor vseh entitet, katerih prikaz se želi spremeniti. To sporočilo bo
v ukazni liniji, dokler s pritiskom na tipko ‘Enter’ ali s klikom na desni gumb miške ne označite
konec procedure izbora. Zatem se odpre dialog za nastavitev načina prikazovanja entitet v
risbi:
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Dialog za nastavitev načina prikaza entitet
Risanje osi palice
Vklopljeno stikalo pomeni, da se bo os palice prikazovala v risbi, v
nasprotnem pa ne.
Uporabi detajlno geometrijo prečnega prereza
Vklopljeno stikalo pomeni, da se bo palica izrisovala z upoštevanjem detajlne
geometrije prečnega prereza, pri čemer detajlnost geometrije zavisi od
izbranega načina izrisovanja pozicije palic v dialogu ‘Funkcionalnost’ (glej
poglavje 12.3).
Risanje nevidnih robov
Vklopljeno stikalo pomeni, da se bodo nevidni robovi entitet prikazovali z
nastavitvijo v poglavju ‘Parametri’ (glej poglavje 12.1), v nasprotnem se
nevidni robovi ne bodo prikazovali.
Risanje vidnih robov kot da so nevidni
Vklop stikala bo vidne robove entitet prikazal z nastavitvijo za nevidne
robove.
Prikaz prereza
V okviru te skupine se nahajajo nastavitve, ki se nanašajo samo na način prikaza pogledov na
palice in pločevine.
Izris pogleda brez globine
Vklop stikala bo poglede, dobljene z ukazom za kreiranje prereza, prikazal
brez globine, tako se dobi njihov poenostavljen prikaz.
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Izris šrafure na mestu prereza
Vklopljeno stikalo pomeni, da se bodo pogledi na palice in pločevine
prikazovali s šrafuro, izklopljeno pa da šrafure ne bo.
Modifikacija kota šrafure
Edit polje za vnos kota, za katerega se bo šrafura zarotirala (pozitivna smer
kota raste v nasprotni smeri urinega kazalca).
Tip šrafure

Odpre se meni za izbor enega od programsko določenih tipov šrafur.

Prikaz vijakov
V okviru te skupine se nahajajo nastavitve, ki se nanašajo samo na način prikaza vijakov.
Prečni prikaz
Zaprta lista za izbor načina prikaza vijakov v prečnem prerezu:
Ne izrisuje se – vijaki se ne bodo izrisovali.
Simboličen – vijaki bodo predstavljeni z ustreznim simbolom (simboli vijakov
se nahajajo v datoteki ‘SymBolt.dwg’, glej poglavje 1.6).
Realističen s šrafuro – predstavlja realističen pogled vijaka, ki je prikazan s
šrafuro.
Realističen brez šrafure – predstavlja realističen pogled vijaka, ki je
prikazan brez šrafure.
Dodatni kot simbola
Polje bo dostopno samo če je za prečni prikaz vijaka izbran simboličen prikaz.
Z vnosom ustrezne vrednosti lahko uporabnik izvrši korekcijo kota in nastavi
položaj simbola vijaka v risbi.
Vzdolžni prikaz
Zaprta lista za izbor načina prikaza vijakov v vzdolžnem prerezu:
Ne izrisuje se – vijaki se ne bodo izrisovali.
Simboličen – vijaki bodo predstavljeni z ustreznim simbolom.
Vrsta simbola – zaprta lista ki je aktivna samo v primeru, ko je izbran
simboličen prikaz vijakov. Iz nje je možno izbrati enega od treh programsko
predvidenih simbolov vijakov v vzdolžnem prerezu: ‘samo os’,
‘enostransko’ i ‘dvostransko’.
Realističen s šrafuro – predstavlja realističen pogled vijakov, ki je prikazan
s šrafuro.
Realističen brez šrafure – predstavlja realističen pogled vijakov, ki je
prikazan brez šrafure.
Izris lukenj od vijakov
Vklopljeno stikalo pomeni, da bodo na entiteti prikazane luknje od vijakov. V
primeru izklopa, se luknje se bodo izrisovale, kar se najpogosteje uporablja v
primeru, ko je vijak predstavljen s simbolom.
Shrani

Gumb, ki trajno shrani stanje vseh parametrov v konfiguracijo prikaza entitet
s poljubnim imenom.

V zaprti listi, ki se nahaja na levi strani od ‘Shrani’, se nahajajo že shranjene konfiguracije,
katere uporabnik lahko v vsakem trenutku tudi izbere.
Z aktiviranjem ‘OK’ se bodo sprejele vse nastavitve v dialogu in vse izbrane entitete v risbi
bodo prikazane na izbran način. Gumb ‘Cancel’ je predviden za odstop.
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Izrisovanje ločnih palic in delo z njimi lahko dolgo traja, tako da je v programu omogočeno, da
uporabnik nastavi gostoto delitve za te palice. Če natipkate v ukazni liniji tekst ‘gost’, se
pojavi sporočilo:
Vnesite število delitev krožne palice [10-720] <60>:
Pričakuje se vnos gostote, oziroma število delitev ločne palice. Po ‘default’-u je ta vrednost 60.
Vnos manjšega števila zmanjša število delitev in detajlnost ločnih palic, vendar se s tem pohitri
delo programa.

9.4

Konfiguracije prikaza entitet

Z izborom ukaza ‘Konfiguracije prikaza entitet’ iz menija ‘Metal Studio’ ali s
, se odpre dialog za nastavitev konfiguracij prikazovanja entitet v
klikom miške na ikono
risbi:

Dialog za nastavitev konfiguracij
prikaza entitet
Ta dialog je enak kot dialog, ki se odpre pri zagonu ukaza ‘Prikaz entitet’, tako da pomen
posameznih parametrov ne bomo ponovno pojasnjevali (glej poglavje 9.3).
Briši

gumb za brisanje aktivne konfiguracije prikaza.

Izbor konfiguracije po entitetah
Z aktiviranjem tega gumba se odpre novi dialog, v katerem je mogoče za vsako entiteto
nastaviti ustrezne konfiguracije prikaza:
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Dialog za izbor konfiguracije po entitetah
Palica

Zaprta lista iz katere lahko izberete neko že predhodno definirano
konfiguracijo prikaza, tako da bodo vse naknadno narisane palice prikazane
na način, ki je definiran z izbrano konfiguracijo.

Na enak način je mogoče nastaviti ustrezno konfiguracijo prikaza tudi za vse ostale entitete
(pogled na palico (prečno), pogled na palico (vzdolžno), pločevina, pogled na pločevino,
delavniška risba palice v pogledih i delavniška risba pločevine), ki se bo uporabila v nadaljnjem
delu s programom.
Z aktiviranjem gumba ‘OK’ se bo dialog zaprl, konfiguracije prikaza bo pa program uporabil v
nadaljevanju dela.
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9.5

Nastavitev vidnosti ‘Metal Studio’-vih entitet
(VIDNOST)

S pomočjo ukaza ‘Vidnost’ lahko selektivno postavite in umikate vidnost entitet, ki
,
se nahajajo v risbi. Z njenim izborom iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom miške na ikono
se odpre dialog:

Dialog v okviru ukaza ‘Vidnost’
V zgornjem levem delu dialoga je prikazana lista z vsemi pozicijami sklopov, ki so pridruženi
aktivni risbi.
Vid.

Identifikator, ki kaže ali je pozicija sklopa vidna ali ne. Z desnim klikom miške
se izmenično dobi DA oz. NE in se nanaša na pozicijo sklopa, ki je prikazana u
okviru dane vrstice. Če je v listi izbrano več pozicij sklopov, se z desnim
klikom miške na katerikoli identifikator v listi, spremeni vrednost vseh
identifikatorjev izbranih pozicij. Z desnim klikom miške na naziv kolone ‘Vid.’,
se menja vrednost identifikatorja vsem pozicijam sklopov v listi.

V spodnjem levem delu dialoga se nahaja lista, v kateri so prikazane vse pozicije palic in
pločevin, katere pripadajo izbrani poziciji sklopa iz zgornje liste. Pomen kolon v listi je enak kot
pri ukazu ‘Baza pozicij’ (glej poglavje 8.1).
Vid.

Identifikator, katerega princip je enak, kot je opisan v listi sklopov. Omenimo
še, da je kriterij za postavitev vidnosti po pozicijah sklopov pomembnejši od
kriterija za postavitev vidnosti po posameznih pozicijah palic in pločevin.
Namreč, če je pozicija sklopa nevidna, bo program vse njene pozicije palic in
pločevin dal v nevidne, ne glede kak je ta parameter v listi z entitetami.
Selektivna postavitev vidnosti za pozicije palic in pločevin bo imelo smisla
edino, če je pozicija sklopa vidna.

V desnem delu dialoga se nahaja okno, ki je rezervirano za prikaz pozicij palic in pločevin. Z
izborom iz zaprte liste, ki se nahaja nad tem oknom, se lahko aktivira eden od treh vrst
prikazov: ‘Geometrija pozicije’, ‘Palice in pločevine izbranega sklopa’ ali ‘Vse palice in
pločevine’.
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Izbrani prikaz pozicij entitet ni ‘preview’ stanja v risbi, ki se bo dobil po izhodu iz dialoga,
ampak je njegova vloga izključno, da se iz liste lažje izbere želena pozicija palice ali pločevine.
Torej izbrani prikaz pozicij bo v dialogu imel vedno enak pogled, ne glede na trenutno stanje
vidnosti v dialogu.
Dodatni filter

Zaprta lista v kateri se nahajajo programsko predvideni filtri za diagnostiko v
risbi. Delovali bodo samo na pozicijah palic in pločevin, ki so v listi kot vidne.
Nobeden - Program bo za vidne postavil vse pozicije palic in pločevin, ki
imajo identifikator ‘Da’, brez kakršnih dodatnih kriterijev.
Samo instance, ki gredo v specifikacijo – V risbi bodo prikazane vse
instance palic in pločevin, pri katerih je stikalo ‘Specifikacija’ vklopljeno in je
število kosov večje od nič.
Samo instance, ki ne gredo v specifikacijo – S tem se lahko dobi koristna
informacija, katere entitete so prisotne v risbi in ne sodelujejo v skupnem
številu kosov pozicije pri izdelavi specifikacije. To pomeni, da bodo vidne vse
entitete, pri katerih je stikalo ‘Specifikacija’ izklopljeno. S tem lahko tudi
enostavno vidite eventualne napake.
Samo instance pozicij z delavniškimi risbami – V risbi bodo prikazane
vse instance palic in pločevin, za katere so generirane delavniške risbe.
Samo instance pozicij brez delavniških rib – v risbi bodo prikazane vse
instance palic in pločevin, ki nimajo generiranih delavniških risb.
Samo instance iz pozicij palic daljših od: Ko se izbere ta filter, program
za vidne postavi vse instance, ki so daljše od podane dolžine v edit polju na
desni strani zaprte liste.
Samo pozicije izbranega profila – v dialogu se pojavita dve novi zaprti
listi, ki sta namenjeni za izbor tipa prereza i profila. Program bo za vidne
postavil samo pozicije izbranega prereza.
Palice - v risbi bodo prikazane vse materialne instance palic.
Pogledi na palice - v risbi bodo prikazane vse nematerialne instance palic,
oziroma vsi pogledi na palice.
Pločevine – v risbi bodo prikazane vse materialne instance pločevin.
Pogledi na pločevine - v risbi bodo prikazane vse nematerialne instance
pločevin, oziroma vsi pogledi na pločevine.

Po aktiviranju gumba ‘OK’ bo program popravil stanje risbe tako, da ustreza postavljenim
parametrom v tem dialogu.

9.6

Sprememba prikaza 2D<-->3D

Glede na potrebe uporabnika je v programu omogočeno, da se v vsakem trenutku
lahko naredi prehod iz 2D v 3D režim prikaza in obratno z ukazom ‘Sprememba prikaza
.
2D<-->3D’ iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom na ikono
Potrebno je poudariti, da v 2D prikazu ne obstaja razlika med risbo modela in risbo kreiranih
prerezov in detajlov, dokler se v 3D prikazu jasno vidi katere instance so materialne in katere
ne.
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Risba v 3D režimu prikaza – realističen 3D model entitet
S ponovnim izborom ukaza ‘Sprememba prikaza 2D<-->3D’ se vrne 2D režim prikaza:

Risba v 2D režimu prikaza – ravninski model
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9.7

Okvir risbe

Z ukazom ‘Okvir risbe’ lahko v risbo postavite okvir, ki predstavlja dimenzije
papirja, na katerega želite natisniti risbo. Z izborom tega ukaza iz menija ‘Metal Studio’ ali s
, se odpre dialog:
klikom na ikono

Dialog za postavitev okvirja
Orientacija
V tem delu dialoga se nahajajo stikala s katerimi se nastavi orientacija okvirja, a na njihovi
desni strani je predstavljen tudi grafični prikaz papirja z ustreznimi dimenzijami, orientacijo in
vrisanimi robovi.
Pokončno

Stikalo za pokončno orientacijo okvirja.

Položno

Stikalo za položno orientacijo okvirja.

Format okvirja [mm]
V tem delu dialoga se nahajajo stikala za določitev dimenzije okvirja.
Standardni format
Stikalo s katerim lahko iz zaprte liste na desni strani izberete enega od
ponujenih standardnih formatov papirja (A0 do A10, B0 do B10, C0 do C10).
Poljubni format
Stikalo s katerim lahko v ustreznih poljih podate popolnoma poljubne
dimenzije papirja.
Robovi [mm]
V tem delu dialoga se nahajajo štiri polja za vnos odmika robov od okvirja. Če je vrednost
enaka nič, se ta rob ne bo izrisal.
Zgoraj

polje za zgornji rob.
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Spodaj

polje za spodnji rob.

Levo

polje za levi rob.

Desno

polje za desni rob.

Po aktiviranju gumba ‘OK’ bo program dialog zaprl in šel v proceduro postavitve okvirja v
risbo, oziroma bo zahteval določitev točke za levi spodnji vogal okvirja.
Položaj okvirja:
Prava velikost okvirja v risbi se določi na osnovi izbranega formata in aktivnega merila risbe.
Število postavljenih okvirjev v eni risbi ni omejeno.
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10. KREIRANJE BAZ KATERE
PROGRAM UPORABLJA
10.1

Baza profilov

Z izborom ukaza ‘Baza profilov’ se odpre dialog za editiranje baze profilov, ki se
prilaga skupaj s programom.

S programom se dobita dve bazi profilov, MetalStudio.$prf in MetalStudio_GOST.$prf. Ker
lahko obstaja več baz profilov, se v glavi tega dialoga izpisuje tudi naziv trenutno aktivne baze.
Shrani kot

Shranjevanje aktivne baze profilov z novim imenom.

Odpri

Odpiranje že kreirane baze profilov.

Spajanje

Gumb za spajanje dveh baz profilov, oziroma vnosom vseh profilov iz neke
baze v trenutno aktivno. Z njegovim izborom se odpre dialog za izbor baze
profilov, ki se bo spojila s trenutno aktivno bazo.
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Ko se izbere baza iz liste, je potrebno pritisniti gumb ‘Odpri’, nakar se bo
odprl dialog za izbor načinov dodajanja profila v aktivno bazo.

Za družine profilov z istim imenom v obeh bazah, se lahko izbere en od dveh
ponujenih načinov:
Spajanje – profili se dodajo v istoimensko družino v trenutno aktivni bazi.
Preimenovanje - program bo družino profilov, ki ima isto ime kot družina v
aktivni bazi, preimenoval in dodal v aktivno bazo.
V zgornjem levem vogalu dialoga je prikazana lista vseh tipov profilov, ki obstajajo trenutno v
aktivni bazi. Z izborom enega od njih se v spodnjem delu dialoga pojavi tabela z numeričnimi
podatki vseh profilov izbranega tipa.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

113

Vsak profil je določen s svojo oznako in nizom numeričnih podatkov, ki se podajo v ustrezne
kolone. V glavi vsake kolone je izpisana oznaka podatka, a v [] njegova enota mere. Da bi
pomen podatkov, ki se nanaša na dimenzije profilov bil jasnejši, so v sliki v zgornjem desnem
kotu dialoga shematsko kotirane vse potrebne vrednosti za dan profil. Ker je lahko število
numeričnih podatkov, ki ustreza enemu profilu, precej veliko, se lahko zgodi, da niso vidne vse
kolone. Tedaj se prikaže horizontalni drsnik, ki premika vsebino okna.
S pomočjo skupine gumbov, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, se vrši ureditev tabele
profila za vsak izbrani tip iz liste.
Dodaj

Dodajanje novega profila v tabelo. Če je vklopljeno stikalo ‘S kopiranjem’,
se v tabelo doda kopija trenutno izbranega profila.

Briši

Brisanje izbranega profila iz tabele.

Gor

Premikanje izbranega profila v tabeli za eno vrstico navzgor.

Dol

Premikanje izbranega profila v tabeli za eno vrstico navzdol.

Zraven ureditve tabele je omogočeno tudi editiranje same liste tipov profilov. Za ta namen so
predvideni gumbi, ki se nahajajo na desni strani liste tipov profilov.
S pritiskom na ‘
listo profilov.

Dodaj’, se odpre dialog za definiranje naziva in tipa profilov, ki bo dodan v
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Naziv profilov se lahko poljubno poda, pod pogojem da še ne obstaja v listi, dokler se izbor
tipa vrši iz zaprte liste. S pritiskom na gumb ‘OK’ se program vrne v osnovni dialog za
editiranje baze profilov in na konec liste vnese novi tip profilov.
Dodaj’ trenutno izbrani tip profilov
Če je stikalo ‘S kopiranjem’ vklopljeno, se z gumbom ‘
kopira v listo z drugim imenom. S pritiskom se odpre isti dialog, vendar se v njem lahko menja
samo naziv.
‘Preimenovanje’ – odpre se dialog v katerem se lahko spremeni ime skupine profilov, ki je
izbrana v listi.

Novo ime se da v polju ‘Naziv skupine profilov’. S pritiskom na ‘OK’ se program vrne na
osnovni dialog za editiranje baz profilov, v katerem se izbrana skupina profilov sedaj prikazuje
z novim imenom.
Briši’, ‘
Gor’ in ‘
Dol’ je enaka kot pri delu s tabelo profilov, s tem da se
Vloga polj ‘
sedaj nanašajo na ureditev liste tipov profilov.
Simbol

V tem polju se vsakemu tipu profilov lahko pridruži ime simbolov, ki se bodo
prikazovali v koti vseh profilov tega tipa. Pogled podanega simbola se
prikazuje v oknu, ki se nahaja levo polja. Ti simboli se kreirajo kot AutoCADovi bloki in se shranijo v konfiguracijsko datoteko ‘SymDim.dwg’. Delo s
simboli in AutoCAD-ovimi bloki je pojasnjeno v poglavju ‘Simboli, ki se
uporabljajo v programu’.

Tip profila

V tem polju se vsakemu tipu profilov lahko dodeli poljuben opis, ki se bo
izpisoval v koti vseh profilov tega tipa, seveda če je njegovo prikazovanje
podano v aktivnem stilu kotiranja.

S pritiskom na gumb ‘Tipski prerezi’ se odpre novi dialog:
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V zgornjem levem kotu dialoga je prikazana lista vseh tipskih prerezov, ki so predvideni v
programu. Z izborom kateregakoli, se v desnem delu dialoga pojavi tudi njegova slika s
shematsko kotiranimi dimenzijami.

Simbol

V levem polju se vsakemu tipskemu prerezu lahko pridruži ime simbola, ki se
bo prikazoval v koti. Pogled podanega simbola se prikazuje v oknu, ki se
nahaja levo polja. Ti simboli se kreirajo kot AutoCAD-ovi bloki in se shranijo v
ustrezno konfiguracijsko datoteko. Delo s simboli in AutoCAD-ovimi bloki je
pojasnjeno v poglavju ‘Simboli, ki se uporabljajo v programu’.
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Tip profila

10.2

V tem polju se vsakemu tipskemu prereza lahko dodeli poljuben opis, ki se bo
izpisoval v koti, seveda če je njegovo prikazovanje podano v aktivnem stilu
kotiranja.

Baza vijakov

Z izborom ukaza ‘Baza vijakov’ se odpre dialog za editiranje baze vijakov, ki se
prilaga skupaj s programom.

Ker lahko obstaja več baz vijakov, se v glavi tega dialoga izpisuje tudi naziv trenutno aktivne
baze.
Shrani kot

Shranjevanje aktivne baze vijakov z novim imenom.

Odpri

Odpiranje že kreirane baze vijakov.

V zgornjem levem kotu dialoga je prikazana lista vseh družin vijakov, ki obstajajo trenutno v
aktivni bazi. Z izborom ene od njih se v spodnjem delu dialoga pojavi tabela z numeričnimi
podatki o vseh vijakih izbrane družine.
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Vsak vijak je določen s svojo oznako in nizom numeričnih podatkov, ki se podajo v ustrezne
kolone. V glavi vsake kolone je izpisana oznaka podatka, a v [] njegova enota mere. Da bi
pomen podatkov, ki se nanaša na dimenzije vijakov, bil jasnejši, so v sliki v zgornjem desnem
kotu dialoga shematsko kotirane vse potrebne vrednosti.
Vijaki

Oznaka vijaka.

Lt [mm]

Maksimalna dolžina telesa vijaka. Ta podatek se za sedaj ne koristi.

dt [mm]

Premer telesa vijaka.

hg [mm]

Višina glave vijaka.

sg [mm]

Premer kroga v glavi vijaka.

dr [mm]

Premer luknje skozi kateri gre vijak.

hn [mm]

Višina matice.

sn [mm]

Premer kroga matice.

Simbol

V tej koloni se vsakem vijaku lahko pridruži ime simbola, ki se bo prikazoval v
risbi namesto vijaka, ko je izbran simboličen prikaz vijakov v vzdolžnem
prerezu. Pogled simbola se vidi v oknu, ki se nahaja v sredini dialoga. Ti
simboli se kreirajo kot AutoCAD-ovi bloki in se shranijo v konfiguracijsko
datoteko ‘SymDim.dwg’. Delo s simboli in AutoCAD-ovimi bloki je pojasnjeno
v poglavju ‘Simboli, ki se uporabljajo v programu’.

S pomočjo skupine gumbov, ki se nahaja v spodnjem delu dialoga, se vrši ureditev tabele
vijakov.
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Dodaj

Dodajanje novega vijaka v tabelo. Če je vklopljeno stikalo ‘S kopiranjem’, se
v tabelo doda kopija trenutno izbranega vijaka.

Briši

Brisanje izbranega vijaka iz tabele.

Gor

Premikanje izbranega vijaka v tabeli za eno vrstico navzgor.

Dol

Premikanje izbranega vijaka v tabeli za eno vrstico navzdol.

Zraven ureditve tabele je omogočeno tudi editiranje same liste družin vijakov. Za ta namen so
predvideni gumbi, ki se nahajajo na desni strani liste.
S pritiskom na ‘
dodan v listo.

Dodaj’, se odpre dialog za definiranje naziva in tipa družine vijakov, ki bo

Naziv družine vijakov se lahko poljubno poda, pod pogojem da še ne obstaja v listi, dokler se
izbor tipa vrši iz zaprte liste. S pritiskom na gumb ‘OK’ se program vrne v osnovni dialog za
editiranje baze vijakov in na konec liste vnese novo družino vijakov.
Dodaj’ trenutno izbrana družina
Če je stikalo ‘S kopiranjem’ vklopljeno, se z gumbom ‘
vijakov kopira v listo z drugim imenom. S pritiskom se odpre isti dialog, vendar se v njem
lahko menja samo naziv.
Briši’, ‘
Gor’ in ‘
Dol’ je enaka kot pri delu s tabelo vijakov, s tem da se
Vloga polj ‘
sedaj nanašajo na ureditev liste družin vijakov.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

119

10.3

Baza dolžin vijakov

Z izborom ukaza ‘Baza dolžin vijakov’ se odpre dialog za editiranje baze dolžin
vijakov, ki se daje skupaj s programom.

V tem dialogu je omogočeno definiranje minimalne dolžine prepusta in dolžine vijakov. Na tak
način bo program pri podajanju serije vijakov avtomatsko določil potrebne dolžine vijakov
glede na debelino elementov, ki se spajajo in razpoložljive dolžine vijakov v bazi dolžin vijakov.
Φ [mm]

Premer telesa vijaka.

∆L [mm]

Minimalne dolžine prepusta preko matice za določeni premer vijaka.

Dolžina [mm] Lista z možnimi dolžinami vijakov za izbran premer vijakov.
S pomočjo gumbov, ki se nahajajo pod levo tabelo minimalnih dolžin prepusta, se vrši ureditev
dane tabele.
Dodaj

Dodajanje nove vrstice v tabelo. Če je stikalo ‘S kopiranjem’ vklopljeno, se v
tabelo doda kopija trenutno aktivne vrstice.

Briši

Brisanje izbrane vrstice iz tabele.

Gor

Premikanje izbrane vrstice navzgor.

Dol

Premikanje izbrane vrstice navzdol.

Dodaj’, ‘
Briši’, ki se nahajajo pod desno tabelo je enaka kot na levi strani, s
Vloga polj ‘
tem da se sedaj to nanaša na listo z možnimi dolžinami vijakov za izbran premer v levi tabeli.
Shrani kot

Shranjevanje aktivne baze dolžin vijakov z novim imenom.

Odpri

Branje neke že prej kreirane baze dolžin vijakov.
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10.4

Baza materialov konstrukcije

Z izborom tega ukaza se odpre dialog za editiranje baze materialov konstrukcije, ki
se prilaga skupaj s programom.

V tabeli so prikazane vse vrste jekla, ki se nahajajo v bazi.
Naziv

Vrsta jekla.

fy [MPa]

Vrednost meje plastičnosti jekla.

fu [MPa]

Vrednost natezne trdnosti jekla.

γ Valj. [kg/m3]
Specifična teža jekla za valjane in toplooblikovane profile.
γ Var. [kg/m3]
Specifična teža jekla za pločevine in hladnooblikovane profile.
Dodaj’, ‘
Briši’, ‘
Vloga polj ‘
predhodno opisanih ukazov.

Gor’ in ‘

Dol’ je enaka kot pri delu s tabelami pri
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10.5

Baza materialov vijakov

Z izborom tega ukaza se odpre dialog za editiranje baze materialov vijakov, ki se
prilaga skupaj s programom.

V tabeli so prikazane vse vrste jekla, ki se nahajajo v bazi.
Naziv

Vrsta jekla.

fyb [MPa]

Vrednost meje plastičnosti jekla.

fub [MPa]

Vrednost natezne trdnosti jekla.

Dodaj’, ‘
Briši’, ‘
Vloga polj ‘
predhodno opisanih ukazov.

10.6

Gor’ in ‘

Dol’ je enaka kot pri delu s tabelami pri

Baza poljubnih prerezov

V programu ‘Metal Studio’ je omogočeno definiranje prečnih prerezov poljubne
geometrije. Geometrija se definira z nekim AutoCAD-ovim ukazom za risanje linij, pri čemer je
nujno da je kontura zaprta.
Da bi se kreirani prečni prerez lahko uporabil, je potrebno da je dodan v bazo poljubnih
prerezov. Z aktiviranjem ukaza ‘Baza poljubnih prerezov’ v meniju ‘Metal Studio ►
Materiali in profili’ ali ikone , se odpre dialog:
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Dialog ‘Baza poljubnih prerezov’
V centralnem delu dialoga so prikazani vsi poljubni prečni prerezi, ki se trenutno nahajajo v
bazi, dokler se v desnem delu nahajajo ukazi za delo z njimi.
Levo

Gumb za spremembo položaja v bazi, premik v levo.

Desno

Gumb za spremembo položaja v bazi, premik v desno.

Dodaj

Gumb za dodajanje novega prereza v bazo. Zatem program gre v risbo in
zahteva izbor prečnega prereza:

Izbor objekta:

Geometrija poljubnega prereza narejena z AutoCAD-ovim ukazom ‘Polyline’
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Izbrani prečni prerez se doda v bazo na prvo prosto mesto.

V bazo je dodan novi ‘Poljubni prerez’
Kopiraj

Gumb za dodajanje novega prereza s kopiranjem geometrije trenutno
izbranega prereza.

Edit

Izbor gumba ali dvojni klik miške na izbran prerez, se odpre dialog za
definiranje dodatnih parametrov izbranega prereza.

Dialog za definiranje parametrov poljubnega prereza
V levom delu dialoga se prikazuje geometrija izbranega prereza.
Naziv

V tem polju lahko podate poljuben naziv. Pri risanju palic iz danega prečnega
prereza bo njen opis v koti ta naziv, če pa ni podan, pa tekst ‘Poljubni
prerez’.
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Segmenti konture prereza
Ker je geometrija prereza lahko popolnoma poljubna, je nujno da se definira
na katerih segmentih konture se lahko postavi serija vijakov. Izbrani segment
konture je označen z rdečo barvo, zaradi lažjega vnosa parametrov pa
program vsakemu segmentu konture dodeli številko, ki se za aktivni segment
izpisuje skupaj s skupnim številom segmentov.
Gumbi za menjanje aktivnega segmenta konture. Segment konture se lahko
izbere tudi z miško v risbi dialoga.
Na tem segmentu je lahko serija vijakov
Z vklopom tega stikala je omogočena postavitev serije vijakov na aktivnem
segmentu konture. Taki segmenti za vijake se prikazujejo s temnejšo sivo
barvo, tako da jih uporabnik lahko z lahkoto vidi. Če je aktiven ločni segment,
bo to stikalo neaktivno.
Z aktiviranjem ‘OK’ se podane spremembe potrdijo in program se vrne v glavni dialog tega
ukaza.
Briši

Brisanje izbranega poljubnega prereza iz baze.

Gor

Sprememba aktivne strani navzgor.

Dol

Sprememba aktivne strani navzdol.

Vsi poljubni prerezi, ki se nahajajo v bazi, bodo dostopni za izbor iz liste ‘Tipi prerezov’ v
dialogih za definiranje nove palice v pogledu in nove palice v prerezu.
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11. DELAVNIŠKA RISBA
S tem ukazom lahko za izbrano pozicijo palice ali pločevine generirate delavniško
risbo z vsemi kotiranimi potrebnimi vrstami pogledov za to entiteto. Kotirale se bodo dolžine
vseh segmentov, položaji lukenj in serije vijakov.
Z ukazom ‘Delavniška risba – posamezno’ iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom miške na
, se v ukazni liniji pojavi sporočilo, ki od uporabnika zahteva izbor entitet za kotiranje:
ikono
Izbor palice ali pločevine [Izhod] < Izhod >:
Glede na to ali je izbrana palica ali pločevina, se odpreta dva različna dialoga, v katerih se
definirajo vsi podatki potrebni za generiranje delavniške risbe.

11.1

Delavniška risba palice

Če ste izbrali pozicijo palice ali pogled na palico, bo program odprl dialog:

Dialog za generiranje delavniške risbe palice
V zgornjem levem delu dialoga se nahaja prikaz izbrane pozicije palice z vsemi oblikovanji,
luknjami in serijami vijakov.
Ker se delavniška risba palice sestoji iz kotiranih vzdolžnih in prečnih pogledov na palico, je
nujno za vsak ta pogled definirati ustrezne parametre prikaza.
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Vzdolžni pogledi
Del dialoga v katerem se nahajajo parametri, s katerimi se definira prikaz vzdolžnih pogledov
na palico.
V listi so prikazani vsi vzdolžni pogledi, ki se bodo kotirali v risbi. Trenutno izbrani pogled je
prikazan v risbi v dialogu.
Kot

Edit polje za vnos kota pod katerim se bo določil pogled na palico. Glede na
podan kot pogleda, se bo menjal tudi prikaz palice v dialogu.

Dodaj

Gumb za vnos nove vrstice v katero se poda želeni kot.

Briši

Gumb za brisanje izbrane vrstice iz liste.

Položaji prečnih pogledov
Del dialoga, v katerem se nahajajo parametri, s katerimi se definira prikaz prečnih pogledov na
palico.
V listi so prikazani vsi prečni pogledi, ki se bodo kotirali v risbi.
Mesto

Edit polje za vnos položaja na palici, s katerega se vzame prečni pogled.
Položaj se lahko poda z vnosom vrednosti s tipkovnice in to relativno (u
milimetrih) ali s parametri in s prevzemom položaja iz risbe, pri čemer se bo
ta vrednost namestila v polje. Položaji prečnih pogledov so prikazani s
črtkanimi linijami v risbi dialoga, trenutni izbrani položaj pa je jasno označen.

relativno-parameterski
Vklopljeno stikalo pomeni, da se položaj prečnih prerezov podaja s parametri
(v procentih dolžine osi palice), z vrednostmi od -0.2 do 1.2. Izklopljeno
stikalo pomeni relativen vnos v milimetrih.
Prevzemi

Gumb, ki iz risbe v dialogu naredi izbor položaja, ta vrednost pa se da v
ustrezno edit polje. Za lažji izbor položaja se v risbi izpisuje trenutna
koordinata položaja miške glede na začetek palice.

Dodaj

Gumb, ki v listo doda novo vrstico, v kateri se zatem vnese želeni položaj
prečnega pogleda.

Briši

Gumb za brisanje izbrane vrstice iz liste.

Nastavitev dolžine risbe vzdolžnega pogleda
Ker imajo lahko palice velike dolžine, v delavniški risbi pa ni potrebe prikazovati dele palice, ki
nimajo neke modifikacije ali luknje vijakov, je omogočeno izločanje teh delov palice, s čimer
boste prilagoditi dolžino delavniške risbe dimenzijam papirja. Na kotnih linijah bodo seveda
prikazane prave vrednosti dolžine pogleda. V tem delu dialoga se nahajajo parametri, s
katerimi se definira dolžina vzdolžnih pogledov na palico v delavniški risbi.
Nastavitev dolžine se lahko naredi na dva načina: z vnosom mejne dolžine vzdolžnega
pogleda, pri čemer program avtomatsko izloči dele brez modifikacije ter da pogled s podano
dolžino, in definiranjem intervala na tak način, da uporabnik sam določi intervale na palici, ki
se ne bodo prikazali.
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Mejna dolžina vzdolžnega pogleda
Edit polje za vnos dolžine v risbi. Program avtomatsko izloči vse dele palice, ki
nimajo kake modifikacije in lukenj od vijakov.
Dolžina prekinitve
Edit polje za vnos vrednosti razmaka med linijami prekinitve v milimetrih.
Minimalna dolžina intervala
Edit polje za vnos tolerance za določitev intervala prekinitve. To polje bo
aktivno samo v primeru, ko je podana mejna dolžina pogleda palice.
Interval, ki se ne prikazuje
V listi so prikazani vsi deli palice, ki se ne prikazujejo.
Začetek

Edit polje v katerem se poda začetni položaj intervala na palici, ki se ne bo
prikazoval v risbi. Položaj se lahko poda z vnosom vrednosti preko tipkovnice
ter to relativno (v mm) ali s parametri in prevzemom položaja iz risbe.
Intervali, ki se ne bodo prikazovali v risbi, so v dialogu prikazani šrafirano.

Konec

Edit polje v katerem se poda končni položaj intervala v palici, ki se ne bo
prikazoval v risbi. Položaj se lahko poda z vnosom vrednosti preko tipkovnice
ter to relativno (v mm) ali s parametri in prevzemom položaja iz risbe.
Intervali, ki se ne bodo prikazovali v risbi, so v dialogu prikazani šrafirano.

relativno-parameterski
Vklopljeno stikalo pomeni, da se položaj intervalov podaja s parametri (v
procentih dolžine osi palice), z vrednostmi od -0.2 do 1.2. Izklopljeno stikalo
pomeni relativen vnos v milimetrih.
Prevzemi

Gumb, ki iz risbe v dialogu naredi izbor položaja za interval, ta vrednost pa se
da v ustrezno edit polje. Za lažji izbor položaja se v risbi izpisuje trenutna
koordinata položaja miške glede na začetek palice.

Dodaj

Gumb, ki v listo doda novo vrstico, v kateri se zatem vnese želeni položaj
intervala.

Briši

Gumb za brisanje izbrane vrstice iz liste.

Opis
V tem delu dialoga se nahajajo polja, v katera se podajo parametri za vsebino opisa delavniške
risbe. Z aktiviranjem gumba, ki se nahaja v nadaljevanju tega polja, se odpre meni za izbor
parametrov, ki se lahko prikazujejo v opisu delavniške risbe. V nadaljevanju simbola vsakega
parametra se izpisuje kratek opis, ki jasno kaže, kaj dani parameter predstavlja.
Rob do risbe

Edit polje za vnos velikosti prostega prostora od risbe do opisa delavniške
risbe.

Rotacija +90

Z vklopom stikala se menja položaj opisa, tako da se bodo zarotirali za 90
stopinj. Potreba za spremembo položaja opisa je takrat, ko se delavniška
risba postavi pokončno.

Ravnanje

Dve zaprti listi za izbor položaja opisa.
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Risbe
Merilo

Edit polje za merilo delavniške risbe.

Vodoravni razmak med risbami
Edit polje za vnos vodoravnega razmaka med risbami, v katerem je
vračunana tudi predpostavljena velikost teksta kote.
Pokončni razmak med risbami
Edit polje za vnos pokončnega razmaka med risbami, v katerem je vračunana
tudi predpostavljena velikost teksta kote.
Sprememba usmerjenosti palice
Vklop bo spremenil smer risanja vzdolžnega pogleda, kar se takoj prikaže v
risbi v dialogu.
Okvir
Parametri za izris okvirja okoli delavniških risb.
Risati okvir
Rob okoli risbe

Vklop pomeni izris okvirja okoli delavniške risbe.
Edit polje za vnos velikosti prostega prostora okoli delavniške risbe.

Kotiranje
Parametri za način kotiranja vzdolžnih in prečnih pogledov na palico.
Enota mere

Iz zaprte liste se izbirajo enote (m, cm, mm, ...) v katerih bodo dimenzijski
podatki palice.

Število decimalk
V polje se poda število decimalk, ki se nanaša na dimenzije vzdolžnih in
prečnih pogledov v koti.
Detajlnost kotiranja prečnih prerezov
Zaprta lista za izbor enega treh ponujenih načinov kotiranja prečnih prerezov.
Lista je aktivna samo, če je izbrano kotiranje prečnih prerezov.
odvisno od profila – program bo avtomatsko določil detajlnost kotiranja
prečnega prereza palice glede na profil. Za valjane profile bo naredil gabaritno
kotiranje, a za tipske profile detajlno kotiranje.
gabaritno – kotiral se bo samo gabarit prečnega prereza, ne glede na profil.
detajlno – prečni prerez na palico se bo kotiral detajlno, kar pomeni da se
bodo kotirale vse dimenzije prečnega prereza (debelina stojine, rebra,...) ne
glede na profil.
Način kotiranja
Zaprta lista za izbor že definirane konfiguracije kotiranja vzdolžnih in prečnih
pogledov.
Gumb za odpiranje dialoga ‘Način kotiranja’:
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Dialog za definiranje načina kotiranja vzdolžnih in prečnih pogledov na palico
Dialog je razdeljen na dva dela, tako da se v levem nahajajo parametri za prikaz vodoravnih in
v desnem prikaz pokončnih kot.
Vodoravne kote
Način kotiranja
Zaprta lista za izbor enega od ponujenih načina kotiranja.
Z leve do temena – kotiranje vsakega temena konture se vrši v posebnem
vrstne redu, tako da vrstice kot potekajo od levega temena palice in do
temena, ki se kotira.
Z desne do temena – kotiranje vsakega temena konture se vrši v posebnem
vrstne redu, tako da vrstice kot potekajo od desnega temena palice in do
temena, ki se kotira.
Od bližjega roba do temena – kotiranje vsakega temena konture se vrši v
posebnem vrstne redu, tako da vrstice kot potekajo od bližjega roba palice in
do temena, ki se kotira.
Kotiranje segmenta – kotiranje se vrši po segmentih.
Brez kotiranja kontur – ne kotira se kontura vzdolžnih in prečnih pogledov.
Položaj kot

Zaprta lista za izbor položaja kote.
Dol – Vse kote se nahajajo pod risbo.
Gor – Vse kote se nahajajo nad risbo.
Najprej dol – Prve vrstice kot se postavijo pod risbo, a preostale nad.
Najprej gor - Prve vrstice kot se postavijo nad risbo, a preostale pod.
Bližja stran – Kote se postavijo zgoraj ali spodaj glede na kateri strani je
bližji segment, oziroma teme, ki se kotira.

Zapolnitev praznih vrstic kot
Vklopljeno stikalo pomeni, da se bodo prazne vrstice kot avtomatsko
zapolnile.
Razmak prve vrstice kot
Edit polje za vnos razmaka od risbe do prve vrste kote.
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Razmak naslednjih vrstic kot
Edit polje za vnos razmaka med vrsticami kot.
Kotiranje lukenj in serij vijakov
Zaprta lista za izbor enega od ponujenih načinov kotiranja lukenj in serij
vijakov.
Dol – Kote se postavijo spodaj.
Gor – Kote se postavijo zgoraj.
Izven – Kote se postavijo izven palice, a način je določen z izbranim tipom
kotiranja iz zaprte liste ‘Način kotiranja’.
Brez kotiranja – luknje in serije vijakov se ne bodo kotirale.
Spajanje sosednjih enakih kot
Če se v eni vrstici nahaja več istih kot, jih bo vklop tega stikala spojil v eno in
v koti bo izpisano število ponavljanj iste kote (npr. ‘n*50’, kjer je n število
ponavljanj iste kote).
Kotiraj vse serije vijakov skupaj
Vklop stikala pomeni, da se bodo luknje od vseh serij vijakov kotirale skupaj.
Pokončne kote
Način definiranja pokončnih kot je enak kot pri vodoravnih in ga ne bomo ponovno
pojasnjevali.
Kotiranje do osi palice
Vklop pomeni kotiranje razmaka do osi palice.
Konfiguracija Zaprta listi v kateri se nahajajo že vse shranjene konfiguracije načinov
kotiranja delavniške risbe in jih uporabnik lahko v vsakem trenutku izbere.
Shrani

Gumb za trajno shranjevanje konfiguracij načinov kotiranja delavniške risbe s
poljubnim imenom.

Briši

Gumb za brisanje konfiguracije načinov kotiranja, ki je trenutno aktivna.

Aktiviranje gumba ‘OK’ pomeni potrditev vseh narejenih sprememb v dialogu, gumb ‘Cancel’
pa je predviden za preklic.
Izhod iz dialoga za izbor načinov kotiranja vrne osnovni dialog za definiranje delavniške risbe.
Risbe razvitih plaščev
Če se izbere palica krožnega ali cevastega prečnega prereza, se bodo v dialogu nahajali tudi
parametri za postavitev risb razvitih plaščev.
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zunanji plašč

vklop postavi v risbo zunanji razviti plašč izbrane palice.

notranji plašč vklop postavi v risbo notranji razviti plašč izbrane palice. Če se izbere palica
krožnega prečnega prereza, to stikalo ne bo vidno v dialogu, ker ima ta palica
samo en plašč.
prikaz s šrafuro
vklop postavi v risbo razvite plašče s šrafuro.
Konfiguracija
Zaprta listi v kateri se nahajajo že vse shranjene konfiguracije delavniške risbe.
Shrani

Gumb za trajno shranjevanje konfiguracij parametrov delavniške risbe s
poljubnim imenom.

Briši

Gumb za brisanje konfiguracije, ki je trenutno aktivna.

Postavi vsem

Gumb, ki stanje vseh parametrov v tem dialogu pridruži vsem pozicijam palic,
ki se trenutno nahajajo v risbi.

Postavi za default
Gumb, ki aktivno konfiguracija postavi za default. To pomeni, da bo aktivna
za vse pozicije palic, ki se zatem kreirajo.
Z aktiviranjem ‘OK’ se preide v proceduro za postavitev delavniške risbe, kateri bodo
pridruženi vsi podatki iz dialoga in v ukazni liniji se zahteva položaj referenčne točke v risbi:
Referenčna točka:
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Po vnosu referenčne točke ukazna linija dobi novi pogled in od uporabnika se zahteva vnos
kota nagiba delavniške risbe glede na horizontalo:
Kot:

11.2

Delavniška risba pločevine

Če ste izbrali pozicijo pločevine ali pogled na pločevino, bo program odprl dialog:

Dialoga za generiranje delavniške risbe pločevine
Vrste pogledov

Ker se delavniška risba pločevine sestoji iz niza kotiranih pogledov, je
uporabniku omogočeno, da z vklopom ustreznih stikal izbere poglede
katere želi kotirati.

Ostali podatki, ki se definirajo v dialogu so enaki kot pri delavniški risbi palice, tako da jih ne
bomo ponovno pojasnjevali (glej poglavje 11.1).
Z aktiviranjem ‘OK’ se preide v proceduro za postavitev delavniške risbe, kateri bodo
pridruženi vsi podatki iz dialoga in v ukazni liniji se zahteva položaj referenčne točke v risbi:
Referenčna točka:
Po vnosu referenčne točke ukazna linija dobi novi pogled in od uporabnika se zahteva vnos
kota nagiba delavniške risbe glede na horizontalo:
Kot:
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11.3

Delavniška risba celega sklopa

Ker je lahko posamezno postavinje delavniških risb za vsako entiteto mukotrpen in
dolgotrajen proces, je v programu omogočeno tudi generiranje delavniških risb vseh entitet
izbranega sklopa. Z izborom ukaza ‘Delavniška risba celega sklopa’ iz menija ‘Metal
, se odpre dialog:
Studio’ ali s klikom miške na ikono

Dialog za generiranje delavniških risb celega sklopa
Ker program omogoča avtomatsko odkrivanje pozicij palic določenih prečnih prerezov in
oblikovanj, katere zaradi različnih zrcalnih transformacij njihovih instanc vsebujejo neidentične
palice, se pri zagonu ukaza ‘Delavniške risbe celega sklopa’ pojavi ustrezno opozorilo:

Da

pri generiranju delavniških risb se bo izvršila ločitev pozicij na dve različni
poziciji, če njihove instance vsebujejo različne zrcalne transformacije. Ločene
pozicije bodo trajno shranjene in se bodo kot take koristile pri nadaljnem
delu.

Ne

generirale se bodo delavniške risbe brez ločitve pozicij na dve različni poziciji,
čeprav njihove instance vsebujejo različne zrcalne transformacije.

V levem delu dialoga se nahaja lista vseh pozicij sklopov, ki se nahajajo v sestavi risbe. Vklop
stikala, ki se nahaja zraven naziva sklopa pomeni, da se bo za ta sklop generirala delavniška
risba.
Vklopi vse

Vklopijo se vsa stikala v listi.

Izklopi vse

Izklopijo se vsa stikala v listi.

Palice

Vklop pomeni, da se bo za vse palice, ki se nahajajo v izbranih sklopih
generirala delavniška risba.
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Iz zaprte liste, ki se nahaja pod stikalom lahko izberete neko že shranjeno konfiguracijo
delavniške risbe. Zraven shranjenih konfiguracij se v listi nahaja konfiguracija ‘po lokalnih
podatkih', ki pomeni, da bodo vse delavniške risbe palic generirane po lokalnih podatkih,
oziroma po konfiguraciji, ki je postavljena za vsako posamezno palico v okviru ukaza
‘Delavniška risba – posamezno’.
gumb, ki odpre dialog za generiranje delavniške risbe:

Dialog za generiranje delavniške risbe palice
Ta dialog je popolnoma enak kot dialog, ki se odpre v ukazu ‘Delavniška risba – posamezno’,
tako da dela v njemu ne bomo ponovno pojasnjevali (glej poglavje 11.1).
Pločevine

Vklop pomeni, da se bo za vse pločevine, ki se nahajajo v izbranih sklopih,
generirala delavniška risba.

Iz zaprte liste, ki se nahaja pod stikalom lahko izberete neko že shranjeno konfiguracijo
delavniške risbe. Zraven shranjenih konfiguracij se v listi nahaja konfiguracija ‘po lokalnih
podatkih', ki pomeni, da bodo vse delavniške risbe pločevin generirane po lokalnih podatkih,
oziroma po konfiguraciji, ki je postavljena za vsako posamezno pločevino v okviru ukaza
‘Delavniška risba – posamezno’.
gumb, ki odpre dialog za generiranje delavniške risbe:
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Dialog za generiranje delavniške risbe pločevine
Ta dialog je popolnoma enak kot dialog, ki se odpre v ukazu ‘Delavniška risba – posamezno’,
tako da dela v njemu ne bomo ponovno pojasnjevali (glej poglavje 11.2).
Loči po sklopih
Vklop pomeni, da se bo delavniška risba postavila po sklopih tako, da se bo za
vsak sklop izbrala referenčna točka pri postavitvi v risbo. V nasprotnem izklop
pomeni, da se bodo vse delavniške risbe od vseh sklopov postavile istočasno v
risbo, pri čemer je potrebno izbrati samo eno referenčno točko za postavitev,
a razmak med sklopi se poda v edit polju ‘Razmak med sklopi’.
Loči po entitetah
Vklop pomeni,da se bo delavniška risba kreirala posamezno tako, da se bo pri
postavitvi v risbo za vsako entiteto izbirala referenčna točka.
Loči palice od pločevin znotraj sklopa
Vklop pomeni, da se bodo znotraj istega sklopa najprej postavile delavniške
risbe vseh palic in pod njimi delavniške risbe pločevin. Izklopljeno stikalo bo
delavniške risbe postavilo po vrstnem redu pozicij. To stikalo je aktivno samo,
če so vklopljena stikala ‘Palice’ in ‘Pločevine’.
Razmak med risbami
Edit polje za vnos vrednosti razmaka med delavniškimi risbami istega sklopa.
Razmak med sklopi
Edit polje za vnos vrednosti razmaka med delavniškimi risbami med dvema
sklopoma. To polje je aktivno samo, če je vklopljeno stikalo ‘Loči po sklopih’.
Z aktiviranjem gumba ‘OK’ se preide v proceduro za postavitev delavniških risb na izbran
način in v ukazni linije se zahteva določitev položaja referenčne točke v risbi:
Referenčna točka:
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12. NASTAVITEV PARAMETROV
KATERE PROGRAM UPORABLJA PRI
DELU
V okviru menija ‘Metal Studio ► Nastavitev' se nahaja niz s programom
predvidenih ukazov za nastavitev parametrov, katere bo program uporabljal pri svojem delu. V
nadaljevanju tega poglavja bomo opisali namen in način funkcioniranja vsakega od njih.

12.1

Nastavitev barv in fontov za ‘Metal Studio’-ve
entitete (PARAMETRI)

Z izborom ukaza ‘Parametri’ iz menija ‘Metal Studio ► Nastavitev’ ali s klikom
, se odpre dialog za definiranje parametrov načina prikazovanja risbe na
miške na ikono
ekranu.

Dialog v okviru ukaza ‘Parametri’
Ker je v tem dialogu potrebno prikazati veliko število podatkov, so le-ti organizirani s pomočjo
razvejane strukture (v nadaljevanju drevo). Z izborom ene od ponujenih opcij in njihovih
podopcij v drevesu, se naredi sprememba sredinske vsebine dialoga. Spodnji del dialoga je
skupen za vse dele podatkov v drevesu in funkcionira na enak način, ne glede na to, kaj je
trenutno aktivno.
Shrani

Gumb za shranjevanje parametrov s poljubnim imenom.

Briši

Gumb za brisanje aktivne konfiguracije.

Predhodni

Gumb za vnos stanja parametrov, s katerimi je aktivna risba nazadnje
shranjena.
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Iz zaprte liste, ki se nahaja na levi strani od ‘Shrani’, lahko izberete neko že shranjeno
konfiguracijo.
Z aktiviranjem ‘OK’ se bo dialog zaprl in aktivno konfiguracijo bo program uporabljal pri
svojem delu, dokler je ponovno ne menjate.
Palica
V tem delu drevesa se nahajajo parametri, ki definirajo načina prikazovanja palice in njihovih
kot na ekranu.
Robovi

Podnaslov, ki aktivira parametre za pogled vidnih in nevidnih robov palice.
Tip linije - meni za izbor enega od programsko določenih tipov linij.
Barva linije – barva za robove palice.
Relativna gostota linije – gostota prekinjene linije izražena v procentih.

Os

Podnaslov, ki aktivira parametre za pogled osi palice.
Tip linije - meni za izbor enega od programsko določenih tipov linij.
Barva linije – barva za os palice.
Relativna gostota linije – gostota prekinjene linije izražena v procentih.

Kotna linija

Podnaslov, ki aktivira parametre za pogled kotne linije palice v risbi.
Barva– barva za kotne linije palice.
Tip simbola - meni za izbor enega od programsko določenih tipov simbola, ki
bo postavljen v presečišču palice in kotne linije.
Velikost simbola – velikost simbola na papirju v milimetrih.
Kot puščice – to polje se prikazuje v dialogu samo, če je iz liste ‘Tip simbola’
izbrana ena od ponujenih vrst puščic. V njem se podaja kot med kotno linijo
in puščico.

Tekst kote

Podnaslov, ki aktivira parametre za pogled teksta kote palice v risbi.
Številka pozicije - iz zaprte liste se vrši izbor fonta številke pozicije, dokler
se v polju, ki se nahaja v nadaljevanju poda velikost teksta na papirju v
lahko tekstom kot vseh ‘Metal Studio’-vih entitet
milimetrih. Z gumbom
pridružite stanje parametrov, katere definirate v tem delu dialoga.
Tip simbola - meni za izbor enega od programsko določenih tipov simbola, v
katerega bo vpisana številka pozicije palice.
Barva simbola – odpre se dialog za vnos barve izbranega simbola, v katerem
bo vpisana številka pozicije palice.
Relativna velikost simbola - polje za vnos velikosti izbranega simbola in to
v procentih velikosti številke pozicije, ki se v simbol vpisuje.
Rimska števila – izklop pomeni, da so številke pozicij arabske, vklop pa
rimske.
Števci – vklop pomeni, da je za številko pozicije pika.
D.o.– lista s katero se definira način prikazovanja dodatnih oznak pozicij v
koti. Če se iz liste izbere ‘Nima’ se dodatna oznaka ne izpisuje. Izbor katere
koli od treh preostalih vrstic v listi označuje, da se dodatna oznaka izpisuje in
istočasno določa njen položaj v koti: pred številko pozicije, za številko ali da
se dodatna oznaka pozicije izpisuje namesto številke.
Oznaka sklopa - lista s katero se definira način prikazovanja oznake sklopa v
kotah entitet, ki mu pripadajo. Če se iz liste izbere vrstica ‘Nima’, se oznaka
ne izpisuje. Izbor ostalih dveh vrstic v listi označuje, da se oznaka sklopa
izpisuje in istočasno določa njen položaj v koti: pred številko ali za številko
pozicije.
Tekst kote - parametri za definiranje pogleda teksta, ki se izpisuje v koti
palice. Način dela s temi parametri je enak kot pri tekstu za številko pozicije.
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Pogled na palico
V tem delu drevesa se zraven predhodno opisanih parametrov podajo tudi podatki o vrsti
šrafure in mejni liniji.
Šrafura

Podnaslov, ki aktivira parametre za šrafuro pogleda na palico v risbi.
Barva - barva šrafure.
Tip šrafure - meni za izbor enega od programsko določenih tipov šrafure.
Gostota šrafure – polje za vnos faktorja skaliranja šrafure.

Mejna linija

Podnaslov, ki aktivira parametre za mejno linijo pogleda na palico, oziroma
linijo, s katero se končna pogled. Način dela je enak kot v delu dialoga
‘Robovi’.
Podaljšanje linije –polje za vnos podaljšanja mejne linije v milimetrih.

Vse predhodno rečeno za palice in poglede na palico, velja tudi za vse ostale elemente risbe,
tako da jih tukaj ne bomo posamezno pojasnjevali.

12.2

Definiranje stilov kotiranja ‘Metal Studio’-vih
entitet (STILI KOTIRANJA)

Z izborom ukaza ‘Stili kotiranja’ iz menija ‘Metal Studio ► Nastavitev’ ali s
, se odpre dialog za definiranje stilov kotiranja ‘Metal Studio’-vih
klikom miške na ikono
entitet:

Dialog za definiranje stilov kotiranja
Entitet

Zaprta lista za izbor ‘Metal Studio’-ove entitete.

Konfiguracija Lista za prikaz vseh definiranih stilov kotiranja.
Opazili boste, da so zraven imen nekaterih stilov kotiranja v listi postavljeni določeni simboli.
Oni imajo naslednji pomen:
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Stil kotiranja je v uporabi v aktivni risbi.
Stil kotiranja ne obstaja v bazi konfiguracij, ampak je prebran z aktivno risbo.
‘ * ’ Ta simbol program postavi na desno stran imena stila kotiranja, ko se v bazi konfiguracij
naredi neka sprememba. Kaže na to, da narejene spremembe niso shranjene, po
shranjevanju pa ga program avtomatsko umakne.
Stil kotiranja, katerega ime je v listi podčrtano, je aktivni stil kotiranja dane entitete. To
praktično pomeni, da bo program ta stil kotiranja ponudil kot ‘Default’ stil kotiranja pri
postavitvi entitete v risbo. Aktivni stil kotiranja se lahko spremeni s pomočjo podopcije
‘Set’, ki se pojavi v ukazni liniji po izboru ukaza ‘Kota’.
Dodaj

Gumb, ki na konec liste doda novi stil kotiranja, ki ima enake parametre kot
aktivni stil kotiranja. Ker stili kotiranja v listi ne morejo imeti isti naziv,
program nazivu dodanega stila kotiranja doda prvo prosto številko.

Briši

Gumb za brisanje aktivnega stila kotiranja iz baze. Gumb bo aktiven takrat,
ko se v bazi konfiguracij nahaja več kot en stil kotiranja.

Shrani

Gumb, ki v bazo konfiguracij shrani vse spremembe stilov kotiranja za aktivno
‘Metal Studio’-vo entiteto.

Vsi stili kotiranja, ki so shranjeni v bazo konfiguracij, se bodo pojavili v listah za izbor stila
kotiranja v vseh dialogih, kjer je to predvideno.
V centralnem delu dialoga so prikazani parametri za definiranje izbranega stil kotiranja. Za
različne ‘Metal Studio’-ve entitete izbrane iz liste ‘Entiteta’, bodo ponujeni različni parametri.
Palica
Ko iz zaprte liste ‘Entitet’ aktivirate entiteto ‘Palica’, bodo v centralnem delu dialoga prikazani
parametri za stil kotiranja palice.
Kota

Nahajajo se polja za vnos parametrov vsebine teksta kote palice. Parametri v
zgornjem polju definirajo vsebino teksta kote, ki se izpisuje nad kotno linijo,
dokler parametri v spodnjem polju definirajo vsebino teksta kote, ki se
izpisuje pod kotno linijo. Z aktiviranjem gumba v nadaljevanju polj, se odpre
meni za izbor parametrov, ki se lahko prikažejo v tekstu kote. V nadaljevanju
simbola vsakega parametra se izpisuje kratek opis, ki jasno kaže kaj dan
parameter predstavlja v tekstu kote.

Format za dolžino palice
V tem delu dialoga se definira pogled podatka o dolžini palice v tekstu kote. Iz
zaprte liste se izbirajo enote (m, cm, mm, ...) v katerih bo podatek o dolžini
palice prikazan, dokler se s stikalom v nadaljevanju določa, ali se bo oznaka
izbrane enote izpisovala za podatkom dolžine. V polju se poda število
decimalk prikaza dolžine palice v tekstu kote.
Na podoben način se definirajo stili kotiranja tudi za ostale ‘Metal Studio’-ve entitete, tako da
jih tukaj ne bomo posamezno pojasnjevali.
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12.3

Funkcionalnost

Z ukazom ‘Funkcionalnost’ lahko način funkcioniranja programa prilagodite
svojim potrebam. Z izborom iz menija ‘Metal Studio ► Nastavitev’ ali s klikom miške na
, se odpre dialog:
ikono

Dialog v okviru ukaza ‘Funkcionalnost’
Ker je v tem dialogu potrebno prikazati veliko število podatkov, so le-ti organizirani s pomočjo
razvejane strukture (v nadaljevanju drevo). Na tak način se isto okno v dialogu uporablja za
vnos različnih skupin podatkov. V levem delu dialoga je prikazano drevo z nazivi vej, ki jasno
kažejo na katere ukaze se nanašajo parametri prikazani v desnem delu dialoga. Sprememba
aktivne veje se vrši s klikom miške na naziv, pri čemer se menja tudi vsebina desnega dela
dialoga.
Generalno
Izbor jezika

V tem delu dialoga se nahajata dve zaprti listi, iz katerih lahko izberete enega
od programsko predvidenih jezikov.
Jezik aplikacije – zaprta lista za izbor jezika, ki ga bo program uporabljal pri
delu. Torej okolje programa bo v izbranem jeziku. Kateri vsi jeziki bodo v tej
listi, je odvisno izključno od kupljene licence programa.
Jezik poročila - zaprta lista za izbor jezika, v katerem bodo generirana
poročila. V tej listi ni omejitev glede kupljene licence in bodo na razpolago
vedno vsi programsko predvideni jeziki.

Odpreti dialog za merilo
Vklop pomeni, da bo program pri vsakem odpiranju nove risbe avtomatsko
odprl dialog, ki se odpre pri izboru ukaza ‘Merilo’. Izklop pomeni, da bo
program odprl risbo z ‘default’ podatki za merilo (1:10) in enoto (mm).
Datoteke z risbami simbolov
Zraven programa se dajo tudi datoteke z risbami simbolov, katere uporabnik
lahko sam editira.
Simboli profila za koto – poda se ime in položaj datoteke na disku za kote.
Ti podatki se lahko podajo tudi s pomočjo standardnega “Windows”-ovega
’. Če se v risbi nahajajo že neki
dialoga, ki se odpre z aktiviranjem polja ‘
simboli in se v tem polju naknadno izbere nova datoteka s simboli profilov, se
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z izborom ikone
naredi reset simbolov, tako da se bo risba spremenila s
postavitvijo simbolov iz nove datoteke.
Simboli vijakov - poda se ime in položaj datoteke na disku za vijake.
Simboli zvarov - poda se ime in položaj datoteke na disku za zvare.
Večsegmentna kota
To stikalo določa, ali se bo entiteta kotirala s standardno koto, katere kotna
linija ima samo en segment, ali s koto, katere kotna linija ima lahko poljubno
število segmentov. Oba načina sta podrobno pojasnjena v poglavju ‘Kotiranje
palice ali pločevine’.
Prikaz informacije entitet
Če je stikalo vklopljeno in je miška nad katerokoli ‘Metal Studio’-vo entiteto
v risbi, bo program prikaza 'info' z vsebino, ki je enaka vsebini teksta kote, ki
bi bila postavljena za dano entiteto z aktivnim stilom kotiranja.
Aktivna risba

Dialoga za izbrani naziv ‘Aktiva risba’
Izpis oznak podpozicij palic
Ker imajo vse palice iste pozicije enako geometrijo, razlikujejo pa se lahko
samo po položaju lukenj od serije vijakov, je v programu omogočeno
avtomatsko dodeljevanje podpozicij tem palicam. Če je stikalo vklopljeno, se
bodo za številko pozicije palice nahajale tudi oznake podpozicij.
Izpis oznak podpozicij pločevine
Ker imajo vse pločevine iste pozicije enako geometrijo, razlikujejo pa se lahko
samo po položaju lukenj od serije vijakov, je v programu omogočeno
avtomatsko dodeljevanje podpozicij tem pločevinam. Če je stikalo vklopljeno,
se bodo za številko pozicije pločevine nahajale tudi oznake podpozicij.
Predpona oznake podpozicije
Polje za vnos simbola, ki se bo dal pred oznako podpozicije v koti.
Način označitve podpozicij
Zaprta lista za izbor enega od programsko določenih načinov označevanja
podpozicij.
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Detajlnost geometrije palic
Zaprta lista za izbor enega od treh ponujenih načinov prikaza detajlnosti palic:
najmanjša, srednja ali največja detajlnost.

A

B

C

Najmanjša detajlnost: palice, pri katerih je vključena detajlna geometrija
prečnega prereza (glej poglavje ‘9.3. Prikaz entitet’) bodo prikazane kot na
sliki B, v nasprotnem pa kot na sliki C.
Srednja detajlnost: palice, pri katerih je vključena detajlna geometrija
prečnega prereza, bodo prikazane kot na sliki A, v nasprotnem pa kot na sliki
C.
Največja detajlnost: palice, pri katerih je vključena detajlna geometrija
prečnega prereza, bodo prikazane kot na sliki A, v nasprotnem pa kot na sliki
B.
Število delitev v risbi razvitega plašča
Polje za vnos števila delitev v risbi razvitega plašča. Ko je vključena
postavitev risbe razvitega plašča s šrafuro, se njegova širina deli s številom, ki
je v tem polju, na tako dobljenih razmakih se pa rišejo linije šrafure.
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Sloji (Layer-ji)

Dialog za izbrani naziv ‘Sloji’
Vse ‘Metal Studio’-ve entitete, ki se bodo prikazovale v risbi lahko program namesti v aktivni
‘AutoCAD’-ov sloj (layer) ali v standardne sloje s programsko definiranimi nazivi za vsako
entiteto. Uporabniku je tudi omogočeno da sam definira sloj v katerega želi da se posamezne
entitete namestijo.
Vrsta entitet

Kolona z vsemi vrstami ‘Metal Studio’-vih entitet, za katere je mogoče
definirati sloje.

Izbor

Zaprta lista za izbor sloja namestitve entitet.
Aktivni sloj - entiteta bo v risbi postavljena v aktivni ‘AutoCAD’-ov sloj.
Standardni sloj - entiteta bo v risbi postavljena v ustrezni sloj s programsko
definiranim nazivom za vsako entiteto, ki se bo izpisal v polju ‘Naziv sloja’.
Novi sloj – entitete bodo postavljene v novi sloj, katerega naziv uporabnik
sam definira.

Naziv sloja

Edit polje v katerem uporabnik vnese naziv novega sloja. Če je izbran
standardni sloj, se bo v tem edit polju izpisoval njegov programsko definiran
naziv.

12.4
ikono

Nastavitev merila risbe
Z izborom ukaza ‘Merilo’ iz menija ‘Metal Studio ► Nastavitev’ ali s klikom na
, se odpre dialog za definiranje merila risbe.
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Merilo

Ker se velikost tekstov v kotah ‘Metal Studio’-vih entitet podaja v milimetrih
na papirju, je potrebno v polje, ki se nahaja v tem delu vnesti tudi merilo v
katerem bo risba izrisana na papir. To merilo se vnaša ali preko tipkovnice ali
preko zaprte liste programsko definiranih meril. Z vnosom merila bo program
popravil velikost vseh kot ‘Metal Studio’-vih entitet, tako da bo njihova
velikost ustrezala milimetrom na papirju.

AutoCAD-ova enota
V tem delu dialoga se nahaja zaprta lista za izbor enote dolžine (m,cm,mm,...)
in edit box z vrednostjo, ki definira koliko izbranih enot predstavlja eno
‘AutoCAD’-ovo enoto (ACU) v risbi. Na tak način se vzpostavi zveza med
brezdimenzionalnimi risarskimi ‘AutoCAD’-ovimi enotami in pravimi dolžinami
‘Metal Studio’-ovih entitet.
Vse ‘AutoCAD’-ove entitete (pa tudi ‘Metal Studio’-ove) svojo geometrijo pomnijo in izražajo
preko ‘AutoCAD’-ovih enot (ACU). To je brezdimenzionalna velikost in se lahko predstavlja s
poljubno dolžino. Na drugi strani so ‘Metal Studio'-ove entitete (palice, serije, mreže...)
konkretni objekti, ki morajo imeti realne dimenzije.
Merilo, ki se poda na začetku dela, lahko spremenite v poljubnem trenutku s pomočjo ukaza
‘Merilo’ in to bo vplivalo samo na izris tekstov. Vendar se spremembi podatka o fizični dolžini
‘AutoCAD’-ove enote morate v principu izogibati med delom. Če v risbi obstajajo neke ‘Metal
Studio’-ove entitete, se njihove dimenzije v ‘AutoCAD’-ovih enotah ne bodo spremenile –
edino se bo spremenil način, na katerega se ACU enota pretvarja v fizično dolžino.
Primer: Če je 1ACU=1cm in če je v risbi narisana palica dolžine 200 cm (tedaj je njena dolžina
200 ACU). Ko se v ukazu merilo spremeni, da je 1ACU=1mm, tedaj bo ta ista palica imela še
dalje 200 ACU, vendar bo tedaj njena fizična dolžina 200 mm.
Iz tega se vidi, da je ukaz tudi destruktiven, v kolikor se uporablja, ko risba že vsebuje neke
‘Metal Studio’-ove entitete in da je zato bistveno, da pred začetkom dela pravilno definirate
fizično dolžino ene ‘AutoCAD’-ove enote.
Omenimo še, da se bo dialog za definiranje merila pojavil avtomatsko pri vsakem odpiranju
nove risbe.
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13. POROČILO
Ta ukaz služi za avtomatsko generiranje vseh vrst poročil: specifikacije palic in
pločevin, rekapitulacije profilov, rekapitulacije pločevin, zbirne rekapitulacije, rekapitulacije
vijakov po sklopih, rekapitulacije vijakov in podložk. Vsebina poročila odgovarja trenutnemu
stanju v risbi. Istočasno s procesom generiranja program preide v poseben režim dela, ki bo
omogočil pregled, nastavitev in tiskanje poročila. Poročilo se lahko:
- tiska
- eksportira v AutoCAD risbo.
, bo program prebral trenutno
Po izboru ukaza ‘Poročilo’ iz menija ‘Metal Studio’ ali ikone
stanje v risbi in avtomatsko generiral poročilo za vse entitete, ki se nahajajo v njej. Namesto
grafičnega okolja ‘AutoCAD’-a, se sedaj odpre za delo z generiranim poročilom.

Okno za delo s poročilom
V levem delu okna se nahaja razvejano drevo, ki deli poročilo na manjše celote in istočasno
predstavlja vsebino poročila. V desnem delu se prikazuje pogled trenutno aktivne strani
poročila, tako kot bo na papirju po tisku. Na dnu ekrana se v statusni liniji izpisuje informacija
o nazivu trenutno prikazanega poglavja poročila, številki aktivne strani in skupnim številom
strani poročila.
Ker program omogoča avtomatsko odkrivanje pozicij palic določenih prečnih prerezov in
oblikovanj, katere zaradi različnih zrcalnih transformacij njihovih instanc vsebujejo neidentične
palice, se pri zagonu ukaza ‘Delavniške risbe celega sklopa’ pojavi ustrezno opozorilo:
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Da

pri generiranju delavniških risb se bo izvršila ločitev pozicij na dve različni
poziciji, če njihove instance vsebujejo različne zrcalne transformacije. Ločene
pozicije bodo trajno shranjene in se bodo kot take koristile pri nadaljnem
delu.

Ne

generirale se bodo delavniške risbe brez ločitve pozicij na dve različni poziciji,
čeprav njihove instance vsebujejo različne zrcalne transformacije.

13.1

Pregled in premikanje skozi poročilo

Kot je že bilo rečeno, program avtomatsko pri aktiviranju ukaza kreira vsa poročila.
Če želite da se neko poročilo ne prikazuje, je potrebno klikniti z miško (desni klik) na vrstico
poročila v drevesu, nakar se bo odprl meni z ukazoma‘Prikaži’ in ‘Skrij’.
Skrij

Izbrano poročilo postane nevidno, njegov naziv se izpisuje v sivi barvi.

Prikaži

Je dostopno samo, če je poročilo bilo predhodno skrito. Z aktiviranjem
poročilo postane ponovno vidno.

Uporabniku je omogočen večkraten izbor, ki se naredi v drevesu po standardnih ‘Windows’
pravilih:
-

Če držite tipko ‘Ctrl’, bodo izbrana vsa sporočila, na katere kliknete z miško, princip deluje
kot vklop/izklop.

-

Če držite tipko ‘Shift’, bodo zraven poročila izbrana še vsa poročila v drevesu, ki se nahajajo
vmes.

V desnem delu se prikazuje pogled trenutno aktivne strani poročila, tako kot bo na papirju po
tisku. Na dnu ekrana se v statusni liniji izpisuje informacija o nazivu trenutno prikazanega
poglavja poročila, številki aktivne strani in skupnim številom strani poročila.
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Aktivno poglavje poročila je v drevesu vedno markirano s posebno barvo. Sprememba
aktivnega poglavja se vrši z enostavnim klikom miške na njegov naziv v drevesu, nakar se v
desnem delu okna za trenutno aktivno stran poročila postavi stran, na kateri je začetek
izbranega poglavja.
Na tak način je aktivno poglavje v drevesu vedno uglašeno s prikazom aktivne strani poročila,
kar omogoča lahko pozicioniranje na želeni del dokumenta. Sprememba aktivnega poglavja se
lahko vrši tudi s pomočjo kurzorskih puščic.
Sprememba aktivne strani poročila se lahko naredi tudi preko tipkovnice s pomočjo tipk
‘PgUp’ in ‘PgDn’, kot tudi z izborom ikon.
Aktivna postane predhodna stran
Aktivna postane naslednja stran
V primeru, da dokument vsebuje veliko število strani, lahko za hitro postavinje aktivne strani
uporabite tudi drsni gumb na desnem robu tega okna.
Razumevani način prikazovanja pogleda dokumenta je prikaz samo ene strani. Vendar se
včasih lahko pojavi potreba za večstranskim prikaz poročila.
Z izborom te ikone se vrši prehod na istočasni prikaz več strani poročila na ekranu.
Število strani se vrši z izborom iz zaprte liste, ki se aktivira s puščico na desni strani ikone.
Programsko je omejeno, da se istočasno lahko prikaže do 6 strani.
Z izborom te ikone se vrši povratek na prikaz samo ene – aktivne strani poročila
Zoomiranje je mogoče izvršiti z vrtenjem koleščka miške ali s pomočjo posebnih ukazov:
-

-

CTRL+ levi gumb miške = Zoom okno. Dokler je pritisnjena tipka ‘CTRL’ bo klik na levi
gumb miške izbrano točko obeležil kot prvi vogal pravokotnega območja za povečavo, a
naslednji klik na levi gumb miške kot nasprotni vogal območja in povečava bo končana.
CTRL+ srednji gumb miške = Zoom vse.
CTRL+ desno gumb miške = Zoom predhodni.
Premikanje prikaza pogleda opaža se vrši s klikom na srednji gumb miške in njenim
premikanjem.

Prav tako se ukazi za zoomiranje lahko aktivirajo tudi z izborom ustrezne ikone.
- Zoom vse
- Zoom okno
- Zoom predhodni
- Zoom dinamični
- Zoom premakni
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13.2

Formatiranje poročila

Program ‘Metal Studio’ omogoča nastavitev velikega števila parametrov vezanih
na pogled in vsebino projektne dokumentacije, vse z namenom čim boljše prilagoditve
različnim predpisom, potrebam in navadam uporabnika.
Vse nastavitve pogleda in vsebin poročil se odvijajo se v dialogu, ki se odpre z aktiviranjem
ukaza ‘Formatiranje poročila’ - ikona

.

Dialog za formatiranje poročila
Ta dialog je zaradi velike količine podatkov organiziran s kartotekami.
Vsi parametri, ki se bodo podajali v kartotekah se lahko shranijo v konfiguracijo. Iz liste se za
aktivno lahko izbere katerakoli prej shranjena konfiguracija.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.

13.2.1 Format papirja
V kartoteki ‘Format papirja’ lahko definirate velikost strani dokumenta.
Standardni format
Stikalo, s katerim lahko iz zaprte liste na desni strani izberete enega od
ponujenih formatov papirja.
Poljubni format
Stikalo s katerim lahko podate v poljih ‘Širina’ in ‘Višina’ poljubne dimenzije
papirja. Vsekakor je pogoj, da vaš tiskalnik tak format podpira.
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Pokončno

Stikalo za pokončno orientacijo papirja.

Položno

Stikalo za položno orientacijo papirja.

13.2.2 Robovi
V okviru kartoteke ‘Robovi’ se definira neto površina papirja za tisk.

Kartoteka ‘Robovi’
V centralnem delu dialoga je prikazan izbrani format papirja, a štirje edit box-i določajo
ustrezne robove za posamezne strani. Pri tem bodite pozorni, ker ima vsaka izhodna naprava
omejitev glede neto površine za tisk. V tej proceduri program dovoli vnos poljubne vrednosti,
vendar se zato pri tisku dokumenta lahko zgodi, da gonilnik ne more na tem delu tiskati. V
takih primerih bo po zahtevi za tisk, program izdal ustrezno opozorilo.
Gor

Polje za vnos zgornjega roba.

Dol

Polje za vnos spodnjega roba. Ker se v ‘nogo’ vsakega lista zapiše tudi podpis
avtorja programa, je minimalna programsko omejena vrednost za spodnji rob
8 mm.

Levo

Polje za vnos levega roba.

Desno

Polje za vnos desnega roba.

Višina glave

Polje za vnos višine glave. Če dokument ne vsebuje glave, se da vrednost ‘0’.
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13.2.3 Glava
V okviru kartoteke ‘Glava’ se določi pogled glave, ki bo natiskana na vrhu vsake
strani dokumenta.

Kartoteka ‘Glava’
V zgornjem delu dialoga se prikazuje trenuten pogled kreirane glave. Glava je razdeljena na
niz celic (pravokotnih območij) in s klikom miške v njo, se v spodnjem delu dialoga prikazuje
vsebina trenutno aktivne celice.
V spodnjem levem kotu vsake celice se nahaja mali pokončni pravokotnik, s katerim se vsaka
celica lahko razdeli na dve novi po vertikali. Mali položni pravokotnik v zgornjem desnem kotu
vsake celice pa služi za delitev celice po horizontali. Položaj miške na teh dveh pravokotnikih
smiselno menja obliko miške in kaže na možne akcije.
Operacija delitve celic se odvija tako, da se z miško klikne na želeni pravokotnik in se jo
premakne v položaj želene vertikalne, oziroma horizontalne delitve. Tudi na novi dodani celici v
spodnjem levem in zgornjem desnem kotu, se nahajajo mali pravokotniki za morebitno delitev
na manjše dele.
V vsako celico se lahko vnese poljubna vsebina. Izbor in velikost fonta se vrši iz zaprtih list, ki
se nahajajo nad poljem predvidenega za editiranje vsebine trenutno aktivne celice.
Višina

Polje za vnos višine vsake celice glave. Klik miške na celico le-to aktivira in v
polju se prikaže njena trenutna dimenzija. Ker ima glava omejeno dimenzijo,
bo sprememba dimenzije ene celice vplivala na dimenzije ostalih celic.
Osvojeno je, da se sprememba dimenzij celic odvija z leve na desno in od
zgoraj navzdol. Iz tega razloga bo izbor robne celice postavil to polje v
neaktivno.

Širina

Polje za vnos širine vsake celice glave. Princip je enak kot zgoraj.
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Izbrani tekst se izreže in prenese v ‘clipboard’
Izbrani tekst se kopira v ‘clipboard’
Predhodno nameščen tekst v ‘clipboard’ se vnese v celico in to na mesto, kjer je trenutni
položaj kurzorja
Vklop določa odebeljenost izbranega teksta
Vklop določa nagnjenost izbranega teksta
Vklop označuje podčrtanost izbranega teksta
Izbor liste barv za izbran tekst
Vklop določa levo ravnanje izbranega teksta
Vklop določa centralno ravnanje izbranega teksta
Vklop določa desno ravnanje izbranega teksta
Izbor označi izbrani tekst kot odstavek niza podatkov
Izbor odpre dialog za postavitev okvirja okoli celice

Dialog za
postavitev okvirja
okoli celice
– linija okvirja se postavi na zgornji strani celice.
– linija okvirja se postavi na spodnji strani celice.
– linija okvirja se postavi na levi strani celice.
– linija okvirja se postavi na desni strani celice.
Pridruži vsem – Vklop omogoča da izbrane strani okvirja dodelite vsem
ostalim celicam v glavi.
Z izborom te ikone se odpre dialog za branje slik z diska računalnika.
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Dialog za vnos slik v celice glave
Tip datoteke - zaprta lista za izbor tipa datotek (‘*.bmp’, ‘*.wmf’ in ‘*.emf’).
Po izboru želene datoteke in aktiviranju polja ‘OK’, se na poziciji kurzorja
pojavi vsebina slike. V primeru velikega formata slike kliknite na njo in s
pomočjo drsnih gumbov privedite en njen vogal v položaj, da se vidi v
prostoru predvidenem za prikaz celice.
Z izborom te ikone se odpre meni za avtomatski vnos programsko definiranih tekstov.
Na razpolago so naslednji teksti:
#p
#n
#t
#d

-

Številka aktivne strani
Skupno število strani
Trenuten čas
Tekoči datum
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13.2.4 Tekst
V okviru kartoteke ‘Tekst’ lahko definirate vse podatke o vrsti, barvi in velikosti
tekstov, ki se izpisujejo na papirju.

Kartoteka ‘Tekst’
Tiskanje
V tem delu dialoga se nahajajo parametri, ki definirajo pogled poročila pri
tisku.
Tekst v tabeli se nanaša na vse tekste v vseh poročilih. Mogoče je izbrati font, višino,
odebeljenost, nagnjenost, podčrtanost in barvo teksta.
Izrisovanje simbolov prereza
Omogočena je menjava velikosti in način prikaza simbolov profilov in
pločevin, ki se bodo prikazovali v ustreznih tabelah v koloni ‘Opis’.
Prazna notranjost – Vklopljeno stikalo pomeni, da se bodo simboli prerezov
prikazovali brez šrafure, oziroma da bo notranjost prazna.
Povečana velikost – Vklopljeno stikalo pomeni, da se bodo simboli prerezov
prikazovali povečano.
Številka prve strani
V tem polju se poda število od katerega se prične numeracija poročil.
AutoCAD risba
V tem delu dialoga lahko definirate predhodno opisane parametre za poročilo, ki se eksportira
v ‘AutoCAD’-ovo risbo. Velikost tekstov se preračuna glede na aktivno merilo risbe.
Tekst v tabeli Nanaša se na vse tekste v vseh poročilih, katera se bodo eksportirala v risbo.
Mogoče je izbrati font, višino, zadebljenost, poševnost, podčrtanost in barvo
teksta.
Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

154

13.2.5 Palice in pločevine - specifikacija
V okviru kartoteke ‘Palice in pločevine - specifikacija’ je mogoče definirati vse
parametre za istoimensko poročilo (tabelo).

Kartoteka ‘Palice in pločevine - specifikacija’
Naziv tabele

polje za vnos naslova, ki se bo izpisoval na začetku vsake tabele. Položaj
teksta naslova (v horizontalni smeri) je mogoče nastaviti z izborom enega od
treh načinov poravnave (levo, center, desno).
leva poravnava teksta naslova.
centralna poravnava teksta naslova.
desna poravnava teksta naslova.

V zgornjem levem delu dialoga se nahaja lista, ki določa vrstni red in vsebino kolon, ki tvorijo
to poročilo. Vsebina vsake kolone se lahko nastavi z izborom iz zaprte liste, ki se odpre s
klikom miške na puščico na desni strani dane kolone.
Za vsako kolono poročila je mogoče definirati:
- tekst ki se izpisuje v glavi
- širino kolone
- podatke specifične za to kolono.
Naziv kolone

polje za vnos teksta, ki se bo izpisoval v glavi izbrane kolone. Omogočeno je
definiranje dve vrsti teksta. Vnos poravnave (desno, center, levo) se izvaja
kot je že opisano za ‘Naziv tabele’.
Gumb za aktiviranje menija v katerem se nahaja tekst ‘%%c – oznaka
za fi’, ki omogoča da se v tekstu pojavi specialni znak ‘ Ø ’ .

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

155
Širina kolone

polje za vnos podatkov o zahtevani širini kolone. Kolona ima lahko tudi
neznano širino. V tem primeru se njena širina določa tako, da odgovarja
prosti širini na papirju ki ostaja po odvzemu širine kolon z znano širino. Če
ima več kolon neznano širino, bo prosta širina papirja enakomerno
razporejena.

Nepoznana

Vklop pomeni, da bo kolona imela neznano širino (pojasnjeno v ‘Širina
kolone’).

Prikazuje se pred rekapitulacijo
Vklop pomeni da bo poročilo specifikacije pred poročilom rekapitulacije.
Prikazati povečanje teže, ki je definirano v zbirni rekapitulaciji
Ko je vklopljeno, se v poročilu specifikacije prikazuje povečanje teže in to s
parametri, ki so definirani v kartoteki ‘Zbirna rekapitulacija’.
Dodaj

Gumb za vnos nove kolone.

Briši

Gumb za brisanje izbrane kolone.
Gumb za spremembo položaja (navzgor).
Gumb za spremembo položaja (navzdol).

V spodnjem delu dialoga je prikazan pogled tabele, ki odgovarja trenutnemu stanju
parametrov.
To poročilo se lahko kreira kot kombinacija naslednjih kolon:
Številka pozicije
Kolona za številko pozicije palice in pločevine.
Opis

Kolona za opis pozicij, ki so v poročilu. Specifični podatki za to kolono so edit
polja v katerih se vnaša vsebina opisa:
Palica - polje v katerem se definira vsebina opisa palic. Z aktiviranjem
gumba, ki se nahaja v nadaljevanju tega edit polja, se odpre meni za izbor
parametrov, ki se lahko prikažejo v opisu palic. V nadaljevanju simbola
vsakega parametra se izpisuje kratek tekst, ki kaže kaj dan parameter
predstavlja. Izbor želenega parametra se vrši z miško in izbran parameter se
postavi v edit polje. Vse te parametre lahko podate direktno v edit polje tudi
preko tipkovnice. Način izrisovanja simbola palice, ki se prikaže v tej koloni v
meniju, lahko nastavite v kartoteki ‘Tekst’ (glej poglavje 13.2.4).
Pločevina - polje v katerem se definira vsebina opisa pločevin. Vnos opisa v
tem polju je identičen vnosu opisa za palice, tako da ga ne bomo ponovno
pojasnjevali.

Material

Kolona za izpis vrste jekla.

Število kosov

Kolona za izpis skupnega števila palic, oziroma pločevin v dani poziciji.
Specifičen podatek za to kolono je:
Faktor sklopa – izključeno prikazuje skupno število palic in pločevin dane
pozicije, vklopljeno prikazuje v formatu ‘podana količina za dan sklop (glej
poglavje ‘2.1’) x podano število palic ali pločevin dane pozicije’.

Tip profila

Kolona za izpis tipa, oznake in dolžine pozicije palice, oziroma širine in dolžine
za pozicije pločevin.
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Širina

Kolona v kateri se izpisuje širina pločevine. Za pozicije palic bo ta kolona
prazna. Specifični podatki za to kolono so:
Enota mere - definiranje enote mera za prikaz.
Število decimalk - definiranje maksimalnega števila decimalk pri izpisu.

Dolžina

Kolona za izpis dolžine ene palice, oziroma pločevine. Specifični podatki za to
kolono so: enota mere in število decimalk.

Debelina

Kolona za izpis debeline pločevine. Za pozicije palic bo ta kolona prazna.
Specifični podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.

Komentar

Kolona za izpis komentarja pozicije.

Specifična teža Kolona za izpis specifične teže jekla palic oziroma pločevin. Specifični podatki
za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Teža obdelana po kosu
Kolona za izpis stvarne teže pozicije palice ali pločevine po enem kosu (v obzir
so vzeta vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na palicah in pločevinah,
vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za to kolono so: enota
mere in število decimalk.
Teža neobdelana po kosu
Kolona za izpis teže pozicije palice ali pločevine po enem kosu (niso zajeta
oblikovanja koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah). Specifični
podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Površina obdelana po kosu
Kolona za izpis stvarne površine za barvanje pozicije palice ali pločevine po
enem kosu (v obzir so vzeta vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na
palicah in pločevinah, vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za
to kolono so: enota mere in število decimalk.
Površina neobdelana po kosu
Kolona za izpis površin za barvanje pozicije palice ali pločevine po enem kosu
(niso zajeta oblikovanja koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah).
Specifični podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Skupna dolžina Kolona za izpis vsote dolžin vseh palic v poziciji. Specifični podatki za to
kolono so: enota mere in število decimalk.
Teža na m’ ali m2
Kolona za izpis enotne teže palice ali pločevine, oziroma podatek o teži palice
na m' in teži pločevine na m2. Specifični podatki za to kolono so: enota mere
in število decimalk.
Skupna teža obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne teže vseh palic ali pločevin v dani poziciji (v
obzir so vzeta vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na palicah in
pločevinah, vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za to kolono
so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
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Skupna teža neobdelana
Kolona za izpis skupne teže vseh palic ali pločevin v dani poziciji (niso zajeta
oblikovanja koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah). Specifični
podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne površine za barvanje palice ali pločevine v dani
poziciji (v obzir so vzeta vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na
palicah in pločevinah, vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za
to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina neobdelana
Kolona za izpis skupne površine za barvanje palice ali pločevine v dani poziciji
(niso zajeta oblikovanja koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah).
Specifični podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Grupiranje kolon
Če se miška privede nad ime neke kolone poročila v listi in pritisne desni
gumb, se odpre dialog v katerem se lahko izvrši grupiranje kolon aktivnega
poročila.

Kolona poročila nad katero se miška nahaja pri odpiranju dialoga mora iti v skupino kolon, ki
.
se kreira, pred njenim imenom se v tabeli nahaja znak
Naziv skupine V to polje se vnese naziv skupine, ki se kreira. Ta naziv se bo izpisoval v
poročilu.
Kolone poročil se pridružijo skupini tako, da se miška postavi na njih in pritisne levi gumb,
. Pri izboru kolon je edini pogoj, da se one v
pred njihovim imenom se bo pa pojavil znak
tabeli poročila nahajajo zraven neke predhodno izbrane kolone.
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Z izborom ‘OK’ se program vrne v osnovni dialog za formatiranje poročila.

Na tak način se lahko kreira poljubno število skupin kolon poročila. Vse kolone, ki pripadajo
neki skupini v listi so označene s posebno barvo.
V tabeli poročil v vrstici z imeni kolon, program za vse kolone, ki pripadajo skupini vnaša
skupno celico v katero se izpisuje podan naziv skupine.
Editiranje skupin kolon poročila se vrši na enak način kot njihovo kreiranje.
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13.2.6 Profili - rekapitulacija
V okviru kartoteke ‘Profili - rekapitulacija’ je mogoče definirati vse parametre za
istoimensko poročilo (tabelo).

Kartoteka ‘Profili - rekapitulacija’
Podatki vezani na ‘Naziv tabele’ kot tudi za splošne podatke vseh kolon (‘Naziv kolone’ in
‘Širina kolone’) so popolnoma enaki kot pri predhodno opisani kartoteki in jih ne bomo
ponovno pojasnjevali.
Večdelni kot elementarni
Vklop tega stikala pomeni, da bodo palice z večdelnimi prerezi s svojim
opisom in enotno težo predstavljene kot enodelne, dokler se bodo skupne
dolžine, površine za barvanje in teže množile s številom profilov v prerezu.
Tekst vsote

V tem polju se lako definira poljuben tekst, ki se bo prikazoval na koncu vsake
celote v vrsti kjer se nahajajo vsote kolon.

To poročilo se lahko kreira kot kombinacija naslednjih kolon:
Material

Kolona za izpis vrste jekla.
Opis Kolona v kateri se definira opis palic, ki bodo v poročilu. Specifični
podatek za to kolono je polje kjer se poda vsebina teksta opisa. Z
aktiviranjem gumba, ki se nahaja v nadaljevanju tega polja, se odpre meni za
izbor parametrov, ki se lahko prikažejo v opisu palic. V nadaljevanju simbolov
vsakega parametra se izpisuje kratek tekst, ki jasno kaže kaj dan parameter
predstavlja. Način izrisovanja simbola palice, ki se prikaže v tej koloni v
meniju, lahko nastavite v kartoteki ‘Tekst’ (glej poglavje 13.2.4).

Specifična teža Kolona za izpis specifične teže jekla palic. Specifični podatki za to kolono so:
enota mere in število decimalk.
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Teža na m’

Kolona za izpis enotne teže palice, oziroma podatek o teži na m'. Specifični
podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.

Skupna teža obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne teže vseh palic v dani poziciji (v obzir so vzeta
vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na palicah in pločevinah, vendar
brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za to kolono so: enota mere in
število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna teža neobdelana
Kolona za izpis skupne teže vseh palic v dani poziciji (niso zajeta oblikovanja
koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah). Specifični podatki za to
kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne površine za barvanje palice v dani poziciji (v
obzir so vzeta vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na palicah in
pločevinah, vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za to kolono
so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina neobdelana
Kolona za izpis skupne površine za barvanje palice v dani poziciji (niso zajeta
oblikovanja koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah). Specifični
podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna dolžina Kolona v kateri se izpisuje vsota dolžin vseh palic istega tipa. Specifični
podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.

13.2.7 Pločevine - rekapitulacija
V okviru kartoteke ‘Pločevine - rekapitulacija’ je mogoče definirati vse
parametre za istoimensko poročilo (tabelo).
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Kartoteka ‘Pločevine - rekapitulacija’
To poročilo se lahko kreira kot kombinacija naslednjih kolon:
Material

Kolona za izpis vrste jekla.

Opis

Kolona v kateri se definira opis pločevin, ki bodo v poročilu. Specifični podatek
za to kolono je polje kjer se poda vsebina teksta opisa. Z aktiviranjem gumba,
ki se nahaja v nadaljevanju tega polja, se odpre meni za izbor parametrov, ki
se lahko prikažejo v opisu pločevin. V nadaljevanju simbolov vsakega
parametra se izpisuje kratek tekst, ki jasno kaže kaj dan parameter
predstavlja. Način izrisovanja simbola pločevine, ki se prikaže v tej koloni v
meniju, lahko nastavite v kartoteki ‘Tekst’ (glej poglavje 13.2.4).

Debelina

Kolona za izpis debeline pločevine. Specifični podatki za to kolono so: enota
mere in število decimalk.

Specifična teža Kolona za izpis specifične teže jekla pločevine. Specifični podatki za to kolono
so: enota mere in število decimalk.
Teža na m2

Kolona za izpis enotne teže pločevine, oziroma podatek o teži pločevine na
m2. Specifični podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.

Skupna teža obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne teže vseh pločevin v dani poziciji (v obzir so
vzeta vsa oblikovanja koncev, kot tudi luknje na pločevinah, vendar brez
lukenj serij vijakov). Specifični podatki za to kolono so: enota mere in število
decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
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Skupna teža neobdelana
Kolona za izpis skupne teže vseh pločevin v dani poziciji (niso zajeta
oblikovanja koncev pločevin, niti luknje na pločevinah). Specifični podatki za
to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne površine za barvanje pločevine v dani poziciji
(v obzir so vzeta vsa oblikovanja koncev, kot tudi luknje na pločevinah,
vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za to kolono so: enota
mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina neobdelana
Kolona za izpis skupne površine za barvanje pločevine v dani poziciji (niso
zajeta oblikovanja koncev, niti luknje na pločevinah). Specifični podatki za to
kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.

13.2.8 Zbirni izvleček
V okviru kartoteke ‘Zbirni izvleček’ je mogoče definirati vse parametre za
istoimensko poročilo (tabelo).

Pogled kartoteke ‘Zbirni izvleček’
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Procent povečanja teže
Teža vijakov in teže zvarov se ne izračunavajo, vendar se njihov doprinos k
skupni teži izraža kot procentualno povečanje. Tako je uporabniku omogočeno
da v ustrezno polje vnese ta procent. V edit polju, ki se nahaja desno od tega
polja, se lahko definira poljuben tekst, ki se bo prikazoval v vrsti kjer je
prikazana skupna teža z izračunanim procentom povečanja.
Poročilo je grupirano po pozicijah sklopov in se lahko kreira kot kombinacija naslednjih kolon:
Sklop

Kolona za izpis naziva pozicij sklopov.

Skupna teža obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne teže vseh palic ali pločevin v dani poziciji (v
obzir so vzeta vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na palicah in
pločevinah, vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za to kolono
so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna teža neobdelana
Kolona za izpis skupne teže vseh palic ali pločevin v dani poziciji (niso zajeta
oblikovanja koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah). Specifični
podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina obdelana
Kolona za izpis skupne stvarne površine za barvanje palice ali pločevine v dani
poziciji (v obzir so vzeta vsa oblikovanja koncev palic, kot tudi luknje na
palicah in pločevinah, vendar brez lukenj serij vijakov). Specifični podatki za
to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
Skupna površina neobdelana
Kolona za izpis skupne površine za barvanje palice ali pločevine v dani poziciji
(niso zajeta oblikovanja koncev palic, niti luknje na palicah in pločevinah).
Specifični podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.
Specifično za to kolono je, da se na koncu vsake celote prikazuje vsota cele
kolone.
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13.2.9 Rekapitulacija vijakov po sklopih
V okviru kartoteke ‘Rekapitulacija vijakov po sklopih’ je mogoče definirati vse
parametre za istoimensko poročilo (tabelo).

Kartoteka ‘Rekapitulacija vijakov po sklopih’
To poročilo se lahko kreira kot kombinacija naslednjih kolon:
Sklop

Kolona v kateri se izpisujejo nazivi pozicij sklopov.

Material

Kolona za izpis vrste jekla.

Tip vijaka

Kolona za izpis tipa vijaka v dani poziciji sklopa.

Dolžina

Kolona za izpis dolžin določenega tipa vijaka v dani poziciji sklopa. Specifični
podatki za to kolono so: enota mere in število decimalk.

Število kosov

Kolona za izpis števila kosov vijakov določenega tipa in dolžine v dani poziciji
sklopa.

Število matic

Kolona za izpis števila kosov matic za določen tip in dolžino vijaka v dani
poziciji sklopa.

Število var.matic
Kolona za izpis števila kosov varnostnih matic za določen tip in dolžino vijakov
v dani poziciji sklopa.
Tip var. matici

Kolona za izpis tip varnostnih matic za določen tip in dolžino vijakov v dani
poziciji sklopa. Ta podatek je podan v dialogu za opremo vijakov v edit polju
‘Opis’ . Če ni podan, program avtomatsko generira naziv, ki vsebuje dimenzije
varnostne matice.
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13.2.10 Rekapitulacija vijakov
V okviru kartoteke ‘Rekapitulacija vijakov’ je mogoče definirati vse parametre
za istoimensko poročilo (tabelo).

Kartoteka ‘Rekapitulacija vijakov’
To poročilo se lahko kreira kot kombinacija naslednjih kolon:
Material

Kolona za izpis vrste jekla.

Tip vijaka

Kolona za izpis tipa vijaka.

Dolžina

Kolona za izpis dolžin določenega tipa vijaka. Specifični podatki za to kolono
so: enota mere in število decimalk.

Število kosov

Kolona za izpis števila kosov vijakov določenega tipa in dolžine.

Število matic

Kolona za izpis števila kosov matic za določen tip in dolžino vijaka.

Število var.matic
Kolona za izpis števila kosov varnostnih matic za določen tip in dolžino
vijakov.
Tip var. matici

Kolona za izpis tip varnostnih matic za določen tip in dolžino vijakov. Ta
podatek je podan v dialogu za opremo vijakov v edit polju ‘Opis’ . Če ni
podan, program avtomatsko generira naziv, ki vsebuje dimenzije varnostne
matice.
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13.2.11 Rekapitulacija podložk
V okviru kartoteke ‘Rekapitulacija podložk’ je mogoče definirati vse parametre
za istoimensko poročilo (tabelo).

Kartoteka ‘Rekapitulacija podložk’
To poročilo se lahko kreira kot kombinacija naslednjih kolon:
Opis

Notranji premer

Kolona za izpis opis podložk. Ta podatek je podan v dialogu za opremo vijakov
v edit polju ‘Opis’. Če ni podan, program avtomatsko generira naziv, ki
vsebuje dimenzije podložke.
Kolona za izpis premera luknje podložke. Specifični podatki za to kolono so:
enota mere in število decimalk.

Zunanja dimenzija
Kolona za izpis zunanje dimenzije podložke. Specifični podatki za to kolono
so: enota mere in število decimalk.
Debelina

Kolona za izpis debeline podložke. Specifični podatki za to kolono so: enota
mere in število decimalk.

Število kosov

Kolona za izpis števila kosov dane podložke.
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13.2.12 Pomožna tabela
V okviru kartoteke ‘Pomožna tabela’ je mogoče definirati vse parametre
vezane na tabelo poljubne oblike in vsebine. Tabela je sestavni del poročila rekapitulacije
profila. Definiranje in prikazovanje te tabele je opcijsko.

Kartoteka ‘Pomožna tabela’
Naziv tabele

polje za vnos naslova, ki se bo izpisoval kot naslov nad tabelo. Položaj teksta
naslova (v horizontalni smeri) je mogoče nastaviti z izborom enega od treh
načinov poravnave (levo, center, desno).
leva poravnava teksta naslova.
centralna poravnava teksta naslova.
desna poravnava teksta naslova.

Gre v poročilo Stikalo določa ali se bo ta tabela prikazovala.
Tabela ima poljubno število vrstic in kolon.
Za delo s kolonami tabele so ukazi v skupini ‘Kolone tabele’:
Dodaj

Doda novo kolono na konec tabele. Vsebina nove kolone bo kopirana iz
aktivne kolone.

Briši

Brisanje aktivne kolone.

Levo

Premikanje aktivne kolone v levo.

Desno

Premikanje aktivne kolone v desno.
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Širina kolone

polje za vnos podatkov o širini aktivne kolone. Kolona ima lahko tudi neznano
širino. V tem primeru se njena širina določa tako, da odgovarja prostemu
prostoru na strani.

Neznana

označuje da bo kolona imela neznano širino (glej ‘Širina kolone’).

Vsebino vsake celice tabele je mogoče zapolniti s poljubnim tekstom.
Ravnanje kolone
Poravnavo teksta v vsaki koloni (v horizontalni smeri) je mogoče nastaviti z
izborom enega od treh načinov poravnave (levo, center, desno).
leva poravnava teksta kolone.
centralna poravnava teksta kolone.
desna poravnava teksta kolone.
Za delo z vrsticami tabele so ukazi v skupini ‘Vrstice tabele’:
Dodaj

Doda novo vrstico na konec tabele. Vsebina nove vrstice bo kopirana iz
aktivne vrstice.

Briši

Brisanje aktivne vrstice.

Gor

Premikanje aktivne vrstice navzgor.

Dol

Premikanje aktivne vrstice navzdol.

Število vrstic v glavi
V tem polju se poda število vrstic na vrhu tabele, ki označujejo glavo. Vrstice
ki imajo status glave so obeležene na poseben način. Razlog za vpeljavo glave
je v ločitvi celic, katerih vsebina se redko menja (glava) od preostalega dela
tabele.
Pomožna tabela:
Iz liste se lahko aktivira katerakoli prej shranjena pomožna tabela.
Shrani

V bazo se shrani trenutno prikazana tabela.

Briši

Brisanje aktivne tabele iz baze.

Shranjevanje:
Shrani celo tabelo
Stikalo omogoča shranjevanje cele tabele (z vsemi vrsticami in kolonami)
skupaj z vsebino vseh celic.
Shrani samo glavo
Stikalo omogoča shranjevanje tabele (z vsemi vrsticami in kolonami) skupaj z
vsebino celic v glavi. Ostale celice bodo shranjene kot prazne.
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13.3

Tiskanje poročila

Način tiska se lahko regulira z vnosom parametrov v dialogu, ki se odpre z
aktiviranjem ukaza ‘Tiskanje poročila’ oz. ikone
.

Dialog za tiskanje dokumenta
Printer range
V tem delu dialoga se definira ali želite tiskati celi dokument ali samo posamezne strani.
All

Vklop pomeni tiskanje celega dokumenta.

Pages

Vklop pomeni tiskanje samo določenih strani dokumenta. V edit poljih na
njegovi desni strani se podajo številke začetne in končne strani dokumenta.

Number of copies
Polje za vnos števila kopij.
Print to file

Vklop pomeni da se tiskanje izvaja v datoteko, katero nato lahko natisnete
neodvisno od programa.

Z aktiviranjem polja ‘OK’ se začne tiskanje.
Omenimo naj, da se pri tiskanju poročila upoštevajo vsi parametri, ki so podani v kartoteki
‘Tekst’ v delu dialoga ‘Tiskanje’ (glej poglavje ‘13.2.4’).

13.4

Eksport v risbo

S pomočjo ukaza ‘Eksport v risbo’ ali ikone
lahko vse tabele kreirane v
poročilu postavite v ‘Metal Studio’-ovo risbo. Tedaj program preide v risbo in zahteva za
vsako kreirano tabelo vnos referenčne točke, oziroma točke, ki bo določila položaj zgornjega
levega kota tabele v risbi.
Palice in pločevine - specifikacija:
Po vnosu referenčne točke, program tabelo postavi v risbo in pri njenem kreiranju upošteva
vse parametre, ki so podani v kartoteki ‘Tekst’ iz dialoga ‘AutoCAD risba’ (glej poglavje
‘13.2.4’).
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13.5

Eksport v RTF

Z ukazom ‘Eksport v RTF’ lahko celo poročilo prenesete v ‘*.rtf’ format, ki je
berljiv za skoraj vse Windows tekst urejevalce, npr. ‘Word’. Z njenim aktiviranjem ali ikone
,
se odpre dialog.

V polju ‘Datoteka’ se poda mesto na disku, kjer želite shraniti ‘*.rtf’ datoteko, ki jo kreirate,
kot tudi ime same datoteke. Zraven vnosa teh podatkov direktno v polju, lahko z gumbom
‘Izbor...’ odprete standardni ‘Windows’-ov dialog za shranjevanje datotek.

Po izboru ‘Save’ bo program dialog zaprl in podatke prikazal v polju ‘Datoteka’ osnovnega
dialoga.

Proces eksporta se začne z gumbom ‘OK’, dolžina trajanja pa je odvisna izključno od velikosti
poročila. Z odpiranjem v urejevalcu teksta pa lahko potem to poročilo poljubno urejate.
Ker ne obstajajo tehnične zmožnosti, da se vsebina glave konvertira v ustrezne tekste in
tabele, se glava eksportira kot slika (‘meta file’). Negativna posledica tega je nezmožnost
ažuriranja eventualno postavljenih številk strani v ‘Metal studio’-i glavi. V takih primerih je
bolje, da pogled tipske glave kreirate v samem ‘Word’-u in da glavo izključite iz ‘Metal-Studio’vega poročila. Obstaja še ena rešitev, to je da v okviru ‘Metal studio’-ove glave ne vnesete
številke strani in to naredite v ‘Word’-u.
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13.6

Vrnitev v okno za risanje
Z aktiviranjem ukaza ‘Vrnitev’ oz. ikone

13.7

se vrnemo v okno za risanje.

Zbirni izvleček

Z ukazom ‘Zbirni izvleček’ lahko naredite rekapitulacijo profilov, pločevin in
vijakov za več poljubno izbranih ‘Metal Studio’-vih datotek. Ta ukaz se najpogosteje
uporablja, ko želite izvedeti skupno težo za celo konstrukcijo, ki je narejena na več risbah. Z
izborom tega ukaza se odpre dialog:

Dialog za izdelavo zbirne rekapitulacije
Dodaj

Odpre se dialog za izbor ‘Metal Studio’-vih datotek za katere želite kreirati
enotno rekapitulacijo.

Dialog za izbor datotek
V tej proceduri je omogočen tako posamezen kot skupinski izbor vseh želenih datotek. Z
izborom polja ‘Odpri’ se aktivni dialog zapre, a v osnovnem dialogu ukaza se prikazujejo vse
izbrane datoteke.
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Briši
No

Iz liste se umakne trenutno aktivna datoteka.
Kolona v kateri se nahajajo števci prebranih datotek.

Ime datoteke Lista z nazivi prebranih datotek. Vsako polje v listi datotek vsebuje tudi zaprto
listo, ki se odpre s klikom miške na puščico na desni strani. Ta zaprta lista
vsebuje nazive datotek, ki so bile predhodno uporabljene v ukazu ‘Zbirna
rekapitulacija’, kot tudi njihova lokacija na disku, tako da jih lahko enostavno
ponovno izberemo za izdelavo rekapitulacije. Če nekatere datoteke iz liste več
ne obstajajo (zbrisane, preimenovane ali premaknjene), se še bodo dalje
nahajale v listi, vendar bodo sive in označene kot nepravilne s simbolom ‘ ’.
Pri izdelavi rekapitulacije bodo ignorirane, dokler simbol ‘ ’ označuje, da bo
za te datoteke kreirana zbirna rekapitulacija.
Z aktiviranjem polja ‘OK’ bo program izvršil generiranje zbirne rekapitulacije za datoteke, ki se
nahajajo v listi in bo nato avtomatsko prikazal poročilo.

13.8

Grupiranje sklopov

Pogosto se zgodi, da se na eni risbi nahaja več pozicij sklopov in da je potrebno
kreirati poročilo samo za nekatere od njih. Z ukazom ‘Grupiranje sklopov’ lahko grupirate
pozicije sklopov in zatem z izborom ene skupine določite kateri sklop bo šel v poročilo.
Z izborom ukaza iz menija ‘Metal Studio’ ali s klikom na ikono

se odpre dialog:
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Dialog za grupiranje sklopov
Naziv

Lista vseh pozicij sklopov, ki se nahajajo v sestavi risbe.

Skupina

Kolona v kateri se za vsako pozicijo sklopa prikazuje ime skupine kateri dan
sklop pripada. Po ‘default’-u so vse pozicije sklopov pridružene skupini <vsi
sklopi>. Da bi pozicijo sklopa lahko pridružili neki skupini, je potrebno v polju
podati ime želene skupine sklopa. Drug način je, da z izborom iz zaprte liste
izberete neko obstoječo skupino sklopov.

Aktivna skupina sklopov
Zaprta lista iz katere se vrši izbor skupine sklopov za katere se bo kreiralo
poročilo.
Briši

Gumb za umik aktivne skupine , vse pozicije sklopov, ki so ji pripadale se
avtomatsko pridružijo ‘default’ skupini <vsi sklopi>. Program avtomatsko iz
liste umakne skupino, kateri ni pridružen niti en sklop.

Po izboru polja ‘OK’ program dialog zapre z upoštevanjem vseh sprememb. Pri naslednjem
aktiviranju ukaza ‘Poročilo’ (glej poglavje ‘13’) se bo generiralo poročilo samo za sklope, ki
pripadajo skupini, ki je bila v tem ukazu aktivirana.
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14. UVOZ GEOMETRIJE IZ TOWERJA
Posebna ugodnost za uporabnike programa ‘Metal Studio’ je zmožnost branja
eksportiranih datotek z geometrijo palic iz ‘Radimpex’-ovega programa za statični preračun
‘Tower 6’. Z naknadnimi spremembami na teh prebranih risbah je na najhitrejši način mogoče
kreirati končne izvajalske načrte.

14.1

Eksport v Metal Studio

Prenos podatkov med programom ‘Tower 6’ in programom ‘Metal Studio’ se naredi
s pomočjo datotek, v katerih se shranijo podatki o geometriji palic. Eksport geometrije se
odvija na tak način, da se v datoteko zapišejo podatki o družini in tipu profila, na osnovi
katerih se bo izvršila primerjava in preslikava v ustrezne profile v programu ‘Metal Studio’.
Ko se v modulu za obdelavo rezultatov v programu ‘Tower 6’ aktivira ukaz za eksport
geometrije v ‘Metal Studio’ (‘Dimenzioniranje ► Jeklo ► Eksport v Metal Studio’), dobi
ukazna linija obliko:
<sel.> Selekcija gred – Selektiranje (Vse / Okno / Poligon / prerez / eXtras / Deselektiranje /
<Konec>):
Podopcije ‘Vse’, ‘Okno’, ‘Poligon’, ‘pRerez’ in ‘eXtras’ služijo za olajšanje izbrane želene
grede, dokler se s podopcijo ‘Deselektiranje’ lahko napačno izbrane grede izključijo iz izbora.
Pri izboru gred ni nobenih omejitev, tako ne rabijo pripadati niti isti 2D celoti (okvirju, nivoju
ali poševnem pogledu). Po končanju selekcije bo program odprl dialog:

Dialog za eksport geometrije
Datoteka

Edit polje za ime datoteke, v katero bodo shranjeni vsi potrebni podatki o
geometriji palic, z aktiviranjem gumba, ki se nahaja desno od tega edit polja
‘ ’ se lahko hitro pozicionirate na željeno mesto na disku vašega
računalnika. Ime datoteke je lahko poljubno, dokler je za tip datoteke
predviden ‘default’ naziv ‘*.mst’.

Komentar

Edit polje za vnos poljubnega komentarja, ki bo pri kasnejšem branju v ‘Metal
Studio’ lažje določil njeno vsebino.

‘3D Eksport’

Ko je to vklopljeno se v programu ‘Metal Studio’ dobi trodimenzionalni model,
tj. model z istim položajem vseh izbranih gred v prostoru kot v programu
‘Tower’.
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Če vse izbrane grede ne pripadajo eni 2D celoti (enemu okvirju, nivoju ali poševnemu pogledu)
in je stikalo ‘3D Eksport’ izklopljeno, bo program eksportiral samo tiste izbrane grede, ki
pripadajo aktivnemu 2D pogledu.
Izbor tipke ‘OK’ bo označil konec tega ukaza, tako da bo geometrija palic eksportirana v
datoteko s podanim imenom. V primeru, da ste izbrali datoteko z že obstoječim imenom, bo
program izdal ustrezno opozorilo:

Potrdilni odgovor bo privedel do shranjevanja novih podatkov v že obstoječo datoteko, dokler
bo negativen odgovor pomenil odstop od shranjevanja.

14.2

Import v Metal Studio

v okviru programa ‘Metal Studio’ obstaja ukaz ‘Uvoz geometrije iz Tower-ja’ ki
doda vsebino eksportiranih datotek iz programa ‘Tower 6’ v aktivno risbo. Z izborom iz menija
‘Metal Studio ► Avtomatizacija’ se odpre dialog:

Dialog za uvoz geometrije
Sedaj je potrebno izbrati že neko eksportirano datoteko in aktivirati polje ‘Odpri’ (na dnu
dialoga se za trenutno izbrano datoteko izpisuje še tekstualni komentar, če je bil podan pri
eksportu iz programa ‘Tower 6’).
Po zaprtju tega dialoga se z aktiviranjem polja ‘Odpri’, odpre novi dialog za preslikavo profilov
iz programa ‘Tower 6’ v program ‘Metal Studio’:
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Program bo izvršil avtomatsko preslikavo profilov iz ‘Tower’-a v ustrezne profile iz baze profilov
v programu ‘Metal Studio’.
No

Seti gred iz ‘Tower’-ja.

Profil iz Tower-ja
Kolona v kateri se nahajajo vsi profili shranjeni v datoteko, ki je dodana iz
programa ‘Tower 6’. Program avtomatski izvrši primerjavo profilov iz ‘Tower’ja s profili iz baze profilov v programu ‘Metal Studio’ in če najde identičen
profil v bazi, bo ta kolona označena z zeleno barvo. Če ne obstaja tak profil,
se mu pridruži najpodobnejši, ki se nahaja v bazi, kolona pa bo označena z
belo barvo.
Družina profilov
Zaprta lista v kateri je prikazana družina, katero je program našel v bazi
profilov in jo pridružil ustreznemu profilu iz ‘Tower’-ja. Seveda je uporabniku
omogočeno tudi, da lahko sam iz liste izbere neko ponujeno družino profilov,
ki ustrezajo danemu profilu iz ‘Tower’-ja.
Profil

Zaprta lista v kateri je prikazana oznaka profilov, katero je program našel v
bazi profilov in jo pridružil ustreznemu profilu iz ‘Tower’-ja. Uporabniku je
omogočeno tudi, da sam iz liste izbere neko oznako profilov, ki ustrezajo
profilu iz ‘Tower’-ja. Če v bazi profilov ne obstaja ustrezni profil, bo program
našel najustreznejšega, ki se pri tem označi z belo barvo.

Z izhodom iz dialoga z ‘OK’, bo program v ukazni liniji zahteval določitev položaja bloka in bo
v drag modu izrisoval pravokotno območje, ki ustreza njegovemu gabaritu:
Referenčna točka:
Po vnosu referenčne točke s klikom miške na željeno mesto v risbi se določi spodnji levi vogal
bloka in ukazna linija dobi novi pogled, kjer se od uporabnika zahteva vnos kota nagiba bloka
glede na horizontalo:
Kot:
Po vnosu kota bodo v risbo postavljene vse palice.
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Pri uvozu geometrije iz ‘Tower’-ja program vedno odpre novo pozicijo sklopa v katero se
namestijo vse pozicije palic in kateri je programsko dodeljeno ime ‘Export’. V primeru, da se v
listi pozicij sklopov že nahaja pozicija sklopa z enakim imenom, tedaj program novi odprti
poziciji sklopi doda še indeks ‘(1)’, ‘(2)’, itd.
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15. SESTAVLJENI ELEMENTI
S programom ‘Metal Studio’ je omogočeno hitro in enostavno kreiranje sestavljenih
elementov tipskih zvez, ki se najpogosteje pojavljajo v praksi. Sestavljeni elementi, ki se lahko
kreirajo v programu so:
-

15.1

Bočni spoj gred I profilov
Spoj grede s stebrom
Osnova stebra
Montažni nastavek

Bočni spoj gred I profilov

S tem ukazom je omogočeno kreiranje sestavljenega elementa bočnega spoja med
gredami I (I, IPE, IPB, IPB1, IPBv) profilov, oziroma zvez med eno glavno palico in bočnih
palic, ki se bodo avtomatsko oblikovale, oziroma skrajšale ali podaljšale do glavne palice.
Zveza se kreira preko rebra glavne palice s pomočjo spojnih profilov (L profilov in zvite
pločevine L prečnega prereza) in ustreznih spojnih sredstev (serija vijakov in zvarov). Z
izborom ukaza ‘Bočni spoj gred I profilov’ iz menija ‘Metal Studio ► Avtomatizacija’ ali
, se uporabnika najprej zahteva izbor glavne palice, pri čemer dobi ukazna linija
ikone
pogled:
Izbor glavne palice [Izhod] <Izhod>:
Izbrana palica se označi z zeleno barvo, zatem pa se pričakuje izbor bočnih palic:
Izbor bočne palice [Izhod] <Izhod>:
Po izboru prve bočne palice, ki je sedaj prav tako označena z zeleno barvo, ukazna linija dobi
novi pogled:
Izbor druge bočne palice [Izhod] <Izhod>:
Sedaj se od uporabnika zahteva izbor druge bočne palice, nakar se odpre dialog za definiranje
spoja. Če uporabnik želi kreirati zvezo med glavno palico in samo eno bočno palico, je
potrebno izbrati podopcijo ‘Izhod’.
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Pogled dialoga za definiranje bočnega spoja gred I profilov
Na levi risbi je prikazan vzdolžni pogled na bočne palice, tako da se na njem vidijo bočne palice
in spojni profili v pogledu in glavna palica v prerezu. Na desni risbi je prikazan vzdolžni pogled
na glavno palico, tako da se vidi v pogledu spojni profil, bočne palice se pa vidijo v prerezu.
Vse spremembe, ki se vršijo v dialogu se avtomatski vidijo tudi na teh risbah, kar uporabniku
omogoča boljšo preglednost in zelo enostavno delo v dialogu.
Prikaz

Iz zaprte liste, ki se nahaja nad levo risbo, se izbira ustrezen pogled na palice.

Samo pravokotni
V risbi bodo prikazane samo pravokotne palice.
V zgornjem delu dialoga se nahajajo podatki, ki se bodo nanašali na vse elemente, oziroma
pozicije formirane pri kreiranju sestavljenega elementa.
Sklop

Zaprta lista za izbor neke že predhodno definirane pozicije sklopov.

D.o.

polje za vnos dodatne oznake pozicij, ki se bo izpisovala v koti.

Komentar

polje za vnos poljubnega komentarja pozicij, ki se bodo izpisovale v koti.

Stil kotiranja

Iz zaprte liste se lahko izbere že prej definirana konfiguracija stilov kotiranja.
‘Preview’ prikazuje pogled kote, ki odgovarja izbranemu stilu.

Specifikacija

Stikalo določa ali pozicija gre v specifikacijo ali ne.

Konfiguracija prikaza
Zaprta lista za izbor že prej definirane konfiguracije prikaza entitet.
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Oblikovanje bočnih palic:
V tem delu dialoga se določa oblikovanje koncev bočnih palic, ki se nahajajo
pri rebru glavne palice.
Premik od rebra (stojine)
polje za vnos razmaka bočnih palic od rebra glavne palice.
Premik od flanše (pasnice, prirobnice)
polje za vnos vertikalnega razmaka bočnih palic od flanše glavne palice.
Premik od flanše bočno
polje za vnos bočnega oz horizontalnega razmaka bočnih palic od flanše
glavne palice.
Skrajšanje dolžine spojnih profilov
Program avtomatsko preračuna dolžino spojnih profilov glede na izbrano
bočno palico, tako le-ta odgovarja višini rebra bočne palice (izvzemajoč
zakrivljene dele). Z vnosom ustrezne vrednosti v to polje je uporabniku
omogočeno da izvrši skrajšanje dolžine spojnih profilov in to tako, da se oba
konca palice spojnih profilov skrajšata za podano vrednost.
Izbor L profila (levo)
Odpre dialog v katerem se definirajo spojni profili za leve bočne palice.
Izbor L profila (desno)
Odpre dialog v katerem se definirajo spojni profili za desne bočne palice.
Izbor L profila
Ta gumb se pojavi v dialogu, če se definira zveza glavne in samo ene bočne
palice. Z aktiviranjem tega gumba se odpre dialog v katerem se definirajo
spojni profili za to bočno palico.

Pogled dialoga za definiranje in izbor spojnih profilov
Program omogoča definiranje dveh tipov spojnih profilov: L profili, ki se definirajo z izborom
enega profila iz baze profilov in zvite pločevine (glej poglavje .4.5), ki ima prečni prerez L
oblike in njegove dimenzije uporabnik podaja sam.
Tip prereza

Zaprta lista za izbor tipa L profilov. V listi se nahajajo vsi tipi L profilov iz
trenutno aktivne baze profilov (L profili, HOP L, ...). Z izborom enega tipa L
profila iz liste se v risbi prikaže njegov prečni prerez. Ta lista je aktivna samo
če je stikalo ‘Upognjena pločevina' izključena.
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Profil
Zvita pločevina

Zaprta lista kjer so vsi L profili določenega tipa v bazi.
Omogoča definiranje geometrije zvite pločevine, pri čemer listi ‘Tip prereza’ in
‘Profil’ postaneta neaktivni.

Podatki zvite pločevine:
Del dialoga za definiranje geometrije zvite pločevine L prečnega prereza z
vnosom njegovih dimenzij v ustrezna polja. V risbi se prikazuje prečni prerez
zvite pločevine, ki ustreza podatkom.
Dimenzija 3

polje za vnos dimenzije prečnega prereza zvite pločevine, ki je paralelna z
osjo 3 v risbi.

Dimenzija 2

polje za vnos dimenzije prečnega prereza zvite pločevine, ki je paralelna z
osjo 2 v risbi.

Debelina

polje za vnos debeline zvite pločevine.

Notranji premer
polje za vnos notranjega premera zakrivljenega dela zvite pločevine.
Material

Zaprta lista za izbor že definirane vrste jekla.

Os 2 gre z bočno palico
To stikalo določa kateri krak spojnega profila se bo nahajal pri rebru bočne
palice. Če je vklopljeno, se bo krak, ki je paralelen z osjo 2, nahajal pri rebru
bočne palice. Če ja pa izklopljen, pa se bo krak paralelen z osjo 3, nahajal pri
rebru bočne palice.
Z izhodom iz tega dialoga z ‘OK’, bodo vse spremembe sprejete in uporabnik se vrne v glavni
dialog za definiranje bočnega spoja grede I profila, kjer bodo te spremembe tudi vidne.
Zveza z rebrom glavne palice:
Del dialoga za določitev ali je zveza rebra glavne palice in spojnih profilov
narejena s serijo vijakov ali zvarov.
Vijak

Vklop pomeni, da se na mestu spoja rebra glavne palice in spojnih profilov
postavi serija vijakov in lista na desni postane aktivna za izbor obstoječe
konfiguracije.
Gumb za dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje serije vijakov.

Var

Vklop pomeni, da se na mestu spoja rebra glavne palice in spojnih profilov
postavijo zvari in lista na desni postane aktivna za izbor obstoječe
konfiguracije.
Gumb za dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje zvara v
pogledu.

Zveza z rebrom leve palice:
Del dialoga za določitev ali se zveza rebra leve bočne palice in spojnih profilov
naredi s serijo vijakov ali zvarov.
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Vijak

Vklop pomeni, da se na mestu spoja rebra glavne palice in spojnih profilov
postavi serija vijakov in lista na desni postane aktivna za izbor obstoječe
konfiguracije.
Gumb za dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje serije vijakov.

Var

Vklop pomeni, da se na mestu spoja rebra glavne palice in spojnih profilov
postavijo zvari in lista na desni postane aktivna za izbor obstoječe
konfiguracije.
Gumb za dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje zvara v
pogledu.

Zveza z rebrom desne palice:
Del dialoga za določitev ali se zveza rebra desne bočne palice in spojnih
profilov naredi s serijo vijakov ali zvarov. Delo je enako kot je že zgoraj
opisano.
Zveza z rebrom bočne palice:
Ta del se bo pojavil v dialogu, če se kreira zveza glavne in samo ene bočne
palice. V njemu se definira, ali je zveza narejena s serijo vijakov ali zvarov.
Delo e enako kot je že opisano v ‘Zveza z rebrom leve palice’.
Konfiguracija:
Iz liste se za aktivno lahko izbere katerakoli že prej shranjena konfiguracija.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.
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Z izhodom iz dialoga z ‘OK’ bo v risbi kreirana zveza med glavno palico in bočnih palic na
osnovi podanih podatkov.

15.2

Spoj grede s stebrom

S tem ukazom je omogočeno kreiranje sestavljenega elementa za spoj stebra in
grede. Zveza se naredi s pomočjo ravne in zvite pločevine, z ali brez čelne pločevine in
ustreznih spojnih sredstev. Z izborom ukaza ‘Spoj grede s stebrom’ iz menija ‘Metal Studio
► Avtomatizacija’ ali ikone , se od uporabnika najprej zahteva izbor palice, ki predstavlja
steber, ukazna linija pa dobi pogled:
Izbor stebra [Izhod] <Izhod>:
Izbrana palica se označi z zeleno barvo, zatem pa se pričakuje izbor grede, katere konec se bo
avtomatsko oblikoval, oziroma skrajšal ali podaljšal do stebra:
Izbor grede [Izhod] <Izhod>:
Po izboru grede se odpre dialog za kreiranje spoja stebra in grede:

Pogled dialoga za definiranje spoja grede in stebra
Na levi risbi je prikazan prečni pogled na gredo s položaji pločevin, dokler prikaz desne risbe
zavisi od izbranega pogleda iz liste, ki se nahaja nad to risbo. Vse spremembe, ki se vršijo v
dialogu se avtomatsko vidijo tudi na tej risbi, kar uporabniku omogoča boljšo preglednost in
zelo enostavno delo v dialogu.
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V zgornjem delu dialoga se nahajajo podatki, ki se bodo nanašali na vse elemente, oziroma
pozicije formirane pri kreiranju sestavljenega elementa.
Sklop

Zaprta lista za izbor neke že predhodno definirane pozicije sklopov.

D.o.

polje za vnos dodatne oznake pozicij, ki se bo izpisovala v koti.

Komentar

polje za vnos poljubnega komentarja pozicij, ki se bodo izpisovale v koti.

Stil kotiranja

Iz zaprte liste se lahko izbere že prej definirana konfiguracija stilov kotiranja.
‘Preview’ prikazuje pogled kote, ki odgovarja izbranemu stilu.

Specifikacija

Stikalo določa ali pozicija gre v specifikacijo ali ne.

Konfiguracija prikaza
Zaprta lista za izbor že prej definirane konfiguracije prikaza entitet.
Pločevina:

Del dialoga v katerem se definirajo geometrijske karakteristike pločevin za
formiranje spoja grede s stebrom. Glede na potrebe lahko uporabnik izbere
ravne ali zvite pločevine L prečnega prereza. Na levi risbi v dialogu je s sivo
barvo prikazan položaj vseh pločevin, ki so lahko v tem spoju. S prehodom
miške preko njih, one menjajo barvo in če se miš postavi nad pločevino se ta
prikaže z rumeno barvo, izbere se pa z levim klikom miške. Trenutno aktivna
pločevina je prikazan z rdečo barvo. Na desni klik preko trenutno izbrane
pločevine se odpre meni z opcijami za vnos njegove geometrije (‘Ravna
pločevina - vnos geometrije’ in ‘Zvita pločevina - vnos geometrije’),
kopiranje geometrije pločevine (‘Kopiranje’), kot tudi opcija za njeno
postavitev v zvezo (‘Sprememba vključenosti’).

Postavi:

Del dialoga z dvema stikaloma za postavitev ravne ali zvite pločevine.

Ravna pločevina
Vklopi trenutno izbrano pločevino v spoj kot ravno in jo prikaže z zeleno
barvo.
Debelina

polje ki je aktivno ko se vklopi stikalo ‘Ravna pločevina’ in je namenjeno za
vnos debeline trenutno izbrane pločevine.

Dodeli vsem

Debelina se dodeli vsem pločevinam.

Širina

polje ki je aktivno ko se vklopi stikalo ‘Ravna pločevina’ in je namenjeno za
vnos širine trenutno izbrane pločevine.

Dodeli vsem

Širina se dodeli vsem pločevinam.

Vnos geometrije
Program avtomatsko preračunava dolžino ravne pločevine glede na izbran
profil, tako da ima pločevina, ki se postavi k rebru (stojini) grede dolžino
enako višini rebra, dokler je dolžina pločevine pri flanši (pasnica, prirobnica)
enaka širini flanše. Z aktiviranjem tega gumba se odpre dialog za oblikovanje
pločevine, kjer se lahko menjajo vsi podatke geometrije pločevine za
oblikovanje.
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Dialog za vnos geometrije in oblikovanje pločevine
Širina

polje za vnos širine ravne pločevine.

Dolžina

polje za vnos dolžine ravne pločevine.

Debelina

polje za vnos debeline ravne pločevine.

Material

Zaprta lista za izbor neke že prej definirane vrste jekla.

Delo v tem dialogu je detajlno opisano v poglavju 4.3 in ga ne bomo tukaj ponovno opisovali.
Z ‘OK’ bodo vse spremembe sprejete in uporabnik se vrne v glavni dialog za definiranje spoja
grede s stebrom, kjer so spremembe tudi vidne.
Zvita pločevina

Stikalo s katerim se da v spoj zvita pločevina L prečnega prereza in je
prikazana v zeleni barvi.

Offset zač.

Polje, ki je aktivno po vklopu stikala ‘Upognjena pločevina’. Program
avtomatski preračuna dolžino zvite pločevine glede na izbran profil, tako da
ima pločevina, ki se postavi pri rebru grede, dolžino enako višini rebra, dokler
je dolžina pločevine pri flanši enaka širini flanše. Z vnosom ustrezne vrednosti
je omogočeno skrajšanje dolžine zvite pločevine tako, da se začetek pločevine
premakne za podano vrednost.

Offset kon.

Polje, ki je aktivno po vklopu stikala ‘Upognjena pločevina’. Program
avtomatski preračuna dolžino zvite pločevine glede na izbran profil, tako da
ima pločevina, ki se postavi pri rebru grede, dolžino enako višini rebra, dokler
je dolžina pločevine pri flanši enaka širini flanše. Z vnosom ustrezne vrednosti
je omogočeno skrajšanje dolžine zvite pločevine tako, da se konec pločevine
premakne za podano vrednost.
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Vnos geometrije
Odpre se dialog za definiranje zvite pločevine z vnosom dimenzij ali z izborom
enega L profila iz baze profilov.

Delo je detajlno opisano v poglavju 15.1 in ga ne bomo ponovno opisovali.
Z izhodom iz tega dialoga z ‘OK’ bodo vse spremembe sprejete in program se vrne v glavni
dialog za definiranje spoja grede s stebrom, v katerem bodo te spremembe tudi prikazane.
Kopiranje

Ker se v spoju grede s stebrom najpogosteje pojavlja večje število istih
pločevin, je omogočeno da se geometrija pločevine kopira na druge pločevine.
Pločevino, katero hočete pridružiti drugim pločevinam je potrebno najprej
izbrati v levi risbi v dialogu in zatem izbrati gumb ‘Kopiranje’. Kopirana
pločevina bo prikazana z belo barvo ves čas trajanja ukaza. Potem je
potrebno postaviti miško na pločevino kateri želite pridružiti podatke kopirane
pločevine in ko postane rumene barve kliknete z levim gumbom. Program bo
na tak način izbrani pločevini dodelil vse podatke kopirane pločevine.
Kopiranje se konča z levim klikom miške v prazni prostor risbe.

Zveza z gredo Del dialoga kjer je mogoče postaviti zvare na mestu spoja grede s stebrom.
Greda je lahko zavarjena na steber direktno ali preko čelne pločevine.
Zvar

Vklop bo postavil vse zvare na mestu spoja grede s stebrom. V primeru da se
postavi tudi čelna pločevina, se bodo zvari postaviti na mesto spoja grede s
čelno pločevino. Seveda bo to stikalo aktivno samo v primeru, ko ne obstaja
razmak med gredo in stebrom, ker samo v tem primeru je možno postaviti
zvare. Lista, ki se nahaja desno od stikala, postane aktivna in iz nje se lahko
izbere shranjena konfiguracija.
Gumb za dialog parametrov potrebnih za definiranje zvara v pogledu.

Zareza do stebra
polje za vrednost, za katero se bo greda offset-irala od stebra, tako da
vrednost predstavlja razmak med gredo in stebrom.
Čelna pločevina
gumb je aktiven samo v primeru, ko je v zaprti listi levo izbrano ‘Postavlja
se’. Z aktiviranjem se odpre dialog za čelno pločevino.
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Dialog za definiranje čelne pločevine
Debelina

polje za vnos debeline čelne pločevine.

Krožna pločevina
stikalo vklopi krožno obliko čelne pločevine.
Material

Zaprta lista za izbor že definirane vrste jekla.

Delo v tem dialogu je detajlno opisano v poglavju 4.3 in ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
Izhod iz dialoga z ‘OK’ bo čelni pločevini dodelil vse podatke definirane v dialogu in uporabnik
se vrne v glavni dialog za definiranje spoja grede s stebrom.
Zveza s stebrom
Del dialoga za določitev zveze čelne pločevine in stebra – serija vijakov ali
zvari.
Vijak

Stikalo določa zvezo s serijo vijakov, iz liste na desni pa se lahko izbere že
shranjena konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje serije vijakov.

Zvar

Stikalo določa zvezo s zvari, iz liste na desni pa se lahko izbere že shranjena
konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje zvarov v
pogledu.

Copyright (c) Radimpex * http://www.radimex.rs * http://www.zeia.si * e-mail: info@zeia.si * Tel. 02 229 66 40

188
Zveza pločevine in grede
Del dialoga kjer se posamezno za vsako pločevino, ki je predhodno
postavljena v zvezo in prikazana z zeleno barvo, definira način zveze z gredo
(serija vijakov ali zvari). Najprej se z miško izbere pločevina v levi risbi, ki
postane rdeče barve. Če pločevina ni postavljena v zvezo, je ta del dialoga
neaktiven. Če je izbrana pločevina v zvezi, ta del dialoga postane aktiven in
vse spremembe se nanašajo samo na zvezo izbrane pločevine in grede.
Uporabnik sedaj lahko na mestu spoja izbrane pločevine in grede postavi
spojna sredstva.
Vijak

Stikalo določa zvezo s serijo vijakov, iz liste na desni pa se lahko izbere že
shranjena konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje serije vijakov.

Zvar

Stikalo določa zvezo s zvari, iz liste na desni pa se lahko izbere že shranjena
konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje zvarov v
pogledu.

Zveza pločevine in stebra
Del dialoga kjer se posamezno za vsako pločevino, ki je predhodno
postavljena v zvezo in prikazana z zeleno barvo, definira način zveze s
stebrom (serija vijakov ali zvari). Najprej se z miško izbere pločevina v levi
risbi, ki postane rdeče barve. Če pločevina ni postavljena v zvezo, je ta del
dialoga neaktiven. Če je izbrana pločevina v zvezi, ta del dialoga postane
aktiven in vse spremembe se nanašajo samo na zvezo izbrane pločevine in
grede. Uporabnik sedaj lahko na mestu spoja izbrane pločevine in stebra
postavi spojna sredstva.
Vijak

Stikalo določa zvezo s serijo vijakov, iz liste na desni pa se lahko izbere že
shranjena konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje serije vijakov.

Zvar

Stikalo določa zvezo s zvari, iz liste na desni pa se lahko izbere že shranjena
konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje zvarov v
pogledu.

Konfiguracija:
Iz liste se lahko izbere že prej shranjena konfiguracija.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.
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Izhod iz dialoga z ‘OK’ bo v risbi naredil zvezo grede s stebrom na osnovi podanih podatkov.

15.3

Osnova stebra

Z ukazom se kreira sestavljen element osnove stebra. Z izborom ukaza ‘Osnova
se od uporabnika zahteva
stebra’ iz menija ‘Metal Studio ► Avtomatizacija’ ali ikone
izbor palice, pri čemer ukazna linija dobi pogled:
Izbor palice - stebra [Izhod] <Izhod>:
Po izboru palice se odpre dialog:
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Pogled dialoga za definiranje osnove stebra
Na levi risbi je prikazan prečni pogled na steber in začetni položaj pločevin, desni prikaz risbe
pa je odvisen od izbranega pogleda iz liste, ki se nahaja nad to risbo. Vse spremembe se
avtomatsko vidijo tudi v teh risbah, kar uporabniku omogoča boljšo preglednost in enostavno
delo v dialogu.
V zgornjem delu dialoga se nahajajo podatki, ki se nanašajo na vse elemente oziroma pozicije
formirane pri kreiranju sestavljenega elementa.
Sklop

Zaprta lista za izbor neke že predhodno definirane pozicije sklopov.

D.o.

polje za vnos dodatne oznake pozicij, ki se bo izpisovala v koti.

Komentar

polje za vnos poljubnega komentarja pozicij, ki se bodo izpisovale v koti.

Stil kotiranja

Iz zaprte liste se lahko izbere že prej definirana konfiguracija stilov kotiranja.
‘Preview’ prikazuje pogled kote, ki odgovarja izbranemu stilu.

Specifikacija

Stikalo določa ali pozicija gre v specifikacijo ali ne.

Konfiguracija prikaza
Zaprta lista za izbor že prej definirane konfiguracije prikaza entitet.
Pločevina:

Del dialoga v katerem se definirajo geometrijske karakteristike bočnih
pločevin za formiranje spoja grede s stebrom. Na levi risbi v dialogu je s sivo
barvo prikazan položaj vseh pločevin, ki so lahko v tem spoju. Začetni položaj
bočnih pločevin zavisi od profila izbranega stebra. Pločevine so grupirane v
skupine po svojem položaju okoli prereza in vse pločevine iz iste skupine
pripadajo isti poziciji. S prehodom miške preko njih, one menjajo barvo in če
se miš postavi nad pločevino, se ta prikaže z rumeno barvo, izbere se pa z
levim klikom miške. Pločevine iste skupine so prikazane z modro barvo.
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Trenutno aktivna pločevina je prikazana z rdečo barvo. Na desni klik preko
trenutno izbrane pločevine se odpre meni za vnos njegove geometrije
(‘Oblikovanje pločevine’), kopiranje geometrije (‘Kopiranje’), opcija za
njeno postavitev v zvezo (‘Sprememba vključenosti’) in opciji za postavitev
vseh pločevin iste skupine (‘Vključi celo skupino’ ali ‘Izključi celo
skupino’).
Postavi

Stikalo, ki trenutno izbrano pločevino postavi v sestavljen element in je sedaj
prikazana z zeleno barvo. Polje desno služi za vnos števila kosov pločevin, ki
gredo v skupino kateri pripada trenutno izbrana pločevina.

Postavi vse

Vse pločevine iste skupine se postavijo v sestavljen element in so vse
prikazane z zeleno barvo.

Premik

Robne pločevine, ki se nahajajo v vogalih profila, se lahko translatorno
premaknejo glede na svoj začetni položaj in v primeru izbora postane to polje
aktivno. Vnos vrednosti izvrši premik trenutno izbrane robne pločevine, z
ohranitvijo medsebojnega razmaka med ostalimi pločevinami.

Glavna smer

Program omogoča postavitev pločevine, ki obkroži prečni prerez profila in v
primeru njihovega izbora postane to stikalo aktivno. Glede na njihovo
geometrijo in to, da se te pločevine lahko postavijo v dve smeri, ima trenutno
izbrana pločevina glavno smer. Ker pločevine ne morejo iti ena skozi drugo, je
pločevina z glavno smerjo enodelna, dokler se pločevine, ki se nahajajo v
drugi smeri, pri tem delijo na dve poziciji na mestu prehoda.

Debelina

polje za vnos debeline trenutno izbrani pločevini. Ista vrednost se avtomatsko
dodeli tudi vsem pločevinam, ki pripadajo isti skupini.

Dodeli vsem

Debelina se dodeli vsem pločevinam.

Višina

polje za vnos višine trenutno izbrani pločevini. Ista vrednost se avtomatsko
dodeli tudi vsem pločevinam, ki pripadajo isti skupini.

Dodeli vsem

Višina se dodeli vsem pločevinam.

Širina

polje za vnos širine trenutno izbrani pločevini. Ista vrednost se avtomatsko
dodeli tudi vsem pločevinam, ki pripadajo isti skupini.

Dodeli vsem

Širina se dodeli vsem pločevinam.

Oblikovanje pločevine
Odpre se dialog za oblikovanje pločevine v katerem uporabnik lahko sam
menja vse podatke vezane na geometrijo pločevine in jo tudi oblikuje.
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Dialog za vnos geometrije in oblikovanje pločevine
Ker je ta sestavljeni element iz pločevin, ki služijo za ojačitev stebra in se najpogosteje dela
oblikovanje vogalov, je v risbi zaradi lažjega dela v tem dialogu, simbolično prikazan zvar v
pogledu na mestu spoja s stebrom. Na tak način se vidi položaj pločevine v sestavljenem
elementu in s tem tudi jasna slika o tem, kateri vogal se želi oblikovati.
Širina

polje za vnos širine pločevine.

Dolžina

polje za vnos dolžine pločevine.

Debelina

polje za vnos debeline pločevine.

Material

Zaprta lista za izbor definirane vrste jekla.

Delo v tem dialogu je detajlno opisano v poglavju 4.3 in ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
Z izhodom z ‘OK’ bodo vse spremembe v dialogu sprejete in uporabnik se vrne v glavni dialog
za definiranje sestavljenega elementa, v katerem so v risbah prikazane vse spremembe.
Kopiranje

Ker se tak sestavljeni element najpogosteje kreira iz večjega števila enakih
pločevin, se definirana geometrija pločevine lahko kopira na druge pločevine.
Najprej se v levi risbi izbere pločevina, katere podatke kopirate in izbere
gumb ‘Kopiranje’. Pri tem bo pločevina in vsa skupina ves čas med ukazom
prikazana z belo barvo. Zatem se miška postavi nad pločevino, kateri želite
pridružiti podatke kopirane pločevine in ko postane rumene barve, se klikne
na levi gumb. Program tako izbrani pločevini in celi njeni skupini dodelil vse
podatke kopirane pločevine. Kopiranje se konča z levim klikom miške v prazni
prostor risbe.

Zvari:

Del dialoga za določanje na katerih spojnih mestih se postavijo zvari.
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Postavi

Vklop postavi zvare na vseh spojnih mestih, katere uporabnik izbere. Najprej
se iz zaprte liste na levi izbere ena od ponujenih zvez in zatem vključi stikalo
‘Postavi’:
Zveza palice s čelno pločevino
Zveza palice z bočno pločevino
Zveza čelne pločevine z bočno pločevino
Zveza pokrova z bočno pločevino
Lista pod to listo s ponujenimi tipi zvez postane aktivna z vklopom stikala
‘Postavi’ in iz nje se za aktivno lahko izbere že prej shranjena konfiguracija.
Odpre se dialog za vnos vseh parametrov za definiranje zvara v pogledu.

Dodeli vsem

postavljena konfiguracija zvarov oziroma vsi parametri v dialogu za vnos
zvarov v pogledu se dodelijo vsem zvezam iz liste. Na tak način se definirani
zvar za eno zvezo lahko enostavno dodeli tudi vsem ostalim zvezam.

Serija vijakov čelne pločevine:
Del dialoga za definiranje serija vijakov, ki se postavi na čelno pločevino.
Vijak

Stikalo določa zvezo s serijo vijakov, iz liste na desni pa se lahko izbere že
shranjena konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje serije vijakov.

Podložna pločevina
Z vklopom stikala, ki je levo od tega gumba, se podložne pločevine postavijo
k vijakom čelne pločevine. Z aktiviranjem gumba se preide v dialog za
definiranje karakteristik podložne pločevine.
Podložna pločevina do čelne pločevine
Vklop podložno pločevino postavi do čelne pločevine, dokler izklop pomeni, da
se bo podložna pločevina postavila do konca. Samo v primeru, ko se v
sestavljen element postavi pokrov, bo stikalo aktivno.
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Dialog za definiranje podložne pločevine
Širina

polje za vnos širine podložne pločevine.

Dolžina

polje za vnos dolžine podložne pločevine.

Debelina

polje za vnos debeline podložne pločevine.

Krožna pločevina
Material

Vklop dodeli krožno obliko.

Zaprta lista za izbor vrste jekla.

Delo v tem dialogu je detajlno opisano v poglavju 4.3 in ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
Z izhodom z ‘OK’ bodo vse spremembe v dialogu sprejete in uporabnik se vrne v glavni dialog
za definiranje sestavljenega elementa, v katerem so v risbah prikazane vse spremembe.
Čelna pločevina
Gumb, ki je aktiven samo v primeru, ko je iz leve zaprte liste izbrano
‘Postavlja se’. Z aktiviranjem se odpre dialog za definiranje čelne pločevine.
Viden

Vklop pomeni, da se bo postavljena čelna pločevina prikazovala v risbah v
dialogu.
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Dialog za definiranje čelne pločevine
Debelina

polje za vnos debeline čelne pločevine.

Krožna pločevina
Stikalo dodeli krožno obliko.
Material

Zaprta lista za izbor vrste jekla.

Delo v tem dialogu je detajlno opisano v poglavju 4.3 in ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
Z izhodom z ‘OK’ bodo vse spremembe v dialogu sprejete in uporabnik se vrne v glavni dialog
za definiranje sestavljenega elementa, v katerem so v risbah prikazane vse spremembe.
Pokrov:

Del dialoga za kreiranje pokrova. Iz zaprte liste je mogoče izbrati enega od
ponujenih geometrijskih tipov pokrova:
Brez pokrova – pokrov se ne postavi v sestavljeni element.
Enodelni - v sestavljeni element se postavi pokrov, ki je enodelni, vendar s
pravokotno luknjo, ki odgovarja gabaritu profila stebra.
Večdelni - X smer - v sestavljeni element se postavi pokrov, ki se sestoji iz
dveh delov v X smeri, en del pred, drugi za stebrom.
Večdelni - Y smer - v sestavljeni element se postavi pokrov, ki se sestoji iz
dveh delov v Y smeri, en del pred, drugi za stebrom.
Večdelni - X smer z dodatki - v sestavljeni element se postavi pokrov ki se
sestoji iz dveh glavnih delov v X smeri in še dva manjša dela v Y smeri, za
povezovanje dveh glavnih delov smeri.
Večdelni - Y smer z dodatki - v sestavljeni element se postavi pokrov ki se
sestoji iz dveh glavnih delov v Y smeri in še dva manjša dela v X smeri, za
povezovanje dveh glavnih delov smeri.
Enodelni s krožno luknjo - v sestavljeni element se postavi pokrov, ki je
enodelni, vendar s krožno luknjo, ki odgovarja cevastim in krožnim profilom.
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Položaj

Polje za vnos vrednosti oddaljenosti pokrova od konca stebra.

Viden

Vklop prikaže postavljeni pokrov v risbi dialoga.

Pokrov

Gumb, ki je aktiven samo v primeru, ko se iz zaprte liste na levi izbere
postavitev pokrova. Z aktiviranjem se odpre dialog za definiranje pokrova.

Dialog za definiranje pokrova
Debelina

Polje za vnos debeline pokrova.

Krožna pločevina
Stikalo dodeli krožno obliko.
Material

Zaprta lista za izbor vrste jekla.

Delo v tem dialogu je detajlno opisano v poglavju 4.3 in ga ne bomo ponovno pojasnjevali.
Z izhodom z ‘OK’ bodo vse spremembe v dialogu sprejete in uporabnik se vrne v glavni dialog
za definiranje sestavljenega elementa, v katerem so v risbah prikazane vse spremembe.
Konfiguracija
Zaprta lista za izbor že prej definirane konfiguracije.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.
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Izhod iz dialoga z ‘OK’ bo v risbi naredil sestavljeni element na osnovi podanih podatkov.

15.4

Montažni nastavek

Ta ukaz omogoča kreiranje montažnega nastavka grede s pomočjo pločevin in
ustreznih spojnih sredstev. Jasno je da morajo grede, za katere se kreira montažni nastavek,
biti kolinearne, da bi bilo mogoče formiranje te zveze na mestu njihovega spoja. Z izborom
, se od
ukaza ‘Montažni nastavek’ iz menija ‘Metal Studio ► Avtomatizacija’ ali ikone
uporabnika zahteva selekcija prve palice, pri čemer ukazna linija dobi pogled:
Izbor prve palice [Izhod] <Izhod>:
Izbrana palica se označi z zeleno barvo, zatem se pričakuje izbor druge palice:
Izbor druge palice [Izhod] <Izhod>:
Po izboru druge palice se odpre dialog za kreiranje montažnega nastavka na mestu spoja dveh
izbranih palic:
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Pogled dialoga za definiranje montažnega nastavka
Na levi risbi je prikazan prečni pogled na palice in začetni položaj pločevin, desni prikaz risbe
pa je odvisen od izbranega pogleda iz liste, ki se nahaja nad to risbo. Vse spremembe se
avtomatsko vidijo tudi v teh risbah, kar uporabniku omogoča boljšo preglednost in enostavno
delo v dialogu.
V zgornjem delu dialoga se nahajajo podatki, ki se nanašajo na vse elemente oziroma pozicije
formirane pri kreiranju sestavljenega elementa.
Sklop

Zaprta lista za izbor neke že predhodno definirane pozicije sklopov.

D.o.

polje za vnos dodatne oznake pozicij, ki se bo izpisovala v koti.

Komentar

polje za vnos poljubnega komentarja pozicij, ki se bodo izpisovale v koti.

Stil kotiranja

Iz zaprte liste se lahko izbere že prej definirana konfiguracija stilov kotiranja.
‘Preview’ prikazuje pogled kote, ki odgovarja izbranemu stilu.

Specifikacija

Stikalo določa ali pozicija gre v specifikacijo ali ne.

Konfiguracija prikaza
Zaprta lista za izbor že prej definirane konfiguracije prikaza entitet.
Pločevina:

Del dialoga v katerem se definirajo geometrijske karakteristike pločevin za
formiranje spoja grede. Na levi risbi v dialogu je s sivo barvo prikazan položaj
vseh pločevin, ki so lahko v tem spoju. S prehodom miške preko njih, one
menjajo barvo in če se miš postavi nad pločevino, se ta prikaže z rumeno
barvo, izbere se pa z levim klikom miške. Trenutno aktivna pločevina je
prikazana z rdečo barvo. Na desni klik preko trenutno izbrane pločevine se
odpre meni za vnos njegove geometrije (‘Oblikovanje pločevine’),
kopiranje geometrije (‘Kopiranje’) in opcija za njeno postavitev v zvezo
(‘Sprememba vključenosti’)
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Postavi

Stikalo, ki trenutno izbrano pločevino postavi v sestavljen element in je sedaj
prikazana z zeleno barvo.

Debelina

polje za vnos debeline trenutno izbrani pločevini.

Dodeli vsem

Debelina se dodeli vsem pločevinam.

Širina

polje za vnos širine trenutno izbrani pločevini. Program avtomatsko
preračunava širino pločevine glede na izbran profil, tako da, pločevina, ki se
postavi k rebru grede ima širino enako višini rebra, dokler je širina pločevine
pri flanši enaka širini flanše. Z vnosom vrednosti v to polje se lahko spremeni
programsko predvidena vrednost za širino.

Dolžina

polje za vnos dolžine trenutno izbrani pločevini.

Dodeli vsem

Dolžina se dodeli vsem pločevinam.

Oblikovanje pločevine
Odpre se dialog za oblikovanje pločevine v katerem uporabnik lahko sam
menja vse podatke vezane na geometrijo pločevine in jo tudi oblikuje.

Dialog za vnos geometrije in oblikovanje pločevin
Širina

polje za vnos širine ravne pločevine.

Dolžina

polje za vnos dolžine ravne pločevine.

Debelina

polje za vnos debeline ravne pločevine.

Material

Zaprta lista za izbor neke že prej definirane vrste jekla.
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Delo v tem dialogu je detajlno opisano v poglavju 4.3 in ga ne bomo tukaj ponovno opisovali.
Z ‘OK’ bodo vse spremembe sprejete in uporabnik se vrne v glavni dialog za definiranje spoja
grede z gredo, kjer so spremembe tudi vidne.
Kopiranje

Ker se montažni nastavek najpogosteje kreira iz večjega števila enakih
pločevin, se definirana geometrija pločevine lahko kopira na druge pločevine.
Najprej se v levi risbi izbere pločevina, katere podatke kopirate in izbere
gumb ‘Kopiranje’. Pri tem bo pločevina ves čas med ukazom prikazana z belo
barvo. Zatem se miška postavi nad pločevino, kateri želite pridružiti podatke
kopirane pločevine in ko postane rumene barve, se klikne na levi gumb.
Program tako izbrani pločevini dodelil vse podatke kopirane pločevine.
Kopiranje se konča z levim klikom miške v prazni prostor risbe.

Zveza pločevine in grede
Del dialoga kjer se posamezno za vsako pločevino, ki je predhodno
postavljena v zvezo in prikazana z zeleno barvo, definira način zveze z gredo
(serija vijakov). Najprej se z miško izbere pločevina v levi risbi, ki postane
rdeče barve. Če pločevina ni postavljena v zvezo, je ta del dialoga neaktiven.
Če je izbrana pločevina v zvezi, ta del dialoga postane aktiven in vse
spremembe se nanašajo samo na zvezo izbrane pločevine in grede. Uporabnik
sedaj lahko na mestu spoja izbrane pločevine in grede postavi spojna
sredstva.
Vijak

Stikalo določa zvezo s serijo vijakov (na izbrani pločevini v levi risbi), iz liste
na desni pa se lahko izbere že shranjena konfiguracija.
Odpre se dialog, kjer se podajo vsi parametri nujni za kreiranje serije vijakov.

Konfiguracija:
Iz liste se lahko izbere že prej shranjena konfiguracija.
Shrani

V bazo se shrani konfiguracija s trenutnim stanjem parametrov v dialogu.

Briši

Brisanje aktivne konfiguracije iz baze.
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Izhod iz dialoga z ‘OK’ bo v risbi naredil montažni nastavek na osnovi podanih podatkov.

15.5

Urejanje sestavljenih elementov

Z ukazom ‘Urejanje sestavljenih elementov’ se lahko menjajo vsi podatki prej
kreiranega sestavljenega elementa. Po izboru tega ukaza iz menija ‘Metal Studio ►
, dobia ukazna linija pogled:
Avtomatizacija’ ili ikone
Izbor entitet [Izhod] <Izhod>:
Sedaj je potrebno v risbi izbrati želeni sestavljeni element, nakar bo program poklical ukaz s
katerim je dani element bil postavljen v risbo. V dialogu, ki se pri tem odpre, so vsi parametri
enaki, kot so bili nazadnje pri kreiranju sestavljenega elementa, uporabnik pa jih lahko nato
poljubno spremeni.
Če se npr. iz risbe izbere montažni nastavek, se odpre dialog:
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Ta dialog je isti, ki se odpre pri kreiranju montažnega nastavka in v njemu lahko spremenite
vse predhodno podane podatke.
Umakni elemente te zveze
S tem ukazom se bodo vsi elementi te zveze umaknili iz risbe. Pri tem se še
pojavi opozorilo:

Uporabi pri vseh enakih zvezah tega tipa
V praksi se pogosto pojavi, da se isti sestavljeni element postavi na več
mestih v risbi. Z vklopom tega stikala bodo vse spremembe v dialogu
uporabljene ne samo na izbranem elementu, ampak na vseh sestavljenih
elementih z istimi podatki v risbi. Če je stikalo izklopljeno, se bodo vse
spremembe nanašale samo na izbrani sestavljeni element.
Če program pri selekciji sestavljenega elementa odkrije, da so nekateri vhodni podatki
spremenjeni, se pojavi opozorilo:

Da

Sestavljeni element oziroma vsi elementi v risbi kreirani s to zvezo se
umaknejo.
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Ne

Sestavljeni element ostane v risbi, vendar se dialog za njegovo urejanje ne
odpre.
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