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IntelliCAD jak przystało na program inżynierski oferuje obszerny zestaw narzędzi słu-

żących do manipulacji elementami rysunku. Do operacji tych zaliczamy m.in.: kopio-

wanie, przesuwanie, odbicie lustrzane itd.

Poniższe ćwiczenia mają za zadanie zobrazowanie tych operacji i sposób ich wykorzy-

stania.

Kopiowanie polega na powieleniu wskazanego elementu lub elementów w inne miejsce

na rysunku. Zastosowanie tej operacji pozwala w szybki sposób umieścić podobne do

siebie elementy rysunku.

Funkcję kopiowania wywołasz jednym z podanych poniżej sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót literowy w wierszu poleceń — ���� (��)

������

lub

����

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1.
Ikona reprezenetująca

funkcję Copy
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� Wybierz właściwą pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.2).

Rysunek 3.2.
Pozycja Copy

w menu

rozwijanym Modify

� Okno pomocnicze opcji dla funkcji Copy jest pokazane na rysunku 3.3.

Rysunek 3.3.
Okno pomocnicze

zawierające zestaw

opcji dla funkcji Copy

Korzystanie z tego okna nie jest konieczne, jednak może ono ułatwić pracę i wybór od-

powiedniej metody np. zaznaczanie elementów poddawanych działaniu funkcji.

Kopiowanie elementów

Ćwiczenie 3.1.  

Narysuj trzy dowolne okręgi i skopiuj je o odległość 50 pod kątem 120 stopni względem

dodatniego kierunku osi poziomej.

Narysuj trzy dowolne okręgi, wykorzystaj funkcję circle (rysunek 3.4).

Rysunek 3.4.
Elementy wykorzystane

w ćwiczeniu

 1. Wywołaj funkcję Copy jednym z podanych powyżej sposobów.



Rozdział 3. � Modyfikacje i manipulacje obiektami 49

 2. Wskaż elementy, które chcesz skopiować. Możesz dokonać tego, wskazując je

pojedynczo lub posługując się oknem. Po wskazaniu zostaną oznaczone linią

przerywaną. Zakończ wskazywanie, klikając prawy przyciskiem myszy.

����������	�	�
��������

 3. Określ pierwszy punkt przesunięcia kopii wskazanych elementów. Punkt ten możesz

wskazać dowolnie, gdyż elementy będą skopiowane o pewien wektor.

����	��������������
����	����

 4. Określ drugi punkt przesunięcia kopii wskazanych elementów (rysunek 3.5).

Zgodnie z założeniami ćwiczenia, kopia wskazanych elementów ma znaleźć się

w odległości 50 od pierwowzoru. Dodatkowo został podany kąt przesunięcia.

Zatem wpisz w wierszu poleceń składnię określającą końcowy punkt przesunięcia:

�	
������������	��������	
�

Rysunek 3.5.
Wstępne położenie kopii

wskazanych elementów

Gotowe. Na rysunku pojawiła się kopia wskazanych elementów (trzech linii). Kopia ta

jest odsunięta o zadaną odległość pod zadanym kątem względem elementów pierwotnych.

Dialog w wierszu poleceń:

������
����������	�	�
��������
����
	����������
���	�	�
�	��
�����
����������	�	�
��������
����	��������������
����	����
�	
������������	��������	
�
�

Przesuwanie jest to operacja umożliwiająca zmianę położenia wskazanego elementu lub
grupy elementów. Wektor przesunięcia jest charakteryzowany poprzez określenie współ-
rzędnych jego początku i końca. Współrzędne te mogą być podane w dowolny sposób.
Można więc wykorzystać składnię określającą współrzędne bezwzględne w układzie
odniesienia, przyrost współrzędnych względem innego punktu, a także można wskazać
punkt na ekranie, wykorzystując kursor. Funkcję przesuwania elementów wywołasz
jednym z poniższych sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń — ���� (�)

�����

lub

���

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.6).
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Rysunek 3.6.
Ikona reprezentująca

funkcję Move

� Wybierz właściwą pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.7).

Rysunek 3.7.
Pozycja Move

w menu

rozwijanym Modify

Okno z zestawem opcji dla funkcji Move jest pokazane na rysunku 3.8.

Rysunek 3.8.
Okno z zestawem,

opcji dla funkcji Move

Zmiana położenia elementu

Ćwiczenie 3.2.  

Narysuj dowolny okrąg i przesuń go w górę o 50 jednostek.

Narysuj okrąg, posługując się funkcją circle (rysunek 3.9).

Rysunek 3.9.
Okrąg wykorzystany

w ćwiczeniu

 1. Wywołaj funkcję Move, wpisując jej nazwę (lub skrót literowy) w wierszu poleceń

programu bądź wybierz właściwą ikonę z palety narzędziowej Modify.
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 2. Wskaż okrąg.

����������	�	�
���������

 3. Określ początek wektora przesunięcia. W założeniach ćwiczenia podano długość
wektora, a wiec początek możesz określić w dowolnym punkcie.
Wskaż zatem dowolny punkt na ekranie, posługując się kursorem.

����������
����	����

 4. Określ współrzędne końca wektora przesunięcia (rysunek 3.10).
Zgodnie z założeniami ćwiczenia, znając długość i kąt przesunięcia, należy wybrać
sposób definiowania końca wektora. W naszym przypadku wykorzystamy składnię
określającą przyrost współrzędnych punktu końca wektora względem punktu
początku. Składnia ta określi przyrost długości pod zadanym kątem.
A zatem wpisz w wierszu poleceń następującą składnię:

�	
������������	����������

 i potwierdź ją klawiszem Enter.

Rysunek 3.10.
Wstępne położenie

elementu przy

wykonywaniu operacji

przesunięcia.

Położenie poprzednie

jest oznaczone linią

przerywaną

Gotowe. Prawidłowo wykonane ćwiczenie zakończy się przesunięciem wskazanego okręgu.

�����

����������	�	�
���������

���	�	�
�	��
�����

����������	�	�
���������

����������
����	����

�	
������������	����������

�

Zastosowanie tej funkcji spowoduje utworzeniu kopii wskazanego elementu lub grupy
elementów. Kopia ta stanowi odbicie lustrzane, czyli widok, jaki otrzymamy po przyło-
żeniu krawędzi lustra w odpowiednim miejscu.

Funkcja ta pozwala na zachowanie lub usunięcie pierwotnego położenia wskazanego
elementu lub grupy elementów. Funckję odbicia lustrzanego możesz wywołać jednym
ze sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń programu — ��		�	 (��)

��������

lub

����
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� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.11).

Rysunek 3.11.
Ikona reprezentująca

funkcję Mirror

� Wybierz odpowiednią pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.12).

Rysunek 3.12.
Pozycja Mirror w menu

rozwijanym Modify

Paleta z opcjami tej funkcji jest pokazana na rysunku 3.13.

Rysunek 3.13.
Paleta z opcjami

dla funkcji Mirror

Zastosowanie odbicia lustrzanego

Ćwiczenie 3.3.  

Narysuj dowolnie ułożony odcinek linii. Załóż, że będzie on pierwszym ramieniem kąta.

Utwórz drugie ramię kąta, którego oś symetrii jest pozioma. Do tego celu wykorzystaj

funkcję odbicia lustrzanego.

Narysuj odcinek linii, posługując się funkcją Line w taki sposób, aby była ona nachylona

pod dowolnym kątem względem pionu (rysunek 3.14).



Rozdział 3. � Modyfikacje i manipulacje obiektami 53

Rysunek 3.14.
Element wykorzystany

w ćwiczeniu

 1. Wywołaj funkcję Mirror, stosując jeden z podanych powyżej sposobów.

 2. Wskaż odcinek linii i zakończ wskazywanie, klikając prawy przyciskiem myszy

lub wciśnij Enter.

����������	�	�
�����	�����

����
	����������

���	�	�
�	��
�����

����������	�	�
�����	�����

 3. Wskaż pierwszy punkt linii odbicia, czyli jeden z punktów leżących na końcach

odcinka (rysunek 3.15).

����������	������	���

Rysunek 3.15.
Pierwszy punkt

odbicia lustrzanego

— koniec odcinka

 4. Wskaż drugi punkt leżący na linii odbicia. Założeniem ćwiczenia jest, by oś kąta

była ułożona w pionie, a więc drugi punkt musi mieć taką samą współrzędną,

co punkt pierwszy. Możesz się, zatem posłużyć składnią określającą przyrost

współrzędnych punktu. Wartości przyrostu mogą być dowolne, ponieważ w tym

przypadku istotny jest kierunek, a nie długość. Wpisz zatem w wierszu poleceń

jedną z dwóch poniższych składni:

��������	������	�����	���

lub

��������	������	�����	���

 5. Zamiast wpisywać podaną składnię, możesz określić punkt, wskazując jego

położenie kursorem. Aby kierunek linii był pionowy, włącz tryb Ortho (klawisz F8

— w dolnym pasku programu powinien być aktywny symbol trybu). Przesuń kursor

w dół lub górę i wskaż drugi punkt określający linię odbicia (rysunek 3.16).

Rysunek 3.16.
Określenie drugiego

punktu poprzez

położenie kursora

(włączony tryb Ortho)

 6. Program zapyta o usunięcie pierwowzoru. W założeniach ćwiczenia podano,

że odcinki te tworzą ramiona kąta, a więc muszą pozostać. Wpisz więc literę 
 (
�)

i potwierdź klawiszem Enter.
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 7. Możesz także potwierdzić wybór bez wpisywania litery 
, ponieważ opcja ta jest

opcją domyślną. Potwierdzenia możesz dokonać, klikając prawym przyciskiem

myszy.

�������� ����	!	�������	�	�
"��#�

Gotowe. Przykładowy efekt działania funkcji pokazany jest na rysunku 3.17. Naryso-

wałeś odcinek linii oraz utworzyłeś jego lustrzane odbicie względem osi pionowej prze-

chodzącej przez jeden z jego końców.

Rysunek 3.17.
Końcowy efekt ćwiczenia

Dialog w wierszu poleceń:

����

����������	�	�
�����	�����

����
	����������

���	�	�
�	��
�����

����������	�	�
�����	�����

����������	������	���

��������	������	����$%�&'(�)�#*+

�&'(������	
�����������������#�'�!!����������%'

��������	������	�����	���

�������� ����	!	�������	�	�
"��#�

�

Operacja ta polega na zmianie położenia elementu lub grupy elementów poprzez obrót

względem dowolnego punktu.

Funkcję obracania elementów wywołasz, stosując jeden z podanych poniżej sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń — 	����� (	�)

�������

lub

����

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.18).

Rysunek 3.18.
Ikona reprezentująca

funkcję Rotate

� Wybierz odpowiednią pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.19).
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Rysunek 3.19.
Pozycja Rotate w menu

rozwijanym Modify

Paleta zawierająca opcję dla funkcji Rotate jest pokazana na rysunku 3.20.

Rysunek 3.20.
Paleta z opcjami

dla funkcji Rotate

Obracanie elementów

Ćwiczenie 3.4.  

Narysuj odcinek linii i obróć go o kąt 30 stopni w prawo.

 1. Narysuj odcinek linii, wykorzystując funkcję line (rysunek 3.21).

Rysunek 3.21.
Linia wykorzystana

w ćwiczeniu

 2. Wywołaj funkcję rotate, wpisując jej nazwę (lub skrót literowy) w wierszu poleceń

programu. Możesz także wywołać tę funkcję, klikając odpowiednią ikonę znajdującą

się na pasku narzędziowym Modify.

 3. Wskaż element, który chcesz obrócić — odcinek linii, i potwierdź wybór klawiszem

Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

��������,-���
�
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 4. Wskaż punkt będący środkiem obrotu, a więc punkt, względem którego zostanie

dokonany obrót. Załóżmy, że będzie to dolny koniec odcinka. Wskaż zatem ten

punkt (rysunek 3.22).

��
����	���

Rysunek 3.22.
Wskazanie punktu

będącego środkiem

obrotu

 5. W polu wyświetlonym w wierszu poleceń wprowadź wartość kata obrotu.

Musisz pamiętać o tym, że program liczy kąt w kierunku przeciwnym do ruchu

 prawo. Zatem musisz podać wartość kąta ze znakiem minus (obrót w kierunku

zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

�&����	�����!����&����������./0

 6. Wprowadzoną wartość potwierdź klawiszem Enter lub kliknij prawym przyciskiem

myszy.

Gotowe. Program obróci wskazany wcześniej element o podany kąt. Efekt uzyskany w ćwi-

czeniu jest pokazany na rysunku 3.23.

Rysunek 3.23.
Końcowy efekt

wykonanego ćwiczenia

Dialog w wierszu poleceń:

�������

����������	�	�
�����������

���	�	�
�	��
�����

����������	�	�
�����������

&����	�����	���
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����!����&����	�����!��������

�

Skalowanie jest kolejną operacją udostępnianą przez IntelliCAD. Pozwala ona na zmianę

skali wskazanego elementu lub elementów.

Funkcję skalowania możesz wywołać, stosując jeden z podanych poniżej sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń programu — ���� (�)

������

lub

����
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� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.24).

Rysunek 3.24.
Ikona reprezentująca

funkcję Scale

� Wybierz właściwą pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.25).

Rysunek 3.25.
Pozycja Scale w menu

rozwijanym Modify

Paleta zawierająca zestaw opcji dla tej funkcji jest pokazana na rysunku 3.26.

Rysunek 3.26.
Paleta zawierająca

zestaw opcji

dla funkcji Scale

Zmiana skali elementu

Ćwiczenie 3.5.  

Narysuj dowolny odcinek linii i okrąg. Powiększ odcinek linii dwa razy, natomiast

okrąg zmniejsz dwukrotnie.

 1. Narysuj elementy podane w temacie ćwiczenia (rysunek 3.27).

Rysunek 3.27.
Elementy wykorzystane

w ćwiczeniu
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 2. Wywołaj funkcję scale. Dokonasz tego na jeden z trzech sposobów.

 3. Wskaż element, który chcesz przeskalować. Niech pierwszym elementem będzie

linia. Wskaż odcinek linii.

����������	�	�
����
�����

 4. Określ punkt, względem którego linia zostanie przeskalowana. Załóżmy, że będzie to

jeden z końców odcinka (rysunek 3.28).

Rysunek 3.28.
Punkt, względem,

którego zostanie

przeskalowany odcinek

 5. Podaj wartość skali. Zauważ, że przesuwając położenie kursora na ekranie zmienia

się wielkość odcinka linii. Jest to jeden ze sposobów zmiany skali, polega on na

określeniu drugiego punktu, który wyznaczy wektor skali. Jednak my mamy podaną

dokładną skalę, wartość jej wpisz w wierszu poleceń programu:

��
��
���������������������


 6. Wywołaj ponownie funkcję skalowania.

 7. Wskaż okrąg i zakończ etap wskazywania elementów (klawisz Enter lub prawy

przycisk myszy).

 8. Określ punkt bazowy skalowania. Załóżmy, że będzie to środek okręgu

(rysunek 3.29).

Rysunek 3.29.
Punkt, względem,

którego zostanie

przeskalowany okrąg

— środek okręgu

 9. Podaj wartość skali w wierszu poleceń. W założeniach ćwiczenia podano, że okrąg

należy zmniejszyć dwa razy, a zatem wartość skali wynosi 0.5.

��
��
������������������������

Gotowe. Zmieniłeś skalę dwóch elementów rysunku (rysunek 3.30). Poznałeś sposób

używania funkcji skalowania. Dowiedziałeś się, jak należy podawać wartość skali.

Rysunek 3.30.
Wielkość elementów

po zakończeniu

ćwiczenia

Dialog w wierszu poleceń:
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Funkcja array pozwala na szybkie utworzenie dowolnego szyku elementów w formie
tablicy. Program oferuje tablicę prostokątna lub kątową. Poniższe ćwiczenia zobrazują
zasadę działania tej operacji.

Funkcję tworzenia tablicy elementów możesz wywołać jednym z trzech sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót literowy w wierszu poleceń programu — �		��(�	)

�������

lub

����

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.31).

Rysunek 3.31.
Ikona reprezentująca

funkcję Array

� Wybierz odpowiednią pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.32).

Rysunek 3.32.
Opcja Array

w menu Modify

Paleta zawierająca zestaw opcji dla funkcji Array jest pokazana na rysunku 3.33.
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Rysunek 3.33.
Paleta zawierająca

zestaw opcji

dla funkcji Array

 Tablica prostokątna

Ćwiczenie 3.6.  

Narysuj okrąg o promieniu 10. Następnie skopiuj go tak, by otrzymać cztery kolumny po 5

elementów w każdej kolumnie. Odstępy pomiędzy kolumnami wynoszą 20 jednostek,

natomiast pomiędzy wierszami 25.

 1. Narysuj okrąg w dowolnym miejscu rysunku (rysunek 3.34). Dokonasz tego,

wykorzystując funkcję circle.

Rysunek 3.34.
Okrąg wykorzystany

w ćwiczeniu

 2. Wywołaj funkcję array.

 3. Wskaż element, który jest podstawą do wykonania tablicy (zgodnie z podpowiedzią,

która pojawiła się w wierszu poleceń programu).

 4. Określ typ tablicy. W założeniach ćwiczenia podano, że ma być to zestaw kolumn,

a  więc tablica prostokątna. Zatem wybierz opcję Rectangular (litera „r”)

'�������������2������&�����!��������

 5. Program poprosi o podanie liczby wierszy. W założeniach ćwiczenia podano ilość

wierszy — �.

#��,��������3
�	��� �������������

 6. Podaj ilość kolumn. Wpisz w wierszu poleceń liczbę � (zgodnie z założeniami

ćwiczenia).

#��,������������
�������
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 7. Następna podpowiedź dotyczy odległości pomiędzy wierszami. Zgodnie z tematem

ćwiczenia odległość ta wynosi ��.

����	�����	
������,��3������3
4����
���	�!�������!����
�

 8. Podaj odległość pomiędzy kolumnami. Odległość wynosi ��.

(��	5�������	
������,��3����������
��
�

Gotowe. Operacja zostanie zakończona, a na rysunku pojawi się zestaw okręgów ułożo-

nych w kolumny i wiersze (rysunek 3.35).

Rysunek 3.35.
Efekt prawidłowo

wykonanego ćwiczenia

Dialog w wierszu poleceń:
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Kolejną operacją pozwalającą na zmianę w rysunku jest rozciąganie. Umożliwia ono

zmianę kształtu elementu lub elementów poprzez zaznaczenie części ich punktów i zmianę

ich położenie względem innych.

Funkcję tzw. stretchowania wywołasz, stosując jeden z podanych sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót literowy w wierszu poleceń programu — �	���� ()

��������

lub

���

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.36).
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Rysunek 3.36.
Ikona reprezentująca

funkcję Stretch

� Wybierz właściwa pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.37).

Rysunek 3.37.
Opcja Stretch

w menu Modify

Paleta z opcjami dla tej funkcji jest pokazana na rysunku 3.38.

Rysunek 3.38.
Paleta z opcjami

dla funkcji Stretch

Rozciąganie grupy elementów

Ćwiczenie 3.7.  

Narysuj dwie linie i okrąg, tak jak pokazano na rysunku 3.39. Następnie dokonaj ich

rozciągnięcia.

Rysunek 3.39.
Elementy wykorzystane

w ćwiczeniu

 1. Narysuj elementy. Wykorzystaj do tego celu funkcję line oraz circle.



Rozdział 3. � Modyfikacje i manipulacje obiektami 63

 2. Wywołaj funkcję Stretch.

 3. Zaznacz elementy w sposób pokazany na rysunku 3.40. Wskaż najpierw dolny

prawy narożnik okna, a następnie górny lewy. Zaznacz elementy dokładnie tak,

jak pokazano na tym rysunku.

Rysunek 3.40.
Okno zaznaczenie

elementów

 4. Potwierdź zakończenie wyboru elementów, klikając prawym przyciskiem myszy

lub klawiszem Enter.

 5. Wskaż pierwszy punkt wektora rozciągnięcia. Może to być punkt dowolnie ułożony,

dobrze by było, aby punkt ten znajdował się w pobliżu wskazanych elementów.

 6. Przesuwaj teraz położenie kursora i obserwuj, w jaki sposób ulega zmianie kształt

zaznaczonych elementów.

 7. Wskaż drugi punkt i zakończ w ten sposób operację rozciągania.

Gotowe. Poznałeś zasadę rozciągania elementów. Już wiesz, w jaki sposób zaznaczać

elementy, aby ulegały one rozciąganiu a nie przesuwaniu.

Dialog w wierszu poleceń:

��������
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Kolejną operację modyfikacji jest ucinanie elementów. Jest to bardzo pomocne, gdy na-
rysowane elementy przecinają się, a powinny się jedynie stykać punktami końcowymi.

Funkcję ucinania wywołasz, stosując jeden z poniższych sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń programu — �	�� (�	)

������

lub

����

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.41).
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Rysunek 3.41.
Ikona reprezentująca

funkcję Trim

� Wybierz właściwą pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.42).

Rysunek 3.42.
Opcja Trim

w menu Modify

Paleta z opcjami dla funkcji Trim jest pokazana na rysunku 3.43.

Rysunek 3.43.
Paleta z opcjami

dla funkcji Trim

Ucinanie elementów

Ćwiczenie 3.8.  

Narysuj trzy linie wzajemnie przecinające się (rysunek 3.44). Następnie utnij je w taki

sposób, aby otrzymać efekt jak na rysunku 3.45.
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Rysunek 3.44.
Elementy wykorzystane

w ćwiczeniu

Rysunek 3.45.
Efekt,

 jaki powinieneś

otrzymać

po zakończeniu

ćwiczenia

 1. Narysuj trzy odcinki linii. Wykorzystaj do tego celu funkcję line.

 2. Wywołaj funkcję trim. Dokonasz tego analogicznie jak w pzrypadku innych funkcji.

 3. Teraz powinieneś wskazać pierwszą linię, która będzie stanowiła linię cięcia.

Jednak w tym ćwiczeniu zrobimy to nieco inaczej. Z uwagi że wszystkie te linie

będziesz obcinał w jednym ćwiczeniu — wskaż je wszystkie. Możesz tego dokonać,

używając okna wskazania.

 4. Zakończ etap wskazywania elementów, naciskając klawisz Enter lub klikając

prawym przyciskiem myszy.

 5. Teraz, zgodnie z podpowiedzią wyświetloną w wierszu poleceń programu, musisz

wskazać element do ucięcia. Musisz pamiętać o jednej istotnej rzeczy. Ucinane są

części wskazane. Aby np. odciąć daną część, musisz wskazać punkt leżący na tym

odcinku. Obetnij odcinki w taki sposób, aby uzyskać efekt pokazany na powyższym

rysunku.

 6. Jeśli uzyskałeś podobny efekt to gratuluję. Wykonałeś ćwiczenie prawidłowo.

Dialog w wierszu poleceń:
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Operacja ta jest przeciwieństwem operacji ucinania. Ma na celu dociągnięcie elementu

do innego wskazanego elementu. Jest to dokonywane tylko w przypadku, gdy wskazane

elementy spełniają określone warunki.

Funkcję dociągania elementów do innych wskazanych obiektów możesz wywołać, sto-

sując jeden z podanych poniżej sposobów:
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� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń programu — ������ (��)

������

lub

���

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.46); znajduje się

ona w grupie trzech funkcji, dojście do niej jest możliwe poprzez rozwinięcie tej

grupy.

Rysunek 3.46.
Ikona reprezentująca

funkcję Extend

� Wybierz właściwą pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.47).

Rysunek 3.47.
Opcja Extend

w menu Modify

Paleta z opcjami dostępnymi dla tej funkcji jest pokazana na rysunku 3.48.

Rysunek 3.48.
Paleta z opcjami

dostępnymi

dla funkcji Extend
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Dociąganie elementów

Ćwiczenie 3.9.  

Narysuj trzy linie w identyczny sposób, jak pokazano na rysunku 3.49. Dwie z nich do-

ciągnij do trzeciej.

Rysunek 3.49.
Elementy wykorzystane

w ćwiczeniu

 1. Narysuj trzy linie. Dokonaj tego w sposób poznany wcześniej.

 2. Wywołaj funkcję extend.

 3. Wskaż linię, do której będziesz dociągał pozostałe linie. Załóżmy, że będzie to linia

usytuowana pod mniejszym kątem względem dodatniego kierunku osi poziomej

(rysunek 3.50).

�������,����������	�	�
������9�������#'�&����
�����������

Rysunek 3.50.
Zaznaczony element,

do którego będą

dociągane inne elementy

 4. Zakończ pierwszy etap wskazywania elementów. Elementy te są w grupie

elementów, do których będziesz dociągał inne elementy (w tym ćwiczeniu jest to

tylko jedna linia).

 5. Teraz, zgodnie z podpowiedzią wyświetloną w wierszu poleceń, wskaż kolejno obie

linie, które chcesz dociągnąć do wskazanego poprzednio elementu (rysunek 3.51).

��!�������7�����2��-���	��������������	������9������

Rysunek 3.51.
Elementy

po dociągnięciu

 6. Zakończ operację, klikając prawym przyciskiem myszy lub wciskając klawisz Enter.

Gotowe. Nauczyłeś się dociągać elementy do innych. Zapewne domyślasz się, że nie można

dociągać np. okręgów do innych elementów.

Dialog w wierszu poleceń:
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Większość elementów rysunkowych można wycinać w inny sposób, niekoniecznie po-
przez zastosowanie granicy cięcia. Nie jest to pomyłka, istnieją, bowiem takie elementy,
których ucięcie może przysporzyć większe problemy.

Funkcję wycinania części elementu możesz wywołać jednym z poniższych sposobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń programu — �	��� (�	)

������

lub

����

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.52).

Rysunek 3.52.
Ikona reprezentująca

funkcję Break

� Wybierz właściwą pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.53).

Rysunek 3.53.
Opcja Break

w menu Modify

Na poniższym rysunku (rysunek 3.54) pokazana jest paleta zawierająca zestaw dostęp-
nych opcji dla funkcji Break.

Rysunek 3.54.
Paleta zawierająca

zestaw opcji

dla funkcji Break
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Wycinanie elementów

Ćwiczenie 3.10.  

Narysuj dowolnie ułożony okrąg. Wytnij z tego elementu pewien fragment.

 1. Narysuj okrąg w poznany już sposób. Do tego celu użyj funkcji circle (rysunek 3.55).

Rysunek 3.55.
Element wykorzystany

w ćwiczeniu

 2. Wywołaj funkcję Break. Jak zwykle możesz tego dokonać na jeden z trzech

sposobów.

 3. Wskaż element, który będziesz wycinał.

����������	�����,���:�

 4. Obserwuj uważnie podpowiedzi wyświetlane w wierszu poleceń. Punkt wskazania

elementu może być zarazem pierwszym punktem wycięcia. Aby jednak ustalić inny,

pierwszy punkt wycięcia wpisz w wierszu poleceń literę �:

7	�
��,���:���	�����������,���:���	����� 

7	�
��,���:���	���

 5. Wskaż drugi punkt wycięcia. Funkcja spowoduje wycięcie fragmentu elementu,

znajdującego się pomiędzy tymi punktami. Punkty te nie muszą znajdować się na

elemencie. Program automatycznie znajduje punkty rzutowane prostopadle na

element z punktu wskazanego.

�������,���:���	���

 6. Operacja zostaje automatycznie zakończona.

Gotowe. Potrafisz teraz wycinać dowolne fragmenty narysowanych wcześniej elementów.

Rysunek 3.56.
Efekt działania

funkcji Break

Dialog w wierszu poleceń:
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Program IntelliCAD oferuje użytkownikowi narzędzia służące do szybkiej modyfikacji

elementów. Jednym z nich jest funkcja służąca do ścinania wierzchołków, potocznie na-

zywana fazowaniem.

Funkcję powodującą ścięcie krawędzi możesz wywołać, stosując jeden z podanych spo-

sobów:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń programu — ������	 (���)

������ �

lub

�����

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.57), ikona ta

znajduje się w jednej grupie łącznie z ikoną reprezentującą funkcję Fillet.

Rysunek 3.57.
Ikona reprezentująca

funkcję Chamfer

� Wybierz właściwa pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.58).

Rysunek 3.58.
Pozycja Chamfer

w menu rozwijanym

Modify

Na rysunku 3.59 pokazano zawartość palety, która zostanie wyświetlona po wywołaniu

funkcji Chamfer.
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Rysunek 3.59.
Paleta zawierająca

opcje dostępne

dla funkcji Chamfer

Ścinanie krawędzi

Ćwiczenie 3.11.  

Narysuj prostokąt o bokach 100 i 50. Sfazuj jego wierzchołki, tak jak pokazano na ry-

sunku 3.60.

Rysunek 3.60.
Rysunek do ćwiczenia

 1. Narysuj prostokąt. Możesz to zrobić, używając funkcji line lub funkcji rectangle.

 2. Wywołaj funkcję chamfer.

 3. Na pewno zauważyłeś, że odległości ścięcia są różne dla boku pionowego i boku

poziomego prostokąta. Program domyślne przyjmuje obie odległości równe 0.5.

Musisz więc zmienić te wartości. W tym celu wybierz opcję Distance (litera � —

zgodnie z podpowiedzią wyświetloną w wierszu poleceń).

1 ������<�	
��=0;/0004��	
�6=0;/000>�������	�!
�2���	������������	�
�����	�����

 4. Teraz musisz wpisywać bardzo uważnie wartości. Wpisz dwie kolejne liczby,

odpowiadające odległościom sfazowania. Musisz to robić konsekwentnie. Pierwsza

wartość będzie określała ścięcie pierwszego wskazanego boku, druga — drugiego.

1 �������	
����������	�
�����	���0;/000���	�

1 �������	
���������
���������	����0;0000����
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 5. Wywołaj ponownie funkcję.

 6. Teraz będziesz fazował prostokąt. Podaliśmy jako pierwszą odległość wartość ��,

a więc jako pierwszy wskaż bok pionowy prostokąta, a jako drugi bok poziomy.

Boki wskaż w pobliżu wierzchołka, który ma zostać ścięty (rysunek 3.61).

Rysunek 3.61.
Pierwszy wierzchołek

po sfazowaniu

 7. Podobnie postąp z kolejnymi trzema wierzchołkami prostokąta. Pamiętaj,

że jako pierwszy bok musisz wskazać bok pionowy.

Gotowe. Dokonałeś sfazowania wierzchołków prostokąta.

Dialog w wierszu poleceń:
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Bardzo podobne w działaniu jest kolejne narzędzie służące do obróbki wierzchołków.

Pozwala ono na zaokrąglanie wierzchołków o dowolny promień.

Funkcję zaokrąglania wierzchołków wywołasz, stosując jedną z podanych poniżej metod:

� Wpisz nazwę funkcji lub jej skrót w wierszu poleceń programu — ������ (�)

�� ����

lub

�� 

� Wybierz odpowiednią ikonę z palety narzędziowej Modify (rysunek 3.62), ikona ta

znajduje się w jednej grupie łącznie z ikoną reprezentującą funkcję Chamfer.

Rysunek 3.62.
Ikona reprezentująca

funkcję Chamfer

� Wybierz właściwa pozycję z menu rozwijanego Modify (rysunek 3.63).

Rysunek 3.63.
Pozycja Chamfer

w menu rozwijanym

Modify

Poniżej na rysunku 3.64 pokazana jest paleta opcji dostępnych po wywołaniu funkcji

Fillet.
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Rysunek 3.64.
Paleta zawierająca

opcje dostępne

po wywołaniu funkcji

Chamfer

Zaokrąglanie wierzchołków

Ćwiczenie 3.12.  

Narysuj prostokąt o bokach równych 100 i 50. Zaokrąglij jego wierzchołki w sposób

identyczny z tym, jaki pokazano na rysunku 3.65.

Rysunek 3.65.
Rysunek do ćwiczenia

 1. Narysuj prostokąt o bokach równych 100 i 50. Sposób narysowania tej figury

pozostawiam Ci do wyboru.

 2. Wywołaj funkcję fillet. Dokonasz tego jednym ze sposobów podanych wcześniej.

 3. Obserwuj uważnie podpowiedzi wypisywane przez program w wierszu poleceń.

Są one bardzo pomocne. Wybierz opcję Radius (litera r) w celu zmiany wartości

promienia zaokrąglenia. Podaj wartość promienia równą ��. Nasz prostokąt jest

zaokrągląglony m.in. takim promieniem. Zatem możesz już zaokrąglić dwa

wierzchołki. Kolejność wskazywania nie ma tu znaczenia. Wskaż dwa boki

tworzące wierzchołek, który chcesz zaokrąglić (rysunek 3.66).
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Rysunek 3.66.
Prostokąt

z zaokrąglonym

jednym wierzchołkiem

 4. Tym samym promieniem zaokrąglij drugi górny wierzchołek prostokąta.

 5. Wywołaj ponownie funkcję fillet. Wybierz opcję Radius (litera r) w celu zmiany

wartości promienia zaokrąglenia.
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 6. Podaj nową wartość promienia zaokrąglenia. Teraz będzie to wartość ��.

7	��������	�
���0;0000���	�

 7. Funkcja zostaje automatycznie zakończona, więc przez wykonaniem ostatniego

zaokrąglenia musisz wywołać ją jeszcze raz.

 8. Wskaż dwa boki tworzące wierzchołek, który będzie zaokrąglony promieniem 15

(rysunek 3.67).

Rysunek 3.67.
Prostokąt

z zaokrąglonymi

trzema wierzchołkami

 9. Po ponownym wywołaniu funkcji zmień wartość promienia na równą �.

Zaokrąglij ostatni wierzchołek figury (rysunek 3.68).
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Rysunek 3.68.
Końcowy efekt

prawidłowo

wykonanego ćwiczenia

Gotowe. Poznałeś sposób szybkiego zaokrąglania wierzchołków. Ustawiając wartość

promienia na 0 możesz łączyć dwa wskazane odcinki do punktu ich przecięcia. Jest to

tożsame z wydłużeniem ich poza przecięcie i następnie ich ucinaniu.

Dialog w wierszu poleceń:
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Usuwanie elementów z rysunku jest bardzo proste. Może się to odbywać na kilka spo-

sobów.

Wywołanie funkcji usuwania (kasowania) elementów z rysunku może przebiegać na-

stępująco:

� Wpisz w wierszu poleceń nawę funkcji lub jej skrót literowy — �	�� (�)

�����

lub

��

� Wybierz właściwą ikonę, znajdującą się na pasku narzędziowym Standard

(rysunek 3.69).

Rysunek 3.69.
Ikona reprezentująca

funkcję Erase

� Wybierz odpowiednią pozycję w menu rozwijanym Edit (rysunek 3.70).
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Rysunek 3.70.
Pozycja Delete

w menu rozwijanym Edit

� naciśnij klawisz Delete, znajdujący się na klawiaturze.

Usuwanie elementu

Ćwiczenie 3.13.  

Usuń z rysunku dowolne elementy.

 1. Wywołaj funkcję usuwania elementów z rysunku, jednym z podanych powyżej

sposobów (za wyjątkiem klawisza Delete — jego naciśnięcie musi zostać

poprzedzone wskazaniem elementów).

 2. Wskaż elementy do usunięcia.

 3. Potwierdź wybór klawiszem Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy

Gotowe. Wskazane elementy zostały usunięte z rysunku. Możesz je przywrócić, korzy-

stając z funkcji Undo.

Dialog w wierszu poleceń:
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Każdy umieszczony na rysunku element posiada cechy. Zaliczamy do nich m.in. kolor

elementu, typ linii, warstwę, na której się znajduje itd. Poniżej znajdują się ćwiczenia,

które pozwolą Ci zapoznać się z zagadnieniem zmiany tych cech.
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Ustawienie aktualnych cech

Ćwiczenie 3.14.  

Ustaw jako bieżące: kolor niebieski i warstwę 0.

 1. Zorientuj się, gdzie na ekranie jest usytuowana paleta narzędziowa o nazwie Settings

(pokazana na rysunku 3.71). Jeśli nie jest ona widoczna, to powinieneś ją uaktywnić.

Dokonasz tego, wybierając opcję Toolbars z menu rozwijanego View i zaznacz pole

przy nazwie palety i zamknij okno przyciskiem OK.

Rysunek 3.71.
Paleta narzędziowa

Settings

 2. Rozwiń paletę kolorów, kliknij znak rozwinięcia znajdujący się po stronie prawej

pola (rysunek 3.72).

Rysunek 3.72.
Pole powodujące

rozwinięcie listy kolorów

 3. Z listy dostępnych kolorów wybierz kolor niebieski (jest on opisany jako Blue).

 4. Program zwinie listę, pozostawiając widoczną pozycję ze wskazanym kolorem.

 5. Możesz także kliknąć tę ikonę. Program wyświetli okno Color zawierające kolorowe

piktogramy reprezentujące kolory (rysunek 3.73). Wyboru dokonasz, klikając

odpowiednie pole, zatwierdzając przyciskiem OK, znajdującym się u dołu okna.

Rysunek 3.73.
Okno Color zawierające

piktogramowe pola

reprezentujące kolory



Rozdział 3. � Modyfikacje i manipulacje obiektami 79

 6. Teraz przejdźmy do warstwy. Zapewne zauważyłeś, że warstwa 0 jest warstwą

domyślną w każdym rysunku. Tak, więc nie musisz jej ustawiać dodatkowo.

Gotowe. Poznałeś sposób szybkiego ustawiania bieżących parametrów w rysunku.

Zmiana cech elementu

Ćwiczenie 3.15.  

Narysowaną wcześniej linię umieść w warstwie linie_grube. Ustaw kolor zgodny z usta-

wieniami warstwy.

 1. Sprawdź, czy w rysunku jest zdefiniowana warstwa o nazwie linie_grube.

Jeśli nie, to utwórz ją w sposób opisany w rozdziale Warstwy.

 2. Wywołaj funkcję Properties (rysunek 3.74).

Rysunek 3.74.
Ikona reprezentująca

funkcję Properties

 3. Wskaż narysowaną wcześniej linię.

 4. Potwierdź wybór i kliknij prawym przyciskiem myszy lub wciśnij Enter.

 5. Pojawi się okno opisane jako Entity Properties (rysunek 3.75).

Rysunek 3.75.
Okno Entity Properties

 6. Kliknij przycisk znajdujący się w prawej części listy opisanej jako Layer...

Znajduje się on w górnej części okna.

 7. Lista zawierająca zdefiniowane w rysunku warstwy zostanie rozwinięta

(rysunek 3.76). Wskaż warstwę o nazwie linie_grube.
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Rysunek 3.76.
Rozwinięta lista

warstw — aktualnie

zdefiniowanych

w rysunku

 8. Teraz w oknie Entity Properties kliknij przycisk opisany jako Select Color.

 9. Pojawi się okno Color (rysunek 3.77). W polu edycyjnym u dołu okna wpisz

BYLAYER lub kliknij przycisk opisany tą nazwą.

Rysunek 3.77.
Okno zmiany koloru

 10. Zamknij to okno przyciskiem OK.

 11. Zamknij okno Entity Properties klikając OK.

Gotowe. Zmieniłeś cechy linii. Dowiedziałeś się, w jaki sposób nadawać elementom ry-

sunku konkretne cechy.


