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Předloha 1 

 

Základy kresby, AccuDraw 

 

Nájezdy, úprava a manipulace prvků 
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1) Založte si na PC nový výkres prijmeni_1.dgn. Jako zakládací výkres použijte výkres 

Microstationu PowerDraft seed2D.dgn (C:\ProgramData\Bentley\PowerDraft V8i 

Academic\WorkSpace\System\seed\seed2D.dgn). 

2) Nastavte hlavní jednotky metry, vedlejší jednotky milimetry, rozlišení 1000 na 

vzdálenost, formát úhlu DD. DDDD (nonagezimální míra) s přesností na 4 desetinná 

místa. 

3) Vytvořte vrstvy pro kresbu a nastavte u nich příslušné atributy (barva, typ, tloušťka) 

z jednotlivých předloh (Správce vrstev). 

4) Narýsujte jednotlivé předlohy: AccuDraw- Nájezdy, AccuDraw- Manipulace prvků, 

AccuDraw- Úpravy prvků. 

 

 

AccuDraw 

 

Nástroj AccuDraw je zkratkou z anglického „Accurate Drawing“ „přesné kreslení“. Slouží pro 

kreslení, manipulaci a úpravu prvků, které nám umožňují zadat přesnou délku prvku, posunu, 

kopie aj. Zapnutí tohoto nástroje provedeme stiskem ikony AccuDraw, která se nachází na 

základním panelu. Je-li nástroj zapnutý, objeví se na obrazovce okno se souřadnicemi X, Y 

(popř. úhel a dálka). 

Při kresbě budeme AccuDraw používat nejvíce s nástrojem SmartLine (inteligentní úsečka). 

Její výhodou je volba liniového prvku- úsečka oblouk, možnost zaoblení a zkosení, možnost 

spojení do jednoho prvku. Složitější útvary tedy můžeme kreslit pomocí jediného nástroje a 

také jediným tahem. 
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Nájezdy 

 

Dalším panelem nástrojů je Režim nájezdu, který má více režimů. Po zapnutí pružného 

nájezd nám Microstation dovoluje uchopovat prvky v charakteristických bodech (začátek, 

konec, polovina, střed) a v dalších bodech po zapnutí příslušného nájezdu (dělení na více 

dílů, tečně, rovnoběžně, kolmo aj.). K panelu se dostaneme z hlavní nabídky 

Nastavení\Nájezd\Dialog. Kresbu k danému nájezdu přichytíme blízkým najetím k danému 

prvku- objeví se žlutý křížek se symbolem nájezdu. 

U kresby s použitím nájezdů nevznikají přetahy a přesahy prvků. Nejpoužívanějším nájezdem 

je Klíčový nájezd, který je nastaven jako prioritní. 

 

 

Manipulace prvků 

 

Panel Manipulovat v sobě obsahuje všechny nástroje na manipulaci s vytvořenými prvky 

(přesun, kopie, zrcadlení, změna velikosti, otočení, konstrukce pole). U manipulace prvků se 

využívá také charakteristických bodů s využitím AccuDraw. 

 

 

Úpravy prvků 

 

Na úpravu tvaru a parametrů existujících prvků slouží paleta nástrojů Upravit. Jedná se o 

změnu velikosti, odstranění části prvku, rozdělení prvku, změna délky liniových prvků, 

oříznutí a prodloužení prvku k průsečíku, vložení a odstranění vrcholu, zaoblení a zkosení. 

Nejčastěji se využívá kombinace úpravy prvků s nástrojem AccuDraw. 

Předlohy jsou vypracovány v programu Microstation PowerDraft V8i. 


