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1 praktinis darbas

PAGRINDINIŲ AutoCAD SISTEMOS
PRIMITYVŲ BRAIŽYMAS IR
REDAGAVIMAS
Darbo tikslas
Išmokti braižyti ir redaguoti AutoCAD programos primityvus,
dažniausiai naudojamus dvimačiams objektams formuoti; įsisavinti
bazinio taško prasmę bei objektų žymėjimo galimybes; įvertinti modifikavimo komandų bendruosius bruožus ir skirtumus.
Darbo turinys:
• atkarpos, apskritimo ir stačiakampio brėžimo nuostatos;
• teksto stiliaus parametrų nustatymas;
• vienaeilio teksto rašymas;
• primityvų redagavimo ir modifikavimo komandos:
1) posūkis;
2) lygiagrečių linijų braižymas;
3) objektų nutraukimas nuo taško iki taško;
4) objektų dalies tęsimas iki ribos;
5) kopijavimas;
6) mažinimas (didinimas);
7) objektų dauginimas;
8) veidrodinio atspindžio gavimas;
9) objektų dalies nutraukimas iki ribos.
Užduotis : nubraižyti vietovės plano fragmentą (1 pav.).

1 pav. Vietovės plano fragmentas
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• komanda RECTANGLE (ĮP)

naudojant santykines koordinates (formulė @Δx, Δy) arba matmenų nurodymo galimybę
(Dimension) nubrėžiamas 10x1.5 stačiakampis (2 pav., a);

• jis pasukamas komanda ROTATE (ĮP)
30° (rotation ange)
kampu apie apatinį kairįjį kampą (base point) (2 pav., b);
• komanda OFFSET (ĮP)
5 vnt. atstumu (offset distance) nuo
nubrėžto stačiakampio (1) į išorę sukuriamas kitas stačiakampis
(2) (2 pav., c);

a		

b		
2 pav.

c

• komanda BREAK (ĮP)
pašalinamos 1-mo stačiakampio
kraštinės AB ir CD (3 pav., a); būtinas objektinės traukos panaudojimas: Snap to endpoint (prie galinio taško) arba Snap to
intersection (prie sankirtos, 3 pav., b);
• komanda EXTEND (ĮP)
(3 pav., c) iki 2-o stačiakampio
ribų (boundary edges, 1) į abi puses pratęsiamos atkarpos AD
ir CB (object to extend, 2 - 5);

a		

b			

3 pav.

c
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• komanda CIRCLE (ĮP)
nubrėžiamas 0.8 vnt. spinduliu
(radius of circle) apskritimas, kurio centras (center point for
circle) – 2-o stačiakampio kampas (4 pav., a);
• komanda COPY (ĮP)
2.5 vnt. atstumu sukuriama apskritimo kopija; naudojamas stačiakampio braižymo režimas (ORTHO) arba santykinės koordinatės (formulė @Δx, Δy);
• komanda SCALE (ĮP)
kopija sumažinama 0.75 karto (scale
factor); būtinai naudojama trauka Snap to Center (prie centro) norint tiksliai nurodyti bazinį tašką (4 pav., b) ;

		

a			
4 pav.

• komanda ARRAY (ĮP)

b			

sukuriama krūmų juosta (5 pav.):

1) dialogo lange Array pažymimas stačiakampis dauginimo
būdas (Rectangular Array);
2) prieš kviečiant komandą arba mygtuku Select objects
pažymimi dauginimo objektai (1);
3) nurodomas eilučių (Rows) ir stulpelių (Columns) skaičius;
4) srityje Offset distance and direction nurodomas žingsnis
tik tarp stulpelių (Column offset), eilučių žingsnis (Row
offset) gali būti bet koks, nes nurodama viena eilutė;
5) išankstinio vaizdo lange matoma kuriamo vaizdo schema,
bet mygtuku Preview įmanoma peržiūrėti ir tikrąjį išankstinį
vaizdą; jeigu jis tinkamas, pasirenkamas mygtukas Accept,
6

priešingu atveju – Modify, kuriuo grįžtama į dialogo langą
Array, kur galima atlikti reikiamus pakeitimus;
• komanda ERASE (ĮP)
mas (2), 5 pav., b;

ištrinamas paskutinis eilės apskriti-

• komanda ROTATE
apskritimų juostą pasukama 30° kampu (5 pav., c); norint tiksliai nurodyti bazinį tašką (pirmojo apskritimo centrą (3)) būtina naudoti trauką;
		

a		

b		
5 pav.

c

• komanda MIRROR (ĮP)
sukuriamas apskritimų eilutės
veidrodinis atspindys (6 pav.):
1) langu parenkama objektų grupė (1), 6 pav., a;
2) pažymimi veidrodžio ašies taškai (2 ir 3 – stačiakampio
kraštinių vidurio taškai), 6 pav., b;
3) sutinkama (N) nenaikinti senųjų objektų;

			

a			
6 pav.
• stačiakampis ištrinamas;

b		
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• nubrėžiama atkarpa 1-2, jungianti lygiagrečių atkarpų vidurio
taškus, bei apskritimas 3 (R=1.5, centras 4 yra atkarpos 1-2 vidurio taškas), 7 pav.;
• atkarpa 1-2 ištrinama;

7 pav.
• komanda Trim iki kertančio apskritimo 1 (cutting edges) pašalinamos
lygiagrečių linijų dalys 2 ir 3 (object to trim), 8 pav. ;

8 pav.

• iš (VM) Format, Text Style nustatomi teksto parametrai: fontas
– romans.shx, aukštis h=1.3, Width factor=1, Oblique Angle=0;
• komanda DTEXT arba iš (VM) Draw, Text, Single line text
užrašoma kelio pločio reikšmė “8” išlyginant tekstą (Justify, Middle) pagal apskritimo centrą 1; teksto posūkio kampas=30°, 9 pav.;
• apskritimas 2 ištrinamas, 9 pav. (a ir b)

9 pav.
8

2 praktinis darbas

VIETOVĖS DALIES PLANO BRAIŽYMAS
Darbo tikslai
1. Išnagrinėti blokų ir atributų sukūrimo ir įterpimo į brėžinį eigą;
išanalizuoti blokų panaudojimą objektų dalybai.
2. Pritaikyti viso kurso įgytas žinias formuojant žemėtvarkos plano fragmento kontūrus ir objektus; išanalizuoti bendro kontūro
sudarymo principus ir galimybes; išmokti nustatyti uždaros
srities brūkšniavimo parametrus; išnagrinėti įvairius plotų
skaičiavimo variantus.
Darbo turinys :
• blokų sudarymo dialogo lango parametrai;
• blokų įkėlimo į brėžinį būdai;
• atributų (tekstinės informacijos prie bloko) apibrėžimo nuostatos ir redagavimo galimybės;
• uždarų ir atvirų kontūrų brėžimas atskiruose sluoksniuose naudojant reikiamus linijų tipų šablonus ir mastelius;
• kontūrų dalyba į nurodyto ilgio dalis įkeliant blokus;
• uždaros srities brūkšniavimo parametrų nustatymas ir būdo pasirinkimas;
• bendro kontūro sudarymo dialogo nuostatos;
• plotų skaičiavimo eiga ir variantų pasirinkimas.
Užduotis: nubraižyti vietovės plano dalį (1 pav.).

1 pav.
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I Pasiruošimas darbui
1. Pagal 2 paveikslo duomenis komanda
CIRCLE nubraižomi trys apskritimai.
2.

Sukuriami
trys
atitinkamų
pavadinimų blokai.
Komanda MAKE BLOCK (ĮP) atveriamas dialogo langas Block
definition ir jame at-liekami veiksmai: 					
2 pav.
• laukelyje Name (vardas) įrašoma R03 (R04 arba R05);
• patikrinama, ar išrinkti objektai blokui sudaryti; jei ne – naudoti mygtuką Select objects (į kiekvieną bloką paskiriamas
atitinkantis vardą apskritimas);
• srityje Objects pasirenkama Delete (sudarius bloką, išrinkti
objektai bus panaikinti);
• srityje Base point (bazinis taškas) paspaudžiant mygtuką
Pick point (galimybė rodyti grafiniu žymekliu) nurodomas atitinkamo dydžio apskritimo centro taškas, naudojant
objektinės traukos nuostatą Snap to
Center.
3. Nubraižomas pagalbinis apskritimas (3
pav.), kurio spindulys R=1.5.
4. Komanda INSERT BLOCK (ĮP)
į
pagalbinio apskritimo centrą įkeliamas
blokas. Atsivėrusiame dialogo lange In3 pav.
sert:
• iš sąrašo Name pasirenkamas blokas vardu R04;
• srityje Insertion point apibrėžiamos bloko įkėlimo taško
koordinatės. Pasirinkus Specify On-screen
nurodomos apskritimo centro koordinatės grafiniu žymekliu;
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• srityje Scale (bloko mastelis kiekvienos ašies atžvilgiu) galima pasirinkti vienodą mastelį (Uniform Scale) ir į X laukelį
įrašyti reikšmę 1 (Y ir Z laukeliai bus neaktyvūs).
5. Komanda DIVIDE ((VM) Draw, Point, Divide) atliekama
kontūro dalyba įkeliant į dalinimo vietas blokus:
• pagalbinis apskritimas pažymimas kaip dalintinas objektas
(Select object to divide);
• pasirenkama galimybė atlikti dalybą blokais įrašant
komandinėje eilutėje B (Block);
• nurodomas bloko pavadinimas (Enter name block to insert) R03;
• atsakymas į klausimą, ar reikia orientuoti blokus pagal objekto kontūro liniją (Align block with object) neturi reikšmes,
dėl to pa-kanka sutikti su pasiūlymu paspaudžiant Enter
klavišą;
• nurodomas segmentų kiekis (Number of segments) 3.
6. Komanda MAKE BLOCK sukuriamas blokas
vardu KGR (krūmų grupė) pažymint išrinktais
objektais keturis objektus (4 pav.) ir nurodant
bazinį tašką – grupės centą. Išrinktus objektus
galima palikti ramybėje (netrinti) pasirinkus
srityje Objects nuostatą Retain.
								

4 pav.

7. Komanda MINSERT ((Com) minsert ↵) nurodytas blokas
įkeliamas kaip masyvas, vaizduojantis sutartinį žymėjimą
„sodai” (5 pav.):
• įrašomas įkeliamo bloko pavadinimas (Enter
block name) R04;
• grafiniu žymekliu pažymimas bloko įterpimo
taškas (Specify insertion point), kuris šiuo
atveju gali būti bet koks);
• nurodomas mastelis X ašies kryptimi (↵
klavišu sutinkama su 1);
5 pav.
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• nurodomas mastelis Y ašies kryptimi (↵ klavišu sutinkama
su atitikimu X masteliu);
• įrašomas viso blokų masyvo posūkio kampas (Specify rotation angle) (↵ klavišu sutinkama su 0);
• nurodomas eilučių kiekis (Enter number of rows) 2;
• nurodomas stulpelių kiekis (Enter number of columns) 2;
• įrašomas atstumas tarp eilučių (Enter distance between
rows) 5;
• įrašomas atstumas tarp stulpelių (Specify distance between
columns) 5.
8. Sukuriamas blokas su atributais (6 pav.):
• nubrėžiamos 5 vnt. ilgio dvi horizontalios lygiagrečios (1.5
vnt. atstumu) linijos;
• sukuriami 2 atributai: G , N:
1) komanda ATTDEF ((VM) Draw,
Block, Define atttributes) atverčiamas
dialogo langas Attribute Definition;
2) srityje Attribute laukelyje Tag
6 pav.
įrašomas atributo pavadinimas, o
laukelyje Value – jo reikšmė; šio atveju jie gali sutapti
- G (griovio sutartinis ženklas);
3) srityje Mode (atributo parametrai naudojami įkeliant
bloką į brėžinį) pasirenkamas laukelis Preset (atributo
reikšmė fiksuota, bet redaguojama);
4) srityje Text Options (atributo teksto parametrai) nurodomas aukštis (Height) 1.3; teksto eilutės pasukti (Rotation) nereikia, pa-liekama reikšmė 0;
5) srityje Insertion Point (atributo teksto pradžios taškas)
pasirenkama Specify On-creen ir uždarius langą OK
mygtuku nurodoma raidės G padėtis virš lygiagrečių
linijų;
6) dar kartą atverčiamas atributų kūrimo dialogo langas ir
jame kuriamas atributas N (Tag, Value) griovio pločiui
pažymėti; šį kartą verta nepalikti tuščio laukelio Prompt
(klausimas, atsirandantis įkeliant bloką), nes tai bus
kontroliuojamas atributas (reikia panaikinti varnelę prie
12

Preset ir pažymėti laukelį Verify srityje Mode), įrašant
tekstą „griovio plotis“;
7) teksto parametrų keisti nereikia; atributo N vieta nurodoma grafiniu žymekliu šalia pirmo atributo G.
9. Komanda MAKE BLOCK sukuriamas blokas vardu GR
(griovys) pažymint išrinktais objektais keturis objektus – dvi
linijas ir du atributus; nurodant bazinį tašką – pažymėtą 6-e
paveiksle padėtį.

II Vietovės dalies plano braižymas
1. Žinant griovių išdėstymą ir pločius nubraižomas 7 pav., a:
• naudojant absoliučiąsias polines koordinates (formule d<α)
bei lygiagrečio objekto braižymo galimybę (OFFSET)
nubraižomi G10 griovio kontūrai (7 pav., b);
• įvertinus koordinačių sistemą braižomi G8 griovio kontūrai;

7 pav.
• du kartus įterpiamas blokas GR:
1) kad pažymėti G10, bloko bazinio taško įkėlimo vietai
nurodyti naudojamos polinės koordinatės, blokas yra
pasuktas (Rotation), o kontroliuojamam atributui N suteikiama reikšmė 10;
13

2) G8 pažymėti bloko įkėlimo lentelėje srityje Insertion
point galima panaikinti varnelę Specify on-screen ir tiesiog įrašyti X ir Y laukeliuose koordinačių absoliučiąsias
reikšmes; blokas yra pasuktas; N reikšmė 8.
2. Karstinės įgriuvos braižymas (8 pav.):
• pagal 8 pav., a duomenis komanda POLYLINE nubraižoma
polilinija susidaranti tik iš lankinių segmentų (ARC); pirmajam nubraižyti naudojama galimybė Second point (antras
taškas);
• pagal 8 pav., b matmenis nubraižomas lygiašonis trikampis;
jis užbrūkšniuojamas:
1) komanda HATCH iškviečiamas dialogo langas Hatch
and Gradient;
2) pasirenkamas tipas SOLID;
3) nurodomas vidinis brūkšniavimo taškas (Pick point);
• sudaromas blokas vardu TR (8 pav., c);
• komanda MEASURE polilinija dalinama į nurodyto ilgio
segmentus blokais TR (8 pav., d);
• kad trikampiai išsidėstytų polilinijos vidinėje dalyje,
pakeičiama objekto „trikampis“ padėtis (komanda MIRROR arba ROTATE) ir įrašomas blokas tuo pačiu vardu
TR (visi blokai TR brėžinyje pasikeičia).

8 pav.
3. Ūkininko sodybos ir sodo braižymas:
• pagal 9 pav., a duomenis nubraižomi 1,2 ir 3 stačiakampiai;
• 3-ias stačiakampis užbrūkšniuojamas (9 pav., b);
• 7 punkte sukurtas sodų žymėjimo ženklas komanda MOVE
perkeliamas į pirmo stačiakampio vidų (9 pav., b).
14

4. Pavienės krūmų grupės 1 (blokas
KGR) įterpiamos į nurodytas vietas (10 pav.).

a

b
9 pav.

10 pav.
5. Spygliuotos vielos braižymas:
• pagal koordinates (10 pav.) nubrėžiama polilinija 2 (POLYLINE);
• sukuriamas blokas KR (11 pav.):
1) nubraižomas stačiakampis 1;
2) naudojant sankirtos taškus braižomas kryželis 2;
3) sukuriamas blokas su baziniu tašku 3;
• komanda MEASURE polilinija padalinamablokais TR kas
5 vnt.

11 pav.
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12 pav.
6. Atskiruose sluoksniuose nubraižomos ariamosios žemės ribos (ltype–Dot, ltscale=0.1, 13 pav., 1-4) ir užbrūkšniuojamas
smėlynų plotas (hatch type – Dots, scale – parenkama, 13 pav.,
5).

13 pav.
7. Sukuriami objektai, vaizduojantys
kultūrinę ganyklą (14 pav.):
• nurodytu atstumu nuo pažymėtos
padėties
nubrėžiamos
dvi
lygiagrečios linijos (1);
• nurodytu atstumu sukuriama kopija
(2);
• atliekamas 14 pav. objektų 1 ir 2
14 pav.
dauginimas (ArrayR, 2 rows, 3
columns, row offset=-14, column offset=14), 15 pav.;
• objektai, 1, 2 ir 3, esantys už naudmenų ribos, pašalinami.
16

15 pav.
8. Plotų skaičiavimas:
•
komanda
AREA
nurodant kampus 1-4 (corner)
apskaičiuojamas
ariamosios
žemės plotas (16 pav.);
• atskirame sluoksnyje komanda
BOUNDARY sukuriami plotai
(17 pav.):
16 pav.
1) objektams, iš kurių bus sudarytas kontūras, nurodyti naudojamas mygtukas New;
2) pažymimi kontūrai 1-4;
3) mygtuku Pick Points pažymimas vidinis taškas 5;
• apskaičiuojamas pievos užimamas plotas S3 = S1 – S2 (18
pav.):
1) iškviečiama komanda AREA;
2) pasirenkama pradžia nuo teigiamo ploto (Add);
3) kaip objektas (Object) žymimas kontūras, apribojantis S1 plotą;
4) užbaigiamas Add mode režimas;
5) pasirenkama atimtis (Subtract);
6) kaip objektas (Object) žymimas kontūras apribojantis
S2 plotą;

17

		 17 pav. 				

18 pav.

7) komanda AREA užbaigiama, F2 klavišu atverčiamas tekstinis langas ir jame matomos visų skaičiuojamų plotų
reikšmės.

18

3 praktinis darbas

ŽEMĖS SKLYPO PLANO PARENGIMAS
Darbo tiklas
Išmokti braižyti žemės sklypus, formuojant juos iš turimų
koordinuotų taškų, pavaizduoti pastatų kontūrus, nubraižyti sutartinius
ženklus bei užrašyti reikiamą informaciją.
Darbo turinys
• koordinatinis piketų įvedimas;
• žemės sklypo ribos sujungimas;
• namų kontūrų braižymas suformuotame žemės sklype;
• sutartinių ženklų braižymas;
• pagrindinės informacijos suradimas ir užrašymas: sklypo plotas,
linijų atstumai, tekstinė informacija, koordinačių tinklelis ir kt.
Užduotis
Nubraižyti brėžinį M 1: 500 naudojant GeoMap programą pagal
pateiktą abrisą (1 pav.).

1 pav. Žemės sklypo abrisas
19

Sprendimo eiga
Pirmiausiai sudedami taškai, kurių žinomos koordinatės (lentelė).
Tam naudojama komanda Geo→ Koordinatinis piketų įvedimas arba
spaudžiamas mygtukas:
Turime 14 piketų (lentelė).
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

x
5991289,07
5991267,76
5991250,03
5991233,31
5991245,16
5991256,57
5991254,95
5991247,36
5991247,98
5991245,92
5991254,75
5991268,09
5991265,32
5991274,92

.
y
472955,11
472985,35
472983,24
472969,68
472936,24
472968,68
472975,49
472973,69
472971,06
472958,49
472960,54
472964,65
472976,29
472966,28

Jeigu suvedus piketų koordinates taškų nesimato, spaudžiamas

mygtukas

20

ir gaunamas vaizdas (2 pav.).

2 pav. Piketai
Toliau per 1–5 taškus sujungiama sklypo riba naudojant komandą
Geo → Ženklai → Sklypo riba arba paspaudus mygtuką
Sujungus sklypo ribą, braižomi namų kontūrai.
Gyvenamojo „G“ namo kontūrui
braižyti galima pasirinkti keletą būdų,
kadangi yra žinomos ne visų namo kampų
koordinatės (paveikslėlis dešinėje). Šiuos
taškus galima gauti panaudojus Linijinių

.

užkirčių
komandą (nurodant atstumus
nuo 9 ir 10 piketų bei nuo 6 ir 11 piketų),
keliant statmenis nuo linijos

(statmuo nuo 8-9 linijos ir 10-11 bei

nuo 6-7 ir 10-11 linijų) arba Namų braižymas nuo bet kurio taško
(nurodant kryptį, atstumą ir tašką, nuo kurio brėžti liniją) komandą.

21

Negyvenamojo „N“ pastato kontūrą galima nubraižyti panaudojus komandą „Namai per 3 taškus“ (
).
Nubraižius pastatų kontūrus, brėžiamos naudmenų ribos. Sodo
ribai nubrėžti reikalingas papildomas taškas P1. Jį galima pažymėti
panaudojus komandą Taškai
ant linijos (
). Ant 1–5
linijos rašomas taškas nurodytu atstumu nuo 1 piketo. Taip
pat galima naudoti Linijinio
užkirčio komandą, nurodant
atstumus nuo 12 ir 1 piketo.
Sujungiant P1 ir 12 piketus,
brėžiama naudmenų riba
(paveikslas kairėje). Panaudojant tokias pačias komandas, brėžiamos
ir kitos naudmenų ribos (3 pav.). Naudmenų ribos brėžiamos panaudojant komandą Geo → Ženklai → Naudmenų riba arba įrankių juostoje
paspaudus mygtuką
. Nubrėžus ribas, braižomos atskiros žemės
naudmenos naudojant sutartinius ženklus. Šiame pavyzdyje yra sodas
ir veja-gėlynas.
Iš meniu juostos pasirinkus Geo → Ženklai → Plotinių ženklų
dėjimas su dialogu arba įrankių juostoje Ženklai paspaudus mygtuką
pasirenkamas vejos-gėlyno sutartinis ženklas. Užpildymo mastelis paliekamas „1“, į klausimą „Kaip žymėsime plotą?“, atsakoma
pasirinkus tinkamą būdą. Šiuo atveju plotas apribotas ne vientisa, o
atskiromis linijomis, kaip „objektą“ jį negalima pažymėti, todėl pasirenkama „Taškais“. Komandinėje eilutėje rašoma „T“ ir spaudžiama
ENTER.

Toliau nurodoma ploto, kuris turi būti užpildomas sutartiniu ženklu,
riba (žymint paeiliui pele taškus). Norint sujungti plotą, sujungiant
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paskutinį nurodytą tašką su pirmuoju, spaudžiama ENTER. Plotas
užpildomas sutartiniu vejos-gėlyno ženklu (3 pav.).

3 pav. Naudmenų ribos ir vejos –gėlyno sutartinis ženklas
Analogiškai užpildomas plotas ir sodo sutartiniu ženklu (1 pav.).
Sklypas yra apjuostas vielos tinklo tvora. Ją nubrėžti galima iškvietus
meniu komandą Geo→ Ženklai→ Linijinių ženklų dėjimas su dialogu arba įrankių juostoje Ženklai paspaudus mygtuką
.
Toliau reikia nubraižyti šalia sklypo einantį 4 m pločio kelią.
Galimi įvairūs braižymo būdai. Patogiausia, panaudojus komandą
Nelygiagreti linija
, nubrėžti dešinę kelio pusę nuo penkto piketo pažymint 3 metrų atstumą, o nuo pirmo piketo – 5 m. Kelio plotis
4 m. Kairę kelio kraštinę galima nubrėžti iš šoninės įrankių juostos
panaudojus Postūmio
komandą. Paspaudus Postūmio mygtuką
komandinėje eilutėje įrašomas lygiagretaus braižymo atstumas nuo
pasirinktos linijos: Specify offset distance or [Through/Erase/Layer]
<8.0000>: 4, ENTER, Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
kairiu palės klavišu pažymima linija (išbrėžta dešinė kelio pusė), Spe23

cify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: pažymima
perstūmimo kryptis.
Nubraižius reikalingus kontūrus, sutartinius ženklus, surandama
ir užrašoma pagrindinė informacija: sklypo plotas, linijų atstumai,
tekstinė informacija, koordinačių tinklelis ir kt. Šias užrašų ir anotacijų
komandas galima iškviesti iš meniu punkto Geo → Užrašai arba iš
įrankių juostos Užrašai.
Figūros plotui apskaičiuoti ir užrašyti yra trys būdai:
1) figūros ploto užrašymas;
2) tikslaus figūros ploto;
3) srities ploto užrašymas.
Plotas apskaičiuojamas kvadratiniais metrais.
Figūros ploto užrašymas
Šia komanda apskaičiuojamas ir užrašomas figūros plotas.
Apskaičiuojamas tik uždaros figūros plotas. Komanda iškviečiama
įrankių juostoje Užrašai, paspaudus mygtuką
.
Iškvietus komandą pele brėžinyje nurodoma uždara figūra, kurios
plotą norima užrašyti. Nurodžius figūrą, spaudžiama ENTER. Tada
pele užrašas perkeliamas į reikiamą brėžinio vietą (paspaudžiamas kairys pelės klavišas). Ploto užrašas rašomas tokiu tikslumu, koks nurodytas ploto anotacijos nustatymuose.
Tikslaus figūros ploto užrašymas
Komanda skiriasi nuo ankščiau aprašytos komandos tuo, kad
skaičiuojant plotą kiekvieno figūros lūžio taško koordinatės yra
apvalinamos tikslumu, kuris nurodytas bendruosiuose GeoMap nustatymuose (koordinačių tikslumas). Komanda iškviečiama įrankių
juostoje Užrašai, paspaudus mygtuką
Komandos vykdymo eiga tokia pati, kaip ir Figūros ploto
užrašymas.
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Srities ploto užrašymas
Komanda nustatomas ir užrašomas tokios figūros, kuri yra sudaryta iš atskirų dalių (linijų), plotas. Komanda iškviečiama įrankių juostoje Užrašai, paspaudus mygtuką
Iškvietus komandą pele nurodoma sritis, kurios ploto užrašo
reikia. Pasirodęs apskaičiuotas plotas perkeliamas į reikiamą vietą ir
paspaudžiamas kairys pelės klavišas.
Taip pat galimas srities tikslaus ploto užrašymas. Skaičiuojant
plotą kiekvieno figūros lūžio taško koordinatės yra apvalinamos tikslumu, nurodytu bendruosiuose GeoMap nustatymuose (koordinačių
tikslumas). Komanda iškviečiama įrankių juostoje Užrašai, paspaudus
mygtuką
. Komanda vykdoma analogiškai kaip ir Srities ploto
užrašymas.
Duotoje užduotyje sklypo riba sujungta ištisa linija, todėl plotui
skaičiuoti naudojama Figūros plotas komanda. Apskaičiuojamas ir
užrašomas plotas, lygus 1636 m2.
Sudarant brėžinį reikia surašyti linijų ilgius. Linijų ilgiai užrašomi
naudojant dvi komandas:
• linijų atstumų užrašas;
• linijų anotacijos.
Komanda Linijų atstumų užrašas nustatomas atstumas tarp
dviejų nurodytų taškų. Atstumo užrašas pasukamas pagal liniją arba
nurodytu kampu.
Komanda iškviečiama įrankių juostoje Užrašai, paspaudus
mygtuką
.
Iškvietus komandą, nurodomas pirmas
atskaitos taškas. Tašką galima nurodyti pele
arba iš Šoninio meniu pasirinkti komandą
Surasti ir nurodyti piketo numerį. Jei piketas nurodytas gerai, spaudžiama ENTER,
jei ne, – iš Šoninio meniu komanda Ne ir kartojama piketo nurodymo
procedūra. Kaip ir pirmam taškui, nurodomas antras atskaitos piketas.
Komandinėje eilutėje užrašomas linijos ilgis. Patvirtinant spaudžiama
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ENTER arba užrašomas reikiamas linijos ilgis ir spaudžiama ENTER.
Pelės kairiu klavišu užrašas perkeliamas į reikiamą vietą. Komanda
kartojama nuo pradžios. Jei norima pabaigti komandą, spaudžiama
ENTER.
Komanda Linijų anotacijos ant visų nurodytos laužtės arba linijos segmentų sudedami atstumų užrašai. Komanda iškviečiama įrankių
juostoje Užrašai, paspaudus mygtuką
.
Iškvietus komandą, pele nurodoma linija arba laužtė, kurios segmentus reikia anotuoti, ir sudedami atstumų užrašai ant visų linijų.
Kai laužtė yra sudaryta iš trumpų atkarpų, atstumai gali būti
surašomi lentelėje. Tam galima naudoti komandą Linijų anotacija su
lentele. Komanda iškviečiama įrankių juostoje Užrašai, paspaudus
mygtuką
Iškvietus komandą, pele pažymima linija arba laužtė, kurios segmentus reikia anotuoti. Komandinėje eilutėje atsiranda įrašas „Įveskite
atstumą, iki kurio anotacijos dedamos į lentelę:“ – klaviatūra įrašomas
atstumas, iki kurio anotacijos dedamos į lentelę, ir spaudžiama ENTER. Jei bent vienos laužtės atkarpos ilgis mažesnis už nurodytą, pasirodo kitas pranešimas. „Nurodykite
anotacijų lentelės įterpimo tašką:“
– pele nurodoma vieta plane, kurioje
bus įterpta lentelė. Lentelėje yra dvi
skiltys: Gretimybė ir Atstumas. Jei
laužtė brėžiama per piketus, skiltyje
Gretimybė bus surašyta, tarp kurių
piketų yra laužtės segmentas, o skiltyje
Atstumas – atstumas tarp piketų arba,
kitaip tariant, laužtės segmento ilgis.
Jei laužtė bus brėžiama ne per piketus, tai skiltis Gretimybė bus tuščia.
Duotoje užduotyje atstumai tarp piketų ganėtinai dideli, todėl pakanka pasirinkti komandą Linijų anotacijos ir sudėti atstumų užrašus
ant visų laužtės segmentų.
Žemės sklypo planas konstruojamas nubraižius koordinačių tinklą.
Koordinačių tinklas plane orientuojamas šiaurės – pietų kryptimi.
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Siekiant geresnio žemės sklypo konfigūracijos išdėstymo, koordinačių
tinklo orientacija gali būti keičiama, tada šiaurės – pietų kryptis nurodoma strėle. Pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, plane turi būti
ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir
užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško
koordinačių reikšmė.
Koordinačių tinklelis
Yra kelios koordinačių tinklelio komandos:
1) koordinačių tinklelio uždėjimas;
2) koordinačių tinklelio uždėjimas nurodytoje srityje (taškais);
3) koordinačių tinklelio uždėjimas nurodytoje srityje (linijomis);
4) koordinačių tinklelio anotacija.
Komanda Koordinačių tinklelio sudėjimas uždedamas koordinačių
tinklas ir, jeigu reikia, nurodomos koordinatės. Komanda iškviečiama
įrankių juostoje Užrašai, paspaudus mygtuką
ar kitu būdu.
Iškvietus komandą, pelės kairiuoju klavišu nurodomi reikiami tinklo taškai. Dešiniu pelės klavišu užbaigiama dėti tinklą. Jei reikia tinklo
koordinačių, spaudžiama ENTER, jei ne, – iš Šoninio
meniu išrenkama komanda Ne, ir komanda pabaigiama.
Jei spaudžiama ENTER, komandinėje eilutėje pasirodo
klausimas: Ar užrašus dėti automatiškai? [Taip/Ne]
<Taip>: - jei atsakoma „taip“, pelės kairiu klavišu nurodomas tinklo taškas, kurio koordinačių reikia, ir užrašomas užrašas.
Jei atsakoma „ne“, reikia: pele arba iš Šoninio meniu, arba
Komandinėje eilutėje nurodyti X koordinatės užrašo pasukimo kampą
ir, paspaudus pelės kairį klavišą, užrašą perkelti į reikiamą vietą. 		
								
Analogiškai užrašoma Y koordinatė
. Jei reikia kitų tinklo koordinačių, komanda kartojama. Jei norima pabaigti komandą,
spaudžiama ENTER.
Komanda Koordinačių tinklelio uždėjimas nurodytoje srityje (taškais) pele nurodytoje srityje uždedamas koordinačių tinkle-
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lis. Komandą galima iškviesti įrankių juostoje Užrašai, paspaudus
mygtuką
.
Iškvietus komandą, pele nurodomas pirmas srities taškas ir antras (apibrėžiama sritis), kur reikia
uždėti tinklelį, ir nurodytoje srityje
sudedami koordinačių tinklo taškai.
Komanda Koordinačių tinklelio sudėjimas nurodytoje srityje (linijomis) pele nurodytoje srityje uždedamas koordinačių tinklelis. Komanda iškviečiama įrankių juostoje Užrašai,
paspaudus mygtuką
.
Iškvietus komandą, pele nurodoma
sritis, kurioje reikia uždėti tinklelį. Tinklelis braižomas linijomis.
Komanda Koordinačių tinklelio anotacija sudedamos koordinačių
tinklelio kampo koordinatės.
Komanda iškviečiama įrankių juostoje Užrašai, paspaudus
mygtuką
. Komanda veikia taip pat, kaip dedant koordinačių tinklelio taškų koordinates neautomatiškai.
Brėžiniui įforminti reikia sudėti tekstinę informaciją. Galima
naudoti standartinių AutoCad įrankių juostų komandas (

,

) arba

GeoMap komandą Geo → Užrašai → Užrašas (
)
Duotame brėžinyje reikia užrašyti: kiemas, daržas, pravažiavimas
ir kt. Patogiausia naudoti Geo komandą Užrašas, nes dažniausiai naudojamus žodžius galima pasirinkti iš Šoninio meniu.
Iškvietus komandą, komandinėje eilutėje pateikiamas teksto stiliaus pavadinimas. Jei jis tinka, spaudžiama ENTER, jei ne,
– komandinėje eilutėje arba iš Šoninio meniu atsakoma neigiamai ir
parenkamas kitas teksto stilius. Toliau iš Šoninio meniu parenkamas
teksto pririšimo tipas. Pririšimo tipas gali būti: vidurys, centras, dešinys,
kairys ir talpinti. Klaviatūra nurodomas teksto aukštis ir spaudžiama
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ENTER. Klaviatūra įrašomas norimas tekstas arba iš Šoninio meniu
išsirenkamas standartinis užrašas (pvz., kiemas) ir spaudžiama ENTER. Tada pele nurodoma užrašo vieta brėžinyje. Pelės kairiu klavišu
arba klaviatūra komandinėje eilutėje nurodomas teksto pasukimo
kampas. Komanda kartojama tol, kol surašoma visa reikalinga informacija. Komanda užbaigiama iš Šoninio meniu pasirinkus Pabaiga ir
spaudžiant ENTER.
Duotoje užduotyje surašomi reikalingi užrašai, nurodyti abrise (1
pav.), ir brėžinys gali būti ruošiamas spausdinti.
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