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KOMPONENTY OKNA PROGRAMU 

 

 

Interfejs użytkownika (v8) składa się z następujących elementów: 

- menu tekstowe (komplet poleceń programu)  

- menu graficzne (dla usprawnienia pracy z programem ważniejsze komendy z menu tekstowego zostały powtórzone w postaci ikon) 

- pasek narzędzi (dodatkowe powtórzenie wybranych funkcji i narzędzi poprzez przyciski rozmieszczone w odpowiednich panelach tematycznych)  

- obsługa ekranu i obszar roboczy 
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Menu tekstowe może być wyświetlane w wersji pełnej lub uproszczonej (sekcja Okno » Rozmieszczenie >> Menu tekstowe » Skrócone/ Kompletne).  

Parametry sieci   

Funkcje pomocnicze  

 pomiar odległości 

 informacje konstrukcyjne 

 punkty wierzchołkowe obiektów rysunku 

 siatka rysunku  – włączenie poziomych i pionowych linii pomocniczych na całym obszarze rysunku (co 1 cm) 

 sygnalizacja kolizji z uzbrojeniem terenu. 

Drzewo bazy danych  

Sekcja zapisu (historia)   Zapisz         Licznik funkcji cofnij         Wstecz          Wprzód 

Sekcja arkuszy tabel   Dane – tabele danych projektu . Katalogi –  tabele katalogów projektu. Zestawienia –  tabele zestawień projektu.  
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RZUTNIA 

 

  Dodatkowa rzutnia  – dodatkowe okno rysunku dostępne na drugim monitorze lub nad rzutnią podstawową <Ctrl+1> 

  Dodatkowa rzutnia  – dodatkowe (drugie) okno rysunku dostępne na drugim monitorze lub nad rzutnią podstawową <Ctrl+2> 

  Podział rzutni   – dodatkowe okno rysunku uzyskane przez podział poziomy <Ctrl+3> lub pionowy <Ctrl+4> rzutni podstawowej 

  Rzutnia   – Rzutnia – położenie pulpitu i okien, kolor tła, wybór ekranu (monitor 1,2,3), pełny ekran 

 

 Ekran:  

 – zmiana koloru tła rzutni rysunkowej 

 – wybór monitora dla podstawowego okna programu 

 – włączenie/wyłączenie trybu pełnoekranowego 

 – tymczasowe (niezapisywane) wyłączenie skrzyżowań między projektami 

 

 

Wybór rysunku na obszarze roboczym (Plan, Schemat, Profil) niezależnie dla każdej rzutni (Plan i Schemat opcjonalnie)  

  Przewodnik <F1> – Formularz zawierający przykłady w formie skryptów (opcjonalnie), informację o strukturze tabel oraz 

spełniający funkcję tzw. szybkiego dostępu (uporządkowana tematycznie lista kart i tabel programu dostępnych przez podwójne  

kliknięcie myszką). 

 Informacja statystyczna (opcjonalnie) 
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PASEK  NARZĘDZI  

 

 

 – panel narzędzi do edycji graficznej (opcjonalnie) 

  Konfiguracja – pasek przycisków do formularzy konfiguracyjnych  

(Szablony, Rysunek, Opcje, Tabela, Projekt) 

 Mapa  – panel obsługi map DXF i BMP (opcjonalnie) 

 Nawigacja – pasek przycisków nawigacji (baza danych projektu, rysunki)  

 Bieżący 

 Włączenia 

 Odgałęzienie 

 Projekt 

  Rysunek z listy użytkownika 

 Wszystkie projekty 

 Opisy pozostałych projektów (Plan) 

  Zaznacz bieżący (projekt, profil, odcinek) 

 Znajdź bieżący punkt trasy 

  Rodzaj rysunku 

 

 Opis skali (skrót do konfiguracji parametrów projektu) 

   Drukowanie – umożliwia konfigurację parametrów wydruku roboczego 

 zawartości ekranu. (Drukowanie dokumentacji projektowej należy zawsze 

 przeprowadzać z poziomu programu CAD, do którego rysunek przekazuje 

 generator rysunków). 

 

 Przekazywanie rysunku do wybranego programu CAD 

 Zarządzanie listą rysunków użytkownika (opcjonalnie) 

 Granica trasy (opcjonalnie)
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OBSŁUGA FORMULARZY 

(ikony w prawym górnym rogu formularzy: Dane, Katalogi, Zestawienia) 

  Automatyczne położenie formularza – tabela umieszczana jest w lewym górnym rogu 

  Zmiana położenia i rozmiaru formularza – tabela powraca do umieszczenia jej przez użytkownika 

  Najmniejszy rozmiar – tabela ma najmniejszy rozmiar 

  Indywidualny rozmiar – tabela ma rozmiar nadany jej przez użytkownika 

  Największy rozmiar – tabela dopasowana do maksymalnej wielkości obszaru roboczego programu 

  Monitor 1 – umieszczenie tabeli na monitorze podstawowym 

  Monitor 2 – umieszczenie tabeli na opcjonalnym drugim monitorze 

  Monitor 3 – umieszczenie tabeli na opcjonalnym trzecim monitorze 

  Rozwio – rozwijanie/zwijanie tabeli w dół/w górę 

 

W niektórych tabelach może wystąpić: 

  Skasuj/przywród <Ctrl+Del>  Uwaga: ten przycisk umożliwia kasowanie rekordu bez usunięcia z bazy projektu (z możliwością późniejszego przywrócenia) 

  Usunięcie rekordu – usunięcie pojedynczego rekordu <Alt + Del>,         Usunięcie wszystkich rekordów 

  Pokaż domyślne – przypomina o ustawieniach domyślnych,    Przywród domyślne – przywraca ustawienia domyślne     

  Zapisz jako domyślne – zapisuje bierzące ustawienia jako domyślne 

Rozmiar formularza 

można także zmieniad  

przeciągając jego krawędź  

lewym przyciskiem myszy. 
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EDYTOR         

Narzędzie do graficznej obsługi bazy danych       Metoda wprowadzania trasy  

Tryb Dodaj (Plan): 

 

Grupa edycji – dostawianie nowych obiektów w tabelkach: SIEĆ, TRASA, UZBROJENIE, TEREN, OPISY, ELEMENTY, ARMATURA, ODWIERTY, WARSTWY  

(włączony przycisk Sieć lub Trasa)  

 

 

Filtr Entycji: Snap (por.  Mapa str. 19) 

 SNAP (tryb przyciągania obiektów 

rysunkowych)  

 Filtr (entycji) 

 Wymiar 

 Wartości edycyjne (odległość, rzędna) 

 Wskazanie zaokrąglone z wyborem 

odległości i kąta (Plan) 

 SNAP + promień  

 Z wyszukaniem (aktywne w trybie 

Dodaj: Uzbrojenie, Teren, Opisy, 

Elementy, Armatura, Odwierty, 

Warstwy) 
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Tryb Dodaj (Profil): 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

(widok dla Dodaj, Teren, włączone Import terenu dla profilu bieżącego) 

 

 Rzędna z ekranu 

Tryb Edytuj (Plan) – korekta istniejących danych 

 

 Wartość z mapy 

 Synchronizacja planu z bieżącym rekordem tabeli  

 Typ, Rodzaj  

/ lub Import terenu (Teren) 

 Przełącznik istniejący / 

projektowany (dla Trasa 

i Teren) 

Status: istniejące, projektowane, 

likwidowane lub włączenie 

(Uzbrojenie) 

 

 

 

 opcje Wstaw do/Usuń 

z profilu, Wstaw do/Usuń 

z bufora (Teren) 

 

(widok dla Dodaj, Uzbrojenie) 

 

 

Tryb edycji: 

 Lokalizacja 

 Rzędna 

 Opis  

 Dane  

 Tabela 

 

 opcje Wstaw do/usuń z profilu, 

Wstaw/usuń z bufora 

Wybór obiektu (tabeli) 

 Sieć 

 Trasa 

 Uzbrojenie 

 Odcinki 

 Teren 

 Opisy 

 Elementy  

 Armatura 

 Odwierty  

 Warstwy    

Typ, Rodzaj  
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Tryb Edytuj (Profil), widok dla Lokalizacja, Rzędna: 

 

Dane… (widok dla Trasa na profilu przy włączonej Nawigacji) 

 
 

Uzbrojenie, Dane (Plan) 

 

 Z wyszukiwaniem – automatyczne wyszukiwanie obiektu 

położonego najbliżej kursora 

 Wybór automatyczny – zmiana grupy poprzez podwójne 

kliknięcie (sieć, trasa, odcinki) 

grupa Pole (dla Dane) w Trasa 

 Oznaczenie węzła 

o Opis w tabeli 

o Wymiar węzła 

o Opis w tabeli 

o Opis podstawowy 

o Opis dodatkowy 

 

Zespół przycisków Edycji i skoku edycji punktów  

(skrót Shift + Alt +  klawisz kierunku) 

 Skok edycji od 1 do 10 mm (wg skali) 

 Przyciski edycji (dostępne z klawiatury i myszki) 

 Okno informacyjne o oznaczeniu PZ, Metrze bieżącym, 

Odległości, Rzędnej terenu istniejącego, współrzędnych 

 X i Y 

Zespół przycisków Nawigacji punktów (skrót Shift) + przycisk 
funkcyjny 

 F5 – pierwszy 

 F6 – poprzedni 

 F7 – następny 

 F8 – ostatni 

 

 

 

 Przesuń pozostałe – liniowa edycja trasy – przesunięcie 

pozostałych punktów o ten sam wektor zmiany 

współrzędnych XY.  

 

grupa Pole (dla Dane) w Uzbrojenie 

 Status 

o Oznaczenie 

o Wymiar 

o Opis w tabeli 

o Opis podstawowy 

o Opis dodatkowy  Podręczne pole tekstowe 
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KONFIGURACJA 

  

Szablony (opcjonalnie) 

 

 

 

Menu konfiguracja: edycja szablonu 

 

Standardowe okna dialogowe: 

 Otwórz szablon 

 Zapisz jako … 

 Zapisz 

 pole informacyjne z nazwą aktualnego szablonu 

Parametry projektu 

Typ sieci 

 

 Wczytaj z szablonu… (odczyt zestawu konfiguracyjnego zapisanego w pliku zewnętrznym)   Edycja szablonu (szablon projektu) 

Rodzaj sieci 

 

Przepływ  

 

Rzędna 
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Wymiana danych między szablonem i projektem 

 Pobierz z projektu zmieniający ustawienia szablonu [pod względem parametrów] 

 Przepisz do projektu zmieniający ustawienia szablonu na domyślne dla bieżącego projektu 

Typ węzła  

 
 

 Stały poziom porównawczy 

Warianty tabel (w przygotowaniu) 

Kompletny szablon konfiguracji (Opcje, Tabela, Rysunek) 

 Przywróć domyślne ustawienia wszystkich kart konfiguracyjnych 

 Zapisz bieżące ustawienia kart konfiguracyjnych jako domyślne  

 
Wybór przycisku Edycja otwiera tabelę 

KATALOG_ARMATURA, wszystkie projekty  

 

Wybór w menu  

 

Podwójne kliknięcie skutkuje 

przypisaniem wybranej 

nazwy dla całego projektu 

Rysunek 

 

Wymiar sieci  

 

 

Wybór przycisku Edycja 

otwiera tabelę 

KATALOGI, ODCINKI   

Skala pionowa 

 

 

Skala pozioma 

 

 

Z sekcji Ustawienia rysunku: 
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Rysunek 

 

Warstwy – ustawienia rysunkowe. 

 (niezależnie dla Planu i Profilu)  

 
(Wprowadzane zmiany parametrów linii posiadają swoje odzwierciedlenie wizualne w tabeli) 

 

Konfiguracja warstw w grupach: 

 Obiekty rysunkowe 

 Opis obiektów 

Zawartość tabel: 

 Grupa  – tematyczny wybór tekstów 

 Rodzaj linii – nazwa wzoru zgodna z wartościami dostępnymi w programie CAD 

 Warstwa   – nazwa warstwy zakładanej w programie CAD dla wybranej grupy obiektów 

 Kolor   – kolor warstwy 

 Grubość   – grubość linii 
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Teksty – określanie czcionki, stylu, wysokości i szerokości dla oznaczeń, opisów i komentarzy 

 

 

  

 

Uwaga! Inna zawartość dla Planu i Profilu (przykład dla Profilu) 

 

Konfiguracja tekstów w sekcjach: 

 Tabela, Oznaczenia 

 Opisy, Komentarze 

 

Zawartość tabeli: 

□ Grupa  – tematyczny wybór tekstów 

□ Czcionka  – nazwa wzoru zgodna z wartościami dostępnymi w programie CAD 

□ Styl  – nazwa stylu zakładanego w programie CAD dla wybranej grupy tekstu 

□   Wysokość  – wysokość czcionki – całkowite pominięcie całej grupy tekstu w przypadku wartości zero 

□ Szerokość  – współczynnik szerokości czcionki 
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Kreskowanie – wprowadzanie wzorów kreskowania 

 

 

 

 

Konfiguracja kreskowania w sekcjach: 

 Obiekty, Elementy 

 Materiały, Wypełnienia 

 

Zawartość tabeli: 

□ Grupa  – wybór obiektów do zakreskowania 

□ Wzór ekranowy – nazwa wzoru zgodna z systemem operacyjnym (podgląd rysunku – czasowo niedostępny) 

□ Wzór CAD – nazwa wzoru zgodna z wartościami dostępnymi w programie CAD 

□ Kąt  – kąt obrotu wzoru kreskowania 

□ Skala  – współczynnik skali 

 

Uwaga: Do czasu opracowania wzorów ekranowych, efekt graficzny dostępny jest wyłącznie w programie CAD. 
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MAPA (opcjonalnie) 

  – panel obsługi map 

 Mapa DXF – włączenie/wyłączenie 

 Wczytaj mapę DXF – wczytywanie mapy do projektu    

 
 

widok okna roboczego programu po wczytaniu mapy   

 

 

Dodatkowe przyciski obsługi map DXF i BMP 

 

w sekcji Rzutnia (widoczne i dostępne po wczytaniu mapy DXF) 

  liczba wczytanych map bmp 

   włącznie/wyłączenie mapy bmp 

   włącznie/wyłączenie mapy dxf 

   wygaszanie mapy dxf 

  lista warstw dxf 

   wyróżnienie linii pogrubionych 

   wyróżnienie linii 3D 
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Układ współrzędnych: 

 Współrzędne geodezyjne – zmiana układu współrzędnych na geodezyjny 

 Lokalny układ współrzędnych  – zmiana układu współrzędnych 

na lokalny (aktywny tylko dla map bitowych) 

 znacznik informujący o aktualnych współrzędnych XY 

 Bitmapa:  < > - Zmiana aktywnej mapy bitowej (z informacją: aktualna  

mapa/ilość map) 

 

 

 

 Lista map bitowych (rastrowych) 

 

 Dodaj mapę bitową 

 Usuń  mapę bitową 

 Usuń wszystkie mapy bitowe 

 Lista ostatnio odczytanych map BMP ze ścieżką do pliku  

oraz danymi punktu początkowego i skali 

Panel parametrów i kalibracji z opcjami kalibracji skali, przesunięcia  

względem siatki, odwrócenia koloru bitmapy 
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Zarządzanie mapą DXF: 

 Usuń mapę DXF   – usuwanie mapy z projektu    

 Raport DXF  – informacja o pominiętych elementach pliku DXF 

 

 

 Filtr Entycji rysunkowych – dostęp do poszczególnych składników rysunku DXF 

 

 

Filtr Entycji: Widok  
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Struktura warstw DXF – definicja zastosowania warstw DXF (aktywna po wczytaniu mapy)  

 Import – przejście do formularza: Import z warstw DXF oraz Lista warstw DXF 

 

Zawartośd tabeli:  

 Nazwa warstwy 
 Zastosowanie  
 Status  
 Typ 
 Rodzaj 

Przyciski: 

 Z pliku… 

 Zapisz jako… 

 Teren istniejący 

 Teren projektowany 

 Status (domyślny), istniejący, projektowany, 

likwidowany, włączony 

 Uzbrojenie (Typ, Rodzaj uzbrojenia) 

 Brak zastosowania (wyłączenie danej warstwy) 

 

Lista warstw DXF 

Zawartośd paska warstw: 

 Tylko bieżąca  
 Sortuj  
 Wybierz wszystkie 
 Wyłącz wszystkie  

 Poszczególne warstwy  
włącz/wyłącz 
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 Import z warstw DXF 

 Struktura – powrót do formularza: Struktura warstw mapy DXF 

 

 

Zawartośd tabeli Punkty terenu z zaznaczonych warstw mapy DXF: 

 Warstwa 
 Metr bieżący  
 PZ 
 Odległośd 
 Status  
 Typ 
 Rodzaj 
 Oznaczenie 
  
 Teren istniejący 
 Teren projektowany 

 Teren istniejący, projektowany, uzbrojenie 

Warstwy  

o Bieżąca 
 Całośd  

 Aktywny  
 Do bufora 

 Usuo 
 Wykonaj 
 Aktualizacja  

 Odstęp  
<> liczby całkowite 

 Skok   
<> liczby całkowite 

Zakres 

 Odcinek, profil, profil+odgałęzienie, projekt 



Podręcznik Adaptacyjny  
 

EPI-Graf Strona 21 

NAWIGACJA  

 

Przyciski nawigacyjne działają zgodnie z kierunkiem strzałek wg schematu: pierwszy, poprzedni, następny, ostatni. 

(sekcje Projekty i Rysunki – dostępne w Koordynator 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Przeszukiwanie bazy danych projektu: 

 
 Znajdź punkt – wyszukanie punktu po oznaczeniu 

 

 

 

 
 

 Pole do wpisania nazwy 

 Przycisk wyszukania 

 Zakres wyszukiwania (w projekcie lub w całym temacie) – nie dotyczy Przewiert Sterowany 8 

 

 Znajdź profil – wyszukanie profilu po oznaczeniu  Znajdź obiekt – wyszukanie obiektu po oznaczeniu 
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DRUKOWANIE  

Formularz Drukowanie » Bieżący rysunek – umożliwia konfigurację parametrów wydruku roboczego zawartości ekranu. Drukowanie dokumentacji projektowej należy 

zawsze przeprowadzać z poziomu programu CAD, do którego służy generator rysunków – formularz Generator. 

 

 Drukarka – wybór drukarki z listy dostępnych urządzeń 

 Właściwości – ustalenie parametrów drukarki 

 Podgląd wydruku – otwieranie okna podglądu odzwierciedlającego format papieru określonego we właściwościach drukarki 

W części roboczej ekranu pojawia się prostokąt odpowiadający formatowi papieru. W oknie podglądu możliwa jest nawigacja – przesuwanie rysunku na arkuszu oraz 

zmiana skali. 

 Wyrównanie rysunku – w górnym prawym rogu okna podglądu pojawiają się strzałki, po przyciśnięciu których rysunek jest wyrównywany do lewego oraz górnego 

marginesu 

 Czcionka – wybór kroju czcionki z listy dostępnych w systemie czcionek 

 

 Skala – możliwość doboru skali drukowanego rysunku. W oknie podglądu można przesuwać i zmieniać skalę rysunku. Wszelkie zmiany w oknie podglądu są 

jednocześnie realizowane w obszarze roboczym ekranu. 

 dopasowanie do strony – dostosowanie skali rysunku do formatu papieru – nie dopasowuje całego rysunku do wydruku a tylko dostosowuje bieżący widok 

o wg skali projektu – wydruk zgodny ze skalą projektu, rysunek może być większy niż ustalony format papieru. Należy zmienić we właściwościach drukarki 

format papieru lub cały rysunek wydrukować na kilku arkuszach papieru. 

 Orientacja – możliwość ustawienia orientacji arkusza papieru 

 pionowa  – wydruk na pionowo ustawionym arkuszu papieru 

o pozioma – wydruk na poziomo ustawionym arkuszu papieru 

 Kolor – wybór koloru wydruku 

 kolor – wydruk w kolorze, zgodnie z ustawieniem warstw rysunku 

o mono – wydruk monochromatyczny, niezależnie od ustawienia koloru warstw rysunku 

 

 Wykonaj – uruchomienie wydruku 

 Dane i zestawienia – otwieranie formularza Drukowanie/Zapis oraz karty wydruku danych i zestawień 
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Formularz Drukowanie/Zapis –  umożliwia konfigurowanie wydruku lub zapisu danych i zestawień.  

 

 Drukarka – wydruk bezpośrednio na drukarce 

 

Wartości 

 bezwzględne 

o ekranowe 

o użytkownika 

    pole tekstowe  „Nazwa pliku:” 

  

o GDR – zapis do pliku skryptowego importowanego do programu CAD z możliwością formatowania w zakresie: Odstęp, brak nagłówka, osobne strony 

 

 

o Plik TXT 

o Plik CSV – zapis do pliku tekstowego zgodnego z programem Excel  

   Bezpośrednio do arkusza programu Excel 

–   Możliwości formatowania dla drukarki: 

 Czcionka – możliwość wyboru kroju 

czcionki z katalogu systemowego 

 brak nagłówka 

 brak siatki 

 osobne strony 

 

–   Możliwości formatowania zapisu do pliku tekstowego: 

 Kwalifikator tekstu – znak rozdziału tekstu 

 apostrof, cudzysłów 

 brak nagłówka, brak siatki 

Separator wartości – znak rozdziału kolumn 

 Tabulator, średnik, przecinek, spacja 

 Wszystkie pola w jednej linii 

 Bez nazw profilu i kolumn 

 

Odstęp 

 pojedynczy –między wierszami 

o 1,5 wiersza  

 przycisk Przerwij 
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Formularz Tabele danych i zestawień 

 

Zakres  – możliwość ustalenia zakresu danych i zestawień  

 Profil – dla bieżącego profilu 

o Rzutnia – dla bieżącego zakresu rysunku – profile ustalone w danym rysunku 

o Projekt – dla bieżącego projektu – wszystkie profile i przyłącza 

o Temat – dla bieżącego tematu – wszystkie projekty 

 

 Wykonaj 

 

 

 

 

 Całość (wszystkie zaznaczone tabele danych i zestawień) 

 Panel główny drukarki zawiera przycisk Generator odsyłający do tematu poniżej: 

 Zawartość wydruku  – określenie danych i wyników, które 

mają się znaleźć na wydruku 

 

 DANE UŻYTKOWNIKA 

 Sieć (Struktura, Wyloty, Parametry) 

 Trasa (Przebieg, Węzły, Wymiary, Włączenia) 

 Odcinki (Spadek, Materiał, Wykopy, Opis wykopu) 

 Obiekty (Teren, Elementy, Opisy, Armatura) 

 WYNIKI 

o Węzły 

 Drukowanie wybranych pól 

o Materiały  

 Bilans lub Wykaz 

 Elementy 

 konstrukcja 

o Wykopy  

 Teren RTi lub RTp 

o Opisy 
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GENERATOR 

Formularz zarządzający przekazywaniem rysunku do wybranego programu CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format – wybór formatu pliku zgodnego z programem CAD 
SCR-1 A:  AutoCAD  SCR-1 B:  ZWCAD 
SCR-2 A:  IntelliCAD  SCR-2 B:  BricsCAD 
SCR-3 A (niewykorzystane) SCR-3 B (niewykorzystane)* 
MST A: Microstation (CITEC)** MST B: Microstation (SysKom)** 
DXF A (wersja 2000)  DXF B (wersja R12) 
CDL: MegaCAD 
   * zarezerwowane dla programu GstarCAD 
 ** format MST zostanie w przyszłości wycofany (zastępuje go format DXF) 

 

 2011-13 PL – opcja programu CAD 

DXF). 

 

Ustawienia skryptu – dodatkowe 
polecenia umieszczone w pliku SCR 
- skasowanie poprzedniego rysunku 
- globalny układ współrzędnych 
- domyślna wartośd trybu SNAP 

Nazwa pliku – zalecane jest zapisywanie 
pliku pod tą samą nazwą (plik wymiany 
danych) lub skorzystanie z opcji 
automatycznej numeracji plików przy 
generowaniu wielu rysunków. 
Wykonaj – zapis pliku rysunku <F4> 

Transformacja (opcjonalnie) – dostosowuje wysokości czcionek planu sytuacyjnego do 

skali wydruku (niezależnie od skali mapy). Zalecane jest ustawienie skali 1:1000 

(najczęściej występująca skala map DXF). Skala 1:1 przeznaczona jest dla planów 

architektonicznych. Ustawienie „wg skali planu” można stosować w nietypowych 

przypadkach.  

W profilu podłużnym zamiast sekcji Transformacja pojawiają się 
następujące opcje: 
- rodzaj i skala oraz warstwa kreskowania przekrojów 
- umieszczenie nazwy projektu pod nagłówkiem tabeli profilu 
- rysowanie większej liczby profili w układzie kolumnowym 
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Lista rysunków (opcjonalnie) 

Formularz zarządzający zawartością rozbudowanej listy rysunków 

 Parametry rysunku 

 

Złożone lub nietypowe układy rysunkowe mogą być przygotowane i zapisane razem z projektem. Każdy 

rysunek może być narysowany przy użyciu innych ustawień (skala pozioma i pionowa, wysokość ramki, 

miejsce na tabelkę zakładową) oraz z dowolnie ustaloną zawartością (fragment trasy, profile z wybranego 

przedziału, indywidualna lista profili). Dodatkowo wszystkie profile mogą być rozdzielone od wewnątrz 

zakresem „do” i „od” granicy wydruku. Wszystkie rysunki mogą być generowane oddzielnie (w osobnych 

plikach) lub jednocześnie (jeden nad drugim).  

 Zawartość rysunku 

 

 

 Całość  – wszystkie rysunki z listy 

 Wykonaj  – bieżący rysunek z listy 

 Włącz/Wyłącz widok – wyłączenie podglądu rysunku z listy 

 Lista profili – wybór dla pola Indywidualna lista profili 

Zawartość tabeli: 

 Plik *.scr 

 Numer  

 Tytuł  

 Stadium  

 Skala pozioma i pionowa 

□ Odstęp  

□ Wysokość ramki 

□ Szerokość końcowa (miejsce na tabelkę projektu) 

  Zawartość (podgląd karty Zawartość) 

 Zakres (ustawienie przełącznika granicy trasy) 

 

 

Dodatkowe kolumny: 

 Etapy 

 Indywidualna lista, fragmenty… 

 Maksymalna długość ramki 

 

  

Lista profili 
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(Widok po naciśnięciu Ustawień i Dodaj rysunek) 

 

 Ustawienia – otwiera panel z Dodaj rysunek… 

 Lokalizacja – lokalizacja pliku wynikowego 

 Dodaj rysunek 

 Usuń rysunek 

 Z pliku… (odczyt zapisanej wcześniej listy rysunków)  

 Zapisz jako (zapis listy rysunków do późniejszego wykorzystania) 

 Rysunek bieżący lub wszystkie (zakres generowanych rysunków) 

 Zakres trasy w całości, do granicy lub od granicy (ustawienia indywidualne dla każdego rysunku) 

 Pokaż całą trasę (podgląd części profilu leżącej poza ustaloną granicą trasy) 

 

Plik *.scr – nazwa pliku wynikowego 

Etap – Grupa profili z etapu określonego w tabeli SIEĆ >> KONSTRUKCJA 

Indywidualna lista, fragmenty – Wybrane profile (poza grupą określoną przez Etap), fragmenty lub zakres profili (sposób określania wartości pokazany w nagłówku tabeli) 

Max. dł. ramki – ograniczenie zakresu profili w danym rysunku do liczby mieszczącej się w ustalonej długości ramki 
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OBSŁUGA EKRANU 

Dostępne w Menu > Widok > Zmiana widoku > Panel obsługi… 

Pasek przycisków ilustrujących obsługę widoku z poziomu myszki i klawiatury 

 

 Wskazanie obszaru (przy włączonej opcji lewy przycisk myszy zaznacza obszar do powiększenia) 

Powiększenie następuje poprzez wskazanie punktu wewnątrz zaznaczonego obszaru 

 Powiększenie i pomniejszenie widoku 

 Przesunięcie widoku w lewo, prawo, w górę, dół 

 Przesunięcie widoku do lewej, prawej i dopasowanie do okna 

 Pełny ekran 

 

OBSZAR ROBOCZY 

Obszar roboczy to pozostała widoczna powierzchnia aplikacji spełniająca rolę rzutni rysunkowej 

 

Pod prawym klawiszem myszki na obszarze rzutni dostępne jest menu kontekstowe zawierające powtórzone polecenia  

z menu i paska ikon z wykazem odpowiednich skrótów z klawiatury. 

 

Obszar roboczy jest domyślnie ustawiony w trybie przeglądania rysunków, co umożliwia bezpośrednie przesuwanie 

widoku przy użyciu lewego przycisku myszki bez włączania dodatkowych funkcji. Przesuwanie widoku dostępne jest 

także w trybie dostawiania danych. Funkcja rozpoznaje zmianę położenia kursora po wciśnięciu lewego klawisza myszki. 

Z tego powodu przy dostawianiu lub edycji danych niezbędne jest posłużenie się dodatkowo klawiszem <Ctrl>, 

utrzymanie położenia wskazanego punktu przez 1s lub zastosowanie klawisza <Enter> do zatwierdzenia operacji. 
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Opracowanie przeznaczone jest dla użytkowników programu Profil Koordynator, Profil Asystent, Profil Przewiert. 

Opisano w nim wspólne moduły aplikacji. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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IS-Pro to system programów wspomagających projektowanie wszelkiego rodzaju sieci zewnętrznych w zakresie budownictwa ogólnego. 

Wszystkie znaki towarowe i handlowe występujące w tekście podręcznika są znakami towarowymi i handlowymi ich prawnych właścicieli. 

Informacje na temat obsługi programu przedstawione są w formie filmów instruktażowych na stronie: 

www.epi-graf.pl 

http://www.epi-graf.pl/

