Instrumente ajutatoare de desenare

1. Comanda SNAP stabileşte distanţa între două puncte prin care trece cursorul de
desenare (pasul de deplasare) când acesta se află în spaţiul de lucru.
Rolul modului SNAP este de a asigura acurateţea desenării, stabilind rezoluţia
acesteia. În cazul în care punctele sunt introduse de utilizator de la tastatură, în format
de coordonate (x, y, z), setările modului SNAP nu mai sunt luate în considerare.
Opţiunile comenzii SNAP
Command: snap
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.0000>:

Opţiunea implicită, valoarea prezentă între parantezele unghiulare, reprezintă pasul de
deplasare al cursorului.
Opţiunile ON/OFF stabilesc activarea, respectiv, dezactivarea modului SNAP. În urma
activării, cursorul se deplasează între două poziţii succesive pe o distanţă, măsurată în
pixeli, stabilită anterior, prin valoarea pasului. În urma dezactivării modului SNAP,
deplasarea cursorului se face la nivel de pixel. Modul SNAP mai poate fi activat/dezactivat
prin apăsarea tastei F9.
Opţiunea Aspect permite stabilirea valorii pasului de deplasare a cursorului pe fiecare din
cele două direcţii (orizontală şi verticală).
Opţiunea Rotate realizează rotirea reţelei SNAP cu un anumit unghi, măsurat faţă de
orizontală, în sens trigonometric.
Opţiunea Style serveşte la alegerea unuia dintre cele două stiluri de grile: standard (are
direcţii perpendiculare) sau izometric (are direcţii stabilite după axele axonometriei
izometrice). În mod curent, se utilizează stilul de grilă standard.
Opţiunea Type este prezentă în AutoCAD începând cu versiunea AutoCAD 2000 şi permite
alegerea unuia dintre cele două tipuri deSNAP, astfel: Grid determină asocierea
(suprapunerea) reţelei SNAPcu reţeaua GRID, iar Polar asigură deplasarea cursorului pe
direcţii
preferenţiale,
înclinate
la
unghiuri
prestabilite.
Opţiunea Type >Polar funcţionează numai împreună cu opţiunea Polar Trackingactivată (apăsarea tastei
F10).

2. Comanda GRID

Aplicarea comenzii GRID conduce la suprapunerea peste planşa de lucru a unei reţele de puncte,
care, evident, nu interacţionează cu desenul, având doar rol ajutător. Opţiunile comenzii GRID sunt
prezentate în continuare:

Command: grid
Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <10.0000>:

Opţiunile comenzii GRID
Opţiunea implicită, valoarea prezentă între parantezele unghiulare, reprezintă pasul reţelei de
puncte (distanţa între două puncte alăturate). Ca şi în cazul comenzii SNAP, această valoare
trebuie să fie pozitivă; dacă este prea mică, programul AutoCAD va afişa un mesaj de atenţionare a
utilizatorului că reţeaua nu poate fi afişată, fiind prea densă; iar dacă este egală cu 0, se adoptă
automat valoarea introdusă pentru pasul de deplasare al cursorului, prin comanda SNAP.
Opţiunile ON/OFF stabilesc activarea, respectiv, dezactivarea (afişarea/înlăturarea) reţelei de
puncte GRID. Reţeaua de puncte mai poate fi activată/dezactivată prin apăsarea tastei F7.
Opţiunea Snap determină afişarea reţelei de puncte GRID pe valoarea pasului de deplasare al
cursorului, preluată din comandaSNAP.
Opţiunea Aspect permite stabilirea valorii pasului reţelei de puncte pe fiecare din cele două
direcţii (orizontală şi verticală).

3. Comanda LIMITS
Comanda LIMITS stabileşte limitele suprafeţei de desenare.

4. Comanda ZOOM

5. Comanda ZOOM

