
 



 

 

Capitolul 1   Introducere Mecanică 2022 

Rezumat 

GstarCAD este un software de proiectare mecanică care acoperă toate domeniile de 

proiectare mecanică. Acesta furnizează cea mai recentă bibliotecă de piese standard, 

simboluri și instrumente de dimensionare în conformitate cu standardele din diferite țări, 

fiind compatibil cu desenele ACM. Proiectarea mecanică standardizată și inteligentă  

îmbunătățește considerabil eficiența proiectanților și ajută pe aceștia să finalizeze idei de 

produse precise. 

Standardele internaționale de redactare și compatibilitatea cu 

desenele ACM. 

 

Bazat pe standarde 

GstarCAD Mechanical furnizează standarde internaționale de proiectare 

ANSI/BSI/CSN/DIN/GB/GOST/ISO/JIS care sunt ușor de personalizat, ajutând inginerii să 

îndeplinească cerințele de proiectare prin simplificarea procesului de proiectare mecanică pe 

piața globală în mod consecvent. 

Afișarea fără probleme a datelor 

GstarCAD Mechanical poate citi și afișa cu precizie toate datele care stau la baza desenelor 

din AutoCAD Mechanical și invers. Afișează fără întreruperi datele, inclusiv blocurile de titlu, 

baloanele, lista de piese, BOM, textura suprafeței, cadrul de control al caracteristicilor, 

simbolurile de sudură și așa mai departe. 
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Instrument de detaliere asociat ( Hasura) 

Puteți distinge mai ușor părțile unei secțiuni și ale unei vizualizări în detaliu prin modele de 

hașurare. GstarCAD Mechanical conține hașuri definite de utilizator, hașuri asociative și hașuri 

predefinite. 
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Documentație mecanică mai ușoară cu instrumente de cotare și 

adnotare a simbolurilor 
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Simbolul de textură a suprafeței este unul dintre cele mai populare instrumente de adnotare pentru 

proiectarea mecanică; acesta îndeplinește diferite cerințe de adnotare atratamentului suprafețelor în 

timpul procesului de proiectare. 

 

 

 

Gestionarea precisă a datelor și a rapoartelor 
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Gestionarea precisă a datelor și a rapoartelor 

 

Extragerea datelor BOM 

Nomenclatura ar putea afișa în mod cuprinzător caracteristicile părților componente. Aceasta 

coordonează toate informațiile de date ale părților componente și controlează modificările 

globale. GstarCAD Mechanical acceptă extragerea datelor BOM din fișierele DWG pentru o 

mai bună reutilizare, promovând un schimb mai eficient și mai precis de date de proiectare și 

facilitând o colaborare mai rapidă între grupurile de lucru de proiectare și de producți 
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Reduce unele greșeli cauzate de operațiunile manuale. Funcția de filtrare a tabelelor ar putea 

ajuta utilizatorii să listeze diferite găuri în diferite diagrame de găuri pentru optimizarea 

procesului de fabricație. 

 

Instrumente pentru formulare 

În activitatea de zi cu zi a inginerilor de proiectare, aceștia trebuie să proceseze o mulțime de 

formulare, cum ar fi proiectarea și procesarea formularelor de rezumat, definirea și 

completarea formularelor tehnologice de procesare, gestionarea cardurilor de procesare și 

așa mai departe. GstarCAD Mechanical furnizează o funcție de formular puternică și practică. 

Utilizatorii ar putea crea diverse tipuri de formulare în timpul proiectării produsului. Aceasta 

simplifică procesul de proiectare și scurtează etapele de proiectare. 

 

Serializare sistem de proiectare a pieselor 

În conformitate cu cerințele diferitelor profesii din industria prelucrătoare, GstarCAD 

Mechanical furnizează serii de biblioteci de piese standard naționale, care pot fi gestionate, 

întreținute și personalizate. Utilizatorii ar putea cu ușurință să creeze, să recupereze, să 

modifice și să extindă propria bibliotecă grafică standard de serializare a companiei. 

 

 

Trasare mai rapidă prin intermediul instrumentului inteligent Mapsheet, Detail și Scaling 

Tool. 
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Trasare mai rapidă cu ajutorul instrumentelor inteligente 

Mapsheet, Detail și Scaling Tool  

 

Titlul, tabelul și blocul de revizuire 

GstarCAD Mechanical conține un set de titluri și planșe predefinite, în conformitate cu 

standardele din diferite țări. Acesta ar putea crea rapid un desen cu un bloc de titluri și planșeu 

standard. Prin dublu clic pe planșă se poate modifica dimensiunea acesteia, se poate schimba 

stilul blocului de titlu și se poate ajusta scara și alte informații. Utilizatorii ar putea personaliza 

tăblița și panoul în conformitate cu propriul standard de întreprindere, precum și să insereze 

tabelul de revizuire în orice poziție a unui desen, inclusiv în titlu. 
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Zona de scară 

În spațiul modelului, desenul ar putea conține diferite suprafețe la scară cu factori de scară 

diferiți. În machetă, utilizatorii ar putea crea o fereastră de vizualizare cu un raport de lungime 

adecvat sau un raport de text adecvat pentru imprimare. 

Avantajul platformei GstarCAD 
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Capitolul 2   Crearea geometriei 

Rezumat 

Datorită caracteristicilor desenului mecanic, sunt implicate numeroase cerințe speciale. Din 

acest motiv, în GstarCAD Mechanical sunt incluse o serie de funcții de desen bazate pe 

caracteristicile platformei GstarCAD, ceea ce a îmbunătățit considerabil eficiența desenului, 

calitatea și precizia acestuia. Aceste funcții pot fi găsite în opțiunea "Drawing tools" 

(Instrumente de desenare) din meniul derulant GstarCAD Mechanical, care poate fi accesat 

de utilizatori și prin intermediul unei bare de instrumente. 

Comenzi comune de desenare 

Linie simetrică 

Panglică: Home tab-Draw panel-Symmetrical Line. 

Comandă de la tastatură: GMSYMLINE 

Desenarea liniei în oglindă se referă la cazul în care se desenează un grafic pe o parte a unei 

linii care este axa de simetrie și apoi se formează un grafic simetric pe cealaltă parte. Acest 

lucru este utilizat în principal pentru desenarea unui solid de revoluție. 

Pentru a crea o linie simetrică 

1. Faceți clic pe: Home tab-Draw panel-Symmetrical Line. 

2. Selectați axa de simetrie. 

3. Desenați graficul necesar pe o parte a axei de simetrie. 

Lista de sugestii 

Selectați linia centrala sau un nou punct de pornire: Specifică o linie mediană existentă care 

urmează să fie utilizată ca linie de simetrie sau introduce punctul de plecare pentru o nouă 

linie mediană. 

Noul punct de start: Specifică punctul de pornire pentru a trasa o nouă linie mediană. 

Punct final al liniei centrale: Specifică punctul final al liniei centrale. 

Punct de pornire: Începe să deseneze polilinia care urmează să fie oglindită în jurul liniei 

centrale selectate. Solicitările ulterioare sunt identice cu cele ale comenzii PLINE. Pentru 

detalii, consultați ajutorul privind comanda PLINE. 

Linia centrală 

Panglică:: Home tab-Draw panel-Centerline 

Comandă de la tastatură: GMCENTERLINE 
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Trasează o linie mediană într-un loc specificat în zona de desen. 

Pentru a crea o linie centrală 

1. Faceți clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline. 

2. Apăsați ENTER pentru a afișa caseta de dialog pentru selectare opțiuni pentru linii centrale 

sau pentru a specifica un punct de pornire pentru linia mediană.. 

3. Specificați punctul final pentru linia mediană. 

 

Lista de sugestii 

Caseta de dialog: Afișează caseta de dialog pentru linii centrale, cu ajutorul căreia puteți 

modifica metoda de creare a liniilor centrale. 

Punct de pornire: Specifică punctul de pornire al liniei de centru. Punct final: Specifică 

punctul final al liniei centrale. 

Intersecția liniei centrale 

Panglică: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross  

Comandă de la tastatură: GMCENCROSS 

Plasează o cruce a liniei de centru într-un punct specificat. 

Pentru a crea o cruce de linie centrala 

1.Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross. 

2. Apăsați ENTER pentru a afișa caseta de dialog pentru selectare opțiuni pentru linii centrale 

sau pentru a specifica un punct de pornire pentru linia mediană. 

3. Specificați punctul central al unei găuri. 

4. Specificați o valoare a diametrului pentru crucea liniei centrale sau selectați un punct de 

cadran. 

5. Apăsați ENTER. 

Lista de sugestii 

Caseta de dialog: Afișează caseta de dialog pentru linii centrale, cu ajutorul căreia puteți 

modifica metoda de creare a liniilor centrale. 

Punct central: Specifică centrul crucii liniei centrale. 

Diametru: Specifică diametrul crucii liniei centrale care urmează să fie plasată. 
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Marcajul central 

Panglică: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down - Center Mark. 

Comandă de la tastatură: GMCEN 

Pentru a crea un marcaj central 

1. Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Center Mark. 

2. Selectați un arc sau un cerc. 

Lista de sugestii 

Selectați un segment de arc, cerc sau arc de polilinie: Selectați obiectul care generează 

marcajul central. 

Crucea liniei centrale pe o placă 

Panglică: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross on Plate 

Comandă de la tastatură: GMCENCRPLATE 

Plasează găuri la colțurile unui contur închis care reprezintă o placă. 

Pentru a crea o cruce de linie centrala pe o placă 

1. Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross on Plate. 

2. Introduceți o valoare pentru a specifica decalajul crucii centrale față de contur. 

3. Selectați obiectele. 

4. Apăsați ENTER. 

5. Folosiți dispozitivul de indicare pentru a specifica unde să plasați crucile liniei centrale: în 

interiorul sau în exteriorul plăcii. 

6. Specificați o valoare a diametrului pentru gaură pentru a crea o cruce cu o gaură sau 

selectați N pentru fără gaură pentru a crea o intersectie de linie mediană fără gaură și apoi 

specificați o valoare a diametrului pentru intersectie. De asemenea, puteți selecta S pentru 

piese standard pentru a insera o gaură standard. 

Lista de sugestii 

Decalarea crucii centrale: Specifică distanța până la o cruce a liniei centrale de la cea mai 

apropiată margine a conturului închis. 

Marginea: Specifică obiectele care formează conturul închis. 
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Latura de inserat: Specifică dacă încrucișările liniei centrale sunt plasate în interiorul sau în 

afara conturului închis. Faceți clic în interior pentru a trasa liniile centrale în interiorul 

conturului. 

Diametrul găurii: Specifică diametrul găurilor care urmează să fie desenate. Introduceți S 

pentru a specifica faptul că doriți să selectați gaura din biblioteca standard de conținut al 

piesei. Specificați "No hole" (Fără gaură) pentru a crea linii centrale încrucișate fără găuri.  

Diametrul crucii liniei centrale: Specifică diametrul crucii liniei centrale care urmează să fie 

plasată pe gaură. 

Crucea de linie centrală într-un colț 

Rezumat 

Panglică: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross in Corner 

Comandă de la tastatură: GMCENCRCORNER 

Plasează o gaură la o distanță specificată de 2 linii de contur. 

Pentru a crea o cruce de linie mediană într-un colț 

1. Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross in Corner. 

2. Apăsați ENTER pentru a afișa caseta de dialog ,apoi selectati opțiunile pentru linii de centru 

sau specificați prima linie de contur. 

3. Specificați a doua linie de contur. 

4. Specificați decalajul centrului crucii față de prima linie de contur utilizând dispozitivul de 

indicare sau introduceți o valoare. 

5. Specificați decalajul centrului crucii față de a doua linie de contur utilizând dispozitivul de 

indicare sau introduceți o valoare. 

6. Apăsați ENTER. 

7. Specificați o valoare a diametrului pentru gaură pentru a crea o cruce cu o gaură sau apăsați 

N pentru No pentru a crea o cruce de centru fără gaură și apoi specificați o valoare a 

diametrului pentru cruce sau apăsați S pentru Standard Parts pentru a introduce o gaură 

standard. 

Lista de sugestii 

Caseta de dialog: Afișează caseta de dialog pentru linii centrale, cu ajutorul căreia puteți 

modifica metoda de creare a liniilor centrale. 

Prima linie de contur: Selectează prima dintre cele două linii necesare pentru a defini un 

colț. A doua linie de contur: Selectează a doua dintre cele două linii necesare pentru a defini 

un colț. 

Decalaj față de prima linie de contur: Specifică distanța de la prima linie până la centrul 

găurii care urmează să fie desenată.                                                                                              14    



 

 

 

Decalaj față de a doua linie de contur: Specifică distanța de la a doua linie până la centrul 

găurii care trebuie desenată. 

Diametrul găurii: Specifică diametrul găurilor care trebuie desenate pe cercul de pas. 

Introduceți S pentru a specifica faptul că doriți să selectați gaura din biblioteca standard de 

conținuturi de piese. Specificați "No hole" (Fără gaură) pentru a crea încrucișări de linii 

centrale fără găuri. 

Diametrul crucii liniei centrale: Specificați diametrul crucii liniei centrale care urmează să 

fie plasată pe gaură. 

 

Linie centrala intre ele 

Panglică: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline In-between  

Comandă de la tastatură: GMCENINBET 

Trasează o linie mediană între două linii pentru a le marca ca fiind simetrice. 

Pentru a crea o linie centrală între două linii 

1. Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down -Centerline In-between. 

2. Selectați prima linie de contur (1). 

3. Selectați a doua linie de contur (2). 

4. Apăsați ENTER. 

Lista de sugestii 

Prima linie de contur: Selectați prima linie de contur 

A doua linie de contur: Selectați a doua linie de contur. 

Crucea liniei centrale în interiorul găurilor 

Panglică: Home tab- Draw panel- Centerline drop-down-Centerline Cross in Holes 

Comandă de la tastatură: GMCENCRINHOLE 

Plasează o cruce de linie centrală pe un cerc. 

Pentru a crea o cruce de linie centrală într-o gaură 

1. Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross in Holes. 

2. Selectați obiectele la care doriți să adăugați o linie centrală. 

3. Apăsați ENTER. 
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Lista de sugestii 

Selectați obiecte: Specifică găurile pentru care se vor desena cruci de linie centrală. Apăsați 

ENTER după ce ați selectat găurile. 

Crucea de linie centrală cu o gaură 

Panglică: Home tab-Draw panel- Centerline drop-down-Centerline Cross with Hole 

Comandă de la tastatură: GMCENCRHOLE 

Plasează o gaură într-un punct specificat. 

Pentru a crea o cruce de linie centrală într-o gaură 

1. Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross with Hole.  

2. Apăsați ENTER pentru a afișa caseta de dialog selectare opțiuni pentru linii centrale sau 

specificați un punct de pornire pentru linia centrală. 

3. Specificați punctul central al unei găuri. 

4. Specificați o valoare a diametrului pentru gaură pentru a crea o cruce cu gaură. Puteți 

introduce mai multe valori pentru diametru separate de semnul | (de exemplu, 

1.5|2.5|4|6|12). 

5. Apăsați ENTER. 

6. Specificați o altă locație pentru a insera alte cruci de centrare cu găuri. 

Lista de sugestii 

Caseta de dialog: Afișează caseta de dialog pentru linii centrale, cu ajutorul căreia puteți 

modifica metoda de creare a liniilor centrale. 

Specificați punctul central: Specifică centrul găurii. 

Specificați diametrul: Specifică diametrul găurii. Puteți specifica mai multe valori separate 

prin caracterul "|", care desenează găuri concentrice pentru fiecare diametru pe care l-ați 

specificat. Specificați "No hole" pentru a crea încrucișări ale liniei centrale fără găuri. 

Diametrul crucii liniei centrale: Specificați diametrul crucii liniei centrale care urmează să 

fie plasată pe gaură. 

Intersecția liniei centrale cu un unghi 

Panglică: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down -Centerline Cross with an Angle 

Comandă de la tastatură:GMCENCRANGLE 

Creează cercuri concentrice de pas și plasează găuri pe el la unghiuri specificate. 
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Pentru a crea o intersecție a liniei centrale cu un unghi 

1. Faceti clic pe: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down -Centerline Cross with Angles. 

2. Apăsați ENTER pentru a selecta un alt tip de linie mediană , sau specificați un punct central. 

3. Specificați un punct central pentru cerc. 

4. Specificați o valoare a diametrului pentru cerc. 

5. Specificați o valoare a diametrului pentru gaură dacă doriți să creați o cruce cu gaură. 

Selectați N for No Hole (N pentru No Hole) pentru a crea o cruce cu linie centrală fără gaură, 

apoi specificați o valoare a diametrului pentru cruce; sau selectați S for Standard Parts (S 

pentru Standard Parts) pentru a introduce o gaură standard. 

6. Specificați unghiul la care vor fi plasate crucile de linii centrale pe cerc. 

7. Apăsați ENTER. 

Lista de sugestii 

Caseta de dialog: Afișează caseta de dialog pentru linii centrale, cu ajutorul căreia puteți 

modifica metoda de creare a liniilor centrale. 

Specificați punctul central: Specifică centrul cercului de pas. 

Specificați diametrul: Specifică diametrul cercului de pas. Puteți specifica mai multe valori 

separate de simbolul "|" care desenează cercuri de pas concentrice pentru fiecare diametru 

pe care l-ați specificat. 

Diametrul găurii: Specifică diametrul găurilor care urmează să fie desenate pe cercul de pas. 

Introduceți S pentru a specifica faptul că doriți să selectați gaura din biblioteca standard de 

conținuturi de piese. Specificați "No hole"pentru a crea intersectari de centru fără găuri. 

Diametrul crucii liniei centrale: Specifică diametrul crucii liniei centrale care urmează să fie 

plasată pe gaură. 

Unghiuri: Specifică unghiul față de axa X la care trebuie trasată crucea liniei centrale. Puteți 

desena mai multe cruci de linii centrale prin specificarea mai multor unghiuri separate de 

caracterul "|". 

Crucea de linie centrală pe un cerc complet 

Panglică: Home tab-Draw panel-Centerline drop-down-Centerline Cross on Full Circle 

Comandă de la tastatură：GMCENCRFULLCIRCLE 

Creează cercuri concentrice de pas și plasează pe ele un număr specificat de găuri, distribuite 

uniform. 
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Pentru a crea o cruce de linie centrală pe un cerc complet 

1. Faceti clic pe:Home tab-Draw panel-Centerline drop-down -Centerline Cross on Full Circle. 

2. Specificați punctul central sau apăsați ENTER pentru a selecta un alt tip de linie centrală. 

3. Specificați un diametru pentru cerc prin selectarea unui punct pe o gaură sau introduceți o 

valoare. 

4. Specificați o valoare a diametrului pentru gaură pentru a crea o cruce cu o gaură sau 

selectați N pentru No Hole (Fără gaură) pentru a crea o cruce de linie centrală fără gaură, apoi 

specificați o valoare a diametrului pentru cruce. Puteți selecta S pentru Standard Parts (Piese 

standard) pentru a introduce o gaură standard. 

5. Specificați numărul de cruci de linie centrală pe care doriți să le desenați pe periferia 

cercului. 

6. Apăsați ENTER. 

7. Specificați unghiul de rotație pentru crucile liniei centrale. 

8. Apăsați ENTER. 

Lista de sugestii 

Caseta de dialog: Afișează caseta de dialog pentru linii centrale, cu ajutorul căreia puteți 

modifica metoda de creare a liniilor centrale. 

Punct central: Specifică centrul cercului de pas. 

Specificați diametrul: Specifică diametrul cercului de pas. Puteți specifica mai multe valori 

separate de caracterul "|", care desenează cercuri de pas concentrice pentru fiecare 

diametru pe care l-ați specificat. 

Diametrul găurii: Specifică diametrul găurilor care urmează să fie desenate pe cercul de pas. 

Introduceți S pentru a specifica faptul că doriți să selectați gaura din biblioteca standard de 

conținuturi de piese. Specificați "No hole" pentru a crea intersectii de centru fără găuri. 

Diametrul intersectiei liniei centrale: Specificați diametrul intersrctiei liniei centrale care 

urmează să fie plasată pe gaură. 

Linia de construcție 

Panglică: Home tab-Construction panel-Construction Lines 

Comandă de la tastatură: GMCONSTLINES 

Cu ajutorul funcției de linie de construcție, utilizatorii pot crea linii de construcție extensibile 

la infinit la ambele capete sau linii de construcție cu raze la un capăt în funcție de anumite 

condiții specifice.                         
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Pentru a crea o linie de construcție 

Pentru a crea o linie de construcție orizontală, verticală sau transversală 

 1. Faceti clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

 2. În caseta de dialog linii de construcție, selectați  

 

 3. Specificați un punct de inserție pentru linia de construcție . 

Pentru a crea o linie de construcție la un unghi în raport cu o altă linie 

 1. Faceti clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines.  

 2. În caseta de dialog linii de construcție, selectați  

 

 3. Specificați un punct prin care trebuie să treacă linia de   construcție. 

 4. Specificați o linie de bază făcând clic pe un punct. 

 5. Specificați un unghi relativ făcând clic pe un punct sau introducând o valoare a unghiului. 

Pentru a crea o linie de construcție la o distanță prestabilită față de o linie 

selectată 

 1. Faceti clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines.  

 2. În caseta de dialog linii de construcție, selectați  

 

 3. Selectați o linie x, o rază sau o linie. 

 4. Specificați un punct de inserție sau introduceți o valoare a distanței. 

 5. Dacă ați introdus o valoare a distanței la pasul 4, specificați latura pentru a decala linia de 

construcție față de linia de bază 

Pentru a crea o linie de construcție perpendiculară pe două puncte 

1. Faceti clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 
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 2. În caseta de dialog linii de construcție, selectați  

 

 

 3. Specificați un punct prin care trebuie să treacă linia de construcție. 

 4. Specificați un al doilea punct sau introduceți o valoare a unghiului, pentru a defini 

direcția liniei de construcție. 

Pentru a crea o linie de construcție perpendiculară pe o linie 

 1. Faceti clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

 2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  

 

 3. Selectați o linie x, o rază sau o linie. 

 4. Specificați un punct prin care trebuie să treacă linia de construcție. 

Pentru a crea o linie de construcție care taie un unghi în două părți 

1. Faceti clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  

 

3. Selectați prima și apoi a doua linie a unghiului sau apăsați ENTER pentru a defini unghiul. 

4. Selectați prima și apoi a doua linie a unghiului. 

5. Notă: Pentru a defini unghiul, apăsați ENTER, selectați vertexul unghiului, apoi selectați 

primul și al doilea punct final al vertexului. 

Pentru a crea două linii de construcție paralele și tangențiale la un cerc 

1. Faceți clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  
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3. Selectați un arc sau un cerc. 

4. Specificați un punct sau introduceți o valoare unghiulară pentru a defini direcția liniilor C 

Pentru a crea o linie de construcție tangentă la două cercuri 

1. Faceți clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  

 

3. Selectați primul arc sau cerc, apoi al doilea arc sau cerc. 

Pentru a crea linii de construcție circulare concentrice 

1. Faceți clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines.. 

2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  

 

3. Selectați un arc sau un cerc. 

4. Specificați o valoare a diametrului pentru cercul concentric. Pentru a desena mai mult de 

un cerc, tastați | (a pipe) între valorile diametrului. 

Pentru a crea o vedere de capăt a unui arbore 

1. Faceți clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  

 

3. Selectați linia mediană a arborelui. 

4. Faceți clic pe un punct de pe vederea laterală a conturului. 

5. Specificați un punct de inserție pentru cercul de construcție 

Pentru linia de construcție circulară-tangențială la două linii 

1. Faceți clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  
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3. Selectați prima linie, apoi a doua linie. 

4. Specificați o valoare a diametrului pentru cerc. 

Pentru linia de construcție circulară tangentă la o dreaptă 

1. Faceți clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines. 

2. În caseta de dialog pentru linii de construcție, selectați  

 

3. Selectați o linie x, o rază sau o linie. 

4. Specificați un punct pentru a defini locația cercului. 

5. Specificați o valoare a razei. 

6. Apăsați ENTER. 

Lista de sugestii 

Punct de inserție: Specifică un punct prin care se trasează linia de construcție. 

Al doilea punct: Precizează locația liniei de construcție prin specificarea celui de-al doilea 

punct prin care se trasează linia de construcție. 

Unghi: Precizează locația liniei de construcție prin specificarea unghiului pe care linia de 

construcție îl face cu axa X. Puteți trasa mai multe linii de construcție prin specificarea mai 

multor unghiuri separate de caracterul "|". 

Unghiul de bază: Creează o linie de construcție cu un unghi relativ față de o linie existentă. 

Unghi relativ: Precizează locația unei linii de construcție prin specificarea unui unghi 

relativ față de linia de construcție creată anterior. Puteți trasa mai multe linii de 

construcție prin specificarea mai multor unghiuri separate de caracterul "|". 

Selectati XLINE, RAY sau LINE: Creează o linie de construcție paralelă cu linia pe care o 

selectați. 

Distanța: Desenează o linie de construcție la distanța specificată de la un punct selectat 

într-un prompt anterior. Puteți desena mai multe linii de construcție specificând mai 

multe distanțe separate de caracterul "|". 

Partea de decalaj: Specifică în ce parte față de obiectul selectat anterior comanda trasează 

linia de construcție                                                                                                                              
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Punct de bază pentru linia perpendiculară: Desenează o linie de construcție prin punctul pe 

care îl selectați. Comanda trasează linia de construcție perpendiculară pe o linie pe care ați 

selectat-o la o solicitare anterioară. 

Prima linie: Specifică prima dintre cele două linii necesare pentru a trasa o linie de 

construcție care taie în două unghiul dintre cele două linii. 

A doua linie: Specifică a doua dintre cele două linii necesare pentru a trasa o linie de 

construcție care taie în două unghiul dintre cele două linii. 

Vârful bisecțiunii: Specifică vertexul format de două linii prin care se trasează o linie de 

construcție care îl bisectează. 

Caseta de dialog pentru linie de construcție 

Utilizați această casetă de dialog pentru a selecta dintr-o mare varietate de linii de 

construcție. 
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Mod linie de construcție: Ray 

Invocă comanda GMCONSTSWI astfel încât liniile de construcție să fie setate în modul 

"Ray". 
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Linii automate de construcție 

Panglică: Home tab- Construction panel-Construction Lines drop-down-Automatic 

Construction Lines 

Comandă de la tastatură：GMAUTOCLINES 

Creează linii de construcție verticale și orizontale pe toate punctele de capăt ale obiectelor 

selectate. 

Pentru a crea linii de construcție în mod automat 

1. Faceți clic pe: Home tab-Construction panel-Construction Lines drop-down-Automatic 

Construction Lines. 

2. În caseta de dialog Creare automată a liniilor C, alegeți pictograma dorită. 

3. Selectați obiectul pe care doriți să inserați liniile de construcție . 

Caseta de dialog pentru liniile de construcție automată 

Utilizați această casetă de dialog pentru a crea linii de construcție verticale sau orizontale în 

jurul obiectelor pe care le specificați. Faceți clic pe butonul corespunzător stilului de linie de 

construcție dorit. După ce selectați obiectele, programul desenează liniile de construcție. 

 

Ștergeți liniile de construcție 

Panglică: Home tab-Construction panel-Erase Construction Lines 

Comandă de la tastatură: GMERASECL 

Șterge liniile de construcție selectate. 

Există două opțiuni pentru a șterge liniile de construcție. 

 1. Ștergeți toate liniile de construcție din desen. 

 2. Ștergeți numai liniile de construcție selectate. 
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Utilizați GMERASEALLCL pentru a șterge toate liniile de construcție dintr-un desen curent. 

Utilizați GMERASECL pentru a șterge liniile de construcție selectate dintr-un desen curent. 

 1. Primul colț al ferestrei: Selectați un punct. 

 2. Al doilea colț al ferestrei: Selectați un punct. 

Lista de sugestii 

Primul colț al ferestrei: Selectează primul colț al unei regiuni care conține liniile de 

construcție care urmează să fie șterse. 

Al doilea colț al ferestrei: Selectează colțul opus al regiunii. 

Proiecție On/Off 

Panglică: Home tab- Construction panel drop-down -Projection On/Off 

Comandă de la tastatură: GMPROJO 

Lista de sugestii 

Proiecție: Închide sau deschide crearea de linii de proiecție. 

Trasarea contururilor 

Panglică: Home tab- Construction panel drop-down-Contour Trace 

Comandă de la tastatură: GMCONTRACE 

Creează un contur închis care trasează conturul unei zone, permițându-vă să specificați 

limitele segment cu segment. 

Pași obișnuiți 

Pentru a verifica dacă un contur este închis sau nu: 

Faceți clic pe: Home tab- Construction panel drop-down - Contour Trace. 

Pentru a verifica conturul exterior al unei zone: 

1. La linia de comandă, selectați Outside  

2. Selectați obiectele care formează bucla închisă. 

3. Apăsați ENTER. 

4. Pentru a utiliza orice entități de pe layerele inferioare ca limite suplimentare, selectați-le. 

5. Apăsați din nou ENTER. 

Pentru a verifica conturul interior al unei zone: 

1. Faceți clic în zonă.  
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În caseta de dialog Mesaj, faceți clic pe "No". 

Sistemul urmărește conturul, oprindu-se la fiecare vertex pentru a-l marca. Dacă se găsește 

un capăt deschis, se desenează un mic pătrat în jurul acelui punct și se inversează direcția de 

trasare. Dacă se găsește un alt capăt deschis în același loc atunci când se trasează în direcția 

inversă, acesta este locul unde conturul este deschis. 

De fiecare dată când sistemul se oprește, tastați Y și apăsați ENTER. Repetați până la 

parcurgerea întregului contur și apoi tastați N și apăsați ENTER. 

Notă: Pentru a elimina marcatorii de vertex, tastați REDRAW la punctul de comandă și apăsați 

ENTER. 

Pentru a trasa conturul exterior al unei zone închise, segment cu segment 

 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Construction panel drop-down - Contour Trace. 

 2. La punctul de comanda, selectați Outside. 

 3. Selectați obiectele care formează bucla închisă. 

 4. Apăsați ENTER. 

 5. Dacă doriți să folosiți orice entități din straturile inferioare ca limite suplimentare, selectați-

le. 

 6. Apăsați din nou ENTER. 

 7. În caseta de dialog Message ,faceți clic pe No. Sistemul trasează conturul, oprindu-se la 

fiecare verigă pentru a o marca. 

 8. De fiecare dată când sistemul se oprește, tastați Y și apăsați ENTER. Repetați până când 

este trasat întregul contur. 

 Notă: Pentru a elimina marcatorii de vertex, tastați REDRAW la punctul de comandă și apăsați 

ENTER. 
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Pentru a trasa conturul exterior al unei zone închise 

1. Faceți clic pe: Home tab- Construction panel drop-down - Contour Outside. 

2. Selectați obiectele care delimitează zona pe care doriți să o trasați. 

 

3. Pentru a utiliza orice entități din layerele inferioare ca limite suplimentare, selectați-le. 

4. Apăsați ENTER. 

Pentru a trasa conturul interior al unei zone închise, segment cu segment 

1. Faceți clic pe: Home tab- Construction panel drop-down- Contour Trace. 

2. La comanda prompt, selectați Inside . 

3. Faceți clic într-o zonă pentru a defini limitele conturului pe care doriți să îl trasați. 

4. În caseta de dialog Message, faceți clic pe No. 

 Sistemul trasează conturul, oprindu-se la fiecare verigă pentru a o marca. 

5. De fiecare dată când sistemul se oprește, tastați Y și apăsați ENTER. Repetați până când 

este trasat întregul contur. 

Notă: Pentru a elimina marcajele de vertex, tastați REDRAW la promptul de comandă și 

apăsați ENTER. 

Pentru a trasa conturul interior al unei zone închise 

1. Faceți clic pe: Home tab/ Construction panel drop-down/ Contour Inside. 

2. Pentru a defini zona prin selectarea obiectelor de pe graniță: Tastați S și apăsați ENTER. 

 

Selectați obiectele și apăsați ENTER când ați terminat. 

3. Dacă doriți să utilizați orice entități de pe layerele subiacente ca limite suplimentare, 

selectați-le. 

4. Faceți clic în interiorul zonei delimitate. Se trasează un contur de-a lungul limitei.             
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Lista de sugestii 

În interior: Trasează conturul interior al unei zone. 

Punct în interiorul zonei: Selectează obiectele din jurul punctului pe care ați făcut clic. 

Selectare obiecte: Specifică zona prin selectarea obiectelor care delimitează zona. 

Selectare limite suplimentare: Specifică limite suplimentare, cum ar fi entitățile din 

straturile subiacente. 

Afară: Trasează conturul exterior al unei zone. 

Selectează obiecte: Specifică zona prin selectarea obiectelor care delimitează zona. 

Selectare limite suplimentare: Specifică limite suplimentare, cum ar fi entitățile din 

straturile subiacente. 

Linie inteligentă 

Panglică: Home tab- Draw panel-Line drop-down - Smart Line 

Comandă de la tastatură: GMSMARTLINE 

Este o versiune îmbunătățită a funcției tradiționale Line, care permite utilizatorilor să traseze 

o linie verticală, paralelă sau care formează orice unghi cu linia de referință. 

Pentru a crea o linie inteligentă 

1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel-Line drop-down -Smart Line. 

2. Specificați locația primului punct. 

3. Specificați următoarea locație a punctului sau selectați ținta pentru linia 

ortogonală/unghiulară și treceți la pasul următor. 

4. Specificați următoarea locație a punctului. 

Paralelă /Perpendiculară 

Meniu: Draw - Mechanical draw- Parallel/Perpendicular 

Comandă de la tastatură: GMPARALLELLINE 

Aceasta permite trasarea unei linii perpendiculare/paralelă la linia de referință. 
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Pentru a crea o linie paralelă 

1. Faceți clic pe: Menu Draw- Mechanical draw -Paralleline/Perpendicular. 

2. Selectați ținta pentru paralelă. 

3. Specificați punctul de pornire al liniei paralele sau o distanță care este paralelă cu linia țintă, 

apoi selectați punctul de pornire din partea liniei țintă. 

4. Specificați punctul final al liniei paralele. 

Lista de sugestii 

Selectați linia care să fie paralelă/perpendiculară: Selectați linia țintă în desen. 

Specificați punctul de pornire al liniei paralele sau introduceți distanța: Selectați un punct 

din desen ca punct de plecare al liniei paralele. 

Specificați punctul final sau introduceți lungimea: Selectați un punct din desen ca punct final 

al liniei paralele. 

Linie tangentă 

Meniu: Draw-Mechanical draw-Tangent Line 

Comandă de la tastatură: GMTANGENTLINE 

Aceasta permite trasarea unei linii care este tangentă la un cerc sau la un arc de cerc, sau care 

formează un anumit unghi cu tangenta cercului sau arcului. 

Pentru a crea o linie tangentă 

1. Faceți clic pe :Menu Draw- Mechanical draw-Tangent Line. 

2. Selectați punctul de început al tangentei pe țintă. 

3. Specificați punctul final al tangentei. 

Lista de sugestii 

Selectați punctul de pe cerc (arc, elipsă): Selectați un punct pe cerc sau arc de cerc în desen. 

Specificați punctul final al tangentei sau [Input Angle]: Selectați un punct din desen ca punct 

final al tangentei. 

Unghi de intrare: Specificați unghiul relativ dintre linia desenată și tangentă. 

Unghi de intrare: Introduceți valoarea unghiului format cu tangenta. 

Specificați punctul final: Specificați punctul final al liniei unghiulare în desen. 
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Linie tangentă comună 

Meniu: Draw - Mechanical draw- Common Tangent Line 

Comandă de la tastatură: GMCOMMONTANGENT 

Pentru a crea o linie tangentă comună 

1. Faceți clic pe: Menu Draw- Mechanical draw -Common Tangent Line. 

2. Selectați prima țintă pentru tangenta comună. 

3. Selectați a doua țintă pentru tangenta comună sau selectați-o după ce ați selectat 

orientarea și locația. 

 

Lista de sugestii 

Precizați primul punct:  

Specificați punctul următor sau [Angle/Length/Undo]:  

Selectați tangenta care urmează să fie desenată (linia punctată înseamnă că nu se 

selectează): <Not select> 

 

Linie perpendiculară 

Meniu:Draw - Mechanical draw -Perpendicular Line 

Comandă de la tastatură: GMPERPBISECTOR 

Aceasta permite trasarea unei linii care este perpendiculară pe linia de referință și care o 

bisectează. 

 

Pentru a crea o linie bisectoare perpendiculară 

1. Faceți clic pe: Menu Draw- Mechanical draw- Perpendicular Line. 

2.. Selectați ținta pentru bisectoarea perpendiculară. 

3. Specificați punctul de pornire al bisectoarei perpendiculare. 

4. Se specifică punctul final al bisectoarei perpendiculare sau ținta pentru intersecția la 

capătul bisectoarei perpendiculare. 
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Lista de sugestii 

Selectați linia de bază: Selectați o linie de bază în zonă. 

Specificați punctul de plecare al liniei perpendiculare/<Midpoint>/0 Snap type: Selectați un 

punct din desen ca punct de pornire al liniei perpendiculare. 

Introduceți lungimea/<Second point>/0 Snap type: 

Linie unghiulară 

Meniu: Draw - Mechanical draw- Angle Line 

Comandă de la tastatură: GMANGLELINE 

Desenează o linie care formează un unghi specificat cu linia de referință. 

Pentru a crea o linie unghiulară 

1. Faceți clic pe: Menu Draw - Mechanical draw- Angle Line. 

2. Selectați ținta pentru linia unghiulară. 

3. Specificați punctul de pornire al liniei unghiulare. 

4. Specificați punctul final al liniei unghiulare sau ținta pentru intersecția de la capătul liniei 

unghiulare. 

Lista de sugestii 

Selectați linia de bază: Selectați o linie de bază în zonă. 

Specificați punctul de pornire: Selectați un punct din zonă. 

Introduceți unghiul (în sens invers acelor de ceasornic 0-360)/<Specify a point>/0 Snap ON: 

Introduceți unghiul. 

Linia bisectoarei unghiulare 

Panglică: Draw - Mechanical draw - Angular Bisector Line 

Comandă de la tastatură: GMBISECTOR 

Desenează o bisectoare sau o bisectoare medie a unghiului inclus. 

Pentru a crea o linie bisectoare unghiulară 

1. Faceți clic pe: Menu Draw- Mechanical draw-Angular Bisector Line. 

2. Selectați a doua parte a bisectoarei ca țintă. 

3. Specificați numărul bisecției. 

4. Specificați punctul final al bisectoarei.                                                                  32 



 

 

Lista de sugestii 

Selectați prima linie: Selectați o parte a unghiului în desen  

Selectați a doua linie: Selectați o altă parte a unghiului din desen  

Introduceți numărul de porțiuni egale<2>: Introduceți numărul de bisecție al bisectoarei 

unghiului 

Lungime: Selectați un punct din desen ca punct final al bisectoarei unghiulare sau 

introduceți valoarea lungimii sale. 

 

Radiație 

Meniu:  Draw- Mechanical draw- Radiation 

Comandă de la tastatură: GMRADIATION 

Pentru a crea Radiație 

1. Faceți clic pe: Menu Draw- Mechanical draw-Radiation. 

2. Setați numărul de raze. 

3. Selectați punctul central. 

4. Selectați punctul final al razei. 

 

Lista de sugestii 

Numarul de raze de intrare<3>: Introduceți numărul de raze. 

Punct central sau [select Circle]<C>: Selectați un punct sau un cerc în desen. 

Specificați punctul final: Selectați un punct din desen ca punct final al razei sau introduceți 

valoarea lungimii acestuia. 

 

Linie ondulată 

Panglică: Home tab- Detail panel- Wavy line 

Comandă de la tastatură: GMWAVILNESSLINE 

Selectați un punct de început și un punct de sfârșit și setați numărul de segmente pentru a 

trasa o linie ondulată între două puncte; atunci când sunt setate mai multe puncte, pot fi 

trasate mai multe linii ondulate. 

32 



 

 

Pentru a crea o linie ondulată 

1. Faceți clic pe: Home tab -Detail panel- Wavyline. 

2. Specificați punctul de început al liniei de ondulație. 

3. Specificați punctul final al liniei de ondulație. 

4. Specificați valoarea multi-segment a segmentelor de linie. 

Lista de sugestii 

Specificați punctul de pornire: Selectați un punct din desen ca punct de pornire al liniei de 

ondulație. 

Specificați punctul final: Selectați un punct din desen ca punct final al liniei de ondulație. 

Introduceți numărul de benzi<2>: Introduceți numărul de segmente de undă pentru linia de 

ondulație. 

Linia Zigzag 

Panglică: Home tab- Draw panel- Line drop-down- Zigzag Line 

Comandă de la tastatură: GMZIGZAGLINE 

Pentru a crea o linie în zig-zag 

1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel -Line drop-down -Zigzag Line. 

2. Specificați punctul de început al liniei zigzag. 

3. Specificați punctul următor al liniei zigzag. 

Lista de sugestii 

Introduceți primul punct: Selectați un punct din desen ca punct de pornire al liniei în zigzag. 

Specificați punctul următor sau [Undo]: Selectați un punct din desen ca punct următor al 

liniei zigzag și apăsați ENTER pentru a termina desenul. 

Undo: Abandonați operațiunea anterioară. 

Linie de conducte 

Meniu: Draw- Mechanical draw- Pipeline 

Comandă de la tastatură: GMPIPELINE 

Aceasta permite desenarea unei conducte prin setarea diametrului exterior și a grosimii 

peretelui acesteia. 
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Pentru a crea o  linie de conductă 

1. Faceți clic pe:  Menu Draw - Mechanical draw - Pipeline. 

2. Specificați diametrul exterior al conductei. 

3. Specificați grosimea peretelui conductei. 

4. Precizați punctul de început al conductei. 

5. Specificați următorul punct al conductei și apăsați ENTER pentru a finaliza desenarea 

conductei. 

 

Lista de sugestii 

Specificați raza exterioară a conductei<10> :Introduceți diametrul exterior al conductei.  

Specificați grosimea țevii<0> :Introduceți grosimea peretelui conductei.  

Desenați linia mediană [Yes/No] <Y>: Alegeți dacă doriți sau nu să trasați o linie centrală.  

Specificați punctul de pornire: Selectați un punct din desen ca punct de pornire al conductei. 

Specificați punctul următor sau [Arc]: Selectați un punct din desen ca punct final al 

conductei și finalizați desenul.  

Arc: Specificați stilul conductei ca fiind un arc.  

Dreptunghi 

Panglică:Home tab - Draw panel- Rectangle 

Comandă de la tastatură: GMRECTANG 

Creează o polilinie dreptunghiulară. 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea un dreptunghi pornind de la un colț și specificând colțul opus 

 1. Faceți clic pe: Home tab-Draw panel-Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle" , selectați. 

 

 3. Specificați primul colț. 

 4. Specificați al doilea punct. 
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Pentru a crea un dreptunghi folosind centrul dreptunghiului ca punct de 

pornire și specificând baza completă și înălțimea completă. 

 1. Faceți clic pe: Home tab - Draw panel - Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați. 

 

 3. Specificați punctul central al dreptunghiului. 

 4. Specificat muchia dreptunghiului sau introduceți valoarea de jos. 

 5. Dreptunghi specificat în jurul valorii de mare sau valoarea de intrare mare, completă. 

Pentru a crea un dreptunghi prin selectarea mijlocului bazei ca punct de 

pornire și prin specificarea bazei și a înălțimii totale. 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel - Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle" , selectați. 

 

 3. Specificați punctul central al dreptunghiului. 

 4. Specificați linia marginii dreptunghiului sau introduceți valoarea de jos. 

 5. Specificați dreptunghiul în jurul valorii maxime sau introduceți valoarea maximă completă. 

Pentru a crea un dreptunghi prin selectarea mijlocului bazei ca punct de 

pornire și prin specificarea unui punct de colț. 

 1. Faceți clic pe :Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle" , selectați 

 

 3. Specificați marginea inferioară a punctului median al dreptunghiului. 

 4. Specificați colțul dreptunghiului. 
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Pentru a crea un dreptunghi folosind centrul dreptunghiului ca punct de 

pornire și specificând jumătate din bază și jumătate din înălțime. 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle"  selectați 

 

 3. Specificați punctul central al dreptunghiului. 

 4. Specificați jumătatea inferioară a jumătății muchiei dreptunghiului sau valoarea 

dreptunghiulară de intrare. 

 5. Specificat dreptunghiul complet maxim sau valoarea dreptunghiulară de intrare maximă. 

Pentru a crea un dreptunghi utilizând mijlocul bazei ca punct de plecare și 

specificând întreaga bază și jumătate din înălțime. 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul median al tivului dreptunghiului. 

 4. Ați specificat jumătatea inferioară a jumătății tivului dreptunghiului sau valoarea 

dreptunghiulară de intrare. 

 5. Specificat dreptunghiul în jurul valorii de intrare mare sau valoarea mare de intrare 

completă. 

Pentru a crea un dreptunghi utilizând punctul median al înălțimii ca punct de 

pornire și specificând colțul opus. 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul median al înălțimii dreptunghiului. 

 4. Specificați punctul diagonal al dreptunghiului.                                                                          36 



 

 

 

Pentru a crea un dreptunghi folosind centrul dreptunghiului ca punct de 

pornire și specificând baza completă și jumătate din înălțime 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul central al dreptunghiului. 

 4. Specificat tivul dreptunghiului sau introduceți valoarea de jos. 

 5. Specificați dreptunghiul în jurul valorii de maxim sau valoarea maximă de intrare completă. 

Pentru a crea un dreptunghi utilizând punctul median al înălțimii ca punct de 

pornire și specificând baza completă.  

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul central al dreptunghiului. 

 4. Specificat tivul dreptunghiului sau introduceți valoarea de minim. 

 5. Specificați dreptunghiul în jurul valorii de maxim sau valoarea maximă de intrare completă. 

Pentru a crea un dreptunghi folosind centrul dreptunghiului ca punct de 

pornire și specificând colțul 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul median al înălțimii dreptunghiului. 

 4. Punctul diagonal specificat al dreptunghiului.          
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Pentru a crea un dreptunghi folosind centrul dreptunghiului ca punct de 

pornire și specificând jumătate din bază și jumătate din înălțime. 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel - Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul median al tivului dreptunghiului. 

 4. Ați specificat jumătatea inferioară a jumătății tivului dreptunghiului sau valoarea 

dreptunghiulară de intrare. 

 5. Specificați dreptunghiul în jurul valorii de maxim sau valoarea maximă de intrare completă. 

Pentru a crea un dreptunghi prin selectarea punctului de mijloc al înălțimii ca 

punct de pornire și prin specificarea bazei complete și a jumătății înălțimii. 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul central al dreptunghiului. 

 4. Specificat tivul dreptunghiului sau introduceți valoarea de minim. 

 5. Specificați dreptunghiul în jurul valorii de maxim sau valoarea maximă de intrare completă. 

Pentru a crea un dreptunghi folosind un colț al dreptunghiului ca punct de 

pornire și specificând baza și înălțimea completă. 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 
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 4. Valoarea de intrare a tivului dreptunghiului specificat sau marginea inferioară. 

 5. Specificați dreptunghiul în jurul valorii de maxim sau valoarea maximă de intrare completă. 

Pentru a crea un pătrat folosind punctul median al bazei ca punct de plecare și 

specificând baza completă. 

 1. Faceți clic pe: Home tab/ Draw panel/ Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle" , selectați 

 

 3. Specificați punctul median al liniei pătrate. 

 4. Specificați baza și marginea inferioară a valorii de intrare a pătratului. 

Pentru a crea un pătrat folosind punctul median al înălțimii și specificând baza 

completă. 

 1. Faceți clic pe: Home tab-Draw panel-Rectangle 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul median al înălțimii pătratului desemnat. 

 4. Specificați baza și marginea inferioară a valorii de intrare a pătratului. 

Pentru a crea un pătrat folosind punctul median al bazei ca punct de plecare și 

specificând jumătate din bază (lățimea). 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel - Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 
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 3. Specificați punctul median al marginii pătrate. 

 4. Specifică valoarea pătrată a jumătății de margine sau a intrării jumătății de jos. 

Pentru a crea un pătrat folosind punctul median al înălțimii ca punct de 

plecare și specificând jumătate din bază (lățime). 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel - Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specifică înălțimea punctului median al pătratului. 

 4. Specifică jumătatea pătrată a tivului sau introduceți jumătate din valoarea de jos. 

Pentru a crea un pătrat folosind centrul pătratului ca punct de plecare și 

specificând jumătate din bază (lățime) 

 1. Faceți clic pe: Home tab - Draw panel - Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle" , selectați 

 

 3. Specificați punctul central al pătratului. 

 4. Specifică jumătatea pătrată a tivului sau introduceți jumătate din valoarea de jos. 

Creați un pătrat folosind un colț al bazei ca punct de plecare și specificând 

baza (lățimea). 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle" , selectați 
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3. Specificați punctul de colț al bazei pătratului. 

 4. Specificați baza și marginea inferioară a pătratului, valoarea de intrare a pătratului. 

Pentru a crea un pătrat folosind centrul pătratului ca punct de plecare și 

specificând baza (lățimea). 

 1. Faceți clic pe: Home tab - Draw panel - Rectangle. 

 2. În caseta de dialog "Rectangle", selectați 

 

 3. Specificați punctul central al pătratului. 

 4. Specificați baza și marginea inferioară a pătratului, valoarea de intrare a pătratului. 

 

Lista de sugestii 

Primul punct de colț: Definește punctul de pornire pentru desenarea dreptunghiului. 

Apăsați SPACEBAR pentru a trece la poziția punctului de pornire. O glifă la cursor indică 

punctul de pornire curent. 

Celălalt punct de colț: Definește cel de-al doilea punct necesar pentru a desena 

dreptunghiul. Atunci când este activată introducerea dimensională, " tooltips" afișează 

distanța până la al doilea punct. Puteți apăsa TAB pentru a vă deplasa la valoarea pe care 

doriți să o modificați și să specificați distanța până la al doilea punct folosind tastatura. 

Unghi: Unghi de rotație : Specifică cât de mult trebuie să se rotească dreptunghiul. 

Specificați o valoare pentru unghi sau faceți clic pe două puncte din zona de desen pentru 

a defini direcția. 

Baza: Desenează un dreptunghi atunci când specificați punctul median al bazei și un colț de 

pe partea opusă. 

Înălțime: Desenează un dreptunghi atunci când specificați punctul median al înălțimii și un 

colț de pe partea opusă. 
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Centru: Desenează un dreptunghi atunci când specificați centrul dreptunghiului și un colț. 

Dialog: Afișează o casetă de dialog cu diverse opțiuni pentru a crea pătrate și dreptunghiuri. 

 

Hașură 

Hașură definită de utilizator 

Panglică: Home tab- Draw panel -Hatch drop down -User Defined Hatch 

Comandă de la tastatură: GMUSERHATCH 

Aceasta permite umplerea anumitor modele pentru a reprezenta caracteristica regiunii 

relevante. Funcționarea sa este identică cu cea din GstarCAD, vă rugăm să consultați partea 

de model de hașură din GstarCAD. 

 

Pentru a crea o hașură neasociativă 

 1. Faceți clic pe: Home tab- Draw panel- Hatch drop-down-User Defined Hatch. 

 2. Din meniul derulant, faceți clic pe modelul de hașură predefinit dorit. 

 3. Selectați zona pe care doriți să o hașurați. 

 4. Faceți clic în zona respectivă 

 

Lista de sugestii 

Limită suplimentară: Definește zona de hașurat prin selectarea limitelor acesteia. 

Zona care urmează să fie hașurată: Definește zona de hașurat prin selectarea unui punct din 

interiorul unei zone închise. 

Obiecte: Definește zona de hașurat prin selectarea obiectului de hașurat. 
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Caseta de dialog. Hașură. 

Tip de model 

 

Model: Afișează o paletă de imagini de previzualizare a modelului de hașurare selectat. 

Fereastra de previzualizare: Afișează o imagine de previzualizare a modelului de hașurare 

selectat. 

Tipuri de modele: Specifică tipul de model. Tipurile de tipare sunt: (Definite de utilizator), 

(Personalizate) și (Predefinite). 

Proprietăți ale modelului 

Modifică proprietățile modelului de hașurare selectat. 

Model: Listează modelele de hașurare disponibile pentru tipul de model selectat. 

Model personalizat: Specifică un model predefinit în fișierul acad.pat sau un model 

personalizat în propriul fișier PAT. 

Scară: Extinde sau contractă un model predefinit sau personalizat. GstarCAD stochează scara 

în variabila de sistem HPSCALE. Această opțiune este disponibilă numai dacă ați setat tipul de 

model la Predefinit sau Personalizat. 
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Unghiul: Specifică unghiul pentru modelul de hașurare în raport cu axa X a UCS curent. 

GstarCAD stochează valoarea unghiul în variabila de sistem HPANG. 

Spațiere: Specifică spațierea liniilor într-un model definit de utilizator. GstarCAD stochează 

spațierea în variabila de sistem HPSPACE. Această opțiune este disponibilă numai dacă ați 

setat modelul la (Definit de Utilizator). 

Offset: Deplasează un model de hașură în raport cu o hașură adiacentă. 

Dublu: Desenează linii la unghiuri de 90 de grade față de original. 

Calcularea limitei: Calculează noile limite ale unei zone de hașurare la editare. 

Adaptați distanța de hașurare la mai puțin de 5 linii de hașurare: Specifică numărul de linii 

de hașurare pe care programul le desenează atunci când zona de hașurat este foarte mică. 

Disponibilitatea acestei opțiuni depinde de setarea din configurație. Numărul de linii de 

hașurare este 5 în mod implicit. 

 

GMHATCH_45_2 

Umple o zonă închisă cu o hașură neasociativă la 45 de grade, de 2,5 mm/0,1". 

GMHATCH_45_5 

Umple o zonă închisă cu o hașură neasociativă de 45 de grade, 5 mm/0,22". 

GMHATCH_45_13 

Umple o zonă închisă cu o hașură neasociativă de 45 de grade, 13 mm/0,5". 

GMHATCH_135_2 

Umple o zonă închisă cu o hașură neasociativă de 135 grade, de 2,7 mm/0,12". 

GMHATCH_135_4 

Umple o zonă închisă cu o hașură neasociativă de 135 de grade, 4,7 mm/0,19". 

GMHATCH_135_11 

Umple o zonă închisă cu o hașură neasociativă de 135 de grade, 11 mm/0,4". 

GMHATCH_DBL 

Umple o zonă închisă cu o hașură transversală neasociativă de 45 și 135 de 

grade, de 2,3 mm/0,09. 
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Capitolul 3    Editarea geometriei 

 

Rezumat 

În desenul mecanic, se întâlnesc adesea șanfrenuri, procese, cum ar fi ruperea arborelui de 

canelură, de asemenea, se referă la proiectarea găurii, problema aranjamentului găurii, 

personalizarea automată pentru a gestiona aceste probleme, o serie de instrumente, 

îmbunătățirea eficienței procesării acestor piese specifice. 

Rotunjire 

Panglică: Home tab- Modify panel- Fillet 

Comandă de la tastatură: GMFILLET2D 

Rotunjește și filetează marginile obiectelor cu un arc de o rază specificată. 

Pași obișnuiți 

Pentru a rotunji două segmente de linie 

1. Faceți clic pe: Home tab- Modify panel- Fillet. 

2. Selectați primul obiect pe care doriți să îl filetați. 

3. Selectați al doilea obiect. 

Pentru a rotunji întreaga polilinie 

1. Faceți clic pe: Home tab- Modify panel - Fillet. 

2. Introduceți P pentru polilinie. 

3. Selectați polilinia. 

Pentru a rotunji fără a tăia 

1. Faceți clic pe: Home tab- Modify panel- Fillet. 

2. Apăsați Enter pentru a afișa caseta de dialog Fillet. 

3. Debifați caseta de selectare ”Trim geometry”. 

4. Faceți clic pe OK. 

5. Selectați primul obiect. 

6. Selectați al doilea obiect. 
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Pentru a configura valoarea implicită pentru rotunjiri 

1. Faceți clic pe: Home tab- Modify panel- Fillet. 

2. Apăsați Enter pentru a afișa caseta de dialog Fillet. 

3. În lista Fillet size (Dimensiunea rotunjirii), selectați valoarea implicită. 

4. Faceți clic pe OK. 

 

Lista de sugestii 

Obiect: Îndepărtează vertexul prin selectarea obiectelor care formează vertexul. 

Polilinie: Rotunjeste toate verticele unei polilinii pe care o selectați. 

Selectati polilinia: Specifică polilinia care urmează să fie rotunjită. 

Configurare: Afișează caseta de dialog Fillet, care vă permite să specificați raza de racordare. 

Dimensiune: Creează o cotă pentru o muchie rotunjită. 

Arc de racordare: Selectați racordul de dimensionat. 

Locatia liniei de cotă: Specifică punctul de început și de sfârșit al liniei de cotare. 

Opțiuni: Afișează caseta de dialog Radius Dimension Options. 

Caseta de dialog .” Fillet .” 
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Dimensiune 

Dimensiunea ”Fillet” : Afișează o listă derulantă de raze comune din care se poate selecta. De 

asemenea, puteți introduce o valoare a razei. Se revine la desen, astfel încât să puteți specifica 

o valoare a razei selectând un arc sau un cerc existent sau introducând o valoare la linia de 

comandă. 

Opțiuni 

Tăiați geometria: Ajustează liniile de intersecție la punctele finale ale liniei de racordare. 

Aceasta setează, de asemenea, variabila de sistem TRIMMODE la 1.  

Inserarea cotei pe racord: Inserați dimensiunile pentru rotunirea creată. 

Configurare: Deschide caseta de dialog (Configurarea listei de rotunjiri), unde puteți 

personaliza lista derulantă a dimensiunilor rotunjirilor 

Șanfrenare 

Panglică: Home tab- Modify panel- Fillet drop-down-- Chamfer 

Comandă de la tastatură: GMCHAM2D  

Conectează două obiecte care nu sunt paralele, prelungindu-le sau tăindu-le pentru a se 

intersecta sau pentru a se îmbina cu o linie de șanfrenare. 

Pași obișnuiți 

Șanfrenarea obiectelor prin specificarea distanțelor 

1. Faceți clic pe: Home tab - Modify panel- Fillet drop-down -Chamfer. 

2. Apăsați ENTER pentru Configurare. 

3. În caseta de dialog Șanfrenare: 

4. Selectați o valoare pentru prima lungime din sau faceți clic pentru a specifica lungimea 

făcând clic pe două puncte sau introduceți o valoare.  

5. Selectați o valoare pentru a doua lungime din lista sau faceți clic pentru a specifica lungimea 

făcând clic pe două puncte, sau introduceți o valoare. 

6. Faceți clic pe OK. 

7. Selectați primul obiect. 

8. Selectați al doilea obiect. 

9. Apăsați ESC pentru a ieși din comandă. 
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Șanfrenare polilinii întregi 

1. Faceți clic pe: Home tab- Modify panel -Fillet drop-down-Chamfer. 

2. Apăsați ENTER pentru Configurare. 

3. În caseta de dialog Șanfrenare: 

- selectați o valoare pentru prima lungime din lista sau faceți clic pe pentru a specifica 

lungimea făcând clic pe două puncte, sau introduceți o valoare. 

- selectați o valoare pentru a doua lungime din lista sau faceți clic pentru a specifica lungimea 

făcând clic pe două puncte sau introduceți o valoare. 

4. Faceți clic pe OK. 

5. Selectați polilinia. 

6. Apăsați ENTER. 

7. Apăsați ESC pentru a ieși din comandă. 

8. Notă：Nu puteți tăia obiectele tăiate, atunci când modul de tăiere este activat. 

 

Pentru a configura valorile implicite pentru sanfren 

1. Faceți clic pe: Home tab- Modify panel- Fillet drop-down- Chamfer. 

2. Apăsați ENTER pentru Configurare. 

3. Pentru prima lungime de șanfrenare și a doua lungime de șanfrenare, selectați valorile 

pentru șanfrenare. 

4. Apăsați OK. 

5. Apăsați ESC pentru a încheia comanda. 

Pentru a șanfrena cu dimensiunea 

1. Faceți clic pe: Home tab- Modify panel-Fillet drop-down- Chamfer. 

2. La linia de comandă, introduceți D l 

3. Alegeți să marcați linia de șanfrenare, apoi selectați prima și a doua linie de cotă. Se va afișa 

dimensiunea sanfrenarii. 

4. Apăsați tasta ENTER 
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Lista de sugestii 

Primul obiect: Precizează prima dintre cele două linii 

Primul obiect: Creează o șanfrenare prin conectarea a două linii pentru a se conecta cu o 

linie înclinată. Selectați prima dintre cele două linii necesare pentru a defini șanfrenul. 

Al doilea obiect: Specifică a doua dintre cele două linii necesare pentru a defini șanfrenul. 

Polilinie: Șanfrenează toate vârfurile unei polilinii. 

Selectati polilinia: Specifică polilinia care urmează să fie modificată. 

Configurare: Afișează caseta de dialog Șanfren, care vă permite să specificați lungimile de 

șanfrenare și reprezentările dimensiunilor de șanfrenare. 

Adăugare cotă: Creează cotele pentru o șanfrenare. 

 

Caseta de dialog Șanfren 
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Dimensiune 

Prima lungime de șanfrenare: Afișează o listă de valori pe care le puteți utiliza pentru a 

specifica distanța primului șanfrenaj de la muchia selectată.Butonul revine la desen, unde 

puteți specifica o valoare pentru distanța primului șanfrenaj. Această valoare este afișată în 

câmpul de intrare. 

A doua lungime de șanfrenare: Afișează o listă de valori comune pe care le puteți utiliza 

pentru a specifica distanța celui de-al doilea șanfren de la muchia selectată. Butonul revine la 

desen, unde puteți specifica o valoare pentru a doua distanță de șanfrenare. Această valoare 

este afișată în câmpul de intrare. 

Unghiul de șanfrenare: Afișează o listă de valori unghiulare disponibile pe care le puteți utiliza 

pentru a specifica distanța celei de-a doua șanfrenări de la muchia selectată. Butonul revine 

la desen, unde puteți specifica un unghi de șanfrenare. Această valoare este afișată în caseta 

de intrare. 

Opțiuni 

Geometrie de ajustare: Setează comanda GMCHAM2D pentru a tăia marginile selectate până 

la punctele finale ale liniei de șanfrenare  

Inserare dimensiune de șanfrenare: Inserează o cotă atunci când creați șanfrenajul. 

Stilul dimensiuniii de șanfrenare: Afișează o imagine a reprezentării dimensiunii de 

șanfrenare selectate în mod curent. Faceți clic pe săgeata derulantă pentru a selecta o altă 

reprezentare a cotei de șanfrenare. 

Configurare: Afișează caseta de dialog Configurarea listei de șanfrenuri care vă permite să 

personalizați lista de dimensiuni de șanfrenuri. 

Configurarea listei de șanfrenuri 
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Dimensiuni de șanfrenare: Afișează o listă de dimensiuni de șanfrenare disponibile pentru 

selecție. 

Adăugare: Inserează o intrare goală în lista Dimensiuni de șanfrenare și vă permite să 

specificați o valoare. 

Editare: Vă permite să modificați dimensiunea șanfrenului intrării selectate. 

Șterge: Șterge intrarea selectată. 

Mută în sus: Mută intrarea selectată cu o poziție în sus. 

Mută în jos: Deplasează intrarea selectată cu o poziție în jos. 

Restabilire valori implicite: Restabilește lista de șanfrenare la setările implicite. 

Personalizările făcute la această listă se pierd 

Intrerupere 

Meniu: Modify – Break - GM Break 

Comandă de la tastatură: GMBREAKATPT 

Întrerupe o linie, polilinie, într-un punct specificat. 

Pentru a întrerupe un obiect în punctele selectate 

1. La promptul de comandă, introduceți GMBREAKATPT. 

2. Selectați punctul marcat 1 ca punct de rupere. 

3. Selectați părțile de linii marcate 2. Liniile sunt șterse, iar rezultatul este prezentat în 

dreapta. 

Lista de sugestii 

Selectați linia, cercul sau arcul de întrerupt. 

Specificați punctul de întrerupere (utilizați un obiect pentru întrerupere). 

Extensie dinamică 

Meniu: Modify - Dynamic Extension 

Comandă de la tastatură: GMDYNGMICEXTEND 

Extinde un obiect pentru a se întâlni cu un alt obiect. 

Către entitatea de extensie dinamică 

1. La promptul de comandă, introduceți GMDYNGMICEXTEND. 

2. Selectați ca țintă un arc, un cerc sau o linie care necesită o extensie dinamică  

3. Specificați punctul final pentru extensia țintă și finalizați extensia                                         51 



 

 

 

Lista de sugestii 

Selectați obiectul: Selectați ca țintă un arc, un cerc sau o linie dintr-un desen. 

 

Intersectare 

Meniu: Modify - Dynamic Extension 

Comandă de la tastatură: GMINTERSECT 

Taie linia sau arcul care se intersectează și șterge secțiunile superflue. 

Intersectarea obiectelor 

1. La promptul de comandă, introduceți GMINTERSECT. 

2. Selectați arcul, linia. 

Lista de sugestii 

Selectați prima entitate: Selectați arcul, linia din desenul tehnic ca obiectiv. 

Selectați a doua entitate: Selectați al doilea arc, linie. 

Linia de trunchiere 

Meniu:  Draw - Truncation Line 

Comandă de la tastatură: GMSECTIONSYMBOL 

Geometria tratamentului de rupere a arborelui. 

Lista de sugestii 

1. La promptul de comandă, introduceți GMSECTIONSYMBOL. 

2. Selectați prima generatoare a arborelui. 

3. Selectați a doua generatoare a arborelui. 

4. Specificați poziția de tăiere. 

Scara X,Y 

Meniu: Modify - Zoom scale - Scale XY 

Comandă de la tastatură: GMSCALEXY 

Stabilește scara axelor X și Y independent una de cealaltă. 
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Pentru a scala obiecte 

1. La promptul de comandă, introduceți GMSCALEXY 

2. Specificați obiectele care urmează să fie redimensionate. 

3. Apăsați ENTER. 

4. Specificați un punct de bază pentru operațiunea de redimensionare. 

5. Determină factorul de scalare a axei X/Y. 

Lista de sugestii 

Selectați obiecte: Specifică obiectele care trebuie redimensionate. 

Punct de bază: Specifică un punct de bază pentru operațiunea de redimensionare.Punctul 

de bază pe care îl specificați identifică punctul care rămâne în aceeași locație pe măsură ce 

obiectele selectate își schimbă dimensiunea (și, prin urmare, se îndepărtează de punctul de 

bază staționar). 

Factor de scalare pe axa X: Specifică factorul de scalare pentru direcția X. 

Factor de scalare pe axa Y: Specifică factorul de scalare pentru direcția Y. 

Referință - Folosește două puncte pentru a specifica lungimea de referință și două puncte 

pentru a specifica o nouă lungime. Relația dintre lungimi reprezintă factorul de scară. 

Lungimea de referință - Specifică primul punct pentru distanța de referință. 

Al doilea punct - Specifică al doilea punct pentru distanța de referință. 

Noua lungime - Specifică primul punct pentru noua distanță. 

Al doilea punct - Specifică al doilea punct pentru noua distanță. 

Un sfert de Oglindă 

Meniu:  Modify- Mirror - One-quarter Mirror 

Comandă de la tastatură: GMMIRROR4 

Creează trei copii în oglindă ale obiectelor. 

Pentru a crea o copie în oglindă a obiectelor 

1. La promptul de comandă, introduceți GMMIRROR4. 

2. Selectați obiectele. 

3. Apăsați ENTER. 

4. Specificați un punct de bază pentru operațiunea de oglindire. 
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Lista de sugestii 

Selectați obiectul 

Selectați (Enter) un punct de sfert de oglindă 

Copiere continuă 

Comandă de la tastatură: GMCONTINUOUSCOPY 

Este mai puternică decât copia CAD și poate reține distanța și direcția. 

Pentru a copia obiecte în mod continuu 

1. La promptul de comandă, introduceți GMMIRROR4. 

2. Selectați obiectele. 

3. Apăsați ENTER. 

4. Specificați un punct de bază pentru operațiunea de copiere. 

5. Specificați un al doilea punct. 

6. Specificați punctul următor sau apăsați ENTER. 

7. Apăsați ESC pentru a termina. 

Lista de sugestii 

Selectați obiectul: În desenul tehnic, selecția geometriei necesită o replicare continuă. 

Specificați punctul de bază: Specificați un punct de bază pentru operația de copiere. 

Specificați al doilea punct sau < utilizați primul punct ca deplasare >  

Specificați al doilea punct: Faceți clic dreapta pe copia distanței implicite, utilizați tasta ESC 

pentru a ieși. 

Îmbinare suprapusă 

Meniu:  Modify - Erase - Merge Overlapped 

Comandă de la tastatură: GMERASEREPETITION 

Curăță geometria suprapusă prin eliminarea obiectelor duplicate și/sau inutile. 

Pentru a șterge obiectele suprapuse 

1. La promptul de comandă, introduceți GMERASEREPETITION. 

2. Selectați obiecte. 

3. Apăsați ENTER. 
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Lista de sugestii 

Selectați obiecte 

Selectați obiectele care trebuie șterse 

 

Capitolul 4  Desenarea și dispunerea 

Rezumat 

GstarCAD Mechanical prevede inserarea de borduri grafice și de bare de titlu în comanda 

zonei de desen. Utilizatorul poate insera un cadru grafic în orice etapă a procesului de 

proiectare. 

Utilizatorul poate specifica bara de titlu și proporția formatului foii de proprietate, puteți 

specifica, de asemenea, înălțimea și lățimea zonei grafice , și lăsați GstarCAD Mechanical să 

calculeze proporția. 

În cazul în care ați  desenat trebuie să localizati geometria cadrului grafic și de 

adnotare,utilizatorul poate utiliza opțiunea de linie de comandă pentru a selecta, 

redimensionarea și cadrul grafic în mutarea acestuia în locația corespunzătoare. 

 

Titlul Desenului / Margini 

Panglică: : Annotate tab- Sheet panel- Drawing Title/Borders 

Comandă de la tastatură: GMTITLE 

GstarCAD mechanical oferă un set de elemente multistandard. Rezolvă complet standardul 

de comunicare a desenelor clienților, este neconform cu elementele străine. De exemplu: GB, 

ISO, ANSI, ANSI, DIN, BSI, JIS, CSN și standardele altor țări. În același timp, rezolvați complet 

nevoile de desenare a mai multor layout-uri ale unui singur designer DWG. 

Pași obișnuiți 

Pentru a insera o margine de desen cu bloc de titlu 

 1. Faceți clic pe: Annotate tab-Sheet panel-Drawing Title/Borders. 

 2. În caseta de dialog Drawing Borders with Title Block (Borduri de desen cu bloc de 

titlu).Click OK. 

 3. Specificați punctul de inserție al bordurii desenului. 
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Pentru a edita o margine de desen 

 1. Faceți dublu clic pe marginea desenului care urmează să fie editată. 

 2. În caseta de dialog, Margine de Desen cu Titlu Bloc, editați setările. 

 3. Faceți clic pe OK. 

 4. Selectați obiectele care urmează să fie mutate în marginea de desen modificată. 

Pentru a edita un Bloc Titlu 

 1. Faceți dublu clic pe blocul de titlu care urmează să fie editat. 

 2. În caseta de dialog, Modificarea intrării Blocului Titlu, editați setările. 

 3. Faceți clic pe OK. 

Lista de sugestii 

Punct de inserție: Specifică locul în care se inserează colțul din stânga jos al marginii 

desenului. 

Selectare obiecte: Specifică obiectele care trebuie redimensionate și mutate în interiorul 

marginii desenului. 

Noua locație pentru obiecte: Specifică unde să se insereze obiectele. 

 

Desenarea marginilor cu caseta de dialog Titlu Bloc 
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Formatul hârtiei 

Conține margini standardizate de desen, salvate în marginea titlului în folderul "borderline". 

Puteți utiliza unul dintre formatele standardizate sau puteți selecta un format personalizat. 

Pentru a utiliza un format personalizat, porniți comanda GMOPTIONS și faceți dublu clic pe 

Foi de Desen în caseta de dialog GM: "Standards" ("GM": "Standards"). În caseta de dialog 

Setări Foi de Desen, sub Format de hârtie implicit, alegeți Suplimentar pentru a selecta și a 

adăuga un format de hârtie personalizat la lista existentă. 

Bloc de Titlu 

Conține blocuri de titlu standardizate, care sunt salvate în dosarul de borduri de titlu. Puteți 

utiliza unul dintre formatele standardizate sau puteți selecta și utiliza un format personalizat. 

Pentru a utiliza un format personalizat, porniți comanda GMOPTIONS și faceți dublu clic pe 

Foi de Desen în caseta de dialog GM: Standarde. În caseta de dialog Setări foi de desen, sub 

Bloc de Titlu Standard, selectați Suplimentar pentru a selecta și a adăuga un format de hârtie 

personalizat la cel existent 

Blocuri de Titlu de Extensie: Deschide caseta de dialog, astfel încât să puteți adăuga extensii 

de blocuri de titlu la desen. Această opțiune este disponibilă numai în standardul GOST. 

Scară: Afișează toți factorii de scară standard. De asemenea, puteți introduce propriul factor 

de scară. 

Calculază: Sugerează un factor de scară pentru o secțiune de desen sau pentru dimensiunea 

obiectelor existente în desenul unei secțiuni de bordură preselectată. Factorul de scară 

calculat apare în caseta de scară. Opțiunea Calculază nu este disponibilă în layout. 

Setați factorul de scară de bază: Atunci când este selectat, factorul de scară al secțiunii este 

stocat în configurație ca factor de scară de bază (numai în spațiul Model). 

Setați variabilele de sistem: Setează grila, snap, limitele, scara tipul liniei și alte opțiuni la 

valorile implicite care corespund la factorului de scară selectat de dumneavoastră. 

Efectuați redimensionarea: Ajustează textul, simbolurile, dimensiunile, tabelele și alte 

elemente pentru a se conforma factorului de scară modificat. 

Mutarea obiectelor: Plasează obiectele existente în editorul de desen în interiorul marginii 

desenului inserat. Dacă selectați opțiunea Amplasare Automată, obiectele selectate se mută 

în centrul marginii. 

Plasare automată: Mută obiectele selectate în centrul marginii. Selectează automat toate 

obiectele situate în interiorul unei margini de desen inserate, dacă se selectează Obiecte de 

Redimensionare, 

Opțiunea Selectare automată: este selectată în caseta de dialog Setari pentru Foaia de Desen, 

accesată prin intermediul butonului GM, caseta Standare de Dialog. În cazul în care nu există 

o frontieră, selectează toate obiectele. 
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Dacă obiectele se află în afara marginii, debifați caseta de selectare automată din caseta de 

dialog (Setari pentru Foaia de Desen), accesate prin intermediul GM: caseta Standare de 

Dialog. În caz contrar, obiectele din afara marginii nu fac parte din marginea selectată. 

Dezghețați toate layerele: Selectează toate layerele care conțin obiecte, le mută în chenar și 

le dezgheață. La final, restabilește starea layerelor. 

Obiecte de redimensionat: Specifică dacă obiectele desenate trebuie selectate automat sau 

manual. 

Revizuire 

Revizuiri activate/dezactivate 

Panglică: Annotate tab- Sheet panel-Revisions on /off 

Comandă de la tastatură: GMREV 

Atunci când revizuirile sunt activate, GstarCAD Mechanical urmărește data blocului de xrefs 

inserat în desen. În cazul în care GstarCAD Mechanical detectează o modificare într-un xref, 

vă solicită confirmarea și adaugă o linie de revizuire la lista de revizuiri. Dacă nu există o listă 

de revizuiri, GstarstarCAD Mechanical creează una și vă solicită să o plasați în zona de desen. 

În general, activați această comandă după ce ați modificat desenul. Prima dată când lansați 

comanda, aceasta inserează un bloc cu antet în desen. 

Adăugați o linie de revizuire 

Panglică: Annotate tab-Sheet panel-Turns revisions on or off-Add one Revision Line 

Comandă de la tastatură: GMREVLINE 

Utilizați această comandă pentru a adăuga manual o linie de revizuire la lista de revizuiri. Dacă 

nu există o listă de revizuiri, se creează o listă de revizuiri și vă solicită să o plasați în zona de 

desen. Dacă inserați cel puțin o margine de desen/un bloc de titlu, selectați marginea de 

desen ale cărei obiecte sunt incluse. În caz contrar, apare imediat caseta de dialog Edit 

Revision Attributes (Editare atribute de revizuire). Puteți modifica sau adăuga intrări pentru 

numărul, data, descrierea revizuirii, denumirea și numele DWG. 

Pentru a insera o listă de revizuire 

 1. Atașați un desen xref la desenul de asamblare. 

 2. La promptul de comandă, introduceți GMREV. 

 3. Salvați și închideți desenul de asamblare. 

 4. Deschideți desenul xref și modificați ceva (de exemplu, detalierea). 

 5. Salvați desenul de referință. 

 6. Deschideți din nou desenul de asamblare.                                                                                 58 



 

 

 

 7. În caseta de mesaje, faceți clic pe OK. 

 8. Specificați un punct de inserție pentru linia de revizuire. 

 9. Completați intrările din caseta de dialog Editare Atribute de Revizuire. 

 10. Faceți clic pe OK. 

Zonă de scalare/ Viewport 

Zone de scalare 

Panglică:View tab-Scale Areas panel-Scale Area 

Comandă de la tastatură: GMSCAREA 

O zonă de scară este o regiune din spațiul modelului care are o scară diferită de cea a spațiului 

modelului. Zonele de scară vă oferă posibilitatea de a împărți spațiul modelului în regiuni cu 

scări diferite. Zonele de scară suportă două metode independente de scalare; scalarea pe 

lungime și scalarea textului. 

 

 

Pași obișnuiți 

Pentru a defini o zonă de scalare cu scalare pe lungime  

1. Faceți clic pe: View tab-Scale Areas panel-Scale Area. 

2. Faceți clic pe două puncte (1 și 2) pentru a defini limita zonei de scalare. 
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 3. În caseta de dialog Zona de Scară în caseta Scară, specificați factorul de scară. 

 4. Selectați Scalarea lungimii . 

 5. Selectați Efectuarea redimensionării . 

 6. Faceți clic pe OK. 

 7. Selectați obiectele care urmează să fie redimensionate (3). 

 8. Apăsați ENTER. 

Pentru a defini o zonă de scalare cu scalarea textului  

 1. Faceți clic pe: View tab-Scale Areas panel-Scale Area. 

 2. Faceți clic pe două puncte (1 și 2) pentru a defini marginea zonei de scalare. 

 

 

 3. În caseta de dialog Zona de scalare, în caseta Scară, specificați factorul de scară. 

 4. Selectați Scalare text . 

 5. Selectați Efectuarea redimensionării . 

 6. Faceți clic pe OK. 

 7. Selectați obiectele care urmează să fie redimensionate (3). 

 8. Apăsați ENTER. 

Lista de sugestii 

Specificați primul punct sau [Cerc/Obiect]: Specifică un punct pentru a defini un colț al unei 

zone dreptunghiulare, o zonă circulară sau selectează un obiect pentru a converti un contur 

închis existent ca graniță a zonei de scară. 
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Caseta de dialog a Zonei de Scalare  

 

 

Scară și tip de scalare 

Scară 

Specificați scara pentru zona de scală sau pentru fereastra de vizualizare. Puteți selecta o 

valoare prestabilită sau puteți introduce orice scară dorită. 

Notă: De exemplu, pentru a specifica o scară de 3:1, introduceți 3:1 sau 3.0 (care este 

convertit în 3:1). 

<: Acest simbol revine temporar la desen. Puteți selecta o entitate care definește scara (de 

exemplu, o altă zonă de scală, o cotă sau un text de scală) pentru a seta scara zonei pe care o 

editați 

Scalarea lungimii: Setează factorul de scalare a lungimii. Acesta definește raportul dintre 

lungimea desenată și lungimea reală. De exemplu, cu un factor de scalare a lungimii de 2.0, o 

linie de 100 de unități este dimensionată ca o linie de 200 de unități. 

Scalarea textului: Stabilește factorul de scalare a textului. Această setare definește 

dimensiunea înălțimii textului, dimensiunile simbolurilor și dimensiunile tabelelor. De 

exemplu, cu un factor de scalare a textului de 2.0, înălțimea textului de cotă este dublată în 

dimensiune. 
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Crearea automată a vizualizărilor în: Creează o fereastră de vizualizare folosind aceeași scară 

pe care ați folosit-o în zona de scară. În această fereastră de vizualizare, toate înălțimile 

textului și dimensiunile simbolurilor apar la dimensiunea corectă. 

Lista de aranjamente: Selectează un aspect pentru fereastra de vizualizare. Nu puteți vizualiza 

în mai mult de un layout. 

Opțiuni de Scalare 

Setați Scala de bază: Stabilește factorul de scalare a textului utilizat în zona de scalare ca scară 

de bază a spațiului modelului. Această opțiune nu este disponibilă dacă este selectată scalarea 

pe lungime. 

Efectuați redimensionarea: Vă solicită să selectați obiectele existente în zona de 

redimensionare pentru a le redimensiona, odată ce caseta de dialog se închide 

Notă: Această opțiune este selectată în mod implicit dacă modificați scara. 

 

Graniță 

Nou   < Redefinește marginea zonei de scară. 

Mută < Îndepărtează marginea zonei de scară. 

Creați un viewport 

Panglică: Layout tab-Viewports panel-Viewport 

Comandă de la tastatură: GMVPORT 

Creează un viewport în modul layout sau editează un viewport existent. 

 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea o Vizualizare 

 1. Treceți în modul layout. 

 2. Faceți clic pe: Layout tab-Viewports panel-Viewport. 

 3. Definiți marginea vizualizarii. 

 4. În caseta de dialog Vizualizare, specificați scara. 

 5. Faceți clic pe OK. 
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Pentru a muta o Zonă de Scală sau o fereastră de Vizualizare 

 1. Faceți dublu clic pe marginea vizualizării sau a zonei de scalare (1). 

 2. În spațiul modelului apare caseta de dialog Zonă de scalare, iar în layout apare caseta de 

dialog Vedere: 

 

 3. Sub granită, faceți clic pe Mută. 

 4. Alegeți OK. 

 5. Selectați poziția țintă pentru vizualizare (2). 

 6. Alegeți OK. 

Pentru a redimensiona o Zonă de Scalare sau o fereastră de Vizualizare 

 

 1. Faceți clic pe marginea vizualizării sau a zonei de scalare. 

 2. Folosiți mânerele pentru a redimensiona vizualizareal sau zona de scalare. 

Lista de sugestii 

Specificați primul punct sau [Cerc/Granită/Obiect]: Specifică un punct pentru a defini un colț 

al unei zone dreptunghiulare pentru fereastra de vizualizare. 

Specificați al doilea punct: Specifică colțul opus pe diagonală al zonei dreptunghiulare pentru 

vizualizare (Cerc): Definește o zonă circulară pentru vizualizare. 

Cerc: Definește o zonă circulară pentru vizualizare. 
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Centrul cercului - Specifică centrul zonei circulare. 

Raza - Specifică raza zonei circulare. 

Diametru- Specifică diametrul zonei  dreptunghiulare. 

Granița: Specifică o zonă de scară existentă în spațiul modelului pentru fereastra de 

vizualizare. 

 

Caseta de Vedere 

 

Scară: Stabilește scara pentru fereastra de vizualizare. Selectați o valoare prestabilită sau 

introduceți orice scară dorită.  

De exemplu, pentru a specifica o scară de 3:1, introduceți 3.0 sau 3.1 (care este convertit în 

3:1). 

Acest simbol(<). Se revine temporar la desen. Apoi puteți selecta o entitate care definește 

scara (de exemplu, o altă zonă de scară, o cotă sau un text de scară) pentru a seta scara vederii 

care poate fi editată. 

Model de spațiu 

Granită (<).Stabilește o zonă de scară în desen. Această zonă de scală stabilește forma, 

dimensiunea și scara vederii. În acest fel, vederea este atașat la zona de scară. Modificările 

aduse acestei zone de scară sunt adaptate automat de vedere. 

Punct Central(<).Atașează fereastra de vizualizare la un punct pe care îl selectați în desen. 

Acest punct este ținta de vizualizare pentru vedere. Punctul Central nu specifică forma sau 

scara vederiii. 
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Detașare. Detașează fereastra de vizualizare fie de zona de scară, fie de punctul median la 

care este atașată. 

Opțiuni de Scalare 

Zoom in functia de Scară. Setează factorul de zoom al ferestrei de vizualizare pentru a reflecta 

scara pe care ați selectat-o. Această acțiune se efectuează după ce închideți caseta de dialog. 

Efectuați Redimensionarea. Redimensionează obiectele din desen. Afectează, de asemenea, 

scara înălțimii textului de cotă și dimensiunile simbolurilor. 

Notă: Această opțiune este selectată automat în cazul în care se modifică scara. 

Granița 

Nou < Redefinește marginea ferestrei de vizualizare. 

Mută < Deplasează marginea viewportului. 

Vedere activă: Activează fereastra de vizualizare. 

Redimensionare 

Panglică: View tab-Scale Areas panel-Rescale 

Comandă de la tastatură: GMRESCALE Mărește sau reduce obiectele selectate, păstrând 

aceleași proporții ale obiectului după scalare 

Lista de sugestii 

Introduceți noua scală a simbolului: Specificați factorul de scară pentru a mări sau micșora 

notele. 

Selectați obiectul pentru redimensionare: Nota specificată la scalare. 

Monitorizarea Scării 

Panglică: View tab-Scale Areas panel-Scale Monitor 

Comandă de la tastatură: GMSCMONITOR 

Afișează scara unei zone de scală sau a unui vederi. 

Lista de sugestii 

Alegeți zona de scară pentru a edita/Alegeți zona din interiorul scalei pentru a 

mări/<Return> pentru a termina. 

Specifică o zonă de scară sau un port de vizualizare pentru a monitoriza scara acesteia (Zona 

este mărită automat). Faceți clic pe zona de scalare sau pe marginea portului de vizualizare 

pentru a edita scara.           
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Vizualizați instrumentele 

Creați și Editați Situatia de Ascundere 

Panglică: Home tab-Detail panel-Hide Situation 

Comandă de la tastatură: GMSHIDE GMSHIDEEDIT 

Desenează linii ascunse pentru a reprezenta marginile ascunse, atunci când specificați ce 

obiecte se află în față și ce obiecte se află în spate. 

Atunci când modificați sau mutați obiecte care fac parte dintr-o "situație de ascundere" creată 

cu această comandă, liniile ascunse se actualizează automat. O situație de ascundere poate 

conține mai multe niveluri suprapuse. 

 

Odată ce ați selectat obiectele din prim-plan, GMSHIDE alege automat obiectele pentru 

fundal. Dacă numărul de obiecte din fundal este prea mare, vă solicită să selectați obiectele 

din fundal din caseta de dialog (Situație de Ascundere). 

 

Caseta de dialog Situație de Ascundere vă permite să: 

Creați niveluri suplimentare pentru situațiile de ascundere care sunt mai complexe decât 

situațiile de ascundere pe două niveluri (doar prim-plan și fundal). 

Deplasarea obiectelor de la un nivel la altul. 

Adăugarea/îndepărtarea obiectelor pe/dintrun nivel. 

Pentru a selecta o entitate liberă (o linie, un arc, un cerc și așa mai departe), continuați să 

faceți clic pe obiect până când vedeți numele acestuia în vârful instrumentului. 

Pentru a selecta o instanță de bloc, faceți clic pe o geometrie care aparține acestuia   

Informațiile privind selecția sunt afișate pe linia de comandă. Continuați să selectați obiecte, 

apoi apăsați ENTER pentru a ieși. 

Atunci când sunt selectate obiecte de prim-plan, obiectele care se află parțial sau total în 

interiorul unei casete de delimitare care înconjoară obiectele de prim-plan sunt adăugate 

automat la setul de selecție de fundal. 
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Pași obișnuiți 

Pentru a crea o Situație de Ascundere 

1. Faceți clic pe: Home tab-Detail panel-Hide Situation drop-down-Create.  

2. Faceți clic în fereastra grafică pentru a selecta obiectele de prim-plan. 

Pentru a elimina geometria elementară (obiecte libere) dintr-un nivel 

1. Faceți clic pe: Home tab-Detail panel-Hide Situation drop-down-Edit.  

2. În spațiul modelului, selectați un obiect care aparține situației de ascundere pe care doriți 

să o editați. 

3. În arborele de vizualizare, faceți clic pe nivelul dorit pentru a edita. 

4. Faceți clic pe bara de instrumente verticală. Caseta de dialog se ascunde. Obiectele care 

aparțin nivelului selectat sunt afișate în linii punctate. 

5. Faceți clic pe obiectul liber pe care doriți să îl eliminați. 

6. Apăsați ENTER. 

7. Faceți clic pe OK. 

Pentru a modifica modul în care sunt afișate marginile ascunse 

1. Faceți clic pe: Home tab-Detail panel-Hide Situation drop-down-Edit. 

2. În spațiul modelului, selectați un obiect care aparține situației de ascundere pe care doriți 

să o editați 

3. Faceți clic pe nodul rădăcină al vizualizării în arbore din caseta de dialog (Ascundeți 

Situația). 

4. Dacă caseta de dialog nu s-a extins și Setarile Obiectului nu sunt vizibile, faceți clic pe: 

. 

5. Pentru a afișa liniile ascunse ca linii punctate, selectați Afișare linii Ascunse. Dacă acest 

buton nu este bifat, liniile ascunse nu sunt vizibile. 

6. Faceți clic pe OK. 

Pentru a adăuga un nivel la o situație de ascundere 

1. Faceți clic pe: Home tab-Detail panel-Hide Situation drop-down-Edit. 

2. În spațiul modelului, selectați un obiect care aparține situației de ascundere pe care doriți 

să o editați. 
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3. Faceți clic pe . Se adaugă un nou nivel. 

4. Utilizați butoanele  pentru a poziționa nivelul. 

5. Faceți clic  pe bara de instrumente verticală. Caseta de dialog se ascunde. 

6. În spațiul modelului, faceți clic pe obiectele pe care doriți să le adăugați la acest nivel. 

7. Faceți clic pe OK. 

Pentru a elimina un nivel într-o Situație de Ascundere 

1. Faceți clic pe: Home tab-Detail panel-Hide Situation drop-down-Edit.  

2. În spațiul modelului, selectați un obiect care aparține situației de ascundere pe care doriți 

să o editați 

3. În arborele de vizualizare, faceți clic pe nivelul dorit să îl eliminați. 

4. Faceți clic  pe bara de instrumente verticală. 

5. Faceți clic pe OK. 

Lista de sugestii 

Selectați obiectele de prim-plan 

Specifică obiectele care trebuie să fie în prim-plan. 

Obiectele de prim-plan valide includ blocuri, orice contur închis creat cu linii, arcuri. Atunci 

când confirmați setul de selecție de prim-plan, programul creează automat setul de selecție 

de fundal pe baza obiectelor de prim-plan 
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Caseta de dialog Ascundeți Opțiunile 

 

 

Utilizați această casetă de dialog pentru a seta valorile implicite pentru comanda GMSHIDE. 

Valorile implicite ale casetei de dialog GMSHIDE: 

Afișarea liniilor ascunse: Specifică faptul că liniile ascunse apar ca linii punctate în mod 

implicit. Dacă nu bifați această casetă de selectare, liniile ascunse nu sunt vizibile în mod 

implicit. 

Vedeți un exemplu de efecte ale casetei de selectare Afișarea liniilor ascunse  

 

În acest exemplu, caseta de selectare Afișarea liniilor ascunse este selectată. 
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În acest exemplu, caseta de selectare Afișarea liniilor ascunse este debifată. 

Folosiți numai contururile exterioare 

Folosește doar contururile exterioare ale obiectelor pentru calculele de prim-plan. În cazul în 

care conturul exterior conține deschideri, cum ar fi găuri și fante, programul le ignoră, iar 

obiectele din fundal care ar trebui să fie vizibile prin aceste deschideri rămân ascunse. 

Vedeți o ilustrare a efectelor căsuței de selectare, folosiți numai contururile exterioare 

 

În acest exemplu, prim-planul este format din obiectele de tip dreptunghi (săgeată neagră) și 

o deschidere triunghiulară (săgeată albastră). Deoarece este selectat numai conturul exterior 

al utilizării, obiectele din fundal nu sunt vizibile prin deschidere. Programul le arată folosind 

linii ascunse. 

 

Prim-plan inversat 

Schimbă rolurile obiectelor de prim-plan și de fundal. Programul afișează obiectele suprapuse 

de prim-plan și ascunde obiectele care nu sunt suprapuse de granița prim-planului. 

Schimbă rolurile obiectelor din prim-plan și din fundal. Programul afișează obiectele 

suprapuse de prim-plan și ascunde obiectele care nu sunt suprapuse de granița prim-planului. 

Utilizați numai contururi 

Filtrează toate obiectele necorespunzătoare din prim-plan. În mod implicit, programul 

consideră adecvate pentru prim-plan doar contururile închise desenate pe straturile 

mecanice AM_0, AM_1 și AM_2 (Contur Layers) și contururile închise desenate pe straturile 

create cu comanda GstarCAD LAYER 
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Ascundeți numai obiectele corespunzătoare 

Specifică faptul că comanda GMSHIDE trebuie să ignore obiectele care nu sunt obiecte de 

fundal valide (de exemplu, hașurile și liniile de construcție). 

Selectarea automată a obiectelor din fundal 

Specifică faptul că comanda GMSHIDE selectează automat entitățile din fundal, atunci când 

se creează o nouă situație de ascundere. 

Caseta de dialog Ascundeți Situația 

 

Vizualizare arbore 

Descrie grafic situația ascunderii. Numele situației de ascundere este nodul rădăcină. 

Nivelurile apar ca noduri copil ale rădăcinii, enumerate în ordinea z. Geometria elementară, 

cum ar fi liniile și arcele selectate pentru un nivel, este afișată ca o singură entitate denumită 

obiecte libere. 

Bara de instrumente verticală 

Conține butoanele care acționează asupra elementului selectat în vizualizarea în arbore. 

Disponibilitatea fiecărui buton depinde de relevanța acestuia pentru selecție. 
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Butoane 

 Creează un nivel și îl adaugă sub selecția curentă în fereastra arbore de selecție 

 Ascunde temporar caseta de dialog, astfel încât să puteți alege obiecte pentru nivelul 

selectat în mod curent. 

Pentru a selecta o instanță de bloc: 

         Faceți clic pe o geometrie care aparține instanței de bloc. În vârful instrumentului se 

afișează numele blocului. 

Pentru a selecta un obiect liber: 

         Continuați să dați clic pe obiectul liber până când numele acestuia apare în 

instrumentul de informare. 

Pentru a elimina un obiect din setul de selecție: 

         Faceți clic pe obiect până când vedeți numele acestuia în fereastra instrumentul de 

informare. 

 Îndepărtează elementul selectat în arbore din situația de ascundere. 

 Mută nivelul selectat în partea de sus. 

 Mută nivelul selectat în sus cu un nivel. 

 Mută nivelul selectat în jos cu un nivel. 

 Mută nivelul selectat în partea de jos. 

 Ascunde temporar caseta de dialog pentru a afișa desenul. Apăsați ESC sau ENTER 

pentru a reveni la caseta de dialog. 
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Caseta de dialog Ascundeți Situația - Ascundeți Setările de Situație 

 

Nume 

Vă oferă un spațiu pentru a denumi situația de ascundere. Nu este necesar ca numele situației 

de ascundere să fie unic. 

Afișarea liniilor ascunse 

Setează stilul de ascundere a liniilor ascunse la linii punctate (activat în mod implicit). Debifați 

această casetă de selectare pentru ca liniile ascunse să devină invizibile. 

Folosiți numai straturile specificate pentru situații de ascundere 

Exclude obiectele nepotrivite (de exemplu, hașurile și liniile centrale) din situația de 

ascundere. 

Setări 

Deschide caseta de dialog Opțiuni de Ascundere și permite utilizatorilor să seteze valorile 

implicite pentru GMSHIDE. 
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Caseta de dialog Ascundeți Situația - Basic 

 

Setări de nivel  

Denumire nivel  

Vă oferă un spațiu pentru a specifica un nume pentru nivel. Programul afișează acest nume în 

vizualizarea arborescentă. 

Selecție  

Afișează numărul de entități care au fost selectate pentru acel nivel. Obiecte de structuri 

mecanice care se referă la numărul de entități selectate pentru acel nivel. 

Caseta de dialog Ascundeți Situația – Avansat 
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Setări de nivel 

Folosiți numai conturul exterior 

Utilizează numai conturul exterior pentru calculele de prim-plan. Atunci când este selectat, 

dacă există deschideri, cum ar fi găuri și fante, în interiorul conturului, obiectele din fundal nu 

sunt vizibile prin ele. O utilizare obișnuită a acestei opțiuni este ascunderea obiectelor de 

fundal atunci când obiectul de prim-plan conține găuri oarbe. 

Prim-plan inversat  

Schimbă rolul prim-planului cu cel al fundalului. Programul ascunde obiectele care nu sunt 

suprapuse de limita prim-planului și arată obiectele care sunt suprapuse de prim-plan. 

Folosiți numai layere de contur în prim-plan 

Aplică un filtru de straturi la setul de selecție din prim-plan, filtrând toate layerele cu excepția 

layerelor de contur și a celor nemecanice. În mod implicit, AM_0, AM_1 și AM_2 sunt layere 

de contur și puteți defini până la patru layere de contur. În mod implicit, programul desenează 

toate obiectele care sunt obiecte valide în prim-plan pe aceste layere. Dacă debifați această 

casetă de selectare, toate obiectele care aparțin setului de selecție de prim-plan apar ca 

obiecte de prim-plan, indiferent dacă sunt sau nu obiecte de prim-plan valide 

Caseta de dialog Ascundeți Situația - Excludere obiecte 
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Obiecte utilizate ca prim-plan 

Selectați obiectele pentru excludere 

Ascunde temporar caseta de dialog pentru a putea selecta sau elimina obiecte din setul 

de excludere din prim-plan. 

Pentru a selecta o instanță de bloc: Faceți clic pe o geometrie care aparține instanței blocului. 

În vârful instrumentului se afișează numele blocului. 

Pentru a adăuga un obiect liber la setul de excludere: Continuați să faceți clic pe obiectul 

liber până când vedeți numele acestuia în vârful de instrument. 

Pentru a elimina un obiect din setul de selecție: Faceți clic pe obiect până când vedeți numele 

acestuia în vârful de instrument. 

Șterge selecția curentă pentru setul de excludere. 

Excludeți obiectele selectate 

Specifică faptul că obiectele din setul de excludere a prim-planurilor nu sunt calculate ca parte 

a prim-planurilor. 

Obiecte folosite ca fundal 

Selectarea obiectelor pentru excludere 

Ascunde temporar caseta de dialog pentru a putea selecta sau elimina obiecte din setul 

de excludere a fundalului. 

Pentru a selecta o instanță de bloc: 

Faceți clic pe o geometrie care aparține instanței de bloc. În vârful instrumentului se afișează 

numele blocului. 

Pentru a adăuga un obiect liber la setul de excludere: 

Continuați să dați clic pe obiectul liber până când numele acestuia apare în indicatorul de 

instrumente. 
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Pentru a elimina un obiect din setul de selecție: 

Faceți clic pe obiect până când vedeți numele acestuia în indicatorul de instrumente. 

Șterge selecția curentă pentru setul de excludere. 

Excludeți obiectele selectate 

Specifică faptul că obiectele selectate pentru setul de excludere a fundalului nu sunt ascunse 

ca parte a fundalului. 

Caseta de dialog Ascundeți Situația - Setări Obiect 

 

Excludere din prim-plan 

Împiedică entitatea selectată să acționeze ca prim-plan pentru toate nivelurile inferioare 

nivelului său. 

Excludere din fundal 

Împiedică entitatea selectată să acționeze ca fundal pentru toate nivelurile superioare 

nivelului său. 

Folosiți numai conturul exterior 

Stabilește doar conturul exterior al entității selectate pentru a fi afișat ca obiect de prim-plan. 

Dacă debifați această casetă de selectare, toate contururile sunt afișate ca obiecte de prim-

plan. 
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Vizualizare detaliată 

Panglică: Home tab-Detail panel-Detail View 

Comandă de la tastatură: GMDETAIL 

Creează o vedere de detaliu circulară, dreptunghiulară sau definită liber, la scară, a geometriei 

selectate. 

Pentru a crea o vizualizare detaliată într-o prezentare 

1. Faceți clic pe: Home tab-Detail panel-Detail View. 

2. Pentru a crea o vedere de detaliu cu o limită de detaliu circulară: 

a) Faceți clic pe punctul care urmează să fie utilizat ca centru al zonei detaliate 

b) Faceți clic în zona de desen pentru a indica raza limitei circulare. 

3. Pentru a crea o vedere de detaliu cu o limită de detaliu dreptunghiulară: 

În linia de comandă, introduceți R. 

În zona de desen, faceți clic pe un colț al zonei care urmează să fie detaliată. 

Faceți clic pe colțul opus. 

4. Pentru a crea o vedere de detaliu utilizând un contur închis existent ca limită de detaliu: 

În linia de comandă, introduceți O. 

Faceți clic pe obiectul care urmează să fie utilizat ca limită de detaliu. 

5. În caseta de dialog Detaliu, specificați scara de mărire pentru zona de mărit. 

6. În secțiunea Creare Vizualizare Detaliu : selectați opțiunea Layout.  

7. În lista adiacentă, selectați layout-ul în care să creați vizualizarea de detaliu. 

8. Faceți clic pe OK. 

9. Așezați vizualizarea de detaliu în zona de desen. 

 

Lista de sugestii 

Centrul cercului: Specifică centrul zonei circulare din care doriți să creați o vedere detaliată. 

Rază: Specifică raza zonei circulare din care doriți să creați o vedere detaliată. 

Diametru: Specifică diametrul zonei circulare din care doriți să creați o vedere detaliată. 

Dreptunghi: Specifică o zonă dreptunghiulară din care se creează o vedere detaliată. 
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Primul punct - Specifică un punct de colț al zonei dreptunghiulare din care doriți să creați o 

vedere detaliată. 

Al doilea punct - Specifică punctul de colț opus al zonei dreptunghiulare din care doriți să 

creați o vedere detaliată. 

Obiect: Specifică o zonă încapsulată de un contur închis pentru a crea o vedere de detaliu. 

Se plasează vederea de detaliu: Specifică o locație pentru vizualizarea de detaliu în spațiul 

modelului. 

Specifică următorul punct - Specifică următorul punct al liniei de legătură. Faceți clic pe 

vizualizarea detaliată pentru a finaliza comanda. Această opțiune se afișează numai atunci 

când stilul curent al vederii de detaliu specifică faptul că limita de detaliu trebuie să se 

conecteze la marginea vederii de detaliu printr-o linie de conexiune. 

Fără linie de conexiune- Plasează vederea de detaliu fără o linie de conexiune. 

Poziția țintă: Specifică o locație pentru vizualizarea de detaliu într-un layout. 

Poziția curentă: Plasează vizualizarea detaliată în centrul machetei. 

Caseta de dialog Detaliere 

 

Detaliu pentru scară  

Specifică scara pentru vizualizarea detaliată. 
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Zona pentru selectie scară: Afișează scara zonei aflate sub limita de detaliu. În cazul în care 

limita detaliului nu se află într-o zonă de scară sau într-un bloc de titlu, scara zonei selectate 

este aceeași cu scara modelului. 

Specificații în funcție de scara absolută: Stabilește scara de mărire a detaliului după o scară 

absolută. Selectați o valoare prestabilită sau introduceți orice scară dorită. 

Specificații în funcție de factor: Stabilește factorul de mărire a detaliului cu un factor. 

Selectați o valoare prestabilită sau introduceți orice scară dorită. 

Alege automat scara dintr-o zonă de scală sau o adnotare pe care o selectați. 

Delimitare detaliată: Specifică proprietățile limitei care determină conținutul detaliului. 

Identificator: Permite stabilirea unui text descriptiv pentru identificarea detaliului. Puteți 

selecta un identificator valid din lista derulantă sau introduceți o valoare, utilizați "-" dacă 

doriți să creați o vizualizare de detaliu fără etichetă. 

Notă: Sistemul nu validează valorile pe care le introduceți direct în această casetă. 

Lider de adnotare: Conectează eticheta de detaliu la limita de detaliu cu o linie de lider. 

Mută: Deplasează marginea detaliului. 

Vedere detaliată: Specifică proprietăți suplimentare ale detaliilor. 

Conținutul etichetei: Specifică conținutul textual al etichetei pentru vizualizarea detaliată. De 

obicei, în cadrul etichetelor de vizualizare detaliată se utilizează următoarele câmpuri 

Linia de secțiune 

Panglică: Home tab-Detail panel-Section Line 

Comandă de la tastatură: GMSECTIONLINE 

Trasează o linie de secțiune și inserează eticheta corespunzătoare vederii de secțiune în zona 

de desen. 

Pentru a crea o linie de secțiune 

 1. Faceți clic pe: Home tab-Detail panel-Section Line. 

 2. Selectați un punct de pornire pentru linia de secțiune. 

 3. Selectați punctul sau punctele următoare pentru linia de secțiune și apăsați ENTER. 

 4. Introduceți o literă pentru a face referire la linia de secțiune în punctul de pornire. 

 5. Apăsați ENTER. 

 6. Deplasați cursorul pentru a selecta partea planului de tăiere. 

 7. Selectați un punct de inserție pentru textul din vederea secțiunii.  
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Lista de sugestii 

Selectați punctul: Definește punctul de început al liniei de secțiune. 

Următorul punct al liniei de secțiune: Desenează un segment de linie de secțiune. 

Jumătate: Adaugă un segment de linie la sfârșitul ultimei secțiuni și sare la opțiunea Nume. 

Acest segment de linie adăugat este perpendicular și de lungime egală cu primul segment 

al liniei de secțiune. De obicei, utilizați această opțiune pentru a crea o linie de secțiune 

pentru a arăta planul de tăiere pentru jumătăți de secțiuni. 

Arc: Adaugă un segment de arc la linia de secțiune. 

Punctul central al arcului: Definește un segment de arc folosind punctul de început, centrul 

și punctul final. 

Al doilea punct: Definește un segment de arc folosind 3 puncte prin care trece arcul. 

Denumire: Specifică simbolurile planului de tăiere pentru a denumi linia de secțiune. 

Primul simbol de secțiune - Specifică simbolul planului de tăiere pentru primul punct al liniei 

de secțiune. 

Simbolul secțiunii următoare - Specifică simbolul planului de tăiere pentru următorul punct 

al liniei de secțiune. GstarCAD 

Mechanical afișează această solicitare numai dacă este selectată caseta de selectare 

utilizare denumire continuă din caseta de dialog (Setări Vizualizare secțiune). 

Partea secțiunii - Specifică direcția săgeților secțiunii. 

Originea vizualizării secțiunii - Specifică locul în care se va insera eticheta de vizualizare a 

secțiunii. 

Centrul: Creează o linie de secțiune pentru o vedere în secțiune aliniată a unui obiect 

cilindric. 

Punct central: Specifică centrul obiectului cilindric pentru care se creează linia de secțiune. 

Primul simbol de secțiune: Specifică simbolul planului de tăiere pentru primul punct al liniei 

de secțiune. 

Simbolul secțiunii următoare: Specifică simbolul planului de tăiere pentru următorul punct 

al liniei de secțiune. GstarCAD Mechanical afișează această solicitare numai dacă este 

selectată caseta de selectare utilizare denumire continuă din caseta de dialog (Setări 

Vizualizare Secțiune). 

Partea laterală a secțiunii: Specifică direcția săgeților secțiunii. 

Originea vizualizării secțiunii: Specifică unde se inserează eticheta de vizualizare a secțiunii. 
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Vizibilitate: Controlează aspectul diferitelor componente ale liniei de secțiune. 

Săgeată: Comută vizibilitatea vârfurilor de săgeată de pe linia de secțiune. 

Cererea pe care GstarCAD Mechanical o afișează după ce selectați această opțiune vă 

informează cu privire la noua stare de vizibilitate. 

Linia: Specifică modul în care trebuie desenate liniile plane (segmentul de linie de secțiune 

dintre porțiunea de capăt și curbe). 

Între planuri: Desenează liniile plane folosind tipul de linie și greutatea liniei atribuite 

obiectului Sectiune/Linia plană de vizionare (PHANTOM2 în mod implicit) în caseta de 

dialog (Setări proprietăți obiecte). 

Continuă: Desenează liniile plane utilizând același tip de linie și aceeași greutate a liniei ca 

și capetele și curbele. 

Niciuna: Nu desenează nicio linie plană. 

Numele: Comută vizibilitatea etichetelor pe linia de secțiune și în vizualizarea secțiunii. 

Cererea pe care GstarCAD Mechanical o afișează după ce selectați această opțiune vă 

informează cu privire la noua stare de vizibilitate. 

Denumiri de planuri: Comută vizibilitatea simbolurilor planurilor de tăiere pe curbele 

(vârfurile) liniei de secțiune. În mesajul pe care GstarCAD Mechanical îl afișează după ce 

selectați această opțiune, vi se indică noua stare de vizibilitate. 

 

Caseta de dialog pentru Linia de Secțiune 

 

Identificator: Specifică un caracter alfabetic pentru a denumi linia de secțiune. Dacă în stilul 

curent de vizualizare a secțiunii este selectată opțiunea Use continuous naming (Utilizare 

denumire continuă), această casetă afișează primul caracter din setul de caractere alfabetice 

consecutive utilizate pentru a denumi linia de secțiune. 
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Introduceți un simbol: Afișează o paletă care vă permite să inserați un caracter special în 

poziția curentă a cursorului.Previzualizarea din zona de desen prezintă caracterul special, în 

timp ce caseta de dialog prezintă secvența de taste de control corespunzătoare. 

Conținutul etichetei: Stabilește conținutul textual pentru eticheta de vizualizare a secțiunii. 

Afișare identificator pentru toate curbele: Afișează identificatorul la toate vârfurile liniei de 

secțiune. Dacă această casetă de selectare este debifată, identificatorul este afișat numai la 

capetele liniei de secțiune. 

Setări: Afișează caseta de dialog (Modificare stiluri de vizualizare a secțiunii), care vă permite 

să configurați valorile implicite pentru comanda GMSECTIONLINE. 

 

Capitolul 5  Dimensionarea 

Rezumat 

Cu ajutorul instrumentelor simplificate din GstarCAD Mechanical, puteți crea dimensiuni 

utilizând casete de dialog prescurtate care controlează și extind în mod convenabil doar 

variabilele relevante pentru fabricație. Cu ajutorul cotelor automate, puteți crea cote multiple 

cu o introducere minimă de date, rezultând instantaneu grupuri de elemente ordonate, 

paralele sau simetrice care sunt spațiate corespunzător. Instrumentele de dimensionare 

inteligentă forțează cotele care se suprapun să se spațieze automat în mod corespunzător, 

integrând în același timp în proiectare informațiile privind toleranțele și lista de potrivire. 

Introducerea cotelor poate chiar să conducă și să modifice geometria de proiectare pentru a 

se adapta la anumite dimensiuni. 

Creați dimensiuni 

Dimensiunea de putere 

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Power Dimension 

Meniu:  Annotate-Power Dimension 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM 

Cotele de putere sunt cote create de comenzile de cotare ale GstarCAD Mechanical. Am 

conceput aceste instrumente de dimensionare special pentru industria prelucrătoare, ceea 

ce le face relevante și convenabile pentru utilizarea în acest domeniu. 

Comanda GMPOWERDIM recunoaște în mod automat obiectele și setează în mod implicit 

tipul de dimensiune corespunzător. Puteți utiliza aceeași comandă pentru a plasa cote liniare, 

unghiulare, radiale, de diametru, de linie de bază și de lanț. 
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Tipurile de dimensiuni acceptate variază de la dimensiuni liniare verticale, orizontale, aliniate 

și rotite, la dimensiuni unghiulare, la dimensiuni de rază, diametru, rază de rotație și lungime 

de arc, la dimensiuni de linie de bază și de lanț. Dacă este necesar, puteți modifica tipul de 

cotă utilizând lista de indicații. 

 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea dimensiuni orizontale, verticale sau aliniate. 

1. Faceți clic pe: Annotate tab-Dimensions panel-Power Dimension. 

2. Selectați locația pentru punctul de cotare sau selectați ținta pentru Dimension. 

3. Specificați locația liniei de cotare și completați dimensiunea. 

Pentru a adăuga toleranțe și ajustări la dimensiuni 

1. Atunci când specificați locația liniei de cotă, introduceți ':C' în linia de comandă. 

2. Se afișează caseta de dialog " Dimensiune Imbunătățită " ,faceți clic pe butonul "Adaugă 

Toleranțe"  sau " Adaugă accesorii " . 

3. Faceți clic pentru a previzualiza stilul de ' Toleranțe ' sau Accesorii. 

4. Se afișează caseta de dialog " Selectați tipul de toleranță/Ajustare " , în care utilizatorul 

poate selecta tipul dorit și face clic pe OK pentru a confirma. 

 

Lista de sugestii 

Precizați originea primei linii de extensie sau Unghi/ Bază/ Continuă/ Selecție/ 

eXit<Selecție>: 

Liniar: Creează o cotă liniară cu o linie de cotă orizontală, verticală sau rotită. 

Orizontal: Setează stilul de cotare la cotare liniară orizontală. 
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1. Precizați primul punct al dimensiunii liniare (1). 

2. Precizați al doilea punct de dimensiune liniară (2). 

3. Când linia de cotă este deplasată în locația necesară, faceți clic pentru a determina locația 

(3). Linia de cotă se poate deplasa numai pe direcție verticală. 

 Vertical: setează stilul dimensiunii la dimensiunea liniară verticală. 

 

1. Precizați primul punct al dimensiunii liniare (1). 

2. Precizați al doilea punct de dimensiune liniară (2). 

3. Când linia de cotă este mutată în locația dorită, faceți clic pentru a  

determinați locația (3). Linia de cotă se poate deplasa numai pe direcția orizontală. 

 Aliniat: setează stilul dimensiunii ca dimensiune liniară aliniată. 

 

1. Precizați primul punct al dimensiunii liniare (1). 

2. Precizați al doilea punct de dimensiune liniară (2). 

3. Când linia de cotare este deplasată în locația necesară, faceți clic pentru a determina locația 

(3). Linia de cotă se poate deplasa numai de-a lungul direcției verticale cu linia în care sunt 

conectate două puncte.   

 Rotit: setează stilul dimensiunii ca dimensiune liniară rotită. 
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1. Precizați primul punct al dimensiunii liniare (1). 

2. Precizați al doilea punct de dimensiune liniară (2). 

3. Specificați unghiul. 

4. Când linia de cotă este deplasată în locația necesară, faceți clic pentru a determina locația 

(3). Linia de cotă se poate deplasa numai de-a lungul direcției verticale cu unghiul specificat. 

 

Unghiul: Creați o dimensiune unghiulară pentru a reprezenta unghiul format de trei puncte 

sau două linii. 

 Specificați vertexul: utilizați trei puncte pentru dimensiunea unghiulară 

 

 

1. Selectați vertexul pentru dimensiunea unghiulară: specificați vertexul unghiului (1) 

2. Selectați punctul de ancorare al primei muchii pentru dimensiunea unghiulară: specificați 

punctul (2) 
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3. Selectați punctul de ancorare al celei de-a doua muchii pentru dimensiunea unghiulară: 

specificați punctul (3). 

4. Când linia de cotă este mutată în locația necesară, faceți clic pentru a determina locația 

(4) 
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 Selectați arcul: Pentru dimensiunea unghiulară a unui arc de cerc, efectuați o 

dimensiune cu cele două puncte de capăt și punctul central al arcului de cerc. 

arcului. 

 

1. Selectați arcul țintă(1) 

2. Când linia de cotă este mutată în locația dorită, faceți clic pentru a determina locația (2) 

Selectați cercul: Efectuați o dimensiune unghiulară cu două puncte de pe cerc și centrul 

cercului. 

 

1. Selectați punctul de ancorare al primei muchii pentru dimensiunea unghiulară: specificați 

punctul (1) 

2. Selectați punctul de ancorare al celei de-a doua muchii pentru dimensiunea unghiulară: 

specificați punctul (2).       
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3. Când linia de cotă este mutată în locația necesară, faceți clic pentru a determina locația (3) 

 Selectare linie: selectează două linii ca țintă pentru dimensiunea unghiulară. 

 

1. Vă rugăm să selectați prima linie: selectați linia (1). 

2. Vă rugăm să selectați a doua linie: selectați linia (2). 

3. Când linia de dimensiuni este mutată în locația dorită, faceți clic pentru a determina locația 

 Radial: Stabilește tipul de cotă pe dimensiuni radiale. 

Raza de acțiune: Stabilește tipul de dimensiune la dimensiuni de rază. 

1. Selectare arc sau cerc - Specifică arcul sau cercul pentru care se vor crea cote. 

2. Locația liniei de cotă - Specifică unde se va plasa linia de cotă. 

 Diametru: Setează tipul de dimensiune pe dimensiuni de diametru. 

1. Selectare arc sau cerc - Specifică arcul sau cercul pentru care se vor crea cote. 

2. Locația liniei de cotă - Specifică unde se va plasa linia de cotă. 

 Raza de mișcare: Setează tipul de cotă la cote cu rază de mișcare. 

 

1. Selectați un cerc sau un arc de cerc din desen. 

2. Specificați locația centrală a razei de mișcare.  

3. Specificați locația liniei de cotă. 
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Lungimea arcului: Stabilește tipul de cotă la dimensiuni de lungime de arc. 

Selectați cercul sau arcul pentru dimensiune și selectați un cerc pentru a trece la pasul 

următor.  

Specificați locația liniei de cotă pentru dimensiunea lungimii arcului, sau selectați o opțiune 

pentru a trece la pasul următor 

Linia de bază:  

Selectați linia de bază pentru dimensiunea liniară sau dimensiunea unghiulară. 

 

1. Selectați dimensiunea liniară sau dimensiunea unghiulară (1). 

2. Specificați originea celei de-a doua linii de extensie sau selectați (S): specificați punctul (2), 

dimensiunea automată a liniei de bază. Dimensiunea este finalizată. 

Continuă:  

Selectați a doua linie de extensie pentru dimensiunea liniară sau dimensiunea unghiulară. 

 

1. Selectați Dimensiunea liniară sau Dimensiunea unghiulară (1). 

2. Specificați originea celei de-a doua linii de extensie sau selectați (S): specificați punctul (2). 

Dimensiunea automată este finalizată. 
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Caseta de dialog pentru Dimensionarea Puterii – General 

 

 Simbol de dimensiune: Afișează o reprezentare grafică a textului cotei curente. 

Faceți clic pe butonul   din dreapta acestei casete pentru a selecta textul dimensiunii și 

caracterele speciale din șabloanele predefinite. 

Reprezentare 

Afișează valorile dimensiunilor atât în inci, cât și în milimetri. Unitățile alternative 

apar între paranteze pătrate. 

Subliniază valoarea dimensiunii pentru a indica faptul că dimensiunea nu este la 

scară. 

Desenează o casetă în jurul valorii de cota pentru a indica faptul că este o cotă 

teoretic exactă. 

Desenează o casetă în jurul valorii de dimensiune pentru a indica faptul că este o 

dimensiune de inspecție. 

Desenează o paranteză în jurul valorii dimensiunii pentru a indica faptul că este o 

dimensiune de referință. 
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Text 

Specifică faptul că valoarea cotei trebuie să apară ca parte a textului cotei. 

Afișează o paletă de caractere speciale care se adaugă la textul cotei. 

Valoare 

Distanța exactă: Afișează valoarea reală pentru dimensiunea curentă. 

Precizie: Specifică numărul de zecimale pentru valoarea dimensiunii. 

Proprietăți 

Se aplică la: Aplică proprietățile dimensiunii curente la alte dimensiuni.Caseta de dialog se 

ascunde, permițându-vă să selectați dimensiunile la care să aplicați proprietățile. Ulterior, 

apare caseta de dialog Selectare Proprietăți de Copiat, care vă permite să specificați ce 

proprietăți. 

Copiere din: Importă proprietățile dintr-o altă dimensiune existentă. Caseta de dialog se 

ascunde, permițându-vă să selectați dimensiunile din care să copiați proprietățile. Ulterior, 

apare caseta de dialog Selectare Proprietăți de Copiat, care vă permite să specificați 

proprietățile. 

Potrivire 

Simbol: Specifică simbolul de potrivire. Faceți clic pe buton  pentru a afișa caseta de 

dialog Fits, care vă permite să alegeți simbolul și abaterea dintr-o listă. Aceste opțiuni sunt 

vizibile numai dacă extindeți caseta de dialog cu ajutorul butoanelor  

 

Gaură: Specifică simbolul care trebuie utilizat pentru toleranța găurii, într-o reprezentare de 

ajustare suprapusă. Faceți clic pe buton  pentru a afișa caseta de dialog Fits, care vă 

permite să alegeți simbolul și abaterea dintr-o listă. această opțiune este vizibilă numai pentru 

reprezentările de ajustare suprapuse. 
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Arbore: Specifică simbolul care trebuie utilizat pentru toleranța arborelui, într-o 

reprezentare. Dați clic pe buton  pentru a afișa caseta de dialog Fits, care vă permite să 

alegeți simbolul și abaterea dintr-o listă.Această opțiune este vizibilă numai pentru 

reprezentările cu ajustare suprapusă. 

Extinde caseta de dialog pentru a vă permite să specificați setările pentru toleranță. 

Abatere: Specifică valoarea maximă și minimă a toleranței pentru dimensiunea respectivă.  

Superior: Specifică diferența dintre valoarea nominală a dimensiunii și limita maximă. Această 

opțiune este vizibilă numai dacă extindeți caseta de dialog cu ajutorul butonului . 

Inferioară: Specifică diferența dintre valoarea nominală a dimensiunii și limita minimă. 

Această opțiune este vizibilă numai dacă extindeți caseta de dialog cu ajutorul butonului

. 

Precizie: Specifică numărul de zecimale pentru valoarea toleranței.  

Primar: Specifică numărul de zecimale pentru unitatea primară. Această opțiune este vizibilă 

numai dacă extindeți caseta de dialog cu ajutorul butonului . 

Alternativ: Specifică numărul de zecimale pentru unitatea alternativă. Această opțiune este 

vizibilă numai dacă extindeți caseta de dialog cu ajutorul butonului . Este disponibilă 

numai dacă selectați, (Unitate alternativă). 
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Dimensionarea Puterii – Inspectie 

 

 

Formă: Controlează forma cadrului desenat în jurul etichetei, dimensiunea valoarea și rata de 

inspecție a dimensiunii de inspecție 

Rotund: Creează un cadru cu semicercuri la capete. Liniile verticale separă câmpurile din 

interiorul cadrului. 

Unghiular: Creează un cadru cu linii care formează un unghi de 90 de grade la capete. Liniile 

verticale separă câmpurile din interiorul cadrului. 

Niciuna: Nu trasează niciun cadru în jurul valorilor. Nu separă câmpurile cu linii verticale. 

Etichetă/Rata de inspecție: Controlează setările pentru dimensiunea de inspecție. Opțional, 

afișează o etichetă și o rată ca parte a dimensiunii de inspecție. Puteți controla individual 

câmpurile de etichetă și rată, astfel încât nu este necesar să le afișați pe ambele. 

Etichetă: Activează/dezactivează afișarea câmpului de etichetă în dimensiunea de inspecție 

Valoarea etichetei: Vă permite să introduceți eticheta utilizată pentru a identifica 

dimensiunile individuale de inspecție. Eticheta apare în secțiunea cea mai din stânga a 

dimensiunii de inspecție atunci când selectați caseta de selectare Label (Etichetă). 

Rata de inspecție: Activează/dezactivează afișarea câmpului ratei în dimensiunea de 

inspecție. 

Valoarea ratei de inspecție: Vă permite să introduceți rata utilizată pentru a indica frecvența 

cu care este inspectată piesa. Valoarea este exprimată ca procent, iar intervalul valabil este 0 

- 100. Rata de inspecție apare în secțiunea cea mai din dreapta a dimensiunii de inspecție 

atunci când selectați caseta de selectare Inspection Rate (Rata de inspecție). 
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Dimensionarea Puterii - Geometrie 

 

 

Decalajul textului față de linia de cotă: Stabilește dimensiunea spațiului dintre text și linia de 

cotă. 

Dimensiunea marcajului central: Stabilește dimensiunea mărcii centrale. Această opțiune 

este vizibilă numai dacă setați opțiuni pentru o dimensiune de rază sau diametru. Această 

opțiune nu este disponibilă în mod implicit. Pentru ca această opțiune să fie disponibilă, faceți 

clic pe marcajului central în graficul care prezintă elementele unui cerc. 

Grafic care prezintă liniile de extindere și vârfurile de săgeată: Controlează textul cotei, 

vârfurile de săgeată, liniile de prelungire și opțiunile de forțare a liniei interioare. Faceți clic în 

locul corespunzător din grafic pentru a personaliza elementul respectiv. De exemplu, faceți 

clic pe un vârf de săgeată pentru a afișa o paletă de opțiuni. Un indicator de instrumente 

afișează numele elementului care poate fi controlat, pe măsură ce deplasați indicatorul peste 

elementele graficului. 

 

 

 

 



94 

 

 

 

Dimensionarea Puterii – Unitati 

 

 

 

Primar: Stabilește opțiunile pentru unitățile primare  

Unități: Definește un tip de unitate pentru cotare.  

Scară liniară: Setează un factor de scară care înmulțește valoarea dimensiunii.  

Rotunjire: Stabilește o valoare pentru rotunjirea tuturor distanțelor de cotare. 

Alternativă: Stabilește opțiunile pentru unitățile alternative. Aceste opțiuni sunt disponibile 

numai dacă selectați unități alternative în fila ” General ”.  

Precizie: Stabilește numărul de zecimale pentru unitățile alternative. 
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Caseta de dialog” Proprietăți” 

 

 

 

Selectați proprietățile pentru copiere 

Precizia dimensiunilor: Aplică setările de precizie ale unei dimensiuni la alta. 

Toleranță/Potrivire: Aplică setările de toleranță și de potrivire ale unei dimensiuni la o altă 

dimensiune. 

Dimensiune text: Aplică setările de formatare a textului cotei găsite în editorul de text din 

caseta de dialog ” Dimensionarea Puterii”. 

Dimensiune stil: Aplică stilul de cotă al unei cote la o altă cotă de același tip. 

Layer: Aplică setările de layer ale unei dimensiuni la alta, mutând astfel dimensiunea pe layer-

ul pe care se află cealaltă dimensiune. 
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Caseta de dialog ”Dimensiune Supradimensionată” 

 

Această casetă de dialog se afișează dacă plasați o cotă astfel încât să se suprapună peste o 

cotă existentă. Utilizați această casetă de dialog pentru a aranja corespunzător cotele care se 

suprapun. 

Înlocuiți: Șterge dimensiunea existentă și o înlocuiește cu cea pe care o introduceți. 

Despărțiți: Împarte dimensiunea existentă în două dimensiuni și aranjează aceste dimensiuni 

într-un tip de dimensiune în lanț. 

Deplasați: Aranjează cota existentă și cota nou inserată într-un tip de cotă de bază. 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Caseta de dialog Potrivire - Gaura 

 

Utilizați această casetă de dialog pentru a selecta un simbol de potrivire pentru dimensiunea 

selectată pentru editare. În cazul în care sunt selectate mai multe dimensiuni pentru 

editare, informațiile afișate (atunci când selectați un simbol de ajustare) corespund primei 

dimensiuni din setul de selecție. 

Fila de gaură: Specifică o potrivire pentru valoarea dimensiunii curente a găurii. Informațiile 

despre ajustare apar în această filă. 

Caseta de dialog Potrivire – Arbore 

 

Fila pentru arbore: Specifică o potrivire pentru valoarea dimensiunii curente a arborelui. În 

această filă apar informații despre ajustare. 

Reprezentare grafică: Afișează o reprezentare grafică a abaterii ajustării de la dimensiunea 

nominală. 
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Potrivire: Extinde caseta de dialog a potrivirii pentru a afișa atât filele orificiu cât și arbore. 

Apare o combinație grafică a ambelor ajustări. Pe lângă secțiunea de informații despre filele 

orificiu și arbore, apare o secțiune de informații despre potrivire. 

 

Caseta de dialog pentru Optiuni de Dimensionare a Puterii 

 

Utilizați această casetă de dialog pentru a pre-configura opțiunile pentru o sesiune de 

comandă. 

Dimensiune multiplă 

Panglică:  Annotate tab-Dimensions panel-Multiple Dimension 

Comandă de la tastatură: GMAUTODIM 

Creează dimensiuni multiple de la un punct selectat la toate vertexurile de pe conturul 

obiectelor selectate. 
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Pași obișnuiți 

Crearea dimensiunilor liniei de bază cu 1 axă 

 

1. În caseta de dialog dimensionare automată, fila paralel, din lista de tipuri selectați linia de 

bază. 

2. Verificați dacă caseta de selectare afișare a editorului de text al cotei pentru fiecare cotă și 

caseta de selectare (Ambele axe) sunt debifate. 

3. Faceți clic pe OK. 

4. Selectați obiectele care urmează să fie dimensionate și apăsați ENTER. 

5. Specificați originea primei linii de extensie (1). 

6. Poziționați cotele (2). 

7. Apăsați ENTER pentru a încheia dimensionarea. 

Pentru a crea dimensiuni de linie de bază pe 2 axe 

 

1. În caseta de dialog dimensionare automată, fila paralel, din lista de tipuri selectați linie de 

bază. 

2. Selectați caseta pentru selectare (Ambele axe). 



3. Verificați dacă caseta de selectare pentru afișarea editorului de text pentru fiecare cotă 
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4. Selectați obiectele care urmează să fie dimensionate și apăsați ENTER. 

5. Specificați originea liniei de extensie (1) pentru prima axă. 

6. Specificați originea liniei de extensie pentru a doua axă. 

7. Specificați locația liniei de cotă pentru prima axă (2). 

8. Apăsați ENTER pentru a finaliza dimensionarea primei axe. 

9. Specificați locația liniei de cotare pentru a doua axă (3). 

10. Apăsați ENTER pentru a termina dimensionarea. 

Pentru a crea dimensiuni de lanț cu 1 axă 

 

1. În caseta de dialog dimensionare automată, fila paralel, din lista de tip selectați (Lanț). 

2. Verificați dacă caseta de selectare afișarea editorului de text pentru fiecare cotă și caseta 

de selectarea(Ambele axe) nu sunt selectate. 

3. Faceți clic pe OK. 

4. Selectați obiectele care urmează să fie dimensionate și apăsați ENTER. 

5. Specificați originea primei linii de extensie (1). 

6. Poziționați cotele pe orizontală sau pe verticală (2). 

7. Apăsați ENTER. 

Pentru a crea dimensiuni de lanț cu 2 axe 

În caseta de dialog (Cotare automată), fila (Paralelă), din lista (Tip) selectați (Lanț). 

1. Selectați caseta de selectare (Ambele axe). 

2. Verificați dacă caseta de selectare afișarea editorului de text al cotei pentru fiecare cotă 

este debifată. 

3. Selectați obiectele de cotat și apăsați ENTER. 



4. Specificați originea liniei de extensie (1) pentru prima axă. 
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5. Specificați originea liniei de extensie pentru a doua axă. 

6. Specificați locația liniei de cotă pentru prima axă (2). 

7. Apăsați ENTER pentru a finaliza dimensionarea primei axe. 

8. Specificați locația liniei de cotare pentru a doua axă (3). 

9. Apăsați ENTER pentru a termina dimensionarea. 

Pentru a crea dimensiuni ordonate pe 1 axă 

 

1. În caseta de dialog (Cotare automată), fila Ordonată,verificați dacă caseta de selectare 

afișarea editorului de text al cotei pentru fiecare cotă și caseta de selectare (Ambele axe) sunt 

debifate.  

2. Faceți clic pe OK. 

3. Selectați obiectele de cotat și apăsați ENTER. 

4. Specificați originea primei linii de extensie (1). 

5. Poziționați cotele pe orizontală sau pe verticală (2). 

6. Apăsați ENTER. 

Pentru a crea dimensiuni ordonate pe 2 axe 

1. În caseta de dialog (Cotare automată), fila Ordinată, selectați caseta de selectare (Ambele 

axe). 

2. Verificați dacă caseta de selectare afișarea editorului de text al cotei pentru fiecare cotă 

este debifată. 

3. Selectați obiectele de cotat și apăsați ENTER. 

4. Specificați originea liniei de extensie pentru prima axă. 

5. Specificați originea liniei de extensie pentru a doua axă. 



6. Specificați locația liniei de cotă pentru prima axă. 
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7. Apăsați ENTER pentru a finaliza dimensionarea primei axe. 

8. Specificați locația liniei de cotare pentru a doua axă. 

9. Apăsați ENTER pentru a termina dimensionarea. 

Pentru a dimensiona un arbore în vedere frontală 

 

1. În caseta de dialog Dimensionare automată, fila Arbore/Simetric, din lista Tip selectați 

Arbore (vedere frontală). 

2. Verificați dacă caseta de selectare afișarea editorului de text al cotei pentru fiecare cotă 

este debifată. 

3. Faceți clic pe OK. 

4. Selectați obiectele de cotat și apăsați ENTER. 

5. Selectați linia mediană (1). 

6. Specificați locația liniei de cotă (2). 

7. Apăsați ENTER. 

Pentru a dimensiona un arbore în vedere laterală 

 



1. În caseta de dialog Dimensionare automată, fila Arbore/Simetric, din lista Tip selectați 

Arbore (vedere laterală). 

2. Verificați dacă caseta de selectare afișarea editorului de text al cotei pentru fiecare cotă 

este debifată.                                                                                                                                      103 

 

 

 

3. Faceți clic pe OK. 

4. Selectați obiectele de cotat și apăsați ENTER. 

5. Specificați locația liniei de cotare (1). 

6. Apăsați ENTER. 

Pentru a crea o dimensiune simetrică 

 

1. În caseta de dialog (Dimensionare automată), filaArbore/Simetric, din lista (Tip) selectați 

(Simetric). 

2. Verificați dacă caseta de afișarea editorului de text al cotei pentru fiecare cotă este 

debifată. 

3. Faceți clic pe OK. 

4. Selectați obiectele de cotat și apăsați ENTER. 

5. Selectați linia mediană (1). 

6. Specificați locația liniei de cotă (2). 

7. Apăsați ENTER. 

Pentru a face conversia între dimensiuni în lanț, dimensiuni de bază și 

dimensiuni ordonate 
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1. Faceți clic pe fila (Pagina principală) panoul (Dimensiune) panoul (Dimensiune de putere) 

din lista derulantă (Dimensiune multiplă). 

2. În caseta de dialog (Cotare automată), selectați fila corespunzătoare tipului de cotă în care 

doriți să faceți conversia. 

3. Selectați caseta de selectare (Reorganizare într-un stil nou). 

4 Faceți clic pe OK. 

5. Selectați dimensiunile care urmează să fie convertite (1). 

6. Apăsați Enter. 

7. În funcție de tipul de cotă ales, specificați punctul de origine al primei cote (2). 

8. Specificați locația liniei de cotare (3). 

9. Apăsați Enter pentru a finaliza comanda. 

 

Caseta de dialog Dimensionare Multiplă – Paralel 



 

Tip: Setează tipul de dimensiune paralelă la linia de bază sau lanț. 

Ambele axe: Desenează dimensiunile pentru ambele axe. Debifați această opțiune pentru a 

desena o cotă pe o axă. O reprezentare grafică a tipului de cotă selectat apare în secțiunea de 

previzualizare a acestei file. 
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Afișează editorul de text al dimensiunii pentru fiecare dimensiune: Afișează editorul de text 

al cotei pe loc sau caseta de dialog Putere de Dimensionare (dacă panglica este dezactivată 

sau dacă variabila de sistem AMPOWERDIMEDITOR este setată la 0) de fiecare dată când 

plasați o cotă. 

Rearanjați într-un stil nou: Schimbă stilul cotelor existente în stilul Parallel, de exemplu, de la 

dimensiunea lanț la dimensiunea linie de bază. 

Selectați Contur Suplimentar: Dimensionează conturul suplimentar și rearanjează 

dimensiunile existente în orice tip de stil paralel. 

Caseta de dialog Dimensionare Multiplă – Ordonat 



 

Tip: Setează tipul de dimensiune a ordonatei la standardul curent (de exemplu, ISO), la 

lungime egală cu a liniei sau la marginea de centrare. 

Ambele axe: Desenează dimensiunile pentru ambele axe. Debifați această opțiune pentru a 

desena o cotă pe o axă. O reprezentare grafică a tipului de cotă selectat apare în secțiunea de 

previzualizare a acestei file. 

Rotiți textul: Rotește dimensiunea textului. 

Linii de dimensiuni scurte: Afișează doar un segment mic al liniei de cotă adiacent vârfului de 

săgeată. Această opțiune este vizibilă numai dacă tipul de cotă de ordonata este setat la 

standardul curent. 

Afișează dialogul de dimensionare a puterii: Afișează caseta de dialog Dimensionare de 

Putere de fiecare dată când plasați o cotă.                                                                                    106 

 

 

 

Rearanjați într-un Stil Nou: Schimbă stilul cotelor existente în stil ordonat (de exemplu, de la 

o cotă în lanț cu 1 axă la o cotă ordonată cu 2 axe). 

Selectați Contur Suplimentar: Dimensionează conturul suplimentar și rearanjează 

dimensiunile existente în orice tip de stil de ordonata. 

Caseta de dialog Dimensionare Multiplă – Arbore/Simetric 



 

Tip: Setează tipul de dimensiune la Arbore (vedere frontală), Arbore (vedere laterală) sau 

Simetric. O reprezentare grafică a tipului de cotă selectat apare în secțiunea de previzualizare 

a acestei file. 

Jumătate de arbore: Trasează o singură linie de prelungire pentru fiecare dimensiune. 

Așezați dimensiunea în interiorul conturului: Desenează cotele în interiorul contururilor. 

Debifați această opțiune pentru a desena cotele în afara contururilor. 

Afișați dialogul de dimensionare a puterii: Afișează caseta de dialog Dimensionare Putere de 

fiecare dată când plasați o cotă 

Rearanjați într-un Stil Nou: Schimbă stilul cotelor existente în stilul Shaft/Symm. 

Selectați Contur Adițional: Dimensionează conturul suplimentar și rearanjează dimensiunile 

existente în orice tip de stil Shaft/Symm. 

 

 

107 

 

 

 

Aliniat 

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Aligned 

Meniu: Annotate-Aligned 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_ALI 



Creează cote liniare aliniate. 

 

 

Selectați obiecte: Desenează o dimensiune liniară aliniată pentru obiectele pe care le 

selectați. Dacă selectați o linie, punctele de capăt ale liniei sunt utilizate ca origini ale liniilor 

de extensie. Dacă selectați un cerc, punctele finale ale diametrului acestuia sunt utilizate ca 

origini ale liniei de extensie. Punctul utilizat pentru a selecta cercul definește originea primei 

linii de extensie. 

Orizontal 

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Horizontal 

Meniu:  Annotate-Horizontal 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_HOR 

Creează cote liniare orizontale. 
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Vertical 

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Vertical 

Meniu: Annotate-Vertical 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_VER 

Creează dimensiuni liniare verticale. 

 

Rotație 

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Rotated 

Meniu: Annotate-Rotated 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_ROT 

Creează cote liniare rotite. 

109 

 

 

 



 

Raza 

Panglică:  Annotate tab Dimensions panel Radius 

Meniu: Annotate Radius 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_ RAD 

Creează dimensiunile razei pentru arcuri și cercuri. 

Pentru a crea o dimensiune de rază 

1. Specifică arcul sau cercul pentru care se creează cotele. 

2.. Specifică unde să se plaseze linia de cotare. 

3. Creează o cotă liniară cu o linie de cotă orizontală, verticală sau rotită. 

4. În funcție de direcția în care mutați cota, cota se modifică într-o cotă orizontală, verticală 

sau aliniată 

Opțiuni: Afișează caseta de dialog Opțiuni de Cotare a Razei care vă permite să configurați 

aspectul cotei. 
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Caseta de dialog Opțiuni de Dimensiune a Razei 

Atunci când textul cotei este în exterior, trasați linia de cotă în interiorul 

arcului/cercului.Desenează o linie de cotă în interiorul cercului sau arcului și plasează textul, 

vârfurile de săgeată și liderul în exterior. Această opțiune se aplică numai atunci când raza 

este mică și textul cotei trebuie să fie în afara arcului sau cercului. Previzualizarea se 

actualizează pentru a reflecta selecția. 

 

Desenați săgeți în interior: Plasează săgeata în interiorul cercului sau arcului. 

Când textul de cotă este în interior, ascunde linia de cotă în interiorul arcului/cercului. 

Suprimă linia de cotă din interiorul cercului sau arcului. Această opțiune se aplică numai atunci 

când textul cotei se află în interiorul arcului sau cercului. Previzualizarea se actualizează 

pentru a reflecta selecția. 

Creați o linie de intrare: Desenează textul de cotă pe orizontală atunci când textul de cotă se 

află în afara cercului. Această opțiune nu este disponibilă pentru standardul de redactare 

ANSI. 

Desenați o cruce centrală: Desenează un semn central dacă plasați linia de cotă în afara 

cercului sau arcului. Această opțiune este disponibilă numai pentru standardul de redactare 

ANSI. 

Diametru 

Panglică: Annotate tab Dimensions panel Diameter 

Meniu: Annotate Diameter 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_DIA 

Creează dimensiunile diametrului pentru arcuri și cercuri. 
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Pentru a crea o dimensiune de diametru 

1. Specifică arcul sau cercul pentru care se creează dimensiunile. 

2.. Specifică unde să se plaseze linia de cotă. 

2. Specifică unde să se plaseze linia de cotă. 

3. Creează o cotă liniară cu o linie de cotă orizontală, verticală sau rotită. 

4. În funcție de direcția în care mutați cota, ea se transformă într-o cotă orizontală, verticală 

sau aliniat. 

 

 

 

Desenați săgeți: Plasează săgeata în interiorul cercului sau arcului. 

Atunci când textul de cotă este în interior, ascunde linia de cotă în interiorul arcului/cercului 

Suprimă linia de cotă din interiorul cercului sau arcului. Această opțiune se aplică numai atunci 

când textul cotei se află în interiorul arcului sau cercului. Previzualizarea se actualizează 

pentru a reflecta selecția. 

Creați o linie de aterizare: Desenează textul de cotă pe orizontală atunci când textul de cotă 

se află în afara cercului. Această opțiune nu este disponibilă pentru standardul de redactare 

ANSI. 

Desenați o cruce centrală: Desenează un semn central dacă plasați linia de cotă în afara 

cercului sau arcului. Această opțiune este disponibilă numai pentru standardul de redactare 

ANSI. 
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”Jogged”   

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Jogged 

Meniu: Annotate-Jogged 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_JOG 

Creați o cotă de rază cu originea cotei în orice locație doriți și cu un jog la o locație 

convenabilă de-a lungul liniei de cotă. 

 

 

4. Locația de jogging: Specifică locul în care se plasează jog-ul (4 în ilustrație). 

Opțiuni: Afișează caseta de dialog Dimensiune Putere ,care vă permite să preconfigurați 

opțiunile pentru această sesiune de comandă. 

 

Lungimea arcului 

Panglică: Annotate tab Dimensions panel Arc Length 

Meniu: Annotate Arc Length 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_ARC 

Creează dimensiuni de lungime a arcului pentru arce și segmente de arc pe o polilinie. 
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Unghiular 

Panglică: Annotate tab Dimensions panel Angular 

Meniu: Annotate Angular 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_ANG 

Creează dimensiuni unghiulare. 
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Dimensiunea liniei arcului de cotă - Specifică unde se plasează linia arcului de cotă (2 în 

ilustrație). În funcție de poziția cotei, se modifică cadranul pentru cotă. 

Quadrant - Specifică cadranul în care este blocată cota. Atunci când comportamentul de 

cadran este activat, linia de cotă se extinde dincolo de linia de extensie atunci când textul 

cotei se află în afara cotei unghiulare. 

Cerc: Folosește două puncte de pe un cerc și centrul cercului ca puncte de definire a unei 

dimensiuni unghiulare în trei puncte. 
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Linia de bază: Creează o cotă unghiulară din linia de bază a unei cote selectate. 

1. Dimensiunea de bază: Specifică dimensiunea unghiulară care urmează să fie utilizată ca 

bază pentru dimensiunea de bază. 

2. Originea următoarei linii de extensie: Specifică următorul unghi de cotare. 

Lanț: Creează o cotă liniară sau unghiulară din a doua linie de prelungire a unei cote selectate. 

1. Dimensiunea de bază: Selectați cota unghiulară care urmează să fie utilizată ca bază pentru 

cota de lanț. 

2. Următoarea origine a liniei de extensie: Specifică următorul unghi de cotare. 

Opțiuni: Afișează caseta de dialog Opțiuni de Dimensionare a Puterii care vă permite să 

preconfigurați opțiunile pentru această sesiune de comandă. 

Șanfrenare 

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Chamfer 

Meniu: Annotate-Chamfer 

Comandă de la tastatură: GMCHAM2D_DIM 

Această comandă vă duce direct la opțiunea Adăugare Dimensiune a comenzii GMCHAM2D. 

Atunci când selectați șanfrenul, se creează o cotă de șanfrenare folosind stilul specificat în 

GMOPTIONS. 

Pentru a crea o dimensiune de șanfrenare 

1. Selectați linia de șanfrenare: Specifică șanfrenul care trebuie cotat. Apăsați ENTER pentru 

a ieși din comandă. 

2. Selectați primul obiect: Selectează prima dintre cele două linii care formează șanfrenul. 

3. Selectare al doilea obiect: Selectează a doua dintre cele două linii care formează șanfrenul. 

Pentru a seta reprezentarea implicită pentru dimensiunile de șanfrenare 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În lista Elemente Standard, faceți dublu clic pe Dimensiune. Apare caseta de dialog Setări 

ale Dimensiunilor. 

3. Faceți clic pe Sanfrenare. Apare caseta de dialog (Reprezentare șanfrenare. 

4. Din lista derulantă, selectați reprezentarea implicită pentru cotele de șanfrenare. 

5. Faceți clic pe OK până când toate casetele de dialog se închid. 
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Linia de bază 

Panglică: FAnnotate tab-Dimensions panel-Baseline 

Meniu: Annotate-Baseline 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_BAS 

Creează o cotă liniară sau unghiulară de la prima linie de prelungire a unei cote selectate. 

 

Lanț 

Panglică: Annotate tab-Dimensions panel-Chain 

Meniu:  Annotate-Chain 

Comandă de la tastatură: GMPOWERDIM_CHAIN 

Creează o dimensiune liniară, unghiulară sau de lungime de arc din cea de-a doua linie de 

prelungire a unei dimensiuni selectate 

 

Opțiuni: Afișează caseta de dialog Opțiuni pentru Dimensionarea Puterii,care vă permite să 

preconfigurați opțiunile pentru această sesiune de comandă. 
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Editați dimensiunile 

Editare multiplă 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel - Edit Multiple 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Edit Multiple 

Comandă de la tastatură: GMDIMMEDIT 

Recunoaște orice obiect pe care îl selectați și invocă cea mai potrivită comandă pentru a-l 

edita. 

Pentru a edita dimensiunile 

Selectați obiectul: Specifică obiectul care urmează să fie editat 

Aranjare 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel - Arrange 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Arrange 

Comandă de la tastatură: GMDIMARRANGE 

Rearanjează cotele liniare și ordonate, plasându-le la o distanță corespunzătoare față de 

conturul exterior al unui obiect pe care îl selectați. 

 

Lista de sugestii 

Selectați dimensiunile și entitățile de contur: Se specifică dimensiunile și conturul pentru 

operația de aranjare. 

Selectare punct pe contur: Specifică un punct pe o muchie în raport cu spațiile de 

comandă și aranjează cotele. 

Notă: Cu GMDIMARRANGE, cota nu este înlocuită; se modifică doar poziția sa. 
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Liniar/Întindere Simetrică 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel - Linear/ Symmetric Stretch 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Linear/ Symmetric Stretch 

Comandă de la tastatură: GMDIMSTRETCH 

Redimensionarea obiectelor prin întinderea sau micșorarea unei dimensiuni liniare sau 

simetrice asociate cu obiectul. 

Pentru a redimensiona obiectele prin întinderea sau micșorarea unei dimensiuni liniare sau 

simetrice 

Liniare: Redimensionează obiectele pe baza diferenței dintre valoarea unei dimensiuni liniare 

selectate și valoarea pe care o introduceți. 

Selectați textul dimensiunii: Specifică dimensiunea care urmează să fie alungită/retractată. 

Dimensiune nouă a textului: Specifică valoarea la care se întinde/reduce dimensiunea. 

Primul colț: Specifică colțul care trebuie să fie întins sau micșorat. Selectați colțul obiectului 

și originea liniei de extensie. a cotei folosind o casetă de selecție a ferestrei de intersecție. 

Selectați obiecte: Selectează obiecte suplimentare pentru întindere. Utilizați metoda de 

selectare a obiectelor prin încrucișare și selectați un colț al obiectului. Pentru a elimina un 

obiect din setul de selecție, apasați SHIFT-clic pe obiect. Apăsați ENTER atunci când terminați 

de selectat obiecte. 

Simetric: Redimensionează obiectele pe baza diferenței dintre valoarea unei dimensiuni 

selectate a obiectelor simetrice (obiecte axiale) și valoarea pe care o introduceți. 

1. Selectați dimensiunea textului: Specifică dimensiunea care urmează să fie 

întinsă/retractată. 

2. Noua dimensiune a textului): Specifică valoarea la care se întinde/reduce cota. 

3. Selectați linia centrală: Specifică linia în jurul căreia se întinde/se micșorează simetric. 

4. Primul colț: Specifică colțul care trebuie întins sau micșorat. Selectați colțul obiectului și 

originea liniei de prelungire a cotei cu ajutorul unei casete de selecție a ferestrei de 

încrucișare. 

5. Selectați obiecte: Selectează obiecte suplimentare pentru întindere. Utilizați metoda de 

selectare a obiectelor prin încrucișare și selectați un colț al obiectului. Pentru a elimina un 

obiect din setul de selecție, apăsați SHIFT-clic pe obiect. Apăsați ENTER atunci când terminați 

de selectat obiecte. 
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Inserare 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel drop-down - Insert 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Insert 

Comandă de la tastatură: GMDIMINSERT 

Împarte o cotă liniară sau unghiulară în două cote individuale. 

 

Imbinare 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel drop-down - Join 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Join 

Comandă de la tastatură: GMDIMJOIN 

Combină două dimensiuni individuale (de același tip) într-o singură dimensiune. 

 

Aliniere 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel drop-down - Align 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Align 

Comandă de la tastatură: GMDIMALIGN 

Aliniază cotele liniare, ordonate sau unghiulare, cu o cotă pe care o selectați ca linie de bază. 
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Ruptură 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel drop-down - Break 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Break 

Comandă de la tastatură: GMDIMBREAK 

Creează întreruperi în cote în anumite puncte sau în punctele în care cotele se intersectează 

cu alte obiecte 

Pentru a întrerupe dimensiunile 

1. Selectați dimensiunea: Întrerupe cota în punctul pe care îl selectați. Punctul pe care îl 

selectați este punctul de început al ruperii. 

2. Primul punct: Respecifică punctul de început al întreruperii. 

3. Al doilea punct: Specifică punctul final al pauzei. 

4. Multiple: Selectează mai multe dimensiuni în care să se creeze pauze. 

5. Obiecte: Specifică obiectele care traversează dimensiunile selectate. 

6. Revenire: Elimină întreruperea din dimensiunile selectate. 

7. Automat: Întrerupe automat cota selectată în toate punctele de intersecție cu alte cote și 

obiecte.                                                                                                                                           121 

 

 

 



 

Verificare 

Panglică: Annotate tab - Dimensions panel drop-down - Check 

Meniu: Annotate - Edit Dimensions - Check 

Comandă de la tastatură: GMCHECKDIM 

Evidențiază sau editează cotele cu suprapuneri ale textului cotei. 

Pentru a verifica dimensiunile 

1. Evidențiere: Evidențiază dimensiunile anulate. 

2. Îndepărtați evidențierea: Îndepărtează evidențierea dimensiunilor anulate. 

3. Editare: Trece prin fiecare dimensiune evidențiată și vă permite să editați dimensiunea. 
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Capitolul 6  Simboluri 

Rezumat 

GstarCAD Mechanical pune la dispoziție 11 tipuri de simboluri care pot fi 

inserate într-un desen. Simbolurile acceptate sunt: 

 Simboluri de identificare a punctului de referință 

 Simboluri țintă de referință 

 Simboluri de muchie 

 Simbolul cadrului de control al caracteristicilor 

 Simboluri de identificare a caracteristicilor 

 Simboluri de notă de lider 

 Simboluri de conicitate și pantă 

 Simboluri ale texturii suprafeței 

 Simbol de sudură 

 Simbol de marcare/ștampilare 

 Simbol de îmbinare moartă 

 

Simbolurile și standardul de redactare 

Standardul de redactare definește comportamentul și caracteristicile fiecărui simbol. Pentru 

a modifica caracteristicile, se editează elementele standardului. Accesați elementele 

standardului în fila ”AM:Standards” din caseta de dialog Opțiuni. 

Atașați comportamentul 

În timpul creării unui simbol, îl puteți atașa la un obiect. Ulterior, atunci când mutați obiectul, 

simbolul se deplasează odată cu acesta Simbolurile se pot detașa de un obiect atunci când 

punctul de atașare nu mai este valabil. De exemplu: 

Biblioteci de simboluri 

Unele simboluri vă permit să salvați simboluri complet configurate într-o bibliotecă. Apoi le 

puteți insera direct într-un desen de pe panglică, eliminând necesitatea de a specifica valorile, 

sau puteți specifica doar valorile care provin din simbolul salvat. 

Editarea simbolurilor 

Pentru a edita textul unui simbol care este deja inserat într-un desen, faceți dublu clic pe 

simbol. Dând dublu clic pe lider afișează fila Leader din caseta de dialog cu setările simbolului. 
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Creați simboluri  

 

Notă de Leader 

Panglică: Annotate tab - Symbol panel - Leader Note 

Comandă de la tastatură: GMNOTE 

Creează o notă Leader și o atașează la un obiect din zona de desen. 

 

Dacă ați atașat obiectul la un arc, cerc, elipsă sau spline, treceți la pasul următor. 

4. Specificați unul sau mai multe puncte pentru a defini vârfurile conducătoarei, apoi apăsați 

ENTER. 

5. În fila Simbol, specificați aspectul general al simbolului. 

6. Introduceți textul notei în editorul de text cu mai multe linii. 

 Notă：În modul de afișare previzualizare, selectați Text Randat Colorat 

pentru a vizualiza modul în care apare nota de Leader în zona de desen. 

7. Faceți clic pe OK. 
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Caseta de dialog Notă 

Utilizați caseta de dialog Setări Notă pentru a personaliza setările implicite ale notelor de 

Leader pentru standardul de redactare curent 

 

Simbol 

Opțiuni 

Afișare linie de referință: Adaugă o linie de referință de la leader la textul notei. Pictograma 

din stânga căsuței de selectare arată rezultatul. 

Răsucește simbolul: Întoarce simbolul astfel încât textul notei să fie plasat în stânga 

leaderului. Pictograma din stânga căsuței de selectare afișează rezultatul selecției 

dumneavoastră. 

 Adaugă o linie de referință suplimentară deasupra liniei de referință selectate în mod 

curent. Textul de notă pe care îl adăugați ulterior este inserat pe noua linie de referință. 

Acest buton este vizibil numai pentru standardul GOST. 

 Șterge linia de referință curentă. Linia de referință curentă este evidențiată în desen. 

Acest buton este vizibil numai pentru standardul GOST. 

 Selectează următoarea linie de referință îndepărtată de vârful de săgeată conducător 

și afișează setările acesteia în caseta de dialog. 

Acest buton este vizibil numai pentru standardul GOST 
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 Selectează următoarea linie de referință spre vârful de săgeată lider și afișează setările 

acesteia în caseta de dialog. 

Acest buton este vizibil numai pentru standardul GOST. 

 

Cerințe 

Introduceți simbolul: Afișează o paletă care vă permite să inserați un caracter special în 

poziția curentă a cursorului în editorul de text cu mai multe linii.  

În modul text redat, editorul afișează caracterul special, în timp ce în modul text simplu 

editorul afișează secvența de taste de control corespunzătoare. 

Editor de text cu mai multe linii: Editează textul notei. Utilizați acest editor pentru a edita 

textul, formulele și simbolurile speciale care urmează să fie afișate ca text de notă. Utilizați 

meniul clic-dreapta pentru a accesa instrumente speciale de editare. 

Faceți clic-dreapta pe meniul Opțiuni: Vă permite să specificați formatarea pentru segmentul 

de text selectat în editorul de text pe mai multe linii. Opțiunile de formatare sunt următoarele: 

 Format > Subliniere - Comută sublinierea textului selectat. 

 Format > Suprasolicitare - Comută suprapunerea pentru textul selectat 

 Format > Aliniere - Specifică modul în care textul selectat se aliniază cu textul 

stivuit pe aceeași linie 

 Format > Suprapunere - Suprapune două segmente de text, separate de un 

caracter "/". 

 Format > Culoare Text - Specifică o culoare pentru textul selectat 

 Format > Înălțime Text - Aplică un factor de scară pentru textul selectat 

 Format > Text Caracter - Specifică un font pentru textul selectat 

 Format > Lățime Text - Aplică un factor de scară pentru lățimea textului selectat 

 Format >  Factor Urmărire  - Specifică spațierea dintre caracterele textului 

selectat 

Dim Style >Apply Dim Style - Aplică un stil de dimensiune pentru o expresie numerică. 

Această opțiune este vizibilă numai atunci când este selectată o expresie numerică. 

Notă: Opțiunile rămase din meniul Dim Style enumeră stilurile de dimensiuni disponibile pe 

care le puteți selecta din.. 

 Precizie - Vă permite să specificați o precizie pentru o expresie numerică. 

Această opțiune este vizibilă numai dacă este selectată o expresie numerică. Nu este 

disponibilă dacă ați aplicat un stil de dimensiune expresiei numerice selectate. 
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 Decupaj - Mută textul selectat în clipboard-ul ferestrei. 

 Copiază - Copiază textul selectat în clipboardul Windows. 

 Lipire - Inserează conținutul clipboard-ului Windows în punctul de inserție. 

 Ștergere - Șterge textul selectat. 

 Selecteaza tot - Selectează întregul conținut al editorului de text cu mai multe 

linii. 

Modul de afișare a previzualizării 

Specifică modul în care textul notei apare în editorul de text cu mai multe linii. 

Text simplu - Afișează formulele și semnele de formatare care definesc textul notei. 

Reda Culoarea Textului - Redă toate formulele și semnele de formatare pentru a previzualiza 

nota. 

Reda Textul Mono - Afișează monocromatic același text ca în modul Reda Culoarea Textului. 

Biblioteca 

Categorie: Afișează o listă de categorii de obiecte pentru care puteți crea șabloane de note. 

Șabloane: Afișează lista de șabloane disponibile pentru categoria selectată. 

Opțiuni din meniu 

Adăugare: Salvează textul din editorul de text cu mai multe linii ca un nou șablon de 

notă. Noul șablon este adăugat la biblioteca de simboluri. 

Șterge: Șterge șablonul de notă selectat din biblioteca de simboluri. 

Redenumire: Face ca numele șablonului să poată fi editat. GstarCAD Mechanical 

validează numele pe care îl furnizați pentru a se asigura că numele șabloanelor pentru 

o anumită categorie sunt unice. 

Setați valoarea implicită: Transformă șablonul selectat în șablon implicit pentru 

categoria selectată. O bifă albastră apare lângă numele șablonului implicit. Atunci 

când atașați o notă la un obiect descris de categoria selectată,șablonul implicit se 

încarcă automat. 

Eliminați valoarea implicită: Elimină starea implicită a șablonului selectat. Această 

opțiune de meniu este disponibilă numai pentru șablonul implicit. Atunci când nu este 

selectat niciun șablon implicit, nu apare niciun text de notă în editorul de text cu mai 

multe linii. 

Adăugare: Salvează conținutul editorului de text cu mai multe linii ca un nou șablon. Solicită 

să denumiți noul element. 



Importă: Importă șabloane din biblioteca de simboluri a unui alt desen. Puteți importa numai 

simboluri cu același standard și revizuire ca și cel pe care îl editați. 
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Fila Leader și Text 

Leader 

Vârf de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată  pentru simbolurile de notă. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată conducător din setările principale ale 

standardului de redactare. Dacă setările principale se modifică, setarea tipului de vârf de 

săgeată pentru simbolurile de notă se modifică în mod corespunzător. 

Dimensiunea săgeții: Editați segmentele principale 

 Adăugați: Adaugă un lider, un segment de lider sau un nod de lider.  

 Elimină: Șterge un lider sau un segment de lider. 

Editarea atașamentului obiectului 

 Atașați: Atașează simbolul la un obiect din desen. Atunci când este atașat, dacă 

mutați obiectul, simbolul se mișcă odată cu el. 

 Detașare: Detașează simbolul. Simbolul devine un obiect independent. 

Unghiul liniei de referință  

 Ajustați: Ascunde caseta de dialog, astfel încât să puteți seta direcția liniei de 

referință. Acest buton nu este disponibil în standardul GOST. 

 Culoare: Specifică culoarea implicită a liderului pentru simbolurile de notă. 

 Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard" , culoarea de 

linie este legată de setarea culorii de linie din setările principale ale standardului de 

redactare. Dacă setările principale se modifică, setarea culorii pentru simbolurile de 

notă se modifică în mod corespunzător. 

Text 

Justificarea textului: Stabilește justificarea textului. 

Notă: Această setare revine la valoarea implicită dacă întoarceți simbolul.  

Justificare lider: Stabilește poziția textului notei în raport cu linia de referință. 

Notă: Această opțiune este dezactivată pentru standardul GOST. 

Restabilirea valorilor implicite 



Restabilește toate setările din această casetă de dialog la valorile implicite prestabilite pentru 

standardul de redactare. 
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Simboluri de textură de suprafață 

Panglică: Annotate tab - Symbol panel - Surface Texture  

Comandă de la tastatură: GMSURFSYM 

Creează un simbol de textură de suprafață și îl atașează la un obiect din zona de desen. 

 

5. Precizați unul sau mai multe puncte pentru a defini vârfurile liniei, apoi apăsați ENTER. 

6. În fila Simbol, specificați cerințele privind textura suprafeței, după cum este necesar. 

7. Pentru a seta tipul de simbol, selectați Simbol de bază, Îndepărtarea materialului necesară 

sau Material Îndepărtarea materialului interzisă. 

8. Pentru a adăuga o extremitate la simbolul texturii de suprafață, selectați Forțați 

extremitatea. 

9. Pentru a seta simbolul să fie o indicație colectivă a tuturor celorlalte simboluri de textură 

de suprafață din desen. selectați Simbol majoritar. 

10. Pentru a adăuga indicația de ansamblu, faceți clic pe butonul Totul-Împrejur. 

Notă：Pentru a introduce caractere speciale, cum ar fi notația de filtrare a undelor (λ), 

introduceți șirul de caractere Unicode corespunzător (U+03BB în acest caz). Faceți clic pe OK. 

Notă：Este posibil ca unii dintre acești pași să nu fie valabili pentru standardul GOST 
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Pentru a crea un simbol de textură de suprafață cu un lider de indicație de 

suprafață 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbols panel  -Surface Texture. 

2. Selectați un obiect la care să atașați simbolul de textură de suprafață. 

3. La linia de comandă, introduceți F. 

4. Notă: Opțiunea de suprafață este disponibilă numai dacă revizuirea standardului utilizat 

permite indicarea liderilor de suprafață 

5. Specificați punctul de pornire al liderului de indicare a suprafeței. (1 în ilustrația de mai 

sus). 

6. Specificați unul sau mai multe puncte pentru a defini vârfurile liderului (2 în ilustrația de 

mai sus), apoi apăsați mai sus) și apoi apăsați ENTER. 

7. Faceți clic pe OK. 

Pentru a plasa un simbol de textură de suprafață ca simbol majoritar 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbols panel - Surface Texture. 

2. Faceți clic pe poziția în care doriți să plasați simbolul și apăsați ENTER de 2 ori. 

3. În fila Simbol, specificați cerințele privind textura suprafeței, după cum este necesar 

 Pentru a seta tipul de simbol, selectați Simbol de bază, Îndepărtarea 

materialului necesară sau Îndepărtarea materialului interzisă. 

 Pentru a adăuga o extremitate la simbolul texturii de suprafață, selectați 

Forțați extremitatea. 

Notă: Pentru a introduce caractere speciale, cum ar fi notația de filtrare a undelor (λ), 

introduceți șirul de caractere Unicode corespunzător (U+03BB în acest caz). 

4. Selectați: Plasare ca simbol majoritar. 

5. Faceți clic pe OK. 

Caseta de dialog Textură de suprafață 

Utilizați caseta de dialog Textură de suprafață pentru a specifica cerințele de textură pentru 

o suprafață. 



Notă: Elementele din această casetă de dialog depind de standardul de desenare curent și de 

opțiunile pe care le selectați. Este posibil ca unele dintre elementele descrise în această 

pagină să nu apară. 

Unele butoane din această casetă de dialog sunt denumite doar în tooltipuri. Deplasați 

indicatorul peste butoane pentru a vedea numele acestora 
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Simbol  

Opțiuni 

Stabilește opțiunile pentru afișarea grafică a simbolului. Disponibilitatea fiecărei opțiuni 

depinde de standardul de redactare și de faptul că butoanele sunt configurate pentru a 

apărea sau a se ascunde. Opțiunile sunt următoarele: 

 

Simbolul de bază: Desenează doar simbolul de bază.  

Se cere îndepărtarea materialului: Inserează denumirea "prelucrare necesară" pe simbol.  

Îndepărtare de material interzisă: Inserează denumirea "prelucrare interzisă". pe simbol.  

Extremitate de forță: Controlează disponibilitatea unei extremitatii pentru un simbol fără 

text. 

Utilizați simbolul majorității: Setează simbolul ca fiind o indicație colectivă a tuturor celorlalte 

simboluri de textură de suprafață din desen. Această opțiune este disponibilă numai dacă ați 

creat simbolul fără un lider. 

Notă: Faceți clic pe Proprietăți pentru a selecta între reprezentarea simplificată și cea 

completă a listei. În reprezentarea simplificată, doar simbolul de bază apare în paranteze în 



dreapta indicației colective. În reprezentarea cu listă completă, starea oricărui simbol de 

textură de suprafață prezent în altă parte în desen este indicată complet în paranteze în 

dreapta indicației colective. Lista completă nu este o opțiune pentru standardul GOST. 

Simplificată este selecția implicită. 
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Biblioteca 

Afișează toate simbolurile de textură de suprafață pentru standardul/revizia de desenare 

activă din biblioteca de simboluri. Atunci când mutați indicatorul peste un element, toate 

setările pentru acel element apar într-un tooltip. Fiecărui element din bibliotecă îi este asociat 

un meniu sensibil la context. 

Opțiuni de meniu 

Încărcare: Încarcă simbolul selectat din bibliotecă. Se suprascriu setările curente din caseta 

de dialog Simbol de Textură de Suprafață.  

Actualizare: Suprascrie simbolul selectat în bibliotecă cu setările curente din caseta de dialog 

Simbol de Textură de Suprafață. Previzualizarea se actualizează pentru a reflecta noile setări. 

Numele simbolului și starea implicită nu se modifică cu această operațiune. 

Ștergere: Elimină simbolul selectat din bibliotecă.  

Redenumire: Face ca numele simbolului să poată fi editat. ProdName validează numele pe 

care îl furnizați pentru a se asigura că numele simbolurilor din bibliotecă sunt unice.  

Setare implicită: Face ca simbolul selectat să devină simbolul implicit al bibliotecii. O bifă 

albastră apare lângă simbol pentru a indica faptul că acesta este simbolul implicit. Data 

viitoare când creați un simbol de textură de suprafață, simbolul implicit se încarcă automat. 

Elimină simbolul implicit: Îndepărtează statutul implicit al simbolului selectat. Această 

opțiune de meniu este disponibilă numai pentru simbolul implicit. Atunci când nu este 

selectat niciun simbol implicit, caseta de dialog pentru simbolul de textură de suprafață revine 

la setările din simbolul de textură de suprafață creat sau editat cel mai recent. 

Adăugare: Salvează setările curente în biblioteca de simboluri ca un nou element în bibliotecă. 

O solicitare vă permite să denumiți noul element. 

Import: Importă simbolurile texturii de suprafață din biblioteca de simboluri a unui alt desen. 

Puteți importa numai simboluri de același standard și revizuire ca și simbolul texturii de 

suprafață pe care îl editați. 

Cerințe 

Definește opțiunile utilizate pentru a specifica cerințele privind textura suprafeței. Casetele 

utilizate pentru introducerea datelor apar pe măsură ce și când adăugați date. Ordinea în care 

apar casetele depinde de tipul de sudură pe care îl selectați și, prin urmare, poate fi diferită 



de ordinea în care apar în lista următoare. Atunci când mutați indicatorul peste o casetă, 

tooltip-ul descrie ce informații trebuie introduse în caseta respectivă. 

Introduceți simbolul: Afișează o paletă care vă permite să inserați un caracter special în 

poziția curentă a cursorului. Previzualizarea din zona de desen prezintă caracterul special, în 

timp ce caseta de dialog prezintă secvența de taste de control corespunzătoare. 

132 

 

 

 

Toate-împreună: Inserează indicația "all-around" la simbol.  

Toleranța de mașină: Specifică toleranța de prelucrare pentru suprafață. Nu este disponibil 

în standardul GOST.  

Rugozitate medie max: Specifică media maximă a rugozității pentru suprafață.  

Rugozitate medie min: Specifică media minimă a rugozității pentru suprafață.  

Prima cerință: Specifică prima cerință pentru suprafață. 

A doua cerință: Specifică a doua cerință pentru suprafață.  

A treia cerință: Specifică a treia cerință pentru suprafață.  

A patra cerință: Specifică a patra cerință pentru suprafață. 

Notă: Această opțiune este disponibilă numai în standardul GOST.  

Direcția texturii: Identifică direcția pe care trebuie să o ia textura. 

Notă: Această opțiune este disponibilă numai în standardul GOST. 

Metoda de producție: Specifică cerința de producție pentru suprafață.Valorile adăugate de 

utilizator care nu sunt identice cu valorile existente sunt adăugate în lista derulantă. 

Notă: Această opțiune este disponibilă numai în standardul GOST. 

Notă privind procesul: Specifică cerințele de proces pentru suprafață.  

Nota de proces 1: Precizează cerințele de proces pentru suprafață.  

Nota de proces 2: Precizează cerințele de proces pentru suprafață.  

Lungimea de eșantionare: Specifică lungimea de eșantionare necesară pentru suprafață.  

Distanța maximă: Specifică spațierea maximă pentru suprafață. 

Tăiere: Specifică valoarea de tăiere a suprafeței.  

Referință: Specifică lungimea de referință și de evaluare pentru suprafață.  

Ondulație: Specifică valoarea ondulației pentru suprafață.  

Alte rugozități: Specifică cealaltă rugozitate pentru suprafață. 

Alte rugozități max: Specifică cealaltă rugozitate maximă pentru suprafață.  



Alte rugozități min: Specifică alte rugozități minime pentru suprafață.  

Direcția de acoperire: Specifică direcția de acoperire a suprafeței.  

Lungimea bazei: Activează opțiunea de extremitate de forță atunci când este prezentă o 

valoare. Această opțiune este disponibilă numai pentru standardul GOST 1973.   

133 

 

 

 

Sterge 

Șterge toate datele și readuce opțiunile din caseta de dialog la valorile implicite. 

Leader și Text  

Leader 

Vârf de săgeată: Specifică tipul vârfului de săgeată al liderului. Atunci când vârful de săgeată 

este setat la Standard, acesta dobândește vârful de săgeată din standardul de redactare 

curent. Ulterior, dacă modificați vârful de săgeată selectat pentru standardul de desenare 

curent în caseta de dialog Setări Standard. Sau în caseta de dialog Setări Textură Suprafață, 

vârful de săgeată pentru acest simbol se actualizează automat. 

Notă: Atunci când liderul atașat simbolului este un lider de indicare a suprafeței, denumirea 

acestei opțiuni se schimbă în cap de săgeată de Suprafață. 

Editarea segmentelor de lider 

Adăugați: Adaugă un lider, un segment de lider sau un nod de lider. 

Elimină: Șterge un lider sau un segment de lider. 

Editarea atașamentului obiectului  

Atașați: Atașează simbolul la un obiect din desen. Atunci când este atașat, dacă se mută 

obiectul, simbolul se mișcă odată cu el.   

Detașare: Detașează simbolul. Simbolul devine un obiect independent. 

Simbol de scară 

Mărește sau reduce dimensiunea simbolului grafic. Zona de desen afișează o previzualizare 

dinamică a simbolului în timp ce modificați factorul de scară. În timpul scalării, sistemul 

menține greutatea liniei la 10% din înălțimea textului simbolului. Atunci când măriți sau 

reduceți dimensiunea simbolului, factorul de scalare se fixează numai la o valoare pentru care 

este disponibilă o greutate a liniei validă. 

Linie de extensie de suprafață 

Controlează opțiunile pentru liniile de prelungire până la punctul de plecare al liderului. Liniile 

de prelungire sunt desenate numai dacă mutați punctul de plecare al conducătoarei dincolo 



de capătul liniei sau arcului de care este atașată. Opțiunile din această secțiune sunt 

disponibile numai dacă există linii de prelungire pentru acest simbol. 

Decalajul față de obiect: Definește distanța dintre punctul de plecare al liniei de extensie și 

obiectul atașat.  

 Sincronizare: Încarcă valorile pentru decalaj din variabila de sistem DIMEXO. 
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Extinderea dincolo de lider: Definește distanța dintre punctul de început al liderului și punctul 

final al liniei de extensie. 

 Sincronizare: Încarcă valorile pentru extindere din variabila de sistem DIMEXE. 

Text 

Ajustarea automată a poziției simbolului pe lider: Mută simbolul în poziția implicită pe lider. 

Setări 

Deschide caseta de dialog Setări Cadru de Control al Caracteristicilor, permițându-vă să editați 

setările implicite pentru standardul de redactare curent. 

Cadrul de Control al Caracteristicilor 

 Panglică: Annotate tab - Symbols panel - Feature Control Frame 

Comandă de la tastatură: GMFCFRAME 

Creează un simbol de cadru de control al elementelor și îl atașează la un obiect din desen. 

 

4. Precizați unul sau mai multe puncte pentru a defini vârfurile liniei, apoi apăsați ENTER. 

5. În caseta de dialog  Cadru de control al caracteristicii, introduceți datele. 

6. Faceți clic pe OK. 

Notă: Pentru a crea simbolul fără un conducător, specificați numai punctul de început și 

apăsați ENTER. 
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Caseta de dialog Cadrul de Control al Caracteristicilor 

Utilizați această casetă de dialog pentru a descrie variația admisibilă față de geometria 

nominală. 

Simbol 

 

Cerințe 

Conține butoane și casete de editare pentru a specifica variante. Acestea sunt denumite 

numai în tooltipuri. Treceți indicatorul peste ele pentru a le identifica. 

Introduceți simbolul: Afișează o paletă care vă permite să inserați un caracter special în 

poziția curentă a cursorului. Previzualizarea din zona de desenare afișează caracterul special 

în timp ce caseta de dialog afișează caracteru de taste de control corespunzătoare. 

Note de vârf: Specifică textul care trebuie afișat deasupra cadrului de control al caracteristicii. 

În zona de desen, notele și cadrul de control al elementului se deplasează împreună ca o 

singură entitate. 



Simbol geometric: Afișează o listă de simboluri pentru a vă permite să specificați 

caracteristica geometrică pentru care definiți toleranța. Simbolurile din această listă depind 

de standardul curent. 

Toleranță 1: Specifică datele de toleranță primară. Utilizați lista Inserare simbol pentru a 

insera caractere speciale, cum ar fi simbolul diametrului sau simbolul condiției maxime a 

materialului. 

Toleranță 2: Specifică datele privind toleranța secundară. Această opțiune este disponibilă 
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Dată de referință 1: Precizează punctul de referință principal de la care se măsoară toleranța. 

Dată de referință 2: Specifică punctul de referință secundar de la care se măsoară toleranța.  

Dată de referință 3: Specifică punctul de referință terțiar de la care se măsoară toleranța. 

Note de fond: Specifică textul care trebuie afișat sub cadrul de control al caracteristicii. În 

zona de desenare, notele și cadrul de control al elementului se deplasează împreună ca o 

singură entitate. 

În jur: Adaugă simbolului indicația "all-around". Această opțiune nu este disponibilă pentru 

standardul GOST. 

Biblioteca 

Listează toate simbolurile cadrului de control al caracteristicilor din biblioteca de simboluri, 

pentru standardul de redactare curent. 

Opțiunile de meniu 

Încărcați: Încarcă setările simbolului selectat în caseta de dialog Cadru de Control al 

Caracteristicilor. Această operațiune suprascrie setările curente din caseta de dialog Cadru de 

Control al Caracteristicilor. 

Actualizare: Suprascrie simbolul selectat în bibliotecă, cu setările curente ale cadrului de 

control al caracteristicilor. din caseta de dialog. Previzualizarea se actualizează pentru a 

reflecta noile setări. Numele simbolului și starea implicită nu se modifică. 

Ștergeți: Elimină simbolul selectat din bibliotecă.  

Redenumire: Face ca numele simbolului să poată fi editat. GstarCAD Mechanical validează 

numele pentru a se asigura că numele simbolurilor sunt unice. 

Setați valoarea implicită: Transformă simbolul selectat în simbolul implicit al bibliotecii. O 

bifă albastră apare lângă simbol pentru a indica faptul că acesta este simbolul implicit. Data 

viitoare când creați un simbol de cadru de control al elementelor, simbolul implicit se încarcă 

automat. 

Eliminați valoarea implicită: Elimină statutul implicit al simbolului selectat. Această opțiune 

de meniu este disponibilă numai pentru simbolul implicit. Atunci când nu este selectat niciun 



simbol implicit, setările sunt cele ale simbolului cadrului de control al caracteristicilor pe care 

l-ați creat sau editat cel mai recent. 

Adăugare: Salvează setările curente în biblioteca de simboluri ca un nou element în 

bibliotecă. O solicitare vă permite să denumiți noul element. 

Import: Importă simbolurile cadrului de control al elementelor din biblioteca de simboluri a 

unui alt desen. Puteți importa numai simboluri de același standard și revizuire ca și simbolul 

cadrului de control al caracteristicii pe care îl editați.                                                                
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Curată 

Șterge toate datele și readuce opțiunile din caseta de dialog la valorile implicite. 

Leader și Text 

Leader 

Vârf de săgeată: Specifică tipul vârfului de săgeată al liderului principal. Atunci când vârful de 

săgeată este setat la By Standard, acesta dobândește vârful de săgeată din standardul de 

redactare curent. Ulterior, dacă modificați vârful de săgeată selectat pentru standardul de 

desenare curent (în caseta de dialog Setari Standard sau în caseta de dialog Setari pentru 

Cadru de control al elementelor), vârful de săgeată pentru acest simbol se actualizează 

automat. 

Săgeată secundară: Specifică tipul vârfului de săgeată secundar. Atunci când vârful de săgeată 

este setat la By Standard, se preia vârful de săgeată de la standardul de redactare curent. 

Ulterior, dacă modificați vârful de săgeată selectată pentru standardul de redactare curent (în 

caseta de dialog Setari Standard sau în caseta de dialog Setari pentru Cadru de control al 

elementelor), vârful de săgeată pentru acest simbol se actualizează automat. 

Săgeată de suprafață: Specifică tipul de vârf de săgeată care trebuie utilizat la capătul 

conductei de indicare a suprafeței. Atunci când vârful de săgeată este setat la By Standard ,se 

preia vârful de săgeată din standardul de redactare curent. Ulterior, dacă modificați vârful de 

săgeată selectat pentru standardul de desenare curent (în caseta de dialog Setari Standard 

sau în caseta de dialog Setari pentru Cadru de control al elementelor) , vârful de săgeată 

pentru acest simbol se actualizează automat. 

Notă: Această opțiune este disponibilă numai dacă există o linie de indicare a suprafeței 

pentru simbolul pe care îl editați. 

Editarea liderului/segmentelor 

Adaugă: Adaugă un lider, un segment (segmente) de lider sau un nod (noduri) de lider. 

Șterge: Șterge un lider sau un segment (sau segmente) de lider. 

Editarea atașamentului obiectului 

Atașează: Atașează simbolul la o geometrie din desen. 



Detașează: Detașează simbolul. Simbolul devine un obiect independent. 

Linie de extensie de suprafață 

Controlează opțiunile pentru liniile de prelungire până la punctul de plecare al liderului. Liniile 

de prelungire sunt trasate numai dacă mutați punctul de start punctului de deplasare al 

conducătoarei dincolo de capătul liniei sau arcului de care este atașată. Opțiunile din această 

secțiune sunt disponibile numai dacă există linii de prelungire pentru acest simbol. 
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Decalajul față de obiect: Definește distanța dintre punctul de plecare al liniei de extensie și 

obiectul atașat. 

Sincronizare: Încarcă valorile pentru decalaj din variabila de sistem DIMEXO. 

Extensie dincolo de lider: Definește distanța dintre punctul de început al liderului și punctul 

final al liniei de extensie. 

Sincronizare: Încarcă valorile pentru extindere din variabila de sistem DIMEXE. 

Setări 

Deschide caseta de dialog Setări Cadru de Control al Caracteristicilor, care vă permite să 

editați setările implicite pentru standardul de redactare curent. 

Simbol de sudură 

Panglică: Annotate tab - Symbols panel - Welding Symbol 

Comandă de la tastatură: GMWELDSYM 

Creează un simbol de sudură și îl atașează la punctul de sudură. 

 

 4. Precizați unul sau mai multe puncte pentru a defini vârfurile liniei și apăsați ENTER. 

 5. În fila Simbol, specificați aspectul general al simbolului, după cum este necesar. 

 Pentru a alinia poziția datelor din partea săgeții, linia de identificare sau direcția 

extremității simbolului spre stânga,  



 în secțiunea Opțiuni, selectați Răsucirea simbolului. 

 Pentru a eșalona alinierea sudurilor de colț intermitente (sau a sudurilor de margine 

ANSI) pe ambele părți, în secțiunea Opțiuni, selectați Eșalonare. 

 Pentru a adăuga desemnarea de jur-împrejur, faceți clic pe butonul ’All-Around’ . 

 Pentru a adăuga o extremitate la simbolul de sudură, faceți clic pe butonul ’Add Note 

Tail’  . 

 Pentru a adăuga un proces dintr-o listă predefinită: 

             1) Faceți clic Adăugare proces. 
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         2) Pentru a prefixa numerele de proces cu mențiunea "Process ISO 4063", bifați caseta 

de selectare "Prefix Process number with "Process ISO 4063-". 

Notă: Această opțiune nu este disponibilă dacă standardul de redactare curent este ANSI. 

        3) Faceți dublu clic pe procesele care urmează să fie adăugate. 

        4) Faceți clic pe Închidere. 

 Pentru a edita procese prin introducerea de detalii cu ajutorul tastaturii: 

       1) În caseta de sub Adăugare proces, faceți clic pe poziția pe care doriți să o modificați. 

       2) Introduceți detaliile procesului 

 Pentru a șterge un proces, selectați-l și apăsați tasta DELETE. 

 Pentru a desena o casetă în jurul notei, selectați Adăugare Cadru Notă. 

Notă: Acest buton nu este disponibil dacă standardul de redactare curent este ANSI 

6. Pentru a specifica datele de pe partea săgeții: 

      1) Faceți clic pe butonul Tip de Sudură din partea săgeții și selectați un simbol de sudură. 

Opțiunile disponibile se modifică pentru a se potrivi cu simbolul pe care îl selectați. 

      2) Specificați parametrii. 

7. Pentru a specifica datele din cealaltă parte: 

Faceți clic pe butonul Tip de Sudură pe cealaltă parte și selectați un simbol de sudură. 

Opțiunile disponibile se modifică pentru a se potrivi cu simbolul pe care îl selectați. 

Specificați parametrii. 

8. Faceți clic pe OK. 

Notă: Pentru a șterge toate datele din caseta de dialog "Weld Symbol", faceți clic pe "Clear". 

Caseta de dialog Simbol de Sudură 



Utilizați caseta de dialog Simbol de Sudură pentru a seta parametrii simbolului pe care îl 

introduceți. 

Notă: Vizibilitatea elementelor din această casetă de dialog depinde de standardul de 

redactare curent și de opțiunile pe care le selectați.  

Este posibil ca unele dintre elementele descrise în această pagină să nu apară în caseta de 

dialog. 

Unele butoane din această casetă de dialog sunt denumite numai în tooltipuri. Deplasați 

indicatorul peste butoane pentru a obține numele acestora. 
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Simbol  

 

Opțiuni: Modifică orientarea elementelor simbolului de sudură. 

 

Întoarceți partea: Schimbă simbolurile de pe partea săgeții cu cele de pe cealaltă parte. 

Pictograma din stânga căsuței de selectare arată rezultatul selecției dvs. 

Întoarce Simbolul : Întoarce simbolul astfel încât coada de sudură să fie plasată în stânga 

săgeții. Pictograma din stânga căsuței de selectare arată rezultatul selecției dvs. 



Eșalonat: Specifică faptul că sudura reprezintă o sudură intermitentă eșalonată. Pictograma 

din stânga căsuței de selectare arată rezultatul selecției dvs. Această opțiune este disponibilă 

numai dacă selectați suduri de colț sau suduri de margine ANSI pentru ambele părți. 

Oglindă: Specifică faptul că sudura reprezintă o sudură intermitentă eșalonată, în care forma 

și dimensiunile cordonului pe ambele părți sunt egale. Pictograma din stânga căsuței de 

selectare arată rezultatul selecției dumneavoastră. Această opțiune este vizibilă numai dacă 

selectați suduri de racord JIS pentru ambele părți. 

Distanțier: Adaugă un simbol de distanțare la sudură. 

Adaugă o linie de referință la simbolul de sudură pentru a indica o secvență de 

operațiuni de sudare. Această opțiune este vizibilă numai pentru standardul ANSI. 
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Șterge linia de referință curentă. Linia de referință curentă este evidențiată în desen. 

           Această opțiune este vizibilă numai pentru standardul ANSI. 

Selectează următoarea linie de referință mai apropiată de săgeată și afișează setările 

acesteia în caseta de dialog. 

          Această opțiune este vizibilă numai pentru standardul ANSI. 

Selectează linia de referință aflată mai departe de săgeată și afișează setările acesteia 

în caseta de dialog. 

           Această opțiune este vizibilă numai pentru standardul ANSI. 

Biblioteca 

Afișează toate simbolurile de sudură pentru standardul de redactare/revizuirea activă din 

biblioteca de simboluri. Atunci când mutați indicatorul peste un element, toate setările 

pentru acel element apar într-un tooltip. Fiecărui element din bibliotecă îi este asociat un 

meniu sensibil la context. 

Opțiuni de meniu  

Încărcare: Încarcă simbolul selectat din bibliotecă. Se suprascriu setările curente din caseta 

de dialog Simbol de Sudură. Operațiunile de încărcare ignoră caseta de selectare Întoarcere 

Simbol. 

Actualizare: Suprascrie simbolul selectat în bibliotecă cu setările curente din caseta de dialog 

Simbol de Sudură. Previzualizarea se actualizează pentru a reflecta noile setări. Numele 

simbolului și starea implicită nu se modifică. 

Ștergeți: Elimină simbolul selectat din bibliotecă.  



Redenumire: Face ca numele simbolului să poată fi editat. GstarCAD Mechanical validează 

numele pentru a se asigura că numele simbolurilor sunt unice. 

Setați valoarea implicită: Transformă simbolul selectat în simbolul implicit al bibliotecii. O 

bifă albastră apare lângă simbol pentru a indica faptul că acesta este simbolul implicit. Data 

viitoare când creați un simbol de sudură, simbolul implicit se încarcă automat. 

Eliminați valoarea implicită: Elimină statutul implicit al simbolului selectat. Această opțiune 

de meniu este disponibilă numai pentru simbolul implicit. Atunci când nu este selectat niciun 

simbol implicit, caseta de dialog privind simbolul de sudură revine implicit la setările 

simbolului de sudură pe care l-ați creat sau editat cel mai recent. 
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Adăugare: Salvează setările curente în biblioteca de simboluri ca un nou element în bibliotecă. 

O solicitare vă permite să denumiți noul element. 

Import: Importă simbolurile de sudură din biblioteca de simboluri a unui alt desen. Puteți 

importa numai simboluri de același standard și revizuire ca și simbolul de sudură pe care îl 

editați. 

Cerințe 

Vă oferă un spațiu pentru a specifica cerințele de sudare. Casetele pentru a specifica cerințele 

sunt denumite și descrise în tooltipuri. Numai butoanele denumite sunt descrise mai jos. 

Adăugați procesul: Afișează caseta de dialog Lista de Procese, care vă permite să inserați 

procese și variante de procese în cadrul notei de final. 

Închiderea notei finale: Desenează o casetă în jurul notei de final. 

Curată 

Curată toate datele și readuce opțiunile din caseta de dialog la setările implicite. 

Fila Leader și Text 

Leader 

Vârful de săgeată: Specifică tipul vârfului de săgeată al liderului. Atunci când vârful de săgeată 

este setat la By Standard, acesta dobândește vârful de săgeată din standardul de redactare 

curent. Ulterior, dacă modificați vârful de săgeată selectat pentru standardul de redactare 

curent (în caseta de dialog Setări Standard sau în caseta de dialog Setări de Sudură, vârful de 

săgeată pentru acest simbol se actualizează automat. 

Editarea segmentelor de leader 

Adăugați: Adaugă un lider, un segment de lider sau un nod de lider.  



Elimină: Șterge un lider sau un segment de lider. 

Editarea atașamentului obiectului 

Atașează: Atașează simbolul la un obiect din desen. Atunci când este atașat, dacă mutați 

obiectul, simbolul se mișcă odată cu el. 

Detașează: Detașează simbolul. Simbolul devine un obiect independent. 

Text 

Justificare text: Stabilește justificarea textului. Modificarea alinierii simbolurilor din fila 

General suprascrie setarea de justificare a textului. Selectarea alinierii centrale nu modifică 

setarea. 
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Setări 

Deschide caseta de dialog Setări de Sudură și vă permite să editați setările implicite pentru 

simbolurile de sudură pentru standardul de desenare curent. 

Identificatorul de date 

Panglică: Annotate tab - Symbol panel - Datum Identifier 

Comandă de la tastatură: GMDATUMID 

Creează un simbol de identificare a punctului de referință și îl atașează la un obiect din zona 

de desen. 

 



Caseta de dialog Identificare Date 

Utilizați această casetă de dialog pentru a specifica detaliile simbolului identificatorului de 

date. 
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Simbol  

Opțiuni 

Datele de referință pe partea îndepărtată: Schimbă tipul de linie a liderilor de indicare a 

suprafeței pentru a indica faptul că punctul de referință se află în partea îndepărtată a unei 

componente. Pictograma din stânga căsuței de selectare se modifică pentru a indica starea 

actuală. 

Notă:Această opțiune este vizibilă numai în revizuirile standardelor de redactare care permit 

linii de indicare a suprafeței. 

Cerințe 

Conține butoane și casete de editare pentru a specifica data de referință. Casetele de editare 

sunt denumite numai în tooltipuri. Treceți indicatorul peste ele pentru a le identifica. 

Introduceți simbolul: Afișează o paletă care vă permite să inserați un caracter special în 

poziția curentă a cursorului în casetele de Notă de Date sau Notă de Filetare. Previzualizarea 

din zona de desen prezintă caracterul special, în timp ce caseta de dialog prezintă secvența 

de taste de control corespunzătoare. 

Notă: Această opțiune este vizibilă numai în revizuirile standardelor de redactare care permit 

note de referință sau note de filetare. 
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Lider și text  

Lideri 

Vârf de săgeată: Specifică tipul de triunghi al elementului de referință care urmează să fie 

utilizat la capătul liniei conducătoare. Selectați un vârf de săgeată din meniul derulant. Lista 

de vârfuri de săgeată este conformă cu standardul de redactare curent. Săgeata implicită este 

săgeata standard pentru simboluri. Setați-o în caseta de dialog Opțiuni. 

Săgeată de suprafață: Specifică tipul de vârf de săgeată care trebuie utilizat la capătul liniei 

principale de indicare a suprafeței. Atunci când vârful de săgeată este setat la By Standard, se 

achiziționează vârful de săgeată din standardul de redactare curent. Ulterior, dacă modificați 

vârful de săgeată selectat pentru standardul de desenare curent(în caseta de dialog Date de 

Referință și Setări ale Identificatorului de Entitate, vârful de săgeată pentru acest simbol se 

actualizează automat. 

Notă: Această opțiune este disponibilă numai în cazul în care există o linie de indicare a 

suprafeței pentru simbolul pe care îl editați. 

Editarea atașamentului obiectului 



Atașează: Atașează simbolul la o geometrie din desen. 

Detașează: Detașează simbolul. Simbolul devine un obiect independent. 

Extensie linie de suprafață 

Controlează opțiunile pentru liniile de prelungire până la punctul de plecare al liderului. Liniile 

de prelungire sunt desenate numai dacă mutați punctul de plecare al conducătoarei dincolo 

de capătul liniei sau arcului de care este atașată. Opțiunile din această secțiune sunt 

disponibile numai dacă există linii de prelungire pentru acest simbol. 

Decalajul față de obiect: Definește distanța dintre punctul de început al liniei de extindere a 

suprafeței și punctul final al obiectului atașat. 

Sincronizare: Încarcă valorile pentru decalaj din variabila de sistem DIMEXO. 

Extensie dincolo de lider: Definește distanța dintre punctul final al liniei de prelungire a 

suprafeței și punctul de început al conducătoarei. 

Sincronizare: Încarcă valorile pentru extensie din variabila de sistem DIMEXE. 

Setări 

Deschide caseta de dialog Date de Referință și Setări ale Identificatorului de Element și vă 

permite să modificați setările implicite pentru standardul de redactare curent. 
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Simbol țintă de referință  

Panglică: Annotate tab - Symbol panel - Datum Target. 

Comandă de la tastatură: GMDATUMTGT 

Creează un simbol țintă de referință și îl atașează la un obiect din zona de desen. 



 

Pentru a crea o țintă de date cu o terminație punctiformă 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbol panel - Datum Target. 

2. În caseta de dialog Tip Terminație, selectați Punct 

3. Selectați un obiect la care să atașați ținta de referință. 

4. În zona de desen, specificați un punct pentru terminarea punctului. 

5. Specificați unul sau mai multe puncte pentru vârfurile conducătoare, apoi apăsați ENTER. 

6. În caseta de dialog Țintă de Referință, introduceți datele pentru ținta de referință. 

7. Faceți clic pe OK. 

Pentru a crea o țintă de referință cu o terminație de linie 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbol panel Datum - Target. 

2. În caseta de dialog Tip Terminație, selectați Linie. 

3. Selectați un obiect la care să atașați ținta de referință. 
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4. În zona de desen, specificați un punct pentru punctul de început al terminației liniei. 

5. În zona de desen, specificați un punct pentru punctul final al terminației liniei. Programul 

trasează o linie pentru a indica faptul că regiunea țintă se află de-a lungul unei muchii între 

cei doi X. Punctul de început al liderului se află la mijlocul liniei țintă. 



6. Specificați unul sau mai multe puncte pentru vârfurile conducătoarei și apăsați ENTER. 

7. În caseta de dialog Țintă de Referință, introduceți datele pentru ținta de referință. 

8. Faceți clic pe OK. 

Pentru a crea o țintă de referință cu o terminație circulară 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbol panel - Datum Target.  

2. În caseta de dialog Tip Terminație, selectați Cerc. 

3. Selectați un obiect la care să atașați ținta de referință. 

4. În zona de desen, specificați un punct pentru centrul terminației circulare. 

5. Specificați raza terminației circulare introducând o valoare sau trăgând cercul până la 

dimensiunea corectă. De asemenea, puteți introduce d pentru opțiunea Diametru și 

introduceți o valoare sau selectați diametrul de pe ecran. 

6. Specificați unul sau mai multe puncte pentru vârfurile conducătoarei și apăsați ENTER. 

7. În caseta de dialog Țintă de Referință, introduceți datele pentru ținta de referință. 

8. Faceți clic pe OK. 

Pentru a crea o țintă de referință cu o terminație dreptunghiulară 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbol panel - Datum Target. 

2. În caseta de dialog Tip Terminație, selectați Dreptunghi. 

3. Selectați un obiect la care să atașați ținta de referință. 

4. În zona de desen, specificați un punct pentru centrul terminației dreptunghiulare. 

5. Specificați colțul sau marginea dreptunghiului. 

6. Specificați unul sau mai multe puncte pentru vârfurile conducătoare și apăsați ENTER. 

Punctul de început al conducătoarei se află la unul dintre colțuri. Pe măsură ce deplasați 

indicatorul, punctul de pornire al liderului se mută de la un colț la altul. Atunci când arătați 

spre colțul dorit, selectați al doilea punct. 

7. În caseta de dialog Țintă de Referință, introduceți datele pentru ținta de referință. 

8. Faceți clic pe OK.                                                                                                                          148 

 

 

 

Pentru a crea o țintă de referință atașată la o altă țintă de referință 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbol panel - Datum Target. 

2. În caseta de dialog Tip de Terminație, selectați Atașat la Altul. 



3. În zona de desen, selectați un simbol țintă de referință la care să atașați noul simbol. 

Punctul de selectare controlează poziția în care programul conectează ținta punctului de 

referință. 

4. În caseta de dialog Țintă de Referință, introduceți datele pentru ținta de referință. 

5. Faceți clic pe OK. 

Caseta de dialog pentru ținta de referință 

Simbol 

 

Opțiuni 

Zona de referință pe partea îndepărtată: Schimbă tipul liniei de lider în punctat, indicând că 

ținta de referință se află în partea îndepărtată. 

Cerințe  

Dimensiune: Specifică dimensiunea zonei de referință. 
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Referință: Specifică o etichetă pentru identificarea referinței. Puteți specifica o literă de 

referință a punctului de referință și un număr țintă de până la 3 cifre. 

Lider și fila Text 



Lider 

Vârful de săgeată: Specifică tipul vârfului de săgeată al liderului. Setarea By Standard 

dobândește vârful de săgeată din standardul de redactare curent. Dacă modificați vârful de 

săgeată selectat pentru standardul de desenare curent în caseta de dialog Setari Standard sau 

în caseta de dialog Setări pentru Tinta de Referintă. Săgeata pentru acest simbol se 

actualizează automat. 

Editarea atașamentului obiectului  

Atașează: Atașează simbolul la o geometrie din desen.  

Detașează: Detașează simbolul. Simbolul devine un obiect independent. 

Setări 

Deschide caseta de dialog Setari pentru Tinta de Referinta și vă permite să editați setările 

implicite pentru standardul de redactare curent. 

Identificatorul caracteristicii 

Panglică: Annotate tab - Symbol panel - Feature Identifier 

Comandă de la tastatură: GMFEATID 

Creează un simbol de identificare a unei entități și îl atașează la un obiect din zona de desen. 
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Simbol de conicitate/înclinare 

 

Panglică: Annotate tab - Symbol panel - Taper and Slope 

Comandă de la tastatură: GMTAPERSYM 



Unghiul conic și înclinarea simbolurilor în raport, procentaj sau cod (cum ar fi codul Morse 

digital) sub forma unghiului conic și a înclinației afișajului simbolului. Dacă, pe lângă alegerea 

conicității / unghiului, obiectul selectează și linia de bază, atunci GstarCAD Mechanical va 

măsura înclinația / rata de conicitate, iar valoarea este utilizată ca text implicit. În plus, linia 

de bază este plasată în zona de desen, obiectul GstarCAD Mechanical va determina 

atașamentul este conicitatea sau înclinarea, va ajusta automat intervalul de simboluri, iar 

simbolul liniei de referință este aliniat cu linia de bază. 

 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea un simbol de conicitate/pantă, calculând automat panta 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbol panel - Taper and Slope. 

2. În zona de desen, selectați linia de bază de la care trebuie măsurată panta. 

3.. În zona de desen, selectați obiectul la care trebuie să se atașeze simbolul. 

3. În zona de desen, selectați obiectul la care trebuie să se atașeze simbolul. 

4. În zona de desenare, selectați un punct de pe pantă/coadă. 

5. GstarCAD Mechanical utilizează acest punct pentru a calcula panta. De asemenea, utilizează 

acest punct ca punct de pornire al conductei. Dacă doriți să plasați simbolul fără un 

conducător, punctul trebuie să fie poziția în care doriți să plasați simbolul. 

6. În zona de desenare, faceți clic pentru a specifica vârfurile conductei și apăsați ENTER. 

7. Pentru a plasa simbolul fără un lider, apăsați mai întâi ENTER și apoi faceți clic în zona de 

desen pentru a specifica vârfurile  

orientarea simbolului. 

8. Dacă panta calculată nu este în formatul corect, selectați formatul corespunzător din lista 

Dimensiune. 

Notă: Caseta Dimensiune este denumită numai în tooltipuri. 

9. Faceți clic pe OK. 
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Pentru a crea un simbol de conicitate/înclinare, specificând manual panta 

1..Faceți clic pe: Annotate tab - Symbol panel - Taper and Slope. 

2. Apăsați ENTER. 



3. În zona de desen, selectați obiectul la care trebuie atașat simbolul. Dacă nu doriți să atașați 

simbolul la un obiect, faceți clic într-un spațiu liber din zona de desen. 

4. Notă: Dacă dați clic într-un spațiu liber, GstarCAD Mechanical utilizează poziția respectivă 

ca punct de pornire a conducătoarei. 

5. În zona de desen, faceți clic pentru a specifica vârfurile conducătoarei și apăsați ENTER. 

6. Pentru a plasa simbolul fără un conducător, apăsați mai întâi ENTER și apoi faceți clic în 

zona de desen pentru a specifica orientarea simbolului.  

7. În caseta Dimensiune, specificați rata de înclinare/coadă. 

Indicație: Pentru a localiza caseta de text Dimensiune, deplasați indicatorul peste casetele din 

caseta de dialog și inspectați indicatoarele de instrumente. 

Pentru a insera un caracter special în textul dimensiunii, plasați cursorul în poziția în care 

doriți să inserați caracterul. Din lista Inserare simbol, faceți clic pe caracter 

Pentru a modifica tipul sau orientarea unui simbol de conicitate/înclinare 

1. În zona de desen, faceți dublu clic pe simbolul de conicitate/pantă care urmează să fie 

modificat. 

2. În caseta de dialog Simbol de Conicitate și Pantă, faceți clic pe butonul Tip de Simbol. 

3. Sfat: Pentru a localiza butonul Tip de Simbol, deplasați indicatorul peste butoanele din 

caseta de dialog și inspectați tooltips-urile. 

4. Selectați tipul de simbol corespunzător orientării dorite. 

5..Faceți clic pe OK. 

Pentru a modifica rata de înclinare/înclinare a unui simbol de 

înclinare/înclinare 

1. În zona de desen, faceți dublu clic pe simbolul de conicitate/pantă care urmează să fie 

modificat. 

2. În caseta de text Dimensiune, introduceți valoarea ratei de conicitate/pantă. 

Sfat: Pentru a localiza caseta de text Dimensiune, deplasați indicatorul peste casetele din 

caseta de dialog și inspectați tooltips-urile. 

3. Pentru a insera un caracter special în textul cotei, plasați cursorul în poziția în care doriți să 

inserați caracterul și din lista Inserare Simbol, apoi faceți clic pe caracter.                 
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4. Faceți clic pe OK. 

Caseta de dialog Simbol de Conicitate și Inclinare 

Utilizați caseta de dialog Simbol de Conicitate și Inclinare pentru a configura cerințele 

simbolului pe care îl inserați. 



Notă: Unele butoane din această casetă de dialog sunt denumite doar în tooltipuri. 

Deplasați indicatorul peste astfel de butoane pentru a obține numele lor. 

 

 

Revizuire 

Afișează numele și revizuirea standardului de redactare pe care se bazează simbolul. 

Fila Simbol: Conține opțiunile de configurare a reprezentării grafice a simbolului, a orientării 

și a conținutului textual. 

Afișează numele și revizuirea standardului de redactare pe care se bazează simbolul. 

Opțiuni  

Valoarea teoretică exactă: Desenează o casetă în jurul valorii de dimensiune pentru a indica 

faptul că este o dimensiune teoretic exactă. Previzualizarea din stânga căsuței de selectare 

se modifică în funcție de selecția dvs.   
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Cerințe 

Introduceți simbolul: Afișează o paletă care vă permite să inserați un caracter special (de 

exemplu, simbolul grad) în poziția curentă a cursorului. 



Tipul de simbol: Afișează o paletă care conține diverse reprezentări ale simbolurilor de 

conicitate și pantă, care vă permite să modificați reprezentarea simbolului și orientarea 

acestuia. 

Dimensiune: Oferă un spațiu pentru a preciza manual rata de înclinare / conicitate. În zona 

de desen, acest text apare lângă simbol. Săgeata derulantă afișează o listă care conține 

valoarea calculată pentru rata de înclinare/conicitate exprimată în diferite formate. 

Valorile calculate sunt disponibile numai în timpul creării unui simbol și dacă ați selectat 

opțiunea de calcul la linia de comandă. Valorile calculate nu sunt disponibile la editarea unui 

simbol existent. 

Curată 

Resetează toate valorile din secțiunea Opțiuni și cerințe la valorile lor implicite. 

Fișa Leader și Text: Definește opțiunile liniei de lider a simbolului. 

Lider 

Vârful de săgeată: Specifică tipul vârfului de săgeată al liderului. Atunci când vârful de săgeată 

este setat la By Standard, acesta dobândește vârful de săgeată din standardul de redactare 

curent. Ulterior, dacă modificați vârful de săgeată selectat pentru standardul de redactare 

curent (în caseta de dialog Setari Standard sau în caseta de dialog Setari Conicitate și 

Inclinare.), vârful de săgeată pentru acest simbol se actualizează automat. 

Editarea atașamentului obiectului 

Atașați: Ascunde temporar caseta de dialog care vă permite să selectați un obiect la care să 

atașați simbolul. Acest buton este vizibil numai dacă simbolul nu este atașat la un obiect.  

Detașare: Detașează simbolul și îl transformă într-un obiect independent. Acest buton este 

vizibil numai dacă simbolul este atașat la un obiect. 

Unghiul liniei de referință  

Reglați: Ascunde temporar caseta de dialog pentru a putea modifica alinierea liniei de 

referință. 

Setări 

Afișează caseta de dialog Setări simbol Conic și Inclinat, care vă permite să configurați valorile 

implicite pentru simbolurile Conic și Inclinat. 
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Simbol de muchie 

Panglică: Annotate tab - Symbols panel - Edge Symbol 



Comandă de la tastatură: GMEDGESYM 

Creează un simbol de muchie și îl atașează la un obiect din zona de desen. 

Pași obișnuiți 

 

4. Dacă ați atașat obiectul la un arc, cerc, elipsă sau spline, treceți la pasul următor. 

5. Specificați al doilea punct al conducătoarei simbolului de muchie și apăsați ENTER. 

6. În caseta de dialog Simbol de Muchie, specificați cerințele pentru simbolul de muchie. 

Pentru a insera un simbol de muchie fără date specifice, selectați Permiteți dimensiuni 

nedefinite și faceți clic pe Scobitură sau trecere permisă sau Subcotare necesară. Pentru a 

defini direcția, selectați din lista derulantă. 

Pentru a seta datele simbolului de muchie, introduceți valoarea simbolului de muchie în 

caseta superioară sau inferioară din zona de parametri sau selectați valoarea din lista 

derulantă. 

Pentru a afișa revizuirea standard lângă simbol, selectați Afișare Etichetă Standard. 

7. Pentru a adăuga denumirea "All-round", faceți clic pe butonul "All-round". 

8. Faceți clic pe OK. 
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Pentru a crea un simbol majoritar pentru simbolurile de margine 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Symbols panel - Edge Symbol . 



Notă: Numai standardele DIN, GB, JIS și ISO acceptă simboluri de margine. 

2. În zona de desenare, faceți clic pe o zonă goală pentru a specifica punctul de pornire al 

liderului. 

Notă: Pentru ca un simbol să fie majoritar, acesta nu trebuie să fie atașat la nimic. 

3. Specificați al doilea punct al conducătorului simbolului de margine și apăsați ENTER. 

4. În caseta de dialog Simbol de muchie, specificați cerințele de muchie pentru marginile 

pentru care nu sperați să creați niciun simbol de muchie 

Selectați Locul ca fiind majoritar. 

5. Pentru a specifica modul de afișare a simbolului majoritar: 

Faceți clic pe Setări. 

Selectați opțiunea Listă completă pentru a afișa cerințele privind simbolurile de margine 

plasate în altă parte în desen. Selectați opțiunea Simplificat, pentru a afișa doar simbolul de 

bază. 

Faceți clic pe OK. 

6. Faceți clic pe OK 

Caseta de dialog Simbol de Muchie 

Utilizați caseta de dialog Simbol de Muchie pentru a seta parametrii simbolului pe care îl 

inserați. 
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 Vizibilitatea elementelor din această casetă de dialog depinde de standardul de redactare 

curent și de opțiunile pe care le selectați.  

Prin urmare, unele elemente descrise în această pagină nu sunt vizibile în caseta de dialog. 



 Unele nume de butoane sunt disponibile numai în tooltips. Deplasați cursorul peste 

butoane pentru a vedea denumirile. 

Revizuire 

Afișează revizuirea standard care controlează aspectul simbolului și determină ce parametri 

sunt vizibili în caseta de dialog. 

Simbol 

Opțiuni 

Locul ca simbol majoritar: Setează simbolul ca indicație colectivă reprezentând toate celelalte 

simboluri de margine din desen. 

Cerințe 

Stabilește opțiunile utilizate pentru a specifica cerințele privind simbolurile de margine. 

Definiți direcția: Activează direcția datelor simbolului sau dimensiunea nedefinită. Atunci 

când este selectată, valoarea introdusă în caseta superioară apare în partea de sus a 

simbolului de margine sau valoarea din caseta inferioară apare lângă simbolul de margine. Cu 

toate acestea, dacă introduceți valori diferite în ambele căsuțe, acestea apar în mijlocul 

simbolului. De asemenea, puteți seta dimensiunea nedefinită în partea superioară sau 

laterală a simbolului. 

Permiteți dimensiunea nedefinită: Inserează un simbol de margine fără o dimensiune 

specifică. Marginea poate fi teșită, tăioasă sau subcotată. Se utilizează numai dacă nu se 

specifică definiția exactă a numărului de muchii. 

Direcția de mărime nedefinită: Specifică dacă dimensiunea nedefinită trebuie inserată în 

partea de sus sau lângă simbolul de margine. Este numai atunci când sunt selectate atât 

opțiunea Definiți Direcția, cât și opțiunea Permiteți Dimensiunea Nedefinită. 

Bavură sau trecere permisă: Stabilește tipul de muchie ca fiind o bavură sau o trecere. 

Subcotarea este necesară: Stabilește tipul de muchie ca fiind decupată. 

Afișați eticheta standard: Afișează revizuirea curentă a standardului lângă simbol. 

Parametrii simbolului de margine: Setează datele simbolului de margine. Selectați o valoare 

recomandată din lista derulantă sau introduceți o valoare în căsuță. În cazul în care limita 

superioară este mai mică decât limita inferioară, apare un avertisment. Faceți clic pe Închidere 

pentru a închide avertismentul. Limita superioară și limita inferioară sunt schimbate.                                                                                                                                        
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În jur: Adaugă simbolului indicația "all-around". Acest buton este disponibil numai dacă 

reprezentarea simbolului nu este un simbol majoritar. 



Acest buton este vizibil numai dacă simbolul se bazează pe ISO 13715 - 2000. Caseta 

"Revizuire" arată pe ce standard se bazează simbolul. 

Biblioteca 

Listează toate simbolurile de margine din biblioteca de simboluri, pentru standardul de 

redactare curent. 

Opțiunile de meniu 

Încărcați: Încarcă setările simbolului selectat în caseta de dialog Simbol de Margine. Această 

operațiune suprascrie setările curente din caseta de dialog Simbol de Margine. 

Actualizare: Suprascrie simbolul selectat în bibliotecă, cu setările curente din caseta de dialog 

Simbol de Margine.  

Previzualizarea se actualizează pentru a reflecta noile setări. Numele simbolului și starea 

implicită nu se modifică. 

Ștergeți: Elimină simbolul selectat din bibliotecă. 

Redenumire: face ca numele simbolului să poată fi editat. GstarCAD Mechanical validează 

numele pentru a se asigura că numele simbolurilor sunt unice. 

Setați valoarea implicită: Transformă simbolul selectat în simbolul implicit al bibliotecii. O 

bifă albastră apare lângă simbol pentru a indica faptul că acesta este simbolul implicit. Data 

viitoare când creați un simbol de muchie, simbolul implicit se încarcă automat. 

Eliminați valoarea implicită: Elimină statutul implicit al simbolului selectat. Această opțiune 

de meniu este disponibilă numai pentru simbolul implicit. Atunci când nu este selectat niciun 

simbol implicit, setările sunt cele ale simbolului de margine pe care l-ați creat sau editat cel 

mai recent 

Adăugare: Salvează setările curente în biblioteca de simboluri ca un nou element în 

bibliotecă. O solicitare vă permite să denumiți noul element. 

Import: Importă simbolurile simbolurilor de margine din biblioteca de simboluri a unui alt 

desen. Puteți importa numai simboluri de același standard și revizuire ca și simbolul de 

muchie pe care îl editați. 
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Fila Leader și Text 



Lider 

Vârf de săgeată: Specifică tipul de vârf de săgeată de lider. Atunci când vârful de săgeată este 

setat la By Standard, vârful de săgeată este preluat din standardul de redactare curent. Din 

acel moment, dacă modificați vârful de săgeată selectat pentru standardul de desenare 

curent (în caseta de dialog Setari Standard sau Setari de Margine), vârful de săgeată pentru 

acest simbol este actualizat automat. 

Editarea segmentelor de lider 

Adăugați: Adaugă un lider, un segment de lider sau un nod de lider.  

Elimină: Șterge un lider sau un segment de lider. 

Editarea atașamentului obiectului 

Atașați: Atașează simbolul la un obiect din desen. Atunci când este atașat, dacă mutați 

obiectul, simbolul se mișcă odată cu el. 

Detașare: Detașează simbolul. Simbolul devine un obiect independent. 

Setări 

Deschide caseta de dialog Setări Simboluri de Muchie și vă permite să editați setările implicite 

pentru simbolurile de muchie pentru standardul de redactare curent. 

Marcajul central 

Panglică: Annotate tab - Symbol panel drop-down - Center Mark 

Comandă de la tastatură: GMCIRCLEMARK 

Creați marcajul central. 

Pentru a crea o marcare de cerc 

 1. Afișați caseta de dialog "hole marked", selectați forma de etichetă. 

 2. Selectați marcajul găurii țintă complet. 
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Caseta de dialog pentru Marcajul cercului 



 

Tipuri de simboluri 

 

Reprezentarea sudurii 

Panglică:  Annotate tab - Symbol panel drop-down - Weld Representation 

Comandă de la tastatură: GMSIMPLEWELD 

Desenează suduri de cusătură și de colț pe elipse, cercuri, arce, linii și polilinii. 
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Lista de sugestii 



Lățimea piciorului: Specifică lățimea cusăturii. 

Selectați linie, arc, cerc sau elipsă: Specifică conicitatea sau panta la care se va atașa 

simbolul. 

Punct de pornire: Specifică punctul de pornire al cusăturii. 

Punct final: Specifică punctul final al cusăturii. 

Partea corectă: Specifică dacă sudurile de colț sunt plasate pe partea corectă a cusăturii. 

Dacă specificați Nu, programul mută sudurile pe cealaltă parte. 

Unghi: Specifică unghiul sudurii. 

Caseta de dialog Reprezentare a sudurii 

Stilul specificat de reprezentare a sudurii: vizualizare diferită 

 

Adaugă liderii și segmentele de lider la un simbol. Îndepărtează liderii și segmentele de lider 

dintr-un simbol. 

Lista de sugestii 

Selectați simbolul la care doriți să adăugați liderul: Specifică simbolul la care se adaugă 

liderul. 

Selectați obiectul de atașat: Specifică obiectul la care să se atașeze liderul. Pentru a plasa 

liderul fără a-l atașa la nimic, faceți clic pe poziția în care doriți să plasați vârful de săgeată 

al liderului. Dacă selectați un arc, un cerc, o spline sau o elipsă, nu este necesar să specificați 

punctul de pornire al liderului. 
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Programul derivă punctul de pornire al liderului prin realizarea primului segment de lider 

perpendicular pe obiectul atașat. Dacă selectați o linie sau dacă nu selectați un obiect, 

programul vă solicită să specificați punctul de pornire al conducătoarei. 

Notă: Solicitările care sunt afișate începând cu acest punct depind de tipul de obiect pe care 

îl selectați. 

Punct de pornire: Specifică poziția punctului de start al liderului. 

Punct următor: Specifică locația următorului vârf al liderului. 

Atasare/Indepartare Leader 

Panglică: Annotate tab - Symbol panel drop-down - Attach/Detach Leader 

Comandă de la tastatură: GMSYMLEADER 

Vă permite să selectați un obiect la care să atașați simbolul. Detașează simbolul și îl 

transformă într-un obiect independent. 

Lista de sugestii 

Selectați obiectul de atașat 

Selectați nodul conducător sau segmentul conducător 
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Capitolul 7  Datele BOM 

Rezumat 

În GstarCAD Mechanical, puteți utiliza BOM pentru a genera liste de piese și baloane. 

Nomenclatura este un tabel care conține informații despre piesele și ansamblurile dintr-un 

desen. Programul utilizează aceste informații pentru a genera liste de piese și baloane. 

Atunci când selectați un standard de desen, setările implicite pentru listele de piese și 

baloanele se modifică pentru a corespunde acelui standard.  

Setările BOM se modifică pentru a susține modificarea setărilor pentru listele de piese și 

baloane. Puteți personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră de 

redactare. 

Configurarea BOM, a listelor de piese și a baloanelor sunt operațiuni interconectate. 

Personalizați proprietățile componentelor, inclusiv: 

 Modul în care sunt afișate proprietățile în BOM. 

 Dispunerea listei de piese 

 Baloane 

 Ce informații captează programul de la piesele și ansamblurile din desen, pentru a fi afișate 

în BOM 

 Vă recomandăm să personalizați Configurația BOM înainte de a începe să desenați. Dacă 

modificați configurația BOM după ce creați un BOM, BOM-ul poate include date incoerente. 

Crearea de referințe pentru piese 

Panglică: Annotate tab - BOM pane l- Part Reference drop-down - Create 

Comandă de la tastatură: GMPARTREF 

Annotate tab BOM panel Part Reference drop-down Create. 

Creează o referință de piesă și o plasează în zona de desen. 
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Crearea de referințe ale pieselor 



Panglică:  Annotate tab - BOM panel - Part Reference drop-down - Create 

Comandă de la tastatură: GMPARTREF 

Annotate tab BOM panel Part Reference drop-down Create. 

Creează o referință de piesă și o plasează în zona de desen. 

 

Pentru a crea o referință de piesă 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - BOM panel - Part Reference drop-down - Create.  

2. În zona de desen, faceți clic pe o geometrie (sau pe un spațiu gol din zona de desen) pentru 

a plasa referința piesei. 

3. În caseta de dialog Referință piesă, introduceți la datele care urmează să fie stocate în BOM. 

4. Faceți clic pe OK. 

Lista de sugestii 

Sunt afișate următoarele solicitări. 

Punct: Inserează o referință de piesă în punctul pe care îl specificați și afișează caseta de 

dialog Referință piesă. Dacă plasați referința piesei pe un obiect, referința piesei se atașează 

la acel obiect. 

 Punct de pornire - Specifică punctul de pornire al conducătorului balonului. 

 Punct următor - Specifică punctele de curbură care definesc segmentele de lider. 

Apăsați ENTER pentru a plasa balonul în zona de desen. 
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Bloc: Creează o referință de piesă pentru o referință de bloc. În cazul în care blocul are un 

atribut cu același nume ca o proprietate a componentei, referința piesei importă automat 

valoarea acestuia în proprietatea componentei. 

Copiați: Creează o copie completă a unei referințe de piesă, inclusiv datele acesteia. Noua 

referință a piesei devine un nou element de nomenclatură. 

Selectare referință - Specifică referința piesei de copiat. 

Referință: Creează o referință de piesă care marchează un obiect ca fiind o altă instanță a 

unei piese care a fost deja etichetată cu o referință de piesă. În nomenclatură, noua 

referință a piesei mărește cantitatea referinței originale a piesei în loc să adauge un alt 

rând. 

Selectare referință - Specifică referința piesei la care doriți să adăugați o altă instanță. 

Selectare punct - Specifică punctul în care se plasează referința piesei. 

Caseta de dialog de referință a piesei 

 

Proprietățile componentelor 

Oferă posibilitatea de a introduce date pentru proprietățile componentelor. În această 

casetă de dialog apar numai proprietățile componentelor preconfigurate pentru afișare. 
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Notă: Proprietatea componentă Nume este setată în mod implicit la o formulă. Această 

formulă permite GstarCAD Mechanical să preia automat numele obiectelor, cum ar fi 

blocurile. Cu toate acestea, dacă specificați manual un nume (chiar și atunci când formula 

nu preia un nume în mod automat), GstarCAD Mechanical consideră că este vorba de o 

suprascriere și o evidențiază cu albastru. 

Setări: Afișează caseta de dialog BOM Settings, în care puteți seta ce proprietăți ale 

componentelor sunt vizibile în această casetă de dialog. 

Management 

Cantitate: Oferă opțiunea de a înlocui cantitatea implicită de 1 cu orice cantitate, după cum 

este necesar. 

Excludeți din lista de piese 

Exclude componenta din toate listele de piese. Componenta rămâne în nomenclatură, dar 

este exclusă din listele de piese. De asemenea, nu puteți crea baloane pentru această 

componentă. 

Editați referința piesei 

Panglică: Annotate tab - BOM panel - Part Reference drop-down - Edit 

Comandă de la tastatură: GMPARTREFEDIT 

Editează o referință a piesei. Puteți edita proprietățile componentelor unei piese sau puteți 

edita proprietățile de asamblare ale unui desen. 

Pentru a modifica proprietățile componentei unei referințe de piesă 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - BOM panel - Part Reference drop-down - Edit.  

2. Faceți clic pe referința piesei de editat. Se afișează caseta de dialog Referință Piesă. 

3. În secțiunea Proprietăți componentă, modificați orice. 

4. Faceți clic pe OK. 

Lista de sugestii 

Selectați obiectul: Afișează caseta de dialog Referință Piesă, care vă permite să editați 

informațiile referitoare la BOM pentru piesa sau ansamblul identificat cu referința piesei 

pe care o selectați. 
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Balon 

Creați balon 

Panglică: Annotate tab - Balloon panel - Balloons 

Comandă de la tastatură: GMBALLOON 

Creează și plasează baloane în zona de desen. 

Puteți crea un singur balon sau mai multe baloane simultan. În cazul baloanelor multiple, 

aveți opțiunea de a alinia baloanele pe orizontală, pe verticală sau în orice linie dreaptă. De 

asemenea, puteți distribui baloane în jurul unei zone dreptunghiulare. 

În mod implicit, liderii baloanelor încep din centrul unei referințe de piesă sau sunt atașați la 

componentă (piesă sau ansamblu). Dacă este necesar, puteți crea baloane cu puncte de 

pornire a liderilor în alte poziții decât pe referința piesei sau pe componentă. 

 

Lista de sugestii 

[auTo/autoAll/set Bom/Collect/arrow 

Inset/Manual/One/Renumber/rEorganize/annotation View]: 

Auto: Creează baloane pentru referințele pieselor selectate. Această opțiune vă permite să 

selectați numai referințele de piese care nu au fost încă balotate. Dacă selectați doar o 

singură referință de piesă, GstarCAD Mechanical trece automat la opțiunea de linie de 

comandă "One". 

Auto All: Creează baloane pentru toate referințele de piese selectate, inclusiv pentru cele 

care au deja baloane atașate.  

Dacă selectați doar o singură referință de piesă, GstarCAD Mechanical trece automat la 

opțiunea de linie de comandă "One". 
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Set BOM: Specifică nomenclatura care trebuie stabilită ca fiind nomenclatura curentă. 

Pentru a selecta sau a crea lista de materiale principală, introduceți M. Pentru a selecta sau 

a crea o listă de materiale de frontieră, faceți clic pe marginea corespunzătoare în spațiul 

modelului. Pentru a vedea o listă a nomenclatoarelor existente, introduceți ?. Pentru a crea 

sau a seta baza de date curentă la una dintre bazele de date BOM listate, introduceți 

numele BOM și apăsați Enter. 

Colectează: Creează baloane colectate pentru referințele pieselor selectate. 

Manual: Creează o referință de piesă cu un balon. Această opțiune schimbă forțat BOM 

curentă în BOM de frontieră care corespunde frontierei în care este plasată referința piesei. 

Dacă doriți ca balonul să se bazeze pe BOM principală, ștergeți balonul, setați BOM curentă 

la MAIN și creați din nou balonul pentru referința piesei. 

Punct: Inserează o referință a piesei în punctul specificat și afișează caseta de dialog 

Referință Piesă. Dacă plasați referința piesei pe un obiect, referința piesei se atașează la acel 

obiect. 

Punct de pornire - Specifică punctul de pornire al conducătorului balonului. 

Punct următor - Specifică punctele de curbură care definesc segmentele de lider. Apăsați 

ENTER pentru a plasa balonul în zona de desen. 

Bloc: Creează o referință de piesă pentru o referință de bloc. În cazul în care blocul are un 

atribut cu același nume ca o proprietate a componentei, referința piesei importă automat 

valoarea acestuia în proprietatea componentei. 

Copiați: Creează o copie completă a unei referințe de piesă, inclusiv datele acesteia. Noua 

referință a piesei devine un nou element de nomenclatură. 

Selectare referință - Specifică referința piesei de copiat. 

Referință: Creează o referință de piesă care marchează un obiect ca fiind o altă instanță a 

unei piese care a fost deja etichetată cu o referință de piesă. În nomenclatură, noua 

referință a piesei mărește cantitatea referinței originale a piesei în loc să adauge un alt rând. 

Selectare referință - Specifică referința piesei la care doriți să adăugați o altă instanță. 

Selectare punct - Specifică punctul în care se plasează referința piesei. 

One: plasează un singur balon în zona de desen. Spre deosebire de opțiunile Auto și Auto all, 

trebuie să specificați manual punctul de pornire pentru conducătorul balonului. 

Renumerotează: Renumerotează baloanele și modifică numerele de articol ale pieselor 

selectate în lista de materiale curentă. 
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Numărul articolului de pornire: Specifică numărul pentru primul balon selectat. 

Increment: Specifică valoarea de incrementare pentru următoarele baloane selectate. 

Balon: Specifică baloanele care urmează să fie renumerotate, în ordine. Apăsați ENTER 

pentru a încheia selecția. 

Reorganizați: Aliniază baloanele pe orizontală, verticală sau într-un unghi specificat. De 

asemenea, puteți converti baloanele în baloane independente (baloane fără lider). 

Caseta de dialog cu Baloane 

Utilizați această casetă de dialog pentru a gestiona aspectul balonului sau al colecției de 

baloane pe care le-ați selectat pentru editare. 

 

Butoane din bara de instrumente 

Colectează alte baloane de pe liderul balonului pe care îl editați. Caseta de dialog se 

ascunde temporar pentru a vă permite să selectați baloanele de colectat. Baloanele 

colectate se adaugă la lista Conținutul baloanelor. 

Șterge balonul selectat în lista de conținut a baloanelor. Acest buton este disponibil 

numai dacă există mai mult de un balon în lista de conținut a baloanelor. 

Detașează balonul de obiectul de care este atașat. Acest buton este vizibil numai dacă 

balonul este atașat la un obiect. 
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Atașează balonul la un obiect din zona de desen. Caseta de dialog se ascunde 

temporar și toate obiectele la care se poate atașa sunt evidențiate în zona de desen. Acest 

buton este vizibil numai atunci când balonul nu este atașat la nimic. 

Adaugă un lider sau un segment de lider la balon. Caseta de dialog se ascunde 

temporar, permițându-vă să selectați punctul de atașare. Pentru a adăuga un nou 

conducător, ultimul punct selectat trebuie să se afle pe conducătorul original al balonului. 

Pentru a adăuga noi segmente de lider, ultimul punct selectat trebuie să fie punctul de 

început al liderului original. 

Șterge un lider sau un segment de lider. Caseta de dialog se ascunde temporar, 

permițându-vă să selectați liderul de șters. Dacă selectați un segment de lider intern, 

această operațiune șterge toate succesoarele sale. Dacă eliminați toate segmentele lider, 

balonul se transformă într-un balon de sine stătător. 

Afișează caseta de dialog Sortare, care oferă diverse opțiuni de sortare a baloanelor 

afișate în lista Conținutul baloanelor. 

Îndepărtează suprascrierile din selecția curentă și restabilește valorile implicite ale 

acestora. Acest buton este disponibil numai atunci când există suprascrieri în cadrul selecției 

curente. 

Stabilește valorile pentru un interval de celule dintr-o coloană. Modificările pe care le 

efectuați sunt scrise în nomenclatura corespunzătoare. 

Setări de dispunere 

Stil balon: Vă permite să selectați între baloane standard sau un bloc care poate fi utilizat ca 

balon personalizat. Dacă blocul se află într-un fișier extern, faceți clic pe opțiunea Răsfoire 

din partea de jos a listei. 

Tipul de balon: Afișează un panou din care puteți selecta o formă standard conformă pentru 

balon. Această opțiune este disponibilă numai pentru baloane bazate pe standarde.   

Cap de săgeată: Afișează o paletă care conține săgeți conforme cu standardul pentru 

terminarea liderului. 

Orientarea colecției: Definește modul în care se aliniază colecțiile de baloane. Această 

opțiune este disponibilă numai dacă ați colectat mai multe baloane pe conducătorul 

balonului care este editat. 
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Conexiunea liderului: Definește unde se conectează liderul la un balon personalizat. Această 

opțiune nu este disponibilă dacă stilul actual al balonului este un balon standard. 

Conținutul balonului 

Afișează proprietățile elementului din balon. Coloanele sunt identice cu cele din BOM. 

Setări 

Afișează caseta de dialog Setări baloane, care vă permite să modificați setările implicite 

pentru baloane. 

Organizarea baloanelor 

Pentru a renumerota baloanele 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Balloon panel - Balloons. 

2. La comanda promptă, introduceți R pentru a selecta opțiunea Renumerotare. 

3. Introduceți cel mai mic număr de articol pentru baloanele pe care intenționați să le 

selectați. 

4. Introduceți incrementul pentru baloanele următoare. 

5. Selectați baloanele pentru a le renumerota unul câte unul. Selectați mai întâi balonul cu 

cel mai mic număr de articol, urmat de balonul cu următorul număr cel mai mare și așa mai 

departe. Programul renumerotează baloanele, iar acestea rămân evidențiate. 

6. Apăsați Enter pentru a încheia renumerotarea. 

Pentru a colecta baloane 

1. În zona de desen, faceți dublu clic pe balon pentru a colecta alte baloane. Se afișează 

caseta de dialog Baloane. 

2. În bara de instrumente a casetei de dialog Baloane, faceți clic. 

3. În zona de desen, selectați baloanele care urmează să fie colectate și apăsați Enter pentru 

a încheia selecția. 

4. Alegeți orientarea balonului colectat. 

5. Faceți clic pe OK. 

Lista de piese și listele de materiale 

Lista de piese 

Panglică: Annotate tab - Sheet panel - Parts List.  

Comandă de la tastatură: GMPARTLIST 
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Creează o listă de piese și vă permite să o plasați în zona de desen. 

Pentru a crea o listă de piese care să conțină toate piesele și ansamblurile din desen, lista de 

piese principală trebuie să fie setată ca fiind lista de piese curentă. Pentru a crea o listă de 

piese care să conțină numai piesele și ansamblurile dintr-o anumită frontieră a desenului în 

spațiul modelului, BOM-ul de frontieră corespunzător trebuie să fie setat ca BOM curent. 

 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea o listă de piese pentru întreaga schiță 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Sheet panel - Parts List.  

2. La solicitarea de comandă, introduceți MAIN. 

3. Dacă este necesar, modificați aspectul listei de piese. 

4. Dacă este necesar, modificați modul în care apar datele în lista de piese. 

5. Faceți clic pe OK. Caseta de dialog se închide și în zona de desen apare o previzualizare a 

listei de piese. 

Pentru a crea o listă de piese pentru o margine de desen 

1. În zona de desen, faceți clic pentru a indica locul în care doriți să plasați lista de piese. 

Programul inserează lista de piese în desen. 

2. Faceți clic pe marginea desenului care conține piesele și ansamblurile care urmează să fie 

incluse în lista de piese. Se afișează caseta de dialog Listă de Piese. 
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3. Dacă este necesar, modificați modul în care apar datele în lista de piese (Faceți clic aici 

pentru mai multe informații). 

4. Faceți clic pe OK. Caseta de dialog se închide și în zona de desen apare o previzualizare a 

listei de piese. 

5. În zona de desenare, faceți clic pentru a indica locul în care se va plasa lista de piese. 

Programul inserează lista de piese în desen. 

Lista de sugestii 

Sunt afișate următoarele solicitări. 

Specificați BOM 

Specifică BOM care urmează să fie setată ca BOM curentă. 

Pentru a selecta sau a crea lista de materiale principală, introduceți M. Pentru a selecta sau 

a crea o listă de materiale de frontieră, faceți clic pe marginea corespunzătoare în spațiul 

modelului. Pentru a vedea o listă a nomenclatoarelor existente, introduceți?. Pentru a crea 

sau a seta baza de date curentă la una dintre bazele de date BOM listate, introduceți 

numele BOM și apăsați Enter. 

Caseta de dialog Lista de Piese 

Utilizați această casetă de dialog pentru a edita aspectul listei de piese și pentru a edita 

datele listei de piese. 

 

 



 

 

Butoane din bara de instrumente 

Exportă o listă de piese sub forma unei foi de calcul sau a unei baze de date. 

Inserează o coloană în stânga poziției selectate. 

Inserare coloană derulantă 

Inserare coloană la stânga - inserează o coloană în stânga selecției curente. 

Inserare coloană la dreapta - inserează o coloană în dreapta selecției curente. 

Șterge coloana selectată. 

Unește două sau mai multe rânduri selectate. Pot fi îmbinate numai rândurile care au 

proprietăți identice. 

Împarte un rând care are o cantitate mai mare de 1 în două rânduri separate. Atunci 

când faceți clic pe acest buton, un mesaj vă permite să selectați referințele pieselor care 

urmează să fie mutate pe un nou rând. În mod obișnuit, utilizați această opțiune pentru a 

diviza rânduri pe care le-ați fuzionat anterior. 

Afișează caseta de dialog Sortare, care oferă diverse opțiuni de sortare a elementelor 

din lista de piese. 

Îndepărtează suprascrierile din selecția curentă și restabilește valorile implicite ale 

acestora. Acest buton este disponibil numai atunci când există suprascrieri în cadrul selecției 

curente. 

Stabilește valorile pentru un interval de celule dintr-o coloană și actualizează 

nomenclatura corespunzătoare. 

Afișați / Ascundeți lista derulantă 

Bară de formule: Afișează o zonă sub bara de instrumente (bara de formule), pentru a vă 

permite să introduceți și să editați formule. O bifă în dreptul elementului de meniu indică 

faptul că este afișată bara de formule. 
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Bara de rezultate: Afișează un rând în partea de jos a listei de piese (bara de rezultate) 

pentru a afișa totalurile proprietăților configurate pentru a fi însumate. O bifă în dreptul 

elementului de meniu indică faptul că este afișată bara de rezultate. 

Setări de dispunere 

Denumirea listei de piese: Oferă un spațiu în care puteți introduce denumirea listei de 

piese. Numele apare pe bara de titlu a listei de piese. 

Punct de inserție: Stabilește poziționarea punctului de inserție pentru lista de piese și locul în 

care apare titlul listei de piese. Dacă punctul de inserție este în partea de jos, antetul și titlul 

apar în partea de jos a listei de piese, iar piesele sunt enumerate de jos în sus. În mod similar, 

dacă punctul de inserție este în partea de sus, antetul și titlul apar în partea de sus a listei de 

piese, iar piesele sunt enumerate de sus în jos. 

Introduceți antetul: Controlează dacă în listele de piese apare un rând de antet. Rândul de 

antet afișează anteturile coloanelor din listele de piese. 

Introduceți titlul: Controlează dacă listele de piese au bare de titlu. Bara de titlu afișează 

numele listei de piese. 

Arată cadrul de prindere: Controlează dacă apare sau nu cadrul de prindere al listei de 

piese. Cadrul de prindere este un cadru care arată dimensiunea listei de piese, care, în 

anumite condiții, este mai mare decât dimensiunea vizibilă a listei de piese. Cadrul de 

prindere acționează ca un ajutor vizual pentru divizarea coloanelor prin tragere. Această 

metodă de divizare a coloanelor a fost înlocuită de opțiunile din secțiunea Divizarea 

Coloanelor a acestei casete de dialog. Opțiunea Afișare cadru de prindere este inclusă doar 

pentru compatibilitate retroactivă. 

Stilul listei de piese: Comută stilul listei de piese între o listă de piese standard și o listă de 

piese personalizată. Lista afișează toate blocurile care pot fi utilizate ca liste de piese 

personalizate. Dacă blocurile care trebuie utilizate se află într-un desen extern, selectați 

Răsfoire (ultima intrare din listă). 

Filtrează referințele goale: Controlează dacă blocurile de corp ale unei liste de piese 

personalizate sunt ascunse, dacă nu conțin date. Această opțiune este disponibilă numai 

dacă stilul listei de piese este o listă de piese personalizată. 

Lista de piese și ansambluri 

Afișează o listă a elementelor de nomenclatură afișate în lista de piese. Coloanele corespund 

proprietăților componentelor preconfigurate pentru afișarea în listele de piese. 
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Filtre și grupuri 

Lista Filtre/Grupuri: Afișează filtrele din lista de piese. Faceți clic dreapta în fereastră pentru 

a adăuga sau elimina un filtru sau pentru a grupa rândurile din lista de piese. 

Detalii pentru filtru: Afișează o descriere a filtrului selectat sau oferă opțiuni pentru 

configurarea unui filtru personalizat. 

Opțiuni pentru setarea criteriilor de filtrare personalizate: Afișează două liste derulante și o 

casetă de text pentru a seta criteriile de filtrare. Prima listă derulantă vă permite să selectați 

coloana după care să filtrați. A doua listă derulantă vă permite să selectați condiția de 

filtrare, iar în cea de-a treia casetă, informațiile pe care se va filtra. Aceste opțiuni sunt 

vizibile numai atunci când selectați un filtru personalizat în lista Filtre/Grupuri. 

Grup de: Afișează o serie de liste derulante care vă permit să selectați coloanele după care 

să grupați. 

Împărțirea coloanelor 

Include opțiuni pentru a configura dacă se efectuează sau nu divizarea coloanelor și, în caz 

afirmativ, cum. Împărțirea coloanelor se referă la posibilitatea ca întreaga listă de piese să 

se încheie pe măsură ce crește numărul de rânduri de date. 

Activați divizarea coloanelor 

Activează divizarea coloanelor. 

Înfășoară în jurul blocului de titlu - Înfășoară lista de piese în jurul blocului de titlu, ca în 

imaginea următoare. Specificați blocul de titlu înainte de a introduce lista de piese. 

Înfășurare la stânga - Înfășoară lista de piese la stânga, ca în imaginea următoare.  

Înfășurare la dreapta - Înfășoară lista de piese la dreapta, ca în imaginea următoare. 

Număr de rânduri - Efectuează divizarea după ce numărul de rânduri depășește numărul pe 

care îl specificați în caseta alăturată. 

Număr de secțiuni - Împarte lista de piese în numărul specificat de secțiuni și distribuie 

intrările în mod egal. 

Setări: Afișează caseta de dialog Setări Listă Piese, care vă permite să modificați setările 

implicite ale listei de piese. 
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Listele de materiale 

Panglică: Annotate tab - BOM panel - BOM.  

Comandă de la tastatură: GMBOM 

Creează, modifică sau șterge listele de materiale (BOM). Lista de materiale (BOM) este un 

tabel care conține informații despre piesele dintr-un desen. 

Puteți utiliza BOM pentru a genera liste de piese și baloane. Un fișier de desen poate avea 

mai multe BOM-uri. Nomenclatura "principală" conține informații despre toate piesele și 

ansamblurile dintr-un desen. O listă de piese generată din BOM principală conține toate 

piesele și ansamblurile din desenul respectiv. De asemenea, puteți crea o listă de piese "de 

frontieră", care conține numai piesele și ansamblurile din interiorul unei limite de desen. 

Listele de piese generate dintr-o frontieră nu conțin piese din alte părți ale desenului din 

nomenclatură. 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea o nomenclatură pentru întregul desen 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - BOM panel - BOM. 

2. La linia de comandă, introduceți M. 

Pentru a crea o nomenclatură pentru o frontieră de desen în spațiul 

modelului 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - BOM panel - BOM.  

2. În spațiul modelului, faceți clic pe marginea desenului pentru care doriți să creați BOM. 

Programul creează BOM și o afișează în caseta de dialog BOM. 

Lista de sugestii 

Sunt afișate următoarele solicitări. 

Specificați BOM: Specifică nomenclatura care urmează să fie creată sau setată ca 

nomenclatură curentă. Pentru a selecta sau a crea lista de materiale principală, 

introduceți M. Pentru a selecta sau a crea o listă de materiale de frontieră, faceți clic pe 

marginea corespunzătoare în spațiul modelului. Pentru a vedea o listă a BOM-urilor 

existente, introduceți? Pentru a seta baza de date curentă ca fiind una dintre listele de 

nomenclaturi, introduceți numele nomenclaturii și apăsați ENTER. 
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Caseta de dialog BOM 

Utilizați această casetă de dialog pentru a gestiona nomenclatoarele și datele de 

nomenclatură din fișierul de desen. 

 

Panou de listă BOM 

Stabilește nomenclatura selectată ca fiind nomenclatura curentă și afișează conținutul 

acesteia în panoul BOM. 

Exportă nomenclatura curentă sub formă de foaie de calcul sau bază de date. 

Șterge BOM-ul selectat în lista de BOM-uri. 

Lista de BOM-uri 

Afișează o listă a BOM-urilor care există în desenul curent. 

Afișează pictograma pentru a indica nomenclatura curentă. 

Tip BOM 

Indică tipul de BOM cu ajutorul unei pictograme. 

Frontieră BOM 
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Elemente de meniu cu clic dreapta  

Setare curentă: Stabilește BOM selectat ca fiind BOM curent și afișează conținutul acestuia 

în panoul BOM. 

Zoom către: Ascunde temporar caseta de dialog BOM și face zoom la geometria asociată cu 

BOM. În cazul în care BOM este un BOM de frontieră, această opțiune de meniu face zoom 

la frontiera corespunzătoare. Dacă BOM este un BOM de asamblare, se face zoom la 

componenta corespunzătoare. 

Evidențiați: Ascunde temporar caseta de dialog BOM și evidențiază geometria asociată cu 

BOM. În cazul în care BOM este un BOM de frontieră, această opțiune de meniu evidențiază 

frontiera corespunzătoare. În cazul în care BOM este un BOM de asamblare, evidențiază 

toate vederile componentei corespunzătoare. 

Redenumire: plasează cursorul în interiorul denumirii BOM, permițându-vă să o redenumiți.  

Șterge: Șterge BOM-ul selectat. 

Panoul BOM 

Inserează o coloană în stânga selecției curente în lista de elemente de nomenclatură. 

Insert coloana Drop-down 

Inserare coloană la stânga - inserează o coloană în stânga selecției curente în lista de 

elemente de BOM.  

Inserare coloană dreapta - inserează o coloană la dreapta selecției curente în lista de 

elemente de BOM. 

Șterge coloana selectată. 

Adaugă un rând în partea de jos a BOM. Rândurile inserate în acest mod sunt 

elemente definite de utilizator și nu reprezintă nicio geometrie din zona de desen. 

Inserează un rând deasupra selecției curente. Rândurile inserate în acest mod sunt 

elemente definite de utilizator și nu reprezintă nicio geometrie din zona de desen. 

Inserare element drop-down  

Inserare element deasupra - inserează un rând deasupra selecției curente. Rândurile 

inserate în acest mod sunt elemente definite de utilizator și nu reprezintă nicio geometrie 

din zona de desen. 
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Inserare element dedesubt - inserează un rând sub selecția curentă. Rândurile inserate în 

acest mod sunt elemente definite de utilizator și nu reprezintă nicio geometrie din zona de 

desen. 

Șterge rândul selectat. Dacă sub acest rând există rânduri intercalate, acestea sunt 

șterse și ele. 

Unește două sau mai multe rânduri selectate. Pot fi îmbinate numai rândurile care au 

proprietăți identice. De obicei, fuzionați rândurile atunci când sistemul afișează aceeași 

piesă ca două intrări separate în BOM. 

Împarte un rând care are o cantitate mai mare de 1 în două rânduri separate. Această 

operațiune nu se aplică componentelor structurii mecanice. Atunci când faceți clic pe acest 

buton, o solicitare vă permite să selectați referințele piesei care urmează să fie mutate pe 

un nou rând. 

De obicei, utilizați această opțiune pentru a diviza rândurile pe care le-ați fuzionat anterior. 

Afișează caseta de dialog Sortare, care oferă diverse opțiuni de sortare a elementelor 

din BOM. 

Îndepărtează suprascrierile din selecția curentă și restabilește valorile implicite ale 

acestora. Acest buton este disponibil numai atunci când există suprascrieri în cadrul selecției 

curente. 

Stabilește valorile pentru un interval de celule dintr-o coloană. 

Lista elementelor din BOM 

Afișează o listă de elemente din BOM. 

Dacă înlocuiți valoarea implicită a unei celule, specificând manual o valoare, GstarCAD 

Mechanical evidențiază acea celulă cu albastru. Atunci când treceți cu mouse-ul peste o 

celulă suprascrisă, un tooltip afișează valoarea implicită a celulei. 

Puteți suprascrie proprietatea componentă QTY și orice altă proprietate componentă care 

utilizează o formulă pentru a afișa valorile acestora. Puteți suprascrie orice proprietate 

componentă a unui element xref de nivel superior. Listele de materiale atașate la referințe 

de piese sunt, de asemenea, considerate elemente xref. 
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Puteți elimina suprascrierile și restabili valoarea implicită a unei celule făcând clic dreapta pe 

aceasta și selectând Eliminare Suprascrieri. 

Piesa de referință 

Referința piesei de bloc (creată cu ajutorul opțiunii Block a comenzii GMPARTREF) 

Elemente de meniu cu clic dreapta 

Introduceți elementul 

 Inserare element deasupra - inserează un rând deasupra selecției curente. 

Rândurile inserate în acest mod sunt elemente definite de utilizator și nu reprezintă 

nicio geometrie din zona de desen. 

 Inserare element dedesubt - inserează un rând sub selecția curentă. 

Rândurile inserate în acest mod sunt elemente definite de utilizator și nu reprezintă 

nicio geometrie din zona de desen. 

Ștergeți elementul 

Șterge rândul selectat. Dacă există rânduri suprapuse sub acest rând, acestea sunt șterse și 

ele. 

Îmbinarea elementelor 

Unește două sau mai multe rânduri selectate. Pot fi fuzionate numai rândurile care au 

proprietăți identice. 

De obicei, rândurile sunt fuzionate atunci când sistemul afișează aceeași piesă ca două 

intrări separate în BOM. 

Element divizat 

Împarte un rând care are o cantitate mai mare de 1 în două rânduri separate. Această 

operațiune nu se aplică componentelor structurii mecanice. Atunci când faceți clic pe acest 

buton, o solicitare vă permite să selectați referințele piesei care urmează să fie mutate pe 

un nou rând. 

De obicei, această opțiune este utilizată pentru a diviza rândurile care au fost fuzionate 

anterior. 

Introduceți coloana  

 Stânga - inserează o coloană în stânga selecției curente.  

 Dreapta-Inserați o coloană la dreapta selecției curente. 
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Ștergeți 

Șterge coloana selectată.  

Setați valorile 

Stabilește valorile pentru un interval de celule dintr-o coloană. 

Setări 

Afișează caseta de dialog Setări BOM, care vă permite să configurați, printre altele, 

proprietățile componentelor 

 

Capitolul 8            Biblioteca de piese standard 

Rezumat 

Biblioteca de piese standard GstarCAD Mechanical, va fi eliberată de munca grea și 

complicată pentru proiectanți, va face desenul mai rapid, mai precis, mai standard. 

Sistem de dezvoltare a proiectării pieselor serializate 

Panglică: Library tab - Library panel - All Parts  

Comandă de la tastatură: GM_SPART_OUT 

În conformitate cu cerințele diferitelor profesii din industria prelucrătoare, GstarCAD 

Mechanical furnizează serii de biblioteci de piese standard naționale, care pot fi gestionate, 

întreținute și personalizate. Utilizatorii ar putea cu ușurință să creeze, să recupereze, să 

modifice și să extindă propria bibliotecă grafică standard de serializare a companiei. 

Pentru a desena o piesă standard 

1. Faceți clic pe: Library tab - Library panel - All Parts  

2. Se afișează caseta de dialog "Development system of Serialized Parts Design" (Sistem de 

dezvoltare a proiectării pieselor serializate). 

3. Selectați tipul de piese în arborele de directoare al pieselor. 

4. Selectați valorile parametrilor pieselor în listele de parametri. 

5. Selectați conținutul opțiunilor de vizualizare și al opțiunilor de export. 

6. Faceți clic pe butonul "Export". 

7. Specificați poziția și unghiul piesei standard în desen, desenul piesei standard este 

complet. 

182 

 



 

 

Pentru a edita o piesă standard 

1. Faceți dublu clic pe piesa standard desenată pentru a o edita 

2. Afișează caseta de dialog "Development system of Serialized Parts Design" (Sistem de 

dezvoltare a proiectării pieselor serializate) și localizați standardul în arborele de directoare 

a pieselor. 

3. Selectați "corresponding options" (opțiuni corespunzătoare) sau "other parameters" (alți 

parametri) și faceți clic pe OK. 

Notă: după editarea standardului, poziția și direcția pieselor în desene nu se vor modifica. 

Caseta de dialog pentru sistem de dezvoltare a proiectării pieselor serializate 

 

Arbore de piese 

Director de piese: Alegeți toate piesele sau unele piese, categoria de piese din biblioteca de 

piese. 

Caseta de intrare a consultării: Caseta de introducere a datelor pentru consultarea 

conținutului directorului pieselor curente. 

Poziția de setare: Setează poziția conținutului consultării curente în directorul de piese. 

Următorul: Localizează următoarea poziție a conținutului consultării curente în directorul de 

piese. 
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Lista parametrilor 

Parametru original: Selectați valoarea parametrului original al pieselor din serie. 

Parametru de structură: Alegeți lista de date de parametri a pieselor, o piesă conține date 

de parametri de opțiuni, inclusiv parametrii originali, raportul de desenare a conținutului 

etichetei, etc. 

Parametru de proprietate: Lista de date a parametrilor unei piese conține date de 

proprietate, inclusiv informații despre dimensiuni, cod, nume etc. 

Parametrul tabelului de puncte: Selectați o listă de date de parametru a părților după 

valorile coordonatelor calculate, conținutul formulei de coordonate. 

Desenați piesele: Desenați partea selectată în desen. 

Opțiuni de ieșire 

Entitate de bază: În desen,se desenează piesele ca entitate.  

Dimensiuni: În desen,se desenează dimensiunile pieselor.  

Alte adnotări: În desen,se desenează alte adnotări ale pieselor.  

Piese ca grup: În desen,se desenează piesele ca grup.  

Piese ca bloc: În desen, desenați piesele sub formă de bloc. 

Ascundeți fondul: Creează automat o situație de ascundere între piese. 

Permisiune de a trage: În piesele de redare a graficii de inginerie, dacă puteți indica în orice 

altă zonă decât cea de desen, altfel este permisă numai în punctele de bază, ca punct de 

inserție de redare. 

Scară: În desenele tehnice, piesele și componentele de redare nu se pot adapta automat la 

proporție, iar conținutul dimensional al pieselor se schimbă proporțional. 
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Biblioteca 

Panglică: Insert tab - Block panel - Library. 

Comandă de la tastatură: GMLIBRARY 

Funcția Bibliotecă simplifică lucrul cu gestionarea fișierelor de desen. Atunci când porniți 

comanda GMLIBRARY, apare caseta de dialog Bibliotecă. toate opțiunile pentru bibliotecă 

sunt disponibile printr-un clic dreapta. Puteți face următoarele: 

 Crearea de noi foldere și subfoldere 

 Adăugarea în bibliotecă a obiectelor selectate din desenul curent 

 Adăugarea de noi fișiere de desen sau ștergerea celor existente din bibliotecă 

 Selectarea unui desen din Bibliotecă și inserarea acestuia în fereastra de desen pentru 

editare 

 Conectați directoare, biblioteci sau cataloage externe la Bibliotecă 

Pași obișnuiți 

Pentru a seta opțiunile din bibliotecă pentru inserarea fișierelor de desen 

1. Insert tab - Block panel - Library. 

2. În caseta de dialog Bibliotecă, selectați fișierul de desen pentru care doriți să setați noi 

opțiuni și faceți clic dreapta. 

3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Opțiuni. 

4. În caseta de dialog Opțiuni, selectați fila Inserare. 

5. Specificați opțiunile de inserare a fișierului de desen selectat. 

6. Selectați OK. 

Pentru a salva un fișier de desen în bibliotecă 

1. Insert tab - Block panel - Library. 

2. În caseta de dialog Bibliotecă, selectați folderul în care doriți să adăugați fișierul de desen 

și faceți clic dreapta. 

3. Din meniul de scurtătură, alegeți Adăugare din fișier. 

4. În caseta de dialog Adăugare fișier, specificați numele și calea fișierului pe care doriți să îl 

adăugați la bibliotecă sau alegeți Căutare pentru a localiza fișierul. 

5. Alegeți OK. 
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Pentru a crea un dosar în Bibliotecă 

1. Insert tab - Block panel - Library. 

2. În caseta de dialog Bibliotecă, selectați folderul în care doriți să adăugați fișierul de desen 

și faceți clic dreapta. 

3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Creare. 

4. În caseta de dialog Creare Folder, specificați numele și calea fișierului pe care doriți să îl 

adăugați la bibliotecă sau alegeți Căutare pentru a localiza fișierul. 

5. Alegeți Gol. 

6. Alegeți OK. 

Notă: Atunci când folosiți Harta directoarelor sau Harta incluzând subdirectoare, dosarul pe 

care doriți să îl includeți trebuie să existe. 

Pentru a edita un dosar de Bibliotecă 

1. Insert tab - Block panel - Library. 

2. În caseta de dialog Bibliotecă, selectați folderul pe care doriți să îl editați și faceți clic 

dreapta. 

3. Din meniul de comenzi rapide, alegeți Editare. 

4. În caseta de dialog Editare Bibliotecă, efectuați modificările dorite. 

5. Alegeți OK. 
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Caseta de dialog Bibliotecă 

Utilizați această casetă de dialog pentru a vă gestiona fișierele de desen, pentru a adăuga 

sau elimina fișiere existente din bibliotecă și pentru a insera fișiere din bibliotecă în desenul 

curent. 

 

Panoul de Dosare 

Această secțiune se află în partea stângă a casetei de dialog Bibliotecă. Aceasta afișează o 

listă a tuturor dosarelor din bibliotecă. Atunci când se selectează un dosar, descrierea 

acestuia apare sub panoul cu dosare. Pentru a afișa o listă cu toate fișierele și subdosarele 

conținute într-un dosar, faceți dublu clic pe dosar. 

Panoul de previzualizare 

Această secțiune se află în partea dreaptă a casetei de dialog Biblioteca. Aceasta afișează 

imagini de diapozitive ale tuturor fișierelor de desen aflate în folderul selectat. Atunci când 

selectați o glisantă, aceasta este evidențiată, iar descrierea traseului apare în zona de sub 

panoul de previzualizare. Pentru a insera un desen în fereastra de desen, faceți dublu clic pe 

glisiera dorită. 
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Capitolul 9  Instrument utilizat în mod obișnuit 

Rezumat 

GstarCAD Mechanical oferă un set de instrumente comune, inclusiv text, tabel și calcul, 

acoperă toate aspectele legate de desenul zilnic . Instrumentul utilizat în mod obișnuit îi va 

ajuta pe proiectanți să finalizeze rapid desenul, să reducă sarcina de proiectantului. 

Adnotare text 

Panglică: Annotate tab - Text panel - Multiline Text drop-down - Text Annotation.  

Comandă de la tastatură: GMTEXT 

Funcția de adnotare a textului permite utilizatorului să utilizeze unele metode speciale de 

prelucrare a textului, cum ar fi rotația textului, setarea factorului de lățime și setarea oblicității 

textului, care reprezintă o completare utilă a metodelor de prelucrare a textului din 

GSTARCAD. 

Pentru a crea o adnotare text 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Text panel - Multiline Text drop-down  -Text Annotation. 

2. Se afișează caseta de dialog "Text Annotation" (Adnotare text), în care pot fi introduse date  

3. Selectați locația cotei 

Lista de sugestii  

Vă rugăm să selectați punctul de început pentru text  

Selectați locația pentru adnotarea textului în desen 

Caseta de dialog Adnotare text 
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Conținutul textului: Introduceți conținutul necesar al adnotării textului  

Înălțimea textului: Lista de setări ale înălțimii textului de adnotare disponibilă pentru selecție, 

utilizatorul poate introduce manual o valoare. 

Unghiul de rotație: Setarea unghiului de rotație a adnotării textului  

Factor de lățime: Setarea factorului de lățime al textului de adnotare  

Unghi de oblicitate: Setarea unghiului de oblicitate al textului de adnotare 

Aliniere orizontală: Listă de aliniere orizontală a adnotării textului  

Aliniere verticală: Alinierea verticală a listei de adnotări text  

Stil text: Listă de stiluri de adnotare text 

Înapoi: Setarea inversă a adnotării textului  

Sus în jos: Setare cu susul în jos pentru Adnotare text pe mai multe linii  

Salvați setările: Salvați diversele setări de Adnotare text, care vor fi păstrate pentru adnotarea 

ulterioară a textului. 

Cerințe tehnice 

Meniu: Text - Technical requirements 

Comandă de la tastatură: GMTECHREQUEST 

Cerința tehnică este indispensabilă pentru orice desen, iar un tip similar de piese implică în 

mod normal cerințe tehnice similare. Aceasta permite utilizatorilor să editeze sau să modifice 

cerințele tehnice existente și să efectueze rotația textului, să seteze factorul de lățime, 

precum și să seteze oblicitatea textului fără a schimba tipul de font. Utilizatorii pot, de 

asemenea, să extragă cerințele tehnice din documentul comun de cerințe tehnice sau să 

salveze cerințele tehnice comune într-un document de cerințe tehnice. 

Pentru a crea o cerință tehnică  

1. Faceți clic pe: Text menu - Technical requirements. 

2. Se afișează caseta de dialog "Cerințe tehnice", în care se pot introduce date, faceți clic pe 

"Generare" pentru a finaliza adăugarea cerințelor tehnice. 

3. Specificați zona de desen pentru cerința tehnică. 

Lista de sugestii 

Precizați primul punct al blocului de cerințe tehnice: Selectați colțul din stânga sus al zonei 

de cerințe tehnice dintr-un desen. 

Specificați al doilea punct al blocului de cerințe tehnice: Selectați colțul din dreapta jos al 

zonei de cerințe tehnice dintr-un desen.                                                                                
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Caseta de dialog privind cerințele tehnice 

 

Titlu: Titlul cerinței tehnice  

Resetați poziția: Utilizatorul poate specifica din nou locația pentru cerința tehnică după 

selectarea locației.  

Biblioteca tehnică: Invocă în mod repetat conținutul cerinței tehnice din biblioteca de 

cuvinte.  

Deschidere fișier: Citirea conținutului dintr-un document de cerință tehnică existent  

Salvare fișier: Salvează cerința tehnică definită de utilizator într-un document de cerință 

tehnică  

Stil de font: Efectuați stilul fontului pentru cerința tehnică. 

Instrument de formulare 

Graficul găurilor 

Panglică: Annotate tab - Sheet panel - Hole Chart. 

Comandă de la tastatură: GMHOLECHAR 

O diagramă de găuri este un tabel care enumeră poziția și dimensiunile găurilor selectate 

(orice cerc sau gaură standard) într-un desen. Comanda GMHOLECHART creează diagrame de 

găuri, atunci când selectați găurile și originea de la care se definește poziția. Atunci când creați 

o diagramă de găuri, lângă fiecare gaură este plasată o etichetă de gaură pentru a identifica 

în mod unic fiecare gaură din diagrama de găuri. Dacă se șterg găuri, harta găurilor se 

actualizează automat.  
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Cu toate acestea, dacă desenați găuri noi, graficul de găuri nu se actualizează automat. 

Trebuie să adăugați în mod explicit gaura la graficul de găuri. Formatul etichetelor de găuri și 

al graficelor de găuri este controlat de standardul de desenare. Configurați setările 

standardului de schițare pentru diagramele de găuri înainte de a crea diagrame de găuri. 

Tabele de găuri: 

Standardul ANSI definește un tabel denumit "tabel de găuri", în plus față de o diagramă de 

găuri. Tabelele de găuri atribuie o etichetă pentru fiecare dimensiune unică a găurilor 

selectate pentru diagrama de găuri. Aceasta enumeră eticheta, dimensiunea și numărul de 

găuri de dimensiunea respectivă din tabelul de găuri. Atunci când creați o diagramă de găuri, 

vi se solicită să plasați și tabelul de găuri în zona de desen. 

Diagrame de găuri înglobate: 

De asemenea, puteți crea "diagrame cu găuri înglobate". O diagramă de găuri înglobate este 

un tabel consolidat de găuri care aparțin mai multor origini. 

Etichete de găuri： 

O etichetă de gaură identifică în mod unic o gaură într-o diagramă de găuri. Formatul etichetei 

de gaură provine din standardul de desen. 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea o diagramă de găuri 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Sheet panel - Hole Chart.  

2..Specificați o origine care să fie utilizată pentru graficul de găuri. 

3. Specificați unghiul cu care coordonatele "Hole Chart" trebuie să fie deviate de la UCS, apoi 

apăsați ENTER. 

4. Specificați un nume pentru origine, apoi apăsați ENTER. 

5. În zona de desen, selectați găurile care urmează să fie incluse în diagrama de găuri, apoi 

apăsați ENTER. 

6. Poziționați diagrama de găuri în zona de desen. 

Notă: Dacă diagrama de găuri este prea lungă, o puteți împărți în mai multe diagrame de 

găuri. 
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Pentru a crea o diagramă de gaură cu un tabel de gaură 

Tabelele de găuri pot fi create numai dacă standardul de redactare curent este ANSI 

1. Faceți clic pe:  Annotate tab - Sheet panel - Hole Chart.  

2. Specificați o utilizare de origine pentru diagrama de găuri. 

3. Specificați unghiul cu care trebuie să fie deviate coordonatele "Hole Chart" față de UCS, 

apoi apăsați ENTER. 

4. Specificați un nume pentru origine, apoi apăsați ENTER. 

5. În zona de desen, selectați găurile care urmează să fie incluse în diagrama de găuri, apoi 

apăsați ENTER. 

6. Specificați un punct de inserție pentru a plasa diagrama de găuri. 

7. Specificați un punct de inserție pentru a plasa tabelul de găuri. 

Pentru a crea o diagramă de găuri înglobate 

O diagramă de găuri înglobate este un tabel consolidat care descrie pozițiile coordonatelor și 

specificațiile găurilor care aparțin mai multor origini. 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Sheet panel - Hole Chart. 

2. Specificați o origine care să fie utilizată pentru diagrama de găuri îmbinate. 

3. Specificați unghiul cu care coordonatele "Hole Chart" trebuie să fie deviate de la UCS, apoi 

apăsați ENTER. 

4. Specificați un nume pentru originea punctului, apoi apăsați ENTER. 

5. La mesajul Selectați găuri sau [Block/POint]:, selectați originile diagramelor de găuri care 

urmează să fie incluse în diagrama de găuri îmbinate, apoi apăsați ENTER. 

6. Specificați un punct de inserție pentru a plasa diagrama de găuri. Programul creează 

diagrama de găuri îmbinate și șterge diagramele de găuri individuale. 

Pentru a seta precizia pentru o valoare numerică într-o diagramă sau un tabel 

de găuri 

1. În zona de desen, faceți dublu clic pe o diagramă de găuri sau pe un tabel de găuri.  

2. În caseta de dialog "Hole Char"t (Diagramă de găuri), faceți clic pe.  

3. În caseta de dialog "Hole Chart Columns" (Coloane ale diagramei de găuri), selectați rândul 

pentru care doriți să setați precizia, făcând clic pe celula goală de la începutul rândului.  

4. Faceți clic pe OK în toate casetele de dialog. 
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Pentru a sorta o diagramă sau un tabel cu găuri 

1. În zona de desen, faceți dublu clic pe o diagramă de găuri sau pe un tabel de găuri. 

2. În caseta de dialog "Hole Chart" (Diagramă de găuri), selectați butonul "Sort Data" (Sortare 

date). 

3. În caseta de dialog "Sort", selectați setările și faceți clic pe OK. 

4. În caseta de dialog "Hole Chart" (Diagramă găuri), faceți clic pe OK. 

Pentru a comuta vizibilitatea unei coloane din graficul de găuri sau din tabelul 

de găuri 

1. În zona de desen, faceți dublu clic pe diagrama de găuri sau pe tabelul de găuri care 

urmează să fie editată. 

2. În caseta de dialog "Hole Chart" (Diagramă de găuri), faceți clic pe butonul "Column 

Properties" (Proprietăți coloană). 

3. În caseta de dialog "Hole Chart Columns" (Coloane din diagrama găurilor), selectați coloana 

pe care doriți să o faceți vizibilă în diagrama găurilor. 

4. Sub "Visible" in "Hole Chart", selectați "Cartesian" pentru a face coloana selectată vizibilă 

într-o diagramă cu găuri carteziene. 

5. Selectați "Polar" pentru a face coloana selectată vizibilă într-o diagramă cu găuri polare. 

6. Faceți clic pe OK în toate casetele de dialog. 

Caseta de dialog Hartă de gaură 

Utilizați această casetă de dialog pentru a edita diagramele de găuri. 
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Butoane din bara de instrumente 

Specifică dacă caseta de dialog afișează detaliile graficului de găuri sau ale tabelului de găuri. 

Selectați "List of Coordinates" (Listă de coordonate) pentru graficul de găuri și "Hole Table" 

(Tabel de găuri) pentru tabelul de găuri. 

Stabilește coordonatele la tipul cartezian. 

Definește coordonatele de tip polar. 

Creează un tabel de găuri. Standardul ANSI activează această opțiune în mod implicit. 

Arată 

Specifică dacă în caseta de dialog sunt afișate detaliile graficului de găuri sau ale tabelului de 

găuri. Selectați "List of Coordinates" (Listă de coordonate) pentru graficul de găuri și "Hole 

Table" (Tabel de găuri) pentru tabelul de găuri. 

Sortează coloanele dintr-o diagramă de găuri sau dintr-un tabel de găuri selectat. 

Închide temporar această casetă de dialog, permițându-vă să selectați o gaură din 

desen și să o adăugați la setul de selecție curent. 

Închide temporar această casetă de dialog, permițându-vă să selectați o gaură din 

desen și să o eliminați din setul de selecție curent. 

Inserează graficul de găuri în desen. 

Exportă datele în MS-Excel, într-un editor de text sau în alte formate acceptate. 

Afișează caseta de dialog "Hole Chart Columns". 

Elimină o coloană selectată. 

Șterge unul sau mai multe rânduri selectate. 

Afișează titlurile coloanelor din desen. 
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Afișează titlul coloanei în desen. 

Controlează afișarea cadrului de prindere. 

Diagrame cu găuri multiple 

Conține opțiuni de grupare a găurilor selectate în funcție de un criteriu de filtrare și de afișare 

a fiecărui grup într-o diagramă de găuri separată. Diagramele de găuri astfel create au aceeași 

origine. 

Adaugă o diagramă de găuri în partea de jos a listei. O solicitare vă permite să plasați 

diagrama de găuri în zona de desen, iar diagrama de găuri se completează automat cu găurile 

care nu au fost preluate de celelalte diagrame de găuri din listă. 

Notă: Dacă utilizați butonul "Add Holes" (Adăugare găuri) pe diagrame de găuri îmbinate, 

acestea se convertesc în diagrame de găuri normale. Originile individuale sunt șterse, iar 

găurile sunt reetichetate în raport cu originea diagramei de găuri îmbinate. 

Șterge diagrama de găuri selectată. Găurile care aparțineau acelei diagrame de găuri 

devin disponibile în diagramele de găuri de sub ea din listă, cu condiția ca acestea să 

îndeplinească condițiile de filtrare. Găurile care nu îndeplinesc o condiție de filtrare devin 

găuri neatribuite. 

Mută diagrama de găuri selectată cu un nivel mai sus. Se modifică gruparea găurilor din 

graficul selectat și din graficele de sub el. Filtrele se aplică de sus în jos și numai găurile care 

nu îndeplinesc condițiile de filtrare pentru diagramele de găuri de mai sus sunt disponibile 

pentru o anumită diagramă de găuri. 

Mută diagrama de găuri selectată cu un nivel mai jos. Se modifică gruparea găurilor din 

graficul selectat și din graficele de sub el. Filtrele se aplică de sus în jos și numai găurile care 

nu îndeplinesc condițiile de filtrare pentru diagramele de găuri de mai sus sunt disponibile 

pentru o anumită diagramă de găuri 

Lista de diagrame de găuri: Afișează diagramele de găuri din setul de selecție curent. Faceți 

clic în orice celulă de descriere pentru a da un nume semnificativ pentru diagrama de găuri. 

Găuri neatribuite: Conține opțiunile de tratare a găurilor care nu îndeplinesc niciunul dintre 

criteriile de filtrare. Găurile neatribuite sunt etichetate cu "?" în zona de desen. 

Butonul de ștergere: Elimină găurile neatribuite din setul de selecție. 
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Solicitați eliminarea la OK:Solicită confirmarea pentru eliminarea automată a găurilor 

neatribuite atunci când faceți clic pe butonul OK. 

Fereastra principală 

Afișează dimensiunile coordonatelor și diametrele găurilor selectate. Pentru a adăuga o 

toleranță sau o potrivire la o cotă, selectați o celulă din acest tabel și faceți clic dreapta, apoi 

faceți clic pe "Fits/Tolerances" (Ajustări/Toleranțe). 

Filtre 

Conține opțiunile de setare a filtrelor pentru diagrama de găuri selectată în lista de diagrame 

de găuri multiple.  

Notă: Filtrele nu se aplică diagramelor de găuri îmbinate. 

Lista de filtre: Afișează tipurile de filtre setate pentru diagrama de găuri. În plus, conține un 

meniu cu clic dreapta pentru a adăuga/elimina filtre. 

Elemente de meniu cu clic dreapta: 

 Adăugare filtru personalizat - Adaugă un filtru, pentru care puteți selecta 

dintr-un set de condiții de filtrare predefinite care sunt disponibile dintr-o listă 

derulantă. 

 Adăugare filtru de selecție a găurilor - Adaugă un filtru care vă permite să 

selectați manual găurile din zona de desen. Puteți adăuga doar un singur filtru de 

selecție a găurilor pentru fiecare diagramă de găuri. 

 Ștergere - Șterge filtrul selectat în lista de filtre. 

Detalii pentru filtru: Conține opțiuni care vă permit să definiți criteriile de filtrare pentru filtrul 

selectat în lista Filtre. 

Lista derulantă: Conține condițiile de filtrare predefinite. Această listă este vizibilă numai dacă 

tipul de filtru selectat în lista Filtre este un filtru personalizat. 

Caseta de editare: Specifică operandul pentru condiția de filtrare selectată în lista derulantă. 

Această casetă de editare este vizibilă numai dacă tipul de filtru selectat în lista de filtre este 

un filtru personalizat. 

Selectați: Ascunde temporar caseta de dialog "Hole Chart", permițându-vă să selectați găuri 

din zona de desen. Pentru a selecta o gaură, în zona de desen, faceți clic pe gaură. Apăsați 

ENTER sau ESC pentru a reveni la caseta de dialog "Hole Chart" (Diagramă găuri). Acest buton 

este vizibil numai dacă tipul de filtru selectat în lista de filtre este un filtru de selecție a 

găurilor. 

Butonul Setări 

Afișează caseta de dialog "Hole Chart Settings" (Setări ale hărții de găuri). 
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Previzualizare 

Închide temporar caseta de dialog pentru a afișa zona de desen. Evidențiază găurile care 

aparțin diagramei de găuri selectate în lista de diagrame de găuri multiple. Apăsați ENTER 

pentru a reveni la caseta de dialog "Hole Chart" (Diagramă de găuri). 

Lista de accesorii 

Panglică: Annotate tab - Sheet panel - Fits List. 

Comandă de la tastatură: GMFITSLIST 

Generează o listă de ajustări din dimensiunile din zona de desen și o plasează într-o locație la 

alegere. 

 

Pentru a crea o listă de potriviri 

1. Faceți clic pe: Annotate tab - Sheet panel - Fits List.  

2. Apăsați ENTER pentru a accepta opțiunea implicită. Această acțiune creează o listă de 

ajustări. 

3. În zona de desen, specificați un punct de inserție pentru lista de ajustări. 

Lista de sugestii 

Nou: Generează o nouă listă de potriviri. 

Punct de inserție: Specifică unde se inserează lista de ajustări. 

Actualizare: Actualizează lista de potriviri existentă cu datele din dimensiunile pentru care ați 

modificat sau adăugat potriviri. 

Notă: Caseta de dialog "Dimension Settings" (Setări dimensiune), accesată prin AM: 

Standarde din caseta de dialog Opțiuni, conțin setări pentru actualizarea automată a listelor 

de încadrare. 

Comandă: Ordonează lista de potriviri în funcție de valori sau de potriviri. 

Super Card 

Meniu: Aids Tools - Super Card 

Comandă de la tastatură: Super Card 
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Pentru a satisface nevoile întreprinderilor mici și mijlocii de a efectua procesarea cardului de 

rezumat de proiectare, definirea și umplerea cardului de tehnologie de procesare și nevoile 

de gestionare a cardului de procesare, oferă o funcție de card super puternică și foarte 

practică.  

Utilizatorul poate extrage cu ușurință toate tipurile de carduri, poate genera un anumit tip de 

carduri sumare și carduri de procesare. 

Cea mai mare caracteristică a Super Card este că puteți edita cardul generat și puteți edita 

mai multe blocuri de proprietăți ale cardului în același timp. 

Pentru a crea Super Card 

1. Faceți clic pe: Aids Tools menu - Super Card 

2. În fereastra de dialog "Select card" (Selectare card), selectați cardul dorit;  

3. În desen se specifică poziția punctului de inserție a cardului;  

4. În interfața activă curentă a cardului, completați cu date fiecare pagină de file a cardului;  

5. Faceți clic pe butonul "draw", cardul va fi desenat automat în poziția desemnată în 

conformitate cu setările. 

Editare card 

Meniu: Aids Tools - Card Edit 

Comandă de la tastatură: GMSUPERCARDEDIT 

Pentru confortul utilizatorilor de a edita date unice sau un întreg card, oferă funcția de editare 

a cardului, în același timp, utilizatorii pot utiliza comanda "V" pentru a edita separat orice bloc 

de proprietăți al cardului. 

Pentru a edita cardul 

1. Faceți clic pe: Aids Tools menu Card Edit  

2. Selectați ținta care trebuie editată în desen.  

3. În interfața activă curentă a cardului pentru a completa sau modifica datele fiecărei pagini 

de file. 

4. Dați clic pe butonul "draw" sau "refresh", iar datele revizuite vor fi afișate pe card. 
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Instrumente de calcul 

Calculați suprafața 

Meniu: Tools - Inquiry - Calculate Area 

Comandă de la tastatură: GMAREA 

Calculul suprafeței și volumului materialelor în proiectare este un segment necesar. 

Calcularea rapidă a suprafeței și volumului materiilor prime poate contribui la un control 

eficient al costurilor materialelor în proiectare. 

Pentru a calcula suprafața 

1. Faceți clic pe meniul "Tools" (Instrumente) "Inquiry Calculate Area" (Calcularea suprafeței). 

2. Selectați suprafața care urmează să fie calculată. 

3. Apăsați tasta "Enter" pentru a finaliza calculul suprafeței graficii selectate în mod curent și 

pentru a afișa caseta de dialog "Calculate Area, Perimeter, and Quality" (Calculare suprafață, 

perimetru și calitate)  

4. În cazul în care zona selectată este complicată, controlați zona selectată cu "Add" 

(Adăugare) sau "Subtract" (Scădere) în caseta de dialog în care se afișează în timp real 

intervalul, aria, perimetrul și calitatea. 

Lista de sugestii 

Alegeți un punct din interiorul conturului (apăsați ENTER pentru a ieși). 

Selectați poziția zonei care urmează să fie calculată în desenul tehnic. 

Caseta de dialog "Calculați Suprafața, Perimetrul și Masa" 
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Suprafața: Valorile calculate ale suprafeței zonei selectate în desene. 

Perimetru: Valorile calculate ale perimetrului zonei selectate în desene.  

Densitate: Valoarea presetată a densității materialului.  

Material: Listă de materiale prestabilită.  

Suprafața: Introduceți valoarea suprafeței secțiunii transversale a zonei selectate. 

Rezultat: Introduceți valoarea calculată a materialului corespunzătoare valorii secțiunii 

transversale a zonei selectate.  

Înălțime: Introduceți valoarea înălțimii zonei selectate.  

Rezultat: Introduceți valoarea calculată a materialului corespunzătoare valorii înălțimii zonei 

selectate. 

Instrumente de gestionare a straturilor mecanice 

Manager de straturi mecanice 

Panglică: Home tab - Layers panel - Mechanical Layer Manager 

Comandă de la tastatură: GMLAYER 

Există câteva diferențe semnificative între modul în care gestionați straturile în GstarCAD și 

GstarCAD Mechanical. 

Comenzile GstarCAD creează întotdeauna obiecte pe stratul curent. Ca atare, trebuie să setați 

stratul corespunzător tipului de obiect ca fiind stratul curent înainte de a crea obiectul. 

Aceasta înseamnă, de asemenea, că trebuie să creați straturile și să specificați în prealabil 

setări precum culoarea, greutatea liniei și tipul de linie. 

Comenzile GstarCAD Mechanical, utilizând o funcție cunoscută sub numele de Gestionare 

Automată a Proprietăților, sunt pre-configurate pentru a crea obiecte pe anumite straturi. 

Indiferent de stratul care este setat curent, aceste comenzi creează geometrie/obiecte numai 

pe stratul predefinit. În cazul în care stratul nu există, comanda creează automat stratul. Setări 

cum ar fi culoarea stratului, grosimea liniei și tipul liniei sunt preluate dintr-un set de setări 

preconfigurate care sunt denumite definiții de strat. 

Straturile pe care GstarCAD Mechanical le creează din mers se numesc straturi mecanice. 

Comanda GMLAYER vă permite să vizualizați o listă de straturi mecanice, precum și definițiile 

straturilor. La fel cum comanda LAYER vă permite să modificați proprietățile unui strat, 

comanda GMLAYER vă permite să modificați proprietățile straturilor mecanice și ale 

definițiilor straturilor. În plus, comanda GMLAYER vă arată ce obiecte sunt create pe fiecare 

strat. 

GstarCAD Mechanical este livrat cu 31 de definiții de straturi, care au fost alocate în mod 

implicit unor obiecte diferite. Denumirile acestor straturi încep cu "AM_", urmat de un număr 

sau de o frază, după cum este descris mai jos.   
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 Straturi de lucru: Straturile AM_0 până la AM_12. Aproape toată geometria 

este creată pe straturile de lucru. 

 Straturi de piese standard: Straturile AM_0N până la AM_12N. Comenzile 

GstarCAD Mechanical creează piese standard și caracteristici pe aceste straturi. 

 Straturi speciale: AM_BOR (utilizat pentru marginile desenului), AM_PAREF 

(utilizat pentru referințele pieselor), AM_CL (utilizat pentru liniile de construcție), 

AM_VIEW (utilizat pentru ferestrele de vizualizare) și AM_INV (utilizat pentru liniile 

invizibile). 

GstarCAD Mechanical vă permite să personalizați proprietățile fiecărui tip de obiect, astfel 

încât comenzile GstarCAD Mechanical să le poată crea pe un strat la alegerea dumneavoastră, 

în locul celor pe care sunt create în mod implicit. 

Comenzile GstarCAD Mechanical creează straturi mecanice din mers și, de obicei, nu este 

nevoie să le creați manual. Cu toate acestea, dacă este necesar, puteți crea manual straturi 

mecanice cu ajutorul comenzii GMLAYER. Comanda GMLAYER afișează Managerul Straturilor 

Mecanice, care vă permite să creați un strat mecanic pornind de la o definiție de strat 

existentă sau să creați un strat mecanic complet nou (și o definiție). 

Ca și în cazul Managerului de Straturi (comanda GstarCAD LAYER), Managerul de Straturi 

Mecanice vă permite să definiți proprietățile straturilor. De asemenea, puteți seta 

proprietățile definițiilor straturilor, ceea ce nu este posibil cu comanda LAYER. 

Dacă utilizați comanda LAYER pentru a modifica proprietățile unui strat mecanic, proprietățile 

stratului nu vor mai corespunde definiției sale. Dacă este necesar, puteți reseta toate 

straturile mecanice pentru a corespunde proprietăților definiției lor cu ajutorul comenzii 

GMLAYRESET. 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea un "Layer" (strat) 

1. Faceți clic pe: Home tab - Layers panel - Mechanical Layer Manager. 

2. Faceți clic pe  . 

3. În coloana "Name" (Nume), specificați un nume pentru noul strat. 

4. Faceți clic pe OK. 

Pentru a crea un strat dintr-o definiție de strat 

1. Faceți clic pe: Home tab - Layers panel - Mechanical Layer Manager. 

2. Faceți clic pe  pentru a afișa toate definițiile straturilor. 

3. Faceți dublu clic pe definiția stratului din care doriți să creați un strat. Stratul este creat și 

setat curent. 
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Pentru a șterge un strat 

1. Faceți clic pe: Home tab - Layers panel - Mechanical Layer Manager. 

2. În "Mechanical Layer Manager" (Manager de straturi mecanice), selectați straturile pe care 

doriți să le ștergeți. 

3. Faceți clic pe . 

Notă: 

 Unele straturi specifice, cum ar fi stratul curent și stratul AM_0, nu pot fi șterse. 

 Nu se pot șterge straturile care sunt utilizate de obiecte sau referințe externe. 

În cazul în care sunt detectate astfel de obiecte, GstarCAD Mechanical afișează caseta 

de dialog "Mechanical Layer - Delete" (Strat Mecanic - Ștergere) pentru a vă permite 

să ștergeți obiectele de pe strat sau să le mutați pe un alt strat. 

 Dacă ștergeți un strat mecanic, stratul este șters, dar definiția rămâne. 

Pentru a șterge o definiție de strat 

1. Faceți clic pe: Home tab - Layers panel - Mechanical Layer Manager. 

2. Faceți clic  pentru a afișa toate definițiile de strat. 

3 Selectați definițiile de strat pe care doriți să le ștergeți. 

4. Faceți clic pe  . 

Pentru a reseta straturile la setările implicite 

 La linia de comandă, introduceți GMLAYRESET. 

Pentru a modifica proprietățile unui strat mecanic 

1. Faceți clic pe: Home tab - Layers panel - Mechanical Layer Manager. 

2. În rândul care conține stratul care urmează să fie modificat: 

 Pentru a modifica numele stratului: Faceți clic în coloana "Name" (nume), introduceți 

noul nume, apoi apăsați Enter. 

 Pentru a modifica culoarea stratului: Faceți clic pe pictograma culoare strat, selectați 

o culoare din caseta de dialog si clic OK 

 Pentru a schimba tipul de linie al stratului: Faceți clic pe linie și selectați un tip de linie 

din lista derulantă. 
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 Pentru a modifica greutatea liniară a stratului: Faceți clic pe "Lineweight" și selectați 

o greutate a liniei din lista derulantă. 

 Pentru a comuta capacitatea de a trasa stratul: Faceți clic în coloana "Plot" pentru a 

comuta între pictogramele "Plot și Do not Plot". 

 Pentru a permite sau a refuza replicarea în grupurile de straturi: Faceți clic pe coloana 

"Replicate" in "Layergroup". O bifă în coloană indică faptul că funcția este permisă. 

 Pentru a permite sau nu ca culoarea grupului de straturi să înlocuiască culoarea 

stratului: Faceți clic în coloana "Override color by layer group" (Suprascrie culoarea 

prin grupul de straturi). O bifă în coloană indică faptul că caracteristica este permisă. 

 Pentru a modifica descrierea: Faceți clic în coloana "Description", introduceți 

descrierea, apoi apăsați Enter. 

3. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a bloca și debloca straturile 

1. Faceți clic pe: Home tab- Layers panel- Mechanical Layer Manager. 

2. În "Mechanical Layer Manager", selectați stratul care urmează să fie blocat sau deblocat. 

3. În rândul corespunzător stratului pe care doriți să îl blocați/deblocați, în coloana "Lock" 

(Blocare), faceți clic pe pictograma de blocare. 

4. Faceți clic pe OK. 

Caseta de dialog Manager de Strat Mecanic 

Utilizați această casetă de dialog pentru a crea, șterge și redenumi straturi și definiții de 

straturi, pentru a le modifica proprietățile sau pentru a adăuga straturi. 
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Notă: Dacă utilizați grupuri de straturi pentru a clasifica/organiza geometria, rețineți că: 

 Gestionarea grupurilor de straturi nu mai este posibilă cu ajutorul comenzii 

GMLAYER. Această funcționalitate este acum gestionată de comanda 

GMLAYERGROUP. 

 Comanda GMLAYER, la fel ca toate celelalte comenzi GstarCAD Mechanical, 

acționează asupra grupului care a fost setat ca grup de straturi curent cu ajutorul 

comenzii GMLAYERGROUP. Dacă nu ați selectat în mod explicit un grup de straturi ca 

fiind grupul de straturi curent, GstarCAD Mechanical presupune că grupul de straturi 

de bază este grupul de straturi curent. 

Butoane din bara de instrumente 

Creează un strat. Meniul derulant adiacent butonului oferă următoarele opțiuni: 

 "New Layer" (Strat nou) - Creează un strat și o definiție de strat. 

 "New Layer Definition" (Definitia noului strat) - Creează doar o definiție de 

strat. 

Șterge selecția curentă din lista de straturi. În cazul în care selecția curentă este un strat 

GstarCAD, stratul este șters. 

Dacă selecția curentă este un strat mecanic, stratul este șters, dar definiția stratului continuă 

să rămână. Dacă selecția curentă este o definiție de strat, definiția stratului este ștearsă. 



Notă: Următoarele straturi nu pot fi șterse: 

 Straturi care conțin obiecte 

 Definiții ale straturilor care au fost atribuite obiectelor 

 Definițiile straturilor livrate cu GstarCAD Mechanical (definițiile implicite ale straturilor 

care încep cu AM) 

 Stratul curent 

 Stratul special AM_0 

 Stratul special DEFPOINTS, care conține punctele de definiție ale dimensiunilor 

neasociate. 

 Straturile dependente de Xref. 

Sets the selected layer as the current layer. 

Comenzile GstarCAD desenează întotdeauna obiecte pe stratul curent. Stabiliți corespunzător 

stratul curent înainte de a utiliza comenzile GstarCAD. Pe de altă parte, atunci când 

Managementul automat al proprietăților este activat, comenzile GstarCAD Mechanical 

desenează obiectele pe stratul corespunzător, indiferent de stratul care este setat ca fiind 

stratul curent 
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Vă permite să selectați obiecte și să determinați pe ce straturi sunt desenate. 

Acest buton închide temporar caseta de dialog pentru a vă permite să selectați un obiect în 

zona de desen. După ce sunt selectate toate obiectele pe care doriți să le verificați, apăsați 

Enter pentru a reveni la caseta de dialog. Când caseta de dialog apare din nou, straturile pe 

care se află obiectele selectate sunt evidențiate. 

Ascunde temporar caseta de dialog pentru a vă permite să selectați obiecte și să le 

mutați pe stratul care este selectat în lista de straturi. 

Ascunde temporar caseta de dialog și evidențiază obiectele de pe stratul care este 

selectat în lista de straturi. 

Ascunde definițiile straturilor în lista de straturi. 



Elemente de meniu cu clic dreapta care nu sunt disponibile ca butoane din bara 

de instrumente 

Se utilizează ca set de selecție: Selectează toate obiectele de pe strat ca parte a unui set de 

selecție. În comenzile ulterioare, atunci când vi se cere să selectați obiecte, puteți accesa acest 

set de selecție introducând cuvântul cheie "Previous" (Anterior) la promptul de comandă. 

Selecție inversă: Selectează toate elementele din listă, cu excepția elementelor care sunt 

selectate în prezent. 

Vedere simplă: Ascunde coloanele care arată proprietățile straturilor și numele obiectelor 

care utilizează straturile. 

Vizualizare completă: Afișează coloanele care prezintă proprietățile straturilor și numele 

obiectelor care utilizează straturile. 

Tipul de filtru 

Vă permite să filtrați lista de straturi pe baza tipurilor de obiecte care utilizează straturile. 

Strat curent 

Afișează numele stratului curent 
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Coloane în lista de straturi 

Stare 

- Indică faptul că stratul este un strat mecanic (straturi create prin comenzile GstarCAD 

Mechanical). 

- Indică faptul că stratul este un strat mecanic care nu este replicat cu grupuri de 

straturi. Grupurile de straturi sunt create cu ajutorul comenzii GMLAYERGROUP. 

- Indică faptul că stratul a fost creat cu ajutorul comenzii GstarCAD LAYER. 

"No Icon" (Fără pictogramă) indică faptul că este vorba despre o definiție de strat. 

Numele: Afișează numele stratului sau al definiției stratului. Faceți clic pentru a activa 

posibilitatea de a redenumi stratul sau definiția stratului. 



Pe: Indică dacă stratul este activat sau dezactivat. Atunci când un strat este activat, acesta 

este vizibil și disponibil pentru trasare. Atunci când un strat este dezactivat, acesta este 

invizibil și nu este trasat, chiar dacă "Plot" este activat. Faceți clic pentru a comuta starea de 

activare/dezactivare a stratului respectiv. 

Îngheață: Indică dacă stratul este înghețat sau nu. Atunci când un strat este înghețat, 

obiectele de pe acesta nu sunt afișate, trasate, ascunse, redate sau regenerate. Faceți clic 

pentru a comuta starea de înghețare/dezghețare a stratului respectiv. 

Notă: Înghețați numai straturile pe care doriți să le faceți invizibile pentru perioade lungi de 

timp. Dacă intenționați să schimbați frecvent setările de vizibilitate, utilizați setarea On/Off 

pentru a evita regenerarea desenului. 

Blocare: Indică dacă stratul este blocat sau deblocat. Atunci când un strat este blocat, 

obiectele de pe acesta nu pot fi modificate. Faceți clic pentru a comuta starea de 

blocare/dezblocare a stratului respectiv. 

Culoare: Indică culoarea asociată cu stratul. Faceți clic pe culoare pentru a afișa caseta de 

dialog "Select Color" (Selectare culoare), care vă permite să selectați o altă culoare. 

Tipul de linie: Indică tipul de linie asociat cu stratul. Faceți clic pentru a afișa o listă de tipuri 

de linii pe care le puteți selecta pentru acel strat. 

Linia de greutate: Indică greutatea liniei asociată cu stratul. Faceți clic pentru a afișa o listă de 

greutăți de linie pe care le puteți selecta pentru acel strat. 

Plot: Indică dacă stratul este reprezentat grafic sau nu. Faceți clic pentru a comuta starea de 

trasare a stratului respectiv. 
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Obiectele de pe straturile pentru care trasarea este dezactivată continuă să fie vizibile în zona 

de desen. Straturile care sunt dezactivate sau înghețate nu sunt trasate, indiferent de setarea 

de trasare. 

Replicați în grupul de straturi: Indică dacă stratul este replicat atunci când se creează un nou 

grup de straturi cu comanda GMLAYERGROUP. Faceți clic pentru a comuta starea de replicare 

a stratului respectiv. 

Notă: GstarCAD Mechanical nu șterge niciun strat existent dacă dezactivați această setare 

după ce au fost create grupurile de straturi. 

Suprascrieți culoarea prin Layergroup: Indică dacă culoarea asociată cu stratul este înlocuită 

de culoarea grupului de straturi, atunci când stratul face parte dintr-un grup de straturi. Faceți 

clic pentru a comuta starea de suprascriere a stratului respectiv. 

Obiecte asociate: Conține numele obiectelor care utilizează stratul. Această opțiune se aplică 

numai la straturile mecanice. 

Descriere: Conține o descriere opțională a stratului sau a definiției stratului. Faceți clic pentru 

a activa posibilitatea de a modifica descrierea pentru acel strat. 



Cartografierea ponderii liniare: Afișează caseta de dialog "Lineweight Mapping", care vă 

permite să atribuiți o greutate a liniei unei culori și, astfel, să modificați greutatea liniei tuturor 

straturilor de acea culoare. 

Restaurați valorile implicite: Resetează toate setările la valorile implicite pentru standardul 

de redactare activ. 

Managerul grupurilor de straturi 

Comanda de la tastatură: GMLAYERGROUP 

GstarCAD Mechanical oferă posibilitatea de a crea mai multe seturi de straturi mecanice. 

Fiecare set este denumit grup de straturi. Odată ce ați creat un grup de straturi și l-ați setat 

la "curent", comenzile GstarCAD Mechanical desenează obiecte pe straturile mecanice din 

cadrul grupului de straturi respectiv. 

 

Straturile de lucru (AM_0 până la AM_12) și straturile de piese standard (AM_0N până la 

AM_12N) sunt reproduse în fiecare grup de straturi. Straturile speciale AM_BOR (utilizat 

pentru marginile desenului), AM_PAREF (utilizat pentru referințele pieselor), AM_CL (utilizat 

pentru liniile de construcție), AM_VIEW (utilizat pentru ferestrele de vizualizare) și AM_INV 

(utilizat pentru liniile invizibile) nu sunt reproduse. Ilustrația de mai sus prezintă două grupuri 

de straturi LG1 și LG2, care conțin două seturi separate de straturi mecanice.       
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Deoarece GstarCAD nu permite duplicarea numelor de straturi, dacă inspectați un strat 

mecanic cu ajutorul comenzii GstarCAD LAYER, veți vedea că numele stratului este prefixat cu 

numele grupului de straturi. De exemplu, stratul AM_0, care aparține grupului de straturi LG1, 

este afișat ca LG1-AM_0. În cazul în care nu ați creat în mod explicit niciun grup de straturi, se 

presupune că lucrați pe un grup de straturi ipotetic care este denumit Grupul de straturi de 

bază. 

Puteți utiliza grupurile de straturi pentru a asocia sau relaționa elementele dintr-un desen. De 

exemplu, într-un desen care conține proiectul unui motor, puteți plasa toate vederile 

arborelui în grupul de straturi "Arbore" și toate vederile carcasei cutiei de viteze în grupul de 

straturi "Carcasa cutiei de viteze".Puteți aplica îmbunătățiri ale vizibilității la grupuri de 

straturi individuale din desen, evidențiind, de exemplu, arborele din ansamblul cutiei de 

viteze. 

Cu ajutorul grupurilor de straturi mecanice, puteți: 

 Mutați sau copiați obiecte dintr-un grup de straturi în altul. 



 Lucrați la nivel global cu straturi individuale care fac parte dintr-un grup de 

straturi. De exemplu, puteți dezactiva hașurarea încrucișată indiferent de grupul de 

straturi pe care ați creat-o. 

 Setați o culoare pentru grupul de straturi și apoi înlocuiți culoarea straturilor 

individuale cu culoarea grupului de straturi. 

 Blocați și înghețați grupurile de straturi pentru a simplifica munca de 

proiectare. 

 Asamblați sau stivuiți cu ușurință grupuri de straturi individuale. 

Pași obișnuiți 

Pentru a crea un grup de straturi 

1. La linia de comandă, introduceți GMLAYERGROUP. 

2. În "Layergroup Manager", faceți clic în lista "Layergroups" (Grupuri de straturi). 

3. Faceți clic pe  . 

4. În coloana "Name" (Nume), specificați un nume pentru noul grup de straturi. 

5. Faceți clic pe OK. 

Pentru a șterge un grup de straturi 

1. La promptul de comandă, introduceți GMLAYERGROUP. 

2. În "Layergroup Manager", selectați grupul (grupurile) de straturi pe care doriți să le ștergeți. 

3. Faceți clic pe . 
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Caseta de dialog "Layergroup Manager" 

Utilizați această casetă de dialog pentru a crea, șterge și redenumi grupurile de straturi, 

pentru a le modifica proprietățile sau pentru a muta obiecte dintr-un grup de straturi în altul. 

 



 

 

Butoane din bara de instrumente 

Creează un grup de straturi. Puteți redenumi grupul de layere imediat ce a fost creat: 

Șterge selecția curentă din listă. Dacă selecția curentă este un grup de straturi din lista 

Layergroups, grupul de straturi este șters. Dacă selecția curentă este un strat din lista Layers, 

stratul este șters, dar definiția stratului continuă să rămână. 

Notă: Următoarele elemente nu pot fi șterse: 

 Grupul de straturi de bază 

 Grupurile de layere și layerele care conțin obiecte 

 Definițiile de strat care au fost atribuite obiectelor 

 Definițiile straturilor livrate cu GstarCAD Mechanical (Definițiile implicite ale 

straturilor care încep cu AM) 

 Stratul curent 
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 Stratul special AM_0 



 Stratul special DEFPOINTS, care conține punctele de definire a cotelor 

neasociate. 

 Straturile dependente de xref. 

Stabilește grupul de straturi selectat ca fiind grupul de straturi curent. 

Comenzile GstarCAD Mechanical desenează întotdeauna obiecte pe stratul curent. Dacă 

utilizați grupuri de straturi pentru a organiza geometria, setați grupul de straturi curent în 

mod corespunzător înainte de a utiliza comenzile. 

Notă: Selecția curentă a stratului din lista de straturi este ignorată de comenzile GstarCAD 

Mechanical, deoarece acestea desenează întotdeauna obiecte pe stratul atribuit în prealabil. 

Vă permite să selectați obiecte și să determinați pe ce straturi/grupuri de straturi sunt 

desenate. 

Acest buton închide temporar caseta de dialog pentru a vă permite să selectați un obiect în 

zona de desen. După ce sunt selectate toate obiectele pe care doriți să le verificați, apăsați 

Enter pentru a reveni la caseta de dialog. Când caseta de dialog apare din nou, straturile / 

grupurile de straturi pe care se află obiectele selectate sunt evidențiate. 

Notă: Stratul pe care se află obiectul nu este afișat decât dacă un strat este selectat în 

momentul în care faceți clic pe buton. 

Ascunde temporar caseta de dialog pentru a vă permite să selectați obiecte și să le 

mutați pe stratul sau grupul de straturi selectat. Dacă selectați numai un grup de straturi și nu 

selectați un strat, obiectul se mută pe stratul corespunzător stratului curent din noul grup de 

straturi. 

Ascunde temporar caseta de dialog și evidențiază obiectele din selecția curentă. Dacă 

selecția curentă este un grup de straturi, toate obiectele din acel grup de straturi se 

evidențiază. Dacă selecția curentă este un strat, se evidențiază numai obiectele de pe acel 

strat. 

Afișează caseta de dialog pentru îmbunătățirea vizibilității, în care puteți seta o culoare 

specială pentru toate grupurile de straturi neactuale și/sau blocate. Această setare este 

valabilă numai pentru sesiunea de desenare curentă. 

Ascunde toate definițiile straturilor din lista Layers. 
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Elemente de meniu cu clic dreapta care nu sunt disponibile ca butoane din bara 

de instrumente 

Se utilizează ca set de selecție: Selectează toate obiectele de pe stratul sau grupul de straturi 

selectat ca parte a unui set de selecție. În comenzile ulterioare, atunci când vi se cere să 

selectați obiecte, puteți accesa acest set de selecție introducând cuvântul cheie "Previous" 

(anterior) la promptul de comandă. 

Selecție inversă: Selectează toate elementele din listă, cu excepția elementelor care sunt 

selectate în prezent. 

Tipul de filtru: Vă permite să filtrați lista de straturi pe baza tipurilor de obiecte care utilizează 

straturile. 

Stratul actual: Afișează numele stratului curent. 

Comenzile GstarCAD desenează întotdeauna obiecte pe stratul curent. Pe de altă parte, atunci 

când Managementul automat al proprietăților este activat, comenzile GstarCAD Mechanical 

desenează obiectele pe stratul corespunzător, indiferent de stratul care este setat ca fiind 

stratul curent. 

Coloane în lista "Layergroups" 

Stare 

- Indică faptul că grupul de straturi este grupul de straturi curent. 

Numele: Afișează numele grupului de straturi. Faceți clic pentru a activa posibilitatea de a 

redenumi grupul de straturi. 

Îngheață: Indică dacă grupul de straturi este înghețat sau nu. Atunci când un grup de straturi 

este înghețat, obiectele desenate pe straturile aparținând grupului de straturi respectiv nu 

sunt afișate, trasate, ascunse, redate sau regenerate. Faceți clic pentru a comuta starea de 

înghețare/dezghețare. 

Blocare: Indică dacă grupul de straturi este blocat sau deblocat. Atunci când un layergroup 

este blocat, obiectele din el nu pot fi modificate. Faceți clic pentru a comuta starea de 

blocare/deblocare a acelui layergroup. 

Culoare: Indică culoarea asociată grupului de straturi. Faceți clic pentru a afișa caseta de 

dialog "Select Color" (Selectare culoare), care vă permite să selectați o altă culoare. 

Această coloană este disponibilă numai atunci când opțiunea de meniu cu clic dreapta din 

coloana de culori, "Use Layergroup Colors", este activată. 

Plot: Indică dacă grupul de straturi este sau nu reprezentat grafic. Faceți clic pentru a comuta 

starea de trasare a stratului respectiv. 
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Obiectele de pe grupurile de straturi care au activată reprezentarea grafică continuă să fie 

vizibile în zona de desen. Grupurile de straturi care sunt înghețate nu sunt trasate, indiferent 

de setarea de trasare. 

Coloane în lista de straturi create 

Indică faptul că stratul este stratul curent. 

Stare 

- Indică faptul că rândul corespunde unui strat mecanic. 

- Indică faptul că rândul corespunde unui strat mecanic care nu este replicat atunci când 

se creează un grup de straturi cu ajutorul comenzii GMLAYERGROUP. 

- Indică faptul că rândul corespunde unui strat GstarCAD. 

Numele: Afișează numele stratului sau al definiției stratului. 

Îngheață: Indică dacă stratul este înghețat sau nu. Atunci când un strat este înghețat, 

obiectele de pe acesta nu sunt afișate, trasate, ascunse, redate sau regenerate. Faceți clic 

pentru a comuta starea de înghețare/dezghețare a stratului respectiv. 

Blocare: Indică dacă stratul este blocat sau deblocat. Atunci când un strat este blocat, 

obiectele de pe acesta nu pot fi modificate. Faceți clic pentru a comuta starea de 

blocare/dezblocare a stratului respectiv. 

Plot: Indică dacă stratul este reprezentat grafic sau nu. Faceți clic pentru a comuta starea de 

trasare a stratului respectiv. 

Obiectele de pe straturile pentru care trasarea este dezactivată continuă să fie vizibile în zona 

de desen. Straturile care sunt dezactivate sau înghețate nu sunt trasate, indiferent de setarea 

de trasare. 

Descriere: Conține o descriere opțională a stratului sau a definiției stratului. Faceți clic pe 

pentru a activa posibilitatea de a modifica descrierea 
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Comenzi pentru lucrul cu straturile mecanice 
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Capitolul 10  Configurare 

Rezumat 

GstarCAD Mechanical oferă standarde de desenare confortabile și precise, în conformitate cu 

standardele din diferite țări. Suport pentru standarde precum 

ANSI/BSI/CSN/DIN/GB/GOST/ISO/JIS. Ajută inginerii să comunice intenția de proiectare și să 

îmbunătățească producția și procesarea pe baza unor medii de desenare bazate pe standarde. 

Selectați un standard de redactare 

Rezumat 

GstarCAD Mechanical grupează toate setările guvernate de standardele de desen și le 

salvează într-un profil denumit standard. GstarCAD Mechanical include opt astfel de profiluri 

(ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, ISO JIS și GOST), fiecare fiind configurat pentru a corespunde unui 

standard de proiectare. Aceste setări guvernează modul în care instrumentele integrate în 

GstarCAD Mechanical creează geometria. 

Standard de redactare implicit 

Deoarece GstarCAD Mechanical se bazează pe standarde, atribuirea unui standard de 

proiectare pentru un desen este esențială. Atunci când creați un desen, GstarCAD Mechanical 

atribuie automat un standard de redactare desenului. 

Dacă deschideți un desen GstarCAD sau creați un desen utilizând un șablon GstarCAD (.dwt), 

GstarCAD Mechanical atribuie cel mai adecvat standard pentru desen (a se vedea, de 

asemenea, următoarea discuție "punerea la dispoziție a unor substituiri de standard și a unor 

standarde personalizate pentru alte desene"). Puteți modifica cu ușurință standardul de 

desenare. 

Setări controlate de standardul de redactare 

 Standardul de redactare controlează următoarele elemente ale standardului: 

 Comportarea obiectelor mecanice. 

 Proprietățile acestor straturi. 

 Înălțimile și culorile textului. 

 Stiluri de dimensiuni. 

 Setări și formate ale graficelor de găuri. 

 Formatul liniei de centru. 

 Formatul liniilor de secțiune. 

 Formatele de text și de lider de notă. 

 Formate de simbolistică. 

 Formate pentru lista de materiale (BOM), lista de piese și baloane. 
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Pași obișnuiți 

Pentru a configura elemente ale standardului de redactare 

1. Caseta de dialog "GM:Prezentare generală a standardelor" conține o listă de caracteristici 

care sunt controlate de standardul de redactare, care sunt denumite elemente ale 

standardului. Exemple de astfel de elemente sunt formatele foilor de desen, stilurile de 

cotare, formatele de simboluri etc. Puteți suprascrie setările implicite ale unui element după 

cum urmează: 

2. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

3. În caseta de dialog "GM:Prezentare generală a standardelor", în lista Elemente standard, 

faceți dublu clic pe intrarea pe care doriți să o modificați. Apare caseta de dialog 

corespunzătoare setărilor. 

4. Efectuați modificările necesare și faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de 

dialog. 

Notă: Suprascrierile se aplică numai obiectelor create în conformitate cu standardul de 

redactare curent. De exemplu, dacă ați creat o notă în timp ce standardul era setat pe ISO, iar 

apoi ați trecut la standardul DIN și apoi suprascrieți setările de culoare a textului pentru note, 

sunt afectate numai notele create după ce ați trecut la DIN. Nota pe care ați creat-o sub ISO 

nu își schimbă culoarea. 

Modificarea standardului actual de redactare 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview" (Prezentare generală a standardelor), din lista 

"Standards" (Standarde), selectați un nou standard.  

3. Apoi, selectați OK. 

Notă: Nu este afectat niciunul dintre obiectele de desen care există în momentul în care se 

schimbă standardul. Numai obiectele noi pe care le desenați respectă standardul la care ați 

trecut. 

Pentru a configura setările principale pentru înălțimea textului 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe nodul rădăcină (numele standardului). Apare caseta de dialog "Standard Settings" (Setări 

standard). 

3. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea text, în caseta "Base height" (Înălțime de 

bază), selectați o înălțime a textului. 
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Pentru a configura setările principale pentru culoarea textului 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe nodul rădăcină (nodul standard nume). Apare caseta de dialog "Standard Settings" (Setări 

standard). 

3. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea text, în caseta "Base color" (Culoare de 

bază), selectați o culoare de text. 

Pentru a crea un stil de text personalizat 

1. La linia de comandă, introduceți STYLE. 

2. Faceți clic pe "New" (Nou). Se afișează caseta de dialog "New Text Style" (Stil nou de text). 

3. În caseta "Style Name" (Nume stil), introduceți numele stilului de creat și faceți clic pe OK. 

Reveniți la caseta de dialog "Text Style" (Stil de text). 

4. În caseta "Font Name" (Nume font), selectați fontul care urmează să fie utilizat. 

5. În caseta "Height" (Înălțime), tastați 0 (zero). 

Notă: GstarCAD Mechanical manipulează automat înălțimea textului. Pentru a păstra acest 

comportament, setați înălțimile textului din stilurile de text personalizate la 0. 

6. Faceți clic pe "Apply" (Aplicare). 

7. Faceți clic pe "Close" (Închidere). 

Pentru a corela setările textului și ale maestrului Leader cu stilurile de 

dimensiuni 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe nodul rădăcină (numele standardului). Apare caseta de dialog "Standard Setting"s (Setări 

standard). 

3. Bifați caseta de selectare "Link to dimension style" (Legătură cu stilul de cotare). 

4. Pentru a face legătura numai cu sub-stilul Leader, selectați caseta de selectare "Link to 

leader dimension style only" (Legătură numai cu stilul de cotă Leader). 
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5. Notă: Dacă nu bifați caseta de selectare "Link to leader dimension style only" (Legătură 

numai cu stilul de cotă leader), setările pentru leader și text se leagă de stilul de cotă de bază. 

Dacă modificați setările textului sau ale liderului, toate substylele de cotă se actualizează, cu 

excepția cazului în care substyle-ul înlocuiește setarea. 

6. În lista "Style" (Stil), selectați stilul de cotare la care se face legătura. 

7. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Caseta de dialog GM:Rezumat standarde 

Utilizați această casetă de dialog pentru a seta preferințele care sunt de obicei guvernate de 

un standard de redactare. 

 

Standard 

Standard: Specifică standardul de redactare care urmează să fie utilizat în desen.Dacă 

schimbați standardul, setările pentru toate elementele standardului se modifică în mod 

corespunzător.Cu toate acestea, niciunul dintre obiectele de desen existente nu este 

afectat..Doar obiectele noi pe care le desenați urmează noul standard. Pentru a crea un 

standard personalizat (standard definit de utilizator), introduceți un nume pentru standard în 

această casetă și apăsați Enter. 
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Măsurători: Stabilește unitățile de măsură care vor fi utilizate în desenul curent. 

Model de scară 

Stabilește scara care urmează să fie utilizată pentru text și simboluri pentru desen în spațiul 

modelului. 

Utilizare scară 1:1 în layout 

Specifică faptul că se utilizează o scară 1:1 în layout, indiferent de scara selectată pentru 

spațiul modelului. 

Utilizează scara selectată în layout  

Specifică faptul că scara din spațiul modelului este utilizată și în layout. 

Șablon de standarde implicite 

Specifică șablonul din care sistemul preia setările standard, în cazul în care deschideți un 

desen GstarCAD Drawing (spre deosebire de un desen GstarCAD Mechanical) sau dacă alegeți 

să creați un desen fără a utiliza un șablon. 

Notă: Numai setările dependente standard provin din șablonul implicit. 

În cazul în care există o neconcordanță de unități între șablonul implicit și desenul GstarCAD 

pe care îl deschideți, setarea șablonului implicit este ignorată, iar sistemul se comportă ca și 

cum nu ar fi fost specificat niciun șablon implicit. 

Dacă creați un desen fără un șablon și unitățile pe care le-ați selectat nu se potrivesc cu 

unitățile șablonului implicit, setarea șablonului implicit este ignorată și sistemul se comportă 

ca și cum nu ar fi fost specificat niciun șablon implicit. 

Dacă nu este specificat niciun șablon implicit, sistemul selectează automat cel mai adecvat 

standard pe baza tipului de unități din desenul pe care îl deschideți. 

Elemente standard 

Afișează o listă de elemente ale standardului sub forma unui arbore. 

Rădăcina arborelui arată standardul de redactare actual. Dați dublu clic pe rădăcină pentru a 

afișa o casetă de dialog care conține setările principale pentru standardul respectiv. Faceți 

dublu clic pe un element pentru a afișa caseta de dialog cu proprietățile acestuia. Din această 

casetă de dialog, puteți suprascrie setările implicite, precum și setările moștenite de la setările 

principale. 

Suprascrierile se aplică numai obiectelor create în conformitate cu standardul de redactare 

curent. De exemplu, dacă ați creat o notă în timp ce standardul era setat pe ISO, iar apoi ați 

trecut la standardul DIN și apoi suprascrieți setările de culoare a textului pentru note, sunt 

afectate numai notele create după ce ați trecut la DIN. Nota pe care ați creat-o sub ISO nu își 

schimbă culoarea. 
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Sfat: Pentru a afla în baza cărui standard a fost creat un obiect, afișați proprietățile obiectului 

respectiv.Pentru unele elemente, cum ar fi cadrele de control al elementelor, sunt disponibile 

mai multe revizuiri ale unui standard. Faceți clic dreapta pe revizuirea pe care doriți să o faceți 

activă și selectați "Set Current" (Stabilire curentă). Dacă opțiunea "Set Current" nu este 

disponibilă, selectați "Insert Standard". 

Elemente de meniu cu clic dreapta 

Îndepărtați: Face ca elementul selectat să nu fie disponibil pentru implementare. De exemplu, 

dacă eliminați notele, iar mai târziu, dacă apelați comanda GMNOTE, apare un mesaj care vă 

informează că caracteristica nu este disponibilă pentru standardul selectat. 

Setări: Afișează o casetă de dialog care conține proprietățile pentru elementul selectat. 

Această casetă de dialog este utilizată pentru a suprascrie setările implicite pentru acest 

element. 

Restaurați valorile implicite: Elimină toate suprascrierile pentru elementul selectat și 

restabilește proprietățile acestuia la setările implicite. 

Introduceți standardul: Inserează un element care a fost eliminat anterior. Dacă elementul 

conținea suprascrieri înainte de a fi eliminat, acestea nu sunt disponibile atunci când 

reintroduceți elementul. 
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Caseta de dialog Setări standard 

Stabilește setările principale pentru standardul de redactare curent. Elementele standardului 

care au setările configurate ca "ByNameOfCurrentDraftingStandard" capătă automat setările 

din această casetă de dialog. 

 

 

Legătură de dimensiune 

Legătura cu stilul dimensional: Leagă setările de text și de linie la un stil de cotare, astfel încât 

stilurile de cotare să fie controlate de standardul de schiță. Orice modificare pe care o faceți 

în această casetă de dialog se aplică stilului de cotă legat. Orice modificare pe care o aduceți 

stilului de cotă legată se aplică înapoi la setările textului și ale liderului. Atunci când această 

opțiune este selectată, puteți specifica înălțimi de text non-standard. 
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Legătură numai cu stilul dimensiunii liderului: Restricționează legătura dintre stilurile de cotă 

și sub-stilul de cotă Leader. Prin urmare, modificările aduse textului și setărilor Leader se 

aplică numai sub-stilului Leader. 

Dacă această opțiune nu este selectată, se face legătura cu stilul dimensiunii de bază. 

Modificările aduse stilului de cotă de bază se aplică automat tuturor sub-stilurilor, cu excepția 

cazului în care setarea respectivă este anulată în sub-stilul respectiv. Aceasta înseamnă că, 

dacă modificați setările textului și ale liderului în această casetă de dialog, modificarea se 

aplică în toate sub-stilurile, cu excepția cazului în care setările sunt anulate în mod explicit în 

sub-stil. 

Stil: Afișează numele stilului dimensiunii la care sunt legate setările de lider și text. 

Text 

Stil: Stabilește stilul de text pentru toate adnotările. Această setare este controlată de 

standardul de redactare. Prin urmare, această setare poate fi modificată numai dacă 

standardul de redactare curent este un standard de redactare personalizat sau dacă setările 

textului și ale liderului sunt legate de un stil de cotare. 

Înălțimea bazei: Stabilește înălțimea textului care urmează să fie utilizată ca înălțime de bază 

pentru textul de adnotare. Dacă este selectată caseta de selectare "Link to dimension style" 

(Legătura cu stilul de cotare) sau dacă standardul de redactare curent este un standard de 

redactare personalizat, puteți specifica înălțimi de text nestandardizate. În caz contrar, puteți 

selecta numai înălțimile standard ale textului care sunt disponibile în listă. 

În mod implicit, toate simbolurile utilizează înălțimea textului de bază pentru textul 

simbolului. Adnotările, cum ar fi etichetele de vizualizare a adnotărilor, etichetele liniilor de 

secțiune, etichetele de vizualizare a detaliilor și baloanele, utilizează o înălțime a textului care 

este cu o dimensiune mai mare decât înălțimea de bază. 

Culoare: Stabilește culoarea pentru categoria de text selectată pentru textul de bază. Dacă 

faceți clic pe "Select Color" (în partea de jos a listei de culori), apare caseta de dialog "Select 

Color" (Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de culoare. 

Lider 

Vârf de săgeată: Stabilește tipul implicit de vârf de săgeată de lider pentru toate adnotările. 

Dimensiunea săgeții: Stabilește dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru toate 

adnotările. 

Culoare: Afișează și stabilește culoarea principală pentru toate adnotările. Dacă faceți clic pe 

"Select Color" (în partea de jos a listei de culori), apare caseta de dialog "Select Color" 

(Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de culoare. Dacă 

este selectată caseta de selectare "Link to dimension style" (Legătura cu stilul de cotare), 

această setare afectează culorile liniei de cotare și ale liniei de extensie.                        
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Simboluri 

Punct de fixare a listei: Stabilește punctul de atașare implicit pentru liste, cum ar fi listele de 

piese și diagramele de găuri, care sunt controlate de standardul de redactare.  

Culoare: Stabilește culoarea pentru toată geometria simbolurilor. Dacă faceți clic pe "Select 

Color" (în partea de jos a listei Color), apare caseta de dialog "Select Color" (Selectare culoare). 

De asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de culoare. 

Restabilirea valorilor implicite 

Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul curent. 

Configurați stilul de cotare 

Atunci când selectați un standard de desen pentru un desen, un set de stiluri de cotare care 

respectă standardul este adăugat automat la desen. 

Stilurile de cotare asociate unui standard de redactare constau dintr-un stil de cotare de bază, 

care definește setările de bază pentru cotare pentru standardul respectiv, și stiluri secundare, 

care definesc în mod explicit stilurile pentru diferitele tipuri de cotare. În majoritatea 

cazurilor, substilurile sunt identice cu stilul de bază. În unele cazuri, atunci când este necesar 

să se impună o caracteristică unică pentru un tip de cotă, setările implicite pentru acel stil de 

cotă au cel puțin o setare diferită de cea a stilului de cotă de bază. 

Pași obișnuiți  

Pentru a configura setările de ajustare a distanței  

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe intrarea pe care doriți să o modificați. Apare caseta de dialog 

"Dimension Settings" (Setări de dimensiuni). 

3. Pentru a activa snap-urile de distanță, bifați caseta de selectare "Use distance snap for 

placement". 

4. În caseta "Snap value" (Valoare snap), introduceți distanța. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a seta reprezentarea implicită pentru dimensiunile razei  

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Dimension". Apare caseta de dialog "Dimension settings" (Setări dimensiuni). 
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3. Faceți clic pe "Radius" (rază). Apare caseta de dialog "Radius Representation" 

(Reprezentare rază). 

4. Selectați căsuțele de selectare corespunzătoare comportamentelor pe care doriți să le 

activați. Previzualizarea se actualizează. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a seta reprezentarea implicită pentru dimensiunile diametrului 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Dimension" (Dimensiune). Apare caseta de dialog "Dimension 

settings" (Setări dimensiuni). 

3. Faceți clic pe "Diameter" (Diametru). Apare caseta de dialog "Diameter Representation" 

(Reprezentare diametru). 

4. Selectați căsuțele de selectare corespunzătoare comportamentelor pe care doriți să le 

activați. Previzualizarea se actualizează. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a seta reprezentarea implicită pentru dimensiunile de șanfrenare 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Dimension" (Dimensiune). Apare caseta de dialog "Dimension 

settings" (Setări dimensiuni). 

3. Faceți clic pe "Chamfer" (Șanfrenare). Apare caseta de dialog "Chamfer Representation" 

(Reprezentare șanfrenare). 

4. Din lista derulantă, selectați reprezentarea implicită pentru cotele de șanfrenare. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a șterge un șablon de text de dimensiune 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Dimension" (Dimensiune). Apare caseta de dialog "Dimension 

Settings" (Setări dimensiune). 

3. Faceți clic pe "Predefined Text" (Text predefinit). Apare caseta de dialog "Predefined 

Dimension Text" (Text de cotă predefinit). 



4. Din lista "Predefined Text" (Text predefinit), selectați șablonul de text de cotare care 
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5. Faceți clic pe "Remove" (Eliminare). 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Caseta de dialog "Dimension Settings" (Setări dimensiuni)  

Utilizați această casetă de dialog pentru a seta preferințele pentru comenzile "Power 

Dimension" pentru standardul curent. 

 

 

Dimensiune stil 

Stilul dimensiunii de bază: Definește stilul de cotă care va fi utilizat ca stil de cotă de bază. 

Toate tipurile de cote se bazează pe stilul de cotă sau pe o variație (un sub-stil). 



Editare: Afișează caseta de dialog Dimensiuni stiluri, care vă permite să să creați, să modificați 

și să atribuiți stiluri de cotare.                                                                                                           224 

 

 

 

Forțează cotele de putere să utilizeze acest stil de cotare: Împiedică înlocuirea stilului de 

cotare cu comanda DIMSTYLE. 

Reprezentări implicite 

Șanfrenare: Afișează caseta de dialog Reprezentare șanfrenare, care vă permite să selectați 

reprezentarea implicită a dimensiunii șanfrenării dintr-o listă predefinită de reprezentări. 

Raza: Afișează caseta de dialog Reprezentare rază, care vă permite să selectați locațiile 

implicite pentru linia de cotă, textul de cotă și vârful de săgeată pentru rază. 

Diametru: Afișează caseta de dialog Reprezentare diametru, permițându-vă să selectați 

locațiile implicite pentru linia de cotă, textul de cotă și vârful de săgeată pentru diametru. 

Dimensiune Text 

Ignoră factorul de scară GstarCAD pentru măsurătorile de dimensiuni liniare: Face ca 

"Power Dimensioning" să ignore variabila de sistem DIMLFAC și alte setări care controlează 

scara liniară. 

GstarCAD Mechanical utilizează mai multe mecanisme de scalare, cum ar fi zonele de scalare, 

vederile de detaliu și vederile de adnotare, care nu sunt disponibile în GstarCAD. "Power 

Dimensioning" recunoaște scările și le compensează automat. Dacă alegeți să onorați factorii 

de scară GstarCAD și utilizați scări diferite în diferite locuri dintr-un desen, este posibil ca 

mecanismele de scalare ale GstarCAD Mechanical să nu reflecte valoarea corectă a cotei 

Text predefinit: Afișează caseta de dialog "Predefined Text" (Text predefinit), care vă permite 

să creați șabloane predefinite de text de cotare pentru comenzile "Power Dimensioning" în 

momentul desenării. 

Ajustări și toleranțe 

Se potrivește: Afișează caseta de dialog "Fits Representation" (Reprezentare ajustări), care 

vă permite să setați reprezentarea implicită a ajustărilor. 

Toleranțe: Afișează caseta de dialog "Tolerance Representation" (Reprezentare toleranță), 

care vă permite să setați metoda de toleranță implicită. 

Atunci când o listă de potriviri necesită actualizări: Configurează modul în care se 

reconstruiesc listele de potrivire. Puteți alege să actualizați listele de potrivire în mod 

schematic, să cereți sistemului să vă solicite sau să actualizați listele de potrivire la cerere, 

selectând opțiunea manuală. 
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Opțiuni de plasament 

Afișarea ajutoarelor vizuale la crearea dimensiunilor: Afișează o pictogramă pe reticul când 

se creează o cotă, indicând tipul de cotă care se creează. 

În cazul dimensiunilor în lanț, înlocuiți săgețile cu puncte pentru lungimi mai mici de: 

Definește distanța la care vârfurile de săgeată sunt înlocuite cu puncte în dimensiunile în lanț. 

Folosiți distanțiere pentru plasare: Activați distanța de fixare, care face ca dimensiunile să se 

fixeze la locul lor pe măsură ce mutați linia de cotă în zona de desen. 

Valoare de snaps: Definește distanța de la poziția de fixare la obiectul care este cotat. 

Afișează editorul de text al cotelor: Stabilește cât de des apare editorul de text al cotelor în 

timpul unei sesiuni de comandă. 

Afișează promptul de anulare a textului: Activează afișarea promptului de înlocuire a 

textului, permițându-vă să modificați textul cotei pe linia de comandă în timpul procesului de 

cotare. În mod implicit, această casetă de selectare este dezactivată. 

Restabilirea valorilor implicite 

Restabilește toate setările din fabrică pentru standardul curent. Dacă standardul curent este 

un standard personalizat, setările revin la setările din fabrică ale standardului din care este 

derivat. 

Configurați aspectul diagramelor de găuri 

GstarCAD Mechanical vă permite să pre-configurați aspectul diagramelor de găuri, salvându-

l cu standardul de desen. În momentul desenării, diagramele de găuri bazate pe acest 

standard se aplică automat în mod implicit la acest format. Puteți să : 

 Setați înălțimea și culoarea textului pentru rândurile de antet și de date separat. 

 Setați spațiul dintre rândurile de titlu și cele de date, precum și spațiul dintre rândurile 

de date adiacente. 

 Determinați titlul graficului cu găuri. 

 Selectați ce coloane să afișați într-o diagramă cu găuri. 

 Adăugați coloane personalizate la un grafic cu găuri. 

Notă: Dacă modificați setările în mijlocul unei sesiuni de desenare, diagramele de găuri 

existente nu vor reflecta modificarea. Cu toate acestea, orice nouă diagramă de găuri pe care 

o creați va reflecta modificările în setări. 
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În zona de desen, etichetele de găuri etichetează și identifică găurile din graficul de găuri. 

Eticheta găurii este generată dinamic cu ajutorul unei formule. Formula implicită pentru 

etichetele de găuri asigură că găurile sunt reetichetate ori de câte ori sunt adăugate, șterse 

sau mutate găuri. În unele cazuri, acest comportament nu este de dorit. În standardele DIN, 

ISO, GB și CSN, puteți împiedica reetichetarea găurilor prin activarea User Item Order, o 

opțiune de sortare din Sorting Styles (Stiluri de sortare). 

În plus față de personalizarea formulei pentru etichetele de găuri, puteți: 

 Setați înălțimea și culoarea textului. 

 Adăugați un lider la eticheta găurii 

 Selectați modul în care sunt marcate găurile 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru diagramele de găuri 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Hole Chart" (Diagramă de găuri). Apare caseta de dialog "Hole 

Chart settings" (Setări Hole Chart). 

3. Pentru a modifica înălțimea textului etichetelor coloanelor hole chart, în secțiunea "List of 

coordinates" (Listă de coordonate), în lista "Heading text height" (Înălțime text antet), 

selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului principal, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

4. Pentru a modifica înălțimea textului din rândurile de date ale graficului de găuri, în 

secțiunea "List of coordinates" (Listă de coordonate), în lista "Data text height" (Înălțime text 

date), selectați înălțimea textului. 

5. Pentru a modifica înălțimea textului etichetelor de origine, în secțiunea "Point and Origin 

Cartesian" (Punct și origine carteziană), în lista "Text height" (Înălțime text), selectați 

înălțimea textului. 

6. Pentru a modifica culoarea textului etichetelor coloanelor de coloane ale hărții de găuri, în 

secțiunea "List of coordinates" (Listă de coordonate), în lista "Heading text color" (Culoare 

text antet), selectați culoarea. 



7. Pentru a modifica culoarea textului din rândurile de date ale diagramei cu găuri, în 

secțiunea "List of coordinates" (Listă de coordonate), în lista "Data text color" (Culoare text 

date), selectați culoarea. 
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8. Pentru a modifica culoarea textului etichetelor de origine, în secțiunea "Point and Origin 

Cartesian" (Punct și origine carteziană), în lista "Text color" (Culoare text), selectați culoarea  

9. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura spațiile dintre rânduri într-o diagramă cu găuri 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Hole Chart" (Diagramă cu găuri). Apare caseta de dialog "Hole 

Chart settings" (Setări Hole Chart). 

3. În secțiunea "List of coordinates" (Listă de coordonate), în caseta "Heading gap" (Decalaj 

între antet), introduceți sau selectați decalajul dintre rândul de antet și rândurile de date. 

4. În caseta "Row gap" (Spațiu între rânduri), introduceți sau selectați spațiul dintre rândurile 

de date adiacente. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura ce coloane sunt vizibile într-o diagramă cu găuri 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Hole Chart" (Diagramă cu găuri). Apare caseta de dialog "Hole 

Chart settings" (Setări Hole Chart). 

3. Faceți clic pe  . Se afișează caseta de dialog "Hole Chart Columns" (Coloane diagramă 

gaură). 

4. Pentru ca o coloană a diagramei de găuri să fie vizibilă în toate tipurile de diagrame de 

găuri, bifați caseta de selectare din coloana 1. 

5. Pentru ca o coloană să fie vizibilă numai în hărțile cu găuri carteziene, în secțiunea (1) 

"Visible in hole Charts" (Vizibil în hărțile cu găuri), bifați caseta de selectare "Cartesian". și 

debifați caseta de selectare Polar. 

6. Pentru ca o coloană să fie vizibilă numai în hărțile "Polar Hole Charts", în secțiunea (1) 

"Visible in hole Charts" (1) Visibil în hărțile de găuri, debifați caseta de selectare "Cartesian" 

și selectați caseta de selectare Polar. 

7. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Caseta de dialog Setări pentru diagrama de găuri 

Folosiți această casetă de dialog pentru a specifica setările diagramei de găuri pentru 

standardul de desenare curent. 

 

Bara de instrumente 

Stabilește coordonatele implicite la tipul cartezian. Odată setate, toate noile hărți cu 

găuri pe care le creați vor avea tipul de coordonate setat pe coordonate carteziene. Acest 

buton este disponibil numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog prin intermediul filei 

GM:Standards. 



Stabilește coordonatele implicite la tipul polar. Odată setate, toate hărțile de găuri noi 

pe care le creați vor avea tipul de coordonate setat pe coordonate polare. Acest buton este 

disponibil numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog prin intermediul filei 

GM:Standards. 
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Activează crearea unui tabel de găuri în mod implicit. În consecință, ori de câte ori 

plasați o hartă de găuri în zona de desen, comanda GMHOLECHART vă solicită să plasați și un 

tabel de găuri. Acest buton este disponibil numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog 

prin intermediul filei GM:Standards. De obicei, utilizați această opțiune cu diagramele de găuri 

ANSI. 

Arată 

Specifică dacă această casetă de dialog afișează detaliile graficului de găuri sau ale tabelului 

de găuri. Selectați "List of Coordinates" (Listă de coordonate) pentru detalii despre diagrama 

de găuri și "Hole Table" (Tabel de găuri) pentru detalii despre tabelul de găuri. Această opțiune 

este disponibilă numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog prin intermediul aplicației 

Afișează caseta de dialog Diagramă coloane gaură. Utilizați această casetă de dialog 

pentru a seta valorile implicite ale coloanelor pentru diagramele de găuri. Acest buton este 

disponibil numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog prin intermediul filei 

GM:Standards. 

Afișează caseta de dialog Sortare pentru a seta ordinea de sortare implicită. Acest 

buton este disponibil numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog prin intermediul filei 

GM:Standarde. 

Specifică faptul că diagramele cu găuri trebuie să afișeze în mod implicit titlurile 

coloanelor. Acest buton este disponibil numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog prin 

intermediul filei GM:Standarde. 

Specifică faptul că graficele cu găuri trebuie să afișeze în mod implicit un titlu de tabel. 

Odată setate, toate diagramele de găuri noi pe care le creați vor conține titluri. Acest buton 

este disponibil numai dacă ați ajuns la această casetă de dialog prin intermediul 

fileiGM:Standards. 

Lista de coordonate/tabel de găuri 



Punct de fixare: Stabilește locul de plasare a mânerului.  

Model de titlu: Stabilește titlul tabelului.  

Stil de text: Specifică stilul de text care urmează să fie utilizat cu textul graficului de găuri. 
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Decalaj de titlu: Stabilește decalajul dintre titlu și primul rând din tabel.  

Spațiu între rânduri: Stabilește spațiul dintre rândurile din tabel.  

Spațiere între rânduri: Stabilește înălțimea rândurilor.  

Înălțimea textului de titlu: Definește înălțimea textului din rândul de titlu. 

Notă:Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, înălțimea textului din titlu se modifică în mod 

corespunzător. 

Culoarea textului titlului: Definește culoarea textului care urmează să fie utilizată pentru 

rândul de titluri. În cazul în care înălțimea textului se modifică, culoarea se schimbă automat 

la culoarea implicită corespunzătoare înălțimii textului respectiv. Culorile obiectului text se 

stabilesc din caseta de dialog "Object Property Settings" (Setări proprietăți obiect). 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului din titlu 

este legată de setarea culorii textului din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, setarea culorii textului pentru textul de titlu se modifică 

în mod corespunzător. 

Înălțimea textului de date: Definește înălțimea textului care urmează să fie utilizată pentru 

rândurile de date. 

Notă:Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, înălțimea textului de date se modifică în mod 

corespunzător. 

Culoarea textului de date: Definește culoarea textului care urmează să fie utilizată pentru 

rândurile de date.  Culorile obiectelor text se stabilesc din "Object Property" (Proprietatea 

obiectului) Dacă înălțimea textului se modifică, culoarea se schimbă automat la culoarea 

implicită corespunzătoare înălțimii textului, respectiv caseta de dialog "Settings" (Setări). 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului rândului de 

date este legată de setarea culorii textului din setările principale ale standardului de 

redactare. Dacă se modifică setarea principală, culoarea textului rândului de date se modifică 

în mod corespunzător. 
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Puncte și origine carteziană 

Poziția etichetei: Specifică modul în care sunt poziționate etichetele în desen.  

Identificatorul punctului: Specifică formatul punctelor din desen.  

Terminator de origine: Specifică formatul originii punctelor din desen. 

Înălțimea textului: Stabilește înălțimea textului care urmează să fie utilizată pentru etichetele 

cu găuri și etichetele de origine. Dacă înălțimea textului se modifică, culoarea se schimbă 

automat la culoarea implicită corespunzătoare înălțimii textului respectiv. Culorile obiectelor 

text sunt setate din caseta de dialog "Object Property Settings" (Setări proprietăți obiect). 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, înălțimea textului etichetei se modifică în mod 

corespunzător. 

Culoarea textului: Definește culoarea textului care urmează să fie utilizată pentru etichetele 

de gaură și pentru eticheta de origine. Dacă înălțimea textului se modifică, culoarea se 

schimbă automat la culoarea implicită corespunzătoare înălțimii textului respectiv. Culorile 

obiectului text se stabilesc din caseta de dialog "Object Property Settings" (Setări proprietăți 

obiect). 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului etichetei 

este legată de setarea culorii textului din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, culoarea textului etichetei se modifică în mod 

corespunzător. 

Desenați un traseu de la punct la etichetă: Desenează o linie conducătoare la originea 

punctului.  

Arată sistemul de coordonate: Afișează sistemul de coordonate în desen.  

Afișați indicatorul de origine 0: Afișează 0 la originea punctului în desen. 

Restabilirea valorilor implicite 

Restabilește toate valorile la setările implicite. 
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Configurarea foilor de desen 

Atunci când selectați un standard de desenare pentru un desen, formatele foilor de desen 

care corespund standardului devin disponibile pentru selecție în comanda GMTITLE. 

Formatele foilor de desen constau din două zone configurabile individual: Marginea desenului 

și Blocul de titlu. Fiecare dintre aceste elemente există ca fișiere .dwg separate, pe care le 

puteți personaliza.  

De obicei, nu modificați fișierele originale furnizate împreună cu produsul, ci mai degrabă 

creați o copie și modificați-o pe aceasta. 

Configurați sistemul pentru a utiliza fișierele modificate cu ajutorul comenzii GMTITLE. 

Odată ce ați adăugat marginile desenului și blocurile de titlu necesare, este posibil să doriți să 

eliminați toate celelalte selecții din comanda GMTITLE. 

Notă: Dacă modificați setările în mijlocul unei sesiuni de desen, este posibil ca acestea să nu 

aibă efect dacă aveți deja o margine de desen în zona de desen. Pentru ca ultimele setări să 

intre în vigoare, ștergeți marginile de desen existente și curățați toate blocurile, apoi invocați 

comanda GMTITLE. 

Pași obișnuiți 

Pentru a adăuga un bloc de titlu la lista de blocuri de titlu disponibile 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Drawing Sheet" (Foaie de desen). Se afișează caseta de dialog 

"Drawing Sheet Properties" (Proprietăți foaie de desen). 

3. În secțiunea "Default Title" (Titlu implicit), faceți clic pe butonul "Additional" (Suplimentar). 

Se afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier). 

Notă: Programul stochează blocurile de titluri în subfolderul "Title" din dosarul care conține 

fișierele de frontieră ale titlurilor (a se vedea legăturile aferente). 

4. Selectați fișierul care conține blocul de titlu dorit și faceți clic pe "Open" (Deschidere). 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 



Notă: Programul salvează detaliile blocului de titlu la standardul de redactare curent. Atunci 

când executați comanda GMTITLE după modificarea detaliilor blocului de titlu, blocul de titlu 

selectat este disponibil pentru selecție. 
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Pentru a elimina un bloc de titlu din lista de blocuri de titlu disponibile 

1. Standardul de redactare ține evidența numelor fișierelor selectate pentru a fi utilizate ca 

blocuri de titlu. Redenumirea unui fișier elimină blocul de titlu din setul de selecție și, prin 

urmare, comanda GMTITLE. Pentru a elimina selecțiile inutile din comanda GMTITLE: 

2. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

3. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Drawing Sheet" (Foaie de desen). Se afișează caseta de dialog 

"Drawing Sheet Properties" (Proprietăți foaie de desen). 

4. În secțiunea "Default Title Block" (Bloc de titluri implicit), faceți clic pe butonul "Additional" 

(Suplimentar). Se afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier). 

5. Faceți clic dreapta pe fișierul care urmează să fie eliminat din setul de selecție și redenumiți-

l. 

6. Faceți clic pe "Cancel" (Anulare) până când reveniți la fila "GM:Standards" (GM:Standarde) 

din caseta de dialog "Options" (Opțiuni). 

7. În lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți din nou dublu clic pe "Drawing 

Sheet" (Foaie de desen). Se afișează caseta de dialog "Drawing Sheet Properties". 

8. În secțiunea "Default Title" (Titlu implicit), faceți clic pe butonul "Additional" (Suplimentar). 

Se afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier). 

9. Faceți clic dreapta pe fișierul pe care l-ați redenumit și restabiliți-l la numele său original. 

10. Faceți clic pe "Cancel" (Anulare) până când reveniți la fila "GM:Standards" (GM:Standarde) 

din caseta de dialog "Options" (Opțiuni). 

11. Faceți clic pe OK. 

Notă: Programul salvează detaliile blocului de titlu în conformitate cu standardul de redactare 

curent. Atunci când executați comanda GMTITLE după modificarea detaliilor blocului de titlu, 

blocul de titlu redenumit nu mai este disponibil pentru selecție. 

Pentru a adăuga o margine de desen la lista de formate de hârtie 



1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Drawing Sheet" (Foaie de desen). Se afișează caseta de dialog 

"Drawing Sheet Properties" (Proprietăți foaie de desen). 

3. În secțiunea "Default Paper Format" (Format implicit al hârtiei), faceți clic pe butonul 

"Additional" (Suplimentar). Se afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier). 
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Notă: Programul stochează marginile de desen în subfolderul "Format" din folderul care 

conține fișierele cu marginile titlului (Consultați legăturile aferente). 

4. Selectați fișierul care conține marginea desenului dorit și faceți clic pe "Open" (Deschidere). 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Notă: Programul salvează detaliile bordurii desenului în standardul de desenare curent. 

Atunci când executați comanda GMTITLE după modificarea detaliilor de bordură a desenului, 

marginea de desen selectată este disponibilă pentru selecție. 

Pentru a elimina o margine de desen din lista de formate de hârtie 

Standardul de redactare ține evidența numelor fișierelor selectate pentru a fi utilizate ca 

blocuri de titlu. Redenumirea unui fișier elimină borderoul de desen din lista de formate de 

hârtie și, prin urmare, caseta de dialog deschisă de comanda GMTITLE. Pentru a elimina 

formatele de bordură de desen inutile: 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Drawing Sheet" (Foaie de desen). Se afișează caseta de dialog 

"Drawing Sheet Properties" (Proprietăți foaie de desen). 

3. În secțiunea "Default Paper Format" (Format implicit al hârtiei), faceți clic pe butonul 

"Additional" (Suplimentar). Se afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier). 

4. Faceți clic dreapta pe fișierul care urmează să fie eliminat din setul de selecție și redenumiți-

l. 

5. Faceți clic pe "Cancel" (Anulare) până când reveniți la fila "GM:Standards" (GM:Standarde) 

din caseta de dialog "Options" (Opțiuni). 

6. În lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți din nou dublu clic pe "Drawing 

Sheet" (Foaie de desen). Se afișează caseta de dialog "Drawing Sheet Properties". 

7. În secțiunea "Default Paper Format" (Format implicit al hârtiei), faceți clic pe butonul 

"Additional" (Suplimentar). Se afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier). 

8. Faceți clic dreapta pe fișierul pe care l-ați redenumit și restaurați-l la numele său original. 



9. Faceți clic pe "Cancel" (Anulare) până când reveniți la fila "GM:Standards" (GM:Standarde) 

din caseta de dialog "Options" (Opțiuni). 

10. Faceți clic pe OK. 

Notă: Programul salvează detaliile de bordură ale desenului în conformitate cu standardul de 

redactare curent. Atunci când executați comanda GMTITLE după modificarea detaliilor de 

bordură a desenului, marginea de desen redenumită nu mai este disponibilă pentru selecție. 
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Caseta de dialog Setări foaie de desen  

Utilizați această casetă de dialog pentru a specifica intrările pentru blocul de titlu, formatul 

hârtiei și factorul de scară al desenelor pentru standardul curent. 

 

Revizuire 

Afișează cea mai recentă revizuire a standardului pe care îl respectă acest simbol. 

Format de hârtie implicit 

Lista derulantă: Stabilește marginea implicită a desenului pentru desenul curent. 

Afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier), în care puteți adăuga un fișier 

de desen (care conține un chenar de desen) în lista derulantă și îl puteți seta ca chenar de 

desen implicit. 

Blocul de titlu implicit 

Lista derulantă: Stabilește blocul de titlu implicit pentru desenul curent. 



Afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier), în care puteți adăuga un fișier 

de desen (care conține un bloc de titlu) în lista derulantă și îl puteți seta ca granița de desen 

implicit. 

Extensie Blocuri de titlu: Afișează o casetă de dialog pentru a putea plasa numărul piesei în 

diagonală față de blocul de titlu. 

Notă: Această opțiune este disponibilă numai dacă standardul de redactare curent este 

setat la GB.        
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Lista de revizuire implicită 

Notă: Listele de revizuire nu sunt disponibile în standardul GOST. 

Prima listă derulantă: Selectează un bloc implicit din lista de revizuiri pentru desenul curent. 

Afișează caseta de dialog "Select File" (Selectare fișier), în care puteți adăuga un fișier de 

desen (care conține un bloc de revizuire) în lista derulantă și îl puteți seta ca listă de revizuire 

implicită. 

A doua listă derulantă: Definește un punct de bază pentru blocul de revizuire. 

Setări de modificare a scării 

Obiecte de redimensionat: Specifică dacă obiectele desenate trebuie selectate automat sau 

manual. 

Restabilirea valorilor implicite 

Resetează toate setările la valorile lor implicite. 

Configurați secțiunea View 

Stabilește proprietățile pentru stilurile de vizualizare a secțiunii. Imaginea de probă de pe 

fiecare filă afișează efectele fiecărei opțiuni. Casetele de dialog "New" (Nou) și "Modify 

Section View Style" (Modificarea stilului de vizualizare a secțiunii) au 3 file (fila "Identifier and 

Arrows" (Identificator și săgeți), fila "Cutting Plane" (Plan de tăiere), fila "View Label " 

(Etichetă de vizualizare)). 
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Identificator și săgeți 

Stabilește proprietățile pentru identificatorii și săgețile de direcție utilizate de liniile de 

secțiune. 

Identificator  

Controlează formatul identificatorilor de pe liniile de secțiune. 

Stil de text: Stabilește stilul de text care trebuie utilizat pentru identificatori. 

Notă: Dacă selectați stilul de text etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

identificatorii sunt legați de setarea stilului de text din setările principale ale standardului de 

redactare. 

Culoarea textului: Stabilește stilul de text care trebuie utilizat pentru identificatori. 

Înălțimea textului: Stabilește înălțimea identificatorilor. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

înălțimea textului identificatorului se bazează pe setarea înălțimii de bază din setările 

principale ale standardului de redactare. Atunci când este selectată această opțiune, 

înălțimea identificatorului este întotdeauna cu o dimensiune mai mare decât setarea înălțimii 

de bază. 

Excludeți caracterele: Definește caracterele care nu trebuie utilizate ca identificatori. 

Afișează identificatorul la toate curbele: Atunci când este selectat, afișează identificatorii 

liniei de secțiune la toate curbele. 



Utilizare etichetare continuă: Când este selectată, numește capetele și curbele cu litere 

consecutive ale alfabetului. 

Săgeți de direcție 

Controlează formatul săgeților de direcție de pe linia de secțiune. 

Afișați săgețile de direcție: Atunci când este selectată, afișează săgeți de direcție la punctele 

de capăt ale liniilor de secțiune. 

Simbol de început: Stabilește tipul de săgeată care trebuie utilizat la începutul liniei de 

secțiune. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

tipul de vârf de săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată lider din setările principale 

ale standardului de redactare. 

Simbol de sfârșit: Definește tipul de vârf de săgeată care trebuie utilizat la sfârșitul liniei de 

secțiune. 
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Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

tipul de vârf de săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată lider din setările principale 

ale standardului de desenare. 

Culoare simbol: Stabilește culoarea care trebuie utilizată pentru săgețile de direcție. Ambele 

săgeți de direcție utilizează aceeași culoare. Dacă faceți clic pe "Select Color" (în partea de jos 

a listei Color), se afișează caseta de dialog "Select Color" (Selectare culoare). De asemenea, 

puteți introduce un nume sau un număr de culoare. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", culoarea 

vârfului de săgeată este legată de setarea culorii liderului din setările principale ale 

standardului de redactare. 

Dimensiunea simbolului: Definește dimensiunea vârfurilor de săgeată. Puteți selecta o 

dimensiune tipică din listă sau puteți introduce orice valoare numerică pentru dimensiune. 

Programul validează valoarea pe care o introduceți pentru a vă împiedica să specificați valori 

invalide. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

dimensiunea vârfului de săgeată este legată de săgeată. 

Lungime de prelungire: Definește lungimea liniilor de prelungire utilizate de săgețile de 

direcție. 

Aranjament 



Controlează amplasarea identificatorilor liniei de secțiune și a săgeților de direcție, în raport 

cu punctul de început și de sfârșit al liniei de secțiune. 

Notă: Aranjamentul este, de asemenea, controlat de unghiul de proiecție (primul sau al 

treilea). 

Poziția identificatorului: Stabilește poziția și alinierea identificatorului liniei de secțiune. 

Identificatorul de decalaj: Stabilește distanța de decalare a identificatorului liniei de secțiune 

față de poziția specificată prin setarea "Identifier position" (Poziția identificatorului). 

Direcția săgeții: Specifică dacă săgețile de direcție trebuie să fie îndreptate spre planul de 

tăiere sau să se îndepărteze de planul de tăiere. 

Restabilirea valorilor implicite 

Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de redactare și revizuirea pe care 

se bazează stilul. 
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Fila planului de tăiere 



 

 

Linii de capăt și de îndoire 

Controlează proprietățile segmentelor de capăt și de curbură ale liniilor de secțiune. 

Afișați liniile de capăt și de îndoire: Atunci când este selectată, se afișează segmentele de 

capăt și de curbură ale liniilor de secțiune. 

Culoarea liniei: Stabilește culoarea pentru segmentele de capăt și de curbură. Toate 

segmentele de linie de capăt și de curbură utilizează aceeași culoare. Dacă faceți clic pe 

"Select Color" (în partea de jos a listei de culori), se afișează caseta de dialog "Select Color" 

(Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de culoare. 

Tipul de linie: Stabilește tipul de linie pentru segmentele de capăt și de curbură. Toate 

segmentele de linie de capăt și de curbură utilizează același tip de linie. 

Greutatea liniei: Definește greutatea liniei pentru segmentele de capăt și de curbură. Toate 

segmentele de linie de capăt și de curbură utilizează aceeași greutate a liniei. 
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Lungimea liniei de capăt: Definește lungimea segmentelor de capăt. 



Finalizarea liniei de depășire: Stabilește lungimea prelungirii dincolo de săgețile de direcție. 

Lungime linie de îndoire: Definește lungimea segmentului liniei de curbură de o parte și de 

alta a vârfurilor de curbură. 

Liniile de tăiere a planurilor 

Controlează proprietățile pentru segmentele de linii plane ale liniilor de secțiune. 

Afișați liniile plane de tăiere: Atunci când este selectată, afișează segmente de linie pentru a 

indica întregul plan de tăiere. 

Culoare linie: Setează culoarea segmentelor de linie ale planului de tăiere. Toate segmentele 

de linie ale planului folosesc aceeași culoare. Dacă faceți clic pe "Select Color" (în partea de 

jos a listei de culori), se afișează caseta de dialog "Select Color" (Selectare culoare). De 

asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de culoare. 

Tipul de linie: Stabilește tipul de linie al segmentelor de linie din planul de tăiere. Toate 

segmentele de linii plane utilizează același tip de linie. Dacă faceți clic pe "Other", se afișează 

caseta de dialog Select "Linetype" (Selectare tip de linie). 

Greutate linie: Definește grosimea liniei liniilor plane de tăiere. Toate segmentele de linii 

plane de tăiere utilizează aceeași greutate a liniei. 

Vizualizare etichetă 
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Etichetă 

Afișează eticheta de vizualizare: Atunci când este selectată, afișează etichetele de vizualizare 

pe vizualizările secțiunilor. 

Stil de text: Definește stilul de text care trebuie utilizat pentru eticheta de vizualizare a 

secțiunii. 

Notă: Dacă selectați stilul de text etichetat "By NameOfStandard", etichetele de vizualizare a 

secțiunii sunt legate de setarea stilului de text din setările principale ale standardului de 

redactare. 

Culoare text: Stabilește culoarea care trebuie utilizată pentru eticheta de vizualizare a 

secțiunii. Dacă faceți clic pe "Select Color" (în partea de jos a listei Color), se afișează caseta 

de dialog "Select Color" (Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume sau un 

număr de culoare. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", culoarea 

etichetei de vizualizare a secțiunii este legată de culoarea corespunzătoare înălțimii textului 

din eticheta de vizualizare a secțiunii. 

Înălțimea textului: Stabilește înălțimea etichetei de vizualizare a secțiunii. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

dimensiunea etichetei de vizualizare a secțiunii se bazează pe setarea înălțimii de bază din 

setările principale ale standardului de redactare.  

Atunci când această opțiune este selectată, înălțimea etichetei de vizualizare a secțiunii este 

întotdeauna cu o dimensiune mai mare decât setarea înălțimii de bază. 

Poziția etichetei: Stabilește poziționarea etichetei de vizualizare a secțiunii, în raport cu 

vizualizarea secțiunii. 

Distanța față de vedere: Setează distanța dintre marginea vizualizării secțiunii și eticheta 

vizualizării secțiunii. 

Configurați vizualizarea detaliată 

GstarCAD Mechanical furnizează instrumente inteligente de proiectare pentru vizualizarea 

detaliilor, desenul va fi actualizat automat pe măsură ce se schimbă designul. Acesta poate 

mări regiunea parțială prin selectarea casetei din desen și poate crea cu ușurință vederi 

parțiale legate între ele la diferite scări. 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru vizualizările detaliate 

În mod implicit, etichetele din vizualizările detaliate au o dimensiune mai mare cu o mărime 

decât înălțimea de bază specificată de setările principale pentru standardul de redactare. 

Puteți suprascrie aceste setări, dacă este necesar. 
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1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM: Standards overview" (GM: Prezentare generală a standardelor), în 

lista "Standard Elements" (Elemente standard), extindeți nodul "Detail View" (Vizualizare 

detaliată). 

3. Faceți dublu clic pe stilul curent de vizualizare a detaliilor. Apare caseta de dialog "Modify 

Detail View" (Modificare vedere detaliată). 

4. Pentru a modifica atributele textului etichetei vizualizării detaliate: specificați culoarea și 

înălțimea textului. 

Notă: Pentru a obține înălțimea textului din înălțimea textului de bază specificată de setările 

principale ale standardului de redactare, selectați înălțimea textului marcată "By 

NameOfCurrentDraftingStandard". 

5. Pentru a modifica atributele textului identificatorului vizualizării detaliate: specificați 

culoarea și înălțimea textului.  

Notă: Pentru a obține înălțimea textului din înălțimea textului de bază specificată de setările 

principale ale standardului de redactare, selectați înălțimea textului marcată "By 

NameOfCurrentDraftingStandard". 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Identificator 

Stabilește proprietățile pentru identificatorii utilizați de limita de detaliu. 

Etichetă 

Stil de text: Specifică stilul de text care trebuie utilizat pentru identificatorul limitei de detaliu. 

Notă: Dacă se selectează stilul de text etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard", stilul 

de text al identificatorului este legat de setarea stilului de text din setările principale ale 

standardului de redactare. Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de 

vizualizare a detaliilor din GstarCAD Mechanical. 

Culoarea textului: Specifică culoarea care trebuie utilizată pentru identificatorul vizualizării 

detaliate. Dacă faceți clic pe "Select Color" (în partea de jos a listei de culori), se afișează 

caseta de dialog "Select Color" (Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume 

sau un număr de culoare. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", culoarea 

identificatorului este legată de culoarea corespunzătoare proprietății sale de înălțime a 

textului (specificată în caseta de dialog Setări proprietăți obiect).Această opțiune este 

disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare în detaliu GstarCAD Mechanical. 
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Înălțimea textului: Specifică înălțimea identificatorului de delimitare a detaliilor. 

Plasează identificatorul într-un spațiu liber de pe limita vizualizării detaliate, așa cum 

se arată în pictogramă. 

 Plasează identificatorul în afara limitei vizualizării detaliate, așa cum se arată în 

pictogramă. 

Simbol: Specifică vârful de săgeată care urmează să fie utilizat de o parte și de alta a spațiului 

din limita vizualizării în detaliu. Această opțiune nu este disponibilă în cazul în care 

identificatorul de vizualizare detaliată este plasat în afara limitei vizualizării detaliate. 

Culoarea simbolului: Specifică culoarea care trebuie utilizată pentru vârful de săgeată. Dacă 

faceți clic pe "Select Color" (în partea de jos a listei de culori), se afișează caseta de dialog 

"Select Color" (Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de 

culoare. Această opțiune nu este disponibilă în cazul în care identificatorul vizualizării 

detaliate este plasat în afara limitei vizualizării detaliate. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", culoarea 

vârfului de săgeată este legată de setarea culorii de lider din setările principale ale 

standardului de desen. Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare 

a detaliilor din GstarCAD Mechanical. 

Dimensiunea simbolului: Specifică dimensiunea vârfului de săgeată. Această opțiune nu este 

disponibilă în cazul în care identificatorul vizualizării detaliate este plasat în afara limitei 

vizualizării detaliate. 

Adăugați un conducător la îndepărtarea identificatorului de la limită: atunci când este 

selectată, conectează limita detaliului la identificator cu un conducător, atunci când 

identificatorul este îndepărtat de la poziția sa implicită. 

Notă: Această setare nu are niciun efect asupra vederilor de detaliu GMDETAIL care există 

deja într-un desen. 
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Fișa de detaliu a limitei 

Stabilește proprietățile pentru linia de delimitare a detaliilor, marginea modelului și linia de 

conexiune, din vederile de detaliu. 

 

 

Linie de delimitare 

Culoare linie: Stabilește culoarea pentru linia de delimitare a detaliilor. Dacă faceți clic pe 

"Select Color" (în partea de jos a listei de culori), se afișează caseta de dialog "Select Color" 

(Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de culoare. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", culoarea 

liniei de delimitare a detaliilor este obținută din caseta de dialog "Object Property Settings". 

Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare a detaliilor GstarCAD 

Mechanical. 

Tipul de linie: Definește tipul de linie pentru linia de delimitare a detaliilor. Dacă faceți clic pe 

"Other", se afișează caseta de dialog "Select Linetype". 

Notă: Dacă selectați tipul de linie etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard", tipul de 

linie este obținut din caseta de dialog "Object Property Settings". Această opțiune este 

disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare în detaliu GstarCAD Mechanical. 

Grosime  linie: Stabilește grosimea liniei de delimitare a detaliilor. 
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Notă: Dacă se selectează grosimea liniei etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

grosimea liniei de delimitare detaliată este obținută din caseta de dialog "Object Property 

Settings". Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare a detaliilor 

GstarCAD Mechanical. 

Model de margine 

Neted: Setează liniile de tăiere ale modelelor din vederile de detaliu să fie netede. 

Netezire cu margine: Afișează o bordură în jurul vederilor de detaliu și setează liniile de tăiere 

de pe modelele afișate în vederile de detaliu să fie netede. 

Netezire cu linie de legătură: Afișează o linie de legătură între marginea de detaliu și limita 

vederilor de detaliu.  

În plus, afișează o bordură în jurul vederilor de detaliu și setează liniile de tăiere de pe 

modelele afișate în vederile de detaliu pentru a fi netede. 

Zimțată: Setează liniile de tăiere de pe modelele din vederile de detaliu să fie zimțate. 

Notă: Vizualizările de detaliu GMDETAIL nu acceptă linii de tăiere zimțate. Când această 

opțiune este selectată, vederile de desen GMDETAIL se comportă ca și cum ar fi selectată 

opțiunea "Smooth" (Netedă). 

Culoare linie: Setează culoarea marginii detaliilor. Dacă faceți clic pe "Select Color" (în partea 

de jos a listei de culori), se afișează caseta de dialog "Select Color" (Selectare culoare). De 

asemenea, puteți introduce un nume sau un număr de culoare. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", culoarea 

liniei de frontieră a detaliilor este obținută din caseta de dialog "Object Property Settings". 

Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare a detaliilor GstarCAD 

Mechanical. 

Tipul de linie: Stabilește tipul de linie pentru marginea detaliată. Dacă faceți clic pe "Other", 

se afișează caseta de dialog "Select Linetype". 

Notă: Dacă se selectează tipul de linie "By NameOfCurrentDraftingStandard", tipul de linie al 

marginii de detaliu se obține din caseta de dialog "Object Property Settings". Această opțiune 

este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare a detaliilor din GstarCAD Mechanical. 

Grosime linie: Stabilește grosimea liniei marginii vizualizării detaliate. 

Notă: Dacă selectați tipul de linie etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard,", grosimea 

liniei marginii de detaliu este obținută din caseta de dialog "Object Property Settings". Această 

opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare a detaliilor din GstarCAD 

Mechanical. 
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Linie de conexiune 

Culoarea liniei: Stabilește culoarea liniei care leagă marginea de detaliu de limita vizualizării 

de detaliu. Dacă faceți clic pe "Select Color" (în partea de jos a listei de culori), se afișează 

caseta de dialog "Select Color" (Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume 

sau un număr de culoare. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard,", culoarea 

liniei de legătură este obținută din caseta de dialog "Object Property Settings". Această 

opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare în detaliu GstarCAD Mechanical. 

Tipul de linie: Stabilește tipul de linie pentru linia de conexiune. Dacă faceți clic pe "Other", 

se afișează caseta de dialog "Select Linetype" (Selectare tip de linie). 

Notă: Dacă selectați linetype etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard,", tipul linetype 

al liniei de conectare este obținut din caseta de dialog "Object Property Settings". Această 

opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare în detaliu GstarCAD Mechanical. 

Grosime linie: Stabilește grrosimea liniei liniei de conexiune. 

Notă: Dacă selectați tipul de linie etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard,", greutatea 

liniei de legătură este obținută din caseta de dialog "Object Property Settings". Această 

opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare în detaliu GstarCAD Mechanical. 
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Vizualizare Etichetă 

Stabilește vizibilitatea etichetei, proprietățile pentru textul etichetei, locația etichetei și 

conținutul etichetelor din vizualizarea detaliată. 

 

Etichetă 

Afișare etichetă de vizualizare: dacă este selectat, afișează etichetele de vizualizare pe 

vizualizările detaliate. 

Stil de text: Specifică stilul de text care urmează să fie utilizat pentru eticheta vizualizării 

detaliate. 

Notă: Dacă selectați stilul de text etichetat "By NameOfCurrentDraftingStandard", etichetele 

din vizualizarea în detaliu sunt legate de setarea stilului de text din setările principale ale 

standardului de redactare. Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de 

vizualizare a detaliilor din GstarCAD Mechanical. 

Culoare text: Specifică culoarea care trebuie utilizată pentru eticheta din vizualizarea 

detaliată. Dacă faceți clic pe "Select Color" (în partea de jos a listei de culori), se afișează 

caseta de dialog "Select Color" (Selectare culoare). De asemenea, puteți introduce un nume 

sau un număr de culoare. 
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Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", culoarea 

etichetei de vizualizare detaliată este legată de culoarea corespunzătoare înălțimii textului 

etichetei de vizualizare detaliată (specificată în caseta de dialog "Object Property Settings"). 

Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de vizualizare a detaliilor din GstarCAD 

Mechanical. 

Înălțimea textului: Specifică înălțimea textului etichetei din vizualizarea detaliată. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfCurrentDraftingStandard", 

dimensiunea etichetei de vizualizare în detaliu se bazează pe setarea înălțimii de bază din 

setările principale ale standardului de redactare. Atunci când această opțiune este selectată, 

înălțimea etichetei de vizualizare în detaliu este întotdeauna cu o dimensiune mai mare decât 

înălțimea de bază setată. Această opțiune este disponibilă numai pentru stilurile de 

vizualizare a detaliilor din GstarCAD Mechanical. 

Poziția etichetei: Specifică poziționarea etichetei vizualizării detaliate, în raport cu 

vizualizarea detaliată. 

Distanța față de vizualizare: definește distanța dintre marginea vizualizării detaliate și 

eticheta vizualizării detaliate. 

Configurarea notelor Liderului 

Atunci când selectați standardul de redactare (și revizuirea), setările implicite pentru note se 

modifică pentru a corespunde acelui standard de redactare. Puteți personaliza aceste setări 

pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră de redactare. Deoarece textul și liniile de lider 

sunt obiectele cele mai frecvent utilizate pentru adnotări, GstarCAD Mechanical oferă un 

singur punct de configurare (caseta de dialog "Standard Settings") care vă permite să 

specificați proprietățile implicite ale acestora. Aceste setări sunt setările principale. În caseta 

de dialog "Note Settings", setările textului și ale liderului au ca valoare implicită "By 

NameOfCurrentDraftingStandard". Dacă modificați setările principale, simbolurile de notă 

dobândesc automat noile setări. Dacă nu doriți ca simbolurile de notă să urmeze setările 

principale, puteți suprascrie înălțimea textului și puteți selecta o valoare specifică. 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura setările liderului din Notele liderului 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM: Standards overview" (GM: Prezentare generală a standardelor), în 

lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți dublu clic pe "Note". Apare caseta de 

dialog "Note Settings" (Setări Notă). 

3. Faceți clic pe fila "Leader and Text" (Lider și text). 
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4. Pentru a modifica forma vârfului de săgeată, în secțiunea "Leader", în lista "Arrowhead" 

(Cap de săgeată), selectați capul de săgeată. 

5. Pentru a modifica dimensiunea săgeții, în secțiunea "Leader", în lista "Arrow size" 

(Dimensiune săgeată), selectați dimensiunea. 

6. Pentru a modifica culoarea vârfului, în secțiunea "Leader", în lista "Color" (Culoare), 

selectați culoarea. 

Notă: Pentru a dobândi forma vârfului de săgeată, dimensiunea săgeții și culoarea liderului 

din setările principale, selectați elementul de listă marcat "By 

NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

7. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru notele Leader 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM: Standards overview" (GM: Prezentare generală a standardelor), în 

lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți dublu clic pe "Note". Apare caseta de 

dialog "Note Settings" (Setări note). 

3. Faceți clic pe fila "Leader and Text" (Lider și text). 

4. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea "Text", în lista "Height" (Înălțime), 

selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului principal, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

5. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea "Text", în lista "Color" (Culoare), selectați 

culoarea. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Caseta de dialog Setări note 



Utilizați caseta de dialog Setări note pentru a personaliza setările implicite ale notelor de lider 

pentru standardul de redactare curent. 

 

Simbol  

Opțiuni 

Afișați linia de referință: Adaugă o linie de referință de la lider la textul notei. Pictograma din 

stânga căsuței de selectare arată rezultatul. 

Cerințe  

Introduceți simbolul: Afișează o paletă care vă permite să inserați un caracter special în 

poziția curentă a cursorului în editorul de text cu mai multe linii. În modul text redat, editorul 

afișează caracterul special, în timp ce în modul text simplu editorul afișează secvența de taste 

de control corespunzătoare. 

Opțiuni de meniu cu clic dreapta: Vă permite să specificați formatarea segmentului de text 

selectat în editorul de text pe mai multe linii. Opțiunile de formatare sunt următoarele: 
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Format > "Underline" - Comută sublinierea textului selectat. 

Format > "Overline" - Comută suprapunerea textului selectat. 

Format > "Align" - Specifică modul în care textul selectat se aliniază cu textul suprapus pe 

aceeași linie 

Format > "Stacked" - Stivuiește două segmente de text, separate de un caracter "/". 

Format > "Text Color" - Specifică o culoare pentru textul selectat 

Format > "Text Height" - Aplică un factor de scară pentru textul selectat 

Format > "Text Font" - Specifică un font pentru textul selectat 

Format > "Text Width" - Aplică un factor de scară pentru lățimea textului selectat 

Format > "Tracking Factor" - Specifică spațierea dintre caracterele textului selectat 

Dim Style >Apply Dim Style - Aplică un stil de dimensiune pentru o expresie numerică. 

Această opțiune este vizibilă numai atunci când este selectată o expresie numerică. 

Notă:Opțiunile rămase în meniul "Dim Style" (Stil de diminuare) enumeră stilurile de 

dimensiuni disponibile pe care le puteți selecta. 

Precizie - Vă permite să specificați o precizie pentru o expresie numerică. Această opțiune 

este vizibilă numai dacă este selectată o expresie numerică. Nu este disponibilă dacă ați 

aplicat un stil de dimensiune expresiei numerice selectate. 

Taie - Mută textul selectat în clipboard-ul ferestrei. 

Copiază - Copiază textul selectat în clipboardul Windows. 

Lipire - Inserează conținutul clipboard-ului Windows în punctul de inserție. 

Șterge - Șterge textul selectat. 

Selectează tot - Selectează întregul conținut al editorului de text cu mai multe linii. 

Modul de afișare a previzualizării: Specifică modul în care apare textul notei în editorul de 

text cu mai multe linii. 

Textul simplu - Afișează formulele și semnele de formatare care definesc textul notei. 

Textul redat colorat - Redă toate formulele și semnele de formatare pentru a previzualiza 

nota. 

Text Redat Mono - Afișează monocromat același text ca în modul Text Redat Colorat. 
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Bibliotecă 

Categorie: Afișează o listă de categorii de obiecte pentru care puteți crea șabloane de note.  

Șabloane: Afișează lista de șabloane disponibile pentru categoria selectată. 

Opțiuni de meniu 

Adaugă: Salvează textul din editorul de text cu mai multe linii ca un nou șablon de notă. Noul 

șablon este adăugat la biblioteca de simboluri. 

Ștergeți: Șterge șablonul de notă selectat din biblioteca de simboluri.  

Redenumire: Face ca numele șablonului să poată fi editat. GstarCAD Mechanical validează 

numele pe care îl furnizați pentru a se asigura că numele șabloanelor pentru o anumită 

categorie sunt unice.   

Setați valoarea implicită: Transformă șablonul selectat în șablon implicit pentru categoria 

selectată. O bifă albastră apare lângă numele șablonului implicit. Atunci când atașați o notă 

la un obiect descris de categoria selectată, șablonul implicit se încarcă automat. 

Eliminați valoarea implicită: Elimină starea implicită a șablonului selectat. Această opțiune 

de meniu este disponibilă numai pentru șablonul implicit. Atunci când nu este selectat niciun 

șablon implicit, nu apare niciun text de notă în editorul de text cu mai multe linii. 

Adaugă: Salvează conținutul editorului de text cu mai multe linii ca un nou șablon. Solicită să 

denumiți noul element.  

Import: Importă: Importă șabloane din biblioteca de simboluri a unui alt desen. Puteți importa 

numai simboluri cu același standard și revizuire ca și cel pe care îl editați. 

Lider și text 

Lider 

Vârf de săgeată: Specifică tipul de vârf de săgeată de lider implicit pentru simbolurile de notă. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată principal din setările principale ale 

standardului de redactare. Dacă setările principale se modifică, setarea tipului de vârf de 

săgeată pentru simbolurile de notă se modifică în mod corespunzător. 

Dimensiunea săgeții: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată lider pentru 

simbolurile de notă. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard", dimensiunea săgeții este 

legată de setarea săgeții din setările principale ale standardului de redactare. Dacă setările 

principale se modifică, valoarea dimensiunii săgeții pentru simbolurile de notă se modifică în 

mod corespunzător.                                                                                              
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Culoare: Specifică culoarea implicită a liderului pentru simbolurile de notă. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard" (După numele standardului), 

culoarea de început este legată de setarea culorii de început din setările principale ale 

standardului de redactare. Dacă setările principale se modifică, setarea culorii pentru 

simbolurile de notă se modifică în mod corespunzător. 

Text 

Înălțime: Specifică înălțimea implicită a textului pentru textul simbolurilor de notă. Dacă 

standardul curent este un "standard personalizat", puteți specifica o înălțime a textului care 

nu este standard. În caz contrar, GstarCAD Mechanical vă limitează la selectarea unei valori 

din listă. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă setările principale se modifică, setarea înălțimii textului pentru simbolurile de notă se 

modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită pentru textul simbolurilor de notă. Dacă înălțimea 

textului se modifică, culoarea se modifică automat la culoarea implicită corespunzătoare 

înălțimii textului respectiv. Culorile obiectelor text sunt setate din caseta de dialog "Object 

Property Settings" (Setări proprietăți obiect). 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea culorii de bază a textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă 

setările principale se modifică, setarea culorii textului pentru simbolurile de notă se modifică 

în mod corespunzător. 

Justificarea liderului: Stabilește poziția textului notei în raport cu punctul de capăt al liniei. 

Notă: Această opțiune este dezactivată pentru standardul GOST. Cu toate acestea, este 

disponibilă pentru standardele personalizate bazate pe standardul GOST. 

Restabilirea valorilor implicite 

Restabilește toate setările din această casetă de dialog la valorile implicite prestabilite pentru 

standardul de redactare. 
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Configurarea simbolurilor de textură a suprafeței 

Atunci când selectați standardul de redactare (și revizuirea corectă), setările implicite pentru 

simbolurile de textură de suprafață se modifică pentru a corespunde standardului de 

redactare respectiv. Puteți personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor 

dumneavoastră de redactare. Deoarece textul și liniile de lider sunt obiectele cele mai 

frecvent utilizate pentru adnotări, GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare 

(caseta de dialog Setări Standard) care vă permite să specificați proprietățile implicite ale 

acestora. Aceste setări sunt setările principale. 

În caseta de dialog "Surface Texture Settings" (Setări de textură a suprafeței), setările implicite 

pentru text și lider sunt "By NameOfCurrentDraftingStandard". Dacă modificați setările 

principale, simbolurile texturii de suprafață dobândesc automat noile setări. Dacă nu doriți ca 

simbolurile de textură de suprafață să respecte setările principale, puteți suprascrie înălțimea 

textului și puteți selecta o valoare specifică. 

De asemenea, puteți configura opțiunile pentru tipul de simbol, aspectul cozii și aspectul 

semnului de jur împrejur. Atunci când inserați un simbol cu textură de suprafață într-un 

desen, aceste setări sunt setările inițiale. Le puteți schimba. Vă recomandăm să setați aceste 

opțiuni astfel încât să corespundă celor mai frecvent utilizate setări pentru a minimiza 

volumul de personalizare necesar atunci când inserați un simbol. 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura tipul de simbol implicit pentru simbolurile de textură de 

suprafață 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM: Standards overview" (GM: Prezentare generală a standardelor), în 

lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți dublu clic pe simbolul "Surface Texture" 

(Textură de suprafață). Apare caseta de dialog "Surface Texture Settings" (Setări textură de 

suprafață). 

3. În secțiunea "Symbol type" (Tip de simbol), selectați opțiunile pe care doriți să le setați ca 

implicite. 

4. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura setările Leader pentru simbolurile de textură de suprafață 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM: Standards overview" (GM: Prezentare generală a standardelor), în 

lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți dublu clic pe simbolul "Surface Texture" 

(Textură de suprafață). Apare caseta de dialog "Surface Texture Settings" (Setări textură de 

suprafață). 
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3. Pentru a modifica forma vârfului de săgeată, în secțiunea "Leader", în lista "Arrowhead" 

(Cap de săgeată), selectați vârful de săgeată. 

4. Pentru a modifica dimensiunea săgeții, în secțiunea "Leader", în lista "Arrow size" 

(Dimensiune săgeată), selectați dimensiunea. 

5. Pentru a modifica culoarea vârfului, în secțiunea "Leader", în lista "Color" (Culoare), 

selectați culoarea. 

Notă: Pentru a dobândi forma vârfului de săgeată, dimensiunea săgeții și culoarea vârfului de 

săgeată din setările principale, selectați elementul de listă marcat "By 

NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru simbolurile de 

conicitate și pantă 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe simbolul "Surface Texture" (Textură de suprafață). Apare caseta 

de dialog "Surface Texture Settings" (Setări textură de suprafață). 

3. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea Text, în lista "Height" (Înălțime), selectați 

înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului principal, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

4. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea "Text", în lista "Color" (Culoare), selectați 

culoarea. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Notă: Dacă standardul de redactare curent este un standard personalizat, puteți face clic în 

interiorul căsuței înălțime și introduceți orice înălțime a textului. 
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Caseta de dialog "Surface Texture Settings" (Setări textură suprafață)  

Utilizați caseta de dialog "Surface Texture Settings" (Setări textură de suprafață) pentru a 

specifica setările implicite ale simbolurilor de textură de suprafață, pentru standardul de 

desenare curent. 

 

Revizuire 

Afișează cea mai recentă revizuire a standardului pe care îl respectă acest simbol. 

Tipul de simbol  

Faceți cercul în vărf mic: Stabilește dimensiunea denumirii "Machining Prohibited". Această 

opțiune este disponibilă numai în standardele personalizate. 
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Forțați codița: Controlează starea implicită a butonului "Force Tail" (Forțați codița) din caseta 

de dialog "Surface Texture" (Textură suprafață). Acest buton controlează disponibilitatea unei 

cozi pentru simbolurile fără text. 

Permiteți toate În jur: Controlează vizibilitatea butonului "All Around" din caseta de dialog 

"Surface Texture". Această opțiune nu este vizibilă în standardul ANSI. 

Adăugați mai multe codițe: Setează simbolurile pentru a avea o coadă suplimentară atunci 

când sunt disponibile mai multe rânduri de text deasupra cozii. Această opțiune nu este 

vizibilă în standardul ANSI. 

Notă: Această opțiune nu este disponibilă pentru standardul GOST. 

Liste de preselecție 

Conține un set de butoane care vă permit să personalizați lista derulantă afișată în caseta de 

dialog "Surface Texture". 

Editați lista: Afișează o casetă de dialog care vă permite să personalizați lista din poziția 

reprezentată de locația butonului. 

Simbol Majoritar 

Definește opțiunile pentru simbolul majoritar, care indică starea comună a tuturor 

suprafețelor, utilizând un singur simbol colectiv. Această opțiune nu este vizibilă în cazul în 

care standardul de redactare este ANSI. 

Simplificat: Setează simbolul majoritar în reprezentarea sa simplificată. În consecință, numai 

simbolul de bază apare în paranteză în dreapta indicației colective 

Lista completă: Definește simbolul majoritar la reprezentarea sa completă. În consecință, 

dacă simbolurile de textură de suprafață sunt prezente în altă parte în desen, starea lor este 

indicată complet în paranteză în dreapta indicației colective. 

Notă: Această opțiune nu este disponibilă pentru standardul GOST. 

Lider 

Vârf de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată pentru simbolurile de textură de 

suprafață. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată lider din setările principale ale standardului 

de redactare. Dacă setările principale se modifică, setarea tipului de săgeată pentru 

simbolurile de textură de suprafață se modifică în mod corespunzător. 

Dimensiune: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru simbolurile de 

textură de suprafață. 
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Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard" (După numele 

standardului), dimensiunea săgeții este legată de setarea săgeții din setările principale ale 

standardului de redactare. Dacă setările principale se modifică, valoarea dimensiunii săgeții 

pentru simbolurile de textură de suprafață se modifică în mod corespunzător. 

Săgeată de suprafață: Specifică vârful de săgeată care urmează să fie utilizat pentru liderii de 

indicare a suprafeței. 

Notă: Această opțiune este vizibilă numai pentru standardele care permit folosirea de vârfuri 

cu indicații de suprafață. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a conductei pentru simbolurile de textură de suprafață. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard" (După numele standardului), 

culoarea de început este legată de setarea culorii de început din setările principale ale 

standardului de redactare. Dacă setările principale se modifică, setarea culorii pentru 

simbolurile de textură de suprafață se modifică în mod corespunzător. 

Text  

Înălțime: Specifică înălțimea implicită a textului pentru textul simbolic al simbolurilor de 

textură de suprafață. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă setările principale se modifică, setarea înălțimii textului pentru simbolurile de textură 

de suprafață se modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită pentru textul simbolic al simbolurilor de textură de 

suprafață. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea culorii de bază a textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă 

setările principale se modifică, setarea culorii textului pentru simbolurile de textură de 

suprafață se modifică în mod corespunzător. 

Restabilirea valorilor implicite 

Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de redactare. 
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Configurați simbolurile de sudură 

Atunci când selectați standardul de redactare (și revizuirea), setările implicite pentru 

simbolurile de sudură se modifică pentru a corespunde acelui standard de redactare. Dacă 

este necesar, puteți personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră de 

redactare. Deoarece textul și liniile de lider sunt obiectele cele mai frecvent utilizate pentru 

adnotări, GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare (caseta de dialog 

"Standard Settings") care vă permite să specificați proprietățile implicite ale acestora. 

Aceste setări sunt setările principale. În caseta de dialog "Welding Settings" (Setări de sudură), 

setările textului și ale liderului sunt implicit "By NameOfCurrentDraftingStandard" (După 

numele standardului actual). Dacă modificați setările principale, simbolurile de sudură capătă 

automat noile setări. Dacă nu doriți ca simbolurile de sudură să urmeze setările principale, 

puteți să suprascrieți înălțimea textului și să selectați o anumită valoare. De asemenea, puteți 

specifica ce simboluri de sudură suplimentare sunt disponibile pentru selecție atunci când 

introduceți un simbol de sudură într-un desen. De asemenea, puteți configura spațiul dintre 

linia de identificare și linia de referință. 

 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura setările "Leader" pentru simbolurile de sudură 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Welding" (Sudură). Apare caseta de dialog "Welding Settings" 

(Setări de sudură). 

3. Pentru a modifica forma vârfului de săgeată, în secțiunea "Leader", în lista "Arrowhead" 

(Cap de săgeată), selectați vârful de săgeată. 

4. Pentru a modifica dimensiunea săgeții, în secțiunea "Leader", în lista "Arrow size" 

(Dimensiune săgeată), selectați dimensiunea. 

5. Pentru a modifica culoarea vârfului, în secțiunea "Leader", în lista "Color" (Culoare), 

selectați culoarea. 

Notă: Pentru a obține forma vârfului de săgeată, dimensiunea săgeții și culoarea vârfului de 

săgeată din setările principale, selectați elementul de listă marcat "By 

NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru simbolurile de sudură 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Welding". Apare caseta de dialog "Welding Settings" (Setări de sudură). 

3. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea "Text", în lista "Height" (Înălțime), 

selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului principal, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

4. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea "Text", în lista "Color" (Culoare), selectați 

culoarea. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura ce simboluri suplimentare de sudură sunt disponibile 

pentru inserare 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Welding" (Sudură). Apare caseta de dialog "Welding Settings" 

(Setări de sudare). 

3. În lista "Show symbols for" (Afișați simboluri pentru), selectați o categorie. 

4. În lista simbolurilor suplimentare de sudură, bifați casetele de selectare adiacente 

simbolurilor pe care doriți să le puneți la dispoziție și debifați-le pe celelalte. 

5. Repetați pașii 4 și 5 pentru toate categoriile necesare. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Caseta de dialog Setări de sudură  

 

 

Revizuire 

Afișează cea mai recentă revizuire a standardului pe care îl respectă acest simbol. 

Linia de identificare 

Definește aspectul liniilor de identificare. Această secțiune nu este vizibilă dacă standardul de 

redactare activ este ANSI, GOST sau JIS. 

Tipul de linie: Definește tipul de linie implicit care trebuie utilizat pentru liniile de identificare. 

Această opțiune este disponibilă numai pentru standardele personalizate. 

Diferență: Stabilește distanța dintre linia de identificare (dacă este adăugată) și linia de 

referință. 
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Filtru de simboluri 

Categorie: Specifică ce categorie de simboluri se afișează în lista Simboluri. 

Lista simbolurilor: Afișează o listă de simboluri de sudură suplimentare acceptate de 

standardul de redactare curent. Selectați caseta de selectare din fața unui simbol de sudură 

pentru a-l face disponibil în caseta de dialog "Weld Symbol" (Simbol de sudură) 

Lider 

Vârf de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată pentru simbolurile de sudură. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată lider din setările principale ale standardului 

de redactare. Dacă se modifică setările principale, se modifică în mod corespunzător setările 

tipului de vârf de săgeată pentru simbolurile de sudură. 

Dimensiunea săgeții: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru simbolurile 

de sudură. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard", dimensiunea săgeții este 

legată de setarea săgeții din setările principale ale standardului de redactare. Dacă se 

modifică setările principale, valoarea dimensiunii săgeții pentru simbolurile de sudură se 

modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a liderului pentru simbolurile de sudură. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea vârfului de săgeată 

este legată de setarea culorii liderului din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, setarea culorii pentru simbolurile de sudură se modifică 

în mod corespunzător. 

Text 

Înălțime: Specifică înălțimea implicită a textului pentru textul simbolurilor de sudură. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, setarea înălțimii textului pentru simbolurile de sudură se 

modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită pentru textul simbolurilor de sudură. Dacă înălțimea 

textului se modifică, culoarea se schimbă automat la culoarea implicită corespunzătoare 

înălțimii textului respectiv. 
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Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea culorii textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă se 

modifică setarea principală, setarea culorii textului pentru simbolurile de sudură se modifică 

în mod corespunzător. 

Restaurați valorile implicite: Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de 

redactare. 

Configurarea cadrelor de control al caracteristicilor 

Atunci când selectați standardul de redactare (și revizuirea), setările implicite pentru cadrele 

de control al elementelor se modifică pentru a corespunde standardului de redactare 

respectiv. Dacă este necesar, puteți personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor 

dumneavoastră de redactare 

Deoarece textul și liniile lider sunt cele mai comune obiecte utilizate pentru adnotări, 

GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare (caseta de dialog "Standard 

Settings") care vă permite să specificați proprietățile implicite ale acestora. Aceste setări sunt 

setările principale. În caseta de dialog "Feature Control Frame Settings" (Setări cadru de 

control al caracteristicilor), setările implicite pentru text și lider sunt "By 

NameOfCurrentDraftingStandard".Dacă modificați setările principale, simbolurile cadrului de 

control al caracteristicilor capătă automat noile setări. Dacă nu doriți ca simbolurile cadrului 

de control al caracteristicilor să urmeze setările principale, puteți suprascrie înălțimea textului 

și puteți selecta o valoare specifică. De asemenea, puteți specifica ce simboluri de 

dimensionare geometrică și toleranță (GD&T) sunt disponibile pentru selecție atunci când 

inserați un cadru de control al elementelor într-un desen. 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru simbolurile cadrului 

de control al caracteristicilor 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Feature Control Frame" (Cadru de control al caracteristicilor). 

Apare caseta de dialog "Feature Control Frame Settings" (Setări cadru de control al 

caracteristicilor). 

3. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea "Text", în lista "Height" (Înălțime), 

selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului principal, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 
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4. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea "Text", în lista "Color" (Culoare), selectați 

culoarea. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog.             

Pentru a configura setările Leader pentru simbolurile cadrului de control al 

caracteristicilor  

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Feature Control Frame" (Cadru de control al caracteristicilor). 

Apare caseta de dialog "Feature Control Frame Settings" (Setări cadru de control al 

caracteristicilor). 

3. Pentru a modifica forma vârfului de săgeată, în secțiunea "Leader", în lista "Arrowhead" 

(Cap de săgeată), selectați capul de săgeată. 

4. Pentru a modifica dimensiunea săgeții, în secțiunea "Leader", în lista "Arrow size" 

(Dimensiunea săgeții), selectați dimensiunea. 

5. Pentru a modifica culoarea vârfului, în secțiunea "Leader", în lista "Color" (Culoare), 

selectați culoarea. 

Notă: Pentru a dobândi forma vârfului de săgeată, dimensiunea săgeții și culoarea liderului 

din setările principale, selectați elementul de listă marcat "By 

NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura ce simboluri GD&T sunt disponibile pentru inserare 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Feature Control Frame" (Cadru de control al caracteristicilor). 

Apare caseta de dialog "Feature Control Frame Settings" (Setări cadru de control al 

caracteristicilor). 

3. În lista de elemente standard, faceți dublu clic pe simbolul "Feature Control Frame". 

4. În lista "Show symbols for" (Afișare simboluri pentru), selectați o categorie. 

5. În lista simbolurilor GD&T, bifați casetele de selectare adiacente simbolurilor pe care doriți 

să le faceți disponibile și debifați-le pe celelalte. 

6. Repetați pașii 4 și 5 pentru toate categoriile necesare. 

7. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Setări ale cadrului de control al caracteristicilor 

Utilizați caseta de dialog "Feature Control Frame Settings" (Setări cadru de control al 

caracteristicilor) pentru a configura setările implicite ale cadrelor de control al caracteristicilor 

pentru standardul curent. 

 

Revizuire 

Afișează cea mai recentă revizuire a standardului. 

Îmbinarea stilurilor 

Oferă opțiuni de fuzionare a celulelor prin eliminarea duplicării tipurilor de toleranță, a 

zonelor de toleranță și a referințelor de referință. 
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Simbol de fuziune: Unește celulele simbol, dacă celulele conțin același simbol.  

Fuzionează toleranța: Unește celulele de toleranță adiacente pe verticală, dacă valorile 

toleranței sunt identice.  

Fuzionează punctele de referință: Fuzionează celulele de referință adiacente pe 

verticală, dacă toleranțele sunt identice.  

Ajustare celule pentru aliniere verticală: Se completează conținutul celulelor cu spații, 

astfel încât celulele cu zone similare să aibă aceeași lățime. 

Filtru de simboluri 

Oferă opțiuni pentru a selecta simbolurile de cotare geometrică și de toleranță care vor fi 

disponibile pentru a fi inserate în cadrele de control ale elementelor 

Categorie: Selectează o categorie de simboluri care urmează să fie afișată în lista de simboluri.  

Lista de simboluri: Afișează o listă de pentru categoria selectată. Bifați caseta de selectare din 

fața unui simbol pentru a-l face disponibil pentru inserare prin intermediul comenzii 

GMFCFRAME. 

Lider 

Vârf de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată de lider pentru liderii primari și 

secundari ai simbolurilor cadrului de control al elementelor. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată lider din setările principale ale standardului 

de redactare. Dacă se modifică setările principale, setarea tipului de vârf de săgeată pentru 

simbolurile cadrului de control al elementelor se modifică în mod corespunzător. 

Dimensiune: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru simbolurile cadrului 

de control al elementelor. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard", dimensiunea săgeții este 

legată de setarea săgeții din setările principale ale standardului de redactare. Dacă se 

modifică setările principale, valoarea dimensiunii săgeții pentru simbolurile cadrului de 

control al elementelor se modifică în mod corespunzător. 
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Săgeată de suprafață: Specifică vârful de săgeată care urmează să fie utilizat pentru liderii de 

indicare a suprafeței. 

Notă: Această opțiune este vizibilă numai pentru standardele care permit folosirea de vârfuri 

cu indicații de suprafață.  

Culoare: Specifică culoarea implicită a liderului pentru simbolurile cadrului de control al 

elementelor. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea vârfului de săgeată 

este legată de setarea culorii liderului din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, setarea culorii pentru simbolurile cadrului de control al 

caracteristicilor se modifică în mod corespunzător. 

Text  

Înălțime: Specifică înălțimea implicită a textului pentru textul simbolic al simbolurilor din 

cadrul de control al elementelor. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, setarea înălțimii textului pentru simbolurile cadrului de 

control al elementelor se modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a textului simbolic al simbolurilor din cadrul de control 

al elementelor. Dacă înălțimea textului se modifică, culoarea se modifică automat la culoarea 

implicită corespunzătoare înălțimii textului respectiv. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea culorii de bază a textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă 

se modifică setarea principală, setarea culorii textului pentru simbolurile cadrului de control 

al elementelor se modifică în mod corespunzător. 

Restabilirea valorilor implicite 

Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de redactare. 
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Configurarea simbolurilor de identificare a punctului de referință 

Atunci când selectați standardul de redactare, setările implicite pentru simbolurile de 

identificare a punctului de referință și simbolurile de identificare a elementelor se modifică 

pentru a corespunde standardului de redactare respectiv. Dacă este necesar, puteți 

personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră de redactare. Nu puteți 

modifica setările simbolurilor de identificare a punctului de referință independent de 

simbolurile de identificare a elementelor. Ambele simboluri își derivă setările din același set 

de parametri de configurare. Singurele opțiuni configurabile disponibile pentru aceste 

simboluri sunt setările textului și ale liderului. 

Deoarece textul și liniile lider sunt cele mai comune obiecte utilizate pentru adnotări, 

GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare (caseta de dialog "Standard 

Settings") care vă permite să specificați proprietățile implicite ale acestora. Aceste setări sunt 

setările principale. În caseta de dialog "Datum and Feature Identifier Settings", setările 

textului și ale liderului sunt în mod implicit "By NameOfCurrentDraftingStandard".Dacă 

modificați setările principale, simbolurile de identificare a punctului de referință și a 

elementului dobândesc automat noile setări. Cu toate acestea, dacă nu doriți ca simbolurile 

de identificare a punctului de referință și a caracteristicilor să urmeze setările principale, 

puteți anula înălțimea textului și puteți selecta o valoare specifică. 

 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru simbolurile "Datum" 

și "Feature Identifier Symbol" 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Datum and Feature Identifier" (Identificator de date și 

entitate). Apare caseta de dialog "Datum and Feature Identifier Settings" (Setări pentru 

Datum și Feature Identifier). 

3. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea "Text", în lista "Height" (Înălțime), 

selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului principal, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

4. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea "Text", în lista "Color" (Culoare), selectați 

culoarea. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Pentru a configura setările "Leader" pentru simbolurile "Datum" și "Feature 

Identifier Symbol" 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Datum and Feature Identifier" (Identificator de date și 

entitate). Apare caseta de dialog "Datum and Feature Identifier Settings" (Setări pentru 

Datum și Feature Identifier). 

3. Pentru a modifica forma vârfului de săgeată, în secțiunea "Leader", în lista "Arrowhead" 

(Cap de săgeată), selectați vârful de săgeată. 

4. Pentru a modifica culoarea vârfului, în secțiunea "Leader", în lista "Color" (Culoare), 

selectați culoarea. 

Notă: Pentru a dobândi forma vârfului de săgeată, dimensiunea săgeții și culoarea liderului 

din setările principale, selectați elementul de listă marcat "By 

NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Setări pentru datele de referință și identificatorul de entități 

Revizuire 

Afișează cea mai recentă revizuire a standardului pe care îl respectă acest simbol. 
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Lider 

Vârf de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată pentru simbolurile de identificare 

a datelor și a elementelor. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată lider din setările principale ale standardului 

de redactare. Dacă se modifică setările principale, setarea tipului de vârf de săgeată pentru 

simbolurile de referință și de identificare a elementelor se modifică în mod corespunzător. 

Dimensiune: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru simbolurile de 

identificare a datelor și a elementelor. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard", dimensiunea săgeții este 

legată de setarea săgeții din setările principale ale standardului de desen. Dacă se modifică 

setările principale, valoarea dimensiunii săgeții pentru simbolurile de identificare a datelor și 

a elementelor se modifică în mod corespunzător. 

Săgeată de suprafață: Specifică vârful de săgeată care urmează să fie utilizat pentru liderii de 

indicare a suprafeței. 

Notă: Această opțiune este vizibilă numai pentru standardele care permit folosirea de vârfuri 

cu indicații de suprafață.  

Dimensiune: Specifică dimensiunea vârfului de săgeată pentru indicatorul de suprafață. 

Notă: Această opțiune este vizibilă numai pentru standardele care permit folosirea de vârfuri 

cu indicații de suprafață.  

Tip de linie în partea îndepărtată: Specifică tipul de linie care trebuie utilizat pentru liniile de 

indicare a suprafeței care indică suprafețe ascunse. 

Notă: Această opțiune este vizibilă numai pentru standardele care permit linii de indicare a 

suprafețelor. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a liderului pentru simbolurile de identificare a datelor și 

a elementelor de referință. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea vârfului de săgeată 

este legată de setarea culorii vârfului de săgeată din setările principale ale standardului de 

desen. Dacă se modifică setările principale, setarea culorii pentru simbolurile de identificare 

a punctelor de referință și a elementelor se modifică în mod corespunzător. 

Text 

Înălțime: Specifică înălțimea implicită a textului pentru textul simbolurilor de identificare a 

datelor și a elementelor. 
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Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă se modifică setarea principală, setarea înălțimii textului pentru "Datum" și simbolurilor 

de identificare a caracteristicilor se modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a textului simbolic al simbolurilor de identificare a 

punctelor de referință și a elementelor. În cazul în care înălțimea textului se modifică, 

culoarea se schimbă automat la culoarea implicită corespunzătoare înălțimii textului 

respectiv. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea culorii textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă se 

modifică setarea principală, setarea culorii textului pentru simbolurile de identificare a 

punctului de referință și a elementului se modifică în consecință. 

Restaurați valorile implicite: Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de 

redactare. 

 

Configurarea simbolurilor țintă ale datelor 

Atunci când selectați standardul de redactare (și revizuirea corectă), setările implicite pentru 

simbolurile țintă ale punctului de referință se modifică pentru a corespunde acelui standard 

de redactare. Dacă este necesar, puteți personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor 

dumneavoastră de redactare. Deoarece textul și liniile lider sunt cele mai comune obiecte 

utilizate pentru adnotări, GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare (caseta 

de dialog "Standard Settings") care vă permite să specificați proprietățile implicite ale 

acestora. Aceste setări sunt setările principale. În caseta de dialog "Datum Target Settings" 

(Setări țintă de referință), setările implicite pentru text și lider sunt "By 

NameOfCurrentDraftingStandard".Dacă modificați setările principale, simbolurile țintă ale 

punctului de referință dobândesc automat noile setări. Dacă nu doriți ca simbolurile țintă ale 

punctului de referință să urmeze setările principale, puteți suprascrie înălțimea textului și 

puteți selecta o valoare specifică. Pentru simbolurile țintă de referință cu terminații circulare 

și dreptunghiulare, puteți specifica unghiul de hașurare, distanța dintre hașuri și tipul de linie 

de delimitare. Pentru simbolurile țintă de referință cu terminații punctiforme, puteți specifica 

dimensiunea punctului de terminație și preciza dacă simbolul include sau nu un vârf de 

săgeată. 
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Pași obișnuiți 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru simbolurile țintă 

"Datum" 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Datum Target". Se afișează caseta de dialog "Datum Target Settings" (Setări Datum 

Target). 

3. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea "Text", în lista "Height" (Înălțime), 

selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului de bază, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

4. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea "Text", în lista "Color" (Culoare), selectați 

culoarea. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura setările "Leader" pentru simbolurile țintă "Datum" 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Datum Target". Se afișează caseta de dialog "Datum Target Settings" (Setări pentru Datum 

Target). 

3. Pentru a modifica forma vârfului de săgeată, în secțiunea "Leader", în lista "Arrowhead" 

(Cap de săgeată), selectați vârful de săgeată. 

4. Pentru a modifica dimensiunea săgeții, în secțiunea "Leader", în lista "Arrow size" 

(Dimensiunea săgeții), selectați dimensiunea. 

5. Pentru a modifica culoarea vârfului, în secțiunea "Leader", în lista "Color" (Culoare), 

selectați culoarea. 

Notă: Pentru a dobândi forma vârfului de săgeată, dimensiunea săgeții și culoarea liderului 

din setările principale, selectați elementul de listă marcat "By 

NameOfCurrentDraftingStandard᾿ în listele respective. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Pentru a configura terminațiile circulare și dreptunghiulare 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Datum Target" (Țintă de referință). Apare caseta de dialog 

"Datum Target Settings" (Setări țintă de referință).  

3. În caseta de dialog "Datum Target Settings", în caseta "Area hatch distance", selectați 

distanța dintre hașuri pentru terminație. 

4. În caseta "Hatch angle" (Unghi de hașurare), specificați unghiul de hașurare. 

5. În lista "Boundary linetype", selectați tipul de linie de delimitare pentru terminație. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura terminațiile punctelor 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM: Standards overview" (GM: Prezentare generală a standardelor), în 

lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți dublu clic pe "Datum Target" (Țintă de 

referință). Se afișează caseta de dialog "Datum Target Settings" (Setări pentru Datum Target).  

3. Pentru a desena un vârf de săgeată la punctul de pornire al liderului, În caseta de dialog 

"Datum Target Settings" (Setări țintă de referință), bifați caseta de selectare "Draw arrowhead 

for point termination" (Desenare vârf de săgeată pentru terminarea punctului). 

4. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Setările țintă de referință   

Utilizați caseta de dialog "Datum Target Settings " (Setări țintă de referință) pentru a configura 

setările implicite ale simbolurilor țintă de referință pentru standardul curent. 

 

Revizuire 

Afișează cea mai recentă revizuire a standardului. 

Stil 

Dimensiunea punctului țintă: Definește dimensiunea punctului țintă pentru țintele de 

referință cu terminații punctuale. Valoarea pe care o setați se referă la jumătate din lățimea 

"X" punctului țintă. 

Distanța de hașurare a zonei: Stabilește distanța dintre liniile de hașurare pentru țintele de 

referință cu terminații rectangulare și circulare. 

Unghiul hașurii: Stabilește unghiul de hașurare pentru țintele de referință cu terminații 

rectangulare și circulare.  

Tip de linie de limită: Specifică tipul de linie care urmează să fie utilizat pentru limita țintei de 

date pentru țintele de date cu terminații rectangulare și circulare. 
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Lider 

Tipul de linie ascuns: Specifică tipul de linie care trebuie utilizat pentru liderul simbolurilor de 

țintă de referință care indică faptul că ținta de referință se află în partea îndepărtată. 

Desenați un vârf de săgeată pentru terminarea punctului: Specifică dacă sunt desenate 

vârfuri de săgeată pentru țintele de referință cu terminații punctuale. Această setare nu are 

niciun efect asupra simbolurilor țintelor de referință care există deja într-un desen. Afectează 

numai simbolurile noi pe care le creați. 

Cap de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată pentru simbolurile țintă de 

referință. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată conducător din setările principale ale 

standardului de desen. Dacă setările principale se modifică, setarea tipului de săgeată pentru 

simbolurile cadrului de control al elementelor se modifică în mod corespunzător. 

Dimensiunea săgeții: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru simbolurile 

cadrului de control al elementelor. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard", dimensiunea săgeții este 

legată de setarea săgeții din setările principale ale standardului de desen. Dacă setările 

principale se modifică, valoarea dimensiunii săgeții pentru simbolurile țintă de referință se 

modifică în mod corespunzător.  

Culoare: Specifică culoarea implicită a liniei de început pentru simbolurile țintă ale punctului 

de referință. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea vârfului de săgeată 

este legată de setarea culorii liderului din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă setările principale se modifică, setarea culorii pentru simbolurile țintă ale punctului de 

referință se modifică în mod corespunzător. 

Text 

Înălțime: Specifică înălțimea implicită a textului pentru textul simbolului pentru simbolurile 

țintă de referință. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de desen. Dacă 

setările principale se modifică, setarea înălțimii textului pentru simbolurile țintă de referință 

se modifică în mod corespunzător 

Culoare: Specifică culoarea implicită a textului simbolic al simbolurilor țintă de referință. În 

cazul în care înălțimea textului se modifică, culoarea se schimbă automat la culoarea implicită 

corespunzătoare înălțimii textului respectiv. 
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Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea culorii de bază a textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă 

setările principale se modifică, setarea culorii textului pentru simbolurile țintă ale punctului 

de referință se modifică în mod corespunzător. 

Restaurați valorile implicite: Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de 

redactare. 

Configurarea simbolurilor de margine 

Atunci când selectați standardul de redactare (și revizuirea), setările implicite pentru 

simbolurile de margine se modifică pentru a corespunde acelui standard de redactare. Dacă 

este necesar, puteți personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră de 

redactare. 

Deoarece textul și liniile de linie sunt cele mai comune obiecte utilizate pentru adnotări, 

GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare (caseta de dialog "Standard 

Settings") care vă permite să specificați proprietățile implicite ale acestora. Aceste setări sunt 

setările principale. În caseta de dialog Edge Settings (Setări margine), setările textului și ale 

liderului sunt implicit la "By NameOfCurrentDraftingStandard". Dacă modificați setările 

principale, simbolurile de margine dobândesc automat noile setări. Cu toate acestea, dacă nu 

doriți ca simbolurile de sudură să urmeze setările principale, puteți să suprascrieți înălțimea 

textului și să selectați o valoare specifică. 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura reprezentarea simbolului majoritar al simbolurilor de 

margine 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM: Standards overview" (GM: Prezentare generală a standardelor), în 

lista "Standard Elements" (Elemente standard), faceți dublu clic pe "Edges of Work piece"s 

(Marginile pieselor de lucru). 

3. În secțiunea "Majority symbol" (Simbol de majoritate), selectați reprezentarea implicită. 

4. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Setări de margine  

Utilizați caseta de dialog "Edge Settings" (Setări margini) pentru a specifica setările implicite 

ale simbolurilor de margine, pentru standardul de redactare curent. 

 

Revizuire 

Afișează standardul actual. 

Simbolul majoritar 

Stabilește opțiunile pentru simbolul majoritar, care indică starea comună tuturor marginilor, 

utilizând un singur simbol colectiv. 

Simplificat: Setează simbolul majoritar în reprezentarea sa simplificată. În consecință, doar 

simbolul de bază apare între paranteze, în dreapta indicației colective. 

Lista completă: Definește simbolul majoritar la reprezentarea sa completă. În consecință, 

dacă simbolurile de margine sunt prezente în altă parte în desen, starea lor este indicată 

complet în paranteză în dreapta indicației colective. 
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Lider 

Cap de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată pentru simbolurile de margine. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată conducător din setările principale ale 

standardului de redactare. Dacă se modifică setările principale, setarea tipului de vârf de 

săgeată pentru simbolurile cadrului de control al elementelor se modifică în mod 

corespunzător. 

Dimensiunea săgeții: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru simbolurile 

de margine. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard", dimensiunea săgeții este 

legată de setarea săgeții din setările principale ale standardului de desen. Dacă se modifică 

setările principale, valoarea dimensiunii săgeții pentru simbolurile de muchie se modifică în 

mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a liderului pentru simbolurile de margine. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea vârfului de săgeată 

este legată de setarea culorii de lider din setările principale ale standardului de desen. Dacă 

se modifică setările principale, setarea culorii pentru simbolurile de margine se modifică în 

mod corespunzător. 

Text 

Înălțime: Specifică înălțimea implicită a textului pentru textul simbolurilor de margine.  

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de desen. Dacă 

se modifică setarea principală, setarea înălțimii textului pentru simbolurile de margine se 

modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a textului simbolic al simbolurilor de margine. În cazul în 

care înălțimea textului se modifică, culoarea se schimbă automat la culoarea implicită 

corespunzătoare înălțimii textului respectiv.  

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard" (După numele standardului), 

culoarea textului este legată de setarea culorii textului de bază din setările principale ale 

standardului de redactare. Dacă se modifică setarea principală, setarea culorii textului pentru 

simbolurile de margine se modifică în mod corespunzător. 

Restaurați valorile implicite: Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de 

redactare. 
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Configurare simboluri de conicitate și pantă 

Atunci când selectați standardul de redactare (și revizuirea corectă), setările implicite pentru 

simbolurile de conicitate și de pantă se modifică pentru a corespunde acelui standard de 

redactare. Dacă este necesar, puteți personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor 

dumneavoastră de desenare. 

 

Utilizați caseta de dialog "Taper and Slope Settings" (Setări privind conicitatea și panta) pentru 

a configura setările implicite ale simbolurilor de conicitate și pantă pentru standardul activ. 

Revizuire 

Afișează numele și revizuirea standardului de redactare pe care se bazează simbolul. 

Tipul de dimensiune preferată 

Definește dacă ratele calculate de pantă / conicitate sunt exprimate ca procent sau ca raport, 

în mod implicit. 

Format: Definește formatul în care sunt exprimate ratele.  

Separator: Definește separatorul de raport care trebuie utilizat în formatul raportului. Se pot 

utiliza caractere alfanumerice, inclusiv spații. Dacă nu specificați un separator, comanda 

GMTAPERSYM utilizează caracterul două puncte (:) ca separator.  
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Lider 

Cap de săgeată: Specifică tipul implicit de vârf de săgeată pentru simbolurile de conicitate și 

pantă. 

Notă: Dacă selectați tipul de vârf de săgeată etichetat "By NameOfStandard", tipul de vârf de 

săgeată este legat de setarea vârfului de săgeată conducător din setările principale ale 

standardului de desen. Dacă se modifică setările principale, setarea tipului de vârf de săgeată 

pentru simbolurile de conicitate și pantă se modifică în mod corespunzător. 

Dimensiunea săgeții: Specifică dimensiunea implicită a vârfului de săgeată pentru simbolurile 

de conicitate și pantă. 

Notă: Dacă selectați dimensiunea etichetată "By NameOfStandard", dimensiunea săgeții este 

legată de setarea săgeții din setările principale ale standardului de desen. Dacă se modifică 

setările principale, valoarea dimensiunii săgeții pentru simbolurile de conicitate și pantă se 

modifică în mod corespunzător. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a liderului pentru simbolurile de conicitate și pantă. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard" (După numele standardului), 

culoarea vârfului de săgeată este legată de setarea de culoare a vârfului de săgeată din 

setările principale ale standardului de desen. Dacă se modifică setările principale, setarea 

culorii pentru simbolurile de conicitate și pantă se modifică în mod corespunzător. 

Text 

Înălțime: Specifică înălțimea textului pentru textul simbolului. Atunci când înălțimea este 

setată la ByNameOfCurrentDraftingStandard, se preia înălțimea textului din setările 

principale ale standardului de redactare curent. Dacă se modifică setările principale, înălțimea 

textului tuturor simbolurilor de conicitate/înclinare bazate pe standardul de redactare curent 

se modifică automat. 

Culoare: Specifică culoarea implicită a textului simbolic al simbolurilor de conicitate și pantă. 

Dacă înălțimea textului se modifică, culoarea se schimbă automat la culoarea implicită 

corespunzătoare înălțimii textului respectiv.  

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard" (După numele standardului), 

culoarea textului este legată de setarea culorii textului din setările principale ale standardului 

de redactare. Dacă se modifică setarea principală, setarea culorii textului pentru simbolurile 

de conicitate și pantă se modifică în mod corespunzător. 

Restaurați valorile implicite: Readuce toate valorile la valorile implicite pentru standardul de 

redactare. 
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Proprietăți BOM personalizate 

Punctul de intrare pentru toate operațiunile de configurare pentru listele de materiale, 

baloane și liste de piese este caseta de dialog "BOM Settings". Această casetă de dialog 

conține o listă de proprietăți disponibile ale componentelor. Puteți să trageți și să fixați 

proprietăți pentru a le face vizibile în listele de piese, în baloane și în secțiunile Proprietăți 

componente din casetele de dialog "Part Reference" (pentru piese/ansambluri cu structură 

nemecanică). Aceste proprietăți apar automat în BOM. Dacă este necesar, puteți adăuga 

direct proprietăți în BOM. Puteți crea proprietăți ale componentelor definite de utilizator. Vă 

recomandăm să utilizați proprietățile predefinite ale componentelor USER1 - USER8 și să le 

personalizați în locul acestora. Pentru datele numerice, puteți seta precizia și specifica dacă 

proprietatea este însumată în listele de materiale și în listele de piese. Puteți personaliza 

legenda unei proprietăți, care apare ca titlu de coloană în listele de materiale și în listele de 

piese. De asemenea, puteți personaliza proprietățile componentelor pentru a: 

 Conține formule astfel încât proprietățile să fie completate automat cu 

informații sensibile la context pe măsură ce adăugați obiecte la un desen. Dacă este 

necesar, puteți bloca proprietatea, asigurându-vă că formula nu este suprascrisă. 

 Populați dintr-o listă derulantă personalizabilă 

Vă recomandăm să configurați proprietățile componentelor înainte de a începe să desenați. 

Dacă adăugați proprietățile componentelor după ce creați o nomenclatură, aceasta poate 

conține date incoerente. 

Pași obișnuiți 

Pentru a configura proprietățile componentei care sunt vizibile 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. Selectați fila corespunzătoare entității în care doriți ca proprietatea să fie vizibilă: 

 Pentru ca proprietatea să fie vizibilă în Listele de piese, faceți clic pe fila Liste 

de piese. 

 Pentru ca proprietatea să fie vizibilă în "Part References" sau în caseta de dialog 

"Component Properties", faceți clic pe fila "Component Properties/Part Reference". 

 Pentru ca proprietatea să fie vizibilă numai în BOM, faceți clic pe fila BOM. 

Notă: Atunci când adăugați o proprietate a unei componente în lista de piese sau în fila 

"Component Properties/Part Reference", programul îl adaugă automat și în fila BOM. 

4. În lista proprietăți componente disponibile, faceți clic pe titlul rândului proprietății 

componentei pentru a o face vizibilă, apoi faceți clic pe Adăugare la. Programul adaugă 

proprietatea componentei în partea de jos a listei din fila respectivă. 
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Notă: Butonul "Add to" (Adăugare la) nu este disponibil în cazul în care proprietatea 

componentei selectate apare deja în listă. 

5. Folosiți butoanele "Move up" (Deplasare în sus) sau "Move down" (Deplasare în jos) pentru 

a poziționa proprietatea. 

6. Faceți clic pe OK. 

Pentru a crea o proprietate de componentă definită de utilizator 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. Faceți clic pe "New" (Nou). Programul poziționează punctul de inserție în prima coloană a 

ultimului rând din lista Proprietăți componente disponibile. 

4. Adăugați date în noul rând, coloană cu coloană. Programul adaugă noua proprietate în lista 

"Available component properties" (Proprietăți componente disponibile), precum și în fila 

BOM (Nomenclatură). 

5. Utilizați butoanele "Move up" (Mutare în sus) sau "Move down" (Mutare în jos) pentru a 

poziționa proprietatea. 

6. Faceți clic pe OK. 

Pentru a seta tipul de date și formatul unei proprietăți a componentei 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. Faceți clic pe "New" (Nou). Programul poziționează punctul de inserție în prima coloană a 

ultimului rând din lista Proprietăți componente disponibile. 

4. Adăugați date în noul rând, coloană cu coloană. Programul adaugă noua proprietate în lista 

proprietăți componente disponibile, precum și în fila BOM. 

5. Folosiți butoanele "Move up" sau "Move down" pentru a poziționa proprietatea. 

6. Faceți clic pe OK. 

Pentru a seta tipul de date și formatul unei proprietăți de componentă 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 
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3. În lista proprietăți componente disponibile, în rândul corespunzător proprietății 

componentei pe care doriți să o modificați, selectați tipul de date din lista derulantă din 

coloana "Data Type". 

4. În coloana "Precision" (Precizie), faceți clic și selectați precizia din lista derulantă. 

5. În coloana "Leading Zeros", faceți clic și selectați numărul de zerouri de început din lista 

derulantă. 

Notă: Pașii 5 și 6 se aplică numai la datele numerice. 

6. Faceți clic pe OK. 

Pentru a seta o proprietate a componentei ce v-a fi însumată automat 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În lista proprietăți componente disponibile, în rândul corespunzător proprietății 

componentei care urmează să fie totalizată, bifați caseta de selectare din coloana "Sum" 

(Suma). 

4. Faceți clic pe OK. 
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Setări BOM  

Utilizați această casetă de dialog pentru a configura proprietățile componentelor și pentru a 

seta valorile implicite pentru listele de piese, baloane și captura de date pentru BOM 

 

 

Revizuire 

Afișează numele și revizuirea standardului care controlează setările implicite ale listelor de 

piese. 

Proprietăți disponibile ale componentelor 

Conține o listă de proprietăți ale componentelor care pot fi utilizate ca, coloane pentru listele 

de materiale și listele de piese. Pentru ca o proprietate să fie vizibilă în lista de materiale, în 

lista de piese sau în secțiunea "Component Property" (Proprietate componentă) din caseta 

de dialog "Part Reference" (Referință piesă) și din caseta de dialog "Properties" (Proprietăți), 

trageți proprietatea din această listă în lista de proprietăți din fila corespunzătoare. 

Proprietatea: Definește numele proprietății componentei. Acest nume identifică în mod unic 

o proprietate a componentei. Acesta este numele cu care se face referire la o coloană BOM 

în formule. 

 

284 



 

 

 

Legenda: Definește antetul de coloană care urmează să fie afișat pentru această proprietate, 

atunci când este utilizată ca o coloană într-un tabel de nomenclatură sau într-o listă de piese. 

Tipul de date: Specifică tipul de date pentru proprietate. 

Tipul de date text permite toate caracterele alfanumerice, în timp ce tipul de date numerice 

permite numai caracterele numerice 0 -9. Dacă trebuie să stocați o valoare precum 4 1/2", 

trebuie să setați tipul de date la "Text" 

Valoare: Specifică valoarea implicită a proprietății.  

Precizie: Specifică numărul de zecimale care trebuie utilizate pentru rotunjirea datelor 

numerice pentru această proprietate. Precizia este definită sub forma 0.000, unde numărul 

de zerouri (0) după virgulă indică numărul de zecimale care trebuie utilizate. 

Lider zero: Specifică numărul de zerouri de început (0) care trebuie utilizate la afișarea datelor 

numerice pentru proprietatea respectivă. Zerourile de început sunt definite sub forma 00.0, 

unde numărul de zerouri (0) înainte de virgulă indică numărul minim de cifre care trebuie să 

existe înainte de virgulă. 

Blocare: Împiedică editarea datelor de proprietate ale componentei în casetele de dialog 

BOM, "Parts List", "Part Reference" și "Properties". 

Suma: Controlează dacă proprietatea componentei trebuie să fie însumată și afișată în bara 

de rezultate din casetele de dialog BOM și "Parts List". 

Nou: Afișează ultimul rând din lista proprietăți componente disponibile, pentru a vă permite 

să adăugați un rând nou și să creați astfel o proprietate componentă definită de utilizator. 

Este preferabil să folosiți proprietățile predefinite ale componentelor de la User1 la User8 

(disponibile prin intermediul butonului "More", deoarece acestea sunt mai bine acceptate de 

sistem. De exemplu, atunci când creați liste de piese personalizate, pentru a putea încadra 

corect textul în coloane, trebuie să utilizați id-uri de proprietate. ID-urile de proprietate 

pentru coloanele definite de utilizator nu sunt cunoscute dinainte și, prin urmare, nu pot fi 

acceptate. Cu toate acestea, ID-urile de proprietate pentru coloanele predefinite sunt 

cunoscute. 

Ștergeți: Elimină rândul selectat în lista proprietăți componente disponibile. Dacă 

proprietatea este o proprietate definită de utilizator, aceasta este ștearsă. În caz contrar, 

proprietatea este adăugată la lista de proprietăți suplimentare predefinite ale 

componentelor.Proprietățile suplimentare ale componentelor sunt afișate în caseta de dialog 

proprietăți suplimentare ale componentelor, care apar atunci când faceți clic pe butonul 

"More".Acest buton de ștergere este disponibil numai în cazul în care este selectat întregul 

rând. 
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Mai mult: Deschide o listă de proprietăți suplimentare predefinite ale componentelor care 

pot fi adăugate la lista proprietăți componente disponibile. 

Adăugați la: Adaugă rândul selectat în lista proprietăți componente disponibile la lista de 

proprietăți din fila selectată în prezent sub lista proprietăți componente disponibile. Acest 

buton nu este disponibil dacă nu este selectat întregul rând sau dacă fila curentă este fila 

"Balloon". 

Proprietățile componentei 

Lista proprietăților componentei: Afișează proprietățile componentei care sunt vizibile în 

caseta de dialog "Part Reference" și în caseta de dialog "Properties". 

Proprietatea: Afișează numele proprietății componentei. 

Afișarea indicației: Definește promptul care va fi afișat pentru proprietatea respectivă în 

caseta de dialog "Part References" și în caseta de dialog "Properties". De exemplu, puteți seta 

mențiunea pentru proprietatea "Name" (Nume)  Introduceți numele componentei. 

Mută în sus: Mută rândul sau intervalul de rânduri selectat în lista de proprietăți a 

componentelor, cu o poziție în sus. Acest buton este disponibil numai dacă sunt selectate 

rânduri întregi. 

Mută în jos: Mută rândul sau intervalul de rânduri selectat în lista de proprietăți a 

componentei, cu o poziție în jos. Acest buton este disponibil numai dacă sunt selectate 

rânduri întregi. 

Îndepărtați: Elimină rândul sau intervalul de rânduri selectat din lista de proprietăți a 

componentei. Acest buton este disponibil numai dacă sunt selectate rânduri întregi. 

Sincronizare: Sincronizează lista proprietăților componentelor cu lista proprietăților 

componentelor din fila BOM. În consecință, toate proprietățile componentelor vizibile în BOM 

vor fi vizibile în caseta de dialog "Part Reference" (Referință piesă) și în caseta de dialog 

"Properties" (Proprietăți). 

Notă: Sync nu adaugă QTY și ITEM. 

Fila BOM 

Lista proprietăților componentei: Afișează proprietățile componentelor care sunt vizibile în 

caseta de dialog BOM.  

Proprietate: Afișează numele proprietății componentei.  

Alinierea legendei: Definește modul în care sunt aliniate titlurile coloanelor în caseta de 

dialog BOM.  

Alinierea valorii: Definește modul în care sunt aliniate rândurile de date în caseta de dialog 

BOM. 
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Mută în sus: Mută rândul sau intervalul de rânduri selectat în lista de proprietăți a 

componentelor, cu o poziție în sus. Acest buton este disponibil numai dacă sunt selectate 

rânduri întregi.  

Deplasare în jos: Deplasează rândul sau intervalul de rânduri selectat în lista Component 

Properties (Proprietăți componente), cu o poziție în jos. Acest buton este disponibil numai 

dacă sunt selectate rânduri întregi.  

Eliminare: Elimină rândul sau intervalul de rânduri selectat din lista Component Properties 

(Proprietăți componente). Acest buton este disponibil numai dacă sunt selectate rânduri 

întregi. 

Lista de piese  

Notă: Lista de piese nu este vizibilă dacă lucrați în standardul GOST. 

Lista proprietăților componentei: Afișează proprietățile componentelor care sunt vizibile în 

listele de piese, în mod implicit.  

Proprietate: Afișează numele proprietății componentei.  

Aliniere titlu: Definește modul în care sunt aliniate titlurile coloanelor în listele de piese.  

Aliniere valoare: Definește modul în care sunt aliniate rândurile de date în listele de piese.  

Lățime: Definește lățimea coloanei pentru proprietatea din lista de piese. 

Mută în sus: Mută rândul sau intervalul de rânduri selectat în lista de proprietăți a 

componentelor, cu o poziție în sus. Acest buton este disponibil numai dacă sunt selectate 

rânduri întregi.  

Deplasare în jos: Deplasează rândul sau intervalul de rânduri selectat în lista Component 

Properties (Proprietăți componente), cu o poziție în jos. Acest buton este disponibil numai 

dacă sunt selectate rânduri întregi.  

Eliminare: Elimină rândul sau intervalul de rânduri selectat din lista Component Properties 

(Proprietăți componente). Acest buton este disponibil 

Sincronizare: Sincronizează lista proprietăților componentelor cu lista proprietăților 

componentelor din fila BOM. În consecință, toate proprietățile componentelor vizibile în BOM 

vor fi vizibile în listele de piese. 

Stil implicit  

Standard: Comută stilul listei de piese la o listă de piese standard. 

 Afișează o casetă de dialog, care vă permite să personalizați setările aplicabile listelor 

de piese bazate pe standard.  
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Personalizat 

 Comută stilul listei de piese pe o listă de piese personalizată. Lista afișează toate 

blocurile care pot fi utilizate ca liste de piese personalizate. Dacă blocurile care trebuie 

utilizate se află într-un desen extern, selectați Browse (ultima intrare din listă). 

Balon  

Categorie: Afișează diferite categorii de referințe sau funcții pe care le puteți utiliza în expresia 

pentru textul balonului. Această opțiune nu este disponibilă pentru baloane personalizate 

(deoarece expresia care trebuie utilizată pentru textul balonului este definită în cadrul 

blocului utilizat pentru balonul personalizat). 

Selectați: Afișează o listă de referințe care aparțin categoriei selectate sau o listă de funcții, 

după caz.  

Adăugare: Inserează referința selectată în lista Select (Selectare) în caseta Expression 

(Expresie). Referința este inserată în punctul de inserție din caseta Expression. Dacă nu există 

un punct de inserție explicit, referința este adăugată la sfârșitul expresiei existente. 

Expresie: Definește formula care urmează să fie utilizată pentru textul balonului. 

Stil implicit  

Standard: Comută aspectul balonului la cel definit de standardul de redactare.Afișează o 

casetă de dialog, care vă permite să personalizați setările aplicabile balonului bazat pe 

standard. 

Personalizat: Comută aspectul balonului la un stil personalizat definit prin intermediul unui 

bloc. Dacă blocul de utilizat se află într-un desen extern, selectați Browse (ultima intrare din 

listă). 

Restabilirea valorilor implicite: Restabilește toate setările la setările implicite pentru 

standardul de redactare curent. 

Configurați BOM 

Configurarea BOM este baza pentru configurarea listei de piese și a baloanelor. Configurați 

următoarele opțiuni pentru BOM: 

 Configurați ce proprietăți ale componentelor sunt vizibile în BOM. 

Atunci când adăugați o proprietate a unei componente la o listă de piese sau la o         referință 

de piesă, proprietatea este adăugată automat la nomenclatură. Puteți adăuga proprietăți ale 

componentelor pe care listele de piese nu le utilizează de obicei, direct în nomenclatură                                                                                                                                     
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De exemplu, puteți adăuga proprietăți ale componentelor pentru consumul în flux 

descendent de către instrumentele de gestionare a ciclului de viață al produsului. 

Atunci când eliminați o proprietate de componentă din BOM, proprietatea dispare și din 

listele de piese sau din referințele de piese. 

 Modificați ordinea în care apar proprietățile componentelor în lista de 

materiale. 

Ordinea în care apar proprietățile componentelor în caseta de dialog BOM Settings este 

ordinea în care acestea apar (ca coloane BOM) în BOM. Utilizați butoanele Move Up și Move 

Down din fila BOM din caseta de dialog BOM Settings pentru a modifica ordinea. 

Pași obișnuiți 

Pentru a adăuga o proprietate a componentei la BOM 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În lista "Available component properties" (Proprietăți componente disponibile), faceți clic 

pe titlul rândului proprietății componentei care urmează să fie adăugată la BOM. Programul 

selectează întregul rând. 

4. Faceți clic pe "Add to" (Adăugare la). Programul adaugă proprietatea componentei în 

partea de jos a listei din fila BOM. 

Notă: Butonul Add to (Adăugare la) nu este disponibil dacă proprietatea componentă 

selectată apare deja în listă. 

5. Utilizați butoanele "Move Up" (Mutarea în sus) sau "Move Down" (Mutarea în jos) pentru 

a poziționa proprietatea. 

6. Faceți clic pe OK. 

Pentru a elimina o proprietate a unei componente din BOM 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În fila BOM, faceți clic pe titlul rândului proprietății componentei care urmează să fie 

eliminată. Programul selectează întregul rând. 

4. Faceți clic pe "Remove" (Eliminare). 

5. Faceți clic pe OK. 
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Pentru a modifica ordinea în care apar proprietățile componentelor în lista de 

materiale 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe BOM. Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În fila BOM, deplasați rândurile pentru a obține ordinea dorită. 

4. Pentru a muta un rând: 

 Faceți clic pe titlul rândului care urmează să fie mutat. Programul selectează 

întregul rând. 

 Faceți clic pe "Move Up" (Mutare în sus) sau "Move Down" (Mutare în jos), 

după caz. 

5. Faceți clic pe OK. 

Configurați liste de piese bazate pe standarde 

Atunci când selectați standardul de redactare, setările implicite pentru listele de piese se 

modifică pentru a corespunde acelui standard de redactare. Dacă este necesar, puteți 

personaliza aceste setări pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră de redactare . 

Configurarea unei liste de piese implică: 

Specificarea coloanelor care apar în listele de piese. 

 În listele de piese, fiecare coloană corespunde unei proprietăți a componentei, 

astfel încât fiecare coloană se comportă în conformitate cu setările proprietății 

componentei. De exemplu, titlul, tipul de date și precizia setate în proprietățile 

componentei sunt aceleași pentru coloana corespunzătoare din lista de piese. 

 Notă: Atunci când adăugați o proprietate componentă la o listă de piese, 

aceasta apare automat în BOM. 

Formatarea coloanelor din lista de piese. 

 După ce adăugați coloane la o listă de piese, puteți seta lățimea fiecărei 

coloane. De asemenea, puteți specifica alinierea antetului coloanei și a rândurilor de 

date. 

 Ordinea în care apar proprietățile componentelor în fila "Parts List" (Listă de 

piese) a casetei de dialog "BOM Settings" (Setări BOM) este ordinea în care apar 

coloanele în listele de piese. Utilizați butoanele "Move Up" (Mutarea în sus) și "Move 

Down" (Mutarea în jos) pentru a modifica ordinea în care apar coloanele 



Configurarea aspectului listelor de piese. 

 Puteți seta vizibilitatea titlului listei de piese și a titlului de coloană. Puteți 

specifica dacă acestea apar în partea de sus sau de jos a listei de piese. Puteți configura 

marjele rândurilor și coloanelor pentru rândul de titlu și rândurile de date separat. 

Puteți selecta dacă apare un cadru de prindere, permițând editarea prinderii în zona 

de desen.        
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Configurarea opțiunilor de text pentru lista de piese. 

 Deoarece textul și liniile de început sunt obiectele cele mai frecvent utilizate 

pentru adnotări, GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare (caseta 

de dialog Standard Settings) care vă permite să specificați proprietățile implicite ale 

acestora. Aceste setări reprezintă setările principale. 

 Atunci când dimensiunea textului pentru lista de piese este "By 

NameOfCurrentDraftingStandard", aceasta dobândește automat setarea principală a 

înălțimii de bază. Dacă modificați setările principale, dimensiunea textului pentru 

listele de piese se actualizează automat. Dacă nu doriți ca dimensiunea textului pentru 

listele de piese să urmeze setările principale, puteți suprascrie setarea la o anumită 

valoare. 

 De asemenea, puteți configura modul în care apare textul într-o coloană a listei 

de piese. Puteți ajusta textul în interiorul coloanei, îl puteți trimite la rândul următor 

sau îl puteți lăsa să treacă la coloana următoare. 

Specificarea locației rândului de titlu. 

 Sistemul vă permite să configurați locul în care apare punctul de inserție pentru 

listele de piese. Dacă punctul de inserție se află în stânga sus sau în dreapta sus, rândul 

de titlu se află în partea superioară a listei de piese. Dacă punctul de inserție se află în 

partea de jos stânga sau de jos dreapta, rândul de titlu se află în partea de jos. 

Activarea împărțirii coloanelor. 

 Împărțirea coloanelor este capacitatea coloanelor din lista de piese de a se 

strânge atunci când numărul de rânduri de date depășește o valoare de prag 

configurabilă. Imaginea următoare prezintă o listă de piese cu 18 rânduri de date și o 

alta cu 36. Împărțirea coloanelor apare atunci când numărul de rânduri depășește 

valoarea de prag de 20. Punctul de inserție apare ca un punct verde. 
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 În loc să specificați valoarea pragului, puteți defini numărul de secțiuni în care 

trebuie să se împartă coloanele. În acest caz, rândurile de date se împart în mod egal 

între numărul de secțiuni pe care îl definiți. 

 Vă recomandăm să configurați listele de piese înainte de a începe desenarea. 

Listele de piese urmează opțiunile pe care le definiți. Dacă modificați setările de 

configurare a listelor de piese după ce ați creat listele de piese, se aplică numai setările 

de înălțime a textului. Niciuna dintre celelalte setări nu se aplică listelor de piese 

existente. 

Pași obișnuiți 

Pentru a specifica ce coloane să se afișeze în listele de piese 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. Pentru a adăuga o coloană la listele de piese: 

În lista "Available component properties" (Proprietăți componente disponibile), faceți clic pe 

titlul rândului proprietății componentei pe care doriți să o adăugați ca o coloană "Parts List" 

(Listă de piese). Programul selectează întregul rând. 

Faceți clic pe "Add to" (Adăugare la). Programul adaugă proprietatea componentei în partea 

de jos a listei din fila "Parts List". 

Notă: Butonul "Add to" (Adăugare la) nu este disponibil dacă proprietatea componentă 

selectată apare deja în listă. 

4. Folosiți butoanele "Move up" sau "Move down" pentru a poziționa proprietatea. 

5. Pentru a elimina o coloană din lista de piese: 



În fila "Parts List" (Listă de piese), faceți clic pe titlul rândului proprietății componentei pe care 

doriți să o eliminați. 

Faceți clic pe "Remove" (Eliminare). 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Pentru a modifica ordinea coloanelor în listele de piese 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista Standard Elements (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. În fila "Parts List" (Listă de piese), utilizați butoanele "Move up" (Deplasare în sus) sau 

"Move down" (Deplasare în jos) pentru a poziționa proprietatea. 

4. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a formata coloanele listei de piese 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. Pentru a seta lățimea coloanei, introduceți lățimea în fila "Parts List", în coloana "Width" 

(Lățime). 

4. Pentru a seta alinierea titlului rândului de titlu, faceți clic în coloana "Caption alignment" 

(Aliniere titlu) și selectați alinierea din lista derulantă. 

5. Pentru a seta alinierea rândului de date, faceți clic în coloana "Value alignment" (Aliniere 

valoare) și selectați alinierea din lista derulantă. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura aspectul tabelului pentru o listă de piese de schimb 

1. La promptul de comandă, introduceți GMOPTIONS. 



2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. În fila "Parts List" (Listă de piese), faceți clic pe  . 

4. Pentru a insera titlurile de coloană și titlul în partea de sus a tabelului, în lista "Attach Point" 

(Punct de atașare), selectați "Top Left" (Stânga sus) sau "Top Right" (Dreapta sus). Pentru a 

insera antetul și titlul în partea de jos a tabelului, selectați jos dreapta sau jos stânga. 

 

 

292 

 

 

 

 

5. Pentru a insera titluri pentru fiecare coloană a listei de piese, în secțiunea "Layout", 

selectați caseta de selectare "Insert heading" (Inserare titlu). Puteți suprascrie această setare 

în timp ce inserați o listă de piese. 

6. Pentru a insera o linie de titlu pentru lista de piese, în secțiunea "Layout", selectați caseta 

de selectare "Insert Title" (Inserare titlu). Puteți suprascrie această setare în timp ce inserați 

o listă de piese. 

7. Pentru a include un cadru de prindere pentru a afișa extensiile listei de piese, în secțiunea 

"Layout" (Dispunere), selectați caseta de selectare "Show Grip Frame" (Afișare cadru de 

prindere). 

8. Pentru a seta spațierea dintre rândul de titlu și rândurile de corp, în secțiunea Marginile 

interne, setați Marja superioară a titlului sau Marja inferioară. 

9. Pentru a seta spațierea dintre rândurile de corp, în secțiunea Marginile interne, setați Marja 

superioară a datelor și/sau Marja inferioară, după caz. 

10. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

11. Notă: Modificările aduse la aspectul tabelului de liste de piese nu au niciun impact asupra 

listelor de piese care există într-un desen. 

Pentru a configura setările de text pentru listele de piese 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. În fila "Parts List" (Listă de piese), faceți clic pe . 



4. Pentru a modifica înălțimea textului din titlurile coloanelor listei de piese, în secțiunea 

"Text", sub rândul "Header", din lista "Height" (Înălțime), selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a dobândi setarea înălțimii de bază din setările textului de bază, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard". 

5. Pentru a modifica înălțimea textului din rândurile de date, în secțiunea "Text", sub rândul 

"Data", din lista "Height" (Înălțime), selectați înălțimea textului. 

6. Pentru a modifica culoarea textului din titlurile coloanelor listei de părți, în secțiunea 

"Text", sub rândul "Header" (Antet), din lista "Color" (Culoare), selectați culoarea. 

7. Pentru a modifica culoarea textului din rândurile de date, în secțiunea "Text", sub rândul 

"Data", din lista "Color", selectați culoarea. 

8. Pentru a specifica modul în care textul funcționează cu coloanele: 
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9. Pentru a redimensiona textul astfel încât să se potrivească lățimii coloanei, în secțiunea 

"Text", în lista de control corespunzătoare, selectați "Fit"(Potrivire). 

10. Pentru a îngloba textul în mai multe rânduri, în secțiunea "Text", în lista Control 

corespunzătoare, selectați "Wrap". 

11. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a specifica locația rândului de antet 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. În fila "Parts List" (Listă de piese), faceți clic pe  . 

4. Pentru a insera titlurile de coloană și titlul în partea de sus a tabelului, în lista "Attach Point" 

(Punct de atașare), selectați "Top Left" (Stânga sus) sau "Top Right" (Dreapta sus). 

5. Pentru a insera antetul și titlul în partea de jos a tabelului, selectați "Bottom Right" (Jos 

dreapta) sau "Bottom Left" (Jos stânga). 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

7. Notă: Modificările aduse la locația rândului de titlu nu au niciun impact asupra listelor de 

piese care există într-un desen. 

Pentru a activa împărțirea coloanelor în listele de piese 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 



2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. În fila "Parts List" (Listă de piese), faceți clic pe . 

4. Selectați caseta de selectare "Enable column split" (Activare divizare coloană). 

5. Pentru a diviza coloana în funcție de numărul de rânduri de date, selectați opțiunea 

"Number of rows" (Număr de rânduri) și introduceți numărul rândului de divizat. 

6. Pentru a diviza coloana prin distribuirea uniformă a rândurilor de date între mai multe 

secțiuni, selectați opțiunea "Number of sections" (Număr de secțiuni) și introduceți numărul 

de secțiuni în care să se divizeze. 
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7. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

8. Notă: Modificările aduse locației rândurilor de rubrici nu au niciun impact asupra listelor 

de piese care există într-un desen. 

Pentru a seta o listă de piese personalizată ca stil implicit al listei de piese 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements" (Elemente 

standard), faceți dublu clic pe "Parts List" (Listă de piese). Se afișează caseta de dialog "BOM 

Settings" (Setări listă de piese). 

3. În fila "Parts List" (Listă de piese), în secțiunea "Default style" (Stil implicit), selectați 

"Custom" (Personalizat). Lista derulantă de lângă "Custom" devine disponibilă. 

4. În lista derulantă, selectați numele schemei listei de piese personalizate. Pentru a utiliza o 

schemă de listă de piese personalizată dintr-un fișier extern, selectați "Browse" (Căutare) și 

deschideți fișierul extern. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Setări pentru lista de piese 

Utilizați această casetă de dialog pentru a personaliza setările implicite pentru listele de piese. 

 



 

295 

 

 

 

Revizuire 

Afișează numele și revizuirea standardului care controlează setările implicite ale listelor de 

piese. 

Inserție 

Punct de inserție: Specifică locația punctului de bază pentru listele de piese. Acesta 

controlează, de asemenea, unde apare titlul listei de piese. Dacă punctul de inserție este în 

partea de jos, titlurile și titlul sunt afișate în partea de jos a listei de piese, iar piesele sunt 

enumerate de jos în sus. În mod similar, dacă punctul de inserție este în partea de sus, titlurile 

și titlul sunt afișate în partea de sus a listei de piese, iar piesele sunt enumerate de sus în jos. 

Notă: Dacă selectați opțiunea etichetată "By NameOfStandard", punctul de inserție este legat 

de setarea "List Attach Point" (Punct de atașare în listă )din setările principale ale standardului 

de redactare curent. Dacă setările principale se modifică, punctul de inserție urmează 

automat modificarea. 

Text 

Controlează setările implicite ale textului pentru rândurile de antet și de corp ale listei de 

piese. 

Antet 



Stil: Definește stilul de text care urmează să fie utilizat pentru rândul de titlu.  

Control: Definește modul în care textul se potrivește într-o coloană, în cazul în care lungimea 

textului depășește lățimea coloanei. Opțiunea fit comprimă textul pentru a se potrivi pe o 

singură linie. Opțiunea "Wrap" (Înfășurare) plasează textul pe linia următoare. Opțiunea 

"None" permite textului să treacă la coloana următoare. 

Înălțime: Definește înălțimea textului care urmează să fie utilizată pentru rândul de titlu.  

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă setările principale se modifică, dimensiunea textului din antet se modifică în mod 

corespunzător. 

Culoare: Definește culoarea textului care va fi utilizată pentru rândul de titlu. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea culorii de bază a textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă 

setările principale se modifică, culoarea textului din rândul de antet se modifică în mod 

corespunzător. 
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Date  

Stil: Definește stilul de text care urmează să fie utilizat pentru rândurile de date.  

Control: Definește modul în care textul se încadrează într-o coloană, dacă lungimea textului 

depășește lățimea coloanei. Opțiunea fit comprimă textul pentru a se potrivi pe o singură 

linie. Opțiunea "Wrap" împachetează textul pe linia următoare. Opțiunea "None" permite 

textului să treacă la coloana următoare. 

Înălțime: Definește înălțimea textului care urmează să fie utilizată pentru rândurile de date. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

este legată de setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de redactare. 

Dacă setările principale se modifică, dimensiunea textului rândurilor de date se modifică în 

mod corespunzător. 

Culoare: Definește culoarea textului care urmează să fie utilizată pentru rândurile de date. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului este legată 

de setarea de bază a culorii textului din setările principale ale standardului de redactare. Dacă 

setările principale se modifică, culoarea textului din rândul de date se modifică în mod 

corespunzător. 

Spațiere: Definește spațiul dintre două rânduri de date. 

Marginile interioare 

Antet 



Stabilește cantitatea de spațiu alb pentru rândul de antet.  

Top: Stabilește distanța de la partea superioară a rândului până la partea superioară a 

textului.  

Jos: Definește distanța de la partea de jos a rândului până la partea de jos a textului.  

Stânga: Stabilește distanța de la marginea stângă a unei coloane până la marginea stângă a 

textului aliniat la stânga.  

Dreapta: Definește distanța de la marginea dreaptă a unei coloane la marginea dreaptă a 

textului aliniat la dreapta. 

Date 

Stabilește cantitatea de spațiu alb pentru rândurile de date.  

Top: Stabilește distanța de la partea superioară a rândului până la partea superioară a 

textului.  

Jos: Definește distanța de la partea de jos a rândului până la partea de jos a textului.  
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Stânga: Setează distanța de la marginea stângă a unei coloane până la marginea stângă a 

textului aliniat la stânga.  

Dreapta: Stabilește distanța de la marginea dreaptă a unei coloane la marginea dreaptă a 

textului aliniat la dreapta. 

Dispunere 

Introduceți antetul: Controlează dacă în listele de piese apare un rând de antet. Rândul de 

antet afișează titlurile coloanelor din listele de piese.  

Inserare titlu: Controlează dacă listele de piese au o bară de titlu. Bara de titlu afișează 

numele listei de piese.  

Afișare cadru de prindere: Controlează dacă apare cadrul de prindere al listei de piese. Cadrul 

de prindere este un cadru care arată întinderea reală a listei de piese, care, în anumite 

condiții, poate fi mai mare decât întinderea vizibilă a listei de piese 

Stil Bold: Setează stilul liniei de pe rândurile de titlu, antet și sumarizare la bold.  

Filtrează referințele goale: Controlează dacă blocurile de corp (dintr-o listă de piese 

personalizate) trebuie să fie ascunse, dacă nu conțin date. 

Împărțirea coloanelor 



Conține opțiuni pentru a configura dacă trebuie efectuată divizarea coloanelor și, în caz 

afirmativ, cum. Împărțirea coloanelor se referă la posibilitatea ca întreaga listă de piese să se 

înfășoare pe măsură ce crește numărul de rânduri de date.  

Activează divizarea coloanelor: Activează divizarea coloanelor.  

Înfășurare în jurul blocului de titlu: Înfășoară lista de piese în jurul blocului de titlu, ca în 

imaginea următoare. Trebuie să specificați blocul de titlu înainte de a insera lista de piese. 
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Înfășurați la stânga: Înfășoară lista de piese spre stânga, așa cum se arată mai jos. 

 

Înfășurați la dreapta: Înfășoară lista de piese spre dreapta, așa cum se arată mai jos. 



 

Numărul de rânduri: Efectuează divizarea după ce numărul de rânduri depășește numărul pe 

care îl specificați în caseta alăturată. 

Număr de secțiuni: Împarte lista de piese pe numărul de secțiuni specificat și distribuie 

intrările în mod egal. 

Restabilire valori implicite: Resetează toate setările la setările implicite pentru standardul de 

redactare curent. 
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Configurarea baloanelor standardizate 

Atunci când selectați standardul de redactare, setările implicite pentru baloane se modifică 

pentru a corespunde acelui standard de redactare. Dacă este necesar, puteți personaliza 

aceste setări pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră de redactare. Sunt disponibile 

următoarele operații de configurare: 

 Selectați tipul de balon implicit. 

Pentru orice standard de redactare selectat, sistemul suportă mai multe tipuri de baloane 

conforme cu acesta. Acesta selectează automat unul ca tip de balon implicit. Puteți modifica 

tipul de balon implicit. 

 Configurați dimensiunea balonului. 

GstarCAD Mechanical vă permite să selectați un factor de mărime pentru baloane. Acesta 

calculează dimensiunea balonului prin înmulțirea înălțimii textului balonului cu factorul de 

mărime. 



 Configurați textul balonului și liderii. 

Deoarece textul și liniile de linie sunt obiectele cele mai frecvent utilizate pentru adnotări, 

GstarCAD Mechanical oferă un singur punct de configurare (caseta de dialog "Standard 

Settings") care vă permite să specificați proprietățile implicite ale acestora. Aceste setări 

reprezintă setările principale. 

În caseta de dialog "Balloon Settings" (Setări baloane), setările implicite pentru text și lider 

sunt "By NameOfCurrentDraftingStandard". Dacă modificați setările principale, baloanele se 

actualizează automat. Dacă nu doriți ca baloanele să urmeze setările principale, selectați o 

anumită setare. 

 Configurați ce să afișați în baloane. 

Deși se obișnuiește să se afișeze numărul articolului în baloane, puteți afișa valoarea oricărei 

proprietăți a componentei într-un balon. 

 Configurați modul în care programul spațiază baloanele. 

Selectați distanța verticală și orizontală dintre baloane. Sistemul utilizează această setare 

atunci când aliniază baloanele. 

În timpul unei sesiuni de desenare, puteți anula majoritatea setărilor efectuate în momentul 

configurării. Dacă modificați o setare a baloanelor în timpul unei sesiuni de desen, modificările 

se aplică tuturor baloanelor, cu excepția celor pentru care ați anulat acea setare (programul 

reține anulările). 
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Pași obișnuiți 

Pentru a selecta tipul de balon implicit 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Balloon". Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În secțiunea Stil implicit, faceți clic pe  . Apare caseta de dialog "Balloon Settings" 

(Setări baloane). 

4. În lista "Balloon" (Baloane), selectați tipul de balon. 

Notă: Dacă tipul de balon corespunzător nu este vizibil, utilizați bara de defilare pentru a-l 

aduce la vedere. 



5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a seta dimensiunea balonului 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Balloon". Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În secțiunea "Default style" (Stil implicit), faceți clic pe  . Se afișează caseta de dialog 

"Balloon Settings" (Setări balon). 

4. În caseta "Balloon size factor" (Factorul de mărime a balonului), specificați cu cât trebuie 

să fie mai mare decât textul balonului. 

Notă: Dimensiunea balonului este determinată prin înmulțirea înălțimii textului balonului cu 

factorul de mărime. 

5. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura liderii pentru baloane 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Balloon". Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În secțiunea "Default style" (Stil implicit), faceți clic pe  . Se afișează caseta de dialog 

"Balloon Settings" (Setări balon). 

4. În lista "Arrowhead" (Cap de săgeată), selectați capul de săgeată. 
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5. În lista "Color" (Culoare), selectați culoarea. 

Notă: Pentru a dobândi forma vârfului de săgeată și culoarea vârfului de săgeată din setările 

principale, selectați elementul de listă marcat "By NameOfCurrentDraftingStandard". 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura înălțimea și culoarea textului pentru baloane 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Balloon". Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În secțiunea "Default style" (Stil implicit), faceți clic pe  . Se afișează caseta de dialog 

"Balloon Settings" (Setări balon). 



4. Pentru a modifica înălțimea textului, în secțiunea "Text", în lista "Height" (Înălțime), 

selectați înălțimea textului. 

Notă: Pentru a deriva automat înălțimea textului din setările textului principal, selectați 

înălțimea textului marcată "By NameOfCurrentDraftingStandard". 

5. Pentru a modifica culoarea textului, în secțiunea "Text", în lista "Color" (Culoare), selectați 

culoarea. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 

Pentru a configura modul în care sunt distribuite baloanele 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Balloon". Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În secțiunea "Default style" (Stil implicit), faceți clic pe  . Se afișează caseta de dialog 

"Balloon Settings" (Setări balon). 

4. În caseta "Horizontal spacing" (Spațiere orizontală), specificați distanța orizontală care 

trebuie menținută atunci când baloanele sunt aliniate automat. 

5. În caseta "Vertical spacing" (Spațiere verticală), specificați distanța verticală care trebuie 

menținută atunci când baloanele sunt aliniate automat. 

6. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Pentru a seta un balon personalizat ca stil de balon implicit 

1. La linia de comandă, introduceți GMOPTIONS. 

2. În caseta de dialog "GM:Standards overview", în lista "Standard Elements", faceți dublu clic 

pe "Balloon". Se afișează caseta de dialog "BOM Settings" (Setări BOM). 

3. În fila "Balloon" (Balon), în secțiunea "Default style" (Stil implicit), selectați "Custom" 

(Personalizat). Lista derulantă de lângă "Custom" (Personalizat) devine disponibilă. 

4. Dacă blocul care urmează să fie utilizat ca balon personalizat se află în desenul curent, 

selectați numele blocului în lista derulantă. 

5. Dacă blocul se află într-un alt fișier: 

6. În lista derulantă, selectați "Browse" (Căutare). 

7. Deschideți fișierul care conține blocurile. Numele blocurilor apar în lista derulantă. 



8. În lista derulantă, selectați numele blocului. 

9. În secțiunea "Default style" (Stil implicit), faceți clic pe  . Se afișează caseta de dialog 

"Balloon Settings" (Setări balon). 

10. În secțiunea "Leader connection" (Conexiune conducător), selectați poziția conexiunii 

conducător. 

11. Faceți clic pe OK până când se închid toate casetele de dialog. 
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Setări pentru baloane 

Utilizați această casetă de dialog pentru a configura setările implicite pentru baloane. 



 

Revizuire 

Afișează numele și revizuirea standardului care controlează setările implicite ale baloanelor. 

Balon 

Oferă opțiuni pentru setarea aspectului baloanelor standard. 

Tip de balon: Afișează o paletă de baloane standard predefinite. Selecția curentă este boxată. 

Faceți clic pe un balon pentru a-l seta ca fiind implicit. 
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Factorul de mărime a balonului: Specifică de câte ori este mai mare decât textul balonului un 

balon. 



Distanța orizontală: Stabilește distanța orizontală (între centrele a două baloane adiacente) 

care trebuie menținută atunci când baloanele sunt aliniate automat. 

Distanța verticală: Stabilește distanța verticală (între centrele a două baloane adiacente) care 

trebuie menținută atunci când baloanele sunt aliniate automat. 

Cap de săgeată: Stabilește vârful de săgeată care va fi utilizat pentru terminarea liderului. 

Apare o paletă care conține săgeți conforme cu standardele pentru a vă ajuta să selectați 

săgeata dorită. 

Săgeată de inserție: Setează vârful de săgeată care va fi utilizat în cazul liderilor care nu se 

termină pe liniile obiectului sau pe pictograma de referință a piesei (  ). Apare o paletă 

care conține săgeți conforme standard pentru a vă ajuta să selectați vârful de săgeată dorit. 

Fixați poziția balonului: Blochează baloanele în locul în care le-ați plasat, astfel încât acestea 

să nu se miște atunci când obiectele de care sunt atașate sunt mutate. 

Text 

Oferă opțiuni pentru a seta înălțimea și culoarea textului pentru baloane standard. 

Înălțime: Stabilește înălțimea implicită a textului pentru textul balonului. 

Notă: Dacă selectați înălțimea textului etichetată "By NameOfStandard", înălțimea textului 

din baloane se bazează pe setarea înălțimii de bază din setările principale ale standardului de 

redactare. Atunci când este selectată această opțiune, înălțimea textului din balon este 

întotdeauna cu o dimensiune mai mare decât setarea înălțimii de bază. Dacă setările 

principale se modifică, setarea înălțimii textului pentru baloane se modifică în consecință 

Color: Stabilește culoarea implicită pentru textul balonului. 

Notă: Dacă selectați culoarea etichetată "By NameOfStandard", culoarea textului balonului 

este legată de culoarea corespunzătoare înălțimii textului "By NameOfStandard". 

Conexiunea liderului: Definește locul de pe un balon personalizat unde se conectează liderul 

la acesta. Această opțiune nu este disponibilă dacă stilul actual al balonului este un balon 

standard. 

Restaurați valorile implicite: Restabilește toate setările la setările implicite pentru standardul 

de redactare curent. 
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Crearea unei margini de desen personalizată 



GstarCAD Mechanical conține un set de planșe predefinite în conformitate cu standardele din 

diferite țări. Acesta ar putea crea rapid un desen cu planșă standard. Dând dublu clic pe 

planșă, s-ar putea modifica dimensiunea acesteia. Utilizatorii ar putea personaliza planșa în 

funcție de standardul propriei întreprinderi. 

Pentru a crea o margine de desen personalizată 

1. La promptul de comandă, introduceți " OPEN". 

2. Selectați fișierul care conține marginea de desen cea mai apropiată de cea de care aveți 

nevoie. 

Notă: Programul stochează marginile de desen în subfolderul "Format" din folderul care 

conține fișierele cu margini de titlu. 

3. Salvați fișierul sub un alt nume. 

4. Modificați marginea (schimbați culoarea, adăugați obiecte și așa mai departe). 

Notă: Dacă este necesar, puteți adăuga atribute. Atunci când introduceți marginea (prin 

comanda GMTITLE), programul vă solicită să specificați atributele. 

5. Salvați și închideți fișierul DWG. 

6. În fișierul la care se adaugă noua bordură, adăugați acest fișier la lista de borduri de desen 

disponibile. 

 

Notă: GMTITLE utilizează cuvinte-cheie pentru a defini punctul de inserție pentru blocul de 

titlu și pentru suprafața liberă disponibilă pentru desen. Pentru a calcula aceste puncte, 

GMTITLE caută în blocul de frontieră inserat textul!GENTITLE-INSERT sau atributul INSERT 

care definește punctul de inserție al blocului de titlu. Prin urmare, atunci când creați o bordură 

de desen, este necesar să introduceți! GENTITLE-INSERT în bordură cu ajutorul comenzii 

MTEXT. 
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Personalizați blocul de titlu 



GstarCAD Mechanical conține un set de titluri predefinite în conformitate cu standardele din 

diferite țări. Acesta ar putea crea rapid un desen cu un bloc de titluri standard. Prin dublu clic 

pe planșă s-ar putea schimba stilul blocului de titlu. Utilizatorii ar putea personaliza planșa în 

funcție de propriul standard de întreprindere. 

Pentru a personaliza blocul de titlu 

1. La promptul de comandă, introduceți "OPEN". 

2. Selectați fișierul care conține blocul de titlu cel mai apropiat de cel de care aveți nevoie. 

Notă: Programul stochează blocurile de titlu în subfolderul "Title" (Titlu) din folderul care 

conține fișierele de bordură a titlului (D:\Gstarsoft\Mechanical 2022\Dwg\Title). 

3. Salvați fișierul cu un alt nume în același dosar. 

4. Din meniul "View" (Vizualizare), selectați Zoom> Zoom All (Zoom tot). Apare blocul de titlu. 

Textul static (legendele din blocul de titlu, cum ar fi textul "File Name" și textul variabil 

(intrările din blocul de titlu, cum ar fi numele fișierului) sunt afișate ca etichete. ilustrație a 

unui bloc de titlu ISO. 
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5. Pentru a edita un text static, faceți dublu clic pe textul static și introduceți noua legendă. 



Notă: Deși legendele implicite din blocul de titlu sunt implementate ca etichete (de exemplu, 

Igenmsg "gentitis60{22.7}), atunci când introduceți propriile legende, nu este necesar ca 

acestea să fie introduse ca etichete.  

Introduceți textul care urmează să fie afișat. 

Ilustrație a unui bloc de titlu personalizat. 

 

6. Pentru a edita un text variabil: 

 Faceți dublu clic pe textul variabilei. Se afișează caseta de dialog Edit attributes 

(Editare atribute). 

 În caseta Tag (Etichetă), introduceți numele atributului blocului de titlu, 

terminându-l cu o pereche de paranteze drepte. 

 Între parantezele ondulate, introduceți raportul lățime/înălțime al textului 

variabil. De exemplu, dacă înălțimea textului este de 5 unități, iar lățimea disponibilă 

este de 100 de unități, introduceți 20 între parantezele drepte. 

 În caseta de solicitare, introduceți titlul pentru acest text variabil. 

Notă: Deși legendele implicite ale blocului de titlu sunt implementate ca etichete (de 

exemplu, Igenmsg "gentitis60{22.7}), nu este necesar ca legendele personalizate să fie 

inserate ca etichete. Introduceți textul care urmează să fie afișat. 

 În caseta default, introduceți valoarea implicită pentru textul variabil. 

 Faceți clic pe OK. 

7. Utilizați comenzile MOVE și ERASE pentru a reorganiza intrările, după cum este necesar. 

8. Salvați și închideți fișierul. 

9. În fișierul la care doriți să adăugați blocul de titlu, adăugați acest fișier la lista de blocuri de 

titlu disponibile. 
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Configurați liste de piese personalizate 

Personalizați forma listelor de piese prin crearea unei liste de piese personalizate cu ajutorul 

blocurilor. 

Listele de piese personalizate necesită cel puțin două blocuri: un bloc pentru rândul de titlu 

al listei de piese și un altul pentru rândul de corp. Dacă este necesar, puteți avea mai multe 

blocuri pentru rândul de corp. Blocul de antet și blocurile de corp trebuie să aibă același nume, 

cu o cifră la sfârșit pentru a le diferenția. 

Blocul de titlu conține de obicei un cadru cu un text sau un atribut de titlu în interior. 

Denumirea blocului de titlu se termină cu cifra 0. De exemplu, MYPLIST0 este un nume valabil 

pentru blocul de antet. 

Blocurile corpului devin un șablon pentru un rând din lista de piese. Numele primului bloc de 

corp trebuie să se termine cu cifra 1, al doilea bloc de corp trebuie să se termine cu cifra 2 și 

așa mai departe. De exemplu, MYPLIST1 și MYPLIST2 sunt nume de blocuri de corpuri valabile 

pentru blocul de antet MYPLIST0. 

Blocurile de corp conțin, de obicei, cadrul pentru un rând și atributele care indică ce 

proprietate a componentei se afișează. Setați numele etichetei atributului la numele 

proprietății care trebuie afișată. De exemplu, în cazul în care blocul Body afișează proprietatea 

componentă Material, numiți tag-ul atributului MATERIAL. 

Una dintre limitările utilizării numelui de proprietate a componentei ca etichetă de atribut 

este că nu există niciun mecanism de încadrare a textului în spațiul rezervat pentru acesta. De 

exemplu, dacă folosiți DESCRIPTION ca nume de etichetă și îi rezervați o lățime de coloană de 

35, în cazul în care descrierea unui element din listele de piese depășește 35, aceasta va 

depăși coloana următoare. Pentru a rezolva această problemă, utilizați reprezentarea internă. 

Reprezentarea internă are forma #GENST{#}, unde #GENST este ID-ul proprietății 

componentei, iar {#} este un număr care indică potrivirea textului. De exemplu, ID-ul 

proprietății componente pentru DESCRIPTION este 5GENST (pentru lista completă, a se vedea 

subiectul "Component Property Id Reference"). Dacă spațiul disponibil pentru descriere este 

de 35 și înălțimea textului este de 3,5, împărțiți spațiul disponibil (35) la înălțimea textului 

(3,5), introduceți valoarea rezultată (10) între paranteze drepte și adăugați-o la ID-ul 

proprietății componentei (5GENST{10}, în acest caz). În cazul în care descrierea unui element 

depășește 35 în lățime, textul se comprimă pentru a se potrivi în spațiul disponibil. 

Puteți crea blocul de titlu și blocurile de corp în desenul curent sau într-un desen extern. Dacă 

utilizați un desen extern, desenul trebuie să aibă același nume ca și blocurile. De exemplu, 

fișierul care conține blocurile listei de piese MYPLIST0, MYPLIST1 și MYPLIST2 trebuie salvat 

ca myplist.dwg. 
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După ce creați blocurile pentru lista de piese personalizată, puteți configura sistemul pentru 

a utiliza lista de piese personalizată ca stil implicit al listei de piese. De asemenea, puteți 

configura dacă rândul de antet apare în partea de sus sau de jos a listei de piese și puteți 

configura divizarea coloanelor. 

În plus, sistemul vă permite să păstrați în același desen liste de piese de tip standard și liste 

de piese de tip personalizat. Puteți selecta stilul listei de piese atunci când creați lista de piese. 

Pentru a crea o schemă de blocuri pentru listele de piese personalizate 

1. Creați un bloc pentru rândul de titlu. Pentru a crea blocul: 

 În zona de desen, creați cadrul și textul de titlu pentru rândul de titlu. 

 Utilizați comanda BLOCK pentru a converti geometria și textul într-un bloc. 

Notă: Numele blocului trebuie să se termine cu cifra 0. 

2. Creați blocuri pentru rândurile de date din lista de piese. Pentru a crea blocurile: 

 În zona de desen, creați geometria pentru modelul rândurilor din lista de piese. 

 Utilizați comanda ATTDEF pentru a adăuga atribute pentru a afișa datele 

rândului. 

Notă: Încadrați atributele în poziția în care intenționați să afișați componenta. 

 Etichetele atributelor trebuie să fie numele proprietății componentei sau ID-ul 

proprietății componentei (consultați subiectul Referință la ID-ul proprietății 

componentei pentru o listă completă a componentei). 

3. Utilizați comanda BLOCK pentru a converti geometria și atributele în blocuri. 

Notă: 

 Blocurile de corp trebuie să aibă același nume ca și blocul de titlu, dar trebuie 

să se termine cu o cifră diferită de 0. 

 Numele primului bloc de corp trebuie să se termine cu cifra 1, al doilea cu cifra 

2 și iașa mai departe. 

4. În zona de desen, deplasați blocurile pentru a obține aspectul dorit al unui rând de date. 
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Configurați baloane personalizate 

GstarCAD Mechanical vă oferă posibilitatea de a configura baloane de formă personalizată 

utilizând blocuri și atribute. 

 

Pentru a crea un balon cu formă personalizată, trebuie să creați forma personalizată și apoi, 

în locul în care doriți să apară textul balonului, trebuie să inserați un atribut. 

Pentru a crea un balon cu formă personalizată, mai întâi creați geometria balonului (forma 

personalizată) și apoi, în poziția în care doriți să apară textul balonului, trebuie să plasați un 

atribut. Numele etichetei atributului trebuie să fie același cu numele proprietății componentei 

pe care doriți să o afișați pe balon. Puteți insera mai mult de 1 atribut, dacă este necesar. În 

cele din urmă, trebuie să creați un bloc și să adăugați geometria balonului cu formă 

personalizată și atributele la acesta. 

Puteți crea blocuri pentru baloane personalizate în desenul curent sau într-un desen extern. 

Puteți seta balonul personalizat ca stil de balon implicit. 

Puteți avea baloane standard și baloane personalizate în același desen. În caseta de dialog 

BOM Settings, setați stilul de baloane implicit la stilul pe care intenționați să îl utilizați pentru 

majoritatea baloanelor. După ce creați baloane, puteți să le editați și să schimbați stilul 

baloanelor în baloane bazate pe standard sau baloane personalizate. 

Pentru a crea blocuri pentru baloane personalizate 

1. Creați o geometrie pentru balonul personalizat. 

2. Faceți clic pe: Home tab - Block panel drop-down - Define Attributes.  

3. Așezați atributele în poziția în care doriți să fie afișat textul balonului. Etichetele atributelor 

trebuie să fie identice cu proprietatea componentei pe care doriți să o afișați în balon. 

4. Utilizați comanda BLOCK pentru a converti geometria și atributele într-un bloc. 
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Sistemul de simboluri super 

Comandă: GMSYMOUT 

În procesul nostru de desenare, trebuie să apelăm diferite simboluri din biblioteca de 

simboluri. Bogăția simbolică din biblioteca de simboluri afectează de asemenea eficiența 

desenului într-o anumită măsură. 

În Mechanical 2022, interfața bibliotecii de simboluri Super este foarte simplă. Funcțiile sale 

includ două părți: Find și Invoke. Pentru a face pagina mai intuitivă, folosim două gestiuni 

separate. 

 

Găsire: Se utilizează pentru a realiza căutarea fișierelor grafice simbolice din bibliotecă și 

pentru a parcurge structura de clasificare a bibliotecii de simboluri.  

Invocare: Utilizat pentru a realiza afișarea graficii simbolice și pentru a trage inserția. 
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Proiectarea arborelui  

Comandă: GMSHAFT 

Această comandă este utilizată pentru a porni utilitarul Shaft Generator. 

 

 

Pentru designerii implicați în activitatea de proiectare mecanică, este necesar să se creeze 

arborele mașinii. Prin utilizarea rațională a funcției de proiectare a arborelui din GstarCAD 

Mechanical se poate desena rapid conturul aproximativ al arborelui și se poate simplifica 

munca de desenare. Mechanical 2022 conține o multitudine de funcții inteligente de 

proiectare a axelor. 

Selectați cantitatea de segmente: În această opțiune putem alege numărul de segmente de 

care avem nevoie. 

Parametru de intrare: Introduceți diametrul și lungimea fiecărui segment. 
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Editare segmentară: Faceți clic pe acest buton pentru a edita segmentul separat. 

Forma de bază: Există cinci forme de arbore care pot fi selectate: acis optic, arbore, arbore 

filetat, axă găurită și arbore trapezoidal. 

Parametrii: Parametrii fiecărui segment. 

Șanfrenare/Filetare/Recordare: Specificați parametrii personalizați ai fiecărui segment. 

După ce ați specificat parametrii fiecărui segment, faceți clic pe butonul Draw the Whole Shaft 

(Desenați întregul arbore) și plasați arborele. Se deschide secțiunea Draw Section a arborelui. 

Până acum, arborele este gata. 
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Proiectare angrenaje 

Comandă: GMGEARDESIGN 

Mechanical 2022 oferă o modalitate rapidă de a crea un angrenaj.Faceți clic pe butonul de 

proiectare a angrenajului sau introduceți GMGEARENSIGN, puteți alege tipul de angrenaj 

cilindric. 

 

 

 

Apoi, în funcție de informațiile despre angrenaj, introduceți valorile dimensiunilor 

corespunzătoare, puteți desena rapid un angrenaj standard fără instrumente de desen. Este 

o operațiune foarte simplă. Puteți alege, de asemenea să generați dimensiunea împreună și 

să alegeți diferite vizualizări în funcție de propriile nevoi, 
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Proiectarea arcurilor 

Comandă: GMSPRING 

Arcul este un obiect comun în proiectarea CAD mecanică și conține mai multe tipuri. Pentru 

a ajuta utilizatorii să proiecteze arcuri, Mechanical 2022 pre-setează funcția de proiectare a 

arcului, care poate ajuta utilizatorii să finalizeze rapid proiectarea, verificarea statică și 

desenarea arcului de compresie,de tensiune și a arcului de torsiune. 
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Capitolul 11 Instrumentul de colaborare GstarCAD 

Rezumat 

Instrumentul de colaborare GstarCAD este un plugin încorporat disponibil pentru platforma 

GstarCAD, menit să ajute proiectanții CAD să lucreze împreună într-un singur fișier de desen 

referențiat în același timp, să controleze revizuirile desenelor și să gestioneze proiecte medii, 

mari sau complexe cu ușurință și fiabilitate, reducând barierele de comunicare în diferite 

industrii. 

Care sunt avantajele generale ale implementării GstarCAD Collaboration Tool? 

Accelerează livrarea planificată a schițelor de proiect în funcție de nevoile clientului sau ale 

partenerului.Procesul de luare a deciziilor, colaborarea și revizuirea sunt simplificate, 

scurtând ciclul de proiectare.  

Protecția și confidențialitatea datelor de desenare prin intermediul fiabilității serverului de 

rețea al propriei companii utilizatoare. îmbunătățirea ciclului de viață al managementului de 

proiect păstrând un nivel ridicat de organizare și resurse de date. 

Păstrați siguranța structurii unui proiect prin limitarea accesului, a permisiunilor și atribuirea 

de reguli de desen pentru echipa de lucru. eficacitate la urmărirea schimbărilor, modificărilor 

sau revizuirilor ultimei versiuni de fișier de desen transmise. 

Un control și o vizualizare mai bună a modificărilor și schimbărilor datelor relevante ale 

desenelor în orice moment. 

Gestionarea în timp util a conflictelor și coliziunilor din proiect pentru a reduce erorile de 

proiectare între grupurile de lucru. flexibilitatea sistemului de a lucra în regim offline și online. 
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